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14.1 Mô tả Dự án giảm đánh bắt nhầm tầng nổi do sử dụng câu vàng 

14.1.1 Tóm tắt dự án 

Dự án đề xuất giảm đánh bắt nhầm tầng nổi do sử dụng câu vàng nhằm khôi phục sinh khối cá tầng nổi thông 
qua nhiều hành động dự kiến nhằm giảm tỷ lệ đánh bắt nhầm và quy định tỷ lệ loại bỏ trong nghề đánh bắt cá 
tầng nổi bằng dây câu vàng (PLL) Đại Tây Dương tại Vịnh Mexico (GOM) (ở tài liệu này được gọi tắt là nghề 
đánh bắt PLL VỊNH MEXICO). Nghề đánh cá PLL VỊNH MEXICO chủ yếu nhắm đến cá ngừ vây vàng và cá kiếm, 
nhưng lại vô tình đánh bắt và loại bỏ các loài cá khác, bao gồm cả cá marlin, cá mập, cá ngừ vây xanh (trong 
đó, theo quy định, những loài cá này không phải phải là cá mục tiêu trong đánh bắt thủy sản tại VỊNH MEXICO), 
cũng như loài mục tiêu có kích thước nhỏ hơn. Dự án sẽ đền bù cho ngư dân tự nguyện tránh sử dụng thiết bị 
đánh bắt PLL trong Vịnh Mexico trong khoảng thời gian nghỉ ngơi 6 tháng mỗi năm, trùng với mùa đẻ trứng 
của cá ngừ vây xanh. Dự án cũng sẽ cung cấp cho ngư dân tham gia hai loại thiết bị đánh bắt thay thế đánh bắt 
liên tục cá ngừ vây vàng và cá kiếm trong khoảng thời gian nghỉ ngơi khi  không được sử dụng thiết bị PLL. 

Hình 14-1. Dự án đề xuất giảm đánh bắt nhầm tầng nổi do sử dụng câu vàng tại vùng Kinh tế đặc quyền Hoa 
Kỳ (EEZ) ở Vịnh Mexico được thể hiện bằng khu vực gạch chéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.2 Cơ sở và mô tả Dự án 

Nghề đánh bắt PLL VỊNH MEXICO sử dụng dây câu vàng tầng nổi để câu cá ngừ vây vàng và cá kiếm. Loại thiết 
bị câu cá này sử dụng một dây câu chính có các lưỡi câu có mồi treo dọc theo đoạn dây cách nhau từ 250-
350 feet, dây câu chính dài từ 20 đến 40 dặm (xem Hình 14-2). Các loại mồi được sử dụng bao gồm cá thu và 
mực ống Đại Tây Dương, các lưỡi câu gắn vào dây chính bằng sợi đơn gọi thẻo câu. Phao nổi được bố trí dọc 
theo dây chính, để giữ cho đây chính nổi lên mặt nước và thẻo câu treo thẳng đứng trong nước. Dây câu 
vàng tầng nổi không phân biệt loài loài cá câu, dẫn đến việc  vô tình đánh bắt các loài không phải mục 

Vùng Kinh tế đặc quyền Hoa Kỳ 
EEZ ở vịnh Mexico 



 

 
 

tiêu, được gọi là “cá đánh bắt nhầm”. Do thời gian ngâm của dây câu vàng, cá đánh bắt nhầm1 thường đã 
chết khi kéo lưỡi câu lên. Do đánh bắt cả cá không mục tiêu, nên nghề đánh bắt PLL cũng có thể tác động 
như gây chấn thương hoặc tổn thất các loài được bảo vệ như động vật biển có vú, rùa biển, chim biển. 

Dự án đề xuất giảm đánh bắt nhầm tầng nổi do sử dụng câu vàng (PLL) nhằm mục đích giảm đánh bắt 
nhầm trong đánh bắt PLL VỊNH MEXICO và bao gồm hai hành động. Hành động đầu tiên là đền bù dựa trên 
thời gian nghỉ ngơi tự nguyện 6 tháng hàng năm (từ tháng 1 đến tháng 6) đánh bắt PLL trong Vịnh Mexico, thời 
gian trùng với mùa đẻ trứng cá ngừ vây xanh. Trong thời gian nghỉ ngơi, ngư dân tham gia có thể tiếp tục đánh 
bắt cá ngừ vây vàng và cá kiếm nhưng chỉ được sử dụng các loại ngư cụ thay thế mô tả dưới đây.  

Hành động thứ hai bao gồm Dự án đề xuất PLL cung cấp hai thiết bị đánh bắt thay thế cho ngư dân PLL tham 
gia sử dụng trong giai đoạn nghỉ ngơi: trụ câu xanh (xem Hình 14-3) hoặc thiết bị câu có gắn phao (xem Hình 
14-4). Trong thời kỳ nghỉ ngơi đánh bắt PLL, các ngư dân có thể sử dụng thiết bị câu thay thế để đánh bắt các 
loại cá mục tiêu. Trụ câu xanh để câu cá ngừ vây vàng. Dụng cụ câu có gắn phao để câu cá kiếm. Hai loại ngư cụ 
này được sử dụng rộng rãi, hiệu quả cao trong giảm thiểu loại bỏ cá ngừ vây vàng và cá kiếm bị chết khi đánh 
bắt ở vịnh Mexico. Cả hai loại ngư cụ này đều được sử dụng ở các khu vực đánh bắt Loài di cư cao (HMS) khác 
của Đại Tây Dương, nhưng các ngư dân đánh bắt tại Vịnh Mexico lại rất ít sử dụng. Gần đây trên các tàu đánh 
cá thương mại cũng có sử dụng hai loại ngư cụ này. Việc cung cấp thiết bị đánh bắt thay thế sử dụng trong 
khoảng thời gian nghỉ đánh bắt PLL nhằm giảm thiểu tác động bất lợi về mặt tài chính cho ngư dân và giúp duy 
trì kinh tế địa phương trong thời gian nghỉ đánh bắt PLL. Dịch vụ kỹ thuật (nghiên cứu, tiếp cận cộng đồng, và 
đào tạo sử dụng các loại thiết bị thay thế) được cung cấp với mục đích hướng dẫn sử dụng, điều chỉnh thiết bị 
đánh bắt thay thế cho ngư dân tham gia để tối đa hóa hiệu quả đánh bắt. 

Thời hạn của dự án đề xuất đánh bắt PLL phụ thuộc vào số lượng ngư dân tình nguyện tham gia mỗi 
năm, nhưng dự kiến sẽ được kéo dài từ 5 đến 10 năm. Năm đầu tiên sẽ nhắm đến mục tiêu thiết lập hợp 
đồng và/hoặc thoả thuận cần thiết để hỗ trợ thực hiện. Trong những năm sau, các ngư dân sẽ tham gia giai 
đoạn nghỉ đánh bắt PLL tự nguyện và thực hiện sử dụng các thiết bị đánh bắt thay thế. Dự án được xây dựng 
và lập ngân sách để đạt 60 năm tàu tham gia. Một "năm tàu tham gia" là duy nhất một tàu tham gia khoảng 
thời gian nghỉ ngơi trong một năm dương lịch. Bằng cách sử dụng số tàu tham gia trong năm cho phép dự 
đoán chính xác hiệu quả trong khi vẫn mang lại sự linh động về thời gian tham gia. Thời hạn dự án sẽ được xác 
định qua số lượng thành viên tham gia. Lấy ví dụ, 15 tàu tham gia trong 4 năm thì tổng số là 60 năm tàu tham 
gia, sẽ là 10 tàu tham gia trong 6 năm. 

Dự án đề xuất PLL sẽ đánh giá khả năng đánh bắt đúng mục tiêu và đánh bắt không đúng mục tiêu trong PLL và 
hiệu quả của thiết bị thay thế tại Vịnh Mexico. Dự án sẽ phân tích dữ liệu theo dõi từ đánh bắt PLL VỊNH 
MEXICO thông qua hệ thống quan sát nghề cá liên tục thường xuyên được tiến hành bởi Chương trình quan 
sát tầng nổi Dịch vụ thủy sản biển quốc gia (NMFS) và sẽ theo dõi tàu khai thác chuyển đổi sử dụng trụ câu 
xanh và thiết bị câu gắn phao thông qua quan sát bổ sung như là một phần của Dự án đề xuất đánh PLL. 

 

 

                                                           
1Cá tạp, theo định nghĩa trong Đạo luật bảo tồn ngư nghiệp Magnuson-Stevens (MSFCMA) Phần 3 là, " Cá được đánh bắt nhưng không 
được bán hoặc giữ lại để sử dụng, và bao gồm loại bỏ mang tính kinh tế và loại bỏ theo quy định." Loại bỏ theo quy định là," cá được 
ngư dân đánh bắt nhưng bắt buộc phải loại bỏ theo quy định, hoặc giữ lại nhưng không bán theo quy định. "loại bỏ mang tính kinh tế là 
"cá là mục tiêu đánh bắt của ngư dân, nhưng không được giữ lại vì chưa đạt kích thước, giới tính, hoặc chất lượng mong muốn, hay vì 
lý do kinh tế khác ". Đạo luật bảo tồn ngư nghiệp Magnuson-Stevens (MSFCMA), Luật công 94-265, Phần. 3 Khái niệm, Sửa đổi ngày 
11/10/ 1996, http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/magact/mag1.html#s3  

http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/magact/mag1.html%23s3


 

 
 

 

 

Hình 14-2. Dây câu vàng tầng nổi thông thường 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:  Tham khảo trong NMFS/NOAA. Báo cáo AN TOÀN đối với Các loài di cư cao Đại Tây Dương 

2011(http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/safe_reports/2011/2011_safe_report.html) 

 
 

Hình 14-3.  Trụ câu xanh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: NMFS/NOAA. SAFE Report for Đại Tây Dương Highly Migratory Species 2011  

 

(http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/safe_reports/2011/2011_safe_report.html) 

Nguồn: Wescott, W. 1996. Trụ câu xanh Wanchese câu cá ngừ. Bắc Carolina  
Biển lớn.UNC-SG-96-04. 
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Hình 14-4. A Hình vẽ Dụng cụ câu gắn 4 phao 

 
Nguồn: Courtesy of Dave Meyer, trích từ Kế hoạch quản lý nghề cá Loài di cư cao Đại Tây Dương năm 2006  

14.1.3 Tiêu chí đánh giá 

Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III xác định các phương án tối ưu, Phương án 4 (Góp phần khôi phục môi 
trường sống, Tài nguyên biển và ven biển, và Cơ hội giải trí) phù hợp với các tiêu chí đánh giá chương 
trình (giai đoạn III Mục 5.3.8). Phương án 4 đóng góp nhiều vào mục tiêu về môi trường cũng như cộng 
đồng của Ủy viên, sử dụng các kỹ thuật đã được sử dụng, có tính khả thi và thành công cao. Như mô tả 
trong giai đoạn III ERP/PEIS cuối, Ủy viên cẩn thận xem xét các tác động có lợi và bất lợi khi kết hợp dự án sinh 
thái và giải trí đề xuất trong Phương án 4 và lựa chọn Phương án này là phương án tối ưu. Phương 4 bao 
gồm loại dự án Khôi phục và bảo vệ Thủy sản và Sinh vật có vỏ. 

Dự án đề xuất khai thác PLL này, phù hợp với loại dự án Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III, Khôi 
phục và bảo vệ Thủy sản và Sinh vật có vỏ, đáp ứng các tiêu chí đánh giá theo Thỏa thuận khung và Quy 
định OPA (15 CFR 990,53 (a) (2); 15 CFR § 990,54 (a) và Phần 6a-6e của Hiệp định khung Khôi phục sớm). 

Sinh vật bao gồm cá nhỏ và lớn tầng nổi có khả năng tiếp xúc với dầu và chất phân tán bị phát tán ra môi 
trường trong Sự cố tràn dầu. Dự án sẽ thay thế sinh khối cá tầng nổi bị thiệt hại do Sự cố tràn dầu bằng cách 
giảm đánh bắt nhầm trong đánh bắt PLL VỊNH MEXICO. Như vậy, mới làm rõ được ảnh hưởng do Sự cố 
tràn dầu (15 CFR 990,54 (a) (2)). 

Dự án có tính khả thi kỹ thuật, sử dụng các phương pháp kỹ thuật đã được chứng minh và các kết quả đã được 
ghi nhận (15 CFR 990,53 (a) (2)). Giảm cường lực khai thác, một công cụ đánh giá được sử dụng  rộng rãi trong 
quản lý thủy sản, để tái thiết và duy trì nguồn cá. Trong nghề khai thác PLL Đại Tây Dương, những cường lực 
tương tự đã được thực hiện trong năm 1999 thông qua các quy định thiết lập quyền truy cập hạn chế. Thời 
gian nghỉ ngơi sẽ làm giảm cường lực PLL, dẫn đến giảm số móc câu khai thác PLL. Thêm vào đó, thời gian nghỉ 
ngơi cũng loại bỏ khai thác nhầm gây chết cá từ tàu PLL tham gia. Giảm đánh bắt nhầm cũng là một công cụ 
được sử dụng rộng rãi để bảo vệ và khôi phục các loài không phải mục tiêu. Dự án này là phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc gia 9 của Đạo luật Quản lý và Bảo tồn nghề cá Magnuson-Stevens: Thực hiện các biện pháp bảo tồn 
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và quản lý (a) giảm thiểu đánh bắt nhầm và (b) tránh mở rộng phạm vi  đánh bắt nhầm, giảm thiểu tỷ lệ tử 
vong cá đánh bắt nhầm. Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) và nghiên cứu khác đã chỉ ra 
rằng các thiết bị đánh bắt thay thế được đề xuất sử dụng có tính chọn lọc hơn thiết bị PLL liên khi câu các loài 
mục tiêu và đã được chứng minh là có tỷ lệ gây đánh bắt tử vong thấp (Kerstetteret al. 2014). Vì những lý do 
này, dự án có khả năng thành công cao (Xem 15 CFR § 990,54 (a) (3) và Phần 6e của Hiệp định khung Khôi phục 
sớm). 

Chi phí của dự án ước tính bao gồm các ước tính về chi phí thực hiện cả hai hợp phần dự án. Chi phí ước 
tính cho hợp phần đền bù thời gian nghỉ ngơi dựa trên dữ liệu đánh bắt và giá tại bến được NMFS thu thập 
thông qua nhật ký hàng hải Chương trình quan sát tầng nổi và HMS Đại Tây Dương. Chi phí ước tính cho việc 
cung cấp và lắp đặt các thiết bị phai lạt được dựa trên nghiên cứu thị trường. Dự án có thể được thực hiện với 
chi phí hợp lý (Xem 15 CFR § 990,54 (a) (1)). 

Các hợp phần của dự án đề xuất PLL được đệ trình như một dự án khôi phục  trên trang web của NOAA 
(http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov). Dự án đề xuất sẽ khôi phục nguồn lợi thủy sản mà không gây thêm 
tổn thương cho bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào. Dự án cũng tránh hoặc giảm thiểu tác động xấu đối 
với các dịch vụ tài nguyên quan trọng được thực hiện thông qua các hoạt động thủy sản dài hạn tiếp theo ở 
HMS US Đại Tây Dương. Điều đó sẽ tránh được tổn thất hoặc giảm thiểu trong quá trình thực hiện dự án (15 
CFR § 990). Dự án này không phù hợp với nhu cầu khôi phục dài hạn (Phần 6d-6e của Hiệp định khung Khôi 
phục sớm). Các Dự án đề xuất PLL phù hợp với nỗ lực quản lý và bảo tồn đang được các cơ quan khác thực 
hiện, bao gồm Đạo luật Quản lý và Bảo tồn nghề cá Magnuson-Stevens (MSFCMA), Đạo luật Bảo tồn cá ngừ Đại 
Tây Dương (ATCA), và Sửa đổi 7 của Kế hoạch quản lý nghề cá HMS 2006: Quản lý cá ngừ vây xanh. 

Ngoài các tiêu chí đánh giá NRDA và Thỏa thuận khung nêu trên, Ủy viên áp dụng quy trình sàng lọc để đáp 
ứng mục đích và nhu cầu tiến hành Khôi phục sớm dựa trên các tiêu chí đánh giá (Mục 2.1.2.2 ERP/EIS Giai 
đoạn III). Phù hợp với tiêu chí áp dụng trong giai đoạn trước của Khôi phục sớm, quá trình sàng lọc dự án của 
NOAA bao gồm áp dụng các tiêu chí đánh giá khôi phục, cũng như xác định các dự án đó sẽ khôi phục tổn 
thương đối với nguồn tài nguyên tin cậy NOAA. Hơn nữa, các dự án ưu tiên của NOAA sẽ có lợi ích cho cả 
hai gần bờ và ngoài khơi nguồn tài nguyên tin cậy. NOAA hợp tác với các Uỷ viên khác để đề xuất và thực 
hiện các dự án Khôi phục sớm nhằm giải quyết tổn thương nguồn tài nguyên tin cậy NOAA, và tuân thủ 
các tiêu chí đánh giá dự án. 

14.1.4 Tiêu chí thực hiện và Theo dõi 

Tiến hành giám sát Dự án đề xuất sẽ PLL trong suốt quá trình thực hiện dự án (ví dụ, thời gian để đạt 
được 60 năm tàu tham gia nghỉ ngơi, được dự đoán là 5 -10 năm). Giám sát và quản lý tuân thủ  hướng dẫn 
được lập bởi Kế hoạch giám sát dự án PLL. Giám sát dự án này được đặc trưng bởi dữ liệu thu thập từ các tàu 
tham gia  Dự án đề xuất PLL cũng như từ các tàu tham gia khai thác PLL trên VỊNH MEXICO. Thu thập dữ 
liệu nhằm đảm bảo sự tham gia Dự án PLL phù hợp với các thỏa thuận, hiệu quả sử dụng thiết bị thay thế 
(đánh bắt trên một cường lực đơn vị) được nhận thức và cải thiện theo thời gian, và giảm đánh bắt 
nhầm trong Vịnh Mexico. Ủy viên (NOAA) thực hiện các hoạt động đúng đắn để đảm bảo dự án đáp ứng 
các mục tiêu sau đây: 

• Giảm loại bỏ trong khai thác PLL tại VỊNH MEXICO  
• Giảm thiểu tác động kinh tế từ việc cắt giảm sản lượng khai thác tiềm năng các loài mục tiêu thông 

qua việc sử dụng các thiết bị đánh bắt thay thế tại Vịnh Mexico 

http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/


 

 
 

Sử dụng Giám sát để đánh giá hiệu quả Dự án đề xuất và để xác định sự cần thiết phải có các hành động khắc 
phục (tức là quản lý thích ứng). Thảo thuận để xác định trước các thông số giám sát như: 

•  Số hợp đồng dự án được thực hiện và thời gian hợp đồng; bao gồm cả các tàu tham gia trong thời 
gian  nghỉ ngơi và chuyển đổi thiết bị đánh bắt  

• Số lượng (tính theo kích thước) và tỷ lệ đánh bắt nhầm và loại bỏ theo loài 
• Số lượng (tính theo trọng lượng, kích thước, và lớp sản phẩm) và giá trên cạn của các loài mục tiêu  
• Chi phí, giá sản phẩm mục tiêu và lợi nhuận ròng trên mỗi cường lực 
• Cấu tạo thiết bị đánh bắt, thông số thiết lập, và thông số môi trường trong khi khai thác 
• Tỷ lệ loại bỏ cá thể đã chết theo loài 
• Chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác về công nghệ thiết bị thay thế (ví dụ như số lượng các cuộc 

giới thiệu hoặc hội thảo) 

Có thể xem Kế hoạch giám sát đối với dự đề xuất trong Phụ lục B.11. 

14.1.5 Vận hành và Bảo dưỡng 

Tham gia vào các hợp phần dự án thời gian nghỉ ngơi và thiết bị thay thế thông qua việc các chủ tàu tình 
nguyện tham gia dựa trên đền bù. Thỏa thuận hợp đồng với các chủ tàu sẽ nêu rõ yêu cầu tham gia và các chi 
tiết đền bủ. Thông qua dự án, tài trợ cung cấp, lắp đặt, đào tạo và hỗ trợ cài đặt/ chỉnh sửa thiết bị đánh bắt 
thay thế. 

Số liệu thu thập thông qua hoạt động giám sát dự án đề xuất PLL thể hiện cường lực cải tiến thiết bị, cường 
lực được thiết kế để tăng hiệu quả đánh bắt của thiết bị thay thế trong Vịnh Mexico. Thông qua hoạt động trao 
đổi công nghệ như  huấn luyện bổ sung, các kết quả thành phần cải tiến thiết bị sẽ được chuyển giao 
cho người tham gia. 

Sử dụng hoặc mở rộng các nguồn lực và chương trình NMFS hiện có (ví dụ, Chương trình Hệ thống giám 
sát tàu NMFS) sẽ cung cấp cho các nhà quản lý Dự án đề xuất PLL khả năng giám sát thành viên tham gia dự 
án từ xa nhằm hỗ trợ thực thi tuân thủ hợp đồng/thỏa thuận. 

Hệ thống Giám sát Tàu thuyền (VMS) là một hệ thống giám sát vệ tinh chủ yếu được sử dụng để theo dõi vị 
trí và chuyển động của các tàu đánh cá thương mại tại Vùng kinh tế đặc quyền Hoa Kỳ (EEZ) và khu vực hiệp 
ước. Hệ thống sử dụng thông tin liên lạc vệ tinh từ các thiết bị thu phát trên tàu, mà tàu PLL bắt buộc 
phải thực hiện. Các thiết bị thu phát gửi báo cáo bao gồm thông tin nhận dạng tàu, thời gian, ngày tháng, và vị 
trí  được xác định trên bản đồ và hiển thị trên màn hình máy tính của người dùng cuối. 

Bằng cách theo dõi các vị trí, hướng và tốc độ của tàu, người quản lý nghề cá có thể thực hiện suy luận hoạt 
động tàu bao gồm loại thiết bị đánh bắt sử dụng. Hệ thống giám sát điện tử (EMS) hỗ trợ định dạng video 
để ghi lại cường lực đánh bắt cá hiện đang được cài đặt trên các tàu tham gia trong suốt quá trình đánh 
bắt PLL ở Đại Tây Dương và có thể sẵn sàng hỗ trợ quản lý hiệu quả việc thực hiện các dự án đề xuất PLL. 

14.1.6 Đền bù 

Nhằm mục đích thương lượng Đền bù với BP phù hợp với Thỏa thuận khung, các Uỷ viên sử dụng Phân 
tích tương đương tài nguyên để ước tính giá trị đền bù cá tầng nổi, rùa biển, và cá heo. Tính toán giá trị đền 
bù cá tầng nổi (thể hiện bằng kg sinh khối cá tầng nổi), giá trị đền bù rùa biển (thể hiện như tránh tử 
vong rùa trưởng thành), và giá trị đền bù cá heo (thể hiện như tránh tử vong cá heo trưởng thành). 

 



 

 
 

Tất cả giá trị Đền bù được liệt kê trong bảng dưới đây sử dụng tỷ lệ chiết khấu để chuyển đổi giá trị đền bù 
mỗi năm thành năm cơ sở chung để so sánh. Giá trị đền bù cá tầng nổi được chiết khấu (bao gồm HMS2  Đại 
Tây Dương và các loài khác như: cá heo (mahi), các thu, và cá khác), cá heo (động vật biển có vú), và giá trị đền 
bù rùa biển được ước tính dựa trên dữ liệu thu thập từ khai thác PLL VỊNH MEXICO thông qua Chương 
trình quan sát tầng nổi và nguồn khác. Giá trị đền bù giả định rằng sự tham gia của một tàu sẽ loại trừ việc loại 
bỏ cá tầng nổi chết trong suốt thời gian tham gia. Giá trị đền bù liệt kê trong ba bảng sau (Bảng 14-1, Bảng 14-
2, và Bảng 14-3) chỉ áp dụng cho các loại tổn thương tương ứng ở vùng Vịnh Mexico thông qua tổng đánh giá 
tổn thương đối với Sự cố tràn dầu nước sâu của các Uỷ viên. 

Bảng 14-1. Đền bù cá tầng nổi được thỏa thuận giữa BP và Ủy viên  

Đền bù cá tầng nổi (kg sinh khối cá tầng nổi) 

Tên loài cá Khối lượng được chiết khấu theo kg (dkg) 

Cá ngừ vây xanh 50,500 

Cá nước sâu 47,620 

Cá mập 206,312 

Cá ngừ/ Cá thu/ Cá đấu sĩ 395,328 

Cá măng con và loài liên quan 240 

 

Bảng 14-2. Đền bù động vật biển có vú được thỏa thuận giữa BP và Ủy viên  

Tránh tử vong cá heo trưởng thành 

Tên thông thường Tên khoa học Số cá thể được chiết khấu 

Cá heo Risso Grampus griseus 2 

Cá heo mũi chai Tursiopstruncatus 1 

Cá heo đốm nhiệt đới Stenellaattenuata 1 

 

 

 

Bảng 14-3. Đền bù rùa biển được thỏa thuận giữa BP và Ủy viên 

Tránh tử vong rùa biển trưởng thành 

Tên thông thường Tên khoa học Số cá thể được chiết khấu 

                                                           
2 Loài di cư cao (HMS) bao gồm các loài sau đây: cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây vàng, cá ngừ vây dài, cá ngừ và cá ngừ vằn; 
cá kiếm; cá mập; và cá đấu sĩ (Loài di cư cao Đại Tây Dương 50 CFR 635). 



 

 
 

Rùa da Dermochelyscoriacea 2.6 

 

Các họ cá được nhóm lại thành năm nhóm như đã thỏa thuận với BP. Cá ngừ vây xanh là đại diện cho một loài 
duy nhất, do những các vấn đề liên quan đến quản lý loài này. 

Bảng 14-4. Danh mục cá tầng nổi được thỏa thuận giữa BP và Ủy viên 

Khái niệm cá tầng nối 

Tên gọi Họ 

Cá ngừ vây xanh Thunnusthynnus (chỉ bao gồm 1 loài duy nhất) 

Cá nước sâu Alepisauridae, Anoplogastridae, Moridae, Sternoptychidae, Stomiidae, 
Bathylagidae, Myctophidae, Gonostomatidae, Bramidae, Bregmacerotidae, 
Diceratiidae, Caristiidae, Caulophrynidae, Ceratiidae, Chiasmodontidae, 
Evermannellidae, Alepocephalidae, Nomeidae, Derichthyidae, Diretmidae, 
Saccopharyngidae, Melanostomiidae, Macrouridae, Giganturidae, 
Platytroctidae, Howellidae, Hygophum, Phosichthyidae, Luvaridae, 
Melamphaidae, Melanonidae, Microstomatidae, Mirapinnidae, Nemichthydae, 
Omosudidae, Oneirodidae, Paralepididae, Leptochilichthyidae, Echeneidae, 
Rhinochimaeridae, Scopelarchidae, Serrivomeridae, Tetragonuridae, 
Trachipteridae, Gempylidae, Scombrolabracida; và cá nước sâu khác cùng cấp 
dinh dưỡng trong đánh bắt PLL VỊNH MEXICO. 

Cá ngừ/ Cá thu/ Cá đấu sĩ Scombridae (ngoại trừ cá Thunnusthynnus), Coryphaenidae, Istiophoridae, 
Xiphiidae 

Cá mập Alopiidae, Scyliorhinidae, Carcharhinidae, Odontaspididae, Centrophoridae, 
Etmopteridae, Ginglymostomatidae, Lamnidae, Mitsukurinidae, Triakidae, 
Rhincodontidae, Sphyrnidae, Squalidae, Squatinidae 

Cá măng con & cá liên quan Albulidae, Carangidae, Elopidae, Pomatomidae, Rachycentridae, Megalopidae 

 

14.1.7 Chi phí ước tính 

Chi phí ước tính của Dự án đề xuất PLL là 20.000.000 USD. Chi phí này phản ánh ước tính về chi phí thực 
hiện được xây dựng  từ kế hoạch dự kiến cho Dự án PLL tại thời điểm đàm phán. Chi phí ước tính bao gồm 
các quy định trong 6 tháng nghỉ đánh bắt PLL hàng năm, cung cấp thiết bị thay thế cho ngư dân tham gia, thực 
hiện dự án, dịch vụ mở rộng và giám sát. 

  



 

 
 

14.2 Dự án giảm đánh bắt nhầm tầng nổi do sử dụng câu vàng: Đánh giá môi 
trường 

14.2.1 Giới thiệu và Cơ sở, Mục đích và Nhu cầu 

14.2.1.1 Giới thiệu 

Dự án này được đề xuất như là một phần của chương trình Khôi phục sớm Giai đoạn IV. Đánh giá môi trường 
(EA) liên kết với Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III năm 2014, cung cấp phân tích môi trường lập trình của 
các loại dự án cho Giai đoạn III và các giai đoạn tương lai của Khôi phục sớm. EA đủ điều kiện kết nối từ Bản 
chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III phù hợp với quy định của Bộ nội vụ (43 CFR 46,140, Sử dụng các tài liệu liên 
kết) theo khoản "b" và "c" (Mục 1.6.2, Cơ sở liên kết). Việc liên kết này cũng phù hợp với Luật quản lý NOAA 
216-6, "Thủ tục Đánh giá môi trường đối với thực hiện Đạo luật Chính sách môi trường quốc gia ", Mục 5.09c. 
Dự án này phù hợp với Phương án 2: "Góp phần khôi phục môi trường sống và Nguồn tài nguyên ven biển và 
biển" (mục 5.3.3) và 4 (Phương án tối ưu)," Góp phần khôi phục Môi trường sống, Nguồn tài nguyên ven biển 
và biển, và Cơ hội giải trí "(Mục 5.3.7), và đặc biệt hơn các loại hình dự án" Khôi phục và bảo vệ cá và sinh vật 
có vỏ. "Thông qua liên kết, EA này cũng cung cấp thêm thông tin chi tiết cần thiết cho phân tích NEPA cấp dự 
án để xem xét những tác động địa điểm cụ thể tiềm năng được dự đoán từ việc thực hiện phương án hành 
động đề xuất và phương án không có hành động. Xem Chương 1.3 của tài liệu này để biết thông tin về các Bản 
chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III và liên kết các dự án đề xuất Giai đoạn IV. 

Dự án này phù hợp với Phương án tối ưu trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III như đã mô tả và 
được chọn trong Quyết định năm 2014 (79 FR64831-64832 (ngày 31/10/2014)) và các Uỷ viên đồng ý các điều 
kiện và tác động môi trường được mô tả trong tài liệu NEPA (với bản cập nhật thông tin như mô tả 
trong Chương 2 của tài liệu này) vẫn còn hiệu lực. Cụ thể, EA cho Dự án đề xuất PLL liên kết từ các phân 
tích thuộc PEIS mô tả Phương án 2 (Góp phần khôi phục môi trường sống và Tài nguyên ven biển và tài 
nguyên biển) và Phương án 4 (Góp phần khôi phục môi trường sống, Tài nguyên ven biển và tài nguyên biển và 
Cơ hội giải trí): 

• Chương 5: Kế hoạch chương trình đề xuất Khôi phục sớm: Phát triển và Đánh giá các Phương án thay 
thế: Mô tả các Phương án thay thế 2 (Mục 5.5.3 Góp phần khôi phục môi trường sống và Tài 
nguyên ven biển và tài nguyên biển) và Phương án 4 (Mục 5.3.7 Phương án tối ưu: Góp phần khôi 
phục môi trường sống và Tài nguyên ven biển và tài nguyên biển và Cơ hội giải trí), mục 5.3.3.7 Khôi 
phục và bảo vệ cá và sinh vật có vỏ. 

• Chương 6: Hậu quả môi trường, Mục 6.3.7, Loại dự án 7, Khôi phục và bảo vệ Cá và Sinh vật có 
vỏ và 6.4, Phương án thay thế 2 (4): Sử dụng con người và kinh tế xã hội. 

• Chương 6.8: Ảnh hưởng tích lũy tiềm năng 

Phân tích môi trường kết hợp tham chiếu các phân tích nằm trong PEIS Giai đoạn III. EA này cũng kết hợp tham 
chiếu toàn bộ giới thiệu, quy trình, cơ sở, và Thông tin môi trường bị ảnh hưởng và nội dung thảo luận nằm 
trong trong PEIS (Chương 1 đến 6). 

NMFS thiết lập Đánh giá quần thể và Báo cáo Đánh giá nghề cá (AN TOÀN), trong đó xem xét tình trạng hiện tại 
của quần thể cá HMS Đại Tây Dương (cá ngừ, cá kiếm, cá đấu sĩ, và cá mập) và mô tả những thành quả quản 
lý HMS Đại Tây Dương trong năm. Các báo cáo cung cấp thông tin công đồng với những diễn biến mới nhất 
trong quản lý HMS Đại Tâu Dương. Nội dung và phân tích có liên quan đến tình trạng của quần thể, môi trường 
sống cần thiết cho cá (EFH), dữ liệu khai thác, thực trạng kinh tế của nghề cá HMS, hồ sơ cộng đồng, và đánh 



 

 
 

bắt nhầm, đánh bắt ngẫu nhiên và các loài được bảo vệ liên quan đến Dự án Giảm đánh bắt nhầm PLL này và 
được sử dụng trong phân tích hành động này. Báo cáo AN TOÀN các năm 2008, 2011 và 2014 (NMFS 2008b, 
NMFS 2011, NMFS 2014b) được kết hợp tham chiếu với khung khai thác cụ thể được cung cấp trong mỗi báo 
cáo. 

Ngoài ra, EA này cũng kết hợp tham chiếu mô tả cơ sở và phân tích trong Bản chính thức Sửa đổi 7 của Kế 
hoạch quản lý nghề cá HMS hợp nhất năm 2006 (NMFS 2014a), cung cấp mô tả sâu hơn Môi trường bị ảnh 
hưởng (Phần 3) và Hậu quả môi trường (Phần 4 và 5) liên quan đến hậu quả sinh học và sinh thái, ảnh 
hưởng kinh tế xã hội từ khai thác PLL VỊNH MEXICO. 

14.2.1.2 Cơ sở 

Đánh bắt PLL Đại Tây Dương US đối với HMS Đại Tây Dương chủ yếu nhắm đến cá kiếm, cá ngừ vây vàng, cá 
ngừ mắt to và cá ngừ ở các khu vực khác nhau và theo mùa. Loài mục tiêu thứ cấp bao gồm cá heo (mahi), cá 
ngừ albacore, và mục tiêu thấp hơn nữa là cá mập. Mặc dù có thể điều chỉnh thiết bị đánh bắt (ví dụ, độ sâu 
của thiết bị, loại móc, kích thước móc, mồi câu, v.v…) nhắm đến cá kiếm, cá ngừ, hay cá mập, thì đó vẫn là 
đánh bắt đa loài. Hơn nữa, trong khi phương pháp này chủ đích đánh bắt cá kiếm, cá ngừ vây vàng và cá ngừ 
mắt to, thì vẫn vô tính đáng bắt và loại bỏ các loài cá khác, bao gồm cả cá cờ, cá mập, cá ngừ vây xanh (mà 
theo quy định các loài này không phải là loài mục tiêu của đánh bắt PLL Đại Tây Dương US hoặc khai thác thủy 
sản ở VỊNH MEXICO), cũng như các cá thể nhỏ của loài mục tiêu. Người vận hành tàu đánh bắt PLL chuyển đổi 
hình thức thiết bị đánh bắt tạo ra cơ hội kinh tế tốt nhất hiện có cho mỗi chuyến ra khơi riêng lẻ. Dây câu vàng 
đôi khi thu hút và câu phải loài không cá phải mục tiêu cá, có ít hoặc không có giá trị thương mại, hay câu phải 
các loài không được phép giữ lại do các quy định nghề cá áp dụng, chẳng hạn như cá đấu sĩ. Dây câu vàng cũng 
có thể ảnh hưởng đến các loài được bảo vệ như động vật biển có vú, rùa biển, và chim biển. Bất kỳ loài nào 
không nằm trong quy định nghề cá (hoặc theo kích thước của loài được phép đánh bắt) thì phải được thả ra, 
bất kể là còn sống hay đã chết. 

Môi trường tầng nổi ngoài khơi thường bị ảnh hưởng của Sự cố tràn dầu. Dầu và khí thoát ra từ giếng khoan di 
chuyển xuống đáy biển hoặc nổi lên bề mặt nước biển rồi bay hơi vào khí quyển hoặc trôi nổi trên bề mặt 
nước biển (Camilli et al . 2010) Để đánh giá ảnh hưởng lên sinh vật dưới nước, Ủy viên đã tập hợp và phân tích 
mật độ và sự phong phú của loài sinh vật, bao gồm thay đổi phân phối của loài theo không gian và thời gian. 
Phân tích sơ bộ của Ủy viên cho thấy hàng chục ngàn dặm vuông bề mặt nước biển bị ảnh hưởng bởi dầu loang 
và hàng trăm dặm khối nước bề mặt có thể chứa nhiều hợp chất dầu mỏ với nồng độ gây tỷ lệ tử vong cho 
sinh vật nhạy cảm. Sinh vật tiếp xúc bao gồm cá tầng nổi nhỏ và lớn, cá đáy sống gần đáy đại dương, sinh vật 
không xương sống, và sinh vật phù du. Dự án đề xuất PLL có mục đích khôi phục sinh khối cá biển thông qua 
các hành động tích hợp nhằm giảm tỷ lệ tử vong cá thể cá do đánh bắt nhầm bằng PLL ở VỊNH MEXICO. 

14.2.1.3 Mục đích và nhu cầu 

Mục đích và nhu cầu của hành động này nằm trong phạm vi mục đích và nhu cầu  phần chương trình của Bản 
chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III vì hoạt động sẽ tăng tốc độ khôi phục  tài nguyên và dịch vụ bị tổn thương do 
Sự cố tràn dầu. Mục đích của dự án đề xuất là để bắt đầu thay thế sinh khối cá tầng nổi do Tràn dầu nước sâu 
dựa trên thực hiện dự án giảm đánh bắt nhầm. Hành động sẽ hỗ trợ phát triển bền vững tài nguyên và quản lý 
khai thác, đồng thời giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội lên khai thác mục tiêu. Dự án đề xuất là cần thiết để 
giảm tỷ lệ tử vong do đánh bắt nhầm và loại bỏ theo quy định khi đánh bắt PLL tại VỊNH MEXICO. Các loài chịu 
tác động của đánh bắt PLL VỊNH MEXICO khá khác nhau (xem họ các loài trong Bảng 14-4) và có ý nghĩa cho hệ 
sinh thái khác nhau. Nếu không có hành động này, thì việc đánh bắt nhầm gây tử vong của các tàu tham gia sẽ 



 

 
 

không được loại bỏ, dẫn đến giảm giá trị sinh thái tiềm năng và sụt giảm số lượng sinh sản của loài bị đánh bắt 
nhầm. 

14.2.2 Phạm vi của Phân tích môi trường EA 

Dự án này được đề xuất như là một phần của kế hoạch Khôi phục sớm Giai đoạn IV. EA liên kết từ Bản chính 
thức ERP/PEIS Giai đoạn III. Các phân tích môi trường của các loại hành động với quy mô lớn hơn đã được thảo 
luận trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III. Thông tin và phân tích trong tài liệu này bổ sung cho phân 
tích chương trình với vị trí cụ thể. EA này đưa ra phân tích NEPA về các tác động tiềm năng đối với vị trí cụ 
thể và kết quả dự đoán thông qua thực hiện phương án hành động và phương án không hành động đề xuất. 

14.2.3 Phương án thay thế của Dự án 

Không có hành động: 
Cả OPA và NEPA đều yêu cầu xem xét các phương án thay thế Không có hành động. Đối với Bản thảo ERP/EA 
Giai đoạn IV này, phương án thay thế Không có hành động giả định rằng Ủy viên sẽ không coi Dự án PLL đề 
xuất là một phần của Khôi phục sớm. Theo Không có hành động, các điều kiện hiện tại được mô tả 
trong Chương 2, ưu tiên áp dụng Môi trường bị ảnh hưởng. Không đạt được lợi ích khôi phục của dự án tại 
thời điểm này. 

Một dự án khôi phục sử dụng đánh bắt PLL  thì thời gian ghỉ ngơi và thời gian dự phòng  của hai loại thiết bị 
đánh bắt thay thế sẽ không được thực hiện tại thời gian này. Tàu đánh bắt không thỏa thuận ngừng sử dụng 
câu vàng trong thời gian 6 tháng mỗi năm, do đó sẽ không có giảm được cường lực đánh bắt 
cá bằng PLL. Đánh bắt cá bằng PLL, trụ câu xanh, và dụng cụ câu dùng phao tại VỊNH MEXICO dự kiến sẽ tiếp 
tục với mức độ như hiện tại. 

Hành động đề xuất: Thực hiện các dự án đề xuất PLL như mô tả: 

• 6 tháng nghỉ ngơi hàng năm đối với đánh bắt PLL trong VỊNH MEXICO trong suốt thời gian dự án, trùng 
với mùa sinh sản cá ngừ vây xanh,  được thực hiện thông qua một chương trình tình nguyện dựa trên 
đền bù áp dụng cho đánh bắt PLL VỊNH MEXICO. 

• Cung cấp hai loại thiết bị đánh bắt thay thế cho ngư dân PLL tham gia vào giai đoạn nghỉ ngơi: trụ câu 
xanh hoặc thiết bị câu gắn phao. Trong thời gian nghỉ đánh bắt PLL, ngư dân được phép sử dụng các 
thiết bị thay thế để đánh bắt loài mục tiêu (Xem mục 14.1 về Mô tả dự án PLL). 

14.2.3.1 Phương án thay thế khác 

Quá trình lựa chọn dự án Khôi phục sớm của Ủy viên được mô tả trong mục 2.1 Kế hoạch Khôi phục sớm lập 
trình Giai đoạn III. Như đã mô tả, các dự án tiềm năng phát triển từ phạm vi cộng đồng, thiết lập dữ liệu đầu 
vào thông qua cơ sở dữ liệu có thể truy cập internet, xem xét các kế hoạch và các chương trình quản lý Liên 
bang và Nhà nước hiện hành, và chuyên môn, kinh nghiệm Ủy viên. Từ danh sách các ý tưởng dự án này, quá 
trình lựa chọn sớm dự án Khôi phục sớm của Ủy viên bước đầu đưa ra nhiều dự án đề xuất, phù hợp với Hiệp 
định khung, được đệ trình lên BP xem xét và cân nhắc. Khu vực được xem xét trong Khôi phục sớm bao 
gồm khôi phục nguồn lợi cá biển tầng nổi bị tổn thương, và đặc biệt, tập trung vào việc giảm đánh bắt nhầm 
tầng nổi do sử dụng câu vàng, coi đây là một cách tiếp cận khôi phục tổn thất sinh khối cá tầng nổi. 

Trong quá trình phát triển dự án Khôi phục sớm Giai đoạn IV, các Ủy viên đã xem xét hợp phần dự án thay thế , 
hợp phần này thực hiện chuyển đổi tàu đánh bắt PLL sang tàu phù hợp cho sử dụng thiết bị đánh bắt thay 



 

 
 

thế . Trong phương án này, các chủ tàu sẽ giữ giấy phép sử dụng thiết bị đánh bắt thay thế có thể sử dụng tàu 
PLL mới để đánh bắt trong thời gian nghỉ ngơi theo quy định của hợp đồng tham gia dự án của họ. 

Thông qua quá trình lựa chọn dự án Khôi phục sớm, phương án này được chứng minh là không khả thi với 
Hiệp định khung. Các Ủy viên cũng đã xem xét phương án thực hiện chương trình mua lại đối với tàu đánh bắt 
bằng câu vàng. Chương trình mua lại như thế sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong đáng bắt bằng PLL tại VỊNH MEXICO 
bằng cách mua tàu PLL đang hoạt động , giấy phép nhập cảnh hạn chế cần thiết để đánh bắt PLL từ người bán 
muốn bán. Trong phương án này, loại bỏ dần các tàu đánh bắt PLL Đại Tây Dương US và ngăn ngừa tái nhập 
cảnh vào khu vực đánh bắt. Ngoài ra, thu hồi giấy phép nhập cảnh hạn chế liên quan sẽ ngăn chặn tái nhập 
cảnh đánh bắt PLL Đại Tây Dương. Phương án này sẽ loại bỏ vĩnh viễn các tàu đánh bắt sử dụng PLL. Phương 
án này được so sánh với các tiêu chí theo quy định NRDA bao gồm tính khả thi, chi phí, lợi ích đối với các loài 
khác, và khả năng thành công. Nhưng cuối cùng Phương án mua lại tàu đã không được áp dụng trong Khôi 
phục sớm vì các Ủy viên cho rằng phương án ít khả thi hơn do ảnh hưởng dài hạn đến quản lý nghề cá HMS khi 
đem so sánh với phương án đề xuất, và ít tối ưu hơn khi đem so sánh với phương án sử dụng thiết bị đánh bắt 
thay thế trong thời gian nghỉ ngơi và dự phòng 6 tháng hàng năm. 

14.2.4 Vị trí Dự án 

Khu vực dự án bao gồm các môi trường biển ngoài khơi như mô tả trong Chương 3.2.2.2 (môi trường nước 
biển ven bờ) trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III và cụ thể hơn là vùng nước tầng nổi, nước đại 
dương của EEZ (Hình 14 5) cũng như các cảng liên quan đến đánh bắt bằng dây câu vàng (Hình 14 6). 

Hình 14-5. Vị trí Dự án đề xuất PLL là Vùng kinh tế đặc quyền Hoa Kỳ  (EEZ) tại Vịnh Mexico được thể hiện 
bằng khu vực gạch chéo 
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14.2.5 Phạm vi Dự án 

14.2.5.1 Đánh bắt tầng nổi Đại Tây dương sử dụng câu vàng (bao gồm cả Vịnh Mexico) 

Đánh bắt PLL Đại Tây Dương US (như mô tả trong mục 14.2.1.2 ở trên) chủ yếu nhắm đến cá kiếm, cá ngừ vây 
vàng, và cá ngừ mắt to ở các khu vực khác nhau và theo mùa, nhưng vẫn có các loài mục tiêu thứ cấp và nói 
chung đây là đánh bắt đa loài. Đôi khi dây câu vàng câu cả cá không phải mục tiêu và loài này không được giữ 
lại theo quy định nghề cá, và thiết bị câu cũng có thể ảnh hưởng đến các loài được bảo vệ như động vật biển 
có vú, rùa biển, và chim biển. Do đó, thiết bị đánh bắt này được phân loại là Đánh bắt loại I theo Đạo luật bảo 
vệ động vật biển có vú (MMPA). Bất kỳ loài nào không theo quy định nghề cá (hoặc theo kích thước đánh bắt 
của loài được phép đánh bắt) đều phải được được thả ra, cho dù còn sống hay đã chết. 

Hình 14-6. Dây câu vàng tầng nổi U.S. thông thường 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:  Tham khảo trong NMFS/NOAA. Báo cáo AN TOÀN đối với Loài di cư cao ở Đại Tây Dương 2011 
(http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/safe_reports/2011/2011_safe_report.html) 

 

Dây câu vàng bao gồm nhiều bộ phận (Hình 14-6). Dây câu chính hoặc nhánh chính của hệ thống câu vàng, có 
thể dài từ 5 đến 40 dặm, với khoảng 20-30 móc câu mỗi dặm. Độ sâu của dây câu chính được xác định theo các 
dòng chảy đại dương và chiều dài của dây phao kết nối các đường câu chính với phao, và thiết bị đánh dấu có 
thể có phản xạ radar hoặc cảnh báo phát thanh. Mỗi lưỡu câu được gắn với dây câu chính tạo thành thẻo 
câu. Trụ phát sáng có chứa hóa chất phát ra ánh sáng, thường được sử dụng khi câu cá kiếm. Khi móc câu 
được gắn và treo ở một độ sâu nhất định, trụ phát sáng thu hút cá mồi, rồi thu hút sinh vật ăn thịt cá tầng 
nổi (NMFS, 1999). 

Khi câu cá kiếm, dây câu vàng bánh thường được triển khai vào lúc hoàng hôn và kéo dây vào lúc bình 
minh để tận dụng thói quen ăn đêm gần bề mặt của cá kiếm (NMFS, 1999). Nói chung, câu vàng cá ngừ được 
thực hiện vào buổi sáng, đánh bắt sâu hơn, và kéo dây câu vào buổi tối. Ngoại trừ các tàu ngoài khơi, là các tầu 
thực hiện các chuyến ra khơi xa, thì tàu đánh bắt cá kiếm được ưu tiên trong thời gian trăng tròn để tận dụng 
thời điểm gia tăng mật độ các loài cá tầng nổi gần bề mặt nước. 

Hình 14-7 minh họa sự khác biệt cơ bản giữa dây câu vàng cá kiếm (câu nông) và cá ngừ (câu sâu). Dây câu cá 
kiếm nổi lên bề mặt, có ít móc giữa các phao hơn, và tương đối nông. Dây câu này tương tự như dây câu dùng 
trong câu loài mục tiêu hỗn hợp. Dây câu vàng cá ngừ sử dụng loại phao khác. So với dây câu vàng cá kiếm, dây 
câu vàng cá ngừ  có nhiều móc giữa các phao hơn và các móc được đặt sâu hơn. Người ta tin rằng dây câu 

Phao ganh Phao cờ 

  

 
Thẻo câu Trụ phát sáng Dây chính 

Móc câu 

http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/safe_reports/2011/2011_safe_report.html


 

 
 

vàng ngừ câu phải rùa ít hơn so với dây câu vàng cá kiếm do sự khác biệt về độ sâu đánh bắt. Ngoài ra, dây câu 
vàng cá ngừ chỉ sử dụng mồi, trong khi dây câu vàng cá kiếm lại kết hợp giữa mồi và trụ phát sáng. So với tàu 
câu cá kiếm hoặc câu hỗn hợp loài, thì các tàu chuyên để câu cá ngừ thường nhỏ hơn. 

 

Hình 14-7. Kỹ thuật triển khai dây câu vàng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: Hình này chỉ thể hiện sự khác biệt cơ bản về cấu tạo dây câu trong câu vàng tầng nổi và để minh họa rằng 
có thể thay đổi dây câu này tùy thuộc các loài mục tiêu khác nhau. Nguồn: Hiệp hội câu vàng Hawaii và Honolulu 
Advertiser. 

Đánh bắt PLL Đại tây dương US bao gồm năm phân khúc tương đối khác biệt với hoạt động và chiến lược đánh 
bắt khác nhau.  Đó là những phân khúc: 1) đánh bắt cá ngừ vây vàng Vịnh Mexico; 2) đánh bắt cá kiếm bờ biển 
Đông Nam Đại Tây Dương-Florida đến Cape Hatteras; 3) đánh bắt cá kiếm và cá ngừ mắt Giữa Đại Tây Dương 
và New England; 4) đánh bắt cá kiếm xa bờ Hoa Kỳ; và 5) đánh bắt cá ngừ và cá kiếm Quần đảo Caribbean. Mỗi 
loại tàu có phạm vi khả năng hoạt động khác nhau do dung tích chứa nhiên liệu, dung tích khoang tàu, kích 
thước, và kết cấu. Ngoài khu vực địa lý, các phân khúc này cũng được phân biệt theo tỷ lệ phần trăm của loài 
đánh bắt mục tiêu và không phải mục tiêu, đặc điểm ngư cụ, và kỹ thuật đánh bắt. Một số tàu đánh bắt nhiều 
hơn một phân khúc trong suốt 1 năm (NMFS, 1999). Do sự thay đổi khác nhau trong nghề cá, tức là, thay đổi 
các quy định, chi phí vận hành, điều kiện thị trường, tính khả dụng của loài khai thác, v.v…, mà các hoạt động 
và chiến lược đánh bắt của các phân khúc này có thể thay đổi theo thời gian. Bởi vì phạm vi hoạt động đề xuất 
chủ yếu trong vùng Vịnh Mexico, là khu vực đánh bắt PLL VỊNH MEXICO, nên chủ yếu nhắm đến cá ngừ vây 
vàng. 

14.2.5.1.1 Đánh bắt cá ngừ vây vàng Vịnh Mexico 

Tầu cá hoạt động tại Vịnh Mexico chủ yếu đánh bắt cá ngừ vây vàng quanh năm; Tuy nhiên, một số ít các 
tàu trực tiếp đánh bắt cá kiếm, hoặc theo mùa hoặc quanh năm. Tàu câu vàng cá ngừ vây vàng hoạt động ở 
Vịnh Mexico cũng bắt và bán cá heo, cá kiếm, cá ngừ khác, và cá mập. Trong thời gian đánh bắt cá ngừ vây 
vàng, cũng có cá kiếm tình cờ bị đánh bắt. Nhiều tàu tham gia khai thác các loài mục tiêu khác ở vùng Vịnh 
Mexico (như đánh bắt tôm, cá mập, và cá hồng/cá mú) trong suốt mùa vụ được phép.  

Đối với đánh bắt cá ngừ, dây câu vàng có cấu tạo tương tự như dây câu vàng cá kiếm nhưng được triển khai 
khác nhau. Các dây câu thường được giăng vào buổi sáng (từ 2:00 giờ sáng đến trưa) và kéo vào buổi tối hoặc 
ban đêm (16:00 giờ đến nửa đêm). Câu cá diễn ra ở nhiệt độ nước khác nhau; Tuy nhiên, cá ngừ vây vàng 

Bộ câu cá kiếm Bộ câu cá ngừ 

Giữa các phao 
(Khoảng cách từ phao đến dây câu 
chính khoảng 30-40 feet) 

Chiều dài các dây nhánh: 70-90 feet 

Móc câu: Sâu 70-80’; 4-5 móc giữa 
các phao 

Móc câu: Sâu 300-1200’; 20-40 móc 
giữa các phao 

Giữa các phao 



 

 
 

thường được câu ở phía tây Vịnh Mexico vào mùa hè khi nhiệt độ nước cao. Trong quá khứ, các ngư dân đã sử 
dụng mồi sống, tuy nhiên, NMFS cấm việc sử dụng mồi sống ở vịnh Mexico nhằm giảm đánh bắt nhầm và gây 
tử vong cá đấu sĩ do đánh bắt nhầm (65 FR 47214, ngày 01 tháng 8 năm 2000). Luật này cũng nghiêm cấm 
đánh bắt bằng câu vàng khu vực Desoto Canyon (đóng cửa quanh năm). Trong vùng Vịnh Mexico, và tất cả các 
khu vực khác, ngoại trừ các ngoài khơi Đông Bắc (NED), yêu cầu sử dụng móc tròn chuyên dụng (16/0 hoặc lớn 
hơn không bù đắp và 18/0 hoặc lớn hơn với độ lệch không quá 10 độ), như là toàn bộ cá và mực mồi. Trong 
năm 2011, NMFS tuyên bố yêu cầu tàu PLL đánh bắt trong Vịnh Mexico phải sử dụng "lưỡi câu yếu" được thiết 
kế giúp phóng thích cá ngừ vây xanh đẻ trứng (BFT) trong khi giữ lại cá ngừ vây vàng và cá kiếm (76 FR 18.653, 
ngày 05 tháng 4 năm 2011). Hành động này đã bảo vệ được cá ngừ vây xanh sinh sản ở vịnh Mexico và giảm 
loại bỏ cá ngừ vây xanh bị chết với hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh bổ bằng câu vàng. Hình 14-8 cho thấy 
các cảng cá HMS PLL trong Vịnh Mexico. 

Hình 14-8.  Cảng đánh bắt cá tầng nổi sử dụng câu vàng HMS ở vịnh Mexico 2006 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sổ ghi chép HMS. 

14.2.5.1.2 Giấy phép đánh bắt đối với câu vàngtầng nổi PLL 

Kế hoạch quản lý nghề cá năm 1999 (FMP) thành lập sáu loại giấy phép truy cập giới hạn khác 
nhau (LAP): (1) đánh bắt cá kiếm chủ đích, (2) đánh bắt cá kiếm ngẫu nhiên, (3) câu tay cá kiếm, (4) đánh bắt cá 
mập chủ đích, (5) đánh bắt cá mập ngẫu nhiên, và (6) câu vàng cá ngừ Đại Tây Dương. Để giảm đánh bắt nhầm 
do sử dụng câu vàng ở Đại Tây Dương US, các giấy phép này được thiết kế sao cho giấy phép cây cá kiếm chủ 
đích và ngẫu nhiên chỉ có hiệu lực nếu người được cấp phép có cả giấy phép câu vàng cá ngừ và giấy phép câu 
cá mập. Tương tự như vậy, giấy phép câu vàng cá ngừ chỉ có hiệu lực nếu người được cấp phép cũng có giấy 
phép câu cá kiếm (chủ đích hoặc ngẫu nhiên, không câu tay) và giấy phép câu cá mập. Điều này cho phép duy 
trì các loài nếu không sẽ phải loại bỏ. 

Các cảng câu vàng tầng nổi HMS 
Vịnh Mexico 



 

 
 

Tính đến tháng 11 năm 2014, khoảng 246 Giấy phép câu vàng cá ngừ đã được ban hành. Ngoài ra, 
khoảng 183 Giấy phép đánh bắt cá kiếm chủ đích, 66 Giấy phép đánh bắt cá kiếm ngẫu nhiên, 206 Giấy phép 
đánh bắt cá mập chủ đích, và 258 Giấy phép đánh bắt cá mập ngẫu nhiên đã được ban hành. Không phải tất 
cả tàu có Giấy phép đánh bắt cá kiếm và cá mập đều sử dụng dây cây vàng, nhưng chỉ các giấy phép ((1) câu 
vàng cá ngừ; (2) Giấy phép đánh bắt cá mập, và (3) Giấy phép đánh bắt cá kiếm (trừ câu tay)) cho phép sử 
dụng dây câu vàng trong nghề cá HMS. 

Ngày 2 tháng 12 năm 2014, NMFS công bố các quy tắc cuối cùng để thực hiện Sửa đổi 7 HMS FMP hợp nhất 
2006. Hành động này rất cần thiết để đáp ứng mục tiêu quản lý trong nước theo Đạo Luật Magnuson-Stevens, 
trong đó ngăn đánh bắt quá mức, đạt năng suất tối ưu và giảm thiểu đánh bắt nhầm trong phạm vi thực hiện 
được, cũng như các mục tiêu của Đạo luật Bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ATCA) và nghĩa vụ theo yêu cầu 
buộc của Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn Cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT). ICCAT chịu trách nhiệm bảo tồn cá ngừ và 
các loài giống cá ngừ ở Đại Tây Dương và các vùng biển lân cận. ICCAT là cơ quan quốc tế thực hiện các nghiên 
cứu khoa học và thiết lập mức độ khai thác cho các nước tham gia. Sửa đổi 7 nhằm giảm bớt vứt bỏ cá ngừ vây 
xanh chết; tối ưu hóa cơ hội đánh bắt cá ở tất cả các loại trong hạn ngạch của Hoa Kỳ; tăng cường báo cáo và 
giám sát; và điều chỉnh các biện pháp quản lý khác khi cần thiết. Hầu hết các biện pháp quản lý trong luật cuối 
cùng có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015, trong khi một số biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 01 Tháng 6 
năm 2015, hoặc ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thông tin chi tiết liên quan đến luật này có sẵn tại địa chỉ 
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/fmp/am7/index.html. 

Sản lượng Đánh bắt và Cập cảng gần đây 

Báo cáo đánh bắt, theo số loài cá, tóm tắt toàn bộ đánh bắt sử dụng câu vàng Đại Tây Dương trong Bảng 14-
5. Bảng 14-6 tóm tắt giá trị cập cảng đánh bắt bằng câu vàng Đại Tây Dương theo trọng lượng, như được báo 
cáo với Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn Cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT). 

Bảng 14-5.Báo cáo đánh bắt trong Đánh bắt tầng nổi Đại Tây Dương bằng câu vàng, theo số lượng mỗi loài 
cá (2004-2013) 

Loài 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cá kiếm được giữ lại 46,440 41,139 38,241 45,933 42,800 45,378 33,831 38,721 51,544 44,556 

Cá kiếm loại bỏ 10,675 11,134 8,900 11,823 11,194 7,484 6,107 8,736 7,996 4,756 

Cá cờ xanh loại bỏ 712 567 439 611 687 1,013 504 544 896 844 

Cá cờ trắng loại bỏ 1,053 989 557 744 670 1,064 605 943 1,432 1,239 

Cá cờ loại bỏ 424 367 277 321 506 774 312 581 795 456 

Cá cờ Nhật loại bỏ 172 150 142 147 197 335 212 281 270 342 

Cá ngừ vây xanh giữ lại 475 375 261 337 343 629 392 347 392 273 

Cá ngừ vây xanh loại bỏ 1,031 765 833 1,345 1,417 1,290 1,488 765 563 266 
Cá ngừ mắt to, cá ngừ vây 
dài, cá ngừ vây vàng, cá 
ngừ vằn giữ lại 

76,962 57,132 73,058 70,390 50,108 57,461 51,786 69,504 84,707 67,083 

Cá mập tầng nổi giữ lại 3,440 3,149 2,098 3,504 3,500 3,060 3,872 3,732 2,794 3,384 

Cá mập tầng nổi loại bỏ 25,355 21,550 24,113 27,478 28,786 33,721 45,511 43,806 23,038 28,151 

Cá mập lớn giữ lại 2,292 3,362 1,768 546 115 403 434 131 86 49 

Cá mập lớn loại bỏ 5,230 5,877 5,326 7,133 6,732 6,672 6,726 6,351 7,716 7,997 

Cá heo giữ lại 38,769 25,707 25,658 68,124 43,511 62,701 30,454 30,054 42,445 34,250 

Cá thu giữ lại 4,633 3,348 3,608 3,073 2,571 2,648 749 1,922 3,121 2,721 

Tác động rùa biển 369 152 128 300 476 137 94 66 61 92 

Số móc câu  
(× 1,000) 

7,276 5,911 5,662 6,291 6,498 6,979 5,729 6,035 7,679 7,306 



 

 
 

Nguồn: Hệ thống Nhật ký thủy sản. 

  

Bảng 14-6. Báo cáo cập cảng (mtww) trong Đánh bắt tầng nổi Đại Tây Dương bằng câu vàng (2004-2013) 

Loài 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cá ngừ vây vàng 2,492.2 1,746.2 2,009.9 2,394.5 1,324.5 1,700.1 1,188.8 1,458.3 2,281.0 1,543.5 

Cá ngừ vằn 0.7 0.6 0.2 0.02 1.45 0.5 1.4 0.6 0.4 0.4 

Cá ngừ mắt to 310.1 311.9 520.6 380.7 407.7 430.1 443.2 600.2 583.2 508.4 

Cá ngừ vây xanh* 180.1 211.5 204.6 164.3 232.6 335.0 238.7 241.4 291.9 190.4 

Cá ngừ vằn  120.4 108.5 102.9 126.8 126.5 158.3 159.9 240.0 261.4 255.8 

Cá kiếm N.* 2,518.5 2,272.8 1,960.8 2,474.0 2,353.6 2,691.3 2,206.2 2,570.9 3,384.5 2,823.1 

Cá kiếm S.* 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.06 

* Bao gồm lượng cập cảng và loại bỏ ước tính từ  chương trình quan sát khoa học và lất mẫu ghi chép.  Nguồn: NMFS 2014b. 

 

14.2.5.1.3 Trụ câu xanh  

Trụ câu xanh được được định nghĩa tại mục 50 CFR § 635,2 là "một dây câu chính gắn liền với tàu đánh bắt, nổi 
hoặc treo ngay trên mặt nước có không quá 10 móc hoặc thẻo câu gắn vào dây câu chính. Dây 
treo treo, gắn thẻo câu và/hoặc móc câu, và việc đánh bắt được thực hiện bằng tay hoặc sử dụng thiết bị cơ 
học. Trụ câu xanh không phải là câu vàng tầng nổi hay câu vàng đáy được định nghĩa trong phần này hoặc như 
mô tả ở mục §635.21 (c) hoặc §635.21 (d), tương ứng. "Trụ câu xanh có thể được sử dụng để đánh bắt cá ngừ 
mắt to, cá ngừ vằn phía bắc, cá ngừ vây vàng, và cá ngừ vằn (gọi chung là cá ngừ BAYS) và cá ngừ vây 
xanh (nếu không không bị cấm) theo Danh mục chung cá ngừ Đại Tây Dương, HMS Charter/Headboat và tàu 
được phép câu vàng cá ngừ Đại Tây Dương. 

Các tàu được phép câu vàng cá ngừ Đại Tây Dương có đến đến 20 móc- J sử dụng kết hợp với trụ câu xanh và 
không quá 10 móc -J sử dụng với một trụ câu xanh duy nhất. Móc- J có thể không được sử dụng với dây câu 
vàng tầng nổi và không có Móc- J tích hợp trên tàu PLL trừ phi có trụ câu xanh tích hợp trên tàu. Móc- J được 
trang bị và sử dụng trên tàu PLL không thể nhỏ hơn 1,5 inch (38,1 mm) khi đo theo đường thẳng qua khoảng 
cách xa nhất từ mắt đến bất kỳ phần khác của móc câu. 

Sản lượng Đánh bắt và Cập cảng gần đây 

Trụ câu xanh được sử dụng trong đánh bắt cá ngừ Đại Tây Dương từ giữa những năm 1990. Cơ chế báo cáo 
xác định số lượng các tàu sử dụng trụ câu xanh không được phép; mặc dù, dữ liệu giới hạn cho phép đánh bắt 
được cụ thể hóa và được trình bày trong Báo cáo 2008SAFE (NMFS, 2008b). Dữ liệu cập cảng khi sử dụng trụ 
câu xanh được dự kiến  cải thiện bởi vì mã trụ câu xanh được chỉ định sử dụng trong các hệ thống báo cáo đại 
lý như vé hành trình ở phía đông nam và chương trình báo cáo điện tử ở phía đông bắc. NMFS, với một số 
thành công, cũng khuyến khích các quốc gia sử dụng mã trụ câu xanh trong các chương trình cấp vé hành 
trình. Trong năm 2009, các tiểu bang Bắc Carolina, Louisiana và Texas cho biết rằng họ sẽ thêm mã trụ câu 
xanh cho chương trình cấp vé hành trình và bang Florida đã xác nhận bổ sung mã vào chương trình. Bắt đầu từ 
năm 2013, yêu cầu toàn bộ Đại lý Đại Tây Dương HMS sử dụng hệ thống báo cáo điện tử HMS e-Đại lý và Bảng 
14 7 thể hiện Dữ liệu Cập cảng khi sử dụng Trụ câu xanh. 



 

 
 

Bảng 14-7. Lựa chọn sản lượng cập cảng khi sử dụng Trụ câu xanh (2013) 

Loài Khu vực Pounds (Khối lượng tổng) 

Cá ngừ vây vàng 
Đại Tây Dương 43,175 
Vịnh Mexico 19,212 

Sản lượng cập cảng bổ sung của các loài khác diễn ra trong năm 2013, nhưng không thể 
hiển thị do yêu cầu bảo mật.  Nguồn: Hệ thống báo cáo điện Đại lý HMS Đại Tây Dương 

  
NMFS và Bộ Động vật hoang dã và thủy sản Louisiana tiếp tục điều tra việc đánh bắt và đánh bắt đánh bắt 
nhầm khi sử dụng trụ câu xanh thông qua nghiên cứu ở phía bắc vịnh Mexico do Chương trình kỹ thuật Giảm 
đánh bắt nhầm của NOAA tài trợ. Quá trình lấy mẫu bắt đầu vào mùa hè năm 2012 và dự kiến tiếp tục đến 
năm 2015 và dự kiến phát hành bản báo cáo chính thức vào cuối năm 2015. 

14.2.5.1.4 Thiết bị  câu gắn phao 

Thiết bị câu gắn phao có nghĩa là một ngư cụ gồm một hoặc nhiều bộ phận phao nổi hỗ trợ dây câu đường 
chính duy nhất và đính kèm không quá hai móc hoặc thẻo câu. Câu cá bằng thiết bị câu gắn phao thường được 
thực hiện vào ban đêm. Người có giấy phép có thể không sử dụng hết hoặc sử dụng không quá 35 thiết bị câu 
gắn phao riêng cho mỗi tàu. Gắn móc câu/ thẻo câu dọc theo dây câu chính của thiết bị câu gắn phao. Có thể 
gắn bộ phận phao nổi vào một đầu chứ không phải cả hai đầu của dây câu chính, và không gắn móc câu thẻo 
câu vào bộ phận phao nổi bất kỳ hoặc phần ngang của dây câu chính. Nếu có nhiều hơn một bộ phận phao nổi 
gắn vào một thiết bị câu, thì không gắn móc câu hoặc thẻo câu vào phần dây câu chính giữa các bộ phận phao 
nổi. Không liên kết,  cắt bớt, hoặc kết nối các thiết bị câu gắn phao độc lập theo bất kỳ cách nào. Thiết bị câu 
gắn phao phải được nhả và lấy ra bằng tay. Tất cả thiết bị gắn phao triển khai phải gắn thiết bị giám sát gắn 
bao gồm, nhưng không giới hạn, bộ phản xạ radar, máy nhắn tin, đèn chiếu sáng, hoặc băng dính phản chiếu. 
Nếu chỉ trang bị băng phản chiếu, thì tàu sử dụng thiết bị gắn phao phải trang bị hệ thống đèn có khả năng 
chiếu sáng thiết bị gắn phao đã được giăng trên biển. Nếu trang bị thiết bị theo dõi cho ngư cụ, giới hạn ở 35 
bộ phận phao nổi và được đánh dấu thích hợp. 

Sản lượng Đánh bắt, Cập cảng và Loại bỏ gần đây  

Dữ liệu cường lực và đánh bắt sử dụng thiết bị gắn phao từ năm 2008 đến năm 2013được cung cấp trong 
Bảng 14-8, Bảng 14-9, và Bảng 14-10. Có thể tìm dữ liệu cường lực và đánh bắt sử dụng thiết bị gắn phao trước 
năm 2008 trong các Báo cáo AN TOÀN trước đó. Trước năm 2007, dữ liệu đánh bắt bánh sử dụng thiết bị gắn 
phao được đưa vào dữ liệu đánh bắt bằng tay. Trong lịch sử, phần lớn nỗ lực sử dụng thiết bị 
gắn phao (khoảng 95% theo số liệu nhật ký HMS Đại Tây Dương NMFS), được thực hiện ở eo biển Florida và do 
đó thiết bị này không phải là được sử dụng nhiều trong Vịnh Mexico. 

Bảng 14-8.Cường lực khi sử dụng thiết bị câu gắn phao (2008-2013) 

Đặc điểm kỹ thuật  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Số lượng tàu 44 53 57 50 55 46 
Số lượng hành trình 598 708 632 603 688 629 
Số thiết bị gắn phao trung bình được triển khai 
mỗi hành trình 

11.2 11.9 11.9 12.2 14.1 17.95 

Tổng số móc câu 8,922 11,595 8,855 8,858 11,639 12,557 
Số móc câu trung bình mỗi thiết bị  1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 

Nguồn: Hệ thống Nhật ký nghề cá. 

 



 

 
 

Bảng 14-9. Sản lượng cập cảng khi sử dụng thiết bị gắn phao (trọng lượng tính theo pound (lbdw), 2008-
2013) 

Species 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Các kiếm 122,700 154,674 153,520 138,041 178,088 140,038 

Cá heo 1,031 1,427 419 1,269 1,324 486 

Cá đen 414 245 270 338 719 693 

Cá mập mako vây ngắn 797 932 466 812 2,295 1,194 

Cá thu 227 623 75 198 163 70 

Cá ngừ mắt to 0 0 0 350 0 0 

Cá mập thâm 0 0 0 0 38 0 

Cá thu vua 194 67 576 142 56 134 

Cá ngừ vây vàng 0 350 0 400 0 0 

Cá mập đầu búa 0 350 1,190 575 400 0 

Cá mập lụa 0 20 48 0 120 0 

Cá cam lớn 0 10 201 0 0 0 

Cá ngừ hoa bonito 0 86 120 0 54 0 

Cá ngừ vây đen 0 0 115 70 97 32 

Nguồn: Hệ thống Nhật ký nghề cá. 

Bảng 14-10. Sản lượng Đánh bắt và Loại bỏ khi sử dụng thiết bị câu gắn phao, tính theo số lượng mỗi loài 
(2008-2013) 

Loài 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Giữ lại 

Cá kiếm 1,843 2,085 1,950 1,893 2,699 2,155 
Cá heo 103 113 29 121 196 51 
Cá đen 10 5 10 76 13 18 
Cá ngừ mắt to 0 0 0 4 0 0 
Cá ngừ vây đen 7 2 7 3 10 3 
Cá thu 6 44 2 40 12 2 
Cá ngừ hoa Bonito 7 11 6 0 1 0 
Cá thu vua 53 4 7 130 2 14 
Cá mập mako vây ngắn 4 8 4 7 14 13 
Cá mập đầu búa 0 1 6 3 3 0 
Cá mập thâm 0 0 0 0 1 0 
Cá mập lụa 1 1 1 0 4 0 
Cá ngừ vây vàng 0 9 0 8 0 0 
Cá cam lớn 0 1 7 0 0 0 
Cá mập đuôi dài 0 0 0 0 1 0 

Phóng thích còn sống 

Cá kiếm 1,018 763 1,031 1,659 1,221 478 
Cá heo 0 0 0 11 14 4 
Cá marlin xanh 0 1 1 2 2 1 
Cá marlin trắng 3 0 0 0 0 0 
Cá cờ 1 0 1 1 0 0 
Cá mập đầu búa 7 35 52 81 93 68 
Cá mập xanh 2 1 0 30 5 0 
Cá mập đuôi dài 1 1 2 7 6 1 
Cá mập xám 0 0 12 2 9 97 
Cá mập đêm 1 34 39 87 238 129 



 

 
 

Loài 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cá mập đầu trắng đại dương 1 0 0 0 0 1 
Cá mập đuôi dài mắt lớn 0 0 0 2 2 1 
Cá mập hổ 2 1 1 2 2 3 
Cá mập cát 0 1 2 0 0 0 
Cá mập mako vây dài 3 2 7 5 6 4 
Cá mập mako vây ngắn 1 2 6 4 5 6 
Cá mập thâm 0 8 4 19 39 11 
Cá mập lụa 0 13 12 14 12 33 
Cá đen 0 1 0 1 0 0 
Cá cam lớn 0 1 0 0 0 0 
Cá ngừ vây đen 0 0 0 3 0 0 
Cá ngừ vằn 0 0 0 1 0 0 

Loại bỏ do bị chết 

Cá kiếm 80 51 87 155 139 75 
Cá lụa 0 0 0 0 0 0 
Cá mập đầu búa 0 0 1 1 0 0 
Cá ngừ vây đen 0 1 0 1 0 0 
Cá marlin xanh 0 1 0 0 0 0 
Cá mập đêm 0 0 1 0 1 2 
Cá mập mako vây dài 0 0 0 0 1 0 
Cá mập mako vây ngắn 0 0 0 1 0 0 

Nguồn: Hệ thống Nhật ký nghề cá. 

 

14.2.5.2 Tóm tắt phạm vi Dự án PLL 

Đánh bắt PLL VỊNH MEXICO là đánh bắt đa loài, nghĩa là ngư dân có chế tạo thiết bị câu hoặc thực hiện những 
thay đổi cần thiết khác, theo quy định hiện hành, để đánh bắt các loài cá mục tiêu có giá trị kinh tế cao 
nhất được quy định trong giấy phép của mỗi tàu. Thiết bị câu vàng tầng nổi PLL cũng gây ra đánh bắt nhầm 
loài cá không phải mục tiêu,  những loài không được giữ lại do quy định hoặc ít có giá trị kinh tế, hay các 
loài được bảo vệ như động vật biển có vú và rùa biển. Dự án đề xuất PLL này sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong từ của 
cá do đánh bắt nhầm trong hoạt động đánh bắt PLL tại Vịnh Mexico gây ra, cũng như khôi phục sinh khối cá 
biển bị tổn thương do Sự cố tràn dầu nước sâu. Những hành động này nâng cao tính bền vững tài nguyên, 
thông qua các giai đoạn nghỉ ngơi PLL trong khi vẫn cho phép ngư dân PLL có cơ hội đánh bắt nhưng phải sử 
dụng trụ câu xanh hoặc thiết bị câu có gắn phao. 

14.2.6 Môi trường bị tác động và Hậu quả tác động môi trường 

Đạo luật Chính sách môi trường quốc gia (NEPA) chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét tác động môi 
trường do các hành động của họ mang lại, bao gồm ảnh hưởng nguồn lực xã hội, văn hóa và kinh tế, cũng 
như ảnh hưởng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những nội dung dưới đây đề cập đến các nguồn tài nguyên bị 
ảnh hưởng và hậu quả môi trường của dự án. 

Để xác định xem nếu một hành động có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể, thì phải cân nhắc phạm vi và cường 
độ của hành động. Phạm vi đề cập đến diện tích của tác động (địa phương, tiểu bang, v.v…) và thời gian tác 
động (ví dụ, cho là tác động ngắn hạn hay dài hạn). Cường độ đề cập đến mức độ nghiêm trọng của tác động 
và có thể bao gồm thời gian hành động (ví dụ, tác động mạnh hơn sẽ xảy ra trong khoảng thời gian quan trọng 
như thời kỳ sinh sản/ nuôi trồng, v.v…). Cường độ cũng được mô tả để xem xét tác động sẽ có lợi hay có hại. 



 

 
 

Còn ở tài liệu này, các tác động được xếp loại là nhỏ, trung bình hay lớn, và tạm thời hoặc lâu dài. Phân tích 
các tác động có lợi tập trung chủ yếu vào yếu tố thời gian (ngắn hạn hay dài hạn), mà không chú trọng xác 
định cường độ lợi ích. Định nghĩa của xếp loại phù hợp với Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III, và có thể 
tham khảo trong Phụ lục D. 

Theo Quy định CEQ về Thực hiện NEPA (Phần 1502,1 và 1502,2), các tổ chức phải "tập trung vào các vấn 
đề môi trường quan trọng" và đối với các vấn đề khác vấn đề quan trọng thì chỉ cần "tổ chức tối thiểu các cuộc 
hội thảo để cho thấy lý do tại sao nghiên cứu nhiều là điều không cần thiết." Sau điều tra sơ bộ, xác định được 
vài khu vực tài nguyên không bị ảnh hưởng hay ít bị ảnh hưởng bởi hành động đề xuất. Những tài nguyên 
này không được đề cập chi tiết trong nội dung tài liệu này. Chỉ những khu vực tài nguyên có khả năng chịu tác 
động xấu là được mô tả chi tiết. 

Các phân tích chương trình trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III coi nhiều nguồn tài nguyên như là một 
phần của môi trường sinh học, vật lý, và kinh tế xã hội. Theo phân tích liên kết, đánh giá của từng dự án tập 
trung chủ yếu vào các nguồn tài nguyên cụ thể gắn, có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án đề xuất. Để tránh các 
thông tin dư thừa hay không cần thiết, trong một dự án nhất định, không đánh giá nguồn tài nguyên dự kiến 
không bị ảnh hưởng thêm nữa. Sau điều tra sơ bộ, các khu vực tài nguyên sau đây được xác định là không bị 
ảnh hưởng hay ít bị ảnh hưởng bởi những hành động của Dự án PLL đề xuất. 

• Địa chất và cơ chất: Hành động đề xuất không gây xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến địa chất hoặc cơ chất 
trong Vịnh Mexico. Thực hiện dự án đề xuất không thiết lập hoặc thay đổi vật lý đối với môi trường. 

• Nguồn tài nguyên mang tính thẩm mỹ và cảnh quan: Hành động đề xuất không gây xáo trộn hoặc ảnh 
hưởng đến tính thẩm mỹ của vịnh Mexico. Thực hiện dự án chỉ ảnh hưởng đến thời gian hoạt động 
đánh bắt PLL hiện có và không làm thay đổi các nguồn tài nguyên tạo cảnh quan. 

• Cơ sở hạ tầng: Hành động đề xuất không làm thay đổi cơ sở hạ tầng hiện có tại Vịnh Mexico. Không 
yêu cầu hỗ trợ bờ bên bổ sung. Mức độ hoạt động tại cảng bất kỳ sẽ không được khác hoạt động hiện 
tại nếu không sẽ cần thay đổi cơ sở hạ tầng của cảng. 

• Sức khỏe cộng đồng và bảo vệ an toàn và bờ biển: Hành động đề xuất không ảnh hưởng đến sức khỏe 
và sự an toàn. Lựa chọn tàu thuyền có trang bị ngư cụ thay thế được đánh bắt trong mùa đánh bắt cá. 
Không sử dụng các tàu tham gia đánh bắt vào thời gian rủi ro. Hành động đề xuất không ảnh hưởng 
đến bảo vệ bờ biển. 

Dự án đề xuất PLL sẽ không ảnh hưởng đến những khu vực tài nguyên nêu trên hay chỉ ảnh hưởng rất nhỏ, 
không đáng kể (ví dụ, thực hiện dự án so với hành động liên quan đến xây dựng) và hai hành động tích hợp. 
Chỉ những vùng có nguồn tài nguyên có khả năng chịu tác động bất lợi mới được đề cập chi tiết dưới đây. 

14.2.6.1 Môi trường vật lý 

Các loài di cư cao (HMS) có thể được tìm thấy trong ở nhiều khu vực đại dương trên thế giới, trải dài theo 
nhiều ranh giới pháp lý. Mặc dù nhiều loài có mặt thường xuyên ở nhiều đại dương trên thế giới, thì phạm vi 
quản lý của HMS Hoa Kỳ thuộc vùng nước liên bang, tiểu bang hoặc lãnh thổ, bao gồm cả vùng biển Caribbean 
của Mỹ, Vịnh Mexico và từ bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ đến Vùng EEZ Hoa Kỳ. Những khu vực này có sự 
kết hợp các dòng hải lưu ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các loài HMS vào những thời điểm nhất định trong 
năm. Trên quy mô lớn nhất, các dòng hải lưu Bắc và Nam xích đạo diễn  ra quần đảo Caribbean của Hoa Kỳ. 
Dòng hải lưu bắc xích đạo chảy qua lưu vực Caribbean để vào vịnh Mexico qua eo biển Yucatan. Dòng hải lưu 
chảy qua qua eo biển Florida kết hợp với các vùng nước khác (bao gồm cả Dòng hải lưu Antilles) tạo thành 
Dòng hải lưu Gulf Stream dọc theo bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Sự thay đổi lưu lượng dòng chảy của eo biển 



 

 
 

Florida và eo biển Yucatan tạo nên Dòng Loop, đó là đặc điểm thủy văn quan trọng của Vịnh Mexico. Những 
chuyển dịch nước ảnh hưởng phần lớn đến sự phân bố giai đoạn cư trú tầng nổi của HMS. 

Sự phân bố cá ngừ, cá kiếm, cá đấu sĩ, và một số cá mập quan hệ mật thiết với đặc điểm thủy văn như mật độ 
tuyến giữa khối nước khác nhau. Quy mô của đặc điểm này có thể thay đổi. Ví dụ, số lượng nhánh của hệ 
thống sông Mississippi kéo dài hàng dặm chảy vào Vịnh Mexico tùy theo mùa, đây đặc điểm rất dễ đoán. Các 
tuyến qua Canyon DeSoto ở Vịnh Mexico, hoặc qua Charleston Bump hoặc Canyon Baltimore ở giữa Đại Tây 
Dương, có thể có quy mô nhỏ hơn nhiều. Vị trí các tuyến nhất quán về mặt thống kê trong phạm vi ranh giới 
địa lý. Những vị trí này đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố đầu vào ven sông, sự di chuyển của các khối nước, và cấu 
trúc địa hình nằm bên dưới các khối nước, do đó ảnh hưởng đến môi trường sống của HMS. Để mô tả chi tiết 
môi trường sống ven biển, thềm lục địa, và khu vực dốc đối với HMS ở Đại Tây Dương, Vịnh Mexico, Hoa Kỳ và 
Caribbean, hãy tham khảo mục 3.3.2 của FMP HMS hợp nhất 2006 hoặc Sửa đổi 1 của FMP HMS hợp nhất 
2006 (NMFS 2009). 

14.2.6.1.1 Thủy văn và chất lượng nước 

Môi trường bị ảnh hưởng 

Khu vực dự án bao gồm môi trường biển ngoài khơi như được mô tả trong Chương 3.2.2.2 của Bản chính 
thức ERP/PEIS Giai đoạn III và cụ thể hơn là khu vực nước tầng nổi của vùng EEZ. 

Hậu quả tác động lên môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.7.2 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến c từ các dự án Khôi 
phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự án này, các tác động đến thủy văn và 
chất lượng nước kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm cả không có phương án hành động) được phân 
tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ số tàu thuyền đó đánh 
bắt tại VỊNH MEXICO. 

Không có hành động 

Phương án này không làm tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị 
câu gắn phao và không ảnh hưởng đến tài nguyên thủy văn và chất lượng nước. 

Hành động đề xuất 

Giảm tạm thời cường lực đánh bắt và thực hiện các phương pháp như sử dụng các thiết bị đánh bắt thay 
thế được đề xuất để giảm tỷ lệ tử vong do đánh bắt nhầm, giảm ảnh hưởng ngắn hạn lên chất lượng 
nước vì giảm tạm thời số lượng tàu trên mặt nước. Tuy nhiên, các tàu tham gia thời gian nghỉ PLL có thể đánh 
bắt bằng trụ câu xanh và thiết bị gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi, do đó kết quả là không giảm số 
lượng ròng tàu trên mặt nước. Tùy thuộc vào chủng loại và kích thước của tàu tham gia vào dự án, có thể có 
hoặc không có khả năng giảm tải trọng gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của tàu. Tàu thuyền có thể được sử 
dụng cho các mục đích khác mục đích đánh bắt trong thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào, thì những tác động 
này đều nhỏ và ngắn hạn bởi vì các tác động này nhỏ, khu trú, và chỉ xảy ra khi tàu không được sử dụng 
để đánh bắt. 



 

 
 

14.2.6.1.2 Chất lượng không khí và xả thải khí nhà kính 

Môi trường bị ảnh hưởng 

Khu vực dự án bao gồm môi trường biển ngoài khơi như được mô tả trong Chương 3.2.3 của Bản chính 
thức ERP/PEIS Giai đoạn III và cụ thể hơn là khu vực nước tầng nổi của vùng EEZ. 

Hậu quả tác động lên môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.3.1 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến chất lượng không khí và 
xả thải khí nhà kính từ các dự án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự 
án này, các tác động đến chất lượng không khí và xả thải khí nhà kính kết hợp với hành động tiềm năng (bao 
gồm cả không có phương án hành động) được phân tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự 
án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ số tàu thuyền đó đánh bắt tại VỊNH MEXICO. 

Không có hành động 

Phương án này không làm tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị 
câu gắn phao và không ảnh hưởng đến chất lượng không khí và xả thải khí nhà kính. 

Hành động đề xuất  

Giảm tạm thời cường lực đánh bắt và thực hiện các phương pháp như sử dụng các thiết bị đánh bắt thay 
thế được đề xuất để giảm tỷ lệ tử vong do đánh bắt nhầm, giảm ảnh hưởng ngắn hạn lên chất lượng không 
khí và xả thải khí nhà kính vì giảm tạm thời số lượng tàu trên mặt nước. Tuy nhiên, các tàu tham gia thời gian 
nghỉ PLL có thể đánh bắt bằng trụ câu xanh và thiết bị gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi, do đó kết quả là 
không giảm số lượng ròng tàu trên mặt nước. Tùy thuộc vào chủng loại và kích thước của tàu tham gia vào dự 
án, có thể có hoặc không có khả năng giảm khí thải của tàu. Tàu thuyền có thể được sử dụng cho các mục 
đích khác mục đích đánh bắt trong thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào, thì những tác động này đều nhỏ và 
ngắn hạn bởi vì các tác động này nhỏ, khu trú, và chỉ xảy ra khi tàu không được sử dụng để đánh bắt. 

14.2.6.1.3 Tiếng ồn 

Môi trường bị tác động 

Khu vực dự án bao gồm môi trường biển ngoài khơi như được mô tả trong Chương 3.2.4 của Bản chính 
thức ERP/PEIS Giai đoạn III và cụ thể hơn là khu vực nước tầng nổi của vùng EEZ. Các nguồn gây tiếng ồn môi 
trường chính (cơ sở) trong khu vực dự án, cả trên và dưới bề mặt của nước, là âm thanh tự nhiên như hoạt 
động của gió, sóng biển và động vật hoang dã (bao gồm sinh vật biển có xương sống và không xương sống). 
Tiếng ồn môi trường hạn chế là có nguồn gốc từ con người hoặc các hoạt động của con người trong môi 
trường biển ngoài khơi. Tiếng ồn mà có nguồn gốc từ con người bao gồm tàu thương mại và giải trí, tàu vận tải 
biển hoặc các hoạt động thương mại như giàn khoan dầu và khí đốt. Tiếng ồn xuất phát từ con người xuất hiện 
cả trên và dưới bề mặt của nước, ví dụ, động cơ của tàu có thể tạo ra tiếng ồn trên mặt nước bởi vì toàn bộ 
hoặc một phần hệ thống tàu và động cơ có thể nằm trên bề mặt nước. Tiếng ồn của động cơ cũng có thể xảy 
ra dưới mặt nước do tiếp xúc giữa thân tàu/ nước thông qua đó sóng âm thanh từ động cơ được chuyển vào 
trong nước. Một ví dụ khác liên quan đến giàn khoan dầu khí tạo tiếng ồn từ các hoạt động của dàn khoa, hoạt 
động cảnh báo điều hướng âm thanh có thể gây ra tiếng ồn ở trên mặt nước, trong khi đó chuyển động cơ học 
của quá trình khoan, khai thác dầu/khí đốt có thể gây ra tiếng ồ bên dưới bề mặt của nước. Ở các khu vực 
ngoài khơi, các nguồn gây tiếng ồn này phân tán trên không gian địa lý khá rộng. 



 

 
 

Hậu quả tác động đến môi trường 

Phần 6.3.7.4 và 6.7.4.1 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến tiếng ồn từ các dự 
án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự án này, các tác động đến tiếng 
ồn kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm cả không có phương án hành động) được phân tích đầy 
đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ số tàu thuyền đó đánh bắt tại 
VỊNH MEXICO. 

Không có hành động 

Phương án này không làm tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị 
câu gắn phao và không ảnh hưởng đến tiếng ồn. 

Hành động đề xuất 

Giảm tạm thời cường lực đánh bắt và thực hiện các phương pháp như sử dụng các thiết bị đánh bắt thay 
thế được đề xuất để giảm tỷ lệ tử vong do đánh bắt nhầm, giảm ảnh hưởng ngắn hạn lên tiếng ồn vì giảm tạm 
thời số lượng tàu trên mặt nước. Tuy nhiên, các tàu tham gia thời gian nghỉ PLL có thể đánh bắt bằng trụ câu 
xanh và thiết bị gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi, do đó kết quả là không giảm số lượng ròng tàu trên mặt 
nước. Tùy thuộc vào chủng loại và kích thước của tàu tham gia vào dự án, có thể có hoặc không có khả 
năng giảm tiếng ồn của tàu. Tàu thuyền có thể được sử dụng cho các mục đích khác mục đích đánh bắt trong 
thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào, thì những tác động này đều nhỏ và ngắn hạn bởi vì các tác động này nhỏ, khu 
trú, và chỉ xảy ra khi tàu không được sử dụng để đánh bắt. 

14.2.6.1.4 Tóm tắt các tác động đến môi trường vật lý 

Những tác động xấu tới môi trường vật lý từ hoạt động đề xuất (thực hiện dự án) dự kiến là nhỏ và 
ngắn hạn. Thay đổi nhỏ dự kiến của số lượng và hành vi của tàu có thể gây ra những thay đổi về tiếng 
ồn và chất lượng không khí, xả thải khí nhà kính từ các hoạt động đánh bắt PLL tại Vịnh MEXICO. Không có tác 
động dự kiến từ không có hành động hoặc hành động được đề xuất lên chất lượng nước và thủy văn. 

14.2.6.2 Môi trường sinh học 

14.2.6.2.1 Môi trường sống ven biển và tài nguyên biển 

Môi trường bị ảnh hưởng 

Môi trường sống ven biển và tài nguyên biển bị ảnh hưởng bởi Dự án PLL đề xuất bao gồm các sinh vật sống 
tầng nổi mà sống ở ngoài khơi, môi trường sống đại dương, bao gồm, nhưng không giới hạn, những loài được 
mô tả trong Phần 14.2.6. Một mô tả rộng về môi trường sống ven biển và tài nguyên biển được trình bày tại 
mục 3.2.2 của Biên bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III. Mô tả chi tiết về tình trạng quần thể, lịch sử sống và 
môi trường sống của cá ngừ vây xanh (bao gồm cả khu vực môi trường sống quan tâm đặc biệt ở 
vịnh Mexico) được trình bày trong Sửa đổi 7 FMP HMS hợp nhất 2006 (NMFS 2014a), nội dung này được tóm 
tắt trong mục 14.3.1 dó đó không lặp lại ở mục này. 

Cụ thể với hành động đề xuất này, có bản tóm tắt về tình trạng của HMS (cá ngừ, cá kiếm, cá đấu sĩ, và cá 
mập) trong Báo cáo 2014 Đánh giá quần thể và Đánh giá thủy sản (AN TOÀN) cho HMS Đại Tây Dương 
(NMFS 2014b). Thông tin này bao gồm thông tin đánh giá quần thể và tình trạng quần thể hiện tại của HMS Đại 
Tây Dương vào tháng 11 năm 2014 dưới ngưỡng trong nước và quốc tế (ví dụ, một loài được coi là khai thác 



 

 
 

quá mức theo mức quy định trong nước, và quốc tế).  Nội dung này được tóm tắt trong mục 14.3.1.1 dó đó 
không lặp lại ở mục này. 

Môi trường sống cần thiết của cá 

Môi trường sống cần thiết của cá (EFH) được định nghĩa trong Đạo luật Quản lý và Bảo tồn nghề cá Magnuson-
Stevens (MSFCMA) là "nước và cơ chất cần thiết để cá sinh sản, sinh trưởng hoặc đến khi trưởng thành." Xác 
định và bảo tồn EFH là giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường sống gây ra bởi các hoạt động đánh bắt và 
không đánh bắt cá. Môi trường sống trong khu vực dự án bao gồm nước đại dương, tầng nổi của Vịnh Mexico. 

EFH đối với các loài di cư cao bao gồm các nước và cơ chất vùng Vịnh Mexico kéo dài từ biên giới 
Mỹ/Mexico đến ranh giới giữa các khu vực được quản lý bởi Hội đồng quản lý nghề cá vịnh Mexico và Hội 
đồng quản lý nghề cá vùng biển Nam Đại Tây Dương từ cửa sông ra tới độ sâu 100 sải. Những khu vực 
này được liên kết bởi nhiều dòng hải lưu có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của HMS vào những thời điểm cụ 
thể trong năm. 2014 Báo cáo AN TOÀN bao gồm một lịch sử của EFH HMS Đại Tây Dương. Bản đồ điện tử và 
các tập tin EFH không gian có thể tải của HMS và tất cả các loài được liên bang quản lý có sẵn 
trên NMFS EFH Mapper tại địa 
chỉ: http://www.habitat.noaa.gov/protection/efh/habitatmapper.html.  EFH cho HMS Đại Tây 
Dương được miêu tả kỹ hơn trong các tài liệu liệt kê ở Bảng 14-11 và không nhắc lại ở đây. 

Ngày 03 tháng 03 năm 2015, NMFS xuất bản Dự thảo kiểm tra EFH HMS Đại Tây Dương 5 
năm (http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/documents/draft_efh_5-year_review_030415.pdf). Tài liệu này là 
bản dự thảo đánh giá 5 năm của EFH cho HMS Đại Tây Dương và xem xét dữ liệu có sẵn liên quan đến HMS Đại 
Tây Dương và môi trường sống của chúng có sẵn từ năm 2009. 

Bảng 14-11. Ấn phẩm mô tả  EFH HMS Đại Tây Dương gần đây nhất 

Kế hoạch quản lý nghề cá hoặc Bổ sung sửa đổi EFH và Loài 

FMP hợp nhất HMS Đại Tây Dương 2006 
Đánh giá toàn diện EFH cho tất cả HMS.  EFH cho tất cả HMS Đại 
Tây Dương hợp nhất thành một FMP; không thay đổi mô tả hoặc 
ranh giới EFH. 

Sửa đổi 1- 2009 của FMP HMS Đại Tây Dương 2006 
EFH cập nhật cho toàn bộ HMS Đại Tây Dương được liên bang 
quản lý.  Môi trường sống khu vực quan tâm đặc biệt (HAPC) cho 
khu vực sinh sản của cá ngừ vây xanh trong Vịnh Mexico 

Sửa đổi 3- 2010 của FMP HMS Đại Tây Dương 2006 
EFH xác định đầu tiên cho cá mập  smoothhound (cá nhám chó, 
cá nhám Florida, và cá nhám Gulf) 

Quy định và Hành động chính thức liên quan đến Cá cờ 
Nhật Bản và Cá marlin trắng năm  2010  

EFH xác định đầu tiên cho cá cờ Nhật Bản (tương tự như EFH cá 
marlin trắng trong Sửa đổi 1- 2009 của FMP HMS Đại Tây Dương 
2006) 

 

Hậu quả tác động đến môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.7.2 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến tài nguyên sống ven biển 
và tài nguyên biển từ các dự án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự 
án này, các tác động đến tài nguyên sống ven biển và tài nguyên biển kết hợp với hành động tiềm năng (bao 
gồm cả không có phương án hành động) được phân tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự 
án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ giảm lượng loại bỏ cá chết trong đánh bắt PLL tại VỊNH MEXICO.  



 

 
 

Không có hành động 

Phương án này không làm tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị 
câu gắn phao và không ảnh hưởng đến tài nguyên sống ven biển và tài nguyên biển. 

Hành động dự kiến 

Thời gian nghỉ ngơi PLL 

Trong phương án này, ngư dân PLL (tham gia tự nguyện) giảm loại bỏ các loài mục tiêu và không mục tiêu bị 
chết vì các tàu PLL sẽ không đánh bắt trong 6 tháng mỗi năm của dự án. Loại bỏ cá chết diễn ra khi cá được 
đánh bắt đã chết trên đường dây câu và được trả về biển. Cá được thả lại biển vì có nhỏ hơn cho phép giữ lại 
ở quy định hiện hành, là bị cấm giữ lại, hoặc không có giá trị kinh tế. Các Uỷ viên dự đoán Dự án đề xuất PLL sẽ 
kéo dài từ 5-10 năm; Tuy nhiên, thời gian thực tế phụ thuộc vào số lượng tàu cá tham gia dự án. Càng nhiều 
tàu tham gia, thì thời hạn của dự án sẽ càng được rút ngắn. Không phụ thuộc thời gian, lượng giảm loại bỏ 
cá chết khi thực hiện thời gian nghỉ PLL vẫn luôn được duy trì. 

Giảm loại bỏ cá chết nhờ thời gian nghỉ ngơi PLL mang lại nhiều lợi ích cho quần thể của các loài bị đánh bắt 
bằng ngư cụ PLL, giúp nhiều cá sóng sót hơn, do đó tiếp tục phát triển và/hoặc tái sinh sản. Điều này cũng giúp 
khôi phục các tổn thương gây ra cho cá tầng nổi bởi Sự cố tràn dầu. Một số quần thể cá bị câu vàng quá mức, 
nên giảm loại bỏ cá chết nhờ thời gian nghỉ ngơi PLL giúp cải thiện tình trạng của các quần thể cá này; Tuy 
nhiên, lượng cải thiện tình trạng quần thể là chưa được rõ ràng. 

Cá ngừ vây xanh là một trong những loài cá tầng nổi dự đoán sẽ được giảm được lượng loại bỏ do chết cá khi 
thực hiện hành động đề xuất. Sản lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh trong đánh bắt PLL Đại Tây Dương được 
quản lý theo một hệ thống Hạn ngạch cá ngừ vây xanh (IBQ) riêng biệt, theo đó hạn ngạch cá ngừ vây xanh 
phân bổ cho Câu vàng được cấp cho tàu đủ điều kiện trong ngành. IBQ Vịnh Mexico và IBQ Đại Tây Dương 
được ban hành độc lập nhau. IBQ Vịnh Mexico được sử dụng ở Vịnh Mexico hoặc Đại Tây Dương, nhưng IBQ 
Đại Tây Dương không được sử dụng ở Vịnh Mexico. Tàu thuyền được phép Câu vàng (người có giấy phép câu 
vàng cá ngừ Đại Tây Dương) có thể đánh cá bằng dây câu vàng tầng nổi với IBQ tối thiểu được thiết lập theo 
quy định đã được ban hành, được chuyển nhượng hoặc có sẵn trên tàu. Tất cả cá ngừ vây xanh bị chết có kích 
thước hợp lý bị đánh bắt bằng dây câu vàng được giữ trên tàu. Quan sát viên hay người vận hành tàu báo cáo 
lượng loại bỏ cá chết và tất cả tàu PLL đều được giám sát bởi hệ thống camera. Cá ngừ vây xanh được giữ lại 
hoặc loại bỏ do chết (cá có kích thước dưới mức quy định) cũng được quy định theo IBQ của tàu. Chi tiết cụ 
thể về quản lý cá ngừ vây xanh Câu vàng có sẵn trong Sửa đổi 7 của Kế hoạch quản lý đánh bắt HMS hợp nhất 
Đại Tây Dương 2006 (79 FR 71.510; ngày 02 tháng 12 2014; Cũng có sẵn tại địa chỉ: http: 
//www.nmfs.noaa.gov/ SFA/hms/documents/FMP/am7/index.html). 

Quần thể cá ngừ vây xanh phía Tây Đại Tây Dương đẻ trứng chủ yếu ở vịnh Mexico và cá ngừ vây xanh xuất 
hiện nhiều nhất ở vịnh Mexico từ khoảng Tháng 2 đến Tháng 6 hàng năm. Đây là khoảng thời gian chủ yếu mà 
các tàu đánh bắt cá ngừ vây xanh bằng câu vàng ở vịnh Mexico. Thời gian nghỉ ngơi PLL được áp dụng tại bất 
kỳ thời gian nào trong năm; Tuy nhiên thời gian nghỉ ngơi PLL là hai quý đầu tiên trong năm sẽ có nhiều khả 
năng ảnh hưởng đến sản lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh vì đây là khoảng thời gian cá ngừ vây xanh xuất hiện 
nhiều nhất trong Vịnh Mexico. Câu vàng diễn râ trong quý 3 và 4 mỗi năm ít có khả năng đánh bắt được cá ngừ 
vây xanh vì thời gian này cá ngừ vây xanh đã di cư ra khỏi vùng vịnh Mexico. Các Uỷ viên tiếp nhận ý kiến công 
chúng về thời điểm dự kiến  thực hiện Thời gian nghỉ ngơi PLL (đề xuất là quý 1 và 2, Tháng 1 đến Tháng 6 hàng 
năm) và cho phép các tàu tham gia Dự án đề xuất PLL được đánh bắt bằng câu vàng trong quý 3 và 4 (từ Tháng 
7 đến Tháng 12). 



 

 
 

Trong Dự án đề xuất PLL, lượng loại bỏ cá chết của tàu PLL hoạt động ở Vịnh Mexico được giảm xuống thông 
qua thời gian nghỉ ngơi. Một chỉ số thể hiện hoạt động của tàu PLL ở Vịnh Mexico chính là số IBQ Vịnh Mexico 
phát hành cho tàu. Như đã đề cập ở trên, tàu được phép Câu vàng chỉ có thể đánh bắt bằng dây câu vàng tầng 
với lượng IBQ tối thiểu theo quy định được ban hành và có sẵn cho tàu. Do đó, IBQ sẵn có cho tàu ảnh hưởng 
lớn đến khả năng giảm loại bỏ cá chết khi thực hiện hành động đề xuất trên tàu đó. Nói cách khác, một tàu có 
sẵn IBQ là đủ điều kiện để đánh bắt bằng dây câu vàng, và khi đánh lượng loại bỏ chết do sử dụng câu vàng 
cũng được cụ thể hóa số lượng. Trong khi đó, một tàu không có sẵn IBQ là không đủ điều kiện để đánh bắt 
bằng dây câu vàng và sẽ không kiểm soát được loại bỏ cá chết. Để thực hiện các mục tiêu khôi phục của Dự án 
đề xuất PLL, cần lập ra các thỏa thuận yêu cầu tàu phải có sẵn IBQ Vịnh Mexico, và để bảo đảm giảm lượng loại 
bỏ cá chết đối với tất cả các loài theo Dự án đề xuất PLL, thì tàu đồng ý không chuyển nhượng IBQ của mình, 
đây là một trong những điều kiện tham gia dự án (dù được cho phép theo quy định), đối với tàu khác  ở Vịnh 
Mexico hoặc Đại Tây Dương. 

Thiết bị câu thay thế 

Trong thời gian nghỉ ngơi, các tàu tham gia Dự án đề xuất PLL có thể đánh cá bằng ngư cụ khác câu vàng phù 
hợp với quy định hiện hành. Theo hoạt động đề xuất, các Uỷ viên sẽ cung cấp trụ câu xanh và thiết bị câu gắn 
phao cho tàu PLL tham gia thời gian nghỉ ngơi PLL và cấp giấy phép sử dụng ngư cụ. Trụ câu xanh và thiết bị 
câu gắn phao được sử dụng trong thời gian nghỉ ngơi nhằm thay thế dây câu vàng để vẫn đánh bắt được 
các loài cá mục tiêu, cá ngừ vây vàng và cá kiếm. Theo quy định hiện hành, tàu không trang bị câu vàng trên 
boong có thể đánh cá trong khu vực hạn chế PLL. Các Uỷ viên cung cấp dịch vụ kỹ thuật treo dây và đánh cá 
bằng trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao để giúp ngư dân hiểu được cách sử dụng các ngư cụ này. Sử 
dụng Trụ câu xanh trong thời gian nghỉ ngơi PLL (và vào những thời điểm khác) là để câu cá ngừ khác cá 
ngừ vây xanh. 

Nghiên cứu NOAA đã chỉ ra rằng sử dụng trụ câu xanh ở Bắc Carolina làm giảm đánh bắt 
nhầm (R. Blankinship pers. Comm.). Lượng đánh bắt bằng trụ câu xanh được ghi nhận trong nghiên cứu 
North Carolina Outer Banks 2009-11 bao gồm cá ngừ vây vàng (48%), cá ngừ vằn (24%), cá ngừ hoa Đại tây 
dương (16%), cá ngừ vây đen (9%), cá heo (mahi, 2%), và khác (1%). Một cá cờ và một cá ngừ vây xanh sai kích 
thước bị đánh bắt và thả về biển khi còn sống. Không ghi nhận trường hợp loại bỏ cá chết trong thời 
gian nghiên cứu. 

Nghiên cứu sơ bộ được ở Vịnh Mexico được Đại học Nova Southeastern thực hiện và được tài trợ bởi 
Quỹ Cá và Động vật hoang dã Quốc gia, Quỹ Walton, và Quỹ Pew Charitable cũng chỉ ra rằng sử dụng trụ câu 
xanh đánh bắt được chủ yếu là cá ngừ vây vàng và lượng đánh bắt nhầm thấp (Kerstetter2014.). 

Sử dụng thiết bị câu gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi PLL (và vào những thời điểm khác) để đánh bắt cá 
kiếm. Theo quy định hiện hành, tàu sở hữu giấy phép đánh bắt Cá kiếm chủ động hợp lệ, cộng với giấy 
phép câu vàng cá ngừ Đại Tây Dương hợp lệ thì có thể đánh cá bằng thiết bị câu gắn phao. Chỉ sử dụng thiết bị 
câu gắn phao để đánh bắt cá kiếm. 

Hiện nay trong đánh bắt cá kiếm Đại Tây Dương, thiết bị câu gắn phao được sử dụng chủ yếu ở khu vực Dòng 
hải lưu Gulf dọc theo eo biển Florida và dọc theo bờ biển phía Đông Nam của Florida. Nghiên cứu sử dụng 
thiết bị câu gắn phao ở Đông Nam Florida đã chỉ ra rằng Sản lượng đánh bắt mỗi đơn vị cường lực (CPUE) đối 
với đánh bắt và đánh bắt nhầm cao hơn nhiều so với sử dụng câu vàng tầng 
nổi (Kerstetter và Bayse 2009). Đánh bắt ở Đông Nam Florida có rất ít đánh bắt nhầm, và các loài sinh vật mắc 
câu thiết bị câu gắn phao hầu như còn sống lúc thu hồi thiết bị. 



 

 
 

Nghiên cứu sơ bộ được ở Vịnh Mexico được Đại học Nova Southeastern thực hiện và được tài trợ bởi 
Quỹ Cá và Động vật hoang dã Quốc gia, Quỹ Walton, và Quỹ Pew Charitable cũng chỉ ra rằng sử dụng thiết bị 
câu gắn phao đánh bắt được chủ yếu là cá kiếm và lượng đánh bắt nhầm thấp (Kerstetter2014.). 

Các Uỷ viên cũng cho rằng tăng sử dụng trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi PLL dẫn 
đến giảm tỷ lệ tử vong cho các loài mục tiêu đánh và đánh bắt nhầm trong đánh bắt PLL vịnh MEXICO. Ngư 
dân khi đã quen sử dụng trụ câu  và thiết bị câu gắn phao có thể sẽ tiếp tục sử dụng các ngư cụ này vào thời 
gian không phải là thời gian nghỉ ngơi PLL. Sử dụng thiết bị thay thế PLL có tiềm năng đem lại nhiều lợi ích 
cho quần thể cá vì cắt giảm được lượng loại bỏ cá chết. 

Các Uỷ viên cho rằng hành động đề xuất sẽ tạo ra những lợi ích ngắn hạn và dài hạn đối với các nguồn tài 
nguyên ven biển là đối tượng của đánh bắt nhầm khi sử dụng câu vàng. Lợi ích ngắn hạn là tài nguyên sinh vật 
biển tiếp tục được sống và phát triển thời kỳ trưởng thành và/hoặc sinh sản trong tương lai. Lợi ích dài hạn 
là tạo ra các thế hệ tương lai cho nguồn tài nguyên biển, tăng số lượng loài do tăng tỷ lệ nguồn tài nguyên biển 
sống sót trong lợi ích ngắn hạn. 

Căn cứ vào đanh giá tài liệu dự án (Spring 2015) phối hợp với các đại diện từ Bộ phận bảo tồn môi trường 
sống của NOAA (HCD) tại Văn phòng khu vực Đông Nam (SERO), Trung tâm Khôi phục NOAA xác định rằng dự 
án đề xuất thực hiện trong Giai đoạn IV của Kế hoạch khôi phục DWH sớm không tác động xấu đến Môi trường 
sống cần thiết (EFH), môi trường này đã được xác định trong Sửa đổi EFH chung 2005 của Hội đồng quản lý 
nghề cá Mexico hoặc trong Kế hoạch quản lý nghề cá đối với các Loài di cư cao NMFS. Dự án này sẽ không cần 
thêm đánh giá chuyên sâu về Môi trường sống cần thiết. 

14.2.6.2.2 Các loài được bảo vệ  

Nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng 

Các loài được bảo vệ chịu ảnh hưởng từ Dự án đề xuất PLL bao gồm rùa biển, động vật biển có vú, chim 
biển, cá mập, cá và san hô bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loài được liệt kê trong Bảng 14-12. Phần 
này đề cập đến các loài được bảo vệ trong khu vực dự án. Những loài được bảo vệ trong khu vực Khôi 
phục sớm được cung cấp trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III. ERP/EA Giai đoạn IV này liên kết với nội 
dung, phân tích của Bản chính thức đó nên không nêu lại ở đây. 

Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (USFWS) và Dịch vụ Nghề cá biển Quốc gia NOAA (NMFS) liệt kê các 
loài bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng khi chúng đáp ứng các tiêu chí chi tiết theo Đạo luật loài nguy cấp 
(ESA) năm 1973, được sửa đổi (16 USC §1531 et seq. ). Phần 7 (a) (2) của ESA yêu cầu mỗi cơ quan liên 
bang đảm bảo rằng bất kỳ hành động được ủy quyền, tài trợ, hoặc thực hiện bởi cơ quan đó không được có 
khả năng gây nguy hiểm đến sự tồn tại của loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc loài bị đe dọa; không được gây 
phá hủy hoặc tác động bất lợi đến môi trường sống quan trọng của các loài đó. Khi hành động của cơ quan liên 
bang ảnh hưởng đến một loài được bảo vệ hoặc ảnh hưởng đến môi trường sống quan trọng của loài đó, 
thì yêu cầu cơ quan phải tham khảo ý kiến của NMFS hoặc USFWS, tùy thuộc vào việc ảnh hưởng đến 
loài được bảo vệ nào. Thực hiện tham chiếu Đạo luật loài nguy cấp Phần 7 và đưa các khuyến nghị thích hợp 
vào dự án đề xuất. 

 

Bảng 14-12. Loài được bảo vệ cấp liên bang liên quan đến đánh bắt PLL VỊNH MEXICO  

Tên thông thường Tên khoa học Tình trạng Môi trường sống 



 

 
 

Động vật có vú    

Cá heo Risco Grampus griseus Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới 
và độ sâu thường lớn hơn 3,300ft 

Cá heo mũi chai Tursiopstruncatus 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển ôn đới và nhiệt đới, và kéo dài 
từ cửa sông và vịnh đến ngoài khơi dọc 
theo thềm lục địa 

Cá heo đốm nhiệt đới Stenellaattenuata 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển ôn đới và nhiệt đới, sống ở 
vùng nước nông vào ban ngày (300 đến 
1000ft), nhưng lặn sâu hơn vào ban đêm 
để tìm kiếm con mồi. 

Cá heo đốm Đại Tây 
Dương 

Stenellafrontalis Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển nhiệt đới đến ôn đới dọc thềm 
lục địa của Đại Tây Dương. 

Cá voi hoa tiêu vây ngắn Globicephalamacrorhynchus 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển nhiệt đới và ôn đới, thường ở 
các vùng nước sâu hơn. 

Cá nhà táng lùn Kogiabreviceps 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới 
và trong các đại dương và biển trên toàn 
thế giới. 

Cá nhà táng Physetermacrocephalus 
Sắp bị tuyệt chủng 
theo ESA; Được bảo 
vệ theo MMPA 

Vùng nước băng giá của các đại dương 
của thế giới,  sâu ít nhất là 3.000 feet. 

Cá voi sát thủ Orcinus orca 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Nhiều nhất ở vùng biển lạnh hơn, nhưng 
có thể tập trung nhiều ở vùng biển ôn đới 
và tập trung ít hơn ở vùng nhiệt đới, cận 
nhiệt đới, và ngoài khơi. 

Cá voi mũi khoằm Ziphiuscavirostris 
Được bảo vệ theo 
MMPA 

Vùng biển ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới 
và ở độ sâu hơn 3,300ft . 

Bò sát    

Rùa biển da Dermochelyscoriacea 
Có nguy cơ tuyệt 
chủng theo ESA 

Vùng biển khơi, vùng ven biển 

Rùa quản đồng  Carettacaretta 

Bị đe dọa theo ESA 
(về DPS Tây Bắc Đại 
Tây Dương diễn ra 
trong VỊNH MEXICO) 

Vùng đại dương nguyên sinh và vùng ven 
biển nguyên sinh 

Rùa Kemp’s Ridley Lepidochelyskempi 
Có nguy cơ tuyệt 
chủng theo ESA 

Chủ yếu ở vùng gần bờ 

Rùa xanh Cheloniamydas 

Có nguy cơ tuyệt 
chủng theo ESA về tỷ 
lệ sinh sản FL; Bị đe 
dọa theo ESA  về DPS 
Bắc Đại Tây Dương ) 

Vùng biển ven bờ, gần bờ 

Đồi mồi Eretmochelysimbricata 
Có nguy cơ tuyệt 
chủng theo ESA 

Thường được tìm thấy trong môi trường 
sống ở rạn san hô. 



 

 
 

Lưu ý: Các loài trong bảng này đều tương tác với đánh bắt PLL VỊNH MEXICO PLL trong một hoặc nhiều năm từ 2006-2013.  

  

Chim biển    

Chìm mòng biển cười Leucophaeusatricilla 
Được bảo vệ theo 
MBTA 

Làm tổ trên các bãi biển và các đảo ở cửa 
sông. 

Chim cướp biển bắc cực Stercorariusparasiticus 
Được bảo vệ theo 
MBTA 

Chủ yếu là vùng biển khơi, gần bờ và các 
cửa sông trong khi di cư. Đẻ trứng trên 
lãnh nguyên Bắc Cực. 

Chim bồ nông nâu Pelecanusoccidentalis 
Được bảo vệ theo 
MBTA 

Loài ửa thời tiết ấm áp, dọc theo bờ biển 
và hải đảo. 



 

 
 

Ngư cụ có thể vô tình bắt, gây thương tích, và/hoặc giết chết các loài được bảo vệ, điều được gọi là tương 
tác. Bao gồm gây tổn thương và/hoặc tử vong cho các loài trong quá trình đáng bắt (di chuyển ngư cụ), thiết 
lập ngư cụ, và loại bỏ ngư cụ, ngư cụ bị mất hoặc không còn sử dụng để đánh bắt (tức 
là; rác biển). Theo MMPA, nghề câu vàng tầng nổi Đại Tây Dương được coi là ngư nghiệp Loại I, nghĩa là có thể 
gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong thường xuyên cho động vật biển. Đánh bắt PLL Đại Tây 
Dương cũng có tương tác với rùa biển, chủ yếu là rùa da và rùa quản đồng, mặc dù toàn bộ năm loài rùa biển ở 
vịnh Mexico đều được bảo vệ theo ESA. Chim biển được bảo vệ theo Luật Hiệp ước Chim di 
trú   (MBTA), cũng có tương tác với đánh bắt PLL Đại Tây Dương. 

Động vật biển có vú  

Nhiều loài heo và cá voi có tương tác với Đánh bắt PLL ở Vịnh MEXICO. Các loài tương tác 
chính trong Vịnh MEXICO (đã chết, còn sống, hoặc bị thương nghiêm trọng) là cá heo Risso, cá heo mũi 
chai, và cá heo đốm nhiệt đới. Bảng 14-13 tóm tắt tương tác ước tính của các loài động vật biển có vú ở biển 
với đánh bắt PLL Vịnh MEXICO cũng như tổng số tương tác ước tính của những loài đó trong toàn bộ đánh bắt 
PLL Đại Tây Dương. Cũng có loài tương tác đánh bắt PLL Đại Tây Dương nhưng không được thể hiện ở đây (bao 
gồm cá heo và động vật biển có vú không rõ nguồn gốc). 

Bảng 14-13. Tổng tương tác ước tính với Động vật biển có vú với đánh bắt sử dụng câu vàng (ở VỊNH 
MEXICO & Tổng cho Đại Tây Dương U.S., 2006-2013) 

Loài Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cá heo Risso VỊNH 
MEXICO 

0 0 0 0 0 3.3 29.9 15.2 

Tổng 0 8.8 64.5 38.5 8.9 31.2 56.4 23 

Cá heo mũi 
chai  

VỊNH 
MEXICO 

0 1.8 0 3.1 0 12.2 15.7 0 

Tổng 0 12.6 6.2 22.9 15.9 40.5 101 8.1 

Cá heo đốm 
nhiệt đới 

VỊNH 
MEXICO 

0 0 0 26.6 5.1 0 0 8.8 

Tổng 0 0 0 26.6 5.1 0 0 8.8 

Cá heo đốm 
Đại Tây 
Dương 

VỊNH 
MEXICO 

0 0 0 0 0 0.8 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0.8 0 0 

Cá voi hoa 
tiêu (cây ngắn 
& không rõ 
nguồn gốc) 

VỊNH 
MEXICO 

7.1 0 0 0 0 0 0 6.1 

Tổng 265.1 86.7 108.8 35.7 147 350 252.6 185.7 

Cá voi mũi 
khoằm 

VỊNH 
MEXICO 

0 1.5 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 1.5 6.1 0 0 0 0 11.0 

Cá voi sát thủ VỊNH 
MEXICO 

0 0 3.4 0 0 0 0 0 



 

 
 

Loài Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng 0 0 3.4 0 0 0 0 0 

Cá nhà táng 
lùn 

VỊNH 
MEXICO 

0 0 0 0 1.2 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 1.2 17.0 0 3.6 

Cá nhà táng VỊNH 
MEXICO 

0 0 1.6 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 1.6 0 0 0 0 0 

Lưu ý: Tổng có nghĩa là tổng tương tác đánh bắt PLL khắp Đại Tây Dương bao gồm VỊNH MEXICO, chỉ các loài tương tác trong VỊNH 
MEXICO được liệt kê tên trong bảng. Tương tác bao gồm động vật biển có vú được phóng thích còn sống, bị thương nghiêm trọng hoặc 
đã chết. Nguồn:Fairfield-Walsh and Garrison,2007; Fairfield and Garrison,2008; Garrison, Stokes & Fairfield,2009; Garrison and Stokes, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

Rùa biển 

Rùa biển cắn móc của dây câu vàng tầng nổi, bị vướng vào các dây câu, hoặc mắc kẹt bộ phận cơ thể với dây 
câu . Trong tất cả năm loài rùa biển Vịnh MEXICO, Rùa da có số lượng tương tác cao nhất với đánh bắt PLL 
Vịnh MEXICO, tiếp theo là rùa quản đồng . Tương tác của rùa ridley Kemp, rùa xanh, và đồi mồi với thiết bị câu 
vàng rất thấp. Tương tác ước tính của rùa da và rùa quản đồng với khai thác PLL Vịnh MEXICO được thể hiện 
trong Bảng 14-14. 

Bảng 14-14. Số tương tác của Rùa da và Rùa quản đồng với Đánh bắt sử dụng câu vàng (ở VỊNH MEXICO & 
Tổng cho Đại Tây Dương US, 2006-2013) 

Loài Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rùa da VỊNH 
MEXICO 

109 212 144 93 26 33 250 144 

Tổng 415 499 381 286 166 239 596 363 

Rùa quản 
đồng 

VỊNH 
MEXICO 

17 10 10 38 2 0 

 

56 20 

Tổng 559 543 770 243 344 438 681 376 

Tổng có nghĩa là tổng tương tác đánh bắt PLL khắp Đại Tây Dương bao gồm VỊNH MEXICO. Tương tác bao gồm rù biển được phóng 
thích còn sống, bị thương nghiêm trọng hoặc đã chết. Nguồn: NMFS 2014b, Tables 4.8& 4.9. 

Chim biển 

Tương tác chim biển xảy ra với đáng bắt PLL Vịnh MEXICO, mức tương tác tương đối thấp và chủ yếu xảy ra khi 
đang thiết lập ngư cụ và chim kéo mồi ở các móc của ngư cụ. Bảng 14-15 cho thấy tổng số tương tác của các 
loài chim biển với ngư cụ câu vàng ở Vịnh MEXICO. 

Bảng 14-15. Số chim biển bắt nhầm trong đánh bắt PLL ở VỊNH MEXICO (2006-2013) 

Năm Loài Số lượng quan sát được Tình trạng 



 

 
 

2008 Bồ nông nâu 1 Còn sống 

2009 Bồ nông nâu 1 Đã chết 

2012 Chim mòng biển cười 1 Đã chết 

2013 Chim mòng biển cười 1 Đã chết 

Chim cướp biển bắc cực 1 Đã chết 

Lưu ý: Các năm không liệt kê tức là không quan sát thấy có trường hợp đánh bắt nhầm trong hoạt động đánh bắt câu vàng tại VỊNH 
MEXICO. Nguồn: NMFS 2014b, Table 4.11. 

Đánh bắt nhầm các loài được bảo vệ chính trong đánh bắt PLL VỊNH MEXICO  

Mô tả chi tiết bốn loài được bảo vệ sau đây vì chúng là bốn trong những loài bị tương tác phổ biến 
nhất (bị chết hoặc bị thương nặng) trong đánh bắt PLL VỊNH MEXICO. Những loài này được đưa vào tính toan 
đền bù trong Dự án PLL đề xuất, được Ủy và BP nhất trí. 

Cá heo Risso (Grampus griseus): 

Loài này thường tập trung theo nhóm trung bình từ 10-30 con, và được tìm thấy ở vùng biển ôn đới, nhiệt 
đới, cận nhiệt đới và thường ở độ sâu lớn hơn 3,300ft. Chúng có thể xuất hiện ở thềm lục địa trong 
Vịnh Mexico. Cá heo chủ yếu kiếm ăn vào ban đêm và thức ăn của chúng thường là mực, cá, nhuyễn thể, và 
động vật thân mềm. Ngư cụ trong đánh bắt nhầm (lưới rê, câu vàng, và lưới kéo) là mối đe dọa chính về dân số 
loài này. Quần thể loài ở Bắc Vịnh Mexico (có 4 quần thể trong vùng biển của Mỹ) được ước tính là khoảng 
2.000 con, với tổng ước tính ở Mỹ là 29.500 đến 41.000 con. 

Cá heo mũi chai (Tursiops truncates): 

Cá heo mũi chai thường tập trung theo nhóm trung bình từ 2-15 con, nhưng cũng đã ghi nhận đàn vài 
trăm ở vùng biển xa bờ. Môi trường sống ưa thích của chúng là vùng biển ôn đới và nhiệt đới, và có quần thể 
sống ở khu vực ven biển chủ yếu ở cửa sông và vịnh đến ngoài khơi dọc theo thềm lục địa. Chúng ăn các loài 
sinh vật không xương sống, cá, và mực, chúng tìm kiếm thức ăn riêng lẻ hoặc theo nhóm hợp tác. Các mối đe 
dọa chính đối với loài này bao gồm chấn thương bất ngờ và tử vong do ngư cụ gây ra, tiếp xúc với chất gây ô 
nhiễm và biotoxins, và sự phát triển của virus. 

Cá heo đốm nhiệt đới (Stenella attenuate): 

Cá heo đốm nhiệt đới thường tập trung theo nhóm từ một vài đến một nghìn loài con. Chúng sống ở vùng 
biển ôn đới và nhiệt đới, ở vùng nước nông vào ban ngày (300 đến 1000ft), nhưng lặn sâu hơn vào ban đêm để 
tìm kiếm con mồi. Thân mềm và cá là nguồn thức ăn chính của chúng. Số lượng ước tính hiện 
tại ở Bắc Vịnh Mexico là khoảng 91.000 cá thể. Đánh bắt nhầm trong chính là mối đe dọa chính đối với loài 
này. 

Rùa da (Dermochelyscoriacea): 

Loài này chủ yếu sống ở ngoài khơi đại dương; Tuy nhiên, chúng cũng làm tổ hoặc kiếm ăn ở vùng nước gần 
bờ. Loài này làm tổ trên khắp thế giới, với các tổ lớn nhất tập trung dọc theo bờ biển phía Bắc Nam Mỹ và Tây 
Phi. Vùng biển Hoa Kỳ, khu vực làm tổ nhỏ chủ yếu là vùng biển Caribbean, bao gồm cả Puerto Rico, quần đảo 
Virgin, và Nam đông Florida từ Tháng 4 đến Tháng 11. Thức ăn chính của chúng là sứa, với hàm sắc 
cạnh và chỏm răng nhọn, các gai trong miệng và cổ họng giúp chúng giữ chặt con mồi. Tuyến di cư của 



 

 
 

chúng từ khu vực làm tổ đến khu vực kiếm ăn khá dài. Các mối đe dọa chính đối với loài này là bị bắt ngẫu 
nhiên bởi hoạt động đánh bắt cá, và lấy trứng và săn bắt con trưởng thành. 

Các loài được bảo vệ bổ sung ở VỊNH MEXICO/khu vực Dự án PLL 

Theo Đạo luật Loài nguy cấp Phần 7, USFWS và NMFS của dự án đề xuất này sẽ được hoàn thành trước khi 
thực hiện Dự án đề xuất PLL. Các khuyến nghị thích hợp sẽ được đưa vào nội dung dự án đề xuất. Tác động 
tiềm tàng đối với các loài bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống quan trọng của 
chúng được thể hiện trong Bảng 14-16 và được thảo luận dưới chi tiết sau đây. 

Dựa vào kết quả tương tác tăng của rùa biển vào năm 2001 và 2002, NMFS tái khải xưởng tư vấn cho nghề 
đánh bắt câu vàng Đại Tây Dương và hoàn thành luận điểm sinh học mới vào ngày 01/6/2004. Luận điểm sinh 
học Tháng 6/2004 kết luận rằng hoạt động đánh bắt PLL Đại Tây Dương dài hạn đề xuất không có khả năng gây 
nguy hiểm cho sự tồn tại của rùa quản đồng, rùa xanh, đồi mồi, rùa Kemp'sridley, rùa Olive ridley, nhưng có 
khả năng gây nguy hiểm cho sự tồn tại của loài rùa da. Luận điểm sinh học bao gồm Phương án hợp lý và thận 
trọng (RPA) được thông qua và thực hiện trong đánh bắt câu vàng Đại Tây Dương, và Khai báo tai nạn (ITS) kết 
hợp cho năm 2004-2006, và cho mỗi giai đoạn ba năm tiếp theo (NMFS, 2004). ITS và tổng mức độ tử vong rùa 
xanh, đồi mồi, và rùa Kemp ridley diễn ra trong khu vực Dự án PLL đề xuất được ghi trong Luận điểm sinh học 
năm 2004 và không bị vượt quá, do đó chỉ dùa da và rùa quản đồng là cần được thảo luận thêm trong tài liệu 
này. 

Ngày 31/3/2014, NMFS được yêu cầu xem xét lại tham vấn Phần 7 theo Đạo luật các loài có nguy cấp (ESA) liên 
quan đến đánh bắt PLL Đại Tây Dương. Mặc dù rùa biển ít nguy cơ hơn so với quy định trong Tuyên bố tai nạn, 
tỷ lệ tử vong rùa da và tổng mức tử vong vượt quá mức quy định tại các RPA trong luận điểm sinh học năm 
2004. Ngoài ra, có thêm nhiều thông tin mới về số lượng rùa da và rùa và tỷ lệ  tử vong rùa biển. Trong khi tỷ lệ 
tử vong sẽ được đánh giá lại trong quá trình tham vấn, không ảnh hưởng tổng khả năng RPA để tránh nguy cơ, 
và NMFS đang tiếp tục thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của RPA và RPM Các biện pháp hợp lý và 
thận trọng cho đến khi hoàn tất tham vấn. NMFS cũng đã xác nhận rằng nếu không có cam kết không hồi phục 
hoặc không thể khắc phục các nguồn tài nguyên sẽ tước quyền lợi hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp hợp lý và 
thận trọng thay thế cho đến khi hoàn tất tham vấn, phù hợp với phần 7 (d) của Đạo luật. 

Ngày 27/8/2014, NMFS phá hành quy định chính thức liệt kê 20 loài san hô bị đe dọa như: 5 tại vùng biển 
Caribbean bao gồm Florida và Vịnh Mexico (Dendrogyracylindrus, Orbicellaannularis, O. faveolata, O. franksi, 
và Mycetophylliaferox); và 15 ở Ấn Độ-Thái Bình Dương (Acroporaglobiceps, A. jacquelineae, A. lokani, A. 
pharaonis, A. retusa, A. rudis, A. speciosa, A. tenella, Anacroporaspinosa, Euphylliaparadivisa, 
Isoporacrateriformis, Montiporaaustraliensis, Pavonadiffluens, Poritesnapopora, và Seriatoporaaculeata) 
(Danh mục xác định cuối cùng - San hô, 50 CFR Phần 223, 2014). Ngoài ra, trong quy định tháng 8/2014, 2 loài 
trước đó được liệt kê bị đe dọa (A. cervicornis và A. palmata) trong vùng biển Caribbean vẫn thuộc danh sách 
bị đe dọa. 7 loài san hô Caribbean có mặt trong khu vực Đánh bắt HMS Đại Tây Dương thương mại và giải trí 
được Văn phòng NMFS-Nghề cá bền vững, Phòng Quản lý HMS quản lý. Vì vậy, vào ngày 30/10/2014, NMFS 
yêu cầu bắt đầu lại tham vấn phần ESA 7 về hoạt động liên tục và sử dụng ngư loại cụ HMS (cần câu bandit, 
câu vàng đáy, thiết bị câu gắn phao, dây câu không có cần, và cần câu tay quay) và các hành động quản lý đánh 
bắt liên quan trong FMP HMS Đại Tây Dương 2006 tích hợp và các chỉnh sửa, và cung cấp thông tin bổ sung về 
các loài được liệt kê mới cho tham vấn đánh bắt PLL Đại Tây Dương. 

Hậu quả ảnh hưởng môi trường  

Phần 6.3.7.2 và 6.7.2.1 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến chất lượng nước và thủy 
văn từ các dự án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự án này, các tác 



 

 
 

động đến thủy văn và chất lượng nước kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm cả không có phương án 
hành động) được phân tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ 
số tàu thuyền đó đánh bắt tại VỊNH MEXICO. 

Không hành động 

Phương án này không làm tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị 
câu gắn phao và không ảnh hưởng đến tài nguyên thủy văn và chất lượng nước. 

Hành động đề xuất 

Thời gian nghỉ ngơi PLL  

Trong phương án này, giảm được tương tác giữa ngư cụ PLL (tham gia tự nguyện) và loài được bảo vệ vì các 
tàu PLL sẽ không đánh bắt trong 6 tháng mỗi năm của dự án. Tương tác ngư cụ PLL xảy ra khi thiết bị PLL đánh 
bắt phải các loài được bảo vệ (có thể đã chết hoặc còn sống) như động vật biển có vú, rùa biển. NOAA dự đoán 
Dự án đề xuất PLL sẽ kéo dài từ 5-10 năm; Tuy nhiên, thời gian thực tế phụ thuộc vào số lượng tàu cá tham 
gia dự án. Càng nhiều tàu tham gia, thì thời hạn của dự án sẽ càng được rút ngắn. Không phụ thuộc thời 
gian, lượng giảm loại bỏ cá chết khi thực hiện thời gian nghỉ PLL vẫn luôn được duy trì. 

Việc giảm tỷ lệ tử vong hoặc bị thương các loài được bảo vệ do thực hiện thời gian nghỉ ngơi PLL đem lại lợi ích 
về số lượng các loài bị ngư cụ PLL đánh bắt nhầm ở Vịnh Mexico, cho phép các loài rùa biển đặc biệt là rùa 
da và rùa đốm nhiệt đới, cá heo mũi chai, và Cá heo Rissos có cơ hội tiếp tục phát triển và/hoặc sinh sản. Điều 
này cũng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới những loài bị tổn thương do Sự cố tràn dầu. 

Ngư cụ thay thế  

Như được mô tả trong cuộc thảo luận về các ngư cụ thay thế tại Mục 14.3.6.2.1.4 nêu trên, tàu tham gia vào 
Dự án đề xuất PLL sử dụng thiết bị đánh bắt khác thiết bị câu vàng nêu trong quy định hiện hành. Theo quy 
định hiện hành, Giấy phép đánh bắt Cá kiếm chủ đích và Cá kiếm ngẫu nhiên chỉ có hiệu lực nếu người được 
cấp phép cũng sở hữu Giấy phép  câu vàng Cá ngừ Đại Tây Dương và đánh bắt Cá mập chủ đích hoặc Cá 
mập ngẫu nhiên. Tàu được phép câu vàng Cá ngừ Đại Tây Dương được sử dụng trụ câu xanh để đánh bắt cá 
ngừ. Tàu có một giấy phép đánh bắt Cá kiếm chủ đích hợp lệ được sử dụng thiết bị câu gắn phao bánh để đánh 
bắt cá kiếm. Với phương án này, NOAA sẽ trang bị trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao cho tàu PLL tham gia 
thời gian nghỉ ngơi PLL và cấp các giấy phép sử dụng ngư cụ. 

Trong nghiên cứu của NOAA về sử dụng trụ câu xanh để đánh bắt cá ở Bắc Carolina, không ghi nhận tương tác 
của động vật biển có vú, rùa biển, các loài được bảo vệ khác hoặc chim biển với hai ngư cụ thay 
thế (R.Blankinship pers. Comm.). 

Toàn bộ dây câu không cần và trụ câu xanh được tàu đánh cá sử dụng và được giám sát đều cho thấy rằng có 
rất ít trường hợp đánh bắt nhầm cá và loài được bảo vệ, các loài đánh bắt nhầm hoặc ít giá trị thương mại bị 
đánh bắt bằng ngư cụ thay thế được tháo khỏi móc câu và nhanh chóng phóng thích để tạo cơ hội sống sót 
cho chúng. Đặc điểm của dây câu không cần và trụ câu tay giúp giảm thiểu tác động bất lợi tiềm năng đối với 
các loài không phải mục tiêu. Những tác động hiện trạng đã được phân tích trong Luận điểm sinh học năm 
2001 mang tên "Bắt đầu lại Tham vấn Kế hoạch quản lý đánh bắt các loài di cư cao ở Đại Tây Dương và Đánh 
bắt liên quan", Luận điểm kết luận rằng đánh bắt HMS bằng dây câu không cần không gây nguy hiểm cho bất 
kỳ loài có nguy cơ tuyệt chủng nào. Hơn nữa, tham vấn không chính thức năm 2008 xác định việc sử dụng trụ 
câu xanh đánh bắt cá ngừ Đại Tây Dương không có khả năng ảnh hưởng xấu đến các loài được liệt kê (Bản ghi 
nhớ từ R. Crabtree đến A. Risenhoover ngày 01/8/2008). Đánh giá không chính thức cũng kết luận rằng không 



 

 
 

có sự tương tác giữa các loài ESA liệt kê với trụ câu xanh, ngự cụ ít hoặc không có khả năng tương tác với cá 
voi, san hô, hoặc cá được liệt kê. Trụ câu xanh có thể gây ra rủi ro đánh bắt nhầm các loài rùa biển; Tuy nhiên, 
chỉ là ảnh hưởng tối thiểu. Rùa biển không ăn khi bơi ở tốc độ nhanh để đuổi kịp mồi câu. Mặc dù rùa biển có 
thể bị va chạm (tức là bị mắc kẹt vào móc), nhưng rất hiếm, nếu nó tiếp xúc trực tiếp với móc ở bề mặt nước. 
Rùa biển thường bơi lên bề mặt nước để hít thở không khí, và sau đó lại lặn xuống, do đó phần lớn thời gian 
rùa ở lớp nước sâu. Ngoài ra, các ngư cụ luôn được theo dõi, kiểm soát để tránh các tương tác sắp xảy ra. 
Nghiên cứu do Kerstetter và Bayse (2009) thực hiện tại khu vực Đông Nam Florida cho thấy đánh bắt sử dụng 
thiết bị câu có gắn phao không bắt nhầm loài động vật biển có vú, rùa biển, hoặc chim biển nào.   

Bảng 14-16. Tác động tiềm năng lên các Loài được bảo vệ cấp liên bang tại Vịnh Mexico 

LOÀI/ MÔI TRƯỜNG SỐNG 
QUAN TRỌNG CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG ĐẾN LOÀI/ MÔI TRƯỜNG SỐNG QUAN TRỌNG 

 Thời gian nghỉ ngơi PLL  Ngư cụ thay thế 

Cá heo Risso Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Các hoạt động Dự án không có khả năng 
tác động đến cá heo hay cản trở tuyến di 
chuyển của loài này, cá heo là động vật có 
vú di cư và các hoạt động của dự án sẽ 
không cản trở tuyến di cư của loài này. 

Cá heo mũi chai Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Các hoạt động Dự án không có khả năng 
tác động đến cá heo hay cản trở tuyến di 
chuyển của loài này, cá heo là động vật có 
vú di cư và các hoạt động của dự án sẽ 
không cản trở tuyến di cư của loài này. 

Cá heo đốm nhiệt đới Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Các hoạt động Dự án không có khả năng 
tác động đến cá heo hay cản trở tuyến di 
chuyển của loài này, cá heo là động vật có 
vú di cư và các hoạt động của dự án sẽ 
không cản trở tuyến di cư của loài này. 

Rùa da 

(Dermochelyscoriacea) 

Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Mặc dù rùa biển có thể bị va chạm (tức là 
bị mắc kẹt vào móc), nhưng rất hiếm, nếu 
nó tiếp xúc trực tiếp với móc ở bề mặt 
nước. Rùa biển thường bơi lên bề mặt 
nước để hít thở không khí, và sau đó lại 
lặn xuống, do đó phần lớn thời gian rùa ở 
lớp nước sâu. Ngoài ra, các ngư cụ luôn 
được theo dõi, kiểm soát để tránh các 
tương tác sắp xảy ra. 

Rùa quản đồng Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Xem mô tả cho Rùa da. 

Chim mòng biển cười 
Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Thông tin có sẵn về trụ câu xanh và thiết 
bị câu gắn phao cho thấy không có sự 
tương tác với chim biển. 

Chim cướp biển Bắc cực 
Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Thông tin có sẵn về trụ câu xanh và thiết 
bị câu gắn phao cho thấy không có sự 
tương tác với chim biển. 



 

 
 

LOÀI/ MÔI TRƯỜNG SỐNG 
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 Thời gian nghỉ ngơi PLL  Ngư cụ thay thế 

Bồ nông nâu nhiệt đới 
Ngư dân PLL không đánh bắt bằng câu 
vàng có khả năng làm giảm tương với loài 
này. 

Thông tin có sẵn về trụ câu xanh và thiết 
bị câu gắn phao cho thấy không có sự 
tương tác với chim biển. 

San hô cột 
(Dendrogyracylindrus) 

Không mong đợi San hô có mặt trong khu vực dự án; Tuy 
nhiên trụ câu xanh và thiết bị câu gắn 
phao không tiếp xúc với đáy đại dương 
hay môi trường sống của sinh vật đáy bất 
kỳ, chúng ít có khả năng ảnh hưởng đến 
các khu vực sống của các loài san hô, do 
đó các hoạt động của dự án ít khả năng 
tác động đến loài này. 

San hô Lobed star 
(Orbicellaannularis) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

San hô Mountainous Star 
(Orbicellafaveolata) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

San hô Boulder Star 
(Orbicellafranksi) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

San hô Knobby Cactus 
(Mycetophylliaferox) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

San hô Staghorn 
(Acroporacervicornis) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

San hô Elkhorn 
(Acroporapalmata) 

Không mong đợi Xem mô tả cho San hô cột. 

 

Các uỷ viên cho rằng gia tăng sử dụng trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao trong thời gian nghỉ ngơi PLL có thể 
làm giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương nghiêm trọng đối với loài được bảo vệ hơn so với đánh bắt bằng câu 
vàng tầng nội tại Vịnh MEXICO. Ngư dân khi đã quen sử dụng trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao có thể 
sẽ tiếp tục sử dụng các ngư cụ này vào thời gian không phải là thời gian nghỉ ngơi PLL, như vậy góp phần giảm 
thêm các tương tác với loại được bảo vệ. 

Các Uỷ viên cho rằng hành động đề xuất sẽ tạo ra những lợi ích ngắn hạn và dài hạn đối với các nguồn tài 
nguyên ven biển là đối tượng của đánh bắt nhầm khi sử dụng câu vàng. Lợi ích ngắn hạn là động vật biển có vú 
và rùa biển tiếp tục được sống và phát triển thời kỳ trưởng thành và/hoặc sinh sản trong tương lai do tăng tỷ 
lệ sống sót các loài được bảo vệ. Lợi ích dài hạn là tạo ra các thế hệ tương lai cho động va, tăng số lượng loài 
do tăng tỷ lệ nguồn tài nguyên biển sống sót trong lợi ích ngắn hạn. Lợi ích ngắn hạn và dài hạn được dự 
đoán đối với chim biển là giảm tỷ lệ tương tác với ngư cụ PLL ở Vịnh MEXICO. 

14.2.6.2.3 Các loài xâm lấn – EO 13112 

Sắc lệnh 13112 chỉ đạo các cơ quan liên bang kết hợp với nhau để ngăn chặn sự phát triển của các loài xâm lấn 
và đưa ra phương pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe kinh tế, sinh thái và con người 



 

 
 

do các loài xâm lấn gây ra. Hành động khôi phục để phục hổi và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ có khả năng 
bị ảnh hưởng bởi loài xâm lấn do đặc tính tự nhiên của chúng. Dự án này sẽ được thực hiện phù hợp với tất cả 
các luật và quy định liên quan đến công tác ngăn chặn sự phát triển của các loài xâm lấn. Khi xem xét đặc điểm 
dự án đề xuất (thực hiện dự án không bao gồm xây dựng hoặc làm xáo trộn môi trường sống), phải không 
có hành động là phát triển hoặc lây lan loài xâm lấn. 

14.2.6.2.4 Tóm tắt các tác động đến môi trường sinh học 

Các tác động đến môi trường sinh học của hành động đề xuất (thực hiện dự án) đem lại lợi ích ngắn hạn và dài 
dài cho nguồn tài nguyên biển và ven biển cũng như cho các loài được bảo vệ. Giảm sử dụng ngư cụ câu vàng 
tại Vịnh MEXICO sẽ loại bỏ đánh bắt nhầm PLL cá tầng nổi, cũng như các loài động vật biển có vú, rùa biển, 
chim biển do các tàu có thời gian nghỉ ngơi  khoảng 6 tháng mỗi năm trùng mùa đẻ trứng cá ngừ vây xanh. Trụ 
câu xanh và thiết bị câu gắn phao là hai loại thiết bị thay thế ít gây tương tác với các loài được bảo vệ, và được 
ngư dân thường xuyên giám sát, vì vậy cũng làm giảm tỷ lệ ít loại bỏ cá chết. Lợi ích ngắn hạn nghĩa là nguồn 
tài nguyên sống  và các loài được bảo vệ (động vật biển có vú và rùa biển) sẽ sống sót và tiếp tục phát triển 
đến trưởng thành, đóng góp vào quá trình duy trì nòi giống của loài. Lợi ích dài hạn nghĩa là duy trì các thế hệ 
tương lai của nguồn tài nguyên sống và các loài được bảo vệ (động vật biển có vú và rùa biển) và tăng trưởng 
về số lượng do gia tăng tỷ lệ sống sót còn nguồn tài nguyên sống  và các loài được bảo vệ đạt được trong lợi 
ích ngắn hạn. Lợi ích ngắn hạn và dài hạn đối với chim biển là giảm tỷ lệ tương tác với ngư cụ PLL ở Vịnh 
MEXICO. 

14.2.6.3 Sử dụng nhân lực và Kinh tế xã hội  

14.2.6.3.1 Quy định kinh tế xã hội và môi trường 

Môi trường bị ảnh hưởng 

Giá giao tại tàu bình quân năm 2005-2012 mỗi pound trọng lượng (dw) đối với HMS Đại Tây Dương và khu vực 
được tóm tắt trong Bảng 14-17. Giá được báo cáo là đồng đô la. Giá giao tại tàu là giá hàng đánh bắt khi đến 
cảng (dỡ hàng đánh bắt). Giá giao tại tàu phụ thuộc vào một số yếu tố như chất lượng cá (ví dụ, độ tươi, hàm 
lượng chất béo, phương pháp bảo quản), trọng lượng cá, nguồn cung cá, và nhu cầu của người tiêu dùng. Dữ 
liệu khối lượng cập cảng HMS Đại Tây Dương được báo cáo theo Báo cáo quốc gia Hoa Kỳ (NMFS 2013), thông 
tin sử dụng để đánh giá quần thể cá mập có trong ICCAT (Cortés pers. Comm., 2013), cũng như giá cả và trọng 
lượng được đại lý cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương báo cáo. Các giá trị này chỉ ra rằng tổng doanh thu hàng năm 
của nghề cá HMS Đại Tây Dương ước tính tăng từ  50,0 triệuUSD năm 2011 lên 60.4 triệu USD năm 2012. Từ 
năm 2011 đến năm 2012, tổng doanh thu đánh ngắt cá ngừ Đại Tây Dương tăng 9.7 triệu USD, từ 26,8 triệu 
USD năm 2011 đến  36.5 triệu USD năm 2012. Phần lớn giá trị tăng đó là do sản lượng cập cảng thương mại 
của cá ngừ vây vàng. Từ năm 2011 đến năm 2012, doanh thu hàng năm đối với đánh bắt cá mập hầu như 
không thay đổi. Cuối cùng, doanh thu hàng năm đố ivới cá kiếm tăng  4.4 triệu USD  từ năm 2011 đến 2012, 
chủ yếu do sản lượng cập bến. 

Bảng 14-17. Giá giao tại tàu mỗi pound đối với HMS Đại Tây Dương, tính theo khu vực (2006-2013) 

Loài Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Cá ngừ mắt to 

Vịnh Mexico USD5.73 USD5.66 USD6.12 USD5.80 USD5.79 USD5.64 USD6.19 USD3.36 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

3.94 
4.96 

4.34 
5.48 

4.34 
5.70 

4.11 
5.42 

4.03 
5.86 

4.73 
6.38 

4.75 
6.90 

5.15 
6.30 

Bắc Đại Tây Dương 4.54 5.31 5.60 5.18 4.79 5.39 5.67 5.50 
 Vịnh Mexico 4.78 5.63 4.51 4.65 5.42 6.38 7.16 6.72 



 

 
 

Loài Khu vực 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cá ngừ vây xanh Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

10.42 
7.92 

11.16 
6.95 

13.29 
7.94 

14.43 
10.10 

8.75 
8.94 

7.34 
10.64 

8.20 
10.95 

7.52 
9.02 

Bắc Đại Tây Dương 7.68 8.31 8.31 7.06 8.38 10.21 11.57 8.60 
 
Cá ngừ vây vàng 

Vịnh Mexico 2.89 3.02 3.51 3.04 3.72 3.65 3.51 3.66 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

2.32 
2.39 

2.69 
2.99 

2.99 
3.30 

2.90 
2.50 

3.53 
3.43 

3.93 
3.45 

4.63 
4.46 

3.64 
4.73 

Bắc Đại Tây Dương 2.63 3.17 3.82 2.86 2.80 3.39 4.22 3.98 
 
Cá ngừ vằn 

Vịnh Mexico 0.62 0.53 0.49 0.55 1.40 1.09 0.68 0.82 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

0.93 
0.82 

1.24 
0.86 

1.21 
0.97 

1.29 
1.10 

1.36 
1.30 

1.42 
1.19 

1.64 
1.25 

2.07 
1.42 

Bắc Đại Tây Dương 0.98 1.37 2.00 1.26 1.56 1.55 1.34 1.92 
 
Cá ngừ con 

Vịnh Mexico - - - 0.50 - 0.90 0.75 - 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

0.74 
0.79 

0.73 
2.22 

0.95 
4.50 

0.95 
- 

1.13 
- 

1.25 
0.60 

1.10 
1.06 

0.80 
0.87 

Bắc Đại Tây Dương - - - - - - - 0.93 
 
Cá kiếm 

Vịnh Mexico 2.90 3.07 2.93 2.69 3.53 4.15 3.42 3.53 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

3.86 
3.52 

4.24 
4.07 

4.11 
3.50 

4.12 
3.40 

4.63 
4.43 

4.84 
4.44 

4.97 
4.51 

5.00 
4.49 

Bắc Đại Tây Dương 3.65 4.11 4.20 3.49 4.61 4.22 4.49 4.63 
 
Cá mập ven bờ 
lớn 

Vịnh Mexico 0.75 0.42 0.67 0.52 0.48 0.38 0.40 0.46 
Nam Đại Tây Dương 
 

0.47 0.54 0.72 0.55 0.65 0.61 0.75 0.77 
Trung Đại Tây Dương 0.28 0.56 0.71 0.57 0.64 0.54 0.67 0.65 
Bắc Đại Tây Dương - - - - - - - - 

 
Cá mập tầng nổi 

Vịnh Mexico 1.21 1.29 1.18 1.25 1.47 1.54 1.33 1.53 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

1.23 
1.15 

1.29 
1.06 

1.29 
1.20 

1.25 
1.16 

1.27 
1.19 

1.46 
1.30 

1.74 
1.39 

1.66 
1.72 

Bắc Đại Tây Dương 0.73 0.85 0.96 1.23 1.28 1.48 1.68 1.97 
 

Cá mập ven bờ 
nhỏ 

  

Vịnh Mexico 0.51 0.58 0.62 0.69 0.55 0.58 0.66 0.33 
Nam Đại Tây Dương 
 

0.68 0.80 0.78 0.71 0.79 0.81 0.99 0.72 
Trung Đại Tây Dương 0.45 0.43 0.48 0.57 0.57 0.59 0.68 0.83 
Bắc Đại Tây Dương - - - - - - - - 

 
Cá mập 

Vịnh Mexico 16.40 13.22 14.94 15.09 16.48 15.11 14.97 11.06 
Nam Đại Tây Dương 
Trung Đại Tây Dương 

13.24 
9.82 

11.44 
6.12 

12.73 
3.74 

13.15 
3.62 

15.35 
6.83 

14.91 
3.50 

11.00 
2.79 

6.02 
1.45 

Bắc Đại Tây Dương 6.23 3.24 3.00 3.67 2.40 1.60 1.86 1.85 

 

NMFS đã thu thập thông tin chi phí điều hành từ người có giấy phép thương mại thông qua báo cáo nhật 
ký. Mỗi năm, 20 phần trăm người có giấy phép thương mại HMS Đại Tây Dương hoàn thành nhật ký (tức 
là, tàu câu vàng tầng nổi) được lựa chọn để báo cáo thông tin kinh tế với đệ trình nhật ký HMS Đại Tây Dương 
hoặc nhật ký đánh bắt ven biển. Ngoài ra, NMFS cũng nhận được đệ trình tự nguyện về chi phí chuyến đi 
và khoản thanh toán từ các tàu không được chọn. 

Các chi phí chính liên kết hoạt động của một tàu thương mại câu vàng tầng nổi được phép đánh bắt HMS Đại 
Tây Dương bao gồm nhân lực, nhiên liệu, mồi câu, nước đá, thực phẩm, các thiết bị câu khác, và trụ phát 
sáng (trên hành trình câu cá kiếm). Thu thập chi phí cho yếu tố đầu vào liên quan đến chuyến đi. Chi 
phí cho nhiên liệu, mồi câu và trụ phát sáng của các tàu được lựa chọn báo cáo được trình bày trong Bảng 14-
18. Chi phí nhiên liệu tăng hơn 89% từ năm 2005-2012 trong khi chi phí mỗi pound mồi câu trong khoảng 
năm 2005-2010 vẫn tương đối ổn định nhưng tăng gần gấp đôi vào khoảng giữa năm 2010 đến 2011 và duy trì 
mức mới này trong suốt năm 2012. Chi phí cho mỗi trụ phát sáng giảm thực sự trong các năm 2005-
2011, nhưng tăng trong năm 2012. 



 

 
 

Bảng 14-19 thể hiện tổng chi phí trung bình cho mỗi chuyến đi của tàu được chọn để báo cáo các biến đầu 
vào chính liên quan đến chuyến ra khơi đánh hbắt HMS Đại Tây Dương của tàu câu vàng tầng nổi. Chi phí 
nhiên liệu là một trong những biến chi phí lớn nhất. Trong khi chi phí nhiên liệu tăng nhẹ trong năm 
2012, tổng chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến ra khơi giảm 14% trong năm 2012 cho thấy rằng các được thực 
hiện trong năm 2012 có thời gian ngắn hơn. 

Chi phí nhân công cũng là một thành phần quan trọng trong chi phí hoạt động của tàu câu vàng tầng nổi 
HMS. Bảng 14-20 liệt kê số thành viên trong một chuyến đi câu vàng tầng nổi đặc trưng của tàu được chọn để 
báo cáo. Số lượng trung bình của thuyền viên là 3 người từ năm 2005 đến năm 2012. Hầu hết các thuyền viên 
và thuyền trưởng được trả lương dựa trên hệ thống sắp xếp. Theo báo cáo nhật ký HMS Đại Tây Dương, chủ 
sở hữu thường được thanh toán 50% doanh thu. Thuyền viên trong năm 2012 đã nhận được 30% doanh 
thu trung bình. Các phần thanh toán này thường được trả sau khi đã trừ đi chi phí từ tổng doanh thu. Tổng chi 
phí cổ phần trung bình cho mỗi chuyến đi của tàu câu vàng tầng nổi tăng từ  5,000 USD năm 2005 
đến 11,306 USD năm2012 

Bảng 14-18. Chi phí nhiên liệu, mồi câu, trụ phát sáng trung bình cho tàu câu vàng tầng nổi (2006 – 2012) 

Chi phí đầu vào (USD) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nhiên liệu (mỗi gallon) 2.15 2.25 3.55 1.73 2.50 3.38 3.50 

Mồi câu (mỗi lb) 0.85 0.85 0.81 0.81 0.85 1.53 1.58 

Trụ phát sáng (mỗi trụ) 0.46 0.36 0.37 0.37 0.28 0.25 0.30 

Nguồn: NMFS 2014b; Dữ liệu Nhật ký HMS. 
 

Table 14-19. Chi phí đầu vào trung bình cho chuyến đi của tàu câu vàng tầng nổi (2006 – 2012) 

Chi phí đầu vào (USD)  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nhiên liệu  1,728 3,012 3,600 3,000 2,480 3,445 2,963 

Mồi câu  1,115 1,200 1,500 1,875 1,731 3,671 3,600 

Trụ phát sáng  728 648 600 600 493 663 750 

Chi phí nước đá  498 540 540 625 225 726 759 

Chi phí thực phẩm  696 786 800 1,000 752 900 900 

Chi phí chuyến đi khác  1,200 1,500 1,651 1,670 1,500 2,000 1,443 

Nguồn: NMFS 2014b; Dữ liệu Nhật ký HMS. 

 

Bảng 14-20. Đầu vào nhân công trung bình cho chuyến đi của tàu câu vàng tầng nổ (2006 – 2012) 

Nhân công 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Số thuyền viên 3 3 3 4 3 3 3 

Cổ phần chủ sở hữu (%) 50 47 45 45 50 50 50 

Vốn cổ phần (%) 20 20 20 20 23 20 25 



 

 
 

Nhân công 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cổ phần thuyền viên (%) 13 15 15 30 29 29 30 

Tổng chi phí cổ phần (USD) 5,657 5,566 6,037 7,000 6,500 11,306 9,000 

Nguồn: NMFS 2014b; Dữ liệu Nhật ký HMS. 

 
Trong năm 2013, NMFS thiết lập mô hình chi phí để ước tính chi phí chuyến đi đánh bắt. Chi phí chuyến đi bao 
gồm chi phí nhiên liệu, mồi câu, trụ phát sáng, chi phí thực phẩm và chi phí chuyến đi khác. Bảng 14-21 thể 
hiện Chi phí chuyến đi trung bình, doanh thu chuyến đi, thu nhập ròng và lợi nhuận chuyến đi được trình bày 
cho khu vực vịnh Mexico, và giá trị trung bình cho tất cả các vùng, và theo năm. Doanh thu bằng tổng doanh 
thu tại tàu của tất cả các loài cập cảng trên một chuyến đi cụ thể. Doanh thu ròng cho mỗi chuyến đi là doanh 
thu chuyến đi trừ đi chi phí. 

Bảng 14-21. Giá trị trung bình cho Vịnh Mexico (VỊNH MEXICO) &Tất cả các vụng (bao gồm cả VỊNH MEXICO) 
trong nghề cá HMS Đại Tây Dương (2006-2012) 

Measure 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Average 

Chi phí chuyển đi VỊNH 
MEXICO  

USD9,339 USD9,831 USD12,695 USD10,533 USD11,261 USD12,442 USD13,558 USD11,209 

Chi phí chuyết đi tất cả 
khu vực* 

USD7,940 USD8,104 USD10,329 USD8,986 USD9,454 USD11,410 USD11,538 USD9,702 

Chi phí chuyển đi VỊNH 
MEXICO  

USD14,201 USD16,283 USD17,069 USD17,735 USD16,752 USD30,878 USD30,417 USD19,917 

Chi phí chuyết đi tất cả 
khu vực* 

USD18,258 USD20,210 USD19,047 USD20,270 USD22,126 USD28,841 USD28,267 USD22,507 

Chi phí chuyển đi VỊNH 
MEXICO  

USD4,862 USD6,452 USD4,375 USD7,202 USD5,492 USD18,436 USD16,859 USD8,709 

Chi phí chuyết đi tất cả 
khu vực* 

USD10,318 USD12,106 USD8,705 USD11,284 USD12,672 USD17,431 USD16,729 USD12,802 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt 
động VỊNH MEXICO 
cho mỗi chuyến đi 

-1% 4% -31% 16% -13% 36% 37% 7% 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt 
động tất cả các vùng* 

30% 35% 8% 24% 18% 39% 34% 27% 

*Bao gồm các chuyến đi không được cấp phép đến một khu vực. Nguồn: Cơ sở dữ liệu chi phí doanh thu HMS; Dữ liệu Nhật ký HMS. 

Cần lưu ý rằng chi phí hoạt động đối với mỗi tàu trong đội tàu thương mại đánh bắt HMS Đại Tây Dương là khá 
khác nhau. Các yếu tố chi phí hoạt động bao gồm chi phí đầu vào, kích cỡ tàu, các loài mục tiêu, và vị trí địa 
lý sơ với những thứ khác. 

Giá giao trên tàu trung bình của cá ngừ vây xanh đã tăng 11% kể từ năm 2011 (Bảng 14-22). Giá giao trên tàu 
của cá ngừ vây xanh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả thị trường cung cấp và tỷ giá hối đoái 
Yên Nhật/Dollar (¥/USD). Hình 14-9 thể hiện  tỷ giá ¥/USD trung bình, giá cá ngừ vây xanh giao trên tàu bình 
quân, từ 1971đến 2012. 



 

 
 

Bảng 14-22. Giá giao trên tàu trung bình mỗi pound của cá ngừ vây xanh theo khu vực và theo năm 

Loài Area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cá ngừ vây 
xanh 

Vịnh Mexico USD4.7
8 

USD5.63 USD4.51 USD4.65 USD5.4
2 

USD6.3
8 

USD7.1
6 

        

Nguồn: NMFS 2014b. 
 
 

Hình 14-9. Giá bình qua mỗi pound (dw) của sản lượng cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương Cá ngừ vây xanh cập 
cảng ở Hoa Kỳ (trục phải) so với tỷ giá hối đoái giữa đồng Yên và đồng USD (trục trái) theo năm đối với toàn 

bộ ngư cụ 

 
Nguồn: NMFS 2014b; Ngân hàng dự trữ liên bang (research.stlouisfed.org) và Văn phòng khu vực phía Đông Bắc NMFS 
 

Phân phối doanh thu trung bình ở vịnh Mexico được thể hiện trong Hình 14-10. Doanh thu cho tất cả các ngư 
cụ báo cáo trong ô lưới 1º x 1º được tính trung bình nhằm bảo vệ thông tin bí mật, và chỉ bao gồm các ô với 
hơn ba tàu. 
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Hình 14-10. Doanh thu ngư cụ câu vàng tầng nổi trong Vịnh Mexico (2006 – 2012) thể hiện bằng Lưới 1 độ. 
Nguồn: Dữ liệu nhật ký HMS  

 

Tàu câu sử dụng vàng tầng nổi tại vịnh Mexico được báo cáo có ít hoạt động đánh bắt (ít hơn 1%) hơn bên 
ngoài của Vịnh Mexico dựa trên bản ghi nhật ký từ năm 2006 đến năm 2012. Điều này cho thấy rằng có khả 
năng là tàu câu vàng tầng nổi tại Vịnh Mexico đã chuyển cường lực đánh bắt đến nơi khác, ít nhất là trong thời 
gian ngắn hạn. 

Luật môi trường 

Pháp lệnh 12898 yêu cầu các cơ quan liên bang xác định và giải quyết các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 
người hoặc môi trường của các chương trình, chính sách và hoạt động trên dân số thu nhập thấp. Cần được 
đưa luật môi trường vào quá trình NEPA để xử lý các khi ảnh hưởng xấu không cân xứng lên dân số có thu 
nhập thấp. Luật môi trường được xem xét dựa trên các thông tin cộng đồng trong Báo cáo AN TOÀN năm 2011 
và năm 2012 (NMFS năm 2011 và 2012). Dữ liệu nhân khẩu học của các quận ven biển cũng được đánh giá, 
cho thấy cộng đồng có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi một hành động nghề cá HMS. Biết rằng người Việt-Mỹ tại 
Louisiana có thu nhập thực hiện phần lớn các hoạt động câu vàng Vịnh Mexico và hoạt động trên các cảng cá, 
dữ liệu nhân khẩu học thể hiện cộng đồng ngư dân các quận ven biển với các chỉ số xã hội như thu nhập, việc 
làm và chủng tộc và dân tộc. Dự án đề xuất PLL sẽ không ảnh hưởng đến dân tộc thiểu số, có thu nhập thấp. 
Các dự án này là hoàn toàn tự nguyện, bất kỳ ngư dân hoạt động trong lĩnh vực nghề cá Vịnh MEXICO PLL tùy ý 
lựa chọn tham gia hoặc không tham gia thời gian nghỉ ngơi và sử dụng các ngư cụ thay thế. Những người tham 
gia sẽ nhận được khoản đền bù và có cơ hội tiếp tục đánh bắt PLL trong khoảng thời gian nghỉ ngơi với các ngư 
cụ thay thế được dự án cung cấp. 

Doanh thu trung bình mỗi Ô 

Doanh thu ước tính mối ô lưới (2006-2011) 
1o vĩ tuyến x 1o kinh tuyến 

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu Nhật ký HMS; Dữ liệu Đại lý HMS 
Doanh thu ước tính được tính toán bằng sự phá sinh doanh thu ước tính mỗ loài 
($ trung bình/ pound x số cá thể mỗi loài) và tổng cộng doanh thu mỗi loài. Doanh 
thu ước tính được tính trung bình để xác định doanh thu trung bình cho mỗi ô lưới. 
 



 

 
 

Hậu quả tác động đến môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.7.2 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến sử dụng con người từ các 
dự án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự án này, các tác động đến sử 
dụng con người kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm cả không có phương án hành động) được phân 
tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ số tàu thuyền đó đánh 
bắt tại Vịnh MEXICO.  

Không có hành động 

Phương án này sẽ không tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá PLL hoạt động hoặc số lượng tàu đánh cá sử 
dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị câu gắn phao và sẽ không thay đổi ảnh hưởng con người  hoặc kinh 
tế xã hội. 

Hành động đề xuất 

Thời gian nghỉ ngơi PLL  

Theo hành động đề xuất, chủ tàu PLL tham gia Dự án đề xuất PLL sẽ được đền bù vì không đánh bắt bằng ngư 
cụ PLL. Cơ chế thỏa thuận với chủ tàu PLL, cơ chế đền bù, và phương pháp xác định đền phù thích hợp 
sẽ được xác định trong quá trình thực hiện. Để xác định khoản đền bù, phải xem xét các thông tin mô tả trong 
Phần 14.3.6.3.1.1 và trong tài liệu này như sản lượng cập càng, doanh thu tàu, giấy phép đánh bắt, hồ sơ hệ 
thống giám sát tàu, biên lai cập cảng tàu lịch, bản ghi nhật ký thể hiện cường lực đánh bắt, doanh thu, và các 
tài liệu đánh bắt và kinh tế của các tàu. 

NMFS dự đoán rằng lượng đền bù cho các tàu tham gia Dự án đề xuất PLL sẽ tương xứng với doanh 
thu của tàu trong thời gian nghỉ ngơi, do đó NMFS cho rằng sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu tàu. Mặc 
dù lựa chọn của người tham gia Dự án PLL sẽ ưu tiên những người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế do Dự án 
cung cấp, các tàu tham gia vào dự án này có thể không đánh bắt trong toàn bộ thời gian nghỉ ngơi vì tàu phải ở 
bến và chịu ít chi phí "hao mòn "và chi phí sửa chữa hơn nếu tàu đánh bắt quanh năm. 

Thuyền trưởng và thủy thủ của tàu PLL tham gia Dự án đề xuất PLL có hay không nhận được khoản đền bù 
trong thời gian nghỉ ngơi tùy theo quyết định của chủ tàu tham gia nghỉ ngơi. Chủ tàu có hoặc không quyết 
định trả khoản đền bù cho thuyền trưởng và thuyền viên trong thời gian nghỉ ngơi. Nếu chủ tàu quyết định bồi 
thường cho thuyền trưởng và thuyền viên, Dự án đề xuất PLL sẽ không có hiệu quả kinh tế nếu mức đền bù 
tương đương với mức lương mà thuyền trưởng và các thành viên thông thường được nhận nếu họ đánh bắt 
bằng câu vàng. Nếu chủ tàu quyết định không bồi thường cho thuyền trưởng và thuyền viên, thì có thể có tác 
động tiêu cực kinh tế vừa phải và ngắn hạn do việc thu nhập. Ngoài ra, một số hiệu ứng xã hội ngắn hạn có lợi 
có thể xảy ra cho thuyền trưởng và thuyền viên nếu họ có thể dành nhiều thời gian với gia đình và bạn bè 
trong nghỉ ngơi. Hiệu quả kinh tế và xã hội theo tỷ lệ ngư cụ thay thế của dự án như được mô tả dưới đây 

Trong PLL Dự án đề xuất, người kinh doanh cá thể bị giảm trong số lượng cá đưa đến bến tàu, trong đó có 
thể có những tác động kinh tế tiêu cực nhỏ; Tuy nhiên, những tác động này được dự đoán là ngắn hạn do thời 
gian hạn chế về thời gian nghỉ ngơi (6 tháng) và phần của hạm đội sẽ tham gia vào dự án. Hiệu quả kinh tế tiêu 
cực có thể được giảm nhẹ một phần bởi phần ngư cụ thay thế của dự án được mô tả dưới đây 

Trong các Dự án đề xuất PLL, các nhà cung cấp nhiên liệu có thể bị giảm số lượng nhiên liệu bán ra, trong đó có 
thể có những tác động kinh tế tiêu cực; Tuy nhiên, những ảnh hưởng này là rất nhỏ và ngắn hạn do thời 
gian nghỉ ngơi là có giới hạn (6 tháng) và tỷ lệ đội thuyền tham gia vào dự án. Tác động kinh tế tiêu cực có 
thể được giảm qua tỷ lệ sử dụng các ngư cụ thay thế của dự án như được mô tả dưới đây. 



 

 
 

Trong Dự án đề xuất PLL, các nhà cung cấp nước đá, mồi câu và thiết bị có thể bị giảm trong doanh số bán 
hàng vì tàu PLL không hoạt động. Điều này có thể gây ra hậu quả kinh tế tiêu cực; Tuy nhiên, những ảnh hưởng 
này là rất nhỏ và ngắn hạn do thời gian nghỉ ngơi là có giới hạn (6 tháng) và tỷ lệ đội thuyền tham gia vào dự 
án. Tác động kinh tế tiêu cực có thể được giảm qua tỷ lệ sử dụng các ngư cụ thay thế của dự án như được mô 
tả dưới đây. 

Ngư cụ thay thế 

Theo hành động đề xuất, người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế để đánh bắt các loài mục tiêu tại Vịnh 
Mexico sẽ được ưu tiên tham gia Dự án đề xuất. Sử dụng ngư cụ thay thế được cung cấp để đánh bắt trong 
thời gian nghỉ ngơi PLL tại Vịnh. Theo quy định hiện hành, trụ câu xanh và thiết bị câu gắn phao được áp dụng 
cho một số tàu thuyền được phép đánh bắt PLL Đại Tây Dương, do đó cường lực đánh bắt sử dụng trụ câu 
xanh hoặc thiết bị câu gắn làm giảm các hiệu quả mà cường lực đánh bắt sử dụng câu vàng đã đem lại. Các Uỷ 
viên cho rằng có sụt giảm sản lượng cập bến khi triển khai cường lực đánh bắt sử dụng ngư cụ thay thế (được 
đo bằng số lượng móc triển khai) so với sử dụng câu vàng tẩng nổi và người sử dụng ngư cụ thay thế mới trong 
Vịnh Mexico cần thời gian làm quen và thành thục kỹ năng sử dụng ngư cụ thay thế trong khu vực này. Theo tỷ 
lệ số tàu tham gia vào dự án, Ủy viên trông đợi các ảnh hưởng kinh tế xã hội chỉ là nhỏ và ngắn hạn. 

Thông qua việc sử dụng các ngư cụ thay thế trong thời gian nghỉ ngơi, thuyền trưởng và thuyền viên có 
thể tiếp tục nhận được tiền lương; đại lý cá không bị hoặc ít bị gián đoạn nguồn cung hơn; các nhà cung 
cấp nhiên liệu có thể tiếp tục bán nhiên liệu cho tàu tham gia thời gian nghỉ ngơi PLL; và các nhà cung 
cấp nước đá, mồi câu và thiết bị không bị thay đổi lớn trong doanh số bán hàng. Cũng có thể có sự khác 
biệt về chất lượng cá đánh bắt bằng các loại ngư cụ thay thế này, có thể ảnh hưởng đến giá giao tại 
tàu dựa trên thông tin phản hồi NMFS nhận được từ các đại lý. Theo tỷ lệ ngư cụ thay thế của Dự án được đề 
xuất PLL, thấy rằng tác động xấu đến kinh tế rất nhỏ và ngắn hạn. 

14.2.6.3.2 Tài nguyên văn hóa 

Môi trường bị tác động 

Tác động từ những thay đổi trong câu vàng tầng nổi HMS lên nguồn tài nguyên văn hóa có khả năng xảy 
ra trong cộng đồng ngư dân tương tác với các cảng câu vàng tầng nổi hoạt động mạnh nhất ở vùng 
Vịnh Mexico. Hình 14-8 là bản đồ các cảng đánh bắt PLL HMS của Vịnh Mexico. 5 cổng đầu là cho sản lượng 
cập bến (được đo bằng số lượng ngư cụ được sản xuất năm 2006-2012) bao gồm Dulac, LA; Thành 
phố Panama, FL; Vàng Meadow, LA; Venice, LA; và Galveston, TX. 

Jepson và Colburn (2013) xây dựn các chỉ số sử dụng các biến số xã hội để đánh giá tính dễ tổn 
thương hoặc khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển đối với đình trệ kinh tế tiềm năng do thay đổi hạn 
ngạch đánh bắt và mùa trong năm, thảm họa thiên nhiên và con người. Phần này sử dụng biểu đồ radar trình 
bày các chỉ số liên quan tính dễ tổn thương và đánh bắt thương mại. Chỉ số và điểm số được xây dựng thông 
qua sử dụng dữ liệu phân tích điều tra dân số, doanh thu cho phép và báo cáo sản lượng cập 
bến (Jepson và Colburn, 2013). Phân tích thêm của Jepson và Colburn (2013) liên quan đến câu cá giải trí, dễ bị 
tổn thương xã hội, và chỉnh trang đô thị được nêu chi tiết trong Báo cáo AN TOÀN năm 2014 (NMFS 2014b). 

Chỉ số Tín nhiệm và Cam kết đánh bắt 

Jepson và Colburn (2013) tính toán chỉ số xác định độ Tín nhiệm cộng đồng và Cam kết với đánh bắt thương 
mại. Cam kết đánh bắt thương mại được đánh giá dựa trên số pound sản lượng cập cảng, giá trị sản lượng 
đánh bắt, số lượng giấy phép đánh bắt cá thương mại được cấp, và số lượng đại lý. Tín nhiệm đánh bắt 



 

 
 

thương mại được đánh giá dựa trên giá trị sản lượng cập cảng trên đầu người; Số giấy phép thương mại bình 
quân đầu người; đại lý tiêu thụ sản lượng cập bến bình quân đầu người; và tỷ lệ lao động trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Cộng đồng có điểm số Tin cậy cao hơn có thể dễ bị ảnh hưởng từ những thay 
đổi trong hoạt động đánh bắt hoặc thị trường. Hình 14-11 thể hiện rằng rằng Dulac, LA; Grand 
Isle, LA; và Venice, LA; đều có điểm số trên ngưỡng lệch chuẩn ở cả hai chỉ số cho, như vậy tất cả đều phụ 
thuộc vào đánh bắt thương mại. 

Hình 14-11. Chỉ số Tín nhiệm và Cam kết đánh bắt thương mại theo Cộng đồng HMS  

 

 

Hậu quả tác động môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.8.2 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III mô tả các tác động đến tài nguyên văn hóa từ các 
dự án Khôi phục sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá có vây và sinh vật có vỏ. Ở dự án này, các tác động đến tài 
nguyên văn hóa kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm cả không có phương án hành động) được phân 
tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng của Dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ số tàu thuyền đó đánh 
bắt tại VỊNH MEXICO.  

Không có hành động 

Phương án này sẽ không tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá PLL hoạt động hoặc số lượng tàu đánh cá sử 
dụng câu vàng, trụ câu xanh hoặc thiết bị câu gắn phao và sẽ không có ảnh hưởng đến tài nguyên văn hóa. 
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Hành động đề xuất 

Những người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế sẽ được ưu tiên lựa chọn tham gia Dự án đề xuất PLL, các 
tàu tham gia dự án có thể không đánh bắt trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Nếu tàu PLL không đánh bắt bằng 
ngư cụ thay thế trong thời gian nghỉ ngơi thì ít hoặc không tác động xấu đến giá trị tài nguyên văn 
hóa của thuyền trưởng và thuyền viên, người kinh doanh cá, các nhà cung cấp nhiên liệu, nước đá, mồi câu 
và các nhà cung cấp thiết bị. Điều này dẫn đến những thay đổi các hoạt động trong cộng đồng ngư dân trong 
suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi.  

Người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế để đánh bắt các loài mục tiêu tại Vịnh Mexico sẽ được ưu tiên tham 
gia Dự án đề xuất. Sử dụng ngư cụ thay thế được cung cấp hỗ trợ giá trị tài nguyên văn hóa trong đánh bắt 
mục tiêu. Có ghi nhận giảm sản lượng cập bến; tuy nhiên sản lượng nay vẫn có khả năng tăng lên khi ngư dân 
đã quen và thành thục kỹ năng sử dụng ngư cụ thay thế. Theo tỷ lệ số tàu tham gia vào dự án, Ủy viên trông 
đợi các ảnh hưởng tài nguyên văn hóa chỉ là nhỏ và ngắn hạn. 

Đạo luật bảo tồn lịch sử quốc gia 1966 

Đạo luật Bảo tồn Lịch sử Quốc gia năm 1966 (NHPA) ràng buộc chính phủ liên bang với việc bảo vệ các di 
sản văn hóa và các nguồn lực tài nguyên của dân tộc. Đánh giá đầy đủ dự án này theo Mục 106 
của NHPA phải được hoàn thành. Dự án này sẽ được thực hiện phù hợp với tất cả các luật và quy định liên 
quan đến việc bảo vệ các nguồn tài nguyên văn hóa và lịch sử. 

14.2.6.3.3 Quản lý đất và biển 

Đạo luật quản lý vùng ven biển 

Đạo luật quản lý vùng ven biển (CZMA) năm 1972 yêu cầu các hoạt động của liên bang phải phù hợp với phạm 
vi tối đa chính sách chương trình quản lý vùng ven biển được phê duyệt thi hành đối với các quốc gia mà hoạt 
động đề xuất ảnh hưởng đến tình trạng tài nguyên ven biển. CZMA xác định vùng ven biển là đối tượng phải 
quản lý, bảo vệ. Dự án đề xuất PLL sẽ được thực hiện một phần tại các khu vực ven biển và/hoặc mang lại lợi 
ích cho nguồn lực thuộc Kế hoạch quản lý vùng ven biển ở Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và 
Florida. Các Uỷ viên liên bang đánh giá dự án đề xuất này phù hợp với chính sách thực thi của Chương trình 
quản lý vùng ven biển của từng bang và đệ trình các văn phòng Chương trình quản lý vùng ven biển 
ở Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida xem xét và phê duyệt. 

14.2.6.3.4 Du lịch và Giải trí 

Môi trường bị tác động 

Như đã nói trước đây, Dự án đề xuất PLL dự kiến sẽ giảm tỷ lệ tử vong từ đánh bắt nhầm và tỷ lệ loại bỏ trong 
đánh bắt PLL VỊNH MEXICO. Các tác động của dự án về du lịch và sử dụng giải trí sẽ do đó chủ yếu liên quan 
đến các hoạt động câu cá giải trí cùng với các loài cá biển ở Vịnh Mexico. Giảm tỷ lệ tử vong cá của khu 
vực thương mại có thể dẫn đến cơ hội đánh cá nâng cao trong lĩnh vực câu cá giải trí. Phần sau đây là đặc điểm 
của ngành giải trí HMS ở Vịnh Mexico. 

Câu cá giải trí 

Câu cá HMS giải trí mang lại những tác động kinh tế tích cực đáng kể đối với các cộng đồng ven biển có do chi 
phí câu cá, hoạt động giải trí, thi đấu, và hoạt động kinh doanh bên bờ để hỗ trợ các hành động của dự án. 



 

 
 

Hiệp hội câu cá thể thao Hoa Kỳ (ASA) phát hành báo cáo liệt kê các tác động kinh tế năm 2006 của câu cá thể 
thao ở các bang cụ thể. Florida và Texas nằm trong mười bang hàng đầu về chi phí kinh tế cho hoạt động đánh 
bắt nước mặn và nước ngọt. Florida cũng là một trong những bang dẫn đầu về tác động kinh tế của đánh 
bắt nước mặn với 3,0 tỷ USD trong chi phí câu cá, 5.1 tỷ USD tác động kinh tế tổng thể, 1,6 tỷ USD tiền 
lương và tiền lương liên quan đến đánh bắt, và 51.588 công việc liên quan đến đánh bắt (ASA 2008). 

Khảo sát chi phí câu cá giải trí trên biển 2011 (Lovell et al. 2013) bao gồm khảo sát độc lập người có giấy 
phép câu cá HMS từ biển đến Bắc Carolina. Chi phí chuyến đi trung bình dao động từ 540 USD /chuyến đi đối 
với chuyến đi câu cá ngừ đến 1,151 USD đối với chuyến đi câu cá đấu sĩ. Chi phí nhiên liệu là chi phí chính liên 
quan đến chuyến đi đối với tất cả chuyến đi câu HMS, và chiếm hơn 80% chi phí chuyến đi câu cá đấu 
sĩ. Chi những chuyến đi này có thể tương đương như khi thực hiện ở khu vực Vịnh Mexico. 

Câu cá thi đấu đôi khi có thể mang lại số tiền đáng kể cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương (NMFS 
2011) liên quan. Trong năm 2014, đã có 273 giải đấu HMS đăng ký. Khoảng 53% những giải đấu đã được đăng 
ký tại các tiểu bang dọc theo bờ biển của Vịnh Mexico (NMFS 2014b). Nói chung, giải đấu HMS kéo dài từ ba 
đến bảy ngày, nhưng thời gian thi đấu có thể dao động từ 1 ngày đến toàn bộ mùa câu. Tương tự như vậy, lệ 
phí tham gia trung bình có thể dao động từ khoảng 0 USD đến 5,000 USD cho mỗi tàu (trung bình khoảng 500 
USD /tàu- 1.000 USD/tàu), phụ thuộc giá trị khoản tiền thưởng. Giải thưởng tiền mặt của giải đấu HMS khá 
lớn; xem Chương 5 của AN Báo cáo TOÀN HMS 2011 để biết được các giải đấu có giải thưởng lớn. 

Vào cuối năm 2004 và 2012, NMFS thu thập thông tin thị trường về giá tầu thuê quảng 
cáo (NMFS 2011; NMFS 2014b). Phân tích các dữ liệu này tập trung giá quảng cáo trên internet đối với tàu 
thuê cả ngày. Giá tàu thuê cả ngày thay đổi từ 6 đến 14 giờ, thông thường là 10 giờ. Hầu hết các tàu có thể 
chứa sáu hành khách, có thể thay đổi từ 2 đến 12 hành khách. Giá thuê tàu trung bình cả ngày là 1,053 USD 
vào năm 2004 và 1.200 USD vào năm 2012. Sutton et al. (1999) khảo sát thuê 
tàu khắp Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas vào năm 1998 cho biết phí thuê tàu trung bình là 762 USD 
cho chuyến đi cả ngày. 

Hậu quả môi trường 

Phần 6.3.7.2 và 6.7.11.2 của giai đoạn III PEIS ERP mô tả các tác động đến du lịch và hoạt động giải trí từ các dự 
án Phục hồi sớm nhằm khôi phục và bảo vệ cá và động vật có vỏ. Đối với dự án này, các tác động đến du 
lịch và hoạt động giải trí kết hợp với hành động tiềm năng (bao gồm thay thế không có hành động) được phân 
tích đầy đủ trong PEIS. Tác động tiềm năng cho các dự án PLL đề xuất chủ yếu xuất phát từ các tàu thuyền đó 
sẽ đánh bắt tại các VỊNH MEXICO. 

Không hành động 

Phương án này sẽ không tăng hoặc giảm số lượng tàu đánh cá sử dụng câu vàng, trụ câu xanh, hoặc thiết bị 
câu gắn phao sẽ không ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên tầng nổi nằm trong mục tiêu của ngành giải trí. 

Hành động đề xuất  

Theo hành động đề xuất, giảm được tỷ lệ loại bỏ do bị chết các loài mục tiêu và không có mục tiêu của ngư 
dân PLL (tham gia tự nguyện) vì các tàu PLL sẽ không đánh bắt trong 6 tháng mỗi năm dự án. 

Nhiều loài chịu tác động của câu vàng, do đó sẽ được hưởng lợi từ dự án này vì không phải là mục tiêu của câu 
cá giải trí. Các loài mục tiêu của câu vàng là mục tiêu của câu cá giải trí, thì sẽ sử dụng ngư cụ thay thế để đánh 
bắt, do đó Ủy viên tin tưởng rằng sẽ  không có tác động bất lợi đến đánh cá giải trí. Đối với một số loài thuộc 
diện đánh bắt nhầm lại là đối tượng cho câu cá giải trí, thì hành động đề xuất mang lại lợi ích trong việc duy trì 



 

 
 

số lượng, thúc đẩy loài phát triển đến trưởng thành, đảm bảo tỷ lệ sinh sản trong tương lai, do đó cung 
cấp sinh khối bổ sung để sử dụng trong tương lai cho câu cá giải trí. Do phạm vi rộng của khu vực dự án, tỷ lệ 
tàu tham gia dự án nên chưa xác định được lợi ích ròng từ câu cá giải trí.  

14.2.6.3.5 Tóm tắt 

Các tác động bất lợi kinh tế xã hội, văn hóa và du lịch từ các hành động được đề xuất (thực hiện dự án) dự kiến 
sẽ rất nhỏ trong khoảng thời gian ngắn hạn và dài hạn. NMFS dự đoán số tiền đền bù cho các tàu tham gia các 
dự án đề xuất PLL tương xứng với doanh thu của tàu trong thời gian nghỉ ngơi, do đó NMFS dự đoán Dự án 
không ảnh hưởng đến doanh thu. Trong phương án này, ưu tiên lựa chọn người tham gia Dự án đề xuất PLL là 
người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế để đánh bắt loài mục tiêu ở Vịnh Mexico. Thông qua việc sử dụng các 
ngư cụ thay thế trong thời gian nghỉ ngơi,thuyền trưởng và thuyền viên có thể tiếp tục nhận được tiền 
lương; đại lý cá không bị hoặc ít bị gián đoạn nguồn cung hơn; các nhà cung cấp nhiên liệu có thể tiếp tục 
bán nhiên liệu cho tàu tham gia thời gian nghỉ ngơi PLL; và các nhà cung cấp nước đá, mồi câu và thiết bị không 
bị thay đổi lớn trong doanh số bán hàng. Cũng có thể có sự khác biệt về chất lượng cá đánh bắt bằng các loại 
ngư cụ thay thế này, có thể ảnh hưởng đến giá giao tại tàu dựa trên thông tin phản hồi NMFS nhận được 
từ các đại lý. Theo tỷ lệ ngư cụ thay thế của Dự án được đề xuất PLL, thấy rằng tác động xấu đến kinh tế rất 
nhỏ và ngắn hạn.  

Những người sẵn sàng sử dụng ngư cụ thay thế sẽ được ưu tiên lựa chọn tham gia Dự án đề xuất PLL, các 
tàu tham gia dự án có thể không đánh bắt trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Nếu tàu PLL không đánh bắt bằng 
ngư cụ thay thế trong thời gian nghỉ ngơi thì ít hoặc không tác động xấu đến giá trị tài nguyên văn 
hóa của thuyền trưởng và thuyền viên, người kinh doanh cá, các nhà cung cấp nhiên liệu, nước đá, mồi câu 
và các nhà cung cấp thiết bị. Điều này dẫn đến những thay đổi các hoạt động trong cộng đồng ngư dân trong 
suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi. 

14.2.7 Tác động tích lũy 

Như đã thảo luận trong Chương 4, quy định CEQ NEPA yêu cầu đánh giá tác động tích lũy trong quá trình ra 
quyết định đới với các dự án, kế hoạch và chương trình liên bang. Tác động tích lũy được định nghĩa là 
"những tác động môi trường phát sinh từ tác động gia tăng của hành động được thêm vào hành động trong 
quá khứ, hiện tại, và tương lai có thể dự đoán hợp lý khác bất kể cơ quan (liên bang hay liên bang) hoặc cá 
nhân thực hiện  hành động đó "(40 CFR §1508.7). 

Tác động tích lũy Dự án đề xuất PLL liên kết với phân tích Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III của Phương án 
4 (Góp phần khôi phục môi trường sống, Tài nguyên sống ven biển và biển, và Cơ hội giải trí), trong đó đánh 
giá loại hoạt động khôi phục đề xuất cho các Dự án PLL. Phân tích các tác động tích lũy của Bản chính thức 
ERP/PEIS Giai đoạn III liên quan đến Dự án đề xuất PLL tham chiếu từ phân tích tác động tích lũy cho các dự án 
này. Phân tích các tác động tích lũy trong Sửa đổi 7 chính thức Kế hoạch quản lý đánh bắt (FMP) Loài di cư cao 
(HMS) Đại Tây Dương hợp nhất năm 2006 cũng liên quan đến dự án đánh bắt nhầm PLL Giai đoạn IV này và 
cũng được kết hợp tham chiếu (NMFS 2014a). Trong phân tích các tác động tích lũy trong Sửa đổi 7, đã kiểm 
tra tác động trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường của các phương án  trong Sửa đổi 7 kết hợp 
hành động quá khứ, hiện tại, và tương lai có thể dự đoán hợp lý. Phạm vi phân tích cho thấy có tác động tích 
lũy đối với cá ngừ vây xanh và các loài di cư khác, loài được bảo vệ, EFH và các thành phần kinh tế xã hội của 
nghề cá HMS Đại Tây Dương. Phạm vi thời gian phân tích là các hành động kể từ khi thông qua kế hoạch xây 
dựng lại ICCAT cho cá ngừ vây xanh cá ngừ năm 1998, nhưng tập trung vào các hành động từ khi thực hiện 
FMP HMS Đại Tây Dương hợp nhất năm 2006. Phạm vi địa lý của phân tích là cá ngừ vây xanh phía Tây vùng 
EEZ Hoa Kỳ. Phát hành Sửa đổi 7 Báo cáo chính thức tác động môi trường (Feis; August, 2014) và các mối quan 



 

 
 

hệ giữa Sửa đổi 7 và Dự án đề xuất PLL này, phân tích trong Sửa đổi 7 FEIS được kết hợp và phân tích các tác 
động tích lũy thích hợp cho đối với Hành động đề xuất. 

Các phân tích sau đây tập trung vào ảnh hưởng gia tăng tiềm năng của Dự án đề xuất PLL lên các tác động 
của hành động đánh giá trong phân tích tác động tích lũy của Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III,  trong Sửa 
đổi 7 FEIS, và những ảnh hưởng của hành động bổ sung trong quá khứ, hiện tại , và tương lai có thể dự 
đoán hợp lý không được phân tích trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III. 

14.2.7.1 Kiểm tra vị trí cụ thể và Phân tích Tác động tích lũy lên Nguồn tài nguyên liên quan  

Phần này mô tả hành động quá khứ, hiện tại, và tương lai có thể dự đoán hợp lý không được thảo luận 
trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III, nhưng liên quan đến việc xác định tác động tích lũy với quy 
mô tương đối của hành động thuộc Dự án đề xuất PLL. Phạm vi và cường độ, quy định tại mục 14.2.5, được sử 
dụng để xác định tác động tích lũy đáng kể tiềm năng của Dự án đề xuất PLL. 

Các hành động quá khứ, hiện tại, và tương lai có thể dự đoán hợp lý liên quan đến hành 
động này, nhưng không được phân tích trong Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III, được xác định thông qua 
tham vấn với nhân viên chương trình quản lý NMFS. Các hành động liên quan đến phân tích tác động tích lũy 
Dự án đề xuất PLL được xác định ở đây là những hành động có quy mô, thời gian, tác động và/hoặc vị trí tương 
tự. Trong khi khu vực dự án được xác định là tầng nổi, vùng nước đại dương thuộc EEZ cũng như những cảng 
cá liên quan tới sản lượng cập bến khi đánh bắt bằng câu vàng trong VỊNH MEXICO, chỉ có một số ít hành 
động khác trong vùng EEZ có khả năng tác động lên tài nguồn nguyên tầng nổi tương tự. Hành động quản lý 
đánh bắt liên bang và bang, các dự án đề xuất Giai đoạn IV khác, và khôi phục khác liên quan đến Sự cố tràn 
dầu cũng được xem xét.  

14.2.7.1.1 Tài nguyên vật lý 

Không có ảnh hưởng xấu đến tài nguyên vật lý do giảm số móc câu vàng tầng nổi trong thời gian nghỉ 
ngơi hoặc do sử dụng ngư cụ thay thế. Tùy thuộc vào chủng loại và kích thước của tàu tham gia dự án, giảm ô 
nhiễm cho nguồn nước mặt, khí thải hoặc tiếng ồn. Tác động có lợi cho tài nguyên vật lý (chất lượng nước 
hoặc không khí, tiếng ồn, môi trường sống) là do giảm móc câu vàng tầng nối trong thời gian nghỉ ngơi. 

Các loại hoạt động sau đây đã được xác định là có khả năng tác động đến tài nguyên vật lý tương 
tự như các hành động đề xuất: 

Hoạt động không phải đánh bắt 

Nguồn gây tác động không phải đánh bắt là rất nhiều và đa dạng, bao gồm sự phát triển chất ô nhiễm hóa 
chất, nước thải, thay đổi nhiệt độ nước, độ mặn, oxy hòa tan, và trầm tích lơ lửng trong môi trường biển. 
Danh sách hoạt động có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường sống HMS bao gồm, nhưng không giới hạn: (1) các 
hành động làm thay đổi thành phần cấu trúc hoặc điều kiện, ví dụ nạo vét, làm đầy, khai quật, nắn dòng nước, 
hồ chứa và hoạt động thay đổi thủy văn khác; (2) các hành động làm thay đổi chất lượng môi trường sống, ví 
dụ như xả thải; (3) hoạt động góp phần ô nhiễm nguồn và tăng bồi lắng; (4) tăng vật liệu nguy hại; hoặc (5) 
hoạt động làm thu hẹp hoặc làm gián đoạn chức năng EFH. Nếu những hành động này kéo dài hoặc đủ mạnh 
có thể dẫn đến những thay đổi lớn về số lượng cũng như chất lượng môi trường sống, chuyển đổi môi trường 
sống, hoặc khiến một số loài rời bỏ hoàn toàn của môi trường sống. 



 

 
 

Thay đổi khí hậu 

Hội đồng Chất lượng Môi trường (CEQ) ban hành dự thảo sửa đổi hướng dẫn liên quan đến khí nhà kính (GHG) 
và những tác động biến đổi khí hậu trong phân tích và tài liệu NEPA (79 FR 77.801-77.831; 24/12/2014). Những 
vấn đề đó được đề cập ở đây. Nếu điều kiện hải dương học ở Đại Tây Dương hoặc Vịnh Mexico thay đổi do 
thay đổi khí hậu, thì có nghĩa là một hoặc nhiều môi trường sống của cá ngừ vây xanh sẽ bị ảnh hưởng vì môi 
trường sống của cá ngừ vây xanh khá rộng, và tầm quan trọng của điều kiện hải dương học đến chu kỳ sống 
của các sinh vật biển trong Vịnh như khu vực đẻ trứng cá ngừ vây xanh. Muhling et al. (2011) sử dụng mô 
phỏng mô hình khí hậu để dự đoán sự gia tăng nhiệt độ trung bình ở các vùng biển trên Vịnh Mexico, và điều 
kiện phù hợp cho hoạt động sinh sản của cá ngừ vây xanh. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nhiệt độ thích 
hợp trong thời gian cuối mùa xuân, khi cá ngừ vây xanh cá ngừ đẻ trứng, có thể giảm hơn 90% vào cuối thế kỷ 
21, và thời gian đầu mùa xuân có thể trở nên phù hợp hơn cho hoạt động sinh sản cá ngừ vây xanh. Mặt khác 
biến đổi khí hậu cũng có thể ảnh hưởng đến giai đoạn sống của các loài cá tầng nổi khác bao gồm các loài di cư 
cao như cá kiếm; cá ngừ mắt to, cá ngừ vây dài, cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn; các loài cá đấu sĩ; và một số loài 
cá mập vì những loài này cũng có phạm vi địa lý rất rộng và chu kỳ sống phụ thuộc nhiều vào điều kiện hải 
dương học. Các kết quả nghiên cứu và phân tích tác động biến đổi khí hậu trong các hệ thống biển đang ngày 
càng trở nên phổ biến. Tại thời điểm này có thể khẳng định tương đối chắc chắn rằng những có thể xảy ra thay 
đổi, tuy nhiên thời gian hoặc cường độ thay đổi hoặc phản ứng môi trường vẫn chưa được làm rõ. NOAA tiếp 
tục phân tích điều kiện khí hậu, kết quả phân tích ấy sẽ được xem xét trong quản lý các nguồn tài nguyên khi 
cần thiết. 

14.2.7.1.2 Nguồn tài nguyên sinh học, Con người và Kinh tế xã hội   

Giảm đánh bắt nhầm khi thực hiện đề xuất thời gian nghỉ ngơi 6 tháng hàng năm, giảm tác động lên tài nguyên 
sinh học (tài nguyên sống ven biển và biển bao gồm EFH, loài được bảo vệ, động vật biển có vú và chim 
biển) được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong ngắn hạn và dài hạn. Bảo đảm số lượng và thúc đẩy tăng 
trưởng và/hoặc đóng góp quá trình sinh sản duy trì nòi giống. Tăng sự sống còn của các loài hải sản, bao gồm 
các loài được bảo vệ trong ngắn hạn và hỗ trợ  thế hệ tương lai và tăng trưởng dân số trong dài hạn. Lợi ích 
ngắn hạn và dài hạn đối với chim biển là do giảm tỷ lệ tương tác với ngư cụ PLL trong VỊNH MEXICO. 

Ảnh hưởng xấu ngắn hạn đối với kinh tế xã hội (văn hóa, kinh tế xã hội, du lịch và giải trí, quản lý đất đai 
và biển) là do trong thời gian nghỉ ngơi ít tàu tham gia câu vàng tầng nổi hoặc nếu khoản đền bù cho chủ 
tàu không được chia sẻ cho thuyền trưởng hoặc thuyền viên. Ảnh hưởng xấu do giảm nguồn cung cấp trên 
bờ mua, hoặc giảm doanh thu của các đại lý. Tàu nên sử dụng ngư cụ thay thế để đánh bắt hoặc sử dụng vào 
mục đích khác, ảnh hưởng xấu tương tự có thể không xảy ra hoặc có thể xảy ra ở một mức độ thấp hơn. Bên 
cạnh một số ảnh hưởng nhỏ lên tài nguyên văn hóa, du lịch và câu cá giải trí có thể mang lại lợi ích cho các 
loài cá phục vụ cho nhu cầu giải trí tương lai như duy trì số lượng, tạo điều kiện tăng trưởng và/hoặc và đảm 
bảo tỷ lệ sinh sản của loài đó. 

Các hoạt động quản lý nghề cá sau có khả năng tác động đến các tài nguyên sinh học, con người và kinh tế xã 
hội như hành động đề xuất: 

Hoạt động đánh bắt: Quản lý trong nước 

Đánh giá quản lý trong nước về cá ngừ Đại Tây Dương, bao gồm cả cá ngừ vây xanh phía tây Đại Tây Dương, có 
sẵn trong chương 3 của Sửa đổi 7 Feis. Quản lý đánh bắt cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương thông qua hệ thống 
hạn ngạch dựa trên điều kiện hạn ngạch được thiết lập hàng năm, và theo dõi chặt chẽ hoạt động khai thác và 
quản lý hành động theo mùa hoặc bằng các quy định tạm thời. Thực hiện hoạt động quản lý nghề cá HMS và 
sửa đổi. Trong số đó, một số ít có một số liên quan đến hành động đề xuất này. 



 

 
 

• Ngày 02/12/2011, NMFS công bố một quy định chính thức về yêu cầu Hệ thống giám sát tàu (VMS) (76 
FR 75.492) tạo điều kiện giao tiếp tăng cường với tàu HMS trên biển, cung cấp cho người tham gia 
đánh bắt HMS phương tiện gửi và nhận thông tin trên biển , đảm bảo các đơn vị VMS HMS phù hợp 
với yêu cầu công nghệ VMS và chủng loại hiện tại áp dụng cho các đơn vị cài đặt mới, và để cung cấp 
thêm thông tin thực thi NMFS mô tả thiết bị trên tàu và các loài mục tiêu. 

• Ngày 21/8/2013, NMFS xuất bản các quy tắc chính thức Sửa đổi 8 của FMP HMS hợp nhất năm 2006 
(78 FR 52.012). Sửa đổi 8 ban hành và sửa đổi giấy phép tàu thương mại cho phép người có giấy phép 
giữ lại và bán số lượng hạn chế cá kiếm đánh bắt được. Mục đích của Sửa đổi 8 là cung cấp thêm cơ 
hội cho ngư dân Mỹ đánh bắt cá kiếm bằng thiết bị câu không cần giảm đánh bắt nhầm. Những biện 
pháp quản lý này nhằm mục đích cho phép Hoa Kỳ áp dụng phân bổ hạn ngạch cá kiếm trong nước, 
dựa trên các khuyến nghị ICCAT. NMFS dự kiến Sửa đổi 8 chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến đánh bắt bằng 
thiết bị câu không cần thương mại, mặc dù nghề các PLL Đại Tây Dương có một ít ảnh hưởng xấu đến 
kinh tế-xã hội tích lũy,  kết hợp kết quả của Sửa đổi 7 và Sửa đổi 8. 

• Chương trình Loài di cư cao của NOAA đã khởi xướng đánh giá 5 năm EFH cho HMS (79 FR 15.959; 
ngày 24/3/2015). Đánh giá này xem xét tình trạng HMS liên quan đến EFH và các thông tin mới. Tiến 
hành sự thay đổi EFH từ kết quả đánh giá này, EFH/HAPC được sửa đổi cho phù hợp. Vì vì hành động 
đề xuất này tạo ra bất kỳ biện pháp nào vượt quá yêu cầu hoặc không phù hợp với việc quản lý HMS, 
nên hành động đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến sửa đổi EFH, và tiếp tục đem lại những lợi ích cho 
nguồn tài nguyên. 

Dự án đề xuất PLL được xây dựng dựa trên đền bù khi chủ tàu PLL tự nguyện tham gia và dự kiến sẽ được thực 
hiện trong khuôn khổ pháp lý hiện hành bao gồm các hành động đã đề cập ở trên. Tác động tích lũy của việc 
thực hiện Dự án đề xuất PLL trong khung pháp lý hiện hành mang lại lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho các 
chủ tàu PLL. 

Các hành động quản lý trong nước khác 

Sửa đổi 7 cũng được coi là hành động tương lai có thể dự đoán hợp lý bên cạnh hành động quản lý đánh bắt 
gây ra tác động tích lũy. Những vấn đề sau đây có thể đóng góp cho Dự án đề xuất PLL: 

• NMFS dự kiến xuất bản quy tắc đề xuất trong tương lai gần để tăng hạn ngạch BFT Mỹ cơ sở hàng năm 
từ các mức được thiết lập từ quy tắc hạn ngạch 2011 (76 FR 39.019, 05/07/2011) với mức khuyến cáo 
của ICCAT vào năm 2014 và điều chỉnh hạn hành bổ sung cơ sở cho đánh bắt trong nước (bao gồm cả 
các loại câu vàng) phù hợp với quá trình trong Sửa đổi 7 (79 FR 71.510, 02/12/2014). Tăng mức đề nghị 
trong kết quả phía tây BFT TAC lên khoảng 135 tấn, tương đương 14% so với hạn ngạch cơ bản BFT Mỹ 
đã áp dụng hàng năm từ 2011 đến 2014. Tổng hạn ngạch hàng năm của Mỹ, bao gồm cả 25 tấn là đánh 
bắt nhầm liên quan đến câu vàng tầng nổi nổi tại NED, là 1,083.79 tấn. NMFS dự kiến xuất bản quy tắc 
chính thức để thực hiện các hạn ngạch cơ sở BFT Mỹ và hạn nghạch bổ sung vào tháng 6/2015. NMFS 
dự tính công bố thêm các điều chỉnh hạn ngạch BFT trong năm 2015. Ví dụ, khi hoàn thành 2014 BFT 
thông tin đánh bắt có sẵn và hoàn thiện, có thể điều chỉnh Dự trữ NMFS khi điều chỉnh mức khai thác 
thiếu, nếu có, từ năm 2014, phù hợp với các giới hạn ICCAT (tức là 94,9 tấn khai thác thiếu năm 2014 
có thể được chuyển sang năm 2015). NMFS có thể phân phối hạn ngạch Dự trữ cho điều chỉnh hạn 
ngạch đánh bắt theo mùa hoặc hàng năm, cũng như cho nghiên cứu khóa học của BFT năm nay. 

• NMFS sẽ xem xét coi ESA của cá ngừ vây xanh là một "loài quan tâm" khi có thêm thông tin về những 
ảnh hưởng của Sự cố tràn dầu (NMFS 2011) đối với loài này. 



 

 
 

• NMFS đang xem xét hành động bổ sung để thực hiện các chương trình theo dõi quy định tài trợ ngành 
và thương mại IBQ 2011. 

Các hành động nói trên ảnh hưởng thực hiện quy định nghề các. Dự án đề xuất PLL là dự án tài trợ cho người 
tham gia tự nguyện, được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý hiện hành và/hoặc trong tương lai. Dự án PLL đề 
xuất mang lại lợi ích cho các nguồn tài nguyên khi được  kết hợp. 

Hành động đánh bắt: Quản lý nghề cá tiểu bang 

Trong vùng Vịnh Mexico, cá ngừ Đại Tây Dương là thuộc thẩm quyền quản lý liên bang từ ranh giới ngoài 
của vùng EEZ đến bờ biển, bao gồm cả vùng biển tiểu tiểu, ngoại trừ các vùng biển bang Mississippi. Quy định 
HMS liên bang áp dụng trong tất cả các vùng biển tiểu bang khác của Vịnh Mexico. Đối với HMS Đại Tây 
Dương khác, quyền tài phán liên bang ở Vịnh Mexico nằm trong EEZ Hoa Kỳ và đối với tàu gắn cờ Hoa Kỳ ngoài 
vùng EEZ Hoa Kỳ. NMFS định kỳ đánh giá các quy định tiều bang liên quan đến cá ngừ nhằm nhất quán với yêu 
cầu liên bang theo ATCA. Mặc dù có các biện pháp quản lý hợp tác liên quan đến Ủy ban nghề cá các bang 
vùng Vịnh (GSMFC), thì sự phân bố địa lý của quần thể HMS Đại Tây Dương chủ yếu nằm trong vùng EEZ, bền 
ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán tiểu bang. 

14.2.7.2 Tác động tích lũy tiềm năng khi được đánh giá kết hợp với các dự án đền xuất Giai đoạn IV 
khác 

Do tính chất của dự án đề xuất này và vị trí địa lý khác nhau, Dự án đề xuất PLL không gây tác động tích lũy bất 
lợi khi sự kết hợp với các dự án Giai đoạn IV khác. Ddự án được đề xuất, Khôi phục sớm rùa biển, có mối quan 
hệ gần nhất với Dự án đề xuất PLL, bao gồm các hoạt động nghề cá Vịnh Mexico. Tuy hai hành động đề 
xuất ảnh hưởng đến nghề cá khác nhau, nhưng đều không gây ra tác động tiêu cực tích lũy. Hơn nữa, cả hai dự 
án đề xuất đều nhằm khôi phục và bảo vệ nguồn tài nguyên biển, chúng cùng nhau góp phần mang lại lợi 
ích tích lũy cho các nguồn tài nguyên chính trong môi trường Vịnh Mexico. 

14.2.7.3 Tóm tắt Tác động tích lũy của Hành động đề xuất   

Nhìn chung, các tác động tích lũy của Dự án đề xuất PLL khi được xem xét với hoạt động quá khứ, hiện tại, và 
tương lai có thể dự đoán hợp lý đều mang lại những tác động có lợi trong dài hạn, như góp phần khôi phục 
bền vững nguồn tài nguyên và quản lý nghề cá, đồng thời giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội lên đánh bắt 
loài mục tiêu. 

14.2.8 Tóm tắt & Các bước thực hiện tiếp theo 

Giảm đánh bắt nhầm khi thực hiện đề xuất thời gian nghỉ ngơi 6 tháng hàng năm, giảm tác động lên tài nguyên 
sinh học (tài nguyên sống ven biển và biển bao gồm EFH, loài được bảo vệ, động vật biển có vú và chim 
biển) được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong ngắn hạn và dài hạn. Bảo đảm số lượng và thúc đẩy tăng 
trưởng và/hoặc đóng góp quá trình sinh sản duy trì nòi giống. Tăng sự sống còn của các loài hải sản, bao gồm 
các loài được bảo vệ trong ngắn hạn và hỗ trợ  thế hệ tương lai và tăng trưởng dân số trong dài hạn. Lợi ích 
ngắn hạn và dài hạn đối với chim biển là do giảm tỷ lệ tương tác với ngư cụ PLL trong Vịnh MEXICO. 

Không có ảnh hưởng xấu đến tài nguyên vật lý do giảm số móc câu vàng tầng nổi trong thời gian nghỉ 
ngơi hoặc do sử dụng ngư cụ thay thế. Tùy thuộc vào chủng loại và kích thước của tàu tham gia dự án, giảm ô 
nhiễm cho nguồn nước mặt, khí thải hoặc tiếng ồn. Tác động có lợi cho tài nguyên vật lý (chất lượng nước 
hoặc không khí, tiếng ồn, môi trường sống) là do giảm móc câu vàng tầng nối trong thời gian nghỉ ngơi. 



 

 
 

Ảnh hưởng xấu ngắn hạn đối với kinh tế xã hội (văn hóa, kinh tế xã hội, du lịch và giải trí, quản lý đất đai 
và biển) là do trong thời gian nghỉ ngơi ít tàu tham gia câu vàng tầng nổi hoặc nếu khoản đền bù cho chủ 
tàu không được chia sẻ cho thuyền trưởng hoặc thuyền viên. Ảnh hưởng xấu do giảm nguồn cung cấp trên 
bờ mua, hoặc giảm doanh thu của các đại lý. Tàu nên sử dụng ngư cụ thay thế để đánh bắt hoặc sử dụng vào 
mục đích khác, ảnh hưởng xấu tương tự có thể không xảy ra hoặc có thể xảy ra ở một mức độ thấp hơn. Bên 
cạnh một số ảnh hưởng nhỏ lên tài nguyên văn hóa, du lịch và câu cá giải trí có thể mang lại lợi ích cho các 
loài cá phục vụ cho nhu cầu giải trí tương lai như duy trì số lượng, tạo điều kiện tăng trưởng và/hoặc và đảm 
bảo tỷ lệ sinh sản của loài đó. 

Không có loài bị đe dọa hay có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc địa điểm văn hóa lịch sử chịu ảnh hưởng bất lợi do 
thực hiện dự án này. Các Uỷ viên đều đánh giá Dự án đề xuất PLL theo Mục 7 của ESA và cho rằng dự án 
sẽ không có tác động bất lợi đối với bất kỳ loài được bảo vệ nào. Dự án sẽ được xem xét lại theo Mục 106 
của NHPA trước khi thực hiện. Dự án đề xuất PLL sẽ được thực hiện một phần tại các khu vực ven 
biển và/hoặc mang lại lợi ích cho nguồn lực thuộc Kế hoạch quản lý vùng ven biển 
ở Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Các Uỷ viên liên bang đánh giá dự án đề xuất này phù hợp 
với chính sách thực thi của Chương trình quản lý vùng ven biển của từng bang và đệ trình các văn phòng 
Chương trình quản lý vùng ven biển ở Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida xem xét và phê duyệt. 

Dự án này phù hợp với Phương án 2 Bản chính thức ERP/PEIS Giai đoạn III (Góp phần khôi phục môi trường 
sống và tài nguyên sống ven biển và biển) và 4 (Phương án tối ưu). Dự án này sẽ được thực hiện phù hợp 
với tất cả các luật và quy định hiện hành. 

Nhìn chung, dự án này sẽ khôi phục và bảo vệ các tầng nổi ở vịnh Mexico. Hơn nữa, các Ủy viên tin tưởng vào 
những tác động có lợi mà dự án đề xuất đem lại đối với sinh vật tài nguyên sống ven biển và biển và các 
loài được bảo vệ, và dự án không gây tác động tiêu cực đáng kể tới chất lượng môi trường của con 
người, riêng rẽ hoặc tích lũy. Các Uỷ viên sẽ xem xét ý kiến công chúng và các thông tin môi trường liên quan 
đến hành động đề xuất hoặc các tác động của hành động đó. Quyết định cuối cùng về dự án này sẽ được đưa 
ra trong Biên bản chính thức ERP/EA Giai đoạn IV và các văn bản quyết định. 
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