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TÓM TẮT
Bài báo xác định các yếu tố đặc trưng tính chọn lọc của ngư cụ và chọn lọc trong khai thác. Xác định
các chỉ số cần thiết để đánh giá hiệu quả việc quản lý chọn lọc trong khai thác hải sản. Các phương pháp giải
quyết vấn đề chọn lọc, với việc sử dụng các mô hình toán học để đánh giá đặc tính chọn lọc ngư cụ và chọn
lọc khai thác.
Từ khóa: chọn lọc, cá, ngư cụ, khai thác, trữ lượng nguồn lợi.
ABSTRACT
The article identiﬁes the selective characteristics of selected gear and selectivity in exploitation, the
indicators needed to assess the effectiveness of selective management of capture ﬁsheries. Selective problem
solving methods, with the use of mathematical models to assess characteristics selecting gear and selecting
exploitation were used.
Key words: selective, ﬁsh, gear, exploitation, resource reserves.
I. MỞ ĐẦU
Hiện nay, trên thế giới nói chung và với
nước ta nói riêng khai thác hải sản hợp lý hay
khai thác có trách nhiệm để bảo vệ trữ lượng
nguồn lợi hải sản là vấn đề cấp thiết trong quản
lý nghề cá. Ngoài việc hạn chế cường lực khai
thác tùy theo từng nghề ở từng vùng biển, giới
hạn thời gian khai thác và loài đánh bắt thì khai
thác có chọn lọc là một trong những phương
pháp tối ưu được áp dụng rộng rãi trên thế giới
để bảo vệ và phục hồi nguồn lợi hải sản.

là quản lý việc chọn lọc, thứ ba là giải quyết bài

II. NỘI DUNG
Các vấn đề chọn lọc nói chung có thể chia
làm ba nhóm. Thứ nhất là đánh giá tính chọn
lọc ngư cụ và chọn lọc trong khai thác, thứ hai

Chọn lọc cá tại ngư trường khai thác

1

toán chọn lọc.
Tính chọn lọc trong quản lý nghề cá thể
hiện trong việc khai thác cá của tất cả các loại
ngư cụ. Việc chọn lọc trong khai thác dựa trên
2 yếu tố chính: chọn lọc đánh bắt theo nghề
(thể hiện qua việc chọn cá từ vùng tác động
của ngư cụ); chọn lọc đánh bắt theo sự phân
bố của đối tượng đánh bắt theo thời gian (mùa
vụ), địa điểm (ngư trường).
được dựa trên nhiều nguyên nhân và yếu
tố. Nói chung, việc chọn lọc được chia làm 3
loại: chọn lọc ngư cụ, chọn lọc khai thác và
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chọn lọc nghề cá. Chọn lọc ngư cụ là chọn cá
từ vùng tác động của ngư cụ. Chọn lọc khai
thác là chọn lọc việc đánh bắt theo thời gian,
không gian, đối tượng theo loài, kích thước và
giống. Chọn lọc nghề cá là kết hợp đồng thời
của việc chọn lọc theo ngư cụ và khai thác.
Chọn lọc ngư cụ, chọn lọc khai thác và
chọn lọc nghề cá được xem xét bởi sự tương
quan của đối tượng được khai thác về thành
phần loài, kích thước, giống và sản lượng
của chúng. Đánh giá việc chọn lọc này bằng
các đường cong chọn lọc và xác xuất các đối
tượng (thành phần loài) đánh bắt khác nhau,
kích thước khác nhau .v.v. trong sản lượng mẻ
lưới [1, 2, 3, 7, 9, 10].
Xét các yếu tố chung đối với chọn lọc trong
khai thác: việc chọn lọc được thực hiện ở các
giai đoạn khác nhau trong khai thác dựa vào
yếu tố cơ - sinh học, lý - sinh học, cơ học, sinh
học, hình học, cũng như sự kết hợp của các
yếu tố trên [6, 8].
Yếu tố cơ học: nguyên tắc cơ học trong
chọn lọc được thể hiện qua việc điều chỉnh về
chọn lựa kích thước và dạng mắt lưới. Việc
này phụ thuộc vào sản lượng, kích thước,
thành phần cá trong sản lượng; sự biến dạng
của mắt lưới; độ thô và sức căng chỉ lưới; vị
trí và tốc độ di chuyển ngư cụ (ngư cụ chuyển
động), tốc độ trôi tấm lưới (ngư cụ cố định);
hình dạng của cá .v.v.
Yếu tố cơ - sinh học: nguyên tắc chọn
lọc theo yếu tố này thể hiện qua những thông
số khác nhau về sự di chuyển của các loài cá
khác nhau về kích thước, về giống và về sự
tương tác của chúng với ngư cụ, các đặc tính
của cá trong dòng chảy, các chỉ số chuyển
động của ngư cụ. Chọn lọc theo yếu tố này
dựa trên sự điều chỉnh các thông số chuyển
động của ngư cụ.
Yếu tố lý – sinh học: nguyên tắc chọn lọc
lý - sinh học dựa vào phản ứng của các loài cá,
kích thước và giới tính của chúng trên tác động
của các trường vật lý trong vùng hoạt động của
ngư cụ.
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Yếu tố hình học: các nguyên tắc hình học
của chọn lọc liên quan đến các đặc điểm cụ thể
về sự phân bố của cá theo loài, kích thước và
giới tính trong vùng đánh bắt và tác động của
ngư cụ.
Yếu tố sinh học: các nguyên tắc sinh học
của tính chọn lọc được dựa trên khả năng của
các đối tượng cá khác nhau về kích thước, loài
và giới tính thoát ra khỏi ngư cụ và vùng đánh
bắt của ngư cụ. Khả năng này phụ thuộc vào
kinh nghiệm và đặc tính sinh học của cá.
Trong các yếu tố trên thì yếu tố chọn lọc
theo sinh học và hình học có giá trị nhỏ hơn
so với các yếu tố chọn lọc khác. Tuy nhiên,
không phải khi nào cũng có thể phân tách rõ
ràng việc chọn lọc theo cụ thể từng yếu tố trên,
mà chúng liên quan chặt chẽ với nhau. Hiện
nay chọn lọc theo yếu tố cơ học là quan trọng
nhất, chủ yếu dựa trên những đặc tính chọn
lọc của lưới, mắt lưới. Nhờ đó ta có thể:
- Quản lý việc đánh bắt cá theo khối lượng
hoặc số lượng, theo tuổi và kích thước của cá;
- Trong trường hợp tăng kích thước mắt
lưới một cách phù hợp, và thậm chí là không
giới hạn cường lực khai thác thì vẫn có thể loại
trừ được việc đánh bắt quá mức;
- Điều chỉnh được sản lượng đánh bắt khi
có sự biến động mạnh về năng suất khai thác
theo các thế hệ đàn cá;
- Các tính chọn lọc mong muốn của ngư cụ
được đảm bảo và kiểm soát dễ dàng;
- Đánh bắt có chọn lọc kết hợp với các
quy định và điều chỉnh về cường độ khai thác
sẽ đảm bảo phục hồi nhanh chóng trữ lượng
nguồn lợi các loài và có kế hoạch khai thác
hợp lý trong các giai đoạn tiếp theo.
Ưu điểm của việc chọn lọc cá theo kích
thước mắt lưới là sự ổn định và tin cậy, ứng
dụng trong các điều kiện đánh bắt khác nhau,
mang lại hiệu quả chọn lọc cao. Tuy nhiên,
phương pháp này không phải luôn luôn đảm
bảo được tất cả các yêu cầu của chọn lọc, hạn
chế của nó là dẫn đến sự chết của một phần cá
sau khi thoát qua mắt lưới.
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Trường hợp đánh bắt cá bằng các ngư
cụ chuyển động thì nguyên tắc chọn lọc cơ sinh học là quan trọng nhất. Khi ứng dụng các
trường vật lý như là một phương tiện để tăng
cường trong khai thác thì chọn lọc sinh học
là chiếm ưu thế. Khi sự phân bố của cá trong
ngư trường và trong vùng tác động của ngư cụ
không đồng đều thì chọn lọc hình học là mang
tính quan trọng.
Các hạn chế chính trên chọn lọc của ngư
cụ và chọn lọc khai thác bao gồm các tài liệu
về quy định khai thác. Trước hết là giới hạn
về kích thước hoặc khối lượng cá hoặc đồng
thời theo kích thước và khối lượng; cấm khai
thác và buôn bán cá có kích thước nhỏ hơn
kích thước cho phép; đưa ra kích thước mắt
lưới tối thiểu được phép sử dụng trong khai
thác. Ngoài những điều trên, giới hạn hoặc
cấm hoàn toàn việc khai thác theo mùa và ngư
trường xác định (mùa sinh sản, khu cá đẻ …).
Những hạn chế này được thực hiện nhằm bảo
vệ trữ lượng cá và một phần nào đó về các vấn
đề sinh thái trong khai thác.
Trong việc giải quyết bài toán về chọn lọc,
ngoài những yếu tố hạn chế đã nói ở trên, cần
tính đến những yếu tố hạn chế và một số yêu
cầu khác:
- Phần cá thoát ra có kích thước cho phép
khai thác (kích thước thương mại);
- Phần cá đóng vào mắt lưới khi thoát;
- Tỷ lệ thành phần loài và giống trong sản
lượng;
- Phần cá chết sau khi thoát;
- Ảnh hưởng của chọn lọc tới năng suất
khai thác, đối tượng khai thác cho phép, cường
lực khai thác, nhu cầu thị trường và các chỉ số
khác về kinh tế nghề cá v.v.
Điều quan trọng là cần phải cải thiện tính
chọn lọc trong khai thác với tất cả các loại ngư
cụ [4, 5, 6]. Theo đó, yêu cầu tăng tính đồng
nhất việc khai thác theo chiều dài cá, theo loài
hoặc theo giới tính của cá. Tính chọn lọc tăng
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khi mà giảm được phần cá mà không chịu tác
động của chọn lọc trong phần chứa cá, trong
vùng chọn lọc, bằng cách di chuyển đường
cong chọn lọc sang trái hoặc sang phải, điều
này phụ thuộc vào cấu tạo thành phần loài
trong đàn cá đánh bắt.
Cải thiện tính chọn lọc với mục tiêu là đáp
ứng các yêu cầu khác nhau về chọn lọc ngư
cụ và chọn lọc khai thác. Những yêu cầu này
đối với từng, hoặc đồng thời với một số chỉ tiêu
không phải luôn luôn tương thích. Đôi khi các
yêu cầu chỉ được đáp ứng gần đúng trên cơ
sở của một sự lựa chọn hài hòa giữa các chỉ
số. Tuy nhiên giải pháp gần đúng này không
phải lúc nào cũng có thể thực hiện nếu như giá
trị một vài chỉ số bị giới hạn để điều chỉnh quy
chế và chỉ số hoạt động trong khai thác. Khi
đó việc đánh bắt hoặc ngừng đánh bắt hoặc
phải đặt ra câu hỏi về sự thay đổi cho quy định
các giới hạn trong khai thác. Đôi khi những giới
hạn này không phù hợp với điều kiện khai thác
của ngành thủy sản nước ta.
Xét hệ thống các chỉ số liên quan tới chọn
lọc trong khai thác hải sản:
- Các đường cong chọn lọc và các thông
số của chúng (hệ số chọn lọc, vùng chọn lọc,
phần cá không chịu tác động của chọn lọc bởi
mắt lưới): ảnh hưởng tới giá trị, kích thước và
thành phần loài trong sản lượng, tính đồng
nhất trong sản lượng (loài chiếm số lượng lớn)
về việc thực hiện các giới hạn về tỷ lệ thành
phần loài đánh bắt trong sản lượng;
- Phương thức khai thác: chỉ số này để
phân biệt về kích thước các loài cá trong và
ngoài phạm vi được phép khai thác.
- Sản lượng cho phép đánh bắt cá chưa
đủ kích thước cho phép khai thác (kích thước
phi thương mại): chỉ số này cho phép đánh giá
việc tuân thủ các yêu cầu về kích thước các
loài đánh bắt theo quy định;
- Sản lượng tương đối của cá chưa đủ kích
thước khai thác so với sản lượng cho phép
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đánh bắt chúng trong mẻ lưới;
- Phần cá có kích thước được phép đánh
bắt (kích thước thương mại) mà thoát ra khỏi
ngư cụ;
- Tỷ lệ cá đóng vào mắt lưới so với tổng
sản lượng mẻ lưới;
- Tỷ lệ cá bị chết sau khi thoát qua mắt lưới
so với sản lượng mẻ lưới;
- Tỷ lệ đánh bắt thực tế có tính chọn lọc
của ngư cụ với giá trị sản lượng đánh bắt
không chọn lọc: chỉ số này đôi khi được xác
không tính theo tổng sản lượng mẻ lưới mà
riêng cho cá có kích thước được phép và chưa
được phép khai thác;
- Tỷ lệ cá các loài khác nhau so với tổng
sản lượng mẻ lưới;
Những chỉ số nêu trên và một số yếu tố
khác có thể áp dụng để đánh giá kết quả thực
tế và kết quả mong muốn của việc quản lý
chọn lọc. Từ đó để đánh giá hiệu quả quản lý
chọn lọc khai thác cho các loại ngư cụ. Ngoài
các chỉ số chung về chọn lọc khai thác, một số
hệ thống thông số quản lý chọn lọc cá phân
biệt rất hữu ích cho các mục đích của ngành.
Các chỉ số để đánh giá quản lý việc chọn lọc để
xác định tình trạng quản lý chọn lọc nghề cá,
trong một khía cạnh nào đó gần với trạng thái
tối ưu đó là:
- Sản lượng cá chưa đủ kích thước khai
thác (cá phi thương mại);
- Sản lượng loài cá không thuộc mục đích
đánh bắt (cá phân, cá tạp);
- Tỷ lệ cá đóng vào mắt lưới;
- Tỷ lệ cá chết sau khi thoát qua mắt lưới;
- Tỷ lệ cá có kích thước được phép đánh
bắt mà thoát qua mắt lưới;
- Phạm vi chọn lọc;
- Tỷ lệ cá không chịu tác động của chọn lọc
của lưới, mắt lưới;
- Tỷ lệ các loài cá khác nhau trong mẻ lưới.
Các chỉ số giới hạn cho phép trong chọn
lọc thủy sản được tính trên các phạm trù quản
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lý. Các chỉ số đó là: kích thước cá đánh bắt
tối thiểu, sản lượng cho phép cá chưa đủ kích
thước đánh bắt, kích thước mắt lưới và tỷ lệ
các loài cá khác nhau trong sản lượng mẻ lưới.
Chỉ số về chất lượng trong sản lượng và
trữ lượng đánh bắt có tính chọn lọc là:
- Tỷ lệ cá có kích thước được phép đánh
bắt (kích thước thương mại) trong sản lượng
hoặc trong trữ lượng cá vùng khai thác;
- Tỷ lệ cá có kích thước chưa được phép
đánh bắt trong tổng sản lượng khai thác hoặc
trong trữ lượng của vùng;
- Tỷ lệ thành phần loài hoặc giống cá trong
tổng sản lượng khai thác;
Chỉ số về chất lượng trong sản lượng và
trữ lượng đánh bắt không chỉ phụ thuộc vào
hiệu quả quản lý chọn lọc khai thác, mà còn
phụ thuộc vào các yếu tố khác.
Về hiệu quả quản lý nghề cá có chọn lọc
xác định các quy tắc cho việc lựa chọn các
chiến lược quản lý nghề cá. Trong việc xem
xét tính hiệu quả của quản lý nghề cá phân
biệt các điều kiện của giá trị được chấp nhận
và điều kiện của các giá trị tối ưu có thể chấp
nhận. Ví dụ, về mặt giá trị chấp nhận được là
những điều kiện mà theo đó sản lượng đánh
bắt cá có kích thước không phải mục tiêu nên
được đặt trong một vài phạm vi quy ước. Giới
hạn dưới của phạm vi phải tương ứng với sự
thoát ra qua mắt lưới của cá có kích thước
thương mại, và giới hạn trên không được vượt
quá sản lượng cho phép của cá có kích thước
phi thương mại. Tính đến điều kiện giá trị chấp
nhận được, kích thước mắt lưới ngư cụ sử
dụng cần phải nằm trong phạm vi nhất định,
giới hạn dưới tương ứng với kích thước mắt
lưới theo quy định của nghề cá nước ta. Điều
kiện của các giá trị chấp nhận được sự thoát
qua mắt lưới của cá có kích thước phi thương
mại cho phép nhận giá trị tối đa của sự thoát
đó (sự thoát hoàn toàn của cá có kích thước
phi thương mại).
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Ta có thể thiết lập một số điều kiện để quản
lý tối ưu việc chọn lọc nghề cá, như yêu cầu về
sự tương quan của cá có giá trị thương mại và
phi thương mại trong mẻ lưới, về sản lượng
lớn nhất của một hoặc một vài loài trong mẻ
lưới, yêu cầu về lợi nhuận .v.v. Tất cả các điều
kiện và chỉ số trong quản lý chọn lọc khai thác
được nghiên cứu riêng rẽ đối với chọn lọc từng
loài, tiếp đó trong trường hợp cần thiết sẽ xét
đồng thời những điều kiện và chỉ số này.
Một số phương pháp giải quyết bài toán
chọn lọc: có giá trị lớn nhất là sử dụng mô hình
toán học để đánh giá các đặc tính chọn lọc của
ngư cụ, tiếp đó là mô hình phân tích và sản
xuất, mô hình trữ lượng – bổ sung …
Mô hình toán học có giá trị rất lớn trong
việc mô tả sự tương quan giữa chọn lọc và
cường độ đánh bắt [11, 12]. Ứng dụng các
phương pháp và các mô hình có thể giải quyết
các bài toán về quản lý chọn lọc nghề cá:
- Thứ nhất bao gồm việc đánh giá chọn lọc
ngư cụ và chọn lọc khai thác dựa trên việc thiết
lập các tính chất và mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố khác nhau đến chọn lọc.
- Thứ hai là việc điều chỉnh và quy ước
kích thước mắt lưới khi đánh bắt một loài, hoặc
một số loài chỉ định. Những nhiệm vụ này giải
quyết các yêu cầu đối với chọn lọc và giới hạn
chọn lọc. Chúng liên quan tới sự thoát của cá
có kích thước thương mại qua mắt lưới, đánh
bắt phần cá có kích thước phi thương mại, giới
hạn các chỉ tiêu kinh tế nghề cá, các yêu cầu
về các thiết bị chuyên ngành .v.v.
- Thứ ba bao gồm các biện pháp liên quan
đến phương thức khai thác cá và sản lượng cá
cho phép có kích thước phi thương mại theo
loài, theo giống.
- Thứ tư bao gồm việc điều chỉnh và đánh
giá chọn lọc lý - sinh học và cơ - sinh học đồng
thời với chọn lọc ngư cụ.
- Thứ năm bao gồm việc xem xét phân tích
và hoàn thiện chọn lọc khai thác theo thời gian
(mùa vụ), không gian (ngư trường).
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- Thứ sáu bao gồm các giải pháp cho vấn
đề đánh bắt cá với tính chọn lọc và cường độ
đánh bắt, tác động của chúng đến hiệu quả
khai thác.
- Thứ bảy là sự liên quan giữa việc dự báo
và kiểm tra chọn lọc ngư cụ, chọn lọc khai thác
và chọn lọc thủy sản.
- Thứ tám bao gồm đánh giá và nâng
cao hiệu quả đánh bắt trên tác động của việc
chọn lọc.
III. KẾT LUẬN
Trong điều kiện thực tế của nghề cá, rất
khó có thể giải quyết việc chọn lọc khai thác
và quản lý chọn lọc với sự tuyệt đối theo tất
cả các yếu tố ảnh hưởng trên, mà chỉ có thể
lựa chọn sử dụng những yếu tố mang lại hiệu
quả cao trong chọn lọc và quản lý chọn lọc.
Những phân tích trên đã chỉ rõ được sự ảnh
hưởng các yếu tố tới tính chọn lọc và quản
lý chọn lọc trong khai thác hải sản. Trong đó,
quan trọng và thiết thực nhất là yếu tố chọn lọc
cơ học. Chọn lọc theo yếu tố cơ học mang lại
độ tin cậy cao, áp dụng với các điều kiện đánh
bắt khác nhau, dễ dàng điều chỉnh theo mong
muốn phù hợp với cường độ khai thác và trữ
lượng nguồn lợi (điều chỉnh đánh bắt theo kích
thước cá, thành phần loài và giống). Đồng thời,
việc giải quyết bài toán chọn lọc cũng dễ dàng
được thực hiện với việc áp dụng mô hình toán
học (thông qua đường cong chọn lọc).
Hiện nay khai thác có chọn lọc là điều kiện
cần thiết trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
thực hiện liên tục trong thời gian lâu dài không
những giúp phục hồi nguồn lợi hải sản đang
trên đà suy giảm, mà còn làm gia tăng trữ
lượng nguồn lợi và đảm bảo hiệu quả trong
khai thác cũng như ổn định về kinh tế xã hội
của cộng đồng ngư dân. Ngoài ra, việc thực
hiện khai thác có chọn lọc và quản lý tốt chọn
lọc trong khai thác còn là cơ sở để xây dựng
kế hoạch sử dụng nguồn lợi thủy sản một cách
hợp lý và phát triển nghề cá bền vững.
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