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THÔNG TIN TÁC QUYỀN
Báo cáo này được biên tập từ phiên bản cập nhật của báo cáo toàn cầu của WWF-Tổ chức 
Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên.

Báo cáo được thực hiện với sự đóng góp về thời gian và kiến thức chuyên môn từ nhiều 
cá nhân và tổ chức.

Chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp của: Joan Drinkwin, Aimee Leslie, Evelyn Luna 
Victoria, Nadia Balducci, Nicolas Rovegno, Julia Maturrano, Angel Farid Mondragon, 
Fabiola La Rosa, Andrea Torrico; và  kiểm tra, đánh giá từ: Ingrid Giskes, Joel Baziuk, 
Andrea Stolte, Claudia Coronado, Eric Gilman, Leigh Henry, Théa Jacob, John Duncan, 
Elena Khishchenko, Margaret Kinnaird, Wendy Elliot, Eirik Lindebjerg, Gianna Minton, 
Ghislaine Llewellyn, Martin O´Halloran, Kelsey Richardson, Sylwia Migdal, và nhiều cá 
nhân khác.

WWF
WWF là một trong những tổ chức bảo tồn độc lập lớn nhất và nhiều kinh nghiệm nhất 
trên thế giới với hơn 5 triệu người ủng hộ trên toàn cầu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia 
và vùng lãnh thổ.

Sứ mệnh của chúng tôi là ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên trên hành 
tinh và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên, bằng 
cách bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo rằng việc sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên tái tạo được bền vững và thúc đẩy giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng 
lãng phí.

Xuất bản vào tháng 10 năm 2020 bởi WWF - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (tên 
cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới), Gland, Thụy Sĩ.

Mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần của báo cáo đều phải đề cập đến tiêu đề và ghi 
nhận WWF là chủ sở hữu bản quyền.

Tác quyền văn bản © WWF 2020

Bảo lưu mọi quyền

Thiết kế: Circus Grey

WWF International

Rue Mauverney 28,

1196 Gland, Thuỵ Sĩ

www.panda.org
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NGƯ CỤ MA LÀ DẠNG RÁC THẢI NHỰA            
ĐẠI DƯƠNG NGUY HẠI NHẤT

KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

Hiện nay gần 90% trữ lượng các 
loài thủy sản trên thế giới đã bị 
khai thác quá mức hoặc cạn kiệt, 
trong khi hơn 3 tỷ người trên thế 
giới phụ thuộc vào nguồn thực 
phẩm thủy sản là nguồn cung 
cấp protein chính. Trong bối cảnh 
dân số ngày càng tăng, nhu cầu 
tiêu thụ thủy sản tăng, dẫn đến 
việc sử dụng ngư cụ đánh bắt 
thủy sản cũng tăng theo. Lưới 
rê, lồng và bẫy, chà rạo, và các 
loại ngư cụ khác đang khiến vấn 
đề rác thải nhựa đại dương ngày 
càng gia tăng khi các ngư cụ này 
bị bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ. 
Ngư cụ ma (các loại ngư cụ bị bỏ 
lại trên đại dương) vẫn tiếp tục 
khiến các loài có giá trị kinh tế 
và các loài khác bị đánh bắt một 
cách không chủ ý, không chọn lọc 
trong nhiều năm, dẫn đến sự suy 
giảm các nguồn thực phẩm quan 
trọng, cũng như làm gia tăng mức 
độ nghiêm trọng về nguy cơ tuyệt 
chủng đối với một số loài quý 
hiếm như chim biển, rùa và thú 

biển. Đây chính là dạng rác thải 
nhựa đại dương nguy hại nhất, 
gây tổn hại đến các hệ sinh thái, 
sinh cảnh sống quan trọng ở biển, 
và gây nguy hiểm cho ngành hàng 
hải cũng như sinh kế của người 
dân.

Cho tới nay, những hậu quả từ 
việc sử dụng các sản phẩm nhựa 
không kiểm soát đã bắt đầu nhận 
được sự quan tâm đáng có, thì tác 
động của ngư cụ ma lại ít được 
nhận biết và hiểu rõ. Báo cáo này 
trình bày quy mô của vấn đề cũng 
như những lỗ hổng trong các 
khuôn khổ pháp lý hiện hành, nêu 
bật sự cần thiết áp dụng các chính 
sách và thông lệ phòng ngừa cấp 
quốc gia và quốc tế. Các chính 
phủ, các tổ chức/cá nhân thiết 
kế và sản xuất ngư cụ, ngư dân 
và công chúng nói chung, cần có 
hành động quyết liệt và kịp thời 
ngăn chặn ngư cụ ma, dạng rác 
thải nhựa gây hại đối với nguồn lợi 
thủy sản và đại dương của chúng 
ta.
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WWF KÊU GỌI CÁC CHÍNH PHỦ:
• Áp dụng các thông lệ phù hợp và tốt nhất trong quản lý sử dụng ngư cụ. Khung 

thực hành tốt nhất của tổ chức Sáng kiến ngư cụ ma toàn cầu (Global Ghost 
Gear Initiative - GGGI) về Quản lý ngư cụ (BPF) và Hướng dẫn tự nguyện của Tổ 
chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) về Đánh dấu ngư cụ (VGMFG), là bộ tài 
liệu hướng dẫn đầy đủ và toàn diện theo quy trình nhằm hướng dẫn công tác 
đánh giá và quản lý các vấn đề liên quan đến ngư cụ đặc thù của ngành thủy sản. 
Chính phủ có thể sử dụng bộ tài liệu này để đánh giá các thực hành quản lý nghề 
cá của mình nhằm xác định các lĩnh vực có thể áp dụng các cải tiến. 

• Gia nhập Sáng kiến Loại bỏ ngư cụ ma toàn cầu (GGGI). GGGI là liên minh đa 
ngành toàn cầu duy nhất trên thế giới cam kết thúc đẩy các giải pháp giải quyết 
vấn đề ngư cụ ma. Tham gia vào GGGI giúp các quốc gia nhận được hỗ trợ kỹ 
thuật quan trọng giải quyết vấn đề ngư cụ ma cho ngành thủy sản, góp phần 
tăng cường tác động của GGGI tới các quốc gia thành viên, hỗ trợ phát triển năng 
lực toàn cầu cùng giải quyết vấn đề này trên khắp các đại dương.

• Ủng hộ tiến trình thiết lập một hiệp ước toàn cầu mới nhằm ngăn chặn ô 
nhiễm rác thải nhựa đại dương. Phòng và chống ngư cụ ma là một ví dụ điển 
hình về một vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp phản ứng toàn cầu, nhưng 
khung pháp lý hiện hành về ô nhiễm rác thải nhựa đại dương và ngư cụ ma còn 
rời rạc và không hiệu quả. Đây không phải vấn đề mà một quốc gia đơn lẻ hay 
một khu vực, hoặc các biện pháp tự nguyện, không ràng buộc có thể giải quyết 
được.

WWF KÊU GỌI CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THIẾT KẾ 
VÀ SẢN XUẤT NGƯ CỤ:
• Thiết kế và sản xuất ngư cụ có thể truy xuất nguồn gốc. Các tổ chức/cá nhân 

thiết kế và sản xuất ngư cụ cần thiết kế và chế tạo các loại ngư cụ có thể truy xuất 
được nguồn gốc bằng cách đánh dấu các thành phần chính của ngư cụ như dây 
thừng, lưới, bẫy và phao. Như vậy sẽ giúp các cơ quan quản lý nghề cá theo dõi 
ngư cụ từ mỗi doanh nghiệp/cá nhân, hỗ trợ các nỗ lực thu hồi hiệu quả và đồng 
thời phòng chống hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không 
theo quy định (IUU), loại hoạt động đánh bắt phát thải phần lớn ngư cụ ma vào 
đại dương. Công tác đánh dấu ngư cụ này cũng sẽ giúp kiểm kê hiệu quả số lượng 
ngư cụ đang được sử dụng, từ đó giúp xác định số lượng thất lạc/trôi nổi trong đại 
dương đồng thời hỗ trợ công tác phân tích thị trường phục vụ các chương trình 
Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR).

• Thiết kế và sản xuất ngư cụ có thể tái chế. Ngư cụ có thể tái chế không bao 
gồm các polyme hỗn hợp và dễ dàng tháo dỡ các bộ phận tái chế được khỏi các bộ 
phận không thể tái chế. Các tổ chức/cá nhân thiết kế và sản xuất ngư cụ nên thiết 
kế và chế tạo sản phẩm có hướng dẫn tái chế và cách xử lý khi ngư cụ hết tuổi thọ; 
đồng thời hỗ trợ hiệu quả các chương trình EPR về ngư cụ.

• Thiết kế và sản xuất các ngư cụ không gây hại nếu bị thất lạc trên biển. Sản 
phẩm ngư cụ cần sử dụng càng nhiều vật liệu sinh học tự phân hủy* càng tốt đảm 
bảo trong trường hợp ngư cụ bị thất lạc sẽ không tồn tại vô thời hạn trong đại 
dương. Các tổ chức/cá nhân thiết kế và sản xuất ngư cụ nên thiết kế lồng bẫy có 
cơ chế thoát hiệu quả và cơ chế phân hủy sinh học để lồng bẫy vô hiệu hóa nếu 
chúng bị thất lạc trên biển; đồng thời cộng tác với ngư dân trong việc nghiên cứu 
và thử nghiệm các thiết kế ngư cụ cải tiến.

* Sản phẩm được làm từ vật liệu có khả năng tự hủy sinh học, thân thiện với môi trường.

CHO TỚI HIỆN TẠI, 
VẪN CHƯA CÓ 

MỘT HIỆP ƯỚC 
QUỐC TẾ NÀO CÓ 
HIỆU LỰC NHẰM 
GIẢI QUYẾT VẤN 

ĐỀ Ô NHIỄM NHỰA 
ĐẠI DƯƠNG.
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WWF KÊU GỌI NGƯ DÂN:
• Tránh thất thoát ngư cụ bằng cách áp dụng các phương pháp tốt nhất về quản 

lý ngư cụ. Ngư dân nên áp dụng các phương pháp tốt nhất và phù hợp trong hoạt 
động đánh bắt có trách nhiệm, bao gồm việc tuân thủ các hạn chế về không gian/
thời gian và sử dụng chung các khu vực đặt ngư cụ tĩnh/cố định nhằm tránh các 
xung đột về sử dụng khu vực mặt nước giữa ngư cụ và tàu thuyền; đánh dấu ngư cụ 
với đầy đủ chi tiết quyền sở hữu và để các nội dung đánh dấu ở vị trí dễ nhận biết 
trên ngư cụ; loại bỏ các ngư cụ hết tuổi thọ và hư hỏng đúng nơi quy định và phù 
hợp với quy định của từng công trình/bến cảng.

• Báo cho cơ quan chức năng khi mất ngư cụ và nhận lại nếu ngư cụ còn sử 
dụng được. Ngư dân nên mang theo ngư cụ vớt được lên tàu và huấn luyện các 
thuyền viên về các phương pháp vớt an toàn; báo cáo ngay về ngư cụ bị mất cho các 
cơ quan quản lý nghề cá liên quan, đồng thời sử dụng Ứng dụng GGGI Ghost Gear 
Reporter; thu gom các loại ngư cụ thất lạc trên biển; và tham gia vào các chương 
trình Thu gom rác thải nhựa đại dương trong khu vực vì lợi ích của môi trường biển 
và ngư trường đánh bắt của chính mình. 

• Chia sẻ kiến thức chuyên môn để cùng ngăn chặn và giảm thiểu ngư cụ ma. 
Ngư dân nên tham gia vào quá trình thử nghiệm cải tiến ngư cụ và chia sẻ kiến thức 
thực tiễn để cùng ngăn ngừa tác động từ ngư cụ ma; tham gia đào tạo ngư dân mới 
vào nghề về cách phòng tránh mất ngư cụ, giải thích lý do và lợi ích của việc đó đối 
với ngành nghề của họ; phối hợp cộng tác trong việc thực hiện các chương trình truy 
xuất ngư cụ ma và góp phần nâng cao nhận thức về tác động của ngư cụ ma.

WWF KÊU GỌI CÔNG CHÚNG VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG:
• Cùng tham gia vào các nỗ lực với chính phủ để đảm bảo rằng các hành động 

phòng chống ngư cụ ma được thực hiện hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm 
đồng thời hỗ trợ tiến trình thiết lập một hiệp ước toàn cầu ràng buộc về ô nhiễm rác 
thải nhựa đại dương.

• Kêu gọi các ngành công nghiệp liên quan đến ngư cụ và người dùng ngư cụ thể 
hiện khả năng lãnh đạo trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 
và bù đắp, khắc phục vấn đề ngư cụ ma.

© Placebo365/ iStock Unreleased/ Getty Images
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BÁO CÁO 
TÓM TẮT
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MỘT SỐ NGHIÊN 
CỨU ƯỚC TÍNH 

RẰNG HƠN 90% 
CÁC LOÀI THỤ 

ĐỘNG VƯỚNG VÀO 
NGƯ CỤ MA LÀ 

CÁC LOÀI CÓ GIÁ 
TRỊ KINH TẾ.

NGƯ CỤ MA 
CHIẾM ÍT NHẤT 

46% TỔNG SỐ 
RÁC THẢI NHỰA 

TRÔI NỔI TẠI 
ĐẢO RÁC THÁI 
BÌNH DƯƠNG.

Mười một triệu tấn nhựa thải vào lòng đại dương mỗi năm4. Rác thải nhựa gây ô 
nhiễm đến mọi ngóc ngách của đại dương, đe dọa động vật hoang dã dưới nước, và 
thậm chí nhiễm vào hải sản mà chúng ta ăn. Mặc dù nhận thức về vấn đề này ngày càng 
tăng, vấn nạn rác thải nhựa đại dương vẫn tiếp tục trở nên ngày càng tồi tệ.

Một trong những loại rác thải nhựa đại dương gây thiệt hại lớn nhất đến môi trường 
sống của các loài thủy sinh vật là ngư cụ bị bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ trên biển - 
thường được gọi là “ngư cụ ma”. Mặc dù vấn đề này đã được biết đến trong nhiều thập 
kỷ, nhưng chỉ trong vài năm gần đây, chúng ta mới bắt đầu hiểu được toàn bộ mức độ 
nghiêm trọng của vấn đề - và câu hỏi là chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó.

VẤN ĐỀ LÀ GÌ?
Ước tính ngư cụ ma chiếm ít nhất 10% lượng rác thải nhựa đại dương. Tức là khoảng 
500.000 đến 1 triệu tấn ngư cụ bị bỏ lại đại dương mỗi năm5,6. Các loại ngư cụ 
như lưới, dây và lưỡi câu, dây thừng từ hoạt động đánh bắt và tàu thuyền chiếm tới 
46% trong tổng số 45.000-129.000 tấn rác thải nhựa trôi nổi tại đảo rác Thái Bình 
Dương7.

Ngư cụ ma là dạng rác thải nhựa đại dương nguy hại nhất8.Loại rác thải nhựa đại 
dương này gây hại đến 66% động vật biển có vú, 50% chim biển và tất cả các loài rùa 
biển – đối với tất cả các nhóm loài; Ngư cụ ma là nguyên nhân cao nhất gây ra cái chết 
cho các sinh vật biển9. Một ví dụ là ở Vịnh Mexico, lưới rê bị loại bỏ đã đẩy loài cá heo 
California (vaquita) đến bờ vực tuyệt chủng – hiện chỉ còn lại khoảng 10 cá thể.

Nhiều sinh vật biển bị mắc hoặc vướng vào dây, lưỡi câu, lưới, bẫy và các ngư cụ bị loại 
bỏ khác chết cái chết từ từ và đau đớn do ngạt thở hoặc kiệt sức. Ngoài ra, ngư cụ ma 
cũng hủy hoại các sinh cảnh biển có giá trị11,12,13,14. 

Vì được thiết kế có chủ đích nhằm bẫy và đánh bắt thủy sản, nên không có gì ngạc nhiên 
khi ngư cụ ma vẫn tiếp tục đánh bắt cá và các sinh vật biển khác ngay cả khi bị thất lạc 
hoặc loại bỏ15,16,17,18. Và vì một phần của ngư cụ được làm bằng nhựa nên phải mất nhiều 
thập kỷ để phân hủy, các tác hại gây ra vẫn tiếp tục trong nhiều năm. Tác động gây hại 
này làm suy yếu tính bền vững và lợi nhuận kinh tế từ nghề cá do một phần sản lượng 
thủy sản bị tổn thất - một số nghiên cứu ước tính rằng hơn 90% các loài thụ động 
vướng vào ngư cụ ma là các loài có giá trị kinh tế19. 

Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng chịu ảnh hưởng. Ngư cụ ma gây cản trở đối với tàu 
thuyền, đe dọa sự an toàn hàng hải. Và giống như các mảnh rác thải nhựa đại dương 
khác, ngư cụ ma gây ảnh hưởng đến ngành du lịch do chúng tàn phá vẻ đẹp cảnh quan 
tự nhiên20.
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GIẢI PHÁP LÀ GÌ?
Nhìn chung ngư dân không mong muốn đánh mất ngư cụ – mặc dù một số lượng đáng kể ngư cụ cố 
tình bị vứt bỏ khi gặp các sự cố bất ngờ trên biển hay để che giấu hành động đánh bắt bất hợp pháp, không 
khai báo và không theo quy định (IUU) hoặc do ngư cụ hỏng không còn sử dụng được, đối với hầu hết ngư 
dân, ngư cụ là sinh kế và là khoản đầu tư tài chính đáng kể của họ. Nhưng ngay cả với những nghề cá được 
quản lý tốt nhất, ngư cụ vẫn bị mất hoặc bị thất lạc do thời tiết, sự cố máy móc hoặc lỗi của con người. Một 
nghiên cứu gần đây ước tính rằng 5,7% lưới đánh cá, 8,6% bẫy và lồng, và 29% tất cả các loại dây câu 
được sử dụng trên toàn cầu bị bỏ hoang, thất lạc hoặc thải bỏ vào môi trường21.

Tuy nhiên, có nhiều ví dụ cho thấy các hành động tích cực nhằm giảm thiểu tác động từ ngư cụ ma 
đang được thực hiện trên khắp thế giới thông qua sự hợp tác giữa ngư dân, các đối tác trong ngành khai 
thác thuỷ sản, các bến cảng, các tổ chức phi chính phủ, các nhà nghiên cứu, các chính phủ và các tổ chức 
liên chính phủ. Ở cấp độ quốc tế, Sáng kiến Loại bỏ Ngư cụ ma toàn cầu (GGGI), liên minh của hơn 100 tổ 
chức bao gồm WWF, đã được thành lập vào năm 2015 để góp phần giải quyết vấn đề này. 

Để phát triển các chiến lược hiệu quả phòng chống ngư cụ ma, cần xem xét nguyên nhân gốc rễ của việc 
bỏ hoang/thất lạc/vứt bỏ ngư cụ và nhận diện các vấn đề liên quan mà ngư dân cần biết và thực hành trong 
quá trình khai thác thuỷ sản như an toàn, kinh tế và bảo tồn.

Ngăn ngừa việc bỏ hoang/thất lạc/vứt bỏ ngư cụ là ưu tiên hàng đầu, trong đó giáo dục, các biện pháp 
tự nguyện và các quy định đều có vai trò nhất định. Các biện pháp phòng ngừa bao gồm hạn chế sử dụng 
các ngư cụ gây nguy cơ cao ở một số khu vực hoặc thời điểm nhất định trong năm, đánh dấu ngư cụ để 
nhận biết rõ nguồn gốc và chủ sở hữu, đồng thời cải thiện việc thải bỏ và tái chế ngư cụ hết tuổi thọ.

Mặc dù vậy, một số ngư cụ chắc chắn vẫn sẽ bị mất, do đó áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động 
là rất quan trọng. Ngư cụ sản xuất có các thành phần phân hủy sinh học là một trong những biện pháp 
hiệu quả để phòng tránh ngư cụ ma trôi nổi lâu dài trên đại dương22,23,24,25,26. Các thành phần phân hủy sinh 
học đã được sử dụng trong một số ngư cụ như lồng bẫy các loài có vỏ và chà rạo (FAD), tuy nhiên vẫn cần 
có các nghiên cứu thêm về lưới phân hủy sinh học và các ngư cụ khác.

Cuối cùng, vì ngư cụ làm từ nhựa gây tác động lâu dài với môi trường, do đó cần thu gom lại càng nhiều 
ngư cụ thất lạc/bị vứt bỏ càng tốt, dù hoạt động này có thể tốn kém, đặc biệt là thu gom ngư cụ từ các môi 
trường sống dưới biển sâu. Các chương trình phục vụ lập báo cáo và thu gom lại các ngư cụ bị mất đã và 
đang được triển khai ở một số nơi và các chương trình “thu gom rác thải nhựa đại dương” – chương trình 
áp dụng phần thưởng cho ngư dân thu gom rác thải nhựa đại dương, bao gồm ngư cụ ma - đang ngày càng 
trở nên phổ biến.

HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU
Mặc dù ngư cụ ma và ô nhiễm nhựa là những vấn đề toàn cầu, nhưng chưa có hiệp ước quốc tế nào 
được ký kết riêng để giải quyết các vấn đề này. Các luật/quy định hiện hành có liên quan còn rời rạc và 
không hiệu quả.

Các nhà lãnh đạo từ hơn 40 quốc gia cùng với hơn 1,8 triệu người trên thế giới đã tham gia kêu gọi sự tham 
gia thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương. Cần có nhiều quốc gia tham gia để ký kết một hiệp 
ước mới của Liên hợp quốc về ô nhiễm nhựa đại dương bao gồm các điều khoản quản trị toàn cầu 
hiệu quả đối với ngư cụ ma.

Cho đến thời điểm tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã trở thành một trong bốn quốc gia tiên phong toàn cầu 
(cùng với Đức, Ghana, Ecuado, và là quốc gia đầu tiên ở Châu Á) chính thức ủng hộ và tham gia tiến trình 
thảo luận về các thành phần của một Hiệp ước toàn cầu về quản lý rác thải nhựa đại dương. Tổng cục Biển 
và Hải đảo Việt Nam, đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham gia tiến trình này.
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VẤN ĐỀ NGƯ CỤ MA
LÀ VẤN ĐỀ
CỦA CHÚNG TA
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Ngư cụ bị bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ, thường được gọi là ngư cụ ma, là một vấn đề không thể 
tránh khỏi của nghề cá toàn cầu mà hầu hết chúng ta không nhận thấy hoặc quan tâm đến. Ngay 
cả những ngư dân sống trên mặt nước cũng hiếm khi hiểu được tác hại của ngư cụ họ đánh mất/
loại bỏ. Những tác hại của ngư cụ ma là rất lớn và mặc dù vấn đề đã được biết đến trong nhiều 
thập kỷ, nhưng chúng ta chỉ mới nhận ra quy mô và tác hại sâu rộng của vấn đề này trong vài 
năm gần đây.

CÓ BAO NHIÊU NGƯ CỤ TRỞ THÀNH NGƯ CỤ MA?
Ngoại suy từ các nguồn trên đất liền cho thấy ước tính ít nhất 10% rác thải đại dương được 
tạo thành từ các hoạt động đánh bắt, có nghĩa là khoảng 500.000 đến 1 triệu tấn ngư cụ có 
khả năng thải vào đại dương mỗi năm27,28. 

Đã có nhiều nỗ lực cố gắng định lượng vấn đề này tại các cấp địa phương, 
khu vực và toàn cầu, từ đó cho chúng ta thấy một bức tranh thuyết phục về 
mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các nghiên cứu đã ghi lại cho thấy:

• 11.436 tấn bẫy và 38.535 tấn lưới bị loại bỏ hàng năm ở các vùng nước 
của Hàn Quốc29.

• Ước tính có khoảng 160.000 rập ghẹ xanh bị mất hàng năm ở Vịnh 
Chesapeake trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 200830.

• Tính trong 5 năm có tới hơn 70 km lưới rê bị mất trên ngư trường 
Greenland Halibut của Canada31.

• Ước tính có khoảng 5.500-10.000 mảnh lưới rê thất lạc tại khu vực biển 
Baltic hàng năm trong khoảng thời gian từ 2005 đến 200832.

• 5% (> 1.300 ngư cụ trong thời gian 2016–2017) trong số 30.000 chà rạo 
(FAD) được sử dụng ở khu vực biển Tây Trung Thái Bình Dương bị bỏ 
hoang/thất lạc và trôi dạt vào các môi trường sống gần bờ mỗi năm33.

© shutterstock/ Andi111
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Một nghiên cứu toàn cầu gần đây về tỷ lệ ngư cụ bị mất, với nguồn số liệu từ phía Bắc 
bán cầu, ước tính rằng 5,7% lưới đánh cá, 8,6% lồng bẫy, và 29% các loại dây câu được sử 
dụng trên toàn cầu bị bỏ hoang, bị mất hoặc bị thải vào môi trường34. Một nghiên cứu 
khác tổng hợp thông tin có sẵn từ nhiều nguồn, có tên là Lively and Good (2018)35 ước 
tính rằng cứ 14 bộ lồng bẫy được sử dụng thì mất 1 bộ, thậm chí trong một số trường 
hợp 2 bộ sử dụng thì mất 1 bộ. Tương tự như vậy, họ ước tính rằng mỗi thuyền sử dụng 
lưới rê có thể mất trung bình từ 3 đến 7 tấm lưới mỗi năm. Ở các vùng như ven biển của 
Hàn Quốc, nơi lưới rê được sử dụng rất phổ biến, con số này có thể còn cao hơn, lên đến 
38.535 tấn lưới bị mất mỗi năm36,37. Số ngư cụ bị mất này làm gia tăng khối lượng rác thải 
nhựa gây ô nhiễm đại dương hàng năm. Thật vậy, ở Đảo rác Bắc Thái Bình Dương, lưới, 
dây và dây thừng từ hoạt động đánh bắt và vận chuyển thủy sản chiếm 46% trong tổng 
số 45.000-129.000 tấn rác thải nhựa trôi nổi ở khu vực này38.

NGƯ CỤ MA TIẾP TỤC ĐÁNH BẮT CÁC LOÀI THỦY SẢN (ĐÁNH BẮT 
MA) VÀ TÁC ĐỘNG TỪ VIỆC NÀY ĐỐI VỚI CÁC SINH VẬT BIỂN, CÁC 
HỆ SINH THÁI VÀ CÁC LOÀI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ ĐANG BỊ ĐE DỌA
Ngư cụ ma là dạng rác thải nhựa đại dương nguy hại nhất39. Thú biển, chim và bò sát 
chết đuối chủ yếu do mắc vào ngư cụ ma. Cá và động vật không xương sống bị mắc kẹt 
vào ngư cụ ma, bị thương và do đó làm mồi cho các động vật khác, và chính những động 
vật săn mồi này cũng có thể bị mắc kẹt lại khi cố săn những con vật đã bị mắc trong ngư 
cụ ma. 'Đánh bắt ma' là thuật ngữ chỉ việc ngư cụ ma tiếp tục trở thành bẫy đánh bắt 
các loài khi trôi trong đại dương40. Dạng đánh bắt của ngư cụ ma nguy hiểm này vẫn sẽ 
tiếp tục cho đến khi ngư cụ mất tính nguyên vẹn41. Thường thì việc này xảy ra nhiều nhất 
vào năm đầu tiên sau khi ngư cụ bị mất, tuy nhiên có những trường hợp quan sát thấy 
ngư cụ ma tiếp tục bắt và giết động vật hàng thập kỷ sau khi bị mất42,43,44,45. Đây là những 
cái chết từ từ và đau đớn đối với nhiều loài động vật, ví dụ như cá mập và cá đuối. Do 
vậy các mối quan tâm đáng chú ý được nêu ra trên quan điểm quyền của động vật46.

Mặc dù trên thực tế nhiều loại ngư cụ được thiết kế để đánh bắt chọn lọc loài mục 
tiêu, chúng vẫn có thể khiến các loài động vật khác mắc kẹt sau khi bị bỏ hoang/
thất lạc/vứt bỏ. Tại biển Salish, ghi nhận có tới hơn 260 loài quý hiếm độc nhất vô nhị, 
bao gồm thú biển, chim, các loài cá được bảo vệ và các loài động vật không xương sống 
có giá trị thương mại được quan sát thấy bị mắc kẹt vào và bị chết trong lưới rê cá hồi 
trôi nổi. Trong quá trình thu lưới trôi nổi ở vùng biển Salish, những động vật được quan 
sát thấy trong những tấm lưới thu gom chỉ phản ánh phần nổi của tảng băng chìm về tỷ 
lệ tử vong do đánh bắt của ngư cụ ma gây ra bởi những ngư cụ trôi nổi này. Hardesty và 
cộng sự (2015)47 đã xây dựng một mô hình dự đoán tác động lâu dài của đánh bắt ngư cụ 
ma từ các loại lưới trôi nổi thu gom được từ Biển Salish và ước tính rằng 4.500 lưới bị loại 
bỏ từ năm 2002-2009 có khả năng giết chết hơn 2,5 triệu cá thể động vật không xương 
sống ở biển; 800.000 cá thể cá và 20.000 các thể chim biển. Stelfox và cộng sự. (2016)48 
đã tổng hợp thông tin và ghi lại rằng hơn 5.400 cá thể động vật từ 40 loài thú biển, bò 
sát và các loài cá sụn (cá mập và cá đuối) khác nhau bị vướng vào ngư cụ ma.

Ô nhiễm chì từ các phao được sử dụng trong lưới rê cũng là một mối quan tâm đáng chú 
ý đối với cả sinh vật biển và môi trường sống của chúng khi lưới bị mất/thải bỏ vào đại 
dương. Một nghiên cứu tìm thấy trong một con hải cẩu ở gần bến cảng bị ô nhiễm chì từ 
các phao của ngư cụ đánh bắt, đây là bằng chứng bổ sung về tác hại của ngư cụ ma ảnh 
hưởng đến sức khỏe của các loài sinh vật biển49.

Ngư cụ ma cũng là nguyên nhân phá hủy các sinh cảnh quan trọng gần bờ và trên 
đại dương. Các tác động của ngư cụ ma rất khác nhau đối với từng khu vực biển, nhưng 
thường thấy nhất là các ảnh hưởng tiêu cực đến các khu vực nhạy cảm ven bờ, như thảm 
cỏ biển, rong tảo biển, rạn san hô và rừng ngập mặn, đây là những môi trường sống 
quan trọng và là khu vực sinh sản của nhiều loài50. Ngư cụ ma phá vỡ các rạn san hô, 
khuấy động môi trường sống dưới đáy biển của động vật sống bám (không di chuyển), 
phá hoại thảm thực vật, tích tụ trầm tích, làm động vật chết ngạt và cản trở chúng tiếp 
cận một số môi trường sống nhất định51,52,53,54. Việc tăng cường khám phá các môi trường 
sống dưới đáy biển cũng giúp ghi lại sự tích tụ ngư cụ ma ở những nơi tưởng như rất sâu 
xa này55,56,57,58,59.  

5.7% LƯỚI ĐÁNH 
CÁ, 8,6% LỒNG 

BẪY, VÀ 29% CÁC 
LOẠI DÂY CÂU 

ĐƯỢC SỬ DỤNG 
TRÊN TOÀN CẦU BỊ 
BỎ HOANG, BỊ MẤT 
HOẶC BỊ THẢI VÀO 

MÔI TRƯỜNG.

HƠN 5.400 CÁ THỂ 
ĐỘNG VẬT TỪ 40 
LOÀI KHÁC NHAU 

ĐƯỢC GHI NHẬN LÀ 
ĐÃ BỊ VƯỚNG VÀO 

NGƯ CỤ MA.
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HIỂM HỌA TỪ NGƯ CỤ 
MA ĐỐI VỚI HẢI CẨU 
VÀ SƯ TỬ BIỂN
Các đám rối tạo ra từ ô nhiễm rác thải 
nhựa ở các vùng biển là mối đe dọa 
đối với ít nhất 243 loài sinh vật biển60. 
Hầu hết các đám rối này là do dây 
cước, dây thừng và các thành phần 
khác của ngư cụ đánh bắt tạo thành61. 
Mặc dù lưới có thể ảnh hưởng đến 
nhiều loài thú biển khác nhau, nhưng 
bằng chứng cho thấy sư tử biển và hải 
cẩu (có tên khoa học là pinnipeds) là 
những loài dễ bị ảnh hưởng nhất. Ví 
dụ như ở Úc, ước tính khoảng 1.500 
con sư tử biển Úc (Neophoca cinerea) 
chết hàng năm do vướng vào các đám 
rối của lưới rê do xung đột ngư trường 
của nghề đánh bắt cá mập và môi 
trường sư tử biển kiếm ăn62.

Sự nhạy cảm của các loài này có thể 
là do bản chất thích khám phá của 
chúng, đặc biệt là ở những con non 
khi chúng chơi đùa, hoặc do chúng vô 
tình vướng phải những mảnh rác thải 
nhựa đại dương ở khu vực ven bờ63. 
Trong một quần thể 30.000 cá thể hải 
cẩu lông Úc (Arctocephalus latexillus 
doriferus) sinh sống ở Nam Úc, 138 
vụ mắc vào đám rối rác thải nhựa đại 
dương được báo cáo trong khoảng 
thời gian từ năm 1997 đến năm 2012. 
50% thành phần trong các đám rối này 
là các mảnh sợi hoặc dây nhựa, bao 
gồm mảnh lưới rê, và 17% là đoạn dây 
câu bằng cước là thành phần của lưới 
rê. Hầu hết nạn nhân (94%) của các vụ 

bị mắc vào các đám rối này là các con 
non (53%) hoặc chưa trưởng thành 
(41%)64. 

Theo phản ứng tự nhiên khi sợ hãi, 
những con vật này xoay người khi bị 
vướng vào ngư cụ ma khiến cho các 
sợi rối quấn lấy chúng ngày càng chặt 
hơn trong thời gian dài. Sư tử biển và 
hải cẩu vướng vào, hoặc thậm chí ăn 
phải các mảnh rác nhựa đại dương 
này có thể gặp các vấn đề đột ngột và 
nghiêm trọng như ngạt thở; hoặc các 
tác động "mãn tính" làm gia tăng các 
vấn đề gây hại đến sự an toàn của cả 
loài theo thời gian như nhiễm trùng, 
chấn thương da và cơ, thậm chí có khả 
năng dẫn đến cụt chi hoặc thậm chí 
bị cắt đến tận xương. Được biết, tùy 
thuộc vào vật liệu mà chúng bị vướng 
vào, tác động gây ra là khác nhau; ví 
dụ, lưới nhiều sợi có thể dễ chứa vi 
khuẩn hơn, gây nhiễm trùng. Theo 
cách này, khả năng di chuyển, kiếm 
ăn và hành vi của chúng trở nên bất 
bình thường. Trong trường hợp cá thể 
đang mang thai bị vướng vào đám rối 
rác thải nhựa thì có thể chịu các biến 
chứng rất tệ như phù nề, giảm khả 
năng sống sót và khả năng sinh sản65. 

Những con số ước tính về tỷ lệ nuốt 
phải và mắc vào các đám rối rác thải 
nhựa đại dương của các động vật 
này dựa trên thông tin thu được từ 
số lượng động vật còn sống hoặc 
chết gần đây, do đó con số thực có 
thể nhiều hơn nhiều. Hiện chưa rõ 
số lượng sư tử biển và hải cẩu có khả 
năng tử vong sau khi bị mắc vào ngư 
cụ ma66.
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© Omar Vidal / WWF 

CÁ HEO CALIFORNIA 
(VAQUITA): LOÀI THÚ BIỂN CÓ 
NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CAO 
NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
Bị giới hạn môi trường sống trong một 
khu vực nước tương đối nông và nhỏ ở 
Thượng Vịnh California, Mexico, loài cá 
heo vaquita là loài cá heo nhỏ nhất thế 
giới67. Cá heo vaquita hiện đang đối mặt 
với nguy cơ tuyệt chủng rất cao do liên tục 
vướng vào các đám rối rác thải nhựa đại 
dương từ các tấm lưới rê bị mất/thải bỏ 

từ hoạt động đánh bắt cá totoaba bất 
hợp pháp, một loài cá nguy cấp có giá 
trị cao trên thị trường chợ đen68. Các 
ước tính khoa học mới nhất của Ủy 
ban Quốc tế về Phục hồi loài cá heo 
Vaquita (CIRVA) đưa ra vào tháng 3 
năm 2019 cho thấy chỉ có khoảng 10 
cá thể cá heo vaquita còn sống trong 
năm 2018 (với 95% khả năng con số 
thực là từ 6 đến 22 cá thể). Số lượng 
cá heo vaquita bị giảm thấp nghiêm 
trọng như vậy là do hậu quả của tác 
dụng phụ từ hoạt động đánh bắt bằng 
ngư cụ lưới rê69.
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Cá heo vaquita đã được Tổ chức bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) liệt 
kê vào danh mục cực kỳ nguy cấp từ 
năm 199670 khi số cá thể được ước 
tính vào thời điểm đó là 567. Sự sụt 
giảm gần đây là nghiêm trọng nhất, 
gần một nửa số cá thể còn lại đã mất 
trong khoảng thời gian từ năm 2015 
đến năm 2016. Thiết bị theo dõi âm 
thanh có thể phát hiện số lượng cá 
thể cá heo vaquita giảm, ước tính mức 
giảm trung bình gần 50% số cá thể 
hàng năm71. Trừ khi sự suy giảm này 
được ngăn chặn bằng cách dừng tỷ 
lệ tử vong gây ra bởi hoạt động đánh 
bắt bằng lưới rê bất hợp pháp, cá heo 
vaquita sẽ tuyệt chủng trong một vài 
năm tới. 

Họat động đánh bắt ở Thượng Vịnh 
California, Mexico, là sinh kế quan 
trọng của các cộng đồng địa phương 
nói riêng, và đối với Mexico nói chung, 
tuy nhiên đánh bắt không bền vững 
là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực, 
ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu 
cầu cho cả thế hệ hiện tại và thế hệ 
tương lai sinh sống ở nơi này.

Từ năm 2008, WWF đã bắt đầu các 
nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đánh 
bắt bền vững và nghề cá sử dụng ngư 
cụ thay thế cho các cộng đồng địa 
phương song song với hoạt động loại 
bỏ ngư cụ ma ở khu vực Thượng Vịnh 
California, nhằm giảm thiểu mối đe 
dọa chính đối với cá heo vaquita. Vào 
tháng 10 năm 2016, chính phủ Mexico, 
CIRVA và WWF Mexico đã cùng nhau 
xây dựng và thực hiện chương trình 

loại bỏ lưới ma đầu tiên, bao gồm các 
hoạt động xác định vị trí một cách 
có hệ thống và loại bỏ các ngư cụ bị 
bỏ hoang hoặc ngư cụ bất hợp pháp 
trong khu vực bảo vệ cá heo vaquita. 
Một nhóm nòng cốt bao gồm đại diện 
từ các cơ quan bảo tồn quốc tế, các 
nhà nghiên cứu, các tổ chức phi chính 
phủ, chính phủ Mexico và ngư dân địa 
phương có ý thức bảo tồn đã được 
thành lập, tích cực tham gia vào việc 
thiết kế, tổ chức và thực hiện chương 
trình vớt lưới ma, với mục đích loại bỏ 
số lượng lớn nhất có thể ngư cụ bị bỏ 
hoang, bị mất hoặc vứt bỏ ở khu vực 
Thượng Vịnh California.

Với sự hỗ trợ của WWF Mexico, cộng 
đồng địa phương đã tham gia các hoạt 
động này, mở rộng chương trình loại 
bỏ lưới ma để tái chế vật liệu, thiết kế 
và thử nghiệm các ngư cụ thay thế để 
loại bỏ việc sử dụng lưới rê trong khu 
vực.

Cá heo vaquita hiếm khi được nhìn 
thấy trong khu vực, câu hỏi là liệu 
chúng có thể được cứu ở giai đoạn rất 
muộn này hay không. Trường hợp của 
cá heo vaquita cho thấy rõ những tác 
động nghiêm trọng mà ngư cụ ma và 
hoạt động đánh bắt trái phép gây ra 
trong việc đẩy các loài đến nguy cơ 
tuyệt chủng, chúng ta cần phải hành 
động khẩn cấp để tránh số phận của 
nhiều loài sinh vật biển khác đi theo 
con đường tương tự.
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THIỆT HẠI KINH TẾ TỪ NGƯ CỤ MA
Mặc dù ngư cụ ma trở thành các bẫy động vật biển một cách không chủ đích, các loài mục tiêu của 
từng loại ngư cụ nhất định vẫn thường chiếm số lượng nạn nhân lớn nhất từ việc đánh bắt 
"ma", vì ngư cụ đó tiếp tục đánh bắt loài đó theo như thiết kế72. Nhiều nghiên cứu đã cố gắng đánh 
giá sự suy giảm của các loài gây ra từ đánh bắt của ngư cụ ma và lợi ích đối với nghề cá khi ngư cụ ma 

được quản lý hiệu quả:
• Antonelis và cộng sự. (2011)73 đã ước tính 178.874 cá thể cua/ghẹ trị giá 744.296 đô la 

Mỹ đã bị mất vì đánh bắt ma do các ngư cụ ma là bẫy cua/ghẹ bị mất/thất lạc chỉ tính 
trong một mùa ở Puget Sound, tức là khoảng 4,5% sản lượng bị thất thoát.

• Scheld và cộng sự. (2016)74 ghi nhận sản lượng đánh bắt ghẹ xanh tăng 13.504 tấn trị 
giá 21,3 triệu đô la Mỹ sau khi loại bỏ 34.408 bẫy ghẹ ma trong thời gian sáu năm.

© Shutterstock/ Adnan Buyuk/ WWF

Thiệt hại kinh tế gây ra cho ngư dân còn bao gồm cả giá trị của ngư cụ bị mất. Chỉ tính riêng nghề 
khai thác cua ở British Columbia, chi phí thay thế các ngư cụ bị mất hàng năm đã khiến ngành này tiêu 
tốn hơn 490.000 đô la Mỹ75.

Nhưng thủy sản không phải là ngành duy nhất chịu thiệt hại kinh tế từ ngư cụ ma. Ngư cụ ma còn gây 
ra các nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động điều hướng tàu thuyền, đe dọa sự an toàn hàng hải76,77. Lồng 
và dây đánh bắt ghẹ bị thất lạc là một vấn đề mà các chuyến phà của bang Washington, Mỹ thường 
xuyên gặp phải, đôi khi các vụ việc này gây ra thiệt hại lớn và khiến các chuyến phà bị hủy78. Các hoạt 
động kinh tế như du lịch cũng bị ảnh hưởng vì du khách nhận thấy rõ vẻ đẹp tự nhiên bị phá vỡ với sự 
có mặt của các mảnh rác thải nhựa đại dương79.

NGUY CƠ TỪ CÁC LOẠI NGƯ CỤ KHÁC NHAU
Mặc dù việc mất ngư cụ xảy ra ở tất cả các nghề đánh bắt, dù là đánh bắt thủ công hay công nghiệp, 
một số loại ngư cụ có tính sát thương cao hơn so với một số loại khác. Ví dụ: các loại lưới kéo không 
được coi là có nguy cơ đánh bắt ma cao, nhưng những cá thể rùa sinh sống dọc theo bờ Vịnh 
Carpentaria của Úc đã bị mắc và chết do loại lưới ma này80. Ngay cả dây câu từ cần câu giải trí cũng có 
thể tạo ra nguy hiểm khi bị mất với số lượng lớn, như tại các cầu câu cá công cộng81.

Một nghiên cứu trước đây của GGGI đã xếp hạng tác động từ các loại ngư cụ ma khác nhau và tính 
điểm cho từng loại ngư cụ dựa trên nguy cơ bị mất và khả năng gây hại khi bị mất82. Nghiên cứu này 
cung cấp cái nhìn hữu dụng trên phạm vi toàn cầu về các loại ngư cụ gây rủi ro cao nhất. Lưới rê, lồng 
bẫy, và chà rạo (FAD) được xếp hạng là ba loại ngư cụ đánh bắt gây hại cao nhất. Tham khảo hình 1 về 
đánh giá rủi ro gây ra từ ngư cụ ma.
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Hình 1: Đánh giá rủi ro về Ngư cụ ma. Tổng hợp từ: Ghost Gear Initiative; Huntington, T., 2017. Best 
Practice Framework for the Management of Fishing Gear. A Global Ghost Gear Initiative report.
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1.1 NGHỀ LƯỚI RÊ là loại ngư 
cụ hoạt động thụ động như một 
"bức tường" nằm trong nước và 
bắt những cá thể thủy sản mắc 
kẹt vào đó. Có nhiều loại hình 
lưới rê để phân loại, mỗi loại có 
các đặc điểm khác nhau. Ví dụ, có 
loại có thể cố định hoặc có loại để 
trôi, loại lưới này hoạt động ở các 
độ sâu khác nhau của cột nước 
(tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy) và 
kích thước mắt lưới thay đổi tùy 
thuộc vào loài mục tiêu. Loại ngư 
cụ với các dây câu mảnh, chủ yếu 
là sợi cước này rất dễ bị thất lạc 
và thường không được tìm kiếm 

nhiều vì giá rẻ và dễ thay thế. Vì 
đây là ngư cụ đánh cá thụ động 
nên nó sẽ tiếp tục đánh bắt sau 
khi bị thất lạc, và ngay cả khi “bức 
tường” bị sụp đổ do mất phao nổi, 
nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến tầng 
đáy của đại dương. Việc đánh dấu 
ngư cụ, thử nghiệm các vật liệu 
thay thế, cũng như khuyến khích 
tìm và thu hồi loại ngư cụ này sẽ 
giúp giảm tác động của chúng. 
Tham khảo trong hình 2 và 3.

1. NGƯ CỤ GÂY ĐÁNH BẮT MA
CAO NHẤT 
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Hình 3. Cá voi mắc vào lưới rê thất lạc.

Hình 2. Lưới rê được đặt để đánh bắt.
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1.2 LỒNG VÀ BẪY cũng đã 
được thừa nhận là ngư cụ ma có 
hại nghiêm trọng. Mặc dù mỗi 
loại có cấu trúc khác nhau, với vật 
liệu từ tre đến nhựa và kim loại, 
cả hai đều hoạt động dưới nước 
và thường bẫy các loài bằng cách 
sử dụng mồi. Loại ngư cụ này 
thường bị mất/thất lạc vì những 
lý do tương tự như lưới rê. Nếu bị 
mất/thất lạc, lồng và bẫy sẽ tiếp 
tục thu hút động vật do có mồi 
trong đó. Vòng gây hại luẩn quẩn 
được tạo ra khi các cá thể bị mắc 
vào đó trở thành mồi của những 

nạn nhân tiếp theo. Và việc này 
sẽ tiếp diễn cho đến khi cấu trúc 
của ngư cụ mất tình trạng nguyên 
vẹn, nhưng tác động vẫn có thể 
tiếp tục sau đó vì ngư cụ này 
thường được buộc bằng phao và 
do đó các đám rối dây phao vẫn 
có thể gây ra tác hại. Do đó ở một 
số quốc gia, các hướng dẫn hoặc 
thậm chí là các quy định bắt buộc 
phải có cơ chế để theo dõi và thu 
lại các ngư cụ thất lạc (như đánh 
dấu ngư cụ hoặc thậm chí gắn 
GPS cho ngư cụ)83,84,85. Tham khảo 
Hình 4 và 5.
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Hình 5. Rủi ro về điều hướng với tàu thuyền khi lồng và bẫy bị bỏ hoang, thất lạc, vứt bỏ.

Hình 4. Lồng và bẫy được đặt để đánh bắt.
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1.3 CHÀ RẠO (FADS) trên thế 
giới thường được sử dụng nhiều 
trong đánh bắt cá ngừ. Một cách 
tự nhiên cá tập trung xung quanh 
các vật nổi và ngư dân đã lợi dụng 
hành vi này, tập trung đánh bắt 
xung quanh các vật nổi và cố 
tình triển khai các vật nổi thu hút 
cá. Ước tính số chà rạo được sử 
dụng trên toàn cầu hàng năm 
dao động trong khoảng từ 45.000 
đến hơn 100.00086. Chà rạo được 
chế tạo bằng cách sử dụng lưới 
vây cũ hoặc các nguồn khác. Lưới 
thường được quấn quanh một vật 
nổi và phần còn lại thả dài xuống 
dưới bề mặt nước, có khi tới độ 
sâu 70m hoặc hơn trong một số 
trường hợp. Kích thước mắt lưới 
sử dụng dao động từ 90mm đến 
200mm87. Kiểu giăng lưới như thế 
này có thể bắt cá và các động vật 
khác tập trung xung quanh chà 
rạo kéo theo các động vật săn 
mồi bị thu hút bởi sự tập hợp của 

các loài quanh chà rạo. Thông 
thường chà rạo tự trôi có thể theo 
dõi được bằng cách sử dụng phao 
vệ tinh, nhưng ngư dân và các 
doanh nghiệp đánh bắt thường sẽ 
ngừng theo dõi các lưới chà rạo bị 
trôi dạt, thay vì thu hồi chúng, khi 
chúng trôi ra khỏi khu vực đánh 
bắt88. Các tác động nguy hại sau 
khi chà rạo không còn được các 
cá nhân/doanh nghiệp đánh bắt 
theo dõi hoặc sử dụng bao gồm: 
tiếp tục đánh bắt ma các loài mục 
tiêu và các loài dễ bị tổn thương; 
gây tác động có hại đối với sinh 
cảnh sống ở đại dương và gần 
bờ89,90,91,92,93,94. Nghiên cứu hiện 
đang được tiến hành để thiết kế 
loại chà rạo có thể phân hủy sinh 
học giúp giảm thiểu tác động có 
hại95,96. Tham khảo Hình 6 và 7.
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Hình 7. Lưới chà rạo quấn các loài mắc vào và di chuyển chúng theo lưới sau khi bị thất lạc hoặc bị mất.

Hình 6. Chà rạo (FADs) được đặt để đánh bắt. Phía bên trái là loại chà rạo có neo, Bên phải là chà rạo tự trôi.
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2. LOẠI NGƯ CỤ GÂY HIỂM HỌA 
ĐÁNH BẮT MA CAO
2.1 NGHỀ CÂU 
bao gồm các loại và kích cỡ khác 
nhau, từ nghề câu tay đơn đến 
những nghề câu vàng dây câu 
dài gắn hàng nghìn lưỡi câu. Dây 
câu tay có tác động tương đối 
thấp, nhưng dây câu vàng  gắn 
nhiều lưỡi câu có thể gây tác động 
nghiêm trọng nếu bị bỏ hoang/
thất lạc. Ảnh hưởng của dây câu 
vàng thay đổi  theo độ sâu mà 
những dây câu vàng được thả, 
tuỳ thuộc việc chúng có neo, để 
trôi hay được kéo theo tàu, đây là 
những ngư cụ đánh bắt thụ động 
có gắn mồi để thu hút động vật. 
Dù là dây câu tay hay dây câu 
vàng gắn nhiều lưỡi câu đều có 
thể bị mất hoặc bị loại bỏ. Vì ngư 
cụ này khá rẻ, chúng thường bị 
lãng quên nếu chúng bị vướng 
vào đâu đó hoặc hư hỏng. Ngoài 
ra, trong trường hợp dây câu 
vàng, chúng thường được dùng ở 
các ngư trường lớn, và những dây 
câu vàng này có thể dài hàng km 

và dễ bị cắt rời bởi các tàu thuyền 
cắt ngang qua hoặc thậm chí do 
các ngư dân cạnh tranh với nhau. 
Mặc dù dây câu vàng có thể trải 
dài nhưng tác động mà chúng tạo 
ra khi bị mất là ít hơn so với các 
ngư cụ khác, đặc biệt nếu chúng 
được thả sâu dưới bề mặt nước. 
Nhưng nếu mắc mồi, lưỡi câu có 
nhiều khả năng tiếp tục đánh bắt 
cá và các loài khác sau khi bị mất, 
và như vậy có thể tạo ra vòng 
đánh bắt ma luẩn quẩn khi động 
vật mắc mồi lại tiếp tục trở thành 
mồi. Lưỡi được gắn vào dây câu 
chính bằng các sợi dây câu nhánh 
làm bằng nhựa, như vậy nếu dây 
câu vàng nằm ở gần bề mặt nước 
thì có thể gây hại cho chim hoặc 
các động vật khác khi chúng bị 
vướng vào. Rùa biển cũng có thể 
bị mắc kẹt vào các lưỡi câu có 
mồi. Việc phát minh ra loại lưỡi 
câu an toàn đối với rùa biển (lưỡi 
câu vòng) có thể giảm thiểu tác 
động với rùa biển. Tham khảo 
Hình 8 và 9.
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Hình 9. Dây câu tiếp tục đánh bắt ma các loài mục tiêu sau khi bị bỏ hoang/mất.

Hình 8. Dây câu tầng mặt được đặt để đánh bắt.
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3.1 LƯỚI KÉO là loại ngư cụ có 
hình như một "túi nổi" hình nón 
được kéo bởi các tàu và đánh bắt 
động vật vào đáy túi nổi. Cá đi 
vào lưới thông qua cửa mở ngang 
thân ngư cụ và cửa này được giữ 
mở với sự trợ giúp của một bộ 
riềng phao, riềng chì và cáp kéo. 
Chúng có thể hoạt động ở các 
độ sâu khác nhau như lưới kéo 
tầng mặt, tầng giữa hoặc tầng 
đáy, loại kéo đáy có thể sát tận 
đáy biển. Đây là những loại ngư 
cụ chủ động vì chúng được kéo 
chủ động để tìm kiếm loài mục 
tiêu. Loại ngư cụ này thường đắt 
tiền nên ngư dân cố gắng tránh 
đánh mất. Với tiến bộ công nghệ 
ngày nay ngư dân có thể đánh 
dấu ngư cụ để có truy tìm nếu bị 
mất. Tuy nhiên, việc theo dõi chỉ 
có thể thực hiện được khi toàn 
bộ lưới bị mất, việc rất hiếm khi 
xảy ra. Khi đánh bắt gần đáy biển, 
đặc biệt là khu vực nền đá, lưới 
có thể bị kẹt, rách và mất một 

3. CÁC NGƯ CỤ GÂY HIỂM HỌA
ĐÁNH BẮT MA TRUNG BÌNH

phần, đặc biệt phổ biến đối với 
lưới kéo đáy. Trong trường hợp 
này, một phần của lưới bị xé ra, 
chìm xuống đáy biển, và sẽ nằm 
tại một chỗ hoặc di chuyển khi 
bị ảnh hưởng bởi dòng chảy. Vì 
nó thường nằm ở đáy biển, nên 
một mảnh lưới có ít cơ hội đánh 
bắt cá, tuy nhiên nó vẫn có thể 
khiến các loài khác vướng vào, ví 
dụ cua, và có thể gây ảnh hưởng 
đến các loài sống bám ở đáy biển 
khiến chúng bị ngạt thở. Lưới kéo 
tầng mặt thường được làm bằng 
polypropylen nhẹ hơn nước. Các 
mảnh rách không trọng lượng của 
loại lưới này sẽ tiếp tục đánh bắt 
ma các loài có xu hướng kiếm ăn 
ở tầng mặt, và trong trường hợp 
này, lưới kéo tầng mặt bị mất có 
thể gây tác động tiêu cực tương 
đương với tác động của chà rạo 
đã thảo luận ở trên. Tham khảo 
các Hình 10 và 11.
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Hình 11. Các mảnh lưới kéo bóp nghẹt các hệ sinh thái biển mong manh như rạn san hô.

Hình 10. Sử dụng lưới kéo trong đánh bắt.
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3.2 LƯỚI VÂY là ngư cụ đánh 
bắt chủ động bằng việc vây các 
động vật vào trong lưới. Hầu 
hết thời gian lưới sẽ được đặt 
và được tàu đánh bắt kéo lưới 
quanh luồng cá và được đóng lại 
từ bên dưới trong khi được từ từ 
kéo vào tàu. Vì lưới vây hoạt động 
chủ yếu ở tầng mặt nên ít hoặc 
không có sự tương tác với tầng 
đáy biển. Đôi khi trong khi đánh 
bắt, một phần của lưới vây có thể 
bị hư hại và cần phải được cắt bỏ 
nhưng không nhất thiết sẽ bị vứt 
bỏ ở đại dương. Nhưng các phân 
đoạn sửa chữa có thể vô tình làm 
thất lạc những mảnh lưới này khi 
vận chuyển trong trường hợp có 
mảnh rơi trên boong. Các thùng 
chứa các mảnh lưới/thành phần 
cần sửa chữa là nơi dễ dàng gây 
mất mát, điều này rất quan trọng 
vì các mảnh lưới này có thể có 
kích thước lên tới vài mét và có 
thể gây ra tác hại tương tự như 
chà rạo hay lưới kéo tầng mặt 
nếu bị mất. Thậm chí, khi bị trôi 

dạt vào các bãi biển, người ta đã 
quan sát thấy tuần lộc Svalbard bị 
vướng vào các mảnh lưới trên các 
bãi biển Bắc Âu, khiến chúng chết 
đói do gạc của chúng bị mắc kẹt 
trong lưới97. Trong trường hợp cá 
quá lớn và nặng và/hoặc cáp kéo 
trên cao bị đứt, toàn bộ lưới có 
thể bị mất, mặc dù đây là trường 
hợp cực kỳ hiếm khi xảy ra. Ngư 
dân sử dụng lưới vây sẽ nỗ lực 
gấp rút để thu hồi lưới bị mất vì 
giá trị kinh tế lớn và chi phí mua 
mới cao. Nếu bị mất, loại lưới 
đánh cá có trọng lượng này rất có 
thể sẽ chìm xuống đáy biển và trừ 
khi nó có kích thước mắt lưới lớn, 
nếu không nó sẽ khiến các động 
vật khác có thể bị vướng vào. Ở 
đáy biển, nó có thể ảnh hưởng 
đến các loại sinh cảnh và sinh vật 
khác, hoặc thậm chí bị di chuyển 
do dòng chảy dưới đáy khi trọng 
lượng dần nhẹ đi và như vậy sẽ 
tiếp tục gây hại. Tham khảo các 
Hình 12 và 13.
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Hình 13. Các mảnh lưới vây trên bờ biển.

Hình 12. Sử dụng lưới vây trong đánh bắt.
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CÁC NGUYÊN NHÂN 
GÂY MẤT NGƯ CỤ
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Thông thường thì ngư dân không muốn đánh mất ngư cụ. Vì đây là phương tiện sinh kế của họ và 
là một khoản đầu tư tài chính đáng kể. Tuy nhiên, ngư cụ vẫn có thể bị bỏ hoang, thất lạc hoặc bị vứt 
bỏ ngay cả trong những hoạt động đánh bắt thủy sản được quản lý tốt nhất.

Ngư cụ bị bỏ khi ngư dân không tìm lại được chúng. Điều này xảy ra khi ngư cụ bị kẹt ở đá ngầm, 
đá hoặc các vật cản khác. Đôi khi xung đột ngư trường của ngư cụ đánh bắt khác nhau cũng gây ra 
tình trạng mắc kẹt, ví dụ: khi lưới kéo được kéo ngang qua khu vực lưới rê đang được đặt hoặc mắc 
vào dây của bẫy cua ghẹ, trong trường hợp này lưới sẽ bị mất vì không thể tìm lại được nếu không có 
cáp dẫn trên bề mặt. Lưới rê cũng có thể bị các loại tàu thuyền khác mắc vào và kéo đi, do đó dẫn đến 
sự di chuyển của các mảnh lưới và cản trở việc thu hồi lại lưới của ngư dân. Vướng vật cản (vô tình 
vướng vào và kéo ngư cụ theo) được xác định là nguyên nhân chính gây mất ngư cụ của nhiều nghề 
cá ven bờ98,99,100,101.

Ngư cụ được coi là bị mất nếu ngư dân không thể xác định được vị trí hoặc mất kiểm soát 
hoạt động của ngư cụ đó. Điều này có thể xảy ra khi phao đánh dấu bị tách rời, hoặc thủy triều hoặc 
sóng tác động hoặc ngư cụ bị kéo ra khỏi vị trí đặt của nó102,103. Va chạm với các ngư cụ đang hoạt 
động hoặc các tàu thuyền khác cũng gây ra tổn thất ngư cụ đáng kể trong nghề đánh bắt bằng ngư 
cụ tĩnh, như ở nghề bẫy tôm hùm, bẫy cua hay lưới rê104,105,106. Các nguyên nhân gây mất ngư cụ khác 
do Brown và cộng sự xác định (2005)107 đối với các nghề cá ở châu Âu bao gồm thời gian ngư cụ ngâm 
nước lâu, đánh bắt ở môi trường sống quá sâu so với mặt nước và triển khai quá nhiều ngư cụ so với 
khả năng quản lý. Ngư dân ở Vanuatu và Quần đảo Solomon đã ghi nhận thêm nguyên nhân từ động 
vật, chẳng hạn như cá mập cắn lưới, là nguyên nhân hàng đầu gây mất ngư cụ108.

Đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cũng góp phần đáng kể 
làm gia tăng số lượng ngư cụ ma, do ngư dân cố tình vứt bỏ ngư cụ để che dấu hành động khai 
thác IUU của mình. Vào năm 2017, GGGI, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và WWF Mexico đã cùng 
hợp tác thực hiện một dự án loại bỏ 5.200m2 lưới rê trái phép và thất lạc khỏi môi trường sống của cá 
heo vaquita ở Vịnh California. Dự án đã minh họa mối liên hệ giữa IUU và ngư cụ ma. Các nghiên cứu 
khác cũng đã ghi nhận mối liên hệ này, mặc dù rất khó để định lượng109,110.

Đôi khi ngư cụ bị cố tình vứt xuống đại dương111,112. Hành vi này xảy ra do thiếu các phương tiện 
xử lý ngư cụ ở trên bờ, chi phí xử lý cao hoặc thiếu không gian lưu trữ trên tàu. Đây cũng có thể là kết 
quả của sự thiếu hiểu biết về tác hại của ngư cụ ma và thói quen bừa bãi và niềm tin biển là vô tận.

© Ashley Morgan/ WWF
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Để xác định và thực hiện giải pháp chiến lược lâu dài nhằm giảm thiểu vấn đề ngư cụ ma, cần 
xác định nguyên nhân và động cơ dẫn đến tình trạng mất và loại bỏ ngư cụ. Cách tiếp cận tốt 
nhất là hiểu lý do tại sao ngư cụ bị mất bằng cách thu thập thông tin từ ngư dân thông qua các cuộc 
phỏng vấn hoặc khảo sát có cấu trúc113,114,115,116. Tuy nhiên, các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất 
ngư cụ do ngư dân báo cáo, chẳng hạn như xung đột giao thông tàu thuyền hoặc ngư cụ bị bám vào 
các chướng ngại vật dường như là nguyên nhân được họ đưa ra để cố tình che giấu các nguyên nhân 
thực gây ảnh hưởng đến hành vi của họ. Richardson và các cộng sự. (2018)117 nhận thấy các lý do ngư 
dân dùng để báo cáo về việc mất ngư cụ là do các quy định về quản lý nghề cá. Ví dụ, mất ngư cụ do 
thời tiết xấu có thể do ảnh hưởng của các hoạt động quản lý hoặc do động cơ thị trường thúc đẩy ngư 
dân đánh bắt trong thời tiết xấu. Vì vậy, để xây dựng các chiến lược ngăn ngừa mất ngư cụ hiệu 
quả, cần phải xem xét các nguyên nhân gốc rễ của việc mất ngư cụ. Điều quan trọng không 
kém là ngư dân phải hiểu và thực hành về các vấn đề an toàn, kinh tế và bảo tồn trong hoạt 
động đánh bắt của họ. 

Hình 14. Nguyên do ngư cụ bị loại, thất lạc hoặc vứt bỏ. Theo MacFadyen và cộng sự. 2008.
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Các chính sách toàn cầu và các tổ chức quản lý nghề cá khu vực có vai trò quan trọng trong việc 
ngăn ngừa và giảm thiểu ngư cụ ma thông qua các biện pháp ràng buộc và tự nguyện mà các 
quốc gia thành viên và các chính phủ tham gia phải tuân thủ. Đáng tiếc là khung pháp lý toàn 
cầu hiện hành về vấn đề ngư cụ bị bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ còn rời rạc và không 
hiệu quả. Các khuôn khổ cấp khu vực cũng còn phân tán và thậm chí một số khuôn khổ này chỉ 
giải quyết vấn đề nửa chừng, nhiều công cụ hiện có hoặc hạn chế về mặt phạm vi hoặc không 
cung cấp các mục tiêu và lịch trình có thể đo lường được, gây khó khăn cho công tác theo dõi 
tiến độ thực hiện ở các cấp khu vực, quốc gia hoặc toàn cầu.

CÁC CÔNG CỤ QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC NGĂN 
NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ NGƯ CỤ MA 
BAO GỒM:
• Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)118 quy định khung pháp lý cho mọi hoạt 

động của con người trên đại dương, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động bảo 
vệ và gìn giữ môi trường, nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, giảm 
thiểu và kiểm soát ô nhiễm từ bất kỳ nguồn nào, kể cả từ tàu thuyền và các hoạt động xả 
thải. Điều 194 hướng dẫn các quy định của Nhà nước đối với ngư cụ thông qua quy định 
cấp phép cho các loại ngư cụ đánh bắt được phép sử dụng trong các vùng biển thuộc 
quyền tài phán quốc gia. Tuy nhiên, công tác thực thi các quy định này cần được tăng cường 
ở tất cả các cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia, bao gồm việc ban hành đủ các luật/quy định 
về thực thi. 

• Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển (MARPOL)119, đây là công ước cốt 
lõi của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) chống ô nhiễm đại dương, là một công cụ quốc tế 
quan trọng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển do tàu biển. MARPOL quy 
định các chính phủ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các phương tiện tiếp nhận tại các cảng 
và bến tàu để tiếp nhận rác mà không gây ra sự chậm trễ quá mức cho hoạt động của các 
tàu, nhưng hiệu quả của việc các tàu tuân thủ các yêu cầu về xả thải của MARPOL phụ 
thuộc phần lớn vào việc các cảng có đủ các phương tiện/hạ tầng tiếp nhận hay không. Phụ 
lục số V120 của MARPOL về ngăn ngừa ô nhiễm rác thải từ tàu biển, có nói: cấm vứt ngư cụ 

© Jürgen Freund/ WWF
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trên biển. Công ước về Ngăn ngừa ô nhiễm biển từ chất thải và các vật chất khác (Công 
ước Luân Đôn)121 và Nghị định thư của công ước này, cũng do IMO điều phối, cấm đổ chất 
thải ra đại dương. Tuy nhiên, có nhiều thách thức trong việc thực hiện và tuân thủ cả hai 
văn bản này. Năm 2018, Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển của IMO (MEPC) đã thông qua Kế 
hoạch Hành động IMO giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương phát thải từ tàu biển122, 
nhằm cải thiện công tác thực hiện các quy định hiện hành và giới thiệu thêm các biện pháp 
hỗ trợ mới giúp giảm rác thải nhựa từ tàu biển. MEPC đã thống nhất các hành động sẽ 
được hoàn thành vào năm 2025, áp dụng cho tất cả các loại tàu thuyền hoạt động trên đại 
dương, bao gồm cả tàu đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc kiểm soát và cưỡng chế hoạt 
động xả thải có chủ đích và không cố ý trên đại dương là rất khó thực hiện. Các biện pháp 
trừng phạt đối với việc xả rác chỉ có thể áp dụng với hành vi xả rác được quan sát thấy, mà 
như vậy rất khó thực hiện trên các vùng biển rộng lớn.

• Bộ Quy tắc ứng xử của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) về Nghề cá có trách 
nhiệm (Bộ Quy tắc ứng xử)123 là một công cụ tự nguyện quy định các nguyên tắc pháp lý 
cho các hoạt động đánh bắt có trách nhiệm, bao gồm việc thu hồi và quản lý các ngư cụ bị 
bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ.

• Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) 
đặt mục tiêu xóa đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho mọi người 
vào năm 2030. Có 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được lồng ghép trong trọng tâm 
chung là phát triển cân bằng và bền vững ba cột trụ môi trường, kinh tế và xã hội. SDG số 
14 về tài nguyên và môi trường nhằm Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và 
nguồn lợi biển để phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2025, ngăn chặn và giảm thiểu 
đáng kể tất các loại ô nhiễm môi trường biển124. Mặc dù các mục tiêu và chỉ tiêu không có 
tính ràng buộc pháp lý, nhưng SDG 14 tác động mạnh mẽ đến các hành động chính sách 
của các Quốc gia.

• Hiệp định thực thi các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), 
về nội dung liên quan đến Bảo tồn và Quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa (Hiệp định 
về đàn cá di cư của Liên hợp quốc)125 quy định các nghĩa vụ của các Quốc gia trong việc 
giảm thiểu ô nhiễm, giảm xả thải, loại bỏ đánh bắt ma do ngư cụ ma (Điều 5 (f)). Quy định 
này bao gồm các yêu cầu về đánh dấu ngư cụ để nhận dạng phù hợp với hệ thống đánh 
dấu tàu và ngư cụ thống nhất và dễ nhận biết trên toàn thế giới (Điều 18 (3) (d)). Tuy nhiên, 
việc thực thi Hiệp định đàn cá di cư của Liên hợp quốc dự kiến sẽ được các cơ quan quản lý 
nghề cá khu vực (RFMOs) thực hiện và không áp dụng cho tất cả các đàn cá khác nhau.

* Vui lòng tham khảo Phụ lục 1 về các khuôn khổ quốc tế và Báo cáo phân tích pháp luật về ngư cụ ma để biết thêm thông tin chi tiết. 
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CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGHỀ CÁ KHU VỰC 
(RFMOS)
RFMOs126 quy định cơ chế pháp lý quan trọng đảm bảo các Quốc gia áp dụng các 
biện pháp giải quyết vấn đề ngư cụ ma, vốn là nguồn rác thải nhựa và vi nhựa đại 
dương lớn. Nhiều RFMOs đã áp dụng một số biện pháp mạnh giải quyết ngư cụ ma 
như cấm sử dụng một số loại ngư cụ nhất định và/hoặc các yêu cầu đánh dấu ngư 
cụ.

Gilman (2015) cùng với các cơ quan quản lý thủy sản trong khu vực, bao gồm cả 
các RFMO, xác định các thiếu sót nhằm hướng tới giám sát và quản lý hiệu quả ngư 
cụ ma và đánh bắt ma. 

Một thiếu sót được xác định là thiếu các biện pháp quản lý và bảo tồn mang tính 
ràng buộc để ngăn chặn hoặc khắc phục vấn đề do ngư cụ ma gây ra. Chỉ một số 
cơ quan toàn cầu và khu vực có quy định về giám sát và kiểm soát và có quy định 
nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng. Cần phải sửa đổi các điều khoản bắt buộc trong 
các công ước và thỏa thuận của các tổ chức liên chính phủ khác nhau để thiết lập 
các biện pháp ràng buộc rõ ràng về giám sát, ngăn chặn và khắc phục ngư cụ ma 
cũng như đánh bắt ma trong khai thác thủy hải sản.

Một thiếu sót khác là công tác thu thập dữ liệu tiêu chuẩn hóa còn thiếu do đó còn 
tồn tại khoảng trống trong hiểu biết của chúng ta về tình trạng mất ngư cụ và tỷ lệ 
đánh bắt ma. Các RFMOs và các cơ quan quản lý khác cần thiết lập hệ thống thu 
thập và đo lường dữ liệu được tiêu chuẩn hóa.

Ngoài ra, Gilman nhấn mạnh sự cần thiết áp dụng các biện pháp ràng buộc yêu 
cầu mang theo thiết bị thu gom ngư cụ ma trên tàu cá, thiết lập hệ thống báo cáo 
và đánh dấu ngư cụ để tăng khả năng quan sát các ngư cụ đánh bắt bị động để 
tránh mất ngư cụ do xung đột tuyến với các tàu thuyền đi qua hay với ngư cụ đánh 
bắt chủ động. Các biện pháp ràng buộc cần yêu cầu sử dụng các thực hành và giải 
pháp công nghệ thích hợp trên phương diện thương mại để ngăn ngừa, khắc phục 
ngư cụ ma và đánh bắt ma, bao gồm thiết kế loại ngư cụ góp phần giảm tỷ lệ tử 
vong cho thủy sản do đánh bắt ma.

Việc điều chỉnh các biện pháp quy hoạch không gian biển cũng rất cần thiết. Các 
quy định hạn chế về không gian và thời gian đối với hoạt động đánh bắt, quy định 
cấm sử dụng lưới rê và lưới rê mành ở một số khu vực nhất định cần phải được bổ 
sung song song với việc thiết lập các biện pháp ràng buộc chia khu vực được phép 
sử dụng ngư cụ đánh bắt bị động và ngư cụ đánh bắt di động nhằm ngăn ngừa 
xung đột tuyến các ngư cụ với nhau từ đó giúp giảm thiểu việc mất ngư cụ, quy 
định cấm đánh bắt ở các khu vực có khả năng cao mất ngư cụ do có các vật cản 
dưới nước, chẳng hạn như đá ngầm, đá và tàu đắm.
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Những khoảng cách và thách thức lớn trong các khuôn khổ hiện hành ở các cấp quốc tế, 
khu vực và tiểu khu vực là127:

● Thiếu các tiêu chuẩn ràng buộc thống nhất ở cấp độ toàn cầu về giảm thiểu ô nhiễm 
rác thải nhựa, bao gồm ngư cụ ma;

● Thiếu các tiêu chuẩn toàn cầu về nghiên cứu, giám sát và báo cáo số liệu ngư cụ ma, 
dẫn đến các khác biệt trong nhận thức về quy mô của vấn đề ở các khu vực địa lý 
khác nhau trên thế giới;

● Thiếu các nỗ lực phối kết hợp trong việc giải quyết và đánh giá mức độ tác động của 
ngư cụ ma đối với môi trường biển và các loài sinh vật biển, tới các hệ sinh thái và rủi 
ro về sức khỏe liên quan đến con người;

● Thiếu các cơ chế tuân thủ và thực thi hiệu quả;

● Còn thiếu vắng quy định về trách nhiệm toàn cầu và cơ chế bồi thường đối với các 
đối tượng gây ra ô nhiễm nhựa, bao gồm ngư cụ ma.

© shutterstock/ vitrolphoto
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CÁC HÀNH ĐỘNG
HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ
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Bất chấp vấn đề ngư cụ ma là vấn đề toàn cầu cũng như sự phức tạp và đa dạng 
của nghề cá trên thế giới, có rất nhiều ví dụ về các hành động hiệu quả đang được 
thực hiện để giảm tác động từ ngư cụ ma. Các tổ chức quản lý nghề đánh bắt và 
nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới đã nhận ra vấn đề của ngư cụ ma, và nhiều 
tổ chức đã thực hiện ít nhất một số biện pháp nhỏ lẻ để giải quyết vấn đề. Gilman 
(2015)128 ghi nhận 12 trong số 19 tổ chức toàn cầu và khu vực có thẩm quyền quản 
lý ngư cụ ma đã thực hiện một số hành động chính thức nhằm giảm tác động của 
ngư cụ ma. Ngư dân, các đối tác trong ngành khai thác thuỷ sản, các cảng, các tổ 
chức phi chính phủ, các chính phủ và các tổ chức liên chính phủ như FAO, UNEP, 
IMO, và nhiều tổ chức khác trên toàn cầu đang ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn 
trong việc giải quyết vấn đề ngư cụ ma. Các thành tựu chính bao gồm việc thành 
lập GGGI và xây dựng hai bộ tài liệu hướng dẫn quan trọng được thiết kế chuyên 
dụng để giải quyết vấn đề ngư cụ ma trên quy mô toàn cầu.

●	 GGGI được thành lập vào năm 2015, là một liên minh đa ngành toàn 
cầu cam kết thúc đẩy các giải pháp về vấn đề ngư cụ ma. Liên minh 
đã giải quyết vấn đề ngư cụ ma thông qua việc thu hút hơn 100 thành 
viên từ khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu, các chính phủ và các tổ 
chức liên chính phủ và phi chính phủ. Các thành viên này đã cùng nhau 
xây dựng Khung kết nối các giải pháp cung cấp hướng dẫn quan trọng 
nhằm giải quyết vấn đề ngư cụ ma.

●	 Khung thực hành tốt nhất của GGGI về quản lý ngư cụ (BPF) là một 
tài liệu hướng dẫn toàn diện và chi tiết các phương pháp tốt nhất cho 
mười nhóm liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản nhằm 
giảm thải ngư cụ ma vào đại dương129. Tài liệu này phù hợp và bám sát 
các khuyến nghị thực hành tốt nhất có trong các tài liệu và các công cụ 
quốc tế khác có liên quan đồng thời cung cấp điểm tham chiếu cho các 
biện pháp can thiệp cho toàn bộ chuỗi cung ứng, cụ thể giải quyết vấn 
đề ngư cụ ma130,131,132,133.

●	 Hướng dẫn tự nguyện của FAO về Đánh dấu ngư cụ (VGMFG) được 
Ủy ban Thủy sản của FAO (COFI) thông qua vào tháng 7, năm 2018134. 
VGMFG được thiết kế đặc biệt để phòng chống, giảm thiểu và loại bỏ 
ngư cụ ma cũng như xác định và thu gom các ngư cụ bị mất. Do đó, 
VGMFG không chỉ tập trung vào đánh dấu ngư cụ mà còn bao gồm các 
thành phần về báo cáo và thu hồi ngư cụ ma. 

CẦN HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ XUYÊN SUỐT BA 
TIẾP CẬN VỚI TRỌNG TÂM LÀ PHÒNG NGỪA. 
Để giải quyết vấn đề ngư cụ ma một cách hiệu quả thì ngăn ngừa mất ngư cụ 
là quan trọng nhất, các hành động phòng ngừa phải là ưu tiên hàng đầu của các 
chính phủ, ngư dân và các tổ chức/cơ quan quản lý nghề cá. Tuy nhiên, cần nhận 
thức rằng việc mất ngư cụ sẽ xảy ra ngay cả trong các nghề cá được quản lý tốt 
nhất, do đó chúng ta vẫn phải thực hiện các hành động hiệu quả để giảm thiểu tác 
hại do ngư cụ bị mất gây ra cũng như tích cực tìm và thu hồi lại chúng trong một 
số tình huống. Do đó, các chính sách và công cụ ở các cấp quốc gia, khu vực và 
toàn cầu cần kết hợp các phương pháp tiếp cận tập trung chủ yếu vào ngăn ngừa 
mất ngư cụ, sau đó mới là giảm tác hại của việc mất ngư cụ (biện pháp giảm nhẹ), 
như thiết kế ngư cụ giúp hạn chế đánh bắt ma, rồi đến thu hồi lại (biện pháp khắc 
phục), ba tiếp cận cấu thành giải pháp toàn diện135,136,137.

GGGI ĐƯỢC THÀNH 
LẬP VÀO NĂM 2015, 

LÀ MỘT LIÊN MINH 
ĐA NGÀNH TOÀN CẦU 

CAM KẾT THÚC ĐẨY 
CÁC GIẢI PHÁP VỀ 

VẤN ĐỀ NGƯ CỤ MA. 
LIÊN MINH ĐÃ GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ NGƯ 
CỤ MA THÔNG QUA 
VIỆC THU HÚT HƠN 

100 THÀNH VIÊN. 
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Ngăn ngừa mất ngư cụ là mục tiêu căn bản nhất của các chương trình phòng chống 
ngư cụ ma theo tiến trình. Phòng ngừa bao gồm nhiều hành động theo kịch bản mà 
các bên liên quan đến ngành thủy sản có thể áp dụng, từ nâng cao nhận thức đến 
các biện pháp quản lý và các bước liên quan. Đối với các chính phủ và các tổ chức 
quốc tế, các chính sách và quy định cần phải được thiết kế để ngăn ngừa mất ngư cụ 
và thiết lập các phương án tái chế và xử lý ngư cụ không còn sử dụng được.

Ví dụ, quy định không gian/thời gian cho phép các ngư cụ đánh bắt khác nhau 
được hoạt động, cấm một số loại ngư cụ nhất định, là những biện pháp quản lý 
mạnh nhằm ngăn ngừa rủi ro cao mất ngư cụ và xung đột ngư trường/không 
gian giữa các ngư cụ khác nhau hay tàu thuyền gây mất ngư cụ. Nhiều nghề cá 
được quản lý tốt đã quy định phân chia các khu vực đánh bắt vì những lý do khác 
ngoài việc ngăn chặn ngư cụ ma138 và một số quy định đã được ban hành đặc biệt để 
phòng tránh các tác động tiêu cực từ việc mất ngư cụ, chẳng hạn như Ủy ban nghề 
cá Trung Tây Thái Bình Dương (WCPFC) đã cấm các hoạt động đánh bắt sử dụng lưới 
rê trôi quy mô lớn139.

Đánh dấu ngư cụ, hiển thị nội dung rõ ràng và xác định chủ sở hữu là một biện 
pháp hiệu quả giảm xung đột giữa các ngư cụ khác nhau và mất ngư cụ đồng thời 
tạo điều kiện thu hồi lại và xác định hoạt động đánh bắt hợp pháp hay bất hợp pháp. 

Các giải pháp sáng tạo xử lý và tái chế ngư cụ đánh bắt hết tuổi thọ hứa hẹn 
giảm lượng ngư cụ bị loại bỏ chủ động trên đại dương. Nhiều chương trình đang 
triển khai, ví dụ chương trình hợp tác giữa Healthy Seas Partnership với Aquafil và 
Chương trình quốc gia về đánh bắt thủy sản và động vật hoang dã để sản xuất năng 
lượng đang thu thập các ngư cụ hết tuổi thọ. Ngoài ra, chương trình này cũng đang 
thiết lập chuỗi cung ứng và nhu cầu thị trường cho ngư cụ hết tuổi thọ phục vụ các 
nghề cá không có biện pháp thải bỏ ngư cụ phù hợp trên khắp thế giới140,141. Hợp tác 
giữa WWF-Peru và Bureo là một ví dụ về kế hoạch tái chế ngư cụ cung cấp cho ngư 
dân đánh bắt thủ công những mặt hàng có trách nhiệm, chương trình giúp xử lý ngư 
cụ hết tuổi thọ hiệu quả mà trước đây chưa có142. 

Ủy ban Châu Âu đang triển khai các hành động và chỉ dẫn về sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần và ngư cụ hết tuổi thọ trong đó đặt ra các mục tiêu tiến bộ như tỷ lệ 
thu gom tối thiểu là 50% và mục tiêu tái chế là 15%, cả hai mục tiêu đều phải đạt 
được vào năm 2025. Chỉ dẫn có yêu cầu xây dựng bộ tiêu chuẩn về thiết kế ngư cụ 
tuần hoàn và xây dựng các yêu cầu về Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) 
đối với các tổ chức/cá nhân sản xuất ngư cụ143.

Nâng cao nhận thức về vấn đề này và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại thông qua 
giáo dục, đào tạo và tiếp cận cộng đồng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên 
quan trong chuỗi cung ứng thủy sản. Năm 2017, GGGI đã phát triển cơ sở dữ liệu 
ngư cụ ma toàn cầu để kết hợp với dữ liệu hiện có và cải thiện phương thức thu thập 
dữ liệu. Hình 15 cho thấy những khoảng trống đáng kể trong dữ liệu được thu thập 
tính đến nay.

ĐỐI VỚI CÁC CHÍNH 
PHỦ VÀ CÁC TỔ 
CHỨC QUỐC TẾ, 

CÁC CHÍNH SÁCH 
VÀ QUY ĐỊNH CẦN 
PHẢI ĐƯỢC THIẾT 

KẾ ĐỂ NGĂN NGỪA 
MẤT NGƯ CỤ MA 

VÀ THIẾT LẬP CÁC 
PHƯƠNG ÁN TÁI 

CHẾ VÀ XỬ LÝ NGƯ 
CỤ KHÔNG CÒN SỬ 

DỤNG ĐƯỢC.
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Hình 15. Các quan sát về ngư cụ bị loại, thất lạc, hoặc vứt bỏ
được báo cáo trong cơ sở dữ liệu về ngư cụ ma của GGGI.
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Bản đồ 1: Các chấm màu xanh thể hiện 
các ghi nhận về thiết bị ma, đóng góp vào 

cơ sở dữ liệu toàn cầu.
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CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
Quản lý việc không thể tránh khỏi là mất ngư cụ cần bao gồm việc áp dụng các biện 
pháp hạn chế hoặc giảm thiểu đánh bắt ma sau khi ngư cụ bị mất. Các biện pháp hiệu 
quả bao gồm sử dụng thành phần phân hủy sinh học trong thiết kế và sản xuất 
ngư cụ để ngư cụ sẽ bị vô hiệu hóa và không tiếp tục đánh bắt ma sau khi bị mất/thất 
lạc144,145,146,147,148. Đối với nghề đánh bắt hải sản có vỏ ở Bắc Mỹ, bẫy được yêu cầu có 
thêm một cửa sập cho phép các loài mục tiêu thoát ra ngoài nếu bẫy bị mất. Những 
cửa sập này thường được bảo vệ bằng sợi phân hủy sinh học được thiết kế để phân 
hủy theo thời gian nếu bẫy bị mất. Phương pháp hay và đơn giản này giúp giảm thiểu 
và thậm chí loại bỏ đánh bắt ma do bẫy nếu bị mất, tùy thuộc vào thời gian để sợi 
phân hủy và khoảng thời gian động vật có thể sống trong bẫy bị mất mà không có 
thức ăn149.

Một số lưới chà rạo đang được sử dụng hiện nay có một số thành phần được làm 
bằng nguyên liệu phân hủy sinh học. Lưới chà rạo phân hủy sinh học hoàn toàn sẽ 
giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến ngư cụ này khi bị mất và vứt bỏ150. Hiện 
tại, ba trong số bốn tổ chức quản lý nghề khai thác cá ngừ khu vực (ICCAT, IOTC và 
WCPFC) đang thúc đẩy việc sử dụng lưới chà rạo phân hủy sinh học, nhưng chưa tổ 
chức nào thật sự sử dụng chúng151. Ngư dân và các tổ chức đang kiểm tra tính hiệu 
quả của các thiết kế lưới chà rạo phân hủy sinh học trong các môi trường biển khác 
nhau152,153. Các loại lưới phân hủy sinh học vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và 
vẫn còn nhiều thách thức trong việc thiết kế các loại ngư cụ khác có thành phần phân 
hủy sinh học154,155. Các tổ chức/cá nhân thiết kế và sản xuất ngư cụ có thể giúp hạn 
chế đánh bắt ma thông qua thúc đẩy sử dụng các vật liệu phân hủy sinh học trong 
sản xuất ngư cụ. Sự tham gia của các ngư dân trong quá trình thiết kế và thử nghiệm 
các ngư cụ sáng tạo là rất cần thiết để đảm bảo các thiết kế mới phù hợp với mục đích 
sử dụng.

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Ngay cả trong các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được quản lý tốt nhất 
trên thế giới, ngư cụ vẫn bị bỏ hoang hay thất lạc do thời tiết, sự cố máy móc, tai nạn 
trên biển hoặc lỗi của con người. Khắc phục hoặc loại bỏ tác hại từ ngư cụ ma chỉ có 

NGƯ DÂN NÊN 
ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ 
CÓ TINH THẦN SẴN 

SÀNG THU GOM 
NGƯ CỤ MA KHI 

THẤY AN TOÀN ĐỂ 
THỰC HIỆN.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
TRUY XUẤT NGƯ CỤ 

MA TIẾN BỘ NHẤT 
BAO GỒM HỆ THỐNG 

BÁO CÁO DỄ SỬ DỤNG 
ĐỐI VỚI NGƯ DÂN 

ĐỂ HỌ CÓ THỂ BÁO 
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BỊ MẤT KẾT HỢP VỚI 
THU HỒI MỘT CÁCH 
HỆ THỐNG CÁC NGƯ 
CỤ ĐÃ ĐƯỢC NHẬP 

SỐ LIỆU VÀO CHƯƠNG 
TRÌNH BÁO CÁO.

thể thực hiện được khi xóa bỏ sự hiện diện của ngư cụ ma khỏi đại dương. Loại bỏ 
ngư cụ sau khi chúng bị mất/thất lạc trên đại dương là phương pháp đảm bảo duy 
nhất để chấm dứt nạn đánh bắt ma và các tác hại khác do ngư cụ vô chủ lâu ngày 
gây ra. Tuy nhiên, tiến hành loại bỏ ngư cụ ma đòi hỏi chi phí lớn, đặc biệt là thu 
gom chúng từ các khu vực sâu dưới đáy biển156,157,158. Các tác động có hại đối với môi 
trường sống đại dương có thể được giảm thiểu đáng kể, với sự phục hồi môi trường 
sống tương đối nhanh chóng được ghi nhận sau khi một số ngư cụ ma nhất định ở 
một số khu vực nhất định được loại bỏ159,160.

Nhiều chương trình thu gom/loại bỏ ngư cụ ma đang được triển khai trên khắp 
thế giới, một số chương trình tập trung vào các điểm tích tụ ngư cụ ma qua nhiều 
năm161,162,163 và một số chương trình khác làm sạch một cách có hệ thống và thường 
xuyên tại một số ngư trường đánh bắt nhất định164,165. Một số chương trình đáng chú 
ý, như Chương trình của Northwest Straits Foundation ở Puget Sound, lại áp dụng 
tiếp cận phản ứng nhanh và loại bỏ các ngư cụ ma mới mất/thất lạc (trong trường 
hợp này là lưới rê)166. Ngư dân nên được đào tạo và có tinh thần sẵn sàng thu gom 
ngư cụ ma khi thấy an toàn để thực hiện. Liên minh châu Âu đã yêu cầu ngư dân 
mang theo thiết bị dò tìm và thu gom ngư cụ bị mất hoặc báo cáo mất ngư cụ trong 
vòng 24 giờ nếu họ không thể tìm lại ngư cụ của mình167.

Các chương trình truy xuất ngư cụ ma tiến bộ nhất bao gồm hệ thống báo cáo dễ 
sử dụng đối với ngư dân để họ có thể báo cáo khi có ngư cụ bị mất kết hợp với thu 
hồi một cách hệ thống các ngư cụ đã được nhập số liệu vào chương trình báo cáo. 
Các chương trình này bao gồm hoạt động phản ứng nhanh, thu hồi, hoặc làm sạch 
ngư trường thường xuyên, hay sau mùa đánh bắt, tùy thuộc vào nhu cầu của nghề 
cá đó và mức độ khẩn cấp của các tác động168,169. Những vùng thường xuyên xảy ra 
thiên tai như lốc xoáy làm mất số lượng lớn ngư cụ cần được đặc biệt lưu ý. Công 
tác chuẩn bị ứng phó thiên tai cần bao gồm hoạt động tháo dỡ ngư cụ khi có dự báo 
bão kết hợp với hoạt động dọn dẹp sau bão170. 

Các chương trình Thu gom rác thải, trong đó ngư dân thu gom các mảnh rác thải đại 
dương, bao gồm ngư cụ ma họ gặp trong quá trình đánh bắt, đang trở nên ngày càng 
phổ biến. Phần thưởng dành cho ngư dân vì đã giúp làm sạch đại dương được thiết 
kế trong chương trình, kèm theo việc hướng dẫn các biện pháp dễ thực hiện để xử lý 
và tái chế các mảnh rác thu hồi được171,172. Những chương trình như thế này cần có sự 
hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan và công tác phối hợp với các cảng cá.

© Antonio Busiello / WWF-US
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THÁM TỬ NGƯ CỤ MA
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG DÂN DƯỚI NƯỚC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC
THIẾT KẾ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGƯ CỤ MA Ở HỒNG KÔNG
Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại ở thành phố thuộc Châu Á này, Hồng 
Kông còn là nơi sinh sống của gần 6.000 loài sinh vật biển, chiếm 1/4 tổng số loài 
sinh vật biển ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các hệ sinh thái có giá trị này hiện đang 
phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ sự phát triển đô thị tràn lan, các hoạt động 
đánh bắt không được kiểm soát, giao thông trên biển tăng trưởng nóng và ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương. Một trong số những vấn đề này là vấn đề không thể bỏ 
qua, ngư cụ bị bỏ hoang, thất lạc, vứt bỏ và thông tin về tình trạng thực của vấn đề 
ngư cụ ma còn hạn chế.

WWF-Hồng Kông đang tiến hành các hoạt động nhằm giải quyết các lỗ hổng thông 
tin về ngư cụ ma, và đây là phần mở rộng của chương trình rác thải nhựa đại 
dương mà tổ chức này khởi động vào năm 2013. Tổ chức này đã thiết kế một giao 
thức khoa học dễ sử dụng cho phép người tham gia ghi lại thông tin về rác thải 
đại dương mà họ gặp trong hoạt động lặn giải trí. Tên chương trình là: “Thám tử 
ngư cụ ma, một chương trình khoa học công dân dưới nước”.

Đây là một giao thức khoa học dễ sử dụng, gắn với thiết bị khảo sát sáng tạo, được 
thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia báo cáo thông tin về ngư 
cụ ma thông qua chương trình khoa học công dân dưới nước áp dụng cho cộng 
đồng lặn để ghi lại những phát hiện của họ. Năm 2019, 57 người lặn biển đã gửi 
156 báo cáo về 172 mảnh ngư cụ ma họ tìm thấy. Các báo cáo của họ đã góp 
phần hình thành cái nhìn tổng quan cơ bản về ngư cụ ma trong khu vực, cho 
phép hình dung vấn đề bằng tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Với sự thành công của chương trình Thám tử ngư cụ ma, WWF- Hồng Kông đang 
tiếp tục phát triển chương trình này thành một dự án giám sát do công dân thực 
hiện hàng năm. Với mục tiêu hướng tới một cơ chế tự truy xuất báo cáo bền vững, 
WWF-Hồng Kông hợp tác với Tổ chức Hồng Kông Reef Check, tổ chức tiến hành 
khảo sát lớn nhất hàng năm về san hô ở Hồng Kông, để cùng tăng cường hệ thống 
báo cáo ngư cụ ma. Các thợ lặn của Reef Check được khuyến khích gửi thông tin 
những lần gặp ngư cụ ma trong các chuyến lặn khảo sát của họ. Các báo cáo này 
sẽ được các cán bộ chính phủ rà soát để triển khai hoạt động truy xuất. Cách tiếp 
cận này không chỉ nâng cao nhận thức trong cộng đồng lặn mà còn cung cấp tiếp 
cận giám sát hiệu quả chi phí cho chính phủ.
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Ngoài cơ chế truy xuất báo cáo, việc giảm thiểu thải bỏ ngư cụ là chìa khóa để giải 
quyết vấn đề. WWF- Hồng Kông đang yêu cầu các khu bảo tồn biển (KBTB) ban 
hành thêm các quy định về ngư cụ. Ví dụ, hạn chế sử dụng lưới rê và cấm các 
hoạt động đánh bắt không chọn lọc, bao gồm cả lưới rê mành và lồng bẫy, để 
giảm nguy cơ các loài sinh vật biển mắc kẹt trong những ngư cụ này, quy định 
bắt buộc các tàu cá phải có nhật ký ghi lại các ngư trường đánh bắt và loại ngư cụ 
sử dụng. Các biện pháp này có thể giúp ngăn chặn sự phát sinh thêm ngư cụ ma ở 
các khu sinh thái quan trọng.

Ngoài ra, cơ chế xử lý ngư cụ đã qua sử dụng cũng rất quan trọng. Do đó, WWF-
Hồng Kông đang điều tra những lỗ hổng trong quy trình tiêu hủy ngư cụ và tìm 
kiếm các biện pháp tái chế ngư cụ, với quyết tâm phát triển kế hoạch toàn diện giải 
quyết vấn đề ngư cụ ma từ góc độ kinh tế tuần hoàn. 

© WWF-Hồng Kông
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RED - CICLA
TẠO RA MỘT NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO CÁC NGƯ CỤ THỦ CÔNG
BỊ BỎ HOANG, THẤT LẠC VÀ VỨT BỎ Ở PHÍA BẮC CỦA PERU
Ngư cụ bị loại, thất lạc và vứt bỏ, thường được gọi là ngư cụ ma, tồn tại trong môi 
trường biển qua nhiều thập kỷ, tác động đến động vật biển hoang dã, đến môi 
trường sống của chúng và có tác động tiêu cực thấy rõ đối với kinh tế của các cộng 
đồng ven biển.

Peru không còn xa lạ gì với vấn đề này cũng như hậu quả của nó. Trong quá trình 
đánh bắt, ngư dân Peru có thể bị mất ngư cụ do vướng vào các phiến đá đáy biển 
hoặc do các yếu tố khí hậu và hải văn. Ngoài ra, các lý do khác gây mất ngư cụ bao 
gồm ngư cụ gặp các động vật biển lớn như cá voi hoặc sư tử biển, hoặc xunh đột 
tuyến với tàu thuyền, hoặc tàu thuyền mắc và lôi theo ngư cụ trong quá trình đánh 
bắt.

Ngoài đại dương, tại các cảng cá hoặc ngay trong các cộng đồng ngư dân, việc thiếu 
các cơ sở xử lý ngư cụ và thiếu hệ thống quản lý rác thải đang gây ô nhiễm cho các 
vùng ven biển dọc theo bờ biển Peru. 

Để tìm kiếm giải pháp, WWF-Peru đã nỗ lực cùng với Bureo, một công ty tái chế 
lưới đánh cá, thí điểm triển khai dự án thu gom và tái chế ngư cụ tại ba cộng đồng 
ở miền trung và miền bắc Peru. Dự án bắt đầu với các hoạt động nâng cao nhận 
thức cho ngư dân và xây dựng cơ sở kho bãi lưu trữ ngư cụ tại cảng, tìm kiếm các 
thành viên cộng đồng tham gia thu gom lưới rê đánh bắt thủ công bị loại bỏ. Số 
lượng lưới cước thu được trong các hoạt động tình nguyện đạt hơn 500 kg trong 
thời gian 6 tháng. Song song với đó, ngư cụ hết tuổi thọ được thu gom từ các công 
ty đánh bắt công nghiệp đạt hơn 100.000 kg lưới đánh cá cước đa sợi từ ba công ty 
đánh bắt cá cơm công nghiệp lớn nhất Peru.

Số lưới này hiện đã sẵn sàng để tái chế thành các sản phẩm mới, như kính râm, 
ván trượt, trò chơi ghép hình và các sản phẩm khác giúp thay thế các vật liệu thô sơ 
và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đổi lại, một phần quỹ thu được từ việc bán vật liệu 
tái chế sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án môi trường và mở rộng chương 
trình thu gom lưới ma tới nhiều cộng đồng đánh cá thủ công hơn.
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© Kostek Strzelski

Giải quyết vấn đề ngư cụ ma cần sự tham gia của các bên liên quan trong toàn 
chuỗi cung ứng ngư cụ. Vì lý do này, việc thành lập các liên minh là chìa khóa để 
đạt được tác động cấp quốc gia và toàn cầu. Dự án này của Bureo và WWF-Peru (cả 
hai đều là thành viên của GGGI) là một ví dụ điển hình cấp quốc gia về dự án đối 
tác khả thi có thể nhân rộng.
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SỰ CẦN THIẾT
CỦA MỘT HIỆP ƯỚC 
TOÀN CẦU VỀ
Ô NHIỄM RÁC THẢI 
NHỰA ĐẠI DƯƠNG

© naturepl.com/ Espen Bergersen/ WWF
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KHUYẾN NGHỊ CỦA WWF:
●	 Hiệp ước toàn cầu mới cần có tầm nhìn rõ ràng về lộ trình xóa bỏ nguồn xả rác thải 

nhựa vào đại dương, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dựa trên nguyên tắc phòng ngừa 
và nhận diện tác động tàn phá nghiêm trọng từ ô nhiễm nhựa đại dương đã được 
chứng minh đối với các hệ sinh thái biển và sinh kế của các cộng đồng ven biển.

Mặc dù đã có một số tiến bộ đạt được, những thiếu hụt vẫn thể hiện rõ trong các quy định ở cấp toàn 
cầu và các khuôn khổ hiện hành còn thiếu vắng các mục tiêu toàn cầu rõ ràng. Hiện tại, các quốc gia 
không có nghĩa vụ bắt buộc phải xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia bao gồm 
các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục vấn đề ngư cụ ma; không có tiêu chuẩn nhất 
quán về báo cáo và giám sát rác thải nhựa (bao gồm ngư cụ ma) để đánh giá tính hiệu quả của các 
hành động đã thực hiện; cũng như thiếu vắng cơ chế tài chính toàn cầu hỗ trợ các biện pháp chấm 
dứt hiệu quả việc xả rác thải nhựa ra đại dương. Tính đến nay, Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc đã 
thông qua tổng cộng 4 nghị quyết về rác thải đại dương và rác vi nhựa, đồng thời tìm kiếm biện pháp 
“ngăn chặn và giảm thiểu đáng kể mọi loại hình gây ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là từ các hoạt 
động trên đất liền, bao gồm xả rác vào đại dương và ô nhiễm chất dinh dưỡng” vào năm 2025, là một 
phần của Mục tiêu phát triển bền vững SDG 14 và tiểu mục tiêu SDG 14.1. Và ngư cụ ma là dạng rác 
gây hại nhất trong tất cả các dạng rác thải nhựa đại dương173. 

Để ứng phó hiệu quả trên phạm vi toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng này cần phải có một hiệp ước 
quốc tế toàn diện quy định các nghĩa vụ và trách nhiệm rõ ràng nhằm ngăn chặn và giảm thiểu dòng 
ô nhiễm nhựa vào đại dương. Hiệp ước này phải bao gồm các mục tiêu đầy tham vọng, các biện pháp 
ràng buộc và các cơ chế hỗ trợ đầy đủ. Một thỏa thuận như vậy cần tổng hợp các nỗ lực từ tất cả các 
quốc gia thành viên trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương bao gồm ngư cụ 
ma, biện pháp trách nhiệm giải trình cần được thiết lập và các tổ chức phi chính phủ, bao gồm các 
doanh nghiệp cần có một sân chơi bình đẳng và một khuôn khổ pháp lý hài hòa để đo đếm hiệu suất 
thực hiện của họ.

Rõ ràng đây là vấn đề không thể giải quyết được chỉ ở cấp độ quốc gia hoặc khu vực, hoặc chỉ thông 
qua các biện pháp tự nguyện, không ràng buộc. WWF đang kêu gọi các quốc gia tham gia đàm 
phán, càng sớm càng tốt, về một thỏa thuận ràng buộc pháp lý quốc tế mới để giải quyết vấn 
đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.
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PHỤ LỤC 1.

CÁC KHUÔN KHỔ 
QUỐC TẾ

© WWF-US/ Gustavo Ybarra
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● Nhận thức được mối đe dọa từ ngư cụ bị bỏ hoang, thất lạc hoặc vứt bỏ, các thành 
viên của Công ước Đa dạng Sinh học (CBD) đã nhất trí xác định các biện pháp để 
giải quyết rác thải từ ngành đánh bắt và thực hiện các hoạt động và thực hành tốt 
để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như các chương trình ký quỹ, các thỏa thuận tự 
nguyện và thu hồi ngư cụ hết tuổi thọ. Tuy nhiên, thỏa thuận này không có giá trị 
ràng buộc về mặt pháp lý.

● Theo Công ước về các Loài di cư (Công ước bảo tồn các loài động vật hoang dã 
di cư) (viết tắt là CMS hay còn gọi là Công ước Bonn), hai nghị quyết (số.10.4 và 
số.11.30) đã được thông qua khuyến khích các biện pháp bù đắp những thiếu hụt 
về kiến thức, đặc biệt kiến thức liên quan đến tác động từ mảnh rác thải nhựa đại 
dương đối với các loài sinh vật biển, các thực hành tốt cần áp dụng trên tàu thương 
mại và các chiến dịch nâng cao nhận thức. Các công cụ bảo tồn này tuy chưa toàn 
diện, nhưng đã giúp cung cấp các biện pháp bổ sung bảo vệ một số loài cụ thể (như 
rùa, cá voi và cá heo).

● Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) đã tổ chức hội thảo về các loại mảnh rác thải đại 
dương vào tháng 12 năm 2019, khuyến khích các quốc gia ủng hộ cơ chế quản trị 
toàn cầu nhằm điều phối và quản lý toàn bộ vòng đời các loại sản phẩm nhựa, bao 
gồm ngư cụ đánh bắt bị bỏ hoang, thất lạc hay vứt bỏ. Ngoài ra, IWC dự định hợp 
tác chặt chẽ hơn với GGGI về những vấn đề này.

● Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Công ước Stockholm) bao 
gồm một số quy định về sản xuất, sử dụng và thải bỏ các chất phụ gia được sử dụng 
trong sản xuất sản phẩm nhựa. Việc áp dụng Công ước Stockholm chỉ giới hạn đối 
với những loại nhựa được sản xuất có thành phần chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy (POP) được liệt kê theo Công ước và có thể có tác động đến việc tái chế và tái sử 
dụng các sản phẩm có chứa các hóa chất trong danh mục. Tuy nhiên, phạm vi của 
công ước chỉ giới hạn đối với một số hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa.

● Công ước về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và 
việc tiêu huỷ chúng (Công ước Basel) quy định việc vận chuyển xuyên biên giới, 
bao gồm cả đường biển, các phế thải nguy hại, phế thải khác và gần đây là rác 
thải đại dương. Các trung tâm khu vực và trung tâm điều phối của Công ước được 
khuyến khích xử lý tác động từ rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương, vi nhựa và có 
các biện pháp ngăn ngừa và quản lý môi trường lành mạnh; Hiện tại nhựa vẫn chưa 
được coi là phế thải nguy hại. 

● Chiến lược Honolulu: Khung chiến lược toàn cầu về ngăn ngừa và quản lý rác 
thải đại dương (Chiến lược Honolulu) do Chương trình rác thải Đại dương của 
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) xây dựng, là một khung 
chiến lược tự nguyện nhằm giảm thiểu và giám sát rác thải đại dương, bao gồm ngư 
cụ ma, nhưng Khung này không quy định mục tiêu hoặc thời hạn cụ thể. 

● Dự án Đối tác GloLitter được FAO và IMO khởi động vào tháng 12 năm 2019. Dự 
án nhằm mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu mảnh rác thải nhựa đại dương từ hoạt 
động của ngành vận tải biển và nghề cá cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển 
xác định các cơ hội để ngăn ngừa và giảm thiểu rác thải đại dương trong các ngành 
vận tải biển và thủy sản. Dự án GloLitter sẽ hỗ trợ thực hiện các quy định hiện hành 
(Phụ lục MARPOL V của IMO), thúc đẩy tuân thủ các công cụ liên quan của FAO 
(Hướng dẫn tự nguyện về Đánh dấu ngư cụ), và nhấn mạnh việc thực hiện các quy 
định của Công ước London/Nghị định thư London của IMO về việc đổ thải ra biển. Ở 
cấp quốc gia, GloLitter đặt mục tiêu tăng cường năng lực của chính quyền và năng 
lực quản lý bến cảng; thúc đẩy cải cách luật pháp, chính sách và thể chế; và tăng 
cường hợp tác giữa các khu vực.

ỦY BAN CÁ VOI QUỐC 
TẾ (IWC) KHUYẾN 

KHÍCH CÁC QUỐC GIA 
ỦNG HỘ CƠ CHẾ QUẢN 
TRỊ TOÀN CẦU NHẰM 

ĐIỀU PHỐI VÀ QUẢN 
LÝ TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM 
NHỰA, BAO GỒM NGƯ 

CỤ ĐÁNH BẮT BỊ BỎ 
HOANG, THẤT LẠC 

HAY VỨT BỎ.
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