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Báo Cáo Các Hoạt Động 

Tương Tác Với Cá Đao 

Răng Nhọn: 
Chúng tôi khuyến khích tất cả ngư dân 

đánh bắt cá thương mại và giải trí nên 

báo cáo thông tin bên dưới bằng cách 

gửi email đến 

takereport.nmfsser@noaa.gov hoặc 

qua điện thoại số 941-255-7403. 
 

Nếu có tham gia Chương Trình Dữ 

Liệu Loại Bỏ Bổ Sung 

(Supplementary Discard Data 

Program), hãy nhớ ghi nhận thông tin 

bên dưới. 
 

Báo Cáo Thông Tin Sau 

Đây:  
 Ngày giờ gặp. 

 Địa điểm (tọa độ GPS). 

 Nơi cư trú (độ sâu nước, loại đáy). 

 Tổng chiều dài ước tính của cá đao 

răng nhọn bao gồm hàm răng.  

 Bất kỳ dụng cụ nào không thể gỡ 

an toàn ra khỏi con vật. 

 Ghi nhận các dấu vết, sẹo, vết 

thương, dấu hiệu. 

 Chi tiết bắt (mồi, kích thước và 

loại lưỡi câu, kích thước lưới, 

chiều dài dụng cụ). 

 KHÔNG được tìm cách cân con 

vật. 

Hướng Dẫn Xử Lý và 
Thả Cá Đao Răng Nhọn  

 
 

 Gắng sức thêm một chút, cá đao răng nhỏ có thể được thả 

xuống nước mà ít bị hoặc không bị tổn thương. 

Cố Gắng Hết Sức Để Gỡ Dây Câu 
 Nếu có thể, dùng cây cắt dây, kìm cắt bu lông, dụng cụ gỡ lưỡi 

câu cán dài và sào kéo thuyền để giúp gỡ dây câu ra khỏi cá. 

 Nếu có thể thực hiện một cách an toàn, gỡ lưới hoặc dây câu ra 

khỏi hàm răng cá. Gỡ dây câu bằng sào kéo thuyền hoặc cây cắt 

dây. Cắt dây quấn quanh hàm răng cá bằng cách cắt dọc chiều dài 

hàm răng cá. Một khi đã cắt dây câu, gỡ nó ra bằng sào kéo thuyền 

hoặc cây cắt dây.  

 Nếu có thể thực hiện một cách an toàn, dùng dụng cụ gỡ lưỡi câu 

cán dài để gỡ lưỡi câu ra khỏi hàm răng/miệng cá.   

 Nếu không thể gỡ lưỡi câu, hãy cắt dây càng gần lưỡi câu càng tốt. 

 Nếu bị lưỡi câu vào bên trong, KHÔNG được cố tháo lưỡi câu, 

hãy cắt dây càng gần con cá càng tốt.. 

Những Điều Cần Ghi Nhớ: 
 KHÔNG ĐƯỢC GỠ RĂNG CÁ. Gỡ răng cá hoặc làm tổn 

thương cá đao răng nhọn dưới bất kỳ hình thức nào đều là phi 

pháp 

 Luôn để cá đao răng nhọn trong nước. 

 Thả cá càng nhanh càng tốt. 

Hãy thật cẩn thận khi xử lý và thả cá đao răng nhọn vì răng cá có thể va 

mạnh bên này sang bên kia. 
 

Để biết thông tin, hãy truy cập: http://sero.nmfs.noaa.gov/protected_resources/sawfish/index.html 

http://sero.nmfs.noaa.gov/protected_resources/sawfish/index.html

