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Giải pháp bảo vệ các loài đang bị đe 
dọa từ việc nuôi thủy sản

Nguyễn Văn Công
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
0918855468
nvcong@ctu.edu.vn

Nội dung

• Những đe dọa đến các loài quý hiếm
• Một số hướng tiếp cận hạn chế tác động và bảo vệ các 

loài quý hiếm
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Những đe dọa đến sinh vật quý hiếm

TÁC ĐỘNG NƠI CƯ TRÚ

• Chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất 
hiện hữu sang 
ao nuôi thủy sản

• Làm giảm nơi 
sinh sống, cư trú 
sinh vật quý 
hiếm
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HOẠT ĐỘNG NUÔI

• Bơm bùn, cải tạo ao
nuôi thủy sản

• Nguy cơ ảnh hưởng đến
thủy sinh vật quý hiếm

HOẠT ĐỘNG NUÔI

• Để lưới tại ao

• Nguy cơ ảnh 
hưởng đến sinh 
vật quý hiếm
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HOẠT ĐỘNG NUÔI

• Bảo vệ cá nuôi 
bằng cách dùng 
câu trời

• Nguy cơ ảnh 
hưởng đến sinh 
vật quý hiếm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
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PHỤC HỒI SINH CẢNH, NƠI CƯ TRÚ

• Trồng và duy trì thảm 
thực vật ơ những khu 
vực hợp lý nhất trong 
trang trại nuôi thủy 
sản

• Tạo nơi cư trú tạm 
thời cho các loài quý 
hiếm

QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐÚNG QUY ĐỊNH

• Cần bố trí ao trữ bùn và 
ao xử lý nước thay ra từ 
quá trình nuôi

• Bố trí nơi trữ bao bì hóa 
chất sử dụng trong quá 
trình nuôi 

Khu xử lý nước thải 
và trữ bùn
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NÂNG CAO NHẬN THỨC

• Khuyến khích nuôi thủy
sản theo chứng nhận
khác nhau

• Truyền thông, tập huấn
nâng cao nhận thức
cộng đồng và công
nhân ở các trang trại
NTTS

QUY ĐỊNH VÀ LIÊN KẾT CỨU HỘ

• Ban hành quy định và hướng 
dẫn cứu hộ các loài quý hiếm 

• Hình thành nơi cứu hộ và 
nâng cao năng lực cứu hộ 
sinh vật quý hiếm cho địa 
phương

• Liên kết các tỉnh trong vùng 
để tăng cường năng lực trong 
bảo vệ và hỗ trợ cứu hộ các 
loài quý hiếm 

•Đồng Tháp: Tràm Chim
• Long An: Láng Sen

Liên kết
giữa các

khu bảo tồn?

• Cà Mau: Đất mũi, UMH,
• Kiên Giang: UMT 

• An Giang: Trà Sư

• Hậu Giang: LNH 
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TÓM LẠI

Ban hành các quy định cụ thể cho địa phương 

Hình thành nơi cứu hộ

Nâng cao năng lực cứu hộ

Trình độ và chuyên môn cứu hộ Phương tiên và thiết bị

Liên kết giữa các địa phương, khu bảo tồn

Tham gia chứng nhận sản phẩm nuôi

Tạo sinh cảnh tạm thời Chọn hoạt động tránh tổn hại Nâng cao nhận thức

Chân thành cảm ơn


