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CHỈ THỊ
Về việc cấm ñánh bắt thủy sản và khai thác sen, súng tại
hồ An Hải và Quang Trung huyện Côn ðảo
Hồ An Hải, hồ Quang Trung là hệ thống các hồ chứa nước ngọt ñóng vai trò
quan trọng trong việc ñiều hòa khí hậu, dự trữ nguồn nước ngọt, bổ cập nguồn nước
ngầm, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân toàn huyện. Mặt khác, cùng với
chùa Núi Một, hệ thống hồ An Hải, Quang Trung ñã tạo nên cảnh quan sinh thái hài
hòa, thu hút du khách tham quan Côn ðảo.
Việc sử dụng chất ñộc, xung ñiện, ñăng, mùng, lưới, câu chùm (lưỡi lục) ñể
khai thác thủy sản tại hồ An Hải và Quang Trung huyện Côn ðảo là hành ñộng hủy
diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy
sản, vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy sản, quy ñịnh của ñịa phương về bảo vệ nguồn
nước và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thêm nữa việc khai thác sen, súng quá mức
tại các hồ Quang Trung, An Hải trong những năm gần ñây làm cho các loài này
không kịp khôi phục, tái tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng ñến hệ sinh thái, giảm khả
năng làm sạch nước, lọc nước hạn chế ô nhiễm của các hồ nước ngọt trên ñịa bàn.
Tuy thời gian gần ñây tình trạng sen, súng ñã phục hồi trở lại nhưng vẫn có nguy cơ
bị xâm hại, tàn phá.
Hàng năm, huyện Côn ðảo thường xuyên thực hiện thả cá tự nhiên xuống hồ
Quang Trung, hồ An Hải nhằm tái sinh, bổ sung, phục hồi lượng thủy sản nước ngọt
dần cạn kiệt. Ủy ban nhân dân huyện ñã nghiêm cấm việc ñánh bắt thủy sản và khai
thác sen, súng tại hồ An Hải và Quang Trung. Tuy nhiên, gần ñây tình trạng câu cá
giải trí bằng hình thức câu chùm (lưỡi lục) ñã và ñang diễn ra thường xuyên, ngày
một nhiều hơn. Với hình thức câu cá này, gây sát thương cao cho các loài thủy sản,
phản cảm ñối với khách du lịch, ảnh hưởng lớn ñến nhiều loài thủy sản khác và cả
các loài như sen, súng.
Nhằm tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
huyện Côn ðảo, ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung ñiện, chất ñộc, ñăng, mùng,
lưới, câu chùm (lưỡi lục) và khôi phục nguồn lợi sen, súng ñảm bảo tính làm sạch
nước, lọc nước của hệ sinh thái hồ An Hải và Quang Trung, Ủy ban nhân dân huyện
Côn ðảo chỉ thị như sau:

