Giới Hạn Về Kích Thước & Số Cá Nước Mặn Đánh Bắt Nhằm
Mục Đích Giảí Tri Trong Tiểu Bang Mississippi
Loài cà
			

Kích Thước
Tối Thiểu

Giới Hạn Số
Lượng Ðánh Bắt

Cá Giò/Cá Bớp (Cobia)
33” FL		
2
Cá Bon (Flounder)
12” TL		
15
Cá Trống Đỏ (Red Drum)*
từ 18” TL tối 30” TL
3
Cá Sú Vàng (Spotted Seatrout)
13” TL		
15
Cá Thu (King Mackerel)
24” FL		
2
Cá Thu Ão (Spanish Mackerel)
Không giới hạn
15
Cá Tripletail
18” TL		
3
Cá Cam (Greater Amberjack)
34” FL		
1
Cá Mú Đỏ & Cá Mú
20” TL		
4 (kết hợp các nhóm cá)**
		Hồng (Red & Yellowfin Groupers)
Cá Mú Yellowmouth,
Không giới hạn
4 (kết hợp các nhóm cá)**
		Yellowedge, Misty & Snowy Groupers
Cá Mú Rock & Red Hind
Không giới hạn
4 (kết hợp các nhóm cá)**
		Groupers
Scamp
16” TL		
4 (kết hợp các nhóm cá)**
Cá Mu Đen (Black Grouper)
24” TL		
4 (kết hợp các nhóm cá)**
Cá Mu Gag (Gag Grouper)****
24” TL		 2 con/1 ăngúớ (kết hợp các nhóm cá)**
Cá Warsaw & Cá Mú Đốm Nhò Không giới hạn
1 con cho 1 thuyền
		 (Warsaw & Speckled Hind Groupers)		
(kết hợp các nhóm cá)**
Cá Mú Khồng Lồ & Cá Mú
Không được đáhn bắt
Không được đáhn bắt
		 Nausau (Goliath & Nassau Groupers)
Vermillion Snapper
10” TL
Lane Snapper
8” TL
Cá Bò Xám (Gray Triggerfish)
14” FL
Cá Cam Sọc (Almaco Jack)
Không giới hạn
Tilefish			
20 (kết hợp các nhóm cá)**
Goldface Tilefish		
Anchor Tilefish
Blacklined Tilefish
Blueline Tilefish
Cá Hồng (Red Snapper)
16”TL		
2
Gray & Yellowtail Snapper
12” TL		
10 (kết hợp các nhóm cá)**
Muttn Snapper
16” TL
Cá Nhám/Cá Mập - Sharks
25” TL
		(Loại nhỏ ven biển - Small Coastals)s 		
4 (kết hợp các nhóm cá)**
Cá Nhám/Cá Mập - Sharks 		
1 con/ 1 nguoi
		(Loại lớn ven biển & bien sau - 			
(tối đa 3 con cho 1 thuyền)
		 Large Coastal & Pelagics)s
Cua - Crabs (Vỏ cứng - Hard Shells)
5”***
Không giới hạn
Cua - Crabs (Lột vỏ - Soft Shells) Không giới hạn
Không giới hạn
Lesser Amberjack
14”-22- TL
5 (kết hợp các nhóm cá)**
Banded Rudderfish
* Người đánh bắt cá giải trí chỉ có thể giữ 1 con Trống ĐỎ (Red Drum) dài trên 30” (TL).
** Nghĩa là tổng số cá đánh bắt được thuộc nhóm cá.
*** Được đo ngang từ 2 đỉnh nhọn hai bên vỏ cua.
TL = CHIÈU DÀI TÔNG CỌNG

FL = CHIÈU DÀI TỪ MỎ ĐÉN ĐIẺM GIỪA VÀY ĐUÔI.

GHI CHÚ: Mùa dánh bắt một số loài cá có thể chấm dứt thệo lenh của Bộ Quàn Lý Tài
Nguyên Biền. Việc chấm dứt mùa đánh bắt này sẽ được thông báo trước. Xin nhớ giới
hạn quy định về kích trước và số lượng cá đánh bắt có thế thay đổi bắt cứ lúc nào.
Xin liên lạc với Bộ Quàn Lý Tài Nguyên Biền số (228) 374-5000 đế biết quy định về kích
thước mới nhất. Không phải tất cà các loài cá đều được ghi trên thẻ này.

Ðánh Bắt Cá Nước
Mặn Giải Trί
Tiểu Bang
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Quy Ðịnh Giới Hạn Kίch
Thước & Số Cá Ðánh Bắt

Bộ Quản Lý Tài Nguyên Biển Tiểu
bang Mississippi

Các quy định giới hạn này dành cho các vùng sông biển trong tieu bang Mississippi.
Xin vui lòng tham khào thêm những quy định áp dụng cho những địa phận khác.
Những nguời đánh bắt cá giái tri không đánh bắt cá trong vùng sông biển thuộc
tiểu bang Mississippi, có thể đem cá đển hay băng qua địa phận tiểu bang với điểu
kiện tuàn hành theo những quy định vể kich thuớc và số luợng cá tại noi dánh bắt.
Những người này phái có giấy phép câu cá nước mặn với mục đich thể thao giái tri
hợp lệ tại địa phương nơi đánh bắt cá.
Ðuợc xem là vi phạm luật pháp nếu những người đánh bắt cá giài trí bán hay rao bán
các loại hài sàn đánh bắt tại Mississippi hay đem từ nơi khác đến.
Những nguời đánh bắt cá giái tri được phép đánh vày, lấy ruột và mang cá, nhưng
bị xem là vi phạm luật pháp nếu chặt dầu, cắt đuôi và lóc thịt cá trước khi về đến
nhà. Các thuyền đánh bắt cá giài trí cúa tư nhân hay tập thế hoạt dộng hơn 24 giờ
trong vùng vịnh Mễ Tây Cơ (the Gulf of Mexico) được phép lóc thịt cá nếu đã trình
báo trước kế hoạch này với Bộ Quản Lý Tài Nguyên Biển Tiếu bang Mississippi.
Thông tin ghi trong thẻ này chi là phần tòm tắt các nguyên tắc và quy định có hiệu
lực tại thời điểm được in. Những người đánh bắt cá giài trí có trách nhiệm tuân hảnh
đầy đủ các nguyên tắc và quy định về việc đánh bắt cá này. Toàn bộ chi tiết đầy đủ
các luật lệ này có sẵn tại Bộ Quàn Lý Tài Nguyên Biển Tiểu bang Mississippi, 1141
Bayview Ave., Biloxi, MS 39530.
Nếu cần biết thêm chi tiết, xin gọi Bộ Quàn Lý Tài Nguyên Biền tại số (228) 3745000 hay vào trang mạng dmr.ms.gov.
Các quy định liên bang có thể khác với quy định của nhà nước. Đối với các quy định
liên bang, liên lạc với Ngư Hội Đồng Quản Lý Gulf of Mexico tại số 888-833-1844
hoặc gulfcouncil.org.
Tải liệu phồ biến công cộng này khỏng được dùng trong việc mua bán; bản quyền
xử dụng tài liệu thuộc về Bộ Quàn Lý Tài Nguyên Biền. Các bán sao chép chi được
dùng vào mục đích giáo dục mà thôi.
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