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ba ngày, có th" c�n l�t trên m�t �t �" tìm ��n 
vùng khác. Theo b�n cáo tr�ng thì snakehead 
không nh3ng ch� ph�m t�i “cá l�n nu!t cá bé“, 
mà còn thu�c lo�i xung kích rt m�nh và háu 
�n. Chúng �n c� �ch nhái tôm cua côn trùng, 
do �ó n�u �" chúng sinh sôi n�y-n�, chúng có 
ti�m n�ng tàn phá h�y-ho�i, làm mt th�ng 
b�ng v� sinh-thái � �ây. Mt th�ng b�ng v� 
sinh-thái là h� tr�ng nên nhà ch�c trách gp rút 
m� chi�n d ch t�o thanh càn quét, lùng b#t �" 
không còn m�t “m!ng” l�t l��i pháp lu�t. 

N�m ngoái, l�n ��u tiên hình bóng 
Snakehead  xut hi�n � h( Crofton, Maryland; 
nhà ch�c trách ch�a k p ra tay thì ít lâu sau 
phát giác ra là �ã n-y n� thêm hàng tr�m cá 
con. Nguy quá! Không th" lùng b#t h�t ���c, 
cho dù có tát c�n h( thì cá con l-n l�n trong 
bùn không càn quét n2i. M�t gi�i pháp t!i h�u 
�ã ���c áp d�ng là �	 cht ��c rotenone 
xu!ng �" tiêu di�t chúng, sau �ó �	 hóa cht 
permanganate �" trung hòa �em n��c tr� l�i 
tr�ng thái bình th�
ng, và h(i c� loài th�y s�n 
quý tr� v�. Th� r(i…tháng v�a qua m�t “tay 
câu th" thao” bt ng
 câu ���c m�t con 
snakehead l�n dài 19 inches � h( Pine Lake 
trong khu v�c Wheaton Regional Park g�n nhà 
tôi. M2i sáng ch� nh�t, chúng tôi và các b�n bè 
th�
ng �i b� th" thao � công viên Brookside 
trong Park n�y; sau my vòng �i b� chúng tôi 
th�
ng qua Pine Lake � k� c�n c'ng trong 
Park, �" t�p hít th�, th� gi�n, nhìn n��c nhìn 
mây. H( rt �.p, bao quanh b�i thông già, cao 
vút song-song . M�t h( ph,ng l�ng, có nhi�u 
�àn ng	ng b�i l�i khoan thai, thp-thoáng vài 
�ôi thiên nga ng�-ng1n bên cành li"u r' trong 
m�t không-gian t�nh l�ng ���c ng�n cách kh+i  
khu v�c th -t� ��y u�-nhi"m môi sinh. Nhi�u 
b�n nh� v� �à-L�t và có l4 c'ng nh� v� “cái 
thu� ban ��u l�u-luy�n y” bên b
 h(, �ã t� 
��ng g�i tên Pine Lake n�y là h( Than-Th�; 
tôi th�
ng nói d�m vào là cho tôi thêm ti�p-v�-
ng3 “h” sau ch3 Than thành h( Thanh-Th�, vì 
b�u không-khí trong lành và môi-sinh t��i mát 
n�i �ây. Nh�ng r(i… m�t sáng ch� nh�t, h( b  
phong t+a, ng�
i ta �em my chi�c tàu vào 
�ây và b�m my ngày  tát c�n h( �" truy lùng 
cá ��u r#n; may mà chúng ch�a sinh s�n. Sau 

c�n kh�ng-ho�ng vì cá ��u r#n, nay thanh-
bình �ã tr� l�i v�i h( Thanh-Th� cho chúng tôi 
d�ng chân t�nh tâm vào m2i sáng ch�-nh�t. 

Hi"m h�a snakehead ch�a h�t! Cá n�y lúc 
n�m vùng � trong ao h( thì ta �ã có hai bi�n 
pháp �!i phó nh� trên, n�u chúng xâm nh�p 
vào sông ngòi thì tính làm sao �ây? Vì lo ng�i 
nh� th� nên my tu�n nay nhà ch�c trách �ã 
dùng l��i kéo �" “rà” soát � sông Potomac, 
giòng sông th� m�ng u!n mình qua gi3a lòng 
th�-�ô. Ng�
i ta �ã rà l��i b#t ���c hai con, 
r(i… con th� ba, r(i…con th� t� � Virginia, 
r�i rác cách nhau 8 d�m trên sông Potomac ch� 
trong vòng my ngày. V�y là có th" còn nhi�u 
ng� t�c n�y n3a, ph�i ti�p t�c càn quét và �� 
cao c�nh giác. Có ng�
i lo r�ng �ây không 
ph�i là s� trùng h�p ng-u nhiên, có th" có bàn 
tay con ng�
i nhúng vào! 

Không th" �	 cht ��c rotenone xu!ng sông 
nh� �ã t�ng áp d�ng � h( Crofton. Không th" 
tát c�n ���c Potomac nh� �ã t�ng thi hành v�i 
Pine Lake. Tuy nhiên, chúng ta hy-v�ng c�-
quan B�o-V� Tài-Nguyên Thiên-Nhiên s4 có 
nh3ng bi�n pháp thích-�ng khác �" ch�-ng� và 
tiêu-tr� lo�i cá ��u r#n này, n�u rà l��i kéo �" 
càn quét mà v-n ch�a thanh toán h�t. Ti�n b� 
khoa-h�c k/-thu�t �ã giúp ta thám-hi"m t�i 
H+a-tinh, l4 nào ta không tr  n2i b�n ng� t�c 
n�y sao!  � 

 

 

 

 

 
 Ngày 	y ra �i n�ng ng
p ��ng. 

Lúa vàng cu�n sóng chy mênh mông. 
Ta th�m t� h�i bao gi� nh�? 

Tr� l�i quê ta n�ng ng
p lòng. 
 

                                    Tho Anh 




