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VỀ PHỤC HỒI RÙA BIỂN
Rùa biển Kemp’s ridley có nguy cơ tuyệt chủng được tìm
thấy ở Vịnh Mexico và làm tổ ở bờ biển phía nam Texas. 
Mục đích của chúng tôi là bảo vệ loài này và các loài rùa
biển khác trên các bãi biển mà rùa làm tổ cũng như trong
môi trường biển. Các dự án thuộc Khu vực Phục hồi Texas 
hướng đến mục đích này thông qua phát hiện và bảo vệ tổ
rùa, tăng cường Mạng lưới Cứu hộ và Phát hiện Rùa Biển
Mắc Cạn (bao gồm xây dựng một cơ sở phục hồi chức năng
mới ở thượng bờ Texas), đồng thời giảm đánh bắt nhầm và
loại bỏ ngư cụ bất hợp pháp.
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Các Dự án Phục hồi Rùa Biển
Tên dự án Ngân sách Trạng thái

Giảm tỉ lệ rùa biển chết bằng cách loại bỏ
ngư cụ bất hợp pháp $2.2 M Đang thực hiện

Dự án phục hồi sớm rùa biển $19.5 M Đang thực hiện

Cơ sở phục hồi chức năng rùa biển ven bờ
thượng Texas $2.5 M Đang thực hiện
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN
Phần Tăng cường Mạng lưới Cứu hộ và Phát hiện Rùa Biển
Mắc cạn của Dự án Phục hồi Sớm Rùa Biển được thực hiện bởi
các đối tác dự án của chúng tôi tại Viện Khoa học Biển Đại học
Texas, Amos Rehabilitation Keep, Sea Turtle Inc., Ban Quản lý
Nghề cá Ven biển thuộc Sở Công viên và Động vật Hoang dã
Texas, Đại học Texas A&M tại Galveston, và Trung tâm Sinh vật
Viển Texas. Các đối tác dự án của chúng tôi đã cải thiện khả
năng ứng phó để nhanh chóng phục hồi các rùa biển bị chết và
bị thương cũng như nâng cao khả năng phục hồi của rùa biển bị
thương.

Vào tháng 2 năm 2021, các đối tác dự án của chúng tôi đã
nhanh chóng huy động để phục hồi và chữa trị cho hàng nghìn
rùa biển bị mắc cạn do đợt rét kỷ lục gây ra, khi nhiệt độ nước
xuống dưới 50°F. Nhờ những nỗ lực đó, khoảng 4.300 cá thể
rùa biển đã được phục hồi, chữa trị và thả lại biển thành công.

Photo by Raul Hector Chenge, 
courtesy of  Gladys Porter Zoo

Rùa biển ở Vịnh Mexico là
nguồn tài nguyên chung, 
vượt trên ranh giới tiểu
bang, liên bang và quốc tế, 
và sinh sống dựa vào hệ
thống sinh cảnh bãi biển, 
gần bờ và ngoài khơi có tính
liên kết. Các Ủy viên Texas 
đang phục hồi rùa biển
bằng cách giảm trực tiếp tỷ
lệ tử vong thông qua bảo vệ
tổ và giảm lượng đánh bắt
nhầm cũng như bảo vệ môi
trường sống ven biển mà
rùa biển cần để sinh sống và
sinh sản. Bắt đầu từ năm
2016, chúng tôi đã cam kết
hơn 19,5 triệu đô la phục vụ
công tác phục hồi rùa biển. 
Một ví dụ về dự án thành
công là việc thả hơn
114.000 rùa con trên các
bãi biển của Texas. Với việc
bổ sung hai dự án mới được
chọn trong Kế hoạch Phục
hồi Chính thức năm
2022/Kế hoạch Đánh giá
Môi trường #2, chúng tôi hy
vọng sẽ tiếp tục thành công
hơn nữa trong công tác khôi
phục và bảo vệ nguồn tài
nguyên quan trọng này của
Vùng Vịnh.
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