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VỀ PHỤC HỒI CHIM
Sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng đến một số loài chim ven
biển và môi trường sống của chúng, bao gồm bãi biển, 
đầm lầy, và các hòn đảo nơi chim làm tổ. Mục đích của
các dự án phục hồi chim là khôi phục các loài chim đã
mất bằng cách giúp chim sinh sản thêm và / hoặc giảm tỷ
lệ tử vong của các loài chim bị tổn thương, khôi phục
hoặc bảo vệ môi trường sống mà các loài chim bị tổn
thương sống phụ thuộc vào, và phục hồi các loài chim bị
tổn thương ở những địa điểm mà sẽ mang lại lợi ích lớn
nhất trong phạm vi địa lý của chúng ở Vịnh Mexico.
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Các Dự án Phục hồi Chim
Tên dự án Ngân sách Trạng thái

Phục hồi môi trường sống của chim mò sò
ở Vịnh Jones $2.3 M Đang thực hiện

Bảo vệ môi trường đảo quạ Laguna Vista $2.1 M Đang thực hiện

Đảo chim Vịnh San Antonio $1.5 M Đang thực hiện

Quản lý chim biển và chim sinh sản ven bờ
Texas $3.4 M Đang thực hiện

Các đảo quạ ở Texas $20.6 M Đang thực hiện
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CẬP NHẬT ĐẢO CHIM VỊNH DICKINSON II
TIG Texas mở rộng môi trường làm tổ quan trọng của chim ở 
Vịnh Galveston bằng việc hoàn thành giai đoạn xây dựng Đảo
Vịnh Dickinson II. Hòn đảo này là một trong bốn đảo quạ thuộc
Dự án Phục hồi Sớm Đảo quạ Texas Giai đoạn IV. Việc xây dựng
bốn mẫu Đảo Vịnh Dickinson II sẽ cung cấp môi trường cho
chim làm tổ và kiếm ăn bằng cách sử dụng đất lấp, gia cố
đường bờ biển / đê chắn sóng bằng đá, rạn đá và cây bụi. Quỹ
Galveston Bay, đối tác dự án của chúng tôi, đang giám sát giai
đoạn tiếp theo của dự án: gây dựng thảm thực vật bản địa để
thúc đẩy chim làm tổ và kiếm ăn.
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TIG TX hợp tác cùng
nhau để thực hiện
các dự án mang lại
lợi ích trên nhiều loại
hình phục hồi khác
nhau. Các dự án cải
thiện môi trường
sống cho chim cũng
sẽ cải thiện môi
trường sống cho các
loài khác như cá, hàu
và các loài bản địa
khác. Các dự án phục
hồi nhắm vào lợi ích
của chim, chẳng hạn
như tăng bãi làm tổ
hoặc kiếm ăn, có thể
mang lại tác động
tích cực đến toàn hệ
sinh thái bằng cách
bảo vệ hoặc tạo môi
trường sống đầm lầy, 
bãi biển hoặc nước
nông cho rùa biển, 
hàu và các loài ven
biển quan trọng khác
sử dụng.
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