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VỀ CÔNG TÁC PHỤC HỒI CỦA CHÚNG TÔI
Texas tiến hành các hoạt động phục hồi để khôi phục các tài
nguyên thiên nhiên bị tổn thương do sự cố tràn dầu Deepwater
Horizon. Điều này đặc biệt quan trọng vì chúng ta rất giàu tài
nguyên thiên nhiên như đầm lầy ven biển và hàu, là nơi cung
cấp môi trường sống và thức ăn cho các loài gồm cả những loài
di cư như rùa biển và chim. Để khôi phục các tài nguyên bị tổn
thương, Texas đã tập trung, nếu có thể, vào tạo sự hiệp lực với
các nỗ lực bảo tồn hiện thời nhằm đạt được những lợi ích ở quy
mô cảnh quan.
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4,991 rùa biển được phục hồi chức năng
110,826 tổ rùa biển được bảo vệ
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