Không Bao Giờ Sử Dụng Tôm
Không Phải Xuất Xứ Từ Vùng
Vịnh Làm Mồi Câu Ở Texas

Tôm là lựa chọn mồi câu phổ biến khi câu
cá ở vùng nước ngọt và nước mặn.

CHỈ SỬ DỤNG TÔM BẢN ĐỊA
CỦA VÙNG VỊNH MEXICO.
Không bao giờ sử dụng tôm nhập
khẩu hay tôm từ nơi khác làm mồi
câu ở các vùng nước Texas.

Tại sao tôi không nên dùng tôm nhập khẩu làm mồi câu?
Nếu bạn sử dụng tôm nhập khẩu làm mồi câu, bạn có thể mang
một trong những loài virus nguy hiểm khôn lường đến cho quần
thể tôm, cua và tôm hùm đất bản địa. Nhiều trong số những loài
virus này—như virus gây hội chứng đốm trắng (white-spot syndrome virus)—có thể sống sót trong quá trình đông lạnh và không
chết đi khi tôm nhập khẩu được đóng
gói. Mặc dù không gây nguy hiểm cho
con người, nhưng nếu một loài virus
xuất hiện, quần thể tôm, cua và tôm
hùm đất bản địa có thể nhanh chóng
chết đi, điều này sẽ gây ra hậu quả
hủy hoại đối với toàn thể hệ sinh thái
và ngành công nghiệp tôm vùng Vịnh.
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Tôm nhập khẩu là gì?
Tôm nhập khẩu
bao gồm tất cả các
chủng loại tôm
không xuất xứ từ
vùng Vịnh Mexico,
như tôm từ những
nước khác và
không phải các
bang vùng Vịnh. Những chủng loại tôm nhập khẩu phổ biến nhất là
tôm thẻ Thái Bình Dương (Pacific white shrimp) có bán trong các
cửa hàng thực phẩm.

Điều đó có trái pháp luật hay không?
Có. Việc mang tôm nhập khẩu hoặc tôm không phải tôm bản địa
đến môi trường nước là bất hợp pháp theo luật Texas, cho dù là
tôm còn sống hoặc đã chết, nguyên con hay từng phần.

Làm thế nào tôi biết liệu rằng tôm có phải là tôm bản địa
của vùng Vịnh Mexico hay không?
Nếu bạn đang mua tôm để làm mồi câu, hãy hỏi xem đó có phải là
tôm vùng Vịnh không. Những chủng loại tôm bản địa thông thường
của vùng Vịnh Mexico bao gồm tôm hồng (pink shrimp), tôm thẻ
(white shrimp), tôm nâu (brown shrimp) và tôm bọ ngựa (mantis
shrimp) hoặc rận biển (sea lice). Bạn cũng có thể kiểm tra nhãn
hiệu trên bịch tôm đông lạnh để biết xuất xứ. Nếu tôm không phải
xuất xứ từ vùng Vịnh Mexico, thì sẽ là bất hợp pháp nếu sử dụng
làm mồi câu.

Tôi có thể tìm hiểu thêm
thông tin ở đâu?

www.tpwd.texas.gov/baitshrimp
hoặc texasseagrant@gmail.com
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