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MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự thảo cải thiện bờ biển này bao 
gồm việc dọn sạch các mảnh nhựa 
đường vỡ vụn và những loại vật 
liệu làm đường vương vãi trên diện 
rộng ở Bờ Biển Quốc Gia Gulf 
Islands thuộc các vùng Fort 
Pickens, Santa Rosa, và Perdido 
Key ở Florida. Nhiều trận giông và 
bão xảy ra từ năm 1995 đã gây 
thiệt hại cho đường xá trong vùng, 
và rải mảnh vỡ vụn lên hàng trăm 
acre trên đảo chắn là môi trường 
sống của các sinh vật hoang dã. 
Vật liệu bị rắc vãi trên 14 dặm lên 
những khu cồn đụn có cây mọc và 
không có cây mọc, và lên các bãi 
biển trống bằng phẳng. Vật liệu này 
cũng có thể nằm thành dải nhỏ dài  
hai dặm theo đường mực thủy triều và dưới mực thủy 
triều thuộc phía Vịnh Fort Pickens, thỉnh thoảng khách 
thăm cũng hay bơi lội chỗ này. 
Các mảnh nhỏ nhựa đường và vật liệu làm đường có đủ
các kích thước và hình dạng khác nhau, từ các tảng vỡ 
to khoảng 10 foot cho đến mảnh bằng viên gạch và nhỏ 
bằng hạt đậu cỡ một phần tư inch. Tổng thể tích của vật 
liệu được đề xuất dọn dẹp trong dự án này là khoảng 
hàng chục ngàn yard khối. 
Thiết bị cơ giới để dọn dẹp bờ biển (máy sàng lọc) sẽ 
được sử dụng cho hầu hết các nơi trong khu vực. Đội 
ngũ công nhân làm việc bằng các công cụ cầm tay sẽ 
dọn dẹp các khu vực nhạy cảm như đất ẩm hoặc các 
cồn đụn có nhiều cây cỏ dày đặc. Nơi có ít cây cỏ, một 
số cây cỏ bị hư hỏng sẽ không tránh khỏi. Tất cả số 
cây cỏ hư hỏng sẽ được trồng lại sau khi các hoạt động 
dọn dẹp được hoàn tất. 
Các hoạt động dọn dẹp sẽ được thực hiện chủ yếu là 
trong các tháng cuối hè, mùa thu, và mùa đông để hạn 
chế tối đa ảnh hưởng đến khách thăm và sinh vật hoang 
dã. Các hoạt động dọn dẹp trên bờ sẽ không được thực  

hiện từ ngày 15 tháng Ba đến 15 tháng Tám vì khoảng 
thời gian này là mùa chim làm tổ. Các hoạt động dọn 
dẹp dưới nước sẽ không được thực hiện từ ngày 15 
tháng Ba đến 15 tháng Mười Một vì khoảng thời gian 
này là mùa rùa biển làm tổ và nở con. Do đó, công việc 
ngoài trời sẽ được thực hiện trong bảy tháng còn lại 
trong năm trên bờ và bốn tháng còn lại được thực hiện 
dưới nước. 

Sự cố tràn dầu của Deepwater Horizon đã khiến cho 
khách thăm không thể sử dụng công viên, và dự án này 
sẽ phục hồi một phần việc sử dụng bằng cách nâng cấp 
sự trải nghiệm của khách thăm tương lai tại công viên 
này. Ví dụ, việc dọn dẹp nhựa đường và các loại vật liệu 
làm đường khác sẽ có tác động tốt đến cảnh quan khi 
cảnh quan tự nhiên của khu vực được phục hồi. 

CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG 
Số tiền dự toán tài trợ cho dự án phục hồi sớm cho sự
cố tràn dầu Deepwater Horizon này là $10.836.055. 
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