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MÔ TẢ DỰ ÁN Do hậu quả của sự cố tràn dầu, người dân đã không thể hoặc bị 
hạn chế khả năng sử dụng và tận hưởng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên dọc theo Bờ Vịnh Mississipi. Khi dự án này hoàn 
thành có thể giúp hồi phục các hiệu quả đã mất về mặt giải trí 
của đường bờ biển bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận với các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Dự Án Công Viên Popp’s Ferry Causeway đề xuất sẽ cải thiện 
phần đất đai của Thành Phố Biloxi trong Vịnh Back Bay, 
Mississipi bằng cách mở rộng môi trường công viên để du 
khách có thể trải nghiệm hệ sinh thái ở khu vực cửa sông miền 
ven biển. Mục đích của dự án là nhằm khôi phục lại hiệu quả đã 
mất về mặt giải trí. Chi phí ước tính cho dự án này là $4.7 triệu. CHI PHÍ ƯỚC TÍNH $4,7 triệu 

Phần đất đai ở khu vực Popp’s Ferry Causeway có diện tích 10 
mẫu Anh chủ yếu chưa được cải thiện là một thửa đất và đầm lầy 
nằm ngay phía tây Cầu Phà Popp’s. Khu vực này bốn mặt được 
bao bọc bởi sông nước, bao gồm Sông Biloxi về phía bắc, Hồ 
Lớn (Big Lake) về phía tây và Vịnh Back Bay về phía nam và 
phía đông. 

Trung tâm nghệ thuật trình diễn, đường mòn tự nhiên, lối đi 
có ván lót, cầu cảng và các tính năng giải trí khác đang được 
đề xuất xây dựng. Du khách có thể câu cá và câu cua cũng 
như ngắm nhìn bến cảng và đầm lầy từ các lối đi có ván lót 
và đường mòn tự nhiên. Một trong những mục tiêu của dự án 
đó là nhằm xây dựng dựa trên nhận thức của công chúng đó 
là “điểm câu cá tốt nhất mà không cần thuyền ở Biloxi, 
Mississippi.” 

Các cải tiến sẽ bao gồm sửa chữa và trang bị đèn đường bộ, 
phần nhượng địa và bãi thả mồi câu, các điểm cho thuê thuyền 
kayak, xây dựng các cầu tàu câu cá và các lối đi có ván lót 
mới, và mở rộng thêm đường dành cho người đi bộ bằng gỗ 
và bê tông rộng 8 foot. Cùng với đường dành cho người đi bộ, 
sẽ bổ sung thêm các băng ghế dài và hệ thống đèn đường – tất 
cả các cải tiến này sẽ giúp du khách tiếp cận tốt hơn với các 
môi trường sống ven biển. 

Vị trí thực hiện Dự ÁnCông Viên Popp’s Ferry Causeway đề xuất

Để gia cố thêm đường bờ biển, đá hộc sẽ thay thế cho các bố 
trí ở đường mép nước hiện có ở phía tây đường đi bộ. Trong 
khu vực mô đất cao cũng sẽ xây dựng đài quan sát đầm lầy và 
lối đi có ván lót cùng với các khu dã ngoại, đường mòn tự 
nhiên, bãi đỗ xe dành cho du khách và trung tâm trình diễn 
nghệ thuật mới có triển lãm ngoài trời. 
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Dự Án Công Viên Popp’s Ferry Causeway đề xuất sẽ mở rộng diện tích trong Vịnh Back Bay, Mississippi thuộc sở hữu của thành phố Biloxi
qua việc cung cấp môi trường công viên nơi mọi người có thể trải nghiệm hệ sinh thái khu vực cửa sông ven biển. 

Một trong những mục tiêu của dự án đó là xây dựng dựa trên nhận thức của dân chúng “điểm câu cá tốt nhất không cần thuyền ở Biloxi, 
Mississippi.” 
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