Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon
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CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

Trong năm vừa qua, Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG) Texas đã chuẩn bị
Dự thảo Kế hoạch Phục hồi/Đánh giá Môi trường #2 (RP/EA #2) và tiếp
tục thực hiện và giám sát kỹ thuật, thiết kế và xây dựng các dự án phục
hồi sớm và các dự án trong Kế hoạch Phục hồi năm 2017. Vào tháng 2
năm 2022, TIG Texas đã công bố Dự thảo RP/EA #2 để lấy ý kiến công
chúng. Các thành tựu dự án đáng chú ý bao gồm khởi công xây dựng
dự án Khôi phục Bãi biển và Cồn cát McFaddin và dự án Khôi phục Đất
ngập nước Pierce Marsh (giai đoạn đầu của dự án nhiều giai đoạn), sắp
hoàn thành xây dựng dự án Khôi phục Thủy văn Bahia Grande và hoàn
thành xây dựng Dự án Đảo Chim II Vịnh Dickinson. Các cập nhật trạng
thái dự án bổ sung có thể tìm thấy trên các trang sau.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Công việc của chúng tôi trong Khu vực Phục hồi Texas tập trung vào
khôi phục môi trường sống đất ngập nước và ven biển khác, cũng như
giảm ô nhiễm từ các nguồn không tập trung. Chúng tôi còn đang khôi
phục động vật hoang dã bị tổn thương từ sự cố tràn dầu, bao gồm hàu,
chim và rùa biển.
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Tổng quan Phục hồi
109 triệu đô la cam kết cho các dự án phê duyệt
CÁC DỰ ÁN THEO MỤC ĐÍCH PHỤC HỒI

BỔ SUNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN
SINH VẬT TRÊN BIỂN VÀ VEN BỜ

KHÔI PHỤC VÀ BẢO TỒN
MÔI TRƯỜNG SỐNG

CUNG CẤP VÀ TĂNG
CƯỜNG CƠ HỘI GIẢI TRÍ
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DỰ ÁN

TIN TỨC GẦN ĐÂY // Đảo II Vịnh
Dickinson

Đã hoàn tất xây
dựng. Hòn đảo
rộng khoảng 8
mẫu sẽ cung
cấp môi trường
sống cho chim
làm tổ và kiếm
ăn bằng cách
sử dụng đất lấp, Ảnh: Galveston Bay Foundation
đường bờ biển
bọc thép bao gồm đê chắn sóng bằng đá,
rạn đá và cây bụi.

TIN TỨC GẦN ĐÂY // Khôi phục Thủy văn Bahia Grande
Công tác xây dựng gần như đã hoàn thành.
Dự án Khôi phục Thủy văn Bahia Grande
nằm cách Đảo South Padre khoảng 9 dặm
về phía Tây, tại giao điểm của Bahia
Grande và Kênh Brownsville Ship. Dự án
này mở rộng một kênh thí điểm để tăng
dòng chảy thủy triều và cải thiện độ mặn
và biến động oxy hòa tan ở Bahia Grande.
Dòng chảy thủy triều được khôi phục sẽ
hỗ trợ cho hệ thống cân bằng tự nhiên
hơn và nâng cao chất lượng môi trường
sống cho các loài thủy sinh và ngập nước.
Dự án này là một phần của nỗ lực lớn hơn
cải tiến ở quy mô cảnh quan cho khu vực
Bahia Grande. Chim, rùa biển và các động
vật hoang dã khác sẽ được hưởng lợi từ
việc bảo tồn đất và khôi phục hệ thống
thủy văn.
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Tổng quan Kinh phí
Loại hình phục hồi

Phân bổ
kinh phí

Kinh phí cam kết
đến Tháng 5, 2022

Đã cam kết

Kinh phí theo %

Còn lại

Môi trường sống đất ngập
nước, ven biển và gần bờ
Giảm dưỡng chất
Rùa biển
Chim
Hàu
Cung cấp và tăng cường
cơ hội giải trí
Giám sát và quản lý
thích ứng
Giám sát quản trị và
lập kế hoạch toàn diện
Tổng

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHỤC HỒI TRONG
TƯƠNG LAI
TIG Texas sẽ tiếp tục hoàn thiện RP/EA #2. Dự thảo
kế hoạch phục hồi bao gồm 13 dự án ưu tiên được
đề xuất bao gồm:

XEM THÊM THÔNG TIN TẠI
www.gulfspillrestoration.noaa.gov
/restoration-areas/texas

• 4 dự án phục hồi môi trường sống đất ngập nước,
ven biển, và gần bờ;
• 2 dự án giải quyết vấn đề giảm dưỡng chất;
• 1 dự án tập trung phục hồi hàu;
• 2 dự án góp phần phục hồi rùa biển; và
• 4 dự án tìm cách phục hồi chim.
Kế hoạch phục hồi này dự kiến sẽ được hoàn thiện
vào tháng 8 năm 2022.
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