Deepwater Horizon Natural Resource Damage Assessment and Restoration
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CHÚNG TÔI LÀM GÌ
Các ủy viên liên bang sẽ làm
việc cùng nhau để phục hồi
một loạt các loài và loài di cư.
Họ sẽ phối hợp với các ủy viên
thích hợp của tiểu bang khi các
dự án đề xuất chồng chéo về
mặt thẩm quyền. Việc này sẽ
bao gồm cá và động vật không
xương sống, rùa biển, chim,
động vật biển có vú, cá tầm
sống trên các tầng nước và
dưới đáy đại dương, và san hô
biển sâu. Chúng tôi sẽ xác định
các loài ở các giai đoạn sinh
trưởng và phạm vi địa lý của
chúng, bao gồm đất liền, ven
biển, và khu vực ngoài khơi.
Chúng tôi có thể sử dụng một
số kinh phí để phục hồi bên
ngoài Vịnh Mexico.

CHÚNG TÔI LÀ AI
Các Ủy viên đại diện cho Khu vực Phục hồi Vùng nước mở
là:
• Ashley Mills, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ
• Kristopher Benson, Cơ quan Quản lý Đại dương và
Khí quyển Quốc gia
• Michele Laur, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
• Gale Bonanno, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

Phục hồi ở Alabama

●

Florida

●

Louisiana

●

Mississippi

●

Texas

●

Toàn vùng

●

Vùng nước mở

Khu vực Phục hồi Vùng nước mở
CÁC DỰ ÁN PHỤC HỒI SỚM

TÌNH
MÔ TẢ DỰ ÁN
TRẠNG
BỔ SUNG VÀ BẢO VỆ CÁC TÀI NGUYÊN SỐNG TRÊN BIỂN VÀ VEN BỜ
Dự án giảm đánh bắt
nhầm do sử dụng câu
vàng

Nghề câu vàng biển khơi (PLL) ở vùng Vịnh nhắm vào các loại cá ngừ vây
vàng và cá kiếm. Dự án này sẽ làm giảm số lượng cá vô tình bị đánh bắt và
giết hại bằng ngư cụ bằng cách bồi thường cho ngư dân làm nghề PLL để
họ tránh đánh bắt PLL trong một khoảng thời gian là sáu tháng hàng năm;
thay vào đó họ sẽ sử dụng thiết bị thay thế để tiếp tục thu hoạch cá ngừ
vây vàng và cá kiếm. NOAA là đơn vị chỉ đạo thực hiện dự án này.

CHI PHÍ
ƯỚC TÍNH

⟳

$20M

⟳

$10.8M
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$7M

⟳

$545K

⟳

$4M

CUNG CẤP VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ HỘI GIẢI TRÍ

Dự án cải tạo bãi biển
ở quần đảo Gulf
Islands National
Seashore
Dự án cải tạo sử dụng
cho người đi bộ và xe
đạp, Davis Bayou, Khu
Mississippi, Quần đảo
Gulf Islands National
Seashore
Dự án cải tạo lối đi ở
Khu Bảo tồn Động vật
Hoang dã Quốc gia
Bon Secour

Dự án phà chở khách
ở Gulf Islands
National Seashore

Dự án này sẽ loại bỏ nhựa đường và các vật liệu làm đường khác rải rác
trên khắp Fort Pickens, Santa Rosa, và các khu vực Perdido Key của Quần
đảo Gulf Islands National Seashore, khu Florida do bão gây nên. Các mảnh
nhựa đường và vật liệu làm đường có kích thước bằng hạt đậu đến những
tấm lớn rộng 10-foot đến gạch. Tại các khu vực nhạy cảm, việc loại bỏ sẽ
được thực hiện bằng tay. Bộ Nội vụ là đơn vị chỉ đạo thực hiện dự án này.
Dự án này bao gồm các cải tạo cho mục đích sử dụng dành cho xe đạp và
người đi bộ ở khu vực Davis Bayou của Quần đảo Gulf Islands Nation
Seashore để nâng cao tính an toàn cho người sử dụng đường bộ thông
qua xây dựng các lối đi đa dụng. Dự án sẽ mở rộng mặt đường Park Road
hiện tại trên 2,17 dặm để cho thêm các lối đi đa dụng dành cho xe đạp và
người đi bộ. Bộ Nội vụ là đơn vị chỉ đạo thực hiện dự án này.
Dự án này sẽ sửa chữa và cải tạo lối đi Jeff Friend Trail. Một lối đi bằng sỏi
và lát ván cũ kỹ sẽ được sửa chữa và cải tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn
của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ, đảm bảo công chúng đi lại an toàn
và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách. Một thềm quan sát cũng
sẽ được xây dựng dọc theo lối đi, và hai chỗ đậu xe khuyết tật sẽ được mở
rộng để chứa thêm khách vào. Bộ Nội vụ là đơn vị chỉ đạo thực hiện dự án
này.
Dự án này sẽ cấp kinh phí mua hai phà chở khách bộ hành để sử dụng giữa
thành phố Pensacola, Pensacola Beach, và khu vực Fort Pickens của Quần
đảo Gulf Islands National Seashore ở Florida. Bộ Nội vụ là đơn vị chỉ đạo
thực hiện dự án này, phối hợp với thành phố Pensacola và hạt Escambia.

⟳Đang thực hiện ◉ Đang theo dõi Đã hoàn thành
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