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            Dự Án Nâng Cấp 
 Công Viên Gulf State Park của Tiêu Bang

Đề Án Phục Hồi Sớm thuộc Giai Đoạn III 

MÔ  TẢ  DỰ- ÁN làm mới khoảng 9,5 dặm đường mòn mới và cải 
tạo 3.5 dặm đường mòn hiện có trong công viên. 

Dự Án Cải Tạo Công Viên Tiểu Bang Gulf State Park 
sẽ thực hiện những nâng cấp nhạy cảm với môi 
trường sinh thái cho Công Viên này. Công viên này 
rộng 6,150-acre tại Quận Baldwin County, Alabama 
và do Bộ Bảo Tồn và Nguồn Lợi Thiên Nhiên điều 
hành. Dự án này gồm năm hợp phần: 

Vụ tràn dầu Deepwater Horizon , và các hoạt động 
phản ứng, đã làm mất đi hàng triệu chuyến đi biển, 
chạy tàu và đánh cá dọc Bờ Biển Vịnh Alabama 
Dự án này nhằm bù đắp một phần những thiệt hại 
đó bằng cách nâng cao sự tiếp cận và thưởng 
ngoạn của công chúng đối với các nguồn lợi tự 
nhiên của Công Viên cấp Tiểu Bang Gulf State 
Park, tăng cường hiểu biết của công chúng về hệ 
sinh thái ven biển quý giá, và phục hồi môi trường 
sống gò cát đã bị xuống cấp trong công viên.

Xây lại Trung tâm Nhà Nghỉ và Hội Nghị Công Viên 
Cấp Tiểu Bang Gulf State Park  làm nơi tổ chức hội 
nghị và nơi nghỉ đêm "xanh"  để công chúng tiếp cận nhiều 
hơn các bãi biển, đường mòn, hệ sinh thái nước ngọt và 
các nguồn lợi khác. Đây cũng là một mô hình phát triển 
ven bờ mạnh mẽ và thân thiện với môi trường. Việc xây 
dựng lại sẽ tiến hành tại trung tâm nhà nghỉ và hội nghị cũ.

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

Số tiền ước tính cho giai đoạn phục hồi ban đầu của 
dự án này, với toàn bộ năm hợp phần, là: $85 triệu. Phục Hồi Sinh Thái và Nâng cấp những  môi 

trường sống đụn cát đã bị xuống cấpnhằm khôi phục 
khoảng 50 acres cồn cát trong công viên thông qua các 
hành lang chuyển cát tại những địa điểm chiến lược để 
cho phép các đụn cát tự nó hình thành bên cạnh các gờ 
cát nhân tạo Ngoài ra, các loại thực vật tạo thành thảm 
thực vật bản địa, bao gồm yến mạch biển, yến mạch cát, 
hoặc loài cỏ xanh mọc trên bờ biển sẽ được dùng để ổn 
định các đụn cát và làm tăng độ che phủ đụn cát. 

Xây một Trung Tâm Thông Tin gồm không gian hội 
họp, các lớp học cũng như những vật triển lãm trong 
nhà và ngoài trời nhằm làm cho công chúng hiểu rõ 
hơn về các lợi ích của nguồn lợi thiên nhiên quý báu 
mà hệ thống sinh thái ven bờ của Alabama đem lại. 

Xây một Trung tâm Nghiên cứu và Giáo Dục kế
bên trung tâm tự nhiên hiện có trong công viên để 
mở rộng các chương trình nghiên cứu và giáo dục 
của công viên, và gồm các lớp học và phòng xét 
nghiệm để hỗ trợ chương trình quanh năm về giáo 
dục môi trường cho học sinh các lớp phổ thông . 

Nâng cao trải nghiệm của khách  bằng cách tăng 
thêm cơ hội đi dạo, đạp xe đạp, hoặc chạy trong 
công viên thông qua việc xây dựng 

Các lối mòn tại Công Viên Gulf Của Tiểu bang sẽ được  
nâng cấp bằng các cách có thể bao gồm  các điểm 
ngắm cảnh từ trên cao, các quầy thông tin, hoặc trạm 
nghỉ chân. 
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Dự án được đề xuất này gồm năm hợp phần, trong đó một hợp phần là về phục hồi 
khoảng 50 acres môi trường sinh thái đụn cát đã bị xuống cấp trong công viên. 
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