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MÔ TẢ DỰ ÁN Khu vực Dạo chơi Di tích The Heritage Trail-Possum
Walk sẽ mang lại cho du khách thông qua nhiều môi trường 
sống ven biển diễn ra ngay tại khu vực liền kề bao gồm khu  
đầm lầy, đầm lầycửa vịnh, đầm lầy cây bách, và rừng thông. 
Việc này sẽ làm tăng sự tiếp cận tới hệ thống đường mòn ven 
biển nối với đầm lầy cửa sông và môi trường sống bãi 
biểncho những ai chọn đi bộ hay xe đạp. Khu Trung tâm 
Giáo dục Ngoài trời sẽ được xây dựng để thông báo cho du 
khách về bản chất sinh thái nhạy cảm của môi trường sống 
ven biển và cũng là một phần của trải nghiệm Trail. Ngoài ra 
việc phát triển của khhu vực cảnh quan/vườn ươm bản địa 
cũng được đưa vào đây. 

Các Sáng kiến Phục hồi được đề xuất tại INFINITY
Dự án Trung tâm Khoa học sẽ cung cấp cho khách tham 
quan các cơ hội tương tác với khoa học, giáo dục nghệ 
thuật  trình diễn và nghiên cứu khám phá hệ sinh thái 
vùng Vịnh. Mục tiêu để tăng cường sự tiếp cận của công 
chúng tới các tài nguyên thiên nhiên. Chi phí dự tính là 
$10.4 triệu đô la. 
Trung tâm Khoa học INFINITY nằm ở phía tây nam giao 
điểm của Đường Xuyên Bang 10 và Cao tốc 607 mạn nam 
Quận Hancock, Mississipi. Khu này tiếp giáp với môi 
trường sống vùng cửa sông ven biển bao gồm Khu bảo tồn 
Đầm Lầy Quận Hancock. Khu vực dự án được bao quanh 
bởi Sông Pearl về phía tây và tiếp nối với đường mòn 
“Logtown Scenic Byway to Space”  về phía nam. 

Do sự cố tràn dầu, công chúng không tiếp cận được
hoặc tiếp cận hạn chế tới các nguồn tài nguyên thiên
nhiên dọc Bờ Vịnh Mississipi. Khi dự án hoàn thành sẽ
tăng cường sự tiếp cận đến các nguồn tài nguyên dọc bờ
biển này. 

Dự án INFINITY  là nỗ lực chung giữa tư nhân và nhà 
nước như NASA, chính quyền Bang Mississipi và các 
nhà tài trợ tư nhân. Dự án được đề xuất sẽ mở rộng và 
nâng cao trung tâm hiện đại về khoa học, giáo dục, thông 
tin và trung tâm nghiên cứu mang tính tương tác cho 
khách tham quan. Dự án cũng sẽ khôi phục những sử 
dụng giải trí đã  bị mất bằng cách tăng khả năng tiếp cận 
tới môi trường sống ở cửa sông ven biển, khu vực ngắm 
động vật hoang dã và các tính năng giáo dục. 

CHI PHÍDỰ TÍNH LÀ $10.4 triệu 

Phần lớn toàn bộ không gian có sẵn trong Trung tâm 
sẽ được dành cho các trưng liệu về Vịnh Mehico, bao 
gồm các hệ sinh thái đầm lầy,hải dương học, các loài 
sinh vật biển trong Vịnh, các cơn bão, và giám sát 
phục hồi. Các thiết kế trưng liệu sẽ cho phép công 
chúng (sử dụng máy tính, mô phỏng và đồ họa) trải 
nghiệm về cách các nhà khoa học làm mô hình và 
nghiên cứu hệ sinh thái vùng Vịnh. Các cuộc triển lãm 
sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của khoa học và nghiên 
cứu khoa học, quá trình tự nhiên và quản lý môi 
trường, cùng với việc sử dụng thông minh các tài 
nguyên. 
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Những sáng kiến phục hồi đề xuất tại Trung tâm Khoa học INFINITY sẽ bao gồm các cải tạo cho Heritage Trail-
Possum Walk,  là sự mở rộng của hệ thống danh lam thắng cảnh đường phụ cho phép tiếp cận khu Bảo tồn Đầm lầy  
Quận Hancock, những bãi biển và đầm lầy ven biển cửa sông.

Trung tâm Khoa học INFINITY nằm ở miền nam Quận 
Hancock,Mississippi. Nó nằm kề môi trường sống cửa sông 
ven biển bao gồm cả khu Bảo tồn Đầm lầy Quận Hancock 
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