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MÔ TẢ DỰ ÁN 

 
Dự án Khôi Phục Bờ Biển Phía Ngoài Louisiana bao 
gồm khôi phục bãi biển, cồn cát và môi trường sống 
đầm lầy sau rào chắn tại bốn địa điểm đảo chắn ở 
Louisiana. 

các địa điểm khôi phục thông qua hành lang ống dẫn tạm 
thời. Các biện pháp phục hồi được đề xuất ở đây là các 
biện pháp đã thiết lập cho loại hoạt động phục hồi này. 

Bốn địa điểm đó là các múi đất hồ Caillou Lake 
Headlands (còn được gọi là đảo Whiskey Island), 
Chenier Ronquille, Shell Island (Thùy Tây (West Lobe) 
và một phần của Thùy Đông (East Lobe)) và North 
Breton Island (một phần của Khu Trú ẩn của Động Vật 
Hoang Dã Quốc Gia Breton). Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ và Cơ 
Quan Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia 
đang phân bổ nguồn vốn cho dự án và sẽ lãnh đạo công 
tác phục hồi lần lượt các đảo North Breton Island và 

Các đảo chắn của Louisiana, đặc biệt là các đảo ở  Lưu 
Vực Thủy Văn Barataria, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự 
cố tràn dầu. Rất nhiều chim bồ nông nâu, chim én biển, 
nhạn biển và mòng biển bị chết và nhiễm dầu được thu 
gom trong và sau sự cố tràn dầu. Dự kiến các tài nguyên 
thiên nhiên và dịch vụ sinh thái được tái tạo qua dự án 
khôi phục này sẽ giúp đền bù tổn thương liên quan đến 
sự cố tràn dầu cho công chúng và các thiệt hại đối với 
bãi biển/cồn cát và đầm lầy sau rào chắn ở Louisiana, 
cũng như bù đắp tổn thương cho các loài chim bồ nông 
nâu, chim én biển, nhạn biển và mòng biển. 

Mục tiêu của dự án Khôi Phục Bờ Biển Phía Ngoài 
Louisiana là để khôi phục bãi biển, cồn cát và môi 
trường sống ở đầm lầy sau rào chắn, cũng như các loài 
chim bồ nông nâu, chim én biển, nhạn biển và mòng 
biển nhằm giúp đền bù những tổn thương liên quan đến 
sự cố tràn dầu cho công chúng và thiệt hại đối với 
những tài nguyên thiên nhiên này. 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 

Chi phí ước tính để thực hiện Dự Án Khôi Phục Bờ 
Biển Phía Ngoài Louisiana $318,363,000. 

Công tác khôi phục được đề xuất tại từng đảo bao gồm 
đổ trầm tích có kích thước phù hợp để tạo các khu bãi 
biển, cồn cát và đầm lầy sau rào chắn; xây dựng hàng 
rào cát để chặn và giữ lại các trầm tích bị gió thổi và xây 
dựng cồn cát bồi đắp; và phục hồi các loài bản địa thích 
hợp trong môi trường sống ở cồn cát và đầm lầy sau rào 
chắn. 
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