Đánh Giá Tổn Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên do Tràn Dầu Deep Horizon

Dự án nâng cấp đường mòn vào Khu
cư trú Động vật Hoang Dã Quốc gia
Bon Secour, Alabama
Dự án Đề xuất Khôi phục Sớm Giai đoạn IV
MỔ TẢ DỰ ÁN
Dự án đề xuất làm mới Đường
mòn Jeff Friend ở Khu cư Trú
Động vật Hoang dã Quốc gia
Bon Secour (NWR) ở Alabama
sẽ hướng đến giải quyết những
tổn thất về dịch vụ giải trí trong
vùng đất thuộc Bộ nội Vụ ở năm
bang vùng Vịnh.
Sau sự cố tràn dầu Deep
Horizon, một lượng dầu lớn đã
trôi vào các bãi biển các ở khu
NWR Bon Secour. Vì vậy, các
hoạt động đối phó mạnh mẽ với
thảm họa tràn dầu đã được tiến
hành, trong đó có cả việc sử
dụng các phương tiện vận tải
và thiết bị hạng nặng trên bãi
biển. Cả
sự cố tràn dầu và các hoạt động đối
phó đều đã làm tổn thất các cơ hội
giải trí và làm giảm chất lượng trải
nghiệm của du khách đến khu cư
trú động vật hoang dã bờ biển này.

Một phần của Đường mòn Jeff Friend hiện tại chạy song song với
bờ biển Little Lagonn. Bản quyền hình: Ben Frater/USFWS

Đường mòn Jeff Friend đã là một
điểm đến nổi tiếng của du khách
mùa đông và học sinh lớp nhỏ ở
địa phương từ khi nó được xây
nên 10 năm trước. Con đường,
được xây dựng phù hợp với các yêu cầu của Đạo luật
về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA), đầu tiên là những
chỗ đậu xe ở Ft. Đường Morgan cho phép dễ dàng đi
vào khu rừng già ven biển và bờ biển Little Lagoon.
Con đường mòn đã quá tuổi phục vụ và cần được sửa
chữa. Lối đi có lót ván đã bị biến dạng và nứt nẻ. Phần
lát sỏi cũng cần phải sửa lại; nó sẽ giúp đi lại thuận
tiện hơn.
Dự án đề xuất sẽ thay thế 1.250 foot phần lát gỗ của
đường mòn bằng một lớp vật liệu tổng hợp. Phần
3.700 foot lát sỏi của con đường sẽ được thay thế

bởi một lớp vật liệu nén chống thấm.
phù hợp Sau cùng thì hai chỗ đậu xe theo chuẩn ADA
trong bãi đậu xe sẽ được mở rộng đôi chút để giúp xe
cộ dễ dàng tiếp cận hơn.
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Hình chụp trên cao vị trí đường mòn Jeff Friend ở Khu cư trú Động vật Hoang Dã Quốc gia Bon Secour.
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