
 

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

 

 

 

Dự án Đường bờ biển sống Alabama: 
Đường bờ biển sống đường Shell Belt và Coden Belt 

Đường bờ biển sống Point au Pins 
Dự án Đề xuất Khôi phục Sớm Giai đoạn IV 

 
MÔ TẢ DỰ ÁN 

 

Đề án xây dựng Đường bờ biển sống Shell Belt và 
Coden Belt và Point aux Pins sẽ được đặt tại vùng 
Mobile County thuộc một phần Vịnh Portersville, nam 
Mississippi. 

 

Đường bờ biển sống Point aux Pins sẽ bình ổn vùng bờ 
biển lân cận Point aux Pins nơi đã bị ảnh hưởng bởi sự 
sói mòn thời gian qua. Ngoài việc bảo vệ vùng bờ biển, 
đề án tạo dựng Đường bờ biển sống Shell Belt và 
Coden Belt sẽ kích thích sự phát triển của thực vật đầm 
lầy cư trú. 

 

Là Ủy viên bảo trợ cho cả 2 dự án này, Sở Bảo tồn và 
Tài nguyên thiên nhiên Alabama áp dụng những công 
nghệ bờ biển sinh thái có thể tận dụng nguyên liệu đê 
chắn sóng tự nhiên hoặc nhân tạo ngăn chặn nguồn 
sóng, bảo vệ bờ biển sinh thái, cùng lúc cũng tạo nên 
môi trường sống và tăng năng suất từ sinh vật đáy thứ 
cấp.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khu vực dự án đề xuất - Đường bờ biển sống Shell Belt 
và Coden Belt . 

 
 Các hoạt động xây dựng cho cả hai đề án đường bờ 
biển sinh thái bao gồm cả việc sử dụng nguyên liệu đê 
chắn sóng thủy triều có thể tận dụng Vật liệu Suy giảm 
Luồng sóng Nhân tạo . Công nghệ riêng biệt trong xây 
dựng và thiết kế được lựa chọn để có được tác dụng 
lớn nhất và đảm bảo đầy đủ các tiêu chí đòi hỏi. Qua thời 
gian, đê chắn sóng sẽ phát triển trở thành dãy đá ngầm 
kích thích sự năng suất sinh sản sinh vật đáy thứ cấp, bao 
gồm và không giới hạn động vật thân mềm hai mảnh, 
loài sâu hoàn tiết, tôm, cua và các loài cá làm thức ăn 
chăn nuôi.. 

 

CHI PHÍ DỰ KIẾN: 
 

ĐĐờng bờ biển sống  Đường Shell Belt và Coden Belt: 
$8,050,000 

 

Đường bờ biển sống Point aux Pins: 
$2,300,000 
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Khu vực dự án đề xuất - Point aux Pins 



 

 

 

 

Quy hoạch dự kiến dự án Đường bờ biển sống Point 
aux Pins. 

Quy hoạch dự kiến dự án Đường Bờ biển Sống 
Đường Shell Belt and Coden Belt. 

 
 

Đường bờ biển bị xói mòn Mississippi 
Sound. 

 
 
 
 

 

 
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG 

TIN, XIN LIÊN HỆ: 
 
Patti Powell 

Sở Bào tồn và Tài nguyên Thiên 
nhiên Alabama 
(334) 242-3484 
patti.powell@dcnr.alabama.gov 
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