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Đánh giá và phục hồi thiệt hại tài nguyên thiên nhiên Deepwater Horizon 

 
 
 
 

Các dự án phục hồi  

mua lại môi trường sống  
KHU VỰC PHỤC HỒI TẠI TEXAS  

 
 
 
 

Mua lại Môi trường sống Đảo Follets 
Dự án Phục hồi môi trường sống Đảo Follets bao gồm 
việc mua lại và bảo tồn khoản 300 mẫu Anh đất ngập 
nước và môi trường sống vùng biển trên Đảo Follets giữa 
Đèo San Luis và Vịnh Drum, Texas. 
Dự án sẽ bảo tồn cồn cát, đồng cỏ ven biển và môi 
trường đầm lầy vĩnh viễn bằng việc mua lại với chi phí 
đơn giản. Sau khi mua lại, đất sẽ được chuyển giao và 
quản lý bởi Sở Công Viên và Động Vật Hoang Dã Texas 
với mục đích bảo tồn môi trường sống. Chi phí ước tính 
cho dự án là $  2.037.000. 

 
Mua lại Môi trường sống Mid-Coast 
Dự án Mua lại Môi trường sống Mid-Coast sẽ thu mua một 
vùng đất ven biển cửa sông và chuyển giao cho Cục cá và 
động vật hoang dã của Hoa Kỳ (USFWS) quản lý như là 
một phần của Khu liên hợp bảo vệ động vật hoang dã 
quốc gia Texas Mid-Coast ở Quận Matagorda, Texas. Khu 
đất đề xuất rộng khoảng 800 mẫu Anh, bao gồm 555 
mẫu đất chủ yếu là các đầm lầy cửa sông. Hành động 
phục hồi này sẽ bảo vệ cho khu đất, qua đó trở thành 
một bộ đệm bảo vệ cho cửa sông và nước vịnh khỏi các 
thay đổi sử dụng đất trong tương lai. Chi phí ước tính cho 
dự án là $ 2,082,000 
 
Mua lại Môi trường sống Hành lang Ven biển Bahia 
Grande  
Dự án Mua lại Môi trường sống Hành lang Ven biển Bahia 
Grande bao gồm việc mua lại môi trường sống ven biển 
quan trọng sẽ được chuyển tới USFWS để quản lý như 
một phần của Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia 
Laguna Atascosa (LANWR). Khu đất này bao gồm 1,322 
mẫu Anh đất ngập nước thủy triều, gai chà, và đồng cỏ 
ven biển với hơn một dặm mặt tiền của vịnh thuỷ triều  
 

 
Laguna Madre và gần hai dặm mặt tiền của vịnh thuỷ  
triều gọi là Laguna Vista Cove. Chi phí ước tính cho dự án là  
$ 6,900,000, trong đó Texas TIG đang bỏ ra $ 2,271,000. 

 
Mua lại Môi trường sống Laguna Atascosa  
Dự án Mua lại Laguna Atascosa Habitat sẽ bao gồm việc 
mua lại môi trường sống ven biển quan trọng và được 
chuyển đến USFWS để được quản lý như một phần của 
LANWR. Khu đất bao gồm 1.682 mẫu Anh của bãi biển, 
cồn cát và môi trường sống thủy triều trên Đảo Nam 
Padre, Texas. Chi phí ước tính cho dự án là $ 5,397,000 

 

 
Môi trường sống cồn cát ven biển. Nguồn: Woody Woodrow (USFWS) 



gulfspillrestoration.noaa.gov 

 

 

 
Đểbiết thêm thông tin chi tiết về các dự án này hoặc bất kỳ dự án nào khác, bạn có thể truy cập vào toàn bộ Kế hoạch Phục hồi và 
Đánh giá Môi trường của Nhóm Uỷ thác thực hiện Vụ tràn dầu Deepwater Horizon 2017: Phục hồi vùng đất ngập nước, môi trường 

ven biển và gần bờ; và Hàu trực tuyến tại www.gulfspillrestoration.noaa.gov/restoration-areas/texas 

http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/restoration-areas/texas
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