Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon

Khu vực Phục hồi Louisiana

Dự thảo Kế hoạch Phục hồi Giai đoạn 2/Đánh giá Môi trường #7.1:
Dự án Phục hồi Đảo Terrebonne HNC

MÔ TẢ KẾ HOẠCH

Dự thảo Kế hoạch Phục hồi Giai đoạn 2/Đánh giá Môi trường #7.1:
Dự án Phục hồi Đảo Terrebonne HNC đề xuất khôi phục và bảo tồn
môi trường làm tổ và kiếm ăn của chim. Dự án này được cấp kinh
phí về Kỹ thuật và Thiết kế theo Loại hình Phục hồi Chim trong Kế
hoạch Phục hồi/Đánh giá Môi trường #7: Môi trường sống Đất
ngập nước, Ven biển và Gần bờ, và Chim. Kế hoạch Giai đoạn 2
này đánh giá một loạt các phương án thiết kế hợp lý để xây dựng
Đảo Terrebonne HNC.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
XEM THÊM THÔNG TIN TẠI
www.gulfspillrestoration.
noaa.gov/
restoration-areas/louisiana

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

Chi phí ước tính để thực hiện hành động mà Nhóm Ủy viên
Thực hiện Louisiana đề xuất (một phương án ưu tiên) trong Dự
thảo Kế hoạch Phục hồi và Đánh giá Môi trường #7.1 là
$34.000.000.
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Khu vực Phục hồi Louisiana

Dự án Phục hồi Đảo Terrebonne
HNC

Mục tiêu của dự án đề xuất là bổ sung và bảo vệ tài nguyên sinh vật trên biển và ven bờ
bằng cách khôi phục và bảo tồn môi trường làm tổ và kiếm ăn của chim. Việc khôi phục sẽ
làm tăng diện tích của hòn đảo từ 27,6 mẫu lên khoảng 41,4 mẫu. Các tính năng bảo vệ
ven bờ bao gồm đê đá xung quanh chu vi đảo và có thể gồm đê chắn sóng ở phía đông
bắc của khu vực dự án bên ngoài đê đá vành đai. Đê chắn sóng này sẽ cung cấp khoảng
nước lặng để tàu bè qua lại, bảo vệ các vị trí trao đổi thủy triều sẽ xảy ra ở môi trường
đầm lầy thông qua các thấp điểm trong đê đá vành đai, và kéo dài tuổi thọ của hòn đảo.
Việc khôi phục môi trường sống sẽ được thực hiện bằng cách nâng độ cao của Đảo
Terrebonne HNC bằng cách sử dụng vật liệu nạo vét từ một khu vực vay mượn gần Đèo
Đảo Cát.
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