Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon
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VỀ PHỤC HỒI SỬ DỤNG GIẢI TRÍ

Những tác động từ sự cố tràn dầu ở Deepwater
Horizon dẫn đến công chúng bị mất nguồn tài
nguyên sử dụng giải trí. Mục đích của công tác
phục hồi sử dụng giải trí là tăng cường các cơ hội
giải trí như câu cá, đi biển, cắm trại, và chèo
thuyền kèm kết hợp phục hồi sinh thái và tạo cơ sở
hạ tầng, tiếp cận, và cơ hội sử dụng.
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THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TRỰC
TUYẾN TẠI

gulfspillrestoration.noaa.gov/
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Các Dự án Sử dụng Giải trí
Tên dự án

Ngân sách

Trạng thái

Dự án rạn nhân tạo Freeport

$2.2 M

Hoàn thành

Tái phát triển bãi biển công viên tiểu bang
đảo Galveston

$10.7 M

Đang thực hiện

Dự án rạn nhân tạo Matagorda

$3.3 M

Hoàn thành

Rạn nhân tạo trung-thượng bờ biển Texas

$1.9 M

Hoàn thành

Cải tạo công viên tiểu bang Sea Rim

$510 k

Đang thực hiện
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN

Dự án Tái Phát triển Bãi biển Công viên Tiểu bang Đảo
Galveston đã xây dựng các khu cắm trại đa dụng, khu cắm trại
lều, lối đi lát ván vào cồn cát, bãi cưỡi ngựa, nhà vệ sinh và
phòng tắm sen trên bãi biển của công viên nhằm tăng cường
việc sử dụng và tận hưởng các tài nguyên của công viên. Bão Ike
đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng và phá hủy phần lớn cơ sở hạ
tầng của công viên. Dự án tái phát triển bãi biển này đã giúp
khôi phục cơ sở hạ tầng theo Quy hoạch Tổng thể Công viên
Tiểu bang Đảo Galveston. Sau khi hoàn thành xây dựng, khu
cắm trại của công viên mở cửa trở lại vào ngày 27 tháng 6 năm
2022.
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TIG Texas cấp kinh phí cho
các dự án duy trì sự khỏe
mạnh của môi trường
sống và tài nguyên ven
biển và trên biển, tăng
cường khả năng tiếp cận
của cộng đồng đối với các
tài nguyên ven biển này,
và nâng cao chất lượng
các hoạt động giải trí này.
Các dự án rạn nhân tạo đã
nâng cao chất lượng câu
cá giải trí cho những
người câu cá bằng lưỡi
câu và lặn biển giải trí
bằng cách tăng số cấu trúc
rạn ở các vùng biển Texas.
Các dự án cải tạo công
viên tiểu bang đã xây
dựng các bệ ngắm động
vật hoang dã, lối đi lát ván
vào cồn cát, trạm làm
sạch cá, khu cắm trại, nhà
vệ sinh và phòng tắm sen.
Mỗi dự án này đều tăng
cường cơ hội để cộng
đồng con người tương tác
với môi trường thiên
nhiên.
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