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Ban Quản Trị Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên
Thiên Nhiên Deepwater Horizon đang đề xuất
một dự án phục hồi đụn cát và bốn dự án sử
dụng mặt bằng cho mục đích giải trí tại Quận Hạt
Escambia. Do hậu quả của sự cố tràn dầu của
Deepwater Horizon, sự sống trên những đụn cát
ở Vùng Cán Chảo của Florida bị ảnh hưởng xấu,
và việc công chúng sử dụng và thưởng thức các
vùng tài nguyên thiên nhiên dọc theo Vùng Cán
Chảo của Florida bị ngăn chặn hoặc hạn chế
nghiêm trọng. Đề xuất dự án phục hồi đụn cát
nhằm mục đích tái tạo môi trường sống bằng
cách trồng cây mới trên đụn cát đó. Bốn đề xuất
dự án sử dụng mặt bằng làm khu vui chơi giải trí
này nhằm mục đích cải thiện và/hoặc làm tăng
việc công chúng sử dụng và/hoặc thưởng thức
các vùng tài nguyên thiên nhiên này.
Đề xuất dự án Phục Hồi Đụn Cát Perdido Key
bao gồm khoảng 6 dặm chiều dài, bắt đầu khoảng
2,2 dặm từ phía đông của Perdido Pass và kéo
dài khoảng 6 dặm ra phía đông. Dự án được đề
xuất sẽ phục hồi cây cỏ phù hợp trên đụn cát
của khoảng 20 acre các cồn đụn ở bãi biển bị
giảm cây mọc phủ ở Perdido Key, Florida, bao
gồm các loại cây tạo môi trường sống cho Chuột
Perdido Key Beach, là một loài được liệt kê
trong danh sách các động vật có nguy cơ tuyệt
chủng của liên bang. Dự án này sẽ bao gồm
việc trồng cây phù hợp với môi trường cồn đụn
(ví dụ, sea oats, cỏ kê, cỏ biển Spartina, sam
biển, cây beach elder) khoảng 20 đến 60 foot ra
hướng biển từ đụn cát chính hiện tại để tạo một
vùng đệm và cải thiện môi trường sống. Thêm
vào đó, những khoảng trống trên các đụn cát
nằm trong khu vực của dự án này sẽ được tái
phủ thực vật để cung cấp một cấu trúc cồn đụn
đều đặn.

Đề xuất Dự Án Cải Thiện Lối Đi Lát Ván của
Công Viên Tiểu Bang Perdido Key sẽ tháo gỡ
và thay mới sáu lối đi lát ván dẫn tới bãi biển
từ hai khu vực dành cho công chúng đi lại
dọc theo Perdido Key ở Quận Hạt Escambia.
Đề xuất dự án Trung Tâm Ấp Nở/Cải Thiện Giống
Thủy Sản Bờ Biển Vịnh Florida sẽ cho phép việc
xây dựng và điều hành trại giống cá nước mặn
câu thể thao tại Bãi Biển Bruce, Pensacola. Trại
giống này sẽ sản xuất giống và cuối cùng sẽ thả
các loại giống cá câu thể thao được ưa chuộng
nhất. Sản xuất giống (đến 5.000.000 cá thể thủy
sản hàng năm) sẽ dựa trên việc sử dụng các hệ
thống tuần hoàn nước tập trung (ví dụ, nuôi trong
nhà, trong bồn) để giảm thiểu việc sử dụng nước
và thải ra chất thải. Chất thải sẽ được cho chảy
qua một đầm lọc nhỏ có các loài cây ngập nước
mọc tự nhiên vùng bờ biển (sẽ được xây dựng
theo dự án).
Đề xuất Dự Án Phục Hồi Cầu Bến Bob Sikes,
Bãi Đậu Xe, và Đường Mòn sẽ lắp thêm đèn
chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, sửa
sang chút ít cầu bến và lan can, và tân trang lại
các khu bãi đậu xe đã quy định tại cầu bến câu
cá Bob Sikes trên Đảo Santa Rosa. Hơn nữa,
dự án này sẽ cải thiện và lắp thêm biển hiệu,
mở rộng và làm đẹp đường mòn ra vào, và
thực hiện việc cải thiện cảnh quang tại cầu bến.
Đề xuất Dự Án Đường Dốc Kéo Hạ Tàu Thuyền
tại Công Viên Tiểu Bang Big Lagoon sẽ làm
thêm một làn kéo hạ tàu, mở rộng bãi đậu xe
moóc tàu, và cải thiện lưu thông xe tại đường
dốc kéo hạ tàu thuyền của Công Viên Tiểu Bang
Big Lagoon. Hơn nữa, một nhà vệ sinh mới sẽ
được xây dựng và kết nối đường ống với hệ
thống thu gom chất thải vệ sinh vùng thuộc Cục
Tiện Ích Công Emerald Coast (ECUA).
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Dự án Phục Hồi Đụn Cát Perdido Key là
$611.234.
Dự án Cải Thiện Lối Đi Lát Ván Dọc Bờ Biển tại
Công Viên Tiểu Bang Perdido Key là $588.500.
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Dự án Trung Tâm Ấp Nở/Cải Thiện Giống
Thủy Sản Bờ Vịnh Florida là $18.793.500.
Dự án Phục Hồi Cầu Bến Bob Sikes, Bãi Đậu
Xe, và Đường Mòn là $1.023.990.
Dự án Cải Thiện Đường Dốc Kéo Hạ Tàu
Thuyền tại Công Viên Tiểu Bang Big Lagoon
là $1.483.020.
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