Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên
Trong Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon
u

Florida:
Các Dự Án tại Hạt Okaloosa
Giai Đoạn III, Dự Án Đề Nghị Khôi Phục Sớm
MÔ TẢ DỰ ÁN
Ban Quản Trị Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên
Nhiên Trong Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon đang đề
xuất hai dự án mang mục đích giải trí ở Hạt Okaloosa. Do
hậu quả của sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, người dân
đã bị từ chối hoặc hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận
và hưởng thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ dọc
vùng cán xoong Florida. Hai dự án mang mục đích giải trí
được đề xuất này cố gắng nâng cao và/hoặc gia tăng việc
sử dụng và/hoặc hưởng thụ của người dân đối với những
nguồn tài nguyên thiên nhiên đó.

Dự án Tái Tạo và Phục Hồi Mũi Norriego Point được
đặt tại Destin. Mục đích của dự án này là nhằm bảo vệ,
bình ổn, và tái thiết lập các cơ hội giải trí của Mũi
Norriego Point. Dự án này sẽ bao gồm xây dựng một
số cấu trúc kiểm soát xói mòn để làm tiêu tan năng
lượng sóng và bảo vệ dải đất đắp về phía đất liền của
kè để khôi phục và mở rộng diện tích đất bị mất theo
thời gian, khoảng tám mẫu Anh. Hai vịnh mới sẽ cung
cấp thêm các khu vực bơi lội cũng như thêm nhiều
không gian hơn cho thuyền bè và xuồng caiac cập bến.
Các tiện nghi khác sẽ bao gồm một nhà lều lớn để cắm
trại có nhà vệ sinh, vòi tắm hoa sen và vòi phun nước
uống; bảng chỉ dẫn giáo dục; đường mòn đa dụng, giá
đỡ xe đạp, và nơi đỗ xe dọc đường dẫn vào tiếp giáp
với khu công viên.

và sự sẵn có của thiết bị để thực hiện một số dự án nhỏ
nhằm cải tiến môi trường sống và nguồn tài nguyên
thiên nhiên bao gồm việc mở rộng 0.1 mẫu Anh rải hàu
trong vùng liên triều hiện có và khôi phục khoảng 0.4
mẫu Anh đầm lầy muối đã bị xuống cấp bằng cách
trồng thực vật bản địa phù hợp ở Santa Rosa Sound.
Những cải tiến nguồn tài nguyên này sẽ cung cấp thêm
các cơ hội giáo dục dọc theo lối đi có ván lót mới này.
CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
Dự án Tái Tạo và Khôi Phục Mũi Norriego Point có
chi phí ước tính là $10,228,130.
Dự án Khôi Phục, Bảo Vệ và Giáo Dục về Môi Trường
Sống Ở Cửa Sông Tây Bắc Florida (Bãi Biển Fort
Walton) có chi phí ước tính là $4,643,547.

Dự án đề nghị Khôi Phục, Bảo Vệ và Giáo Dục về
Môi Trường Sống Ở Cửa Sông Tây Bắc Florida (Bãi
Biển Fort Walton) được đặt ở Bãi Biển Fort Walton.
Dự án này sẽ tạo ra một lối đi có lót ván mang tính
giáo dục và tương tác, dài khoảng 8,390 ft, cho phép
người dân tiếp cận các khu vực của Santa Rosa
Sound. Ngoài ra, dự án sẽ tận dụng việc tiếp cận
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