Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3a
Bảo tồn Đất đai và Cải thiện Môi trường sống của sông Perdido, Alabama
Hội đồng Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh (Hội đồng) đề xuất phê duyệt 1.7 triệu đô la trong quỹ quy hoạch, Hạng mục 1
của Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (Danh sách FPL), cho dự án Bảo tồn Đất đai và Cải thiện Môi trường sống của sông
Perdido. Ngoài ra, Hội đồng cũng đề xuất hợp phần thực hiện của dự án này là ưu tiên cho khả năng tài trợ, Hạng mục 2
của Danh sách FPL, với khoản ngân sách 26.3 triệu đô la cho việc triển khai dự án, đang chờ một cuộc bỏ phiếu của Hội
đồng trong tương lai.
Thông qua quá trình hợp tác, Hội đồng đã xác định dự án này là một ưu tiên và đề xuất phê duyệt kinh phí quy hoạch cho dự
án Bảo tồn Đất đai và Cải thiện Môi trường sống của sông Perdido, mà nếu được thực hiện sẽ liên quan đến công tác thâu
đạt, bảo tồn và quản lý môi trường sống ven biển trong tương lai ở Alabama. Ngoài ra, Hội đồng cũng đề xuất xác định hợp
phần thực hiện dự án này là ưu tiên cho khả năng tài trợ và lập ngân sách cho các hoạt động thâu đạt, bảo tồn và quản lý
trong tương lai. Tiểu bang Alabama là nhà tài trợ của dự án đề xuất này.
Tiểu bang đang tìm kiếm (các) thửa đất để bổ sung vào số 17,337 mẫu Anh thuộc sở hữu công cộng của tiểu bang
Alabama hiện tại và khoảng 12,400 mẫu Anh thuộc sở hữu công cộng của Tiểu bang Florida. Tiểu bang Alabama đã xác
định một thửa đất tiềm năng để thâu đạt, được gọi là Magnolia South, và đang thương lượng với chủ đất. Nếu bất động
này không được chấp thuận bán, Tiểu bang Alabama sẽ xem xét (các) thửa đất phù hợp khác để thâu đạt và quản lý.
Ngoài việc thâu đạt, Tiểu bang cũng sẽ tiến hành hoạt động về quản lý và trách nhiệm quản lý môi trường sống, trong đó
có thể bao gồm đốt rừng có kiểm soát theo quy định, loại bỏ các loài xâm lấn, phục hồi thông lá dài, bảo vệ và cải thiện môi
trường sống cho các loài snh vật, kể cả rùa Gopher. Tiểu bang cũng sẽ tiến hành các hoạt động giáo dục và tiếp cận cộng
đồng, bao gồm công tác lắp đặt các biển báo và màn hình giáo dục về lưu vực sông Perdido. Đất đai thâu đạt được cũng
sẽ mở cửa cho công chúng phục vụ cho mục đích giải trí và trở thành một phần trong Khu vực Quản lý Đời sống Hoang dã
Perdido. Bất động sản phù hợp là nơi có các vùng đất ngập nước có rừng nội địa, vùng đệm ven sông (vùng đệm dòng) và
các nhánh của cả hai con sông Styx và Perdido.

Tổng quan dự án
Dự án Bảo tồn Đất đai và Cải thiện Môi trường sống tại sông Perdido áp dụng các phương án tiếp cận và kỹ thuật của
Khung Quy hoạch để đạt được các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. Kỹ thuật thâu đạt đất đai cũng như kỹ
thuật quản lý và trách nhiệm quản lý môi trường sống sẽ giải quyết các vấn đề về chuyển đổi sử dụng đất và đô thị hóa,
phân mảnh môi trường sống và dòng chảy tràn trong đất lâm nghiệp, hỗ trợ cho mục tiêu chính là khôi phục, cải thiện và
bảo vệ môi trường sống. Thành quả đạt được từ mục tiêu này có thể được theo dõi bằng thước đo là số mẫu Anh đất
thâu đạt được có trả phí, số mẫu Anh đất thuộc diện quản lý cải tạo và số lượng kế hoạch quản lý được hình thành. Hơn
nữa có thể sử dụng số lượng màn hình giáo dục được lắp đặt để theo dõi thành công của mục tiêu thứ yếu là thúc đẩy
trách nhiệm quản lý tài nguyên thiên nhiên và giáo dục về môi trường.
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Vùng lưu vực sông Perdido nơi Tiểu bang Alabama xem xét việc thâu đạt và quản lý bảo tồn khoảng 10,000 - 12,000 mẫu Anh môi
trường sống. Khu vực nhỏ hơn được phác thảo bằng màu vàng, thửa đất Magnolia South, có thể phù hợp với mục đích của dự án.

