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Matagorda Bay Watershed
Matagorda Bay System Priority Landscape Conservation
(TX_RESTORE_002_000_Cat1)

Tên dự án: Bảo tồn cảnh quan Vịnh Matagorda – Triển khai
Chi phí: Loại 1: 6.012.000 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Texas
Chi tiết dự án: Dự án Bảo tồn cảnh quan Hệ thống Vịnh Matagorda sẽ bảo tồn các vùng đất chiến
lược tiếp giáp với khu phức hợp Vịnh Matagorda/ Vịnh San Antonio giúp đảm bảo tính đa dạng
bản địa lâu dài, khả năng phát triển và phục hồi của toàn bộ tổ hợp cửa vịnh. Dự án sẽ cung cấp
kinh phí cho bang Texas để thu mua khoảng 6.554 mẫu môi trường sống ven biển chất lượng cao
từ người bán. Tài sạn được đề xuất thu mua bao gồm đầm lầy nổi, bãi triều, đầm phá và đồng cỏ
ven biển với diện tích mặt tiền nhiều dặm trên hệ thống Vịnh Matagorda.
Hoạt động: Các tài sản thu mua sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý bảo tồn biển của Sở Công
viên và động vật hoang dã Texas và cộng đồng bảo tồn. Việc tích hợp này sẽ bao gồm thiết lập
lịch trình kiểm kê cơ sở, theo dõi và quản lý thích hợp.
Lợi ích môi trường: Lợi ích sinh thái bao gồm bảo vệ được một khu vực rộng lớn đất ngập nước
ven biển và vịnh phía trước tránh khỏi sự phát triển có hại đến giá trị sinh thái, bao gồm đầm lầy
nguy cấp là các đầm lầy quan trọng đối với động vật giáp xác và cá; môi trường sống quan trọng
cho chim sẻ biển; môi trường sống mô phỏng có chất lượng rất cao cho việc mở rộng các quần
thể sếu Mỹ; nơi làm tổ và kiếm ăn cho các loài rùa biển; rặng hàu gần bờ và thảm cỏ biển; vùng
hấp thu triều cường và vùng đệm; và vùng trầm tích và suy giảm dinh dưỡng. Các mối đe dọa đối
với tài sản bao gồm phát triển trang trại gió, chăn nuôi và phát triển dân cư tiềm năng.
Thời gian: Nếu được chấp thuận, đóng cửa bảo tồn có thể diễn ra trong vòng sáu tháng.
Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục B. Vịnh Matagorda;
Nhận dạng duy nhất: TX_RESTORE_002_000_Cat1.

