
Tên dự án: Bảo vệ đất chiến lược, Bảo tồn, và Tăng cường cảnh quan ưu tiên ven Vịnh – Hoạch định & 
Triển khai
Chi phí: Loại 1: 15.500.000 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Mississippi
Thành viên hội đồng hợp tác: Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp Mỹ

Chi tiết dự án: Các thành phần của Dự án Bảo vệ đất chiến lược, Bảo tồn, và Tăng cường Đất ưu tiên 
trong Mississippi sẽ liên quan đến hoạch định, phát triển chiến lược, phù hợp môi trường, và khi thích 
hợp, thu mua tài sản đã đủ điều kiện. Diện tích ưu tiên để lập kế hoạch và phù hợp môi trường cho thu 
mua tiềm năng có thể bao gồm: Vịnh Graveline và hệ thống sông Pascagoula/Escatawpa (Quận 
Jackson); Turkey Creek, sông Wolf (Quận Harrison); và Đầm lầy quận Hancock (Quận Hancock). Diện 
tích ưu tiên ban đầu để thu mua được lựa chọn bằng cách thu hút lãnh đạo cơ quan nhà nước (Sở Tài 
nguyên biển Mississippi cũng như Ngoại trưởng), và kết hợp các ưu tiên này với nhiều tài liệu về tầm 
nhìn và chiến lược khác, bao gồm tầm nhìn bảo tồn của Tổ chức Cá và Động vật hoang dã, và kết hợp 
Bảo tồn đất ven Vịnh tiến hành thu mua ưu tiên. Ba diện tích trọng tâm được ưu tiên nếu thỏa mãn luật 
môi trường áp dụng: 1) Khu vực Bờ biển quốc gia quần đảo Vịnh với Tổ chức Công viên Quốc gia; 2) Nơi 
trú ẩn đa dạng cho động vật hoang dã vịnh Grand; và 3) thượng nguồn sông Tuxachanie/ 
Tchoutacabouffa trong Rừng Quốc gia De Soto.

Hoạt động: Thu mua đất phù hợp môi trường sẽ diễn ra ở  vùng thượng nguồn sông Tuxachanie/ 
Tchoutacabouffa trong Rừng Quốc gia De Soto, Vịnh Grand và Bờ biển quốc gia đảo Vịnh. Thu mua đất 
sẽ liên quan đến người bán, theo một chương trình thu mua đất, sử dụng hai phương pháp: thu mua 
đơn giản có tính phí và bảo tồn quyền địa dịch. Các vùng đất thu mua sẽ được lựa chọn cẩn thận, sử 
dụng các tiêu chuẩn liên bang, theo giá trị thị trường công bằng, trừ khi chủ đất muốn bán khuyến mại 
hoặc cho tặng. Chi phí vốn thuộc Chương trình sẽ được thực hiện dựa trên tính sẵn sàng của các lô đất 
ưu tiên, tiềm năng. Khi có thể, MDEQ là Ủy Thác Bang sẽ tích cực thúc đẩy các cơ hội tài trợ nhằm tối đa 
hóa mục đích thu mua.
 
Lợi ích môi trường: Diện tích thu mua được đặt dưới sự bảo tồn vĩnh viễn. Lợi ích sinh thái sẽ thay đổi 
khi hệ thống được khôi phục, có thể bao gồm cải thiện số lượng và chất lượng nước, cải thiện sự đa 
dạng sinh học, tăng cường kết nối môi trường sống và giảm hiệu ứng rìa. Dự đoán sẽ thu mua diện tích 
vài trăm mẫu bằng cách thu mua hoặc quyền địa dịch.

Thời gian: Dự án này dự kiến sẽ mất năm năm để hoàn thành.

Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục E. Eo biển Mississippi 
Sound; Nhận dạng duy nhất: MS_RESTORE_001_002_Cat1.
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