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• Chiều dài khoảng 11,5 dặm 
• Mở rộng luồng kênh đến 700 feet 
• Nắn khúc quanh 
• Xây dựng đảo chim 
• Giảm thiểu tình trạng mất môi trường sống của hàu
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• Hiện tại không nằm trong kế hoạch đề 

xuất của liên bang, vì vậy cần được 
xây dựng bằng ngân sách địa phương 

• Chiều dài khoảng 8,3 dặm 
• Mở rộng luồng kênh đến tối thiểu 700 feet 
• Nắn khúc quanh 
• Xây dựng đầm lầy và ba đảo chim trong 

Vịnh Galveston 
• Giảm thiểu tình trạng mất môi trường sống của hàu 

Thành phố League 
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Thành phố Texas 

 
• Hiện tại không nằm trong kế hoạch đề xuất 

của liên bang, vì vậy cần được xây dựng 
bằng ngân sách địa phương  

• Chiều dài khoảng 5 dặm 
• Mở rộng luồng kênh đến 700 feet 
• Xây dựng đầm lầy bổ sung 
• Giảm thiểu tình trạng mất môi trường sống của hàu 

 

Từ Boggy Bayou (BW 8) đến Sims Bayou 
 
• Mở rộng luồng kênh đến khoảng 530 feet 

qua ngã ba Greens Bayou 
• Nạo vét từ độ sâu hiện tại 41 feet đến   

46,5 feet từ Boggy Bayou đến Hunting 
Bayou (Khu quay tàu cuối cùng trước khi 
đến Đường hầm Washburn) 

 

 
 

 
Không có công việc dự kiến cho đoạn này 

Từ Sims Bayou đến IH 610 

Nạo vét từ độ sâu hiện tại 37 đến 41,5 ft. 
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Từ IH 610 đến Khu quay tàu 
 

Nạo vét từ độ sâu hiện tại 37 đến độ 
sâu 39 feet, nếu có thể 
Tăng Khu quay tàu Đảo Brady 
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Luồng tàu Bayport 

Chiều dài khoảng 4 dặm 
Mở rộng luồng kênh đến khoảng 455 feet 
Xây dựng ba đảo chim và đầm lầy ở Vịnh 
Galveston 
Giảm thiểu tình trạng mất môi trường sống 
của hàu 

         

2 

Luồng tàu Đoạn Barbours 
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Mở rộng luồng kênh đến khoảng 455 feet 
Xây dựng đầm lầy bổ sung tại Đảo Atkinson 
Sửa lối vào luồng kênh 
Tiến hành bảo trì nâng cao cho khu vực loe 
rộng 

Từ Đường Bolivar đến Redfish 
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