
Là Mµt Tài Nguyên  
Thiên Nhiên Qúy Gía
Cái h° Tres Palacios, cùng v¾i t¤t cä h® th¯ng h° 
Matagorda, là mµt tài nguyên qúy giá cho các ngß 
phü thß½ng mãi (ðánh tôm, ðánh cá, ðánh hào và 
ðánh gh© v.v) và các ngß¶i ði câu giäi trí (th¬ thao). 
Theo tài li®u cüa T±ng Nha Công Viên và Dã Sinh. 
Trong nåm 2004, gía tr¸ thß½ng mãi cüa nhæng 
loÕi cá, tôm, hào, và cua ðã thâu hoÕch ðßþc t× h® 
th¯ng h° Matagorda vßþt h½n 3 tri®u 300 ngàn mÛ 
kim. Thêm vào ð¤y nhæng ngß¶i ði câu (th¬ thao) 
ðªn ðây t× các n½i trên Ti¬u Bang và Liên Bang 
ð¬ câu cá Sóc bông, cá Ðö ch¤m ðuôi, cá Ngµ 
(cá Vî), và nhi«u loÕi cá khác nØa. Nhæng ngß¶i ði 
câu th¬ thao n¥y thß¶ng mß¾n phòng ð¬ nghî tr÷ 
trong vùng, thuê ho£c mua t¥u và døng cø, và ån 
tÕi các nhà hàng ð¸a phß½ng.

Häi Cäng Palacios là mµt trong nhæng Häi Cäng 
b§n rµn nh¤t cüa Qu¯c Gia. Trong nåm 2004, 
nhæng hoÕt ðµng v« ngß nghi®p mang vào bªn ð¬ 

Bäo V® H° Tres Palacios
H° Tres Palacios (Vùng Tha La Xóm ÐÕo 
ðªn Thành Ph¯) dñ mµt ph¥n quan tr÷ng 
v« phß½ng di®n sinh thái trong nguyên 
cä h® th¯ng h° Matagorda và vùng duyên 
häi Texas. Khu vñc xung quanh h° là n½i 
sinh s¯ng cüa nhi«u loÕi thäo mµc và 
sinh v§t, k¬ cä các ð¥m l¥y nß¾c ng÷t và 
nß¾c m£n, các cØa sông lÕch, và cä mµt 
cái h° rµng l¾n. Các ð¥m l¥y và các cØa 
sông lÕch vùng duyên häi thuµc cái h° 
Tres Palacios là n½i nuôi s¯ng nhi«u loÕi 
thüy sän cüa vùng duyên häi k¬ cä nhi«u 
loÕi thüy sän thß½ng mãi nhß cá, tôm, 
gh©, và con hào. Chính cái h° Tres Pala-
cios là mµt trong nhæng vùng duyên häi 
có s¯ sän xu¤t cao nh¤t cüa Ti¬u Bang. 

Con lÕch Prices và H° Tres Palacios

chuy¬n (tiªp) biªn tr¸ giá 27 tri®u 600 ngàn mÛ 
kim cho các loÕi häi-sän ðánh b¡t ðßþc t× các h° 
và V¸nh Mª Tây C½. Tôm là loÕi thu hoÕch chính 
cüa cäng. Ðúng v§y, tôm r¤t có gía tr¸ cho n«n 
kinh tª ð¸a phß½ng và là thñc ph¦m sän xu¤t chính 
n½i Ð¸a HÕt Matagorda, h½n cä gÕo và th¸t bò. Cho 
nên Cäng Palacios ðã tñ nh§n danh hi®u là Thü 
Phü Tôm cüa Texas.

Ch¤t Lßþng Nß¾c  
Trong H° Tres Palacios
Ch¤t lßþng nß¾c trong h° Tres Palacios là mµt 
yªu t¯ quan tr÷ng cho h® th¯ng sinh thái cüa h° 
và ðóng mµt vai trò sinh t°n ð¯i v¾i sñ sän xu¤t 
vùng duyên häi cüa toàn bµ h° Matagorda. Theo 
nhß sñ thØ nghi®m nß¾c trß¾c nåm 2004 do Cao 
UÖ Ch¤t Lßþng Môi Sinh Texas thñc hi®n cho 
th¤y n°ng ðµ hoà tan dßÞng khí trong nhi«u cái 
h° cüa h® th¯ng h° Matagorda nhi«u khi n¢m 
ngoài t¥m mÑc c¥n thiªt ð¬ cung Ñng mµt sñ 
s¯ng khöe mÕnh cho các thuÖ sän. Nhæng h° ðßþc 
biªt có n°ng ðµ hoà tan dßÞng khí th¤p ðó là H° 
Matagorda-H° Powderhorn (ðoÕn 2451), H° Tres 
Palacios (Tha La Xóm ÐÕo)-V¸nh Con Rùa (ðoÕn 
2452), và V¸nh Cà Chua (ðoÕn 2456).

DßÞng khí, khi hoà tan trong nß¾c, r¤t c¥n thiªt 
cho sñ s¯ng còn cüa các thuÖ v§t n¥y. Dù r¢ng n°ng 



Häi Cäng Palacios
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Th×a Nh§n: Hình và các con s¯ do Vi®n ÐÕi H÷c Texas, Khoa ThuÖ 
V§t H÷c cung c¤p.

ÐoÕn TrÕm
2452

H° Tres Palacios- 
V¸nh Con Rùa

13382, 13381, 
14682, 14689, 

18867
2451

H° Matagorda- 
H° Powderhorn

17354, 13377, 
13378

2456
V¸nh Cà Chua

13388

V¸ Trí Các TrÕm Theo  
Döi Cho Chß½ng Trình

Nhæng Gì làm Cho N°ng Ðµ  
DßÞng Khí Hoà Tan Xu¯ng Th¤p?
Có nhi«u nguyên nhân có th¬ làm cho n°ng ðµ 
dßÞng khí hoà tan xu¯ng th¤p n½i Cäng Palacios và 
H°. Ðây là nhæng nguyên nhân:

Nhæng thÑ d½ b¦n c¥n ðªn dßÞng khí b¸ cu¯n theo 
giòng nß¾c thoát trong c½n mßa trôi vào bªn t¥u.

●

ðµ hoà tan lên xu¯ng tñ nhiên, nhßng nhæng sinh 
hoÕt cüa con ngß¶i có th¬ làm cho n°ng ðµ dßÞng 
khí hoà tan trong nß¾c xu¯ng th¤p b¤t thß¶ng làm 
tai hÕi ðªn các loài thuÖ v§t n¥y. Chính Phü Ti¬u 
Bang Texas ðòi höi ch¤t lßþng nß¾c Þ nhæng vùng 
duyên häi n¥y phäi ðü ð¬ cung Ñng mµt ð¶i s¯ng 
phi thß¶ng cao cho nhæng thüy v§t n¥Ü mà thß¶ng 
thß¶ng chúng nó phäi ph¤n ð¤u. Ð¬ ðáp Ñng tình 
trÕng ch¤t lßþng nß¾c tÕi các h° vùng Matagorda 
n¥y, Cao UÖ Ch¤t Lßþng Môi Sinh Texas (TCEQ) 
ðã b¡t ð¥u mµt dñ án nh¢m xác ð¸nh phÕm vi, tính 
nghiêm tr÷ng, và nguyên do n°ng ðµ dßÞng khí hoà 
tan trong nß¾c b¸ th¤p.

Theo nhß nhæng tài li®u thu th§p ðßþc trong nåm 
2004 và 2006 cüa Vi®n ÐÕi H÷c Texas, Khoa Thüy 
V§t H÷c, có hai ch± cüa h° Tres Palacios luôn luôn 
b¸ n°ng ðµ dßÞng khí hoà tan th¤p ðó là- vùng g¥n 
Thành Ph¯ Palacios (TrÕm 14689) và bªn t¥u Tres 
Palacios (TrÕm 13382 và 18867). 



Nhæng rác rß½í và các thÑ hØu c½ phí bö khác nhß 
nhæng con cá vô tình ðánh ðßþc ho£c nhæng ð¥u 
tôm t× trên các con t¥u b¸ vÑt ngay xu¯ng nß¾c.

Hình dáng ð¸a lý cüa bªn t¥u, cho nên các c½n 
sóng giao ðµng th¤p và nhß v§y làm cho thuÖ tri«u 
g£p khó khån rút nß¾c ði ð¬ thay nß¾c m¾i vào.

Sñ quân bình giØa dßÞng khí hoà tan và các ch¤t 
hØu c½ änh hßÞng ðªn t¥m mÑc n°ng ðµ dßÞng khí 
hoà tan trong h°. DßÞng khí hoà tan trong nß¾c 
tång lên theo l¯i thß¶ng g÷i là di¬n tiªn Thông Khí 
và Quang H÷p. DßÞng khí b¸ xu¯ng th¤p khi nhæng 
vi khu¦n ån nhæng ch¤t hØu c½ phª thäi nhß cá 
chªt, các ph¥n cüa con cá, ho£c là các ð¥u tôm. 

DßÞng Khí Hoà Tan
DßÞng khí mà chúng ta thÞ hoà tan trong nß¾c theo 
l¯i tñ nhiên. Các c½n sóng ho£c là mµt giòng nß¾c 
chäy mÕnh trên m£t nß¾c cüng ðü làm cho dßÞng 
khí tång lên nhi«u trong nß¾c. L¯i xäy ra nhß v§y 
g÷i là Thông Khí. 

Nhæng loÕi rong rêu cüng làm tång thêm dßÞng khí 
trong nß¾c. Vào ban ngày, loÕi rong rêu dùng ch¤t 
b±, nß¾c, và ánh sáng m£t tr¶i ð¬ tÕo ra thñc ph¦m 
cho chính mình. L¯i xäy ra nhß v§y g÷i là Quang 
h÷p và tÕo ra dßÞng khí là mµt phø ph¦m. Quang 
h÷p do loÕi rong rêu n±i trên m£t nß¾c cüng là mµt 
l¯i tÕo ra dßÞng khí hoà tan trong h°.

●

●

Thêm vào ðó, dßÞng khí hoà tan trong nß¾c d¬ h½n khi 
nhi®t ðµ th¤p. Mát, và dòng nß¾c chäy mÕnh s¨ làm 
cho dßÞng khí hoà tan trong nß¾c nhi«u h½n là khi 
dòng nß¾c ¤m, chäy ch§m. Nß¾c ¤m, b¸ Ñ ð÷ng và b¸ 
cän gió- nhß bªn t¥u và cäng t¥u nhß Bªn t¥u Tres 
Palacios- thß¶ng có n°ng ðµ dßÞng khí hoà tan th¤p.

Ch¤t Hæu C½
H¥u nhß t¤t cä m÷i sinh v§t ð«u c¥n ðªn dßÞng khí 
ð¬ t°n tÕi. Dù r¢ng t× không khí hay trong nß¾c, 
các sinh v§t ð«u xØ døng dßÞng khí ð¬ hoán chuy¬n 

DßÞng khí hoà tan t¯i thi¬u c¥n thiªt ð¬ cung Ñng cho ð¶i 
s¯ng các thuÖ v§t trong h° là 3 miligram cho m±i lít nß¾c 
(mg/L). Trong Bªn t¥u Tres Palacios (TrÕm 13382 và 18867), 
6 l¥n trên 23 l¥n ðo lß¶ng- 26 ph¥n tråm trên t±ng s¯ l¥n ðo 
- n¢m dß¾i t¥m mÑc ðòi höi t¯i thi¬u.
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H° Tres Palacios n½i mà n°ng ðµ ðßÞng 
khí hoà tan th¤p nh¤t ðã thu th§p ðßþc 

trong vòng 24 gi¶, ÐoÕn 2452

C H ò   T È

3



thÑc ån thành nång lßþng cho ð¶i s¯ng cüa mình. 
L¯i di¬n tiªn n¥y g÷i là hô h¤p và nó di¬n ra ngay 
cä sinh v§t nhö nh¤t nhß vi khu¦n. 

Vài loÕi vi khu¦n s¯ng nh¶ vào nhæng ð¥u tôm và 
nhæng loÕi thuÖ v§t b¸ b¡t vô tình ðã ðßþc phª thäi 
xu¯ng nß¾c. Nhß v§y, nhæng vi khu¦n s¨ xæ døng 
dßÞng khí xung quanh trong nß¾c.

Häy Tham Gia Vào  
Trong Các Bi®n Pháp
Cái H° Tres Palacios là mµt tài nguyên thiên nhiên 
quý giá và ðáng ðßþc bäo v® môi sinh t¯i ða. Chính 
Phü Ti¬u Bang Texas có nhi®m vø phäi duy trì và 

bäo v® H° Tres Palacios theo lu§t ð¸nh cüa Liên 
Bang. Tuy nhiên, vi®c bäo v® tài nguyên toàn di®n 
n¥y chï có th¬ thñc hi®n ðßþc v¾i qua sñ quan tâm 
và ðóng góp cüa nhæng ai dñ ph¥n xæ døng nó cùng 
v¾i t¤t cä qu¥n chúng.

Chính Phü Ti¬u Bang Texas quy ð¸nh vi®c phª thäi 
nß¾c d½ và nß¾c mßa thoát xu¯ng nß¾c cüa cä Ti¬u 
Bang, k¬ cä H° Tres Palacios, qua H® Th¯ng LoÕi 
Tr× Ch¤t Ô Nhi¬m cüa Texas. Ti¬u Bang cûng thi 
hành nhæng công lu§t ch¯ng lÕi sñ phª thäi trái 
phép các ch¤t gây ô nhi¬m vào trong nß¾c qua 
nhi«u chß½ng trình khác nhau. Tuy nhiên, trong 
lúc lu§t bäo v® môi sinh có th¬ giúp bäo v® h° 
Tres Palacios, nhßng sñ an toàn sinh thái cüa h° 
là vi®c t¯i h§u trñc tiªp phø thuµc vào dân chúng 

ð¸a phß½ng d¦n d¡c. Nhæng ai 
dñ ph¥n xæ døng và nhæng dân 
chúng ð¸a phß½ng có th¬ bäo 
ðäm tài nguyên thiên nhiên tÕi 
h° Tres Palacios v¾i sñ bäo v® 
nó b¢ng cách:

Th×a Nh§n: Bän quy«n không änh cüa Pro-Aire Aerial Photography, www.proaire.com cuä 
Matagorda County Navigation Qu§n s¯ mµt.

Không änh Häi 
Cäng Tres Palacios

4

Rác t× vi®c ðánh cá và 
nhæng thÑ phª thäi khác 
trên t¥u hay trong bªn phäi 
vÑt bö ðúng cách thÑc.

œng hµ các Ngh¸ Lu§t tài 
trþ xây dñng nhæng hÕ t¥ng 
c½ c¤u ðü ð¬ nß¾c b¦n phª 
thäi và nß¾c mßa không làm 
ô nhi¬m cái h°.

Khuyªn khích chính phü ð¸a 
phß½ng thông qua nhæng s¡c 
l®nh liên kªt (Tång Trßöng 
Thông Minh) v¾i các ði«u 
ki®n xây dñng và phát tri¬n.

●

●

●

C½ Quan Ch¤t Lßþng Môi Sinh là ngß¶i chü cho c½ hµi bình ðÆng/khÆng ð¸nh hành ðµng. C½ Quan không cho phép ðßþc kÏ th¸ theo phß½ng di®n chüng 
tµc, m¥u da, ngu°n g¯c qu¯c gia, phái tính, khuyªn t§t, tu±i tác, cá tính tình døc hay là tình trÕng cñu quân nhân. Ð¬ theo ðúng v¾i Bµ Lu§t Ng×¶i MÛ b¸ T§t 
Nguy«n, ¤n bäng n¥y có th¬ ðßþc yêu c¥u theo l¯i xu¤t bäng dñ khuyªt b¢ng cách liên lÕc v¾i Cao UÖ Ch¤t Lßþng Môi Sinh ði®n thoÕi s¯ 512-239-0028, ði®n 

thß s¯ 512-239-4488, hay là s¯ 1-800-RELAY-TX (T D D) hay là viªt thß gØi ðªn P.O Box 13087, Austin, TX 78711-3087.

Phiên d¸ch sang tiªng Vi®t Nam do T±ng Nha Công 
Viên và Dã Sinh- Phân Ngành Cá Vùng Duyên Häi 

Cao UÖ Ch¤t Lßþng Môi Sinh

Mu¯n Biªt Thêm Dæ Ki®n
Mu¯n tìm hi¬u thêm v« ch¤t lßþng nß¾c Þ vùng H° Tres Palacios, xin g÷i Cao UÖ Ch¤t Lßþng Môi Sinh 
(TCEQ

,
s) TMDL (Total Maximum Daily Load Program) tÕi s¯ 512-239-4900 hay là gØi thß vi-tính ðªn 

<tmdl@tceq.state.us>. Hay là viªng vào chß½ng trình TMDL trên mÕng tÕi <www.tceq.state.tx.us/goto/tmdl>.
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