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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROGRAMU BUDOWY 
ŻYWYCH FALOCHRONÓW O WARTOŚCI 107 MILIONÓW DOLARÓW U 

WYBRZEŻY STATEN ISLAND  
  

Wysiłki na rzecz ochrony wybrzeża pomogą chronić linię brzegową Tottenville 

przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony fal oraz poprawią jakość wód w 
Zatoce Raritańskiej  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie budowy żywych falochronów – 
wartego 107 milionów dolarów projektu, który wzmocni południowe wybrzeże Staten 
Island pod względem fizycznym, społecznym i ekologicznym. Falochrony o długości 
ponad 730 m, składające się z ośmiu częściowo zanurzonych, wzmocnionych 
konstrukcji z kamienia i ekobetonu, zmniejszą ryzyko wystąpienia fal sztormowych i 
będą przeciwdziałać długotrwałej erozji plaży wzdłuż Conference House Park.  
  
„Żywe falochrony są doskonałym przykładem zaangażowania organów stanowych w 
budowanie lepszych warunków po huraganie Sandy” – powiedziała gubernator 
Hochul. „To innowacyjne podejście do ochrony wybrzeża pokazuje, że Nowy Jork jest 
liderem w walce ze skutkami zmian klimatu oraz chroni mieszkańców Staten Island, ich 
domy i społeczności, a także zasoby naturalne wyspy. Jak mogliśmy zaobserwować w 
przypadku huraganu Sandy i później Idy, sztormy powodują niewyobrażalne 
spustoszenie i szybko mają katastrofalny wpływ na naszą społeczność. Musimy 
inwestować w projekty takie jak ten, które sprawią, że Nowy Jork będzie bardziej 
odporny na tego typu zdarzenia i lepiej ochroni nas przed gniewem Matki Natury”.  
  
Dzięki zastosowaniu kompleksowego modelowania hydrodynamicznego fal falochrony 
zostały zaprojektowane tak, aby zredukować fale docierające do budynków i dróg na 
lądzie do wysokości poniżej jednego metra, chroniąc nisko osiedloną przybrzeżną 
społeczność, która doświadczyła tragicznych strat w ludziach, gdy potężne fale 
wyrwały domy z fundamentów wskutek działania huraganu Sandy. Projekt został 
opracowany w celu odwrócenia skutków dziesięcioleci erozji plaży poprzez 
przechwytywanie osadów wzdłuż linii brzegowej, umożliwiając stopniowe poszerzenie 
pasa plażowego.  
  
Oprócz funkcji ochrony domów i firm na południowym brzegu falochrony zostaną 
zbudowane z „grzbietów rafowych” (skalistych występów na wychodzących na ocean 
stronach falochronów) oraz „ulic rafowych” (wąskich przestrzeni pomiędzy grzbietami 



rafowymi). Elementy te zmieniają zachowanie fal i zapewniają możliwości siedliskowe 
dla różnorodnych gatunków życia morskiego, a po zakończeniu budowy w 2024 r. 
przewiduje się również zasiedlenie tego terenu przez żywe ostrygi.  
  
Rozpoczęcie budowy oznacza ważny kamień milowy dla zwycięskiej propozycji 
SCAPE Landscape Architecture w konkursie Rebuild by Design, będącym odpowiedzią 
na huragan Sandy, zainicjowanym przez Amerykański Departament Mieszkalnictwa i 
Rozwoju Miast (U.S. Department of Housing and Urban Development) w 2013 roku.  

  
RuthAnne Visnauskas, komisarz ds. odbudowy mienia i społeczności w stanie 
Nowy Jork, powiedziała: „Dostosowanie się do zmieniającego się klimatu pociąga za 
sobą potrzebę kreatywnego myślenia o tym, jak chronić nowojorczyków przed 
przyszłymi huraganami. Projekt żywych falochronów łączy długoterminowe działania 
na rzecz odbudowy naszego stanu z innowacyjnymi technologiami, które sprawią, że 
zarówno nasze środowisko, jak i społeczności otrzymają lepszą ochronę. Jesteśmy 
dumni, że możemy doprowadzić do realizacji tego przełomowego projektu”.  
  
Basil Seggos, komisarz Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork, 
powiedział: „Zmieniający się klimat, któremu towarzyszy podnoszenie się poziomu 
mórz i coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, niszczy nasze wybrzeża, 
przeciąża infrastrukturę i zagraża społecznościom. Lepsza ochrona mieszkańców 
Nowego Jorku i zabezpieczenie naszych zasobów naturalnych wymaga innowacyjnych 
rozwiązań, które stawiają na pierwszym miejscu odporność na te zmienne warunki i 
minimalizują wpływ człowieka na środowisko. Dzisiejszy komunikat jest kolejnym 
dowodem trwałego zaangażowania stanu Nowy Jork w pomoc na rzecz Staten Island i 
regionu w ramach przygotowania na silne sztormy i burze oraz kosztowne i 
niszczycielskie konsekwencje zmian klimatycznych”.  
  
Emily Thompson, radca prawny GOSR i dyrektor ds. zewnętrznych, powiedziała: 
„GOSR jest dumny z rozpoczęcia budowy żywych falochronów, które nawiązują do 
historii Tottenville jako „miasta zbudowanego przez ostrygę”, jednocześnie chroniąc i 
zabezpieczając jego przyszłość w obliczu zmian klimatycznych i podnoszącego się 
poziomu wód”.  

  

Rzeczniczka Nicole Malliotakis powiedziała: „Cieszę się, że stan rozpoczyna 
realizację projektu budowy żywych falochronów na południowym brzegu Staten Island. 
Mając na uwadze szkody wyrządzone przez huragan Sandy czy ostatnią burzę 
tropikalną Ida, jasne staje się, że potrzebujemy więcej inwestycji w infrastrukturę, 
łagodzenie skutków powodzi i projekty zwiększające odporność na skutki zjawisk 
klimatycznych. Projekt ten w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia 
okolicznej społeczności ochrony przed przyszłymi huraganami i długotrwałą erozją 
plaży. Z optymizmem patrzę na współpracę z biurem gubernatora w celu zakończenia 
tego projektu i zapewnienia, że inne projekty, takie jak East Shore Sea Wall i Mid-
Island Bluebelt, zostaną również zrealizowane zgodnie z harmonogramem”.  
  



Senator Andrew Lanza powiedział: „Minęło 7 lat owocnej wspólnej pracy z 
senatorem Schumerem i Biurem Gubernatora ds. Skutków Huraganów, dzięki której 
możemy ogłosić rozpoczęcie realizacji tego projektu jako sposobu na złagodzenie 
skutków powodzi, które miały miejsce w wyniku działania huraganu Sandy. Tego typu 
projekty są jedynym realnym sposobem na przeciwdziałanie powodziom, które od 
pokoleń występują na Staten Island w wyniku powtarzających się sztormów. W imieniu 
mieszkańców Staten Island chciałbym wyrazić wdzięczność gubernator Hochul i 
komisarzowi Visnauskasowi za kontynuowanie tego ważnego projektu”.  
  
Członek Zgromadzenia Stanowego Michael Reilly powiedział: „W ostatnim 
tygodniu skupiliśmy się na kwestii ochrony przed skutkami huraganów, dlatego tak 
bardzo cieszę się, że ten ważny projekt mający na celu wzmocnienie naszej linii 
brzegowej i ochronę naszej społeczności rozwija się. Składam podziękowania na ręce 
gubernator Hochul i oczywiście Biura Gubernatora ds. Skutków Huraganów, które od 
samego początku prowadziło te działania”.  
  
Burmistrz gminy Staten Island James Oddo powiedział: „Ekstremalne burze, z 
jakimi przyszło się zmierzyć Staten Island, od huraganu Sandy po burzę tropikalną Ida, 
uwydatniły znaczenie innowacyjnych projektów infrastrukturalnych dla ochrony życia i 
mienia. Wyrażam uznanie dla gubernator Kathy Hochul oraz Biura Gubernatora ds. 
Skutków Huraganów za ten ważny kamień milowy, jakim jest rozpoczęcie budowy 
długo oczekiwanego projektu żywych falochronów. Projekt ten pomoże chronić linię 
brzegową Tottenville przed skutkami przyszłych sztormów i stworzy morskie siedlisko 
wzdłuż brzegu plaży, wzbogacając przybrzeżny ekosystem dla dzikiej przyrody i 
publicznego użytku rekreacyjnego”.  
  
Członek rady miejskiej Joe Borelli powiedział: „Ten od dawna potrzebny projekt 
wreszcie pomoże rozwiązać problemem powodzi, które występują w tej części Staten 
Island od pokoleń”.  
  
Dyrektorka i założycielka SCAPE Kate Orff powiedziała: „Żywe falochrony to efekt 
wieloletniej pracy zespołowej – badań, inspekcji terenowych brzegu, programów 
monitorowania ostryg, modelowania hydrodynamicznego i spotkań planistycznych. Tak 
wiele osób przez tak wiele lat wnosiło swój cenny wkład. Inspirujące jest 
obserwowanie, jak ten model przybrzeżnej, niebiesko-zielonej infrastruktury i ochrony 
społeczności jest w tej chwili realizowany w Zatoce Raritańskiej”.  
  
Utworzone w czerwcu 2013 r. Biuro Gubernatora ds. Skutków Huraganów koordynuje 
na szczeblu stanowym działania na rzecz odbudowy po huraganie Sandy, huraganie 
Irene i burzy tropikalnej Lee. Poprzez programy nazwane kolejno: NY Rising Housing 
Recovery, Small Business, Community Reconstruction, Infrastructure oraz Rebuild By 
Design GOSR inwestuje w sumie 4,5 miliarda dolarów w federalne fundusze na rzecz 
rozwoju społeczności i odbudowę po skutkach klęsk żywiołowych (Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery), aby lepiej przygotować Nowy Jork na 
ekstremalne zjawiska pogodowe. Więcej informacji o GOSR i jego programach można 
znaleźć na stronie internetowej pod tym linkiem.  

http://stormrecovery.ny.gov/
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