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Sở Quản Trị Phần        Sông Colorado 
Lower Colorado River Authority (LCRA) 

Rừng Tràm

 

ở Quản Trị Chương Trình     ư  Sông 
Colorado (Lower Colorado River 

Authority, LCRA) quản trị 7 đập ngăn nước, 
đó là Buchanan, Inks, Wirtz, Starcke, 
Mansfield, Tom Miller và Longhorn. Bẩy đập 
này t o ra những hồ gọi là 7 hồ Vùng Cao 
Nguyên (Highland Lakes): Buchanan, Inks, 
Lyndon Baines Johnson (LBJ), Marble Falls, 
Travis, Austin và Lady Bird (hay Town lake). 
Trong đó 3 hồ lớn và quan trọng là hồ 
Buchanan, Travis và Austin.  Nhiệm vụ chính 
là điề  hòa nước, tránh lũ lụt ở h  lư , c ng 
cấp nước, và điện lực cho những thành phố 
lân cận. 

 
Họa đồ những đập và hồ do LCRA quản trị 

 ưới đ y chúng tôi xin trình bày cho 
quí AH/TH CC những công ích, cảnh trí đẹp 
đẽ c a những hồ này. 

1- Hồ Buchanan: 

Hồ Buchanan là hồ lớn th  hai trong 7 hồ, 
22,017 acres, dài 30.65 dặm (miles) và chỗ 
rộng nhất 4.92 dặm, có thể ch a đầy 875,588 
acre-ft nước. Mực nước cao nhất là 1,021.4 ft 
trên mực nước biển trung bình (msl) vào 
ngày 20 tháng 12 năm 1991 và thấp nhất là 
983.7 ft trên mực nước biển (msl) vào ngày 9 
tháng 9 năm 1952. 

 
Họa đồ hồ Buchanan 

Hồ đư c tính toán dự trù cho m c độ lụt cao 
nhất trong ch     100 năm là 1021 ft trên 
mực nước biển trung bình (msl). 

Đập Buchanan, cao 145.5 ft, dài 
10,987.55 (hơn 2 dặm) hoàn tất năm 1938, 
đư c coi là đập có hình dáng nhiều vòm 
(multiple-arch) dài nhất nước Mỹ. Nhà xây cất 

S 
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dùng ít nh n công nhưng vật liệu rất nhiều. 
Đập đư c đặt tên th o tên c a  cựu dân biểu 
liên bang JP Buchanan. 

 
Toán làm đập Buchanan  

 
Đập Buchanan 

 
Nhà máy thủy điện 

 Về th y điên, đập này cung cấp 54,9 
MW, dự trữ 285.3 tỉ gallons nước. Đặc biệt, 
chúng tôi sống ở vùng này đ  l   và chưa 
thấy bị ngập lụt như ở Việt Nam; và những 
năm h n hán, nước hồ vẫn còn cao. 

 Xung quanh hồ có rất nhiều cảnh trí rất 
đẹp. Có những nhà hàng ven hồ bán đồ ăn. 
Chúng tôi có vài dịp ghé những nhà hàng 
nầy. Th c ăn ngon và giá phải chăng. 

 
Tắm ở hồ Buchanan 

 Có những con tàu chở khách đi vi ng 
cảnh hồ. Vanishing Texas Cruises, lake 
Buchanan, cung cấp nhiều chuy n tà  thăm 
vi ng vào ban ngày cũng như b ổi chiều, giá 
phải chăng,  hoảng $20/1 giờ. Các b n có 
thể chiêm ngưỡng những thác nước chảy 
xuống hồ, những lo i chim     hi m.  

Nhà cửa xây xung quanh hồ rất ít. Có 
thể sau này phát triển lư  thông dễ dàng và 
dân số cao, người ta sẽ xây những căn biệt 
thự đẹp quanh hồ. 
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  ững t ác nước chảy xuống hồ 

 
Câu Cá ở hồ Buchanan 

 
T ác này nước chảy mạn   ơn 

2- Hồ Travis: 

Trước đ y nhiề  năm, chúng tôi có đi 
coi những căn nhà gần hồ Travis. Những căn 
nhà này đề  đẹp, giá cũng cao. B y giờ già 
rồi, gần đất xa trời, chúng tôi  hông nghĩ đ n 
nữa. Hồ này rộng và ở bên c nh Austin, nên 
có nhiều khu sang riêng biệt, như Lakeway, 
Lago Vista, và Hudson Bend. 
 

Hồ Travis là hồ ch a nước đư c thành 
lập vào năm 1942 khi xây dựng l i đập 

Mansfield ở phía tây c a Austin, Texas dưới 
sự cai   ản c a  LCRA.  ồ đư c xây dựng 
đặc biệt để ch a nước lũ trong vùng dễ bị lũ 
quét. Trong thời gian xây cất sau trận lũ lụt 
nghiêm trọng vào tháng 7 năm 1938, chiều 
cao c a đập đư c n ng lên để tăng s c lư  
trữ nước cho lũ lụt. Hồ Travis có d ng lư ng 
lư  trữ lớn nhất trong 7 hồ và đư c trải dài 65 
dặm (105 km). Các sông Pedernales, một 
nhánh lớn c a sông Colorado, chảy vào hồ từ 
phía tây nam ở miền tây Travis County. Hồ 
đư c sử dụng để kiểm soát lũ, c ng cấp 
nước, phát điện và giải trí. 

 
Đập Mansfield phía tay trái, và chiếc cầu mới xây 

phía tay phải 

 
Khu ở sang trọng cho những người già ở giữa hồ 

Travis 

 
Hồ Travis nổi ti ng với các c ộc vui 

chơi ngoài trời bao gồm câu cá, chèo thuyền, 
bơi lội, lặn biển, đi d  ngo i, cắm tr i. Một 
ho t động giải trí khác như tắm nắng, bơi lội, 
khỏa thân (nude) đư c cho phép trong Công 
viên Hippie Hollow. Công viên đẹp như tranh 
vẽ này nằm gần cuối phía đông c a Hồ 
Travis và giữ đư c sự khác biệt khi trở thành 
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công viên d y nhất t i T  as cho ph p người 
đ n đư c lựa chọn mặc quần áo hay khỏa 
thân. Hồ Travis thường đư c coi là một trong 
những hồ nước trong suốt vào bậc nhất ở 
Texas. Đ y là ng ồn cung cấp nước quan 
trọng cho thành phố Austin, Texas và khu 
vực đô thị xung quanh. 

Trong x p h ng các hồ ở Texas về các 
tai n n ch t người, Hồ Travis đ ng ở vị trí 
đầ  tiên trong năm 2011 và đ ng th  hai về 
tổng số người ch t trong giai đo n 2000-
2015. 

 
Nhà hàng cạnh hồ Travis 

 
 hiề  lo i cá đ  đư c thả vào hồ 

Travis để cải thiện tiện ích c a hồ  như đánh 
bắt giải trí. Cá t i hồ Travis bao gồm cá vư c 
miệng rộng, guadalupe, bass, cá trầm trắng, 
trầm sọc, cá da trơn và cá rô. 

 
Vào mùa    n năm 2008, có một số 

báo cáo về đỉa sống ở Hồ Travis. Những con 
đỉa nói chung là vô h i đối với con người 
nhưng có thể là một phiền toái. 

 
Những căn biệt thự đẹp bên cạnh hồ 

 
Một chiếc ca nô trên hồ Travis 

Hồ Travis đư c coi là "đầy"  khi mực 
nước hồ ở m c cao nhất là 681 feet (208 m) 
so với mực nước biển trung bình (msl). Khi 
cao trên 681 feet (208 m), cửa kiểm soát lũ 
ở Mansfield Dam đư c mở ra th o lệnh c a 
LCRA.  Độ cao lịch sử trên hồ là 710.4 feet 
(216.5 m) so với mực nước biển vào ngày 25 
tháng 12 năm 1991, thấp hơn 4 f  t dưới mặt 
đập, độ tràn c a đập ở độ cao 714 feet (218 
m) trên msl. M c thấp lịch sử là 614.2 feet 
(187.2 m) trên msl vào ngày 14 tháng 8 năm 
1951. 
 

 
Một cô gái chạy dây cáp qua hồ Travis 

Vào mùa H n hán khắc nghiệt trong 
năm 2008-2009, nước trong hồ xuống m c 
thấp nhất đư c   p h ng th  tư ở m c 
626.09 feet (190.83 m) so với mực nước biển 
vào tháng 11 năm 2009. M c thấp th  hai là 
615.02 feet (187.46 m) trên msl vào ngày 8 
tháng 11 năm 1963. Trong thời gian h n hán 
c a Nam Mỹ năm 2010-13, m c độ xuống 
m c thấp nhất là 618 feet, là m c thấp nhất 
th  ba từ trước tới nay căn c  th o  LCRA, 
một  công sở có trách nhiệm quản trị hồ 
Travis. Vào tháng 4 năm 2016, hồ quay trở l i 
d ng tích đầy đ  ở 681 ft. 
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Những căn n à ở giữa hồ 

Hồ Travis phục vụ như hồ ch a nước, 
kiểm soát lũ lụt quan trọng nhất c a toàn thể 
7 hồ.  CRA, dưới sự cố vấn c a Công Binh 
Hoa K , chịu trách nhiệm về các ho t động 
đóng mở các cửa t i đập Mansfield. Mục đích 
c a việc này  là làm chậm thời gian lư ng 
mưa lớn đổ   ống để giảm nhẹ hoặc ngăn 
chặn hoàn toàn lũ lụt ở h  lư .   u không có 
sự hiện diện c a con đập thì chuyện lũ lụt sẽ 
làm thiệt h i cho vùng h  lư  dọc hồ 
Austin. Khi mực nước hồ Travis tăng lên 
trong các trận lụt lớn, các biện pháp đư c áp 
dụng để  điề  hòa lư ng nước và để bảo vệ 
tài sản xung quanh Hồ Travis cũng như đập. 

 
Hồ xả nước 

Mặc dù khi xây cất đập đ  theo thi t    
có dự trù m c độ an toàn cho chính con đập, 
nhưng  hi nước mưa   á nhiều, hồ có thể 
đư c mở h t 24 cửa đập, không phụ thuộc 
vào các tác dụng vào vùng h  lư , để ngăn 
chặn sự nguy h i nghiêm trọng cho đập.  

 
Trước đ y,  hoảng trước năm 2000, 

xe cộ qua l i trên đường 2 lằn xe ngay trên 
đập. Bây giờ, một cầu mới với 4 đường    đi 
l i đư c làm bên c nh c a đập. Có 2 lần, AH 
Nguyễn Thanh Toàn, làm cho city Austin, đ  
đ n gặp tôi để nhờ ch y máy điện toán xem 

xe cần trục có thể đ n để mở những cửa 
(nắp lỗ thoát nước) hoặc sửa chữa đư c 
không. 

 Những căn biệt thự xây ven hồ thường 
ở độ cao trên 20 ft.  o đó, từ những căn biệt 
thự này xuống nhà nổi cho tà  bè thường có 
những bậc thang dài. 

 
Những căn biệt thự bên hồ Travis 

 
3- Hồ Austin 

 
Nhánh sông chảy từ đập Mansfield 

đ n đập Tom Miller là hồ A stin. Đa số 
những căn biệt thự hoăc nhà dọc trên hồ rất 
đẹp và giá cũng cao.  ước hồ cách mặt đất 
không xa, nên tàu bè dễ dàng xuống. 

 

 
Một bến tàu bên hồ Austin êm đềm 

 Ngày cuối tuần thiên h  đi th yền hay 
ca nô dọc theo hồ trông thật v i và đẹp mắt. 
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Giải trí trên hồ Austin 

 
Cầu Pennybacker 

 Chúng tôi đ  giới thiệu chi c cầu 
Pennybacker bằng sắt thật đẹp trong bài 
Những Nhịp Cầ  Công Chánh trước đ y bắc 
  a sông A stin.   t đẹp c a nó nhẹ nhàng 
và uyển chuyển.  

 Sa  đ y là một căn biệt thự đẹp bên 
c nh hồ. Quí vị thấy mặt nước hồ và đất 
không chênh lệch mấy, chỉ khoảng vài ba 
feet. 

 

 Khoảng 12 năm trước đ y, K6KSCC 
có họp mặt t i A stin và đi th yền dọc theo 
hồ. 

 
Đi tầu dọc theo hồ Austin 

 

7 hồ trong Vùng Cao Nguyên 

 

 

Những đập và hồ ở Vùng Cao Nguyên Texas 
(đập cuối cùng là đập Longhorn do city làm năm 1960) 

 Quí vị đ  thấy 7 đập và 7 hồ đ  giúp 
nhiều thành phố ở Texas, từ Llano tới Austin, 
tránh lũ lụt, có nước uống, nguồn điện  ài 
trong nhà, những trò v i chơi giải trí và nhiều 
nhà sang trọng dọc theo hồ. Thành phố 
A stin đư c ư  đ i nhất, đáng là một th  đô 
c a tiểu bang Texas. 

Rừng Tràm 

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối 

cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu một mùa 

Thu và Đông an mạnh và ấm cúng. 


