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  2012 3נאוועמבער : פארשפרייטונג יגעזאפארט פאר

  גאווערנאר קאומא מעלדט די קאנאל סיסטעם וועט זיך פולשטענדיג 
 עפענען מארגן אינדערפרי, פריער ווי געפלאנט ווידער

  
ען גאווערנאר ענדרו מ. קאומא האט היינט געמאלדן אז די ניו יארק סטעיט קאנאל סיסטעם וועט זיין פולשטענדיג אפ

אזייגער אינדערפרי,איין טאג פריער ווי געפלאנט נאך די ווידערעפענונג  7:00 4מארגן, נאוועמבער  פאר נאוויגאציע
 (ליטל פאללס).  E -17(סקאטיע) ביז לאק  E -8פון די ערי קאנאל פון לאק 

  
 . 5ף מאנטאג, נאוועמבער פריער אין די וואך האט דער גאווערנאר געמאלדן אז די קאנאל סיסטעם וועט זיין אפען אוי

 
די וואסער שטאפל אין די סיסטעם איז גענידערט געווארן כדי צו רעדיצירן די ריזיקע פון פארפלייצונגען אלס 

דער שטורעם האט בלויז געהאט א מינימאלע ווירקונג אויפן קאנאל, און עס זענען רעזולטאט פון האריקעין סענדי. 
  סטרוקטורן. לס, דאמבעס אדער אנדערע קאנאגעווען קיינע שאדנס צו לאק טניש

  
דאס צוריקשטעלן די וואסער דורכאויס דעם גאנצן קאנאל וועט ערלויבן אלע לוסט און קאמערציעלע שיפן וועלכע 

מייליגן סיסטעם פארצוזעצן און ענדיגן זייערע רייזעס איידער די סיסטעם ווערט פארשלאסן  524זענען יעצט אין דעם 
  . 15אום נאוועמבער  פארן ווינטער

  
און צוגאב צו נאוויגאציע איז די ניו יארק סטעיט קאנאל סיסטעם אויך א וויכטיגע פארזארגער פאר וואסער צום 

 און אגריקולטור באנוץ. וואסערקראפטטרינקען ווי אויך פארזארגט עס וואסער פאר 
  

יבשה וועלכע שפרייט די  איבערוואסער סיסטעם מייליגע  524די ניו יארק סטעיט קאנאל סיסטעם איז א צוטריטבארע 
ך אויס איבער אפסטעיט ניו יארק. די סיסטעם פארבינדט דעם האדסאן טייך מיט לעיק טשעמפלעין, לעיק אנטעריא, יז

  קעיאגע לעיק, סענעקע לעיק און ערי לעיק דורך דעם ניאגרא טייך.   
  

קאנאליזירטע  ;סענעקע- שעמפלעין, אסוועגא און קעיאגעדי קאנאל סיסטעם נעמט אריין פיר קאנאלן: די ערי, ט
קורצע קאנאל אפטיילונגען  ;קעיאגע און סענעקע און פינף טייכן: אניידע, אנאנדאגע, קראס,נאטורליכע וואסערוועגן 

 פידער רעזורווארן, קאנאלן און טייכן נישט צוטריטבאר דורך שיפלען דורך די ;ביי די איטאקע און וואטקינס גלען
קאונטיס און נאנט צו  25און קאנאל טערמינאלן אויף לעיק טשאמפלעין. דער קאנאל סיסטעם לויפט דורך  ;קאנאלן

  ארונס און שטעטלעך. 200
ר די קאנאל'ס אומשטענדן דורך מיט אפדעיטס איבע TRANSalertsקאנאל פארער קענען זיך אויפסיינען פאר אימעיל 

 .http://www.canals.ny.gov/tas/index.shtml באזוכן
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