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גאווערנאר קעטי האוקאל

דורכאויס קלימאט וואך האט גאווערנאר האוקאל אנאנסירט גרויסע אינוועסטירונג אין פארפלייצונג
שוץ אינפראסטראקטור
פראיעקט וועט פאררעכטן קאנקלינגוויל דאמבע ,פארזיכערנדיג אנגייענדע שוץ פון פארפלייצונגען
פאר קאמיוניטיס נעבן די וואסער שטרוים
שטימט די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו פארגרעסערן אינוועסטירונגען אין שטאנדהאפטיגע
אינפראסטראקטור
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט וועט מאכן א גרויסע אינוועסטירונג
אין די כמעט-הודערט-יאר-אלטע אינפראסטראקטור וועלכע גיבט שוץ פון פארפלייצונגען פאר קאמיוניטיס
לענגאויס די האדסאן ריווער אין אלבאני ,ווארען ,וואשינגטאן ,רענסעלעיר און סאראטאגע קאונטיס,
אריינרעכענענדיג די הויפטשטאט פון די סטעיט ,אלבאני .די אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס ( Office of
 )General Services, OGSהאט ארויסגעגעבן א פארלאנג פאר קוואליפיקאציעס ( Request for
 )Qualifications, RFQפאר ענדזשינירונג סערוויסעס ,זוכנדיג א פירמע צו צושטעלן די לעצטע דעזיין
און אויפזיכט פאר א גרויסע פאררעכטונג פון די סטעיט'ס אייגנטום ,די קאנקלינגוויל דאמבע.
פארענדיגט אין  ,1930איז די -95פיס-הויכע קאנקלינגלוויל דאמבע געבויט געווארן ביי העדלי
(סאראטאגע קאונטי) אויף די סאקאנדאגא טייך ,הויפטזעכליך אין אנטווארט צו די קאטאסטראפישע
פארפלייצונג אין  1913אין די הויפטשטאט ראיאן וועלכע האט באטראפן אלבאני און אנדערע קאמיוניטיס
אויפן ברעג פונעם טייך ווי וואטערפארד ,קאָ והאָ וס ,גרין איילענד ,וואטערווליעט ,רענסעלעיר און טראוי.
באקאנט אלץ די "גרויסע פארפלייצונג פון  ,"1913האט די פאסירונג אנגעברענגט שווערע
אינפראסטראקטור שאדנס און א פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי ,רופנדיג פאר א דרינגנדע גרויסע
פארפלייצונג קאנטראל פראיעקט צו באשיצן קאמיוניטיס אויפן ברעג פונעם טייך ,ברענגנדיג צום אנהויב
פון קאנסטרוקציע פאר די דאמבע ביי גרעיט סאקאנדאגא לעיק.
"מיר זעהען די מציאות פון קלימאט טויש דא אין ניו יארק און ארום דאס לאנד ,יאר נאך יאר ,און עס איז
מער נישט אקצעפטירבאר צו פשוט האפן פאר די בעסטע בשעת'ן זיצן מיט פארלייגטע הענט און נישט
מאכן די נויטיגע אינוועסטירונגען אין פובליק זיכערהייט און שטאנדהאפטיגקייט" ,האט גאווערנאר
האוקאל געזאגט" .מיר דארפן מאכן קלוגע ,סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין קריטישע
אינפראסטראקטור ווי די קאנקלינגוויל דאמבע און אנדערע פארפלייצונג שוץ אינפראסטראקטור אן עס
אפשטופן אלץ טייל פון א ברייטע סטראטעגיע צו באשיצן אונזערע קאמיוניטיס און ניו יארקער".
אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס קאמישאנער ראָ וען דעסטיטאָ האט געזאגט" ,די קאנסטרוקציע פון
די קאנקלינגוויל דאמבע איז געווען גאר אמביציעז אין  ,1930און עס דערמאנט אונז וואס ניו יארקער
קענען טוהן ווען זיי קומען זיך צוזאמען צו לייזן א פראבלעם .ווען מיר זוכן צו איינפירן נייע און ברייטע
מיטלען צו מאכן אונזערע קאמיוניטיס מער שטאנדהאפטיג ,באפעסטיגט און זיכער ,קענען מיר נישט

אויסלאזן דאס מאכן די נויטיגע אינוועסטירונגען אין קריטישע אינפראסטראקטור וועלכע באשיצן ניו
יארקער פאר דורות".
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די האדסאן ריווער  -בלעק ריווער רעגולירנדע דיסטריקט דזשאן קאלאגאן
האט געזאגט" ,די רעגולירנדע דיסטריקט'ס געטרייע אויפהאלטונג און אפעראציע פון די קאנקלינגוויל
דאמבע פאר מער פון  90יאר האט געהאלטן די אינפראסטראקטור אין א גוטע פונקציאנירנדע מצב,
העלפנדיג רעדוצירן הויכע פארפלייצונג שטאפלען אין דערנעבנדע קאמיוניטיס ,יאר נאך יאר ,פאר דורות
לאנג .די ווארעם אויפגענומענע איבערגעגעבנקייט מיטן פינאנסירן די פאררעכטונגען וועט פארזיכערן אז
אונזערע איבערגעגעבענע שטאב קען ווייטער אויפהאלטן און אפערירן די דאמבע פאר די קומענדיגע יאר-
הונדערט צו האלטן די ארטיגע איינוואוינער פארזיכערט".
אום מערץ  1930 ,27זענען די טויערן פון די קאנקלינגוויל דאמבע פארמאכט געווארן ,און די גרעיט
סאקאנדאגא לעיק האט זיך אנגעהויבן אנפילן .היינטיגע צייטן ,גייען די האדסאן ריווער  -בלעק ריווער
רעגולירנדע דיסטריקט ווייטער אן צו אויפהאלטן און אפערירן די דאמבע ,צושטעלנדיג וויכטיגע
פארפלייצונג שוץ בענעפיטן צו די קאמיוניטיס דורכן האלטן וואסער וואס וואלט אנדערש בייגעשטייערט
צו פארפלייצונגען פון די דערנעבנדע געגנטער דורכאויס צייטן פון הויכע וואסער שטאפלען ,און
ארויסלאזנדיג וואסער דורכאויס צייטן פון נידעריגע וואסער שטאפלען אין די טרוקענע זומער חודשים,
ברענגנדיג עקאלאגישע ,פארוויילונג און ריינע ענערגיע בענעפיטן.
ביי די עלטער פון  90יאר ,פארעלטערנדיג זיך ,פאדערט די קאנקלינגוויל דאמבע אן אינוועסטירונג פון
אונזער דור צו זיכער מאכן אז עס קען ווייטער צושטעלן די וויכטיגע בענעפיטן פאר קומענדיגע דורות .די
פאררעכטונגען רעכענען אריין:
• גרונט און צעמענטענע סטרוקטור פאררעכטונגען צו מינימיזירן און עלימינירן לעכער אין די
שטיינערנע באזיס און ביי די שטיינער-צעמענט סטרוקטורן ,און דאס אוועקנעמען און ערזאץ פון
געשעדיגטע צעמענט פון אלע צעמענטענע ערטער;
• ערזאץ און פאררעכטונג פון צוברעקלטע און געשעדיגטע צעמענט לענגאויס די פליגל ווענט,
ארויסלאז קאנאל און די קאנאלן אונטערן וואנט צעמענטענע סטרוקטורן;
• ערזאץ פון די אריגינעלע נידעריגע שטאפל "טוי רער" (דאַ ו וואַ לוו) ארויסלאז רערן מיט מאדערנע
ארויסלאז רערן;
• און אנדערע פארבעסערונגען צו די סטרוקטורן פון די דאמבע.
די ערשטע  20מיליאן דאלאר אין געלטער צוגעטיילט פאר די פראיעקט איז אריינגעלייגט געווארן אין די
סטעיט'ס פיסקאלע יאר  2022אדורכגעפירטע בודזשעט .די סטעיט'ס עמטליכע אינוועסטירונגען וועלן זיך
ווענדן אין די גרויסקייט און דעזיין צוגעגרייט דורך די ענדזשינירונג קאנסאלטענט אויסגעוועלט דורך די
.)OGS
די היסטאריע פון די קאנקלינגוויל דאמבע האט זיך אנגעהויבן מיט די גרויסע פארפלייצונג פון .1913
קאטאסטראפישע פארפלייצונגען האבן באטראפן די ברעגעס פון די מידוועסט ביז די איסט קאָ וסט ענדע
מערץ ,1913 ,אנברענגענדיג שווערע לעבנס פארלוסטן ,באקומענדיג די פלאץ אלץ די צווייט-מערסטע
טויטליכע פארפלייצונג אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן .אין געציילטע וואכן נאך די שפיץ פון
די פארפלייצונגען אויף אלבאני אום מערץ  ,28האט אויסגעבראכן איבערן שטאט א טייפויד מגיפה אלץ
תוצאה פון פארפעסטיגונג פון אלבאני'ס פובליק וואסער סוּפליי דורך די פארפלייצונג וואסערן .די
קאנסעקווענצן פון די היסטארישע פארפלייצונג האט געהאלפן צושטופן ניו יארק'ס פירער צו אויפבויען א
גרויסע פארפלייצונג שוץ רעזערוואואר – היינט באקאנט אלץ די גרויסע סאקאנדאגא לעיק – דורכן בויען
די קאנקלינגוויל דאמבע אויף די סאקאנדאגא טייך אין העדלי טאון ,סאראטאגע קאונטי.

די  1913פארפלייצונגען האבן געהאלפן בויען שטיצע פאר פארפלייצונג שוץ מיטלען ,אבער די געדאנק
פון שאפן רעזערוואוארן וואו צו אפשטעלן וואסער פון די האדסאן ריווער ,סיי פאר פארפלייצונג שוץ און
סיי צו גיבן א פארלעסליכע פלוס פון וואסער פאר מילן דורכאויס די טרוקענערע זומער חודשים – איז
געווען א געדאנק וואס איז שוין דיסקוסירט געווארן פאר צענדליגע יארן בעפאר .אבער די 1913
פארפלייצונג האט גורם געווען אז די זאכן זאלן זיך אנהויבן רוקן ,און די סטעיט לעגיסלאטור האט
באשטעטיגט אן אמענדמענט (א צוגעלייגטע סעיף) צו די סטעיט'ס קאנסטיטוציע ערלויבנדיג דריי
פראצענט פון די סטעיט'ס וואלד לענדער אין אדיראנדעקס צו אנגעפילט ווערן מיט וואסער אלץ נייע
פארפלייצונג קאנטראל רעזערוואוארן .די וויילער האבן געשטיצט די שריט ,באקאנט אלץ די בּורד
אמענדמענט ,אין די נאוועמבער  4וויילונג דעם יאר ,און די נאכפאלגנדע  1915מעקאלד סטארעדזש
געזעץ האט ערמעגליכט דאס אוועקשטעלן "טייך רעגולירנדע דיסטריקטס" .די האדסאן ריווער
רעגולירנדע דיסטריקט איז פארמירט געווארן אין  ,1922און די קאנסטרוקציע פון די קאנקלינגוויל דאמבע
איז אויספלאנירט געווארן דורך די רעגולירנדע דיסטריק'ס ערשטער טשיעף ענדזשיניר עדווארד העינעס
סארדזשענט ,און עס איז אנגעהויבן געווארן אין .1927
היינטיגע צייטן טוט די גרעיט סאקאנדאגא לעיק ,ניו יארק סטעיט'ס גרעסטע רעזערוואואר ,אויך ברענגען
באדייטנדע עקאנאמישע בענעפיטן פאר סאראטאגע און פולטאן קאונטי קאמיוניטיס לענגאויס אירע
ברעגעס ,און עס פארבעסערט די קוואליטעט פון לעבן פאר די ארטיגע איינוואוינער .א צוטריט ערלויבעניש
פראגראם ערלויבט דערנעבנדע ּפראּפערטי אייגנטימער צו צוקומען צו די -29מייל-לאנגע רעזערוואור (42
סקוועיר מייל אין שטח) פאר פארוויילונג ,און דאס ברענגט אויך צאללאזע עקאלאגישע בענעפיטן.
די קאנסטרוקציע פון די קאנקלינגוויל דאמבע און די שאפונג פון די גרעיט סאקאנדאגא לעיק איז ביז היינט
איינס פון די מערסט אמביציעזע און ווייט-גרייכנדע פובליק ארבעט'ס פראיעקטן וואס זענען
אונטערגענומען געווארן אין די געגנט אין די היסטאריע .די געשיכטע פון איר קאנסטרוקציע ווערט
געשילדערט אין די  2017דאקומענטארישע פילם "Building the Great :Harnessing Nature
( "Sacandagaאיינשפאנען נאטור :בויען די גרעיט סאקאנדאגא).
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