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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE SEZONU WĘDKARSKIEGO 
I POWRÓT LEPSZYCH WARUNKÓW WĘDKARSKICH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI 

STANU NOWY JORK  
  

Więcej dopływów jeziora Ontario zyska większy przepływ wody wypuszczonej 
z kanału Erie, co poprawi warunki tarliskowe ryb i poszerzy możliwości 

wędkowania  
  

Uruchomiono nową stronę internetową z harmonogramem wypuszczania wody  
  
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że jesienią New York State Canal 
Corporation ponownie zwiększa regulowane wypuszczanie wody z kanału Erie do 
dopływów jeziora Ontario w zachodniej części stanu Nowy Jork, aby zwiększyć 
możliwości wędkowania i dostępność światowej klasy łowisk wędkarskich. To już drugi 
rok trwania programu pilotażowego prowadzonego w ramach inicjatywy Reimagine the 
Canals prowadzonej przez New York Power Authority, która poprawia warunki 
tarliskowe i poszerza możliwości wędkowania w hrabstwach Monroe, Orleans 
i Niagara, przyczyniając się do wzrostu ruchu turystycznego i wsparcia lokalnego 
biznesu.  
  
„Zachodnia część stanu Nowy Jork już teraz oferuje jedne z najlepszych łowisk 
wędkarskich w kraju, a inicjatywa Reimagine the Canals dodatkowo wzmacnia tę 
reputację” — powiedziała gubernator Hochul. „Jesienny program wędkarski to 
fantastyczny i korzystny strategicznie sposób na wykorzystanie kanału Erie do tego, by  
dopływy oferowały jeszcze lepsze warunki wędkarzom — od tych najbardziej 
doświadczonych po tych, którzy chcą zarzucić wędkę po raz pierwszy. Dzięki tym 
wyjątkowym możliwościom łowienia ryb północna część stanu Nowy Jork przyciąga 
jeszcze szersze grono gości zarówno z bliska, jak i z daleka, co stanowi mocny impuls 
dla lokalnej i stanowej gospodarki”.  
  
Od teraz do połowy grudnia New York State Canal Corporation zwiększa regulowane 
wypuszczanie wody z kanału Erie do głównych rzek hrabstw Monroe, Orleans 
i Niagara: Oak Orchard Creek, Sandy Creek i nowo dodany w 2021 roku Eighteenmile 
Creek. Na początku listopada i ponownie na początku grudnia we wszystkich 
dopływach jeziora Ontario — w tym Oak Orchard Creek, Sandy Creek, Eighteenmile 
Creek, Johnson Creek i Salmon Creek — zostaną odnotowane wyższe przepływy 
wody.  
  

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html


W związku z wyższymi przepływami poprawią się warunki bytowe ryb, dzięki czemu 
w tych strumieniach będzie pływać więcej pstrągów potokowych, pstrągów tęczowych 
oraz łososi atlantyckich i pacyficznych, co zapewni wędkarzom więcej możliwości.  
  
W ramach ciągłego zwiększania możliwości połowowych w zachodniej części stanu 
Nowy Jork Canal Corporation uruchomiła również stronę internetową z informacjami 
dla wędkarzy o tym, kiedy i gdzie nastąpią większe wypuszczenia wody. Strona ta 
zawiera kalendarz wypuszczania wody, linki do publicznych łowisk wędkarskich oraz 
dodatkowe materiały i informacje dla wędkarzy — zarówno tych początkujących, jak 
i mocno zaawansowanych.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYPA Gil C. Quiniones powiedział: „Ubiegłoroczny 
sukces naszego jesiennego programu wędkarskiego dowiódł, że kanał Erie wciąż jest 
ratunkowym stymulantem gospodarki północnej i zachodniej części stanu Nowy Jork. 
NYPA z dumą rozpoczyna drugi rok tego programu i zdecydowanie zamierza wdrażać 
kolejne innowacyjne rozwiązania, dzięki którym system Kanału będzie się przyczyniać 
do sukcesu gospodarki stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor New York State Canal Corporation Brian U. Stratton powiedział:  
„W miarę zbliżania się końca sezonu żeglugi po kanale z przyjemnością inauguruję 
jesienny sezon wędkarski w sposób, który przynosi korzyści zarówno wędkarzom, jak 
i turystom, a także firmom i społecznościom z zachodnich terenów Kanału w stanie 
Nowy Jork. Dzięki zwiększeniu przepływu wody w kluczowych dopływach wędkarze 
znów będą mogli cieszyć się dłuższym sezonem wędkarskim i jeszcze lepszymi 
połowami”.  
  
Komisarz Wydziału Ochrony Środowiska (Department of Environmental 
Conservation) Basil Seggos powiedział: „Zachodnia część stanu Nowy Jork jest 
miejscem niektórych największych stanowych sukcesów wędkarskich i rok w rok ludzie 
odwiedzają te wyjątkowe okolice w nadziei na złowienie kolejnych wspaniałych 
okazów. Zapraszam wszystkich wędkarzy — od zupełnych amatorów po ekspertów — 
do korzystania z przedłużonego sezonu, czyli wędkowania nad wodami zachodniej 
części stanu Nowy Jork i oddawania się płynącej z tego przyjemności”.  
  
Kontynuacja jesiennego programu wędkarskiego opiera się na ubiegłorocznym 
udanym programie pilotażowym, o którym mówiono w programie NBC Sports: „On the 
Water's Angling Adventures” (Wędkarskie wyprawy nad wodę). W 2020 roku po raz 
pierwszy coroczne wypuszczanie wody z kanału Erie przez New York State Canal 
Corporation miało na celu poprawę warunków wędkarstwa rekreacyjnego.  
  
Dodatkowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej 
Canal Corporation.  
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