
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/22/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט פארלענגערטע פישעריי סעזאן און בעסערע פישכאפער ערפארונגען  
  קומען נאכאמאל צו מערב ניו יארק

  
מער לעיק ָאנטַאריָאו זייטיגע וואסער שטרוימען וועלן באקומען מער וואסער פון די ערי קאנאל, 

פארבעסערנדיג די אומשטענדן פאר די פיש צו לייגן אייער און ברענגענדיג מער געלעגנהייטן פאר 
  פישכאפער

  
  פארעפענטליכט מיט א צייטפלאן ווען וואסער וועט ארויסגעלאזט ווערן וועבזייטלנייע 

  
 Newגאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט קאנאל קארּפארעישען )

York State Canal Corporation  טוט נאכאמאל פארמערן די רעגולירטע וואסער ארויסלאזונגען פון )
די ערי קאנאל אריין אין די זייטיגע וואסער שטרוימען פון לעיק ָאנטַאריָאו אין מערב ניו יארק דעם  

הערבסט צו פארלענגערן די תקופה פאר געלעגנהייטן פאר פישכאפער און פארבעסערן די הערליכע  
. די אויספרואוו פראגראם, זייענדיג יעצט אין די צווייטע יאר, אונטער די  פישעריי דעסטינאציעס

'Reimagine the Canals  שטעל זיך פאר פונדאסניי די קאנאלן( אונטערנעמונג פון די ניו יארק( '
( טוט פארבעסערן די אומשטענדן פאר  New York Power Authority, NYPAּפאווער אויטאריטעט )

אין מאנראו, ארליענס און נייעגרע   ר און פארמערט די געלעגנהייטן צו כאפן פישפיש צו לייגן אייע
  קאונטיס, אן אונטערנעמונג וואס העלפט פארמערן טוריזם און פארשטערקערט לאקאלע ביזנעסער.

  
 Reimagine"מערב ניו יארק טוט שוין יעצט אפפערן טייל פון די בעסטע פישעריי אינעם לאנד, און די 

the Canals  ,"האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.אונטערנעמונג העלפט פארבעסערן די רעפוטאציע 
  "די הערבסט פישעריי פראגראם איז א פאנטאסטישע און סטראטעגישע נוצט די ערי קאנאל צו

מאכן די זייטיגע שטרוימען נאך בעסער פאר פישכאפער, פון די מערסט ערפארענע פישכאפער ביז  
איינער וואס ווארפט א שטריק פאר די ערשטע מאל. מיט די אייגנארטיגע פישעריי געלעגנהייטן, טוט  

נדיג א  ָאּפסטעיט ניו יארק צוציהען נאך א ברייטערע רייע פון באזיכער פון נאענט און ווייט, גיב
  באדייטנדע שטופ פאראויס פאר לאקאלע און סטעיט עקאנאמיעס." 

  
פון יעצט ביז אינמיטן דעצעמבער וועט די ניו יארק סטעיט קאנאל קארּפארעישען פארמערן די  

רעגולירטע ארויסגעלאזטע וואסערן פון די ערי קאנאל אריין צו מאנראו, ארליענס און נייעגרע קאונטי'ס 
, עיטינמייל  2021ָאוק ארקערד קריק, סענדי קריק און די נארוואס צוגעקומענע אין  –ן הויפט שטרוימע 

קריק. אין אנהויב נאוועמבער און נאכאמאל אין אנהויב דעצעמבער וועלן אלע זייטיגע שטרוימען וועלכע  
שאנסאן און אריינרעכענענדיג ָאוק ארקערד, סענדי, עיטינמייל, דז –קומען ארויס פון לעיק ָאנטַאריָאו 

 סעלמאן קריקס זעהן העכערע פלוסן.  
  

די העכערע פלוסן וועלן אנרייצן מער ברוינע טרַאוט, סטילהעד און אטלאנטישע און פאציפישע סאלמאן 
פיש צו ארויפשווימען צו די שטרוימען דורכן פארבעסערן די אומשטענדן פאר די פיש, און אזוי וועט דאס  

  נהייטן פאר פישכאפער. ברענגן פארברייטערטע געלעג
  

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


אלץ טייל פון אן אנגייענדע פארבעסערונג פון מערב ניו יארק'ס פישעריי געלעגנהייטן האט די קאנאל 
וואס גיבט פאר פישכאפער אינפארמאציע איבער ווען און וואו   וועבזייטלקארּפארעישען אויך געעפנט א 

די פארמערטע וואסער ארויסלאזונגען וועלן פארקומען. די הויפט בלאט פון די וועבזייטל אנטהאלט א  
לוח פון וואסער ארויסלאזונגען, און עס האט לינקס צו פובליק פישכאפער לאקאציעס און נאך רעסארסן 

ערנסטע פישכאפער און פאר מענטשן וואס טוהען עס סתם פאר פארוויילונג   און אינפארמאציע פאר
  צוגלייך.

  
NYPA  פרעזידענט אוןCEO  ,די הצלחה פון אונזער הערבסט גיל ס. קוויניאנעז האט געזאגט"

פישעריי פראגראם פארגאנגענע יאר האט אויפגעוויזן אז די ערי קאנאל איז ווייטער א קוואל פון לעבן  
איז שטאלץ צו עפענען די צווייטע   NYPAקאנאמישע וואוקס איבער ָאּפסטעיט און מערב ניו יארק. פאר ע

יאר פון די פראגראם, און מיר קוקן ארויס צו ווייטער בויען אויף די נייע פארגעשריטענע וועגן וויאזוי די  
 קאנאל סיסטעם טוט ביישטייערן צו די עקאנאמישע הצלחה פון ניו יארק'ס עקאנאמיע." 

  
"אזוי ווי די  יען יו. סטרעטאן האט געזאגט, ניו יארק סטעיט קאנאל קארּפארעישען דירעקטאר ברי

קאנאל נאוויגאציע סעזאן דערנענטערט זיך צום ענדע, איז עס א פארגעניגן צו פייערן די אנהויב פון די  
הערבסט פישעריי סעזאן אין א וועג וואס בענעפיטירט סיי פישכאפער און סיי טוריסטן, און אזוי אויך די  

נגאויס מערב ניו יארק'ס קאנאלן. דורכן העכערן די פלוס פון וואסער צו  ביזנעסער און קאמיוניטיס לע
וויכטיגע שטרוימען, וועלן פישכאפער נאכאמאל קענען געניסן פון א לענגערע פישעריי סעזאן און נאך א  

  בעסערע געלעגנהייט צו כאפן פיש." 
  

 Department of Environmentalדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג )
Conservation ,מערב ניו יארק איז א היים צו טייל פון  ( קאמישאנער בעזיל סעגאס האט געזאגט"

די סטעיט'ס בעסטע פישעריי הצלחה געשיכטעס און יעדע יאר זעהען מיר אז מענטשן קומען צו די  
- כנדיג זייער קומענדיגע גרויסע פאנג. איך ערמוטיג אלע פישכאפער, פון ערשטספעציעלע ארט זו

מאליגע ביז עקספערטן צו אויסנוצן די פארלענגערטע סעזאן דורכן אריינווארפן א שטריק אין די מערב  
  ניו יארק וואסערן און אריבערגיין די ערפארונג פון פרייד וואס קומט מיטן כאפן פיש." 

  
ונג פון די הערבסט פישעריי פראגראם בויט אויף די סוקסעספולע פרואוו פון פארגאנגענע די פארלענגער

  " dventuresOn the Water's Angling A" סּפארט שָאו:  NBCיאר וואס איז געוויזן געווארן אויף די 
די יערליכע אויסליידעגונג פון די ערי קאנאל וואס איז   )איבער די וואסער'ס פישכאפער איבערלעבענישן(.

דורך די ניו יארק סטעיט קאנאל קארּפארעישען איז  2020געטוהן געווארן צום ערשטן מאל אין 
 וויילונג.  אויסגעשטעלט געווארן צו פארבעסערן די אומשטענדן פאר פישכאפער פאר פאר 

  
 פאר נאך אינפארמאציע איבער די פראגראם.    וועבזייטלביטע באזוכט די קאנאל קארּפארעישען'ס 
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