אויף באלדיגע פובליקירונג9/24/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

דורכאויס קלימאט וואך האט גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אפמאך צו פארזיכערן צוקונפטיגע שוץ
אויף גרעסטע פריוואטע-אייגנטום ברעגע אין די פינגער לעיקס
גאווערנאר שליסט אפמאך מיט  NYSEGצו אפרופן פלאנירטע ליציטאציע אויף -470אקער בעל
סטאנציע לענדינג שטח ,גרעסטע פריוואטע-אייגנטום נישט אנטוויקלטע ברעגע שטרעקע אין די
פינגער לעיקס ראיאן
גאווערנאר ווייזט אן סטעיט דעּפארטמענט פון פובליק סערוויס ,דעּפארטמענט פון
ענווייראמענטאלע אפהיטונג און סטעיט ּפארקס צו ערמעגליכן געשפערכן מיט  NYSEGצו אפהיטן
ּפראּפערטי און באשיצן קריטישע וואוינונג ארט פאר באשפענישן און וואסער קוואליטעט לענגאויס
קאַ יּוגע לעיק
שטייענדיג אין קלימאט וואך האט גאווערנאר קעטי האוקאל היינט אנאנסירט אז אָ ּפסטיעט יּוטיליטי ניו
יארק סטעיט עלעקטריציטעט און גאז קערפערשאפט ( New York State Electric & Gas Corp.,
 )NYSEGהאט צוגעשטיצט צו אפרופן א ליציטאציע (אָ קשען) וואס האט געדארפט צו פארקומען אום
אקטאבער  11אויף  470אקער פון נישט אנטוויקלטע לאנד מיט  3,400פיס פון אומבארירטע בארטן
אויף די מזרח זייט פון די קאַ יּוגע לעיק אין טאמּפקינס קאונטי ,און אז זיי וועלן אונטערנעמען שריט צו
פערמאנענטערהייט באשיצן די ּפראּפערטי .די ּפראּפערטי וואס איז באקאנט אלץ 'בעל סטאנציע
לענדינג' רעכנט אריין די גרעסטע שטח אויפן בארטן פון פינגער לעיקס וואס איז פריוואטע אייגנטום ,און
עס איז שוין פון לאנג א פריאריטעט עס צו אפהיטן און צו ערמעגליכן פובליק צוטריט.
"בעל סטאנציע לענדינג איז די גרעסטע שטח אויפן בארטן פון די פינגער לעיקס ראיאן וואס איז
פריוואטע אייגנטום ,און אזוי ווי מיר ספראווען זיך מיט די קאנסעקווענצן פון די מענטשליכע ווירקונגען
אויף אונזער ענווייראמענט ,מוזן מיר אין באטראכט נעמען וועגן צו באשיצן און אפהיטן די אייגנארטיגע
ּפראּפערטי פאר צוקונפטיגע דורות" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט".איך דאנק  NYSEGפארן
פאראויס קומען און זיין אן ערליכע ביזנעס-בירגער דורכן פרייוויליגערהייט צושטימען צו אפרופן די לאנד
ליציטאציע .פריוואטע דעוועלאּפמענטס וואלטן געקענט שעדיגן די ענווייראמענטאל-עמפינדליכע
ּפראּפערטי צו א מאס וואס וואלט שוין נישט מעגליך געווען צו פאררעכטן ,און אויב די ליציטאציע וואלט
אפגעהאלטן געווארן ,וועלט די געלעגנהייט צו פרעזערווירן דאס לאנד עס צו אפהיטן און צו ערמעגליכן
פובליק צוטריט געקענט פארלוירן ווערן פאר אייביג".
איבער די פארגאנגענע פאר וואכן האבן צענדליגע לאקאלע ּפראּפערטי אייגנטימער ,ענווייראמענטאע
גרופעס און ערוויילטע בעאמטע זיך פארבינדן מיט גאווערנאר האוקאל'ס אפיס בעטנדיג פון איר זיך
אריינצומישן צוריקצוהאלטן די ליציטאציע און צו זוכן אנדערע וועגן צו באשיצן די ּפראּפערטי .מיט דעם
וואס די אפמאך צו אפרופן די ליציטאציע איז געשלאסן ,טוט יעצט גאווערנאר האוקאל אנווייזן די
דעּפארטמעט פון ּפובליק סערוויסעס ( ,)Department of Public Service, DPSדי דעּפארטמענט פון
ענווייראמענטאלע אפהיטונג ( )Department of Environmental Conservation, DECאון די אפיס
פון ּפארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג ( Office of Parks, Recreation and Historic

 )Preservation, OPRHPצו ערמעגליכן פערמאנענטע באשיצונג פון דעם שטח און צו מאקסימיזירן
צוטריט פארן פובליק.
קארל א .טעילארּ ,פרעזידענט און  CEOפון  NYSEGאון  RG&Eהאט געזאגט NYSEG" ,האט
שוין פון לאנג ענדערש געוואלט אז די לאנד זאל אפגעהיטן ווערן ,און איך באדאנק גאווערנאר האוקאל,
טשעיר האַ ווערד ,קאמישאנער סעגאָ ס און קאמישאנער קאָ לעסייד פאר זייער מיטארבעט און שטיצע צו
לייזן דעם אנגעלעגנהייט .אלץ איינוואוינער פון די פינגער לעיקס ראיאן פאר מער פון  30יאר ,פארשטיי
איך די וויכטיגקייט פון זיך זארגן פאר אונזערע נאטורליכע קוועלער און פון זיין אן ערליכע ביזנעס-
בירגער .בויען ענערגיע-שפארזאמע קאמיוניטיס אין די ערטער ווי מיר אפפערן אונזערע סערוויסעס איז
ווייטער א פריאריטעט פאר אונזער פירמע ,און די באשלוס וועט בענעפיטירן די אפהיטונג
אונטערנעמונגען אין די פינגער לעיקס ראיאן פאר פילע קומענדיגע יארן".
קאַ יּוגע לעיק איז א וויכטיגע מקור פאר וואסער צו טרינקן ,טורזים און פארוויילונג אין די ראיאן .אפהיטן
בעל סטאנציע לענדינג וועט העלפן באשיצן קריטישע ערד פאר פלאנצונגען און ווילדע באשעפענישן צו
וואוינען ,און עס וועט אסאך פארבעסערן די מעגליכקייטן פארן פובליק צו פארוויילן דארט דורכן צושטעלן
דירעקטע צוטריט צום ברעגע צו די מזרח זייט פון קאַ יּוגע לעיק וואס איז  90פראצענט פריוואטע
אייגנטום .די לעיק האלט אויס געוואלדיגע פישעריי ספארטס ,אריינרעכענענדיג 'לאַ רדזשמאַ וט בעס',
'טשעין ּפיקערעל'' ,נאָ רטערן ּפייק' ,קרעּפי'' ,יעלאָ ו ּפערטש'' ,סאָ נפיש'' ,גאַ ר' און 'באָ ופין' .קאַ יּוגע לעיק
איז אויך דעזיגנירט אלץ א וויכטיגע ארט פאר פויגל דורך ניו יארק אוידעבאָ ן ()New York Audubon
און עס האלט אויס א גרויסע און קאלירפולע באפעלקערונג פון 'וואָ טערפאַ ול' און אנדערע פויגל,
באזונדערס דורכאויס די סעזאן ווען זיי פליהען פון ארט צו ארט און דורכאויס די ווינטער .פארמערטע
צוטריט צו אייגנארטיגע ערטער אזוי ווי די ברענגען וויכטיגע עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר לאקאלע
קאמיוניטיס צו אויסנוצן די וואקסנדע פאפולערקייט פון דרויסנדיגע פארוויילונג ,און אין די זעלבע צייט
אויך באשוצן די נאטורליכע מיטלען וועלכע באשיצן די וואסער קוואליטעט .באשיצן די לעיק פון ברעגע
דעוועלאּפמענטס און פון אפשווענקונג וועט באזונדערס באשיצן די וואסער קוואליטעט אין א קוואל פון
טרינקן וואסער פארן פובליק און עס וועט העלפן רעדוצירן די סכנה פון שעדליכע אלגא אויפבליאונגען.
דזשאַ ן ב .האַ ווערד CEO ,פון די דעּפארטמענט פון פובליק סערוויס ,האט געזאגט" ,אלץ א
געבוירענער פון די פינגער לעיקס ראיאן בין איך זייער באקאנט מיט די נויט צו אפהיטן אפענע שטחים
אין די פינגער לעיקס און צו אפהיטן אייגנארטיגע ערטער פון פריוואטע דעוועלאּפמענט .זעהענדיג די
וויכטיגע ענווייראמענטאלע ווערט פון די ּפראּפערטי ,טוהען מיר שעצן 'NYSEGס וויליגקייט צו אפרופן
די ליציטאציע און זוכן א וועג צו זיכער מאכן אז די ּפראּפערטי ווערט באשיצט".
דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג ( )DECקאמישאנער ,בעזיל סעגאָ ס ,האט געזאגט,
"ארבעטנדיג צוזאמען ,קענען פריוואטע און פובליק שותפים באשיצן צוזאמען אונזערע נאטורליכע
קוועלער און פארמערן אנגייענדע פובליק צוטריט צו די ספעציעלע פלעצער .איך בין דאנקבאר פאר
גאווערנאר האוקאל'ס אנשטרענגונגען צו אפהיטן די בעל סטאנציע שטח ,און די  DECקוקט ארויס צו
ארבעטן צוזאמען מיט די פינגער לעיקס לאנד טראָ סט ( )Finger Lakes Land Trustצו אפהיטן בעל
סטאנציע אז צוקונפטיגע דורות פון באזיכער זאלן קענען קומען און הנאה האבן".
סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קאָ לעסייד האט געזאגט" ,די אפהיטונג פון בעל סטאנציע לענדינג
איז א זעלטענע געלעגנהייט צו אפהיטן די וואסער קוואליטעט אין קאַ יּוגע לעיק ,פארברייטערן די
פובליק'ס צוטריט פאר פארוויילונג און צו באשיצן טאָ גאנעק סטעיט ּפארק'ס פאנאראמע .מיר קוקן ארויס
צו ארבעטן צוזאמען מיט די  DPSאון די  DECאויף די וויכטיגע אפהיטונג אונטערנעמונג".

סענאטארשע ּפעם העלמינג האט געזאגט" ,די נייעס ווערט ווארעם אויפגענומען דורך די טויזנטע
איינוואוינער דורכאויס אונזער ראיאן וועלכע וועלן קענען געניסן פון די אומבארירטע שטח פון קאַ יּוגע
לעיק'ס ברעגעס פאר פילע קומענדיגע דורות .איך בין שטאלץ געווען זיך אנצושליסן מיט אזויפיל
איבערגעגעבענע מענטשן און ארגאניזאציעס צו עררייכן די תוצאה .א דאנק אייך ,סוּפערווייזער עד לעווין
און לענסינג טאון ,טאמּפקינס קאונטי ,פינגער לעיקס לאנד טראָ סט און איר עקזעקיוטיוו דירעקטאר ענדי
זעּפ ,קאַ יּוגע לעיק וואָ טערשעד אינטערמוניציפאלע ארגאניזאציע ( Cayuga Lake Watershed
 )Intermunicipal Organizationאון פילע לענסינג איינוואוינער ,פאר זייער שתדלנות .א דאנק פאר די
פובליק סערוויס קאמיסיע ,ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג און
 .NYSEGאון א ספעציעלן דאנק פאר גאווערנאר האוקאל פארן צוהערן צו אונזערע זארגן און
רעקאמענדאציעס און אונטערנעמען שריט אויף די לייזונג וועלכע בענעפיטירט די קאמיוניטי און היט
אויף די גאר קאלירפולע נאטורליכע קוואל וואס מיר זענען אזוי מזל'דיג צו האבן".
אסעמבלי מעמבער אנא קעלעס האט געזאגט" ,איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקאל ,די  ,DPSדי
 ,DECדי  OPRHPאון  NYSEGפאר זייער איבערגעגעבנקייט צו היטן אויף בעל סטאנציע ,אן אמת'דיג
הערליכע שטרעקע פון נישט אנטוויקלטע לאנד מיט  3,400פיס פון אומבארירטע ברעגעס אויף די מזרח
זייט פון די קאַ יּוגע לעיק מיט בערג פון מיט ביימער ,גיסנדע וואסערפאלן ,קריטישע וואוינונג שטח פאר
פויגל און זעלטענע מינים פון פלאנצונגען וועלכע זענען אין סכנה פון פארניכטעט ווערן .קאַ יּוגע לעיק איז
איינס פון די לעצטע איבערבלייבנדע פרישע וואסער קוועלער אין די וועלט .היטן אויף די וועלדער וועט
נישט נאר באשיצן די לעיק פון אפשווענקונג פון די בארטן און פון נעגאטיווע השפעות פון די סעּפטיק
וואסער סיסטעמען אויפן בארטן ,נאר עס וועט אויך היטן די לאנד פאר טוריזם און פאר חינוך איבער
עקאלאגיע .איך וויל באדאנקען אונזער קאמיוניטי פאר זייער מאכטפולע שתדלנות און אנגייענדע
פארוואלטונג פון אונזערע נאטורליכע קוועלער און ענווייראמענט".
פינגער לעיקס לאנד טראָ סט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ,ענדרּו זעּפ ,האט געזאגט" ,דאס איז
געוואלדיגע נייעס פאר די פינגער לעיקס .מיר זענען דאנקבאר פאר די פירערשאפט פון גאווערנאר קעטי
האוקאל DEC ,קאמישאנער בעזיל סעגאָ ס ,פובליק סערוויס קאמיסיע טשעיר דזשאַ ן האַ ווערד און
סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קאָ לעסייד פארן העלפן פארזיכערן די צוקונפט פון דעם אוצר אויפן
זייט פונעם לעיק .אלע איינוואוינער פונעם ראיאן און פון די גאנצע סטעיט וועלן בענעפיטירן פון די
אפהיטונג פון די ספעציעלע פלאץ".
טאמּפקינס קאונטי לעגיסלאטור טשעיר פרוי ,לעסלין מקבין-קלעירבאָ ורן ,האט געזאגט" ,מיר זענען
דאנקבאר פון טיפן הארצן פאר גאווערנאר האוקאל'ס באמיאונגען צו פארזיכערן אז די הערליכע
ּפראּפערטי ווערט געהיטן פאר פובליק באנוץ ,און מיר זענען דאנקבאר פאר  NYSEGפאר זייער
איבערגעגעבנקייט צו ארבעטן צוזאמען מיט די לאקאלע קאמיוניטי אויף פאסיגע און בענעפיטירנדע
באנוץ פאר די ּפראּפערטי .צוקונפטיגע דורות פון ניו יארק סטעיט און פינגער לעיקס איינוואוינער וועלן
האפנטליך קענען געניסן פון די לאנד און פון אירע נאטורליכע קוועלער פאר פילע קומענדיגע יארן".
די  DECאון די פינגער לעיקס לאנד טראָ סט האבן פארגעשלאגן צו אפקויפן דאס לאנד און שאפן א
פובליק ווילדע באשעפענישן פארוואלטונג ארט אויף די ברעגע טייל פון די ּפראּפערטי .בעל סטאנציע
איז אנערקענט אלץ א פריאריטעט פראיעקט אין ניו יארק סטעיט'ס אפענע שטח פלאן און עס איז
דעזיגנירט אלץ "צוקונפטיגע פובליק צוטריט אפגעהיטענע לאנד" אין לענסינג טאון'ס ברייטע פלאן.
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