
 
 الحاكمة كاثي هوكول    24/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  فدان في منتزه بحيرة مورو الحكومي 860الحاكمة هوكول تعلن عن توسعة  
  

  وصوًلا ترفيهياا إلى نهر هدسون Big Bend Pointسيقدم 
  

توفر هذه األراضي موئًلا استثنائياا لألنواع األصلية من النباتات والحياة البرية، بما في ذلك فراشة كارنر الزرقاء المهددة  
  باًلنقراض

  
   هناالصور متوفرة  

  
فدانًا في منتزه بحيرة مورو الحكومي في مقاطعة ساراتوغا. تشمل   860أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توسعة  

  .Big Bend Pointاألراضي الجديدة موئًًل طبيعيًا رائعًا على امتداد غير مطور لنهر هدسون والذي سيعرف باسم 
  

. قالت الحاكمة هوكولل الحرجة والموارد الطبيعية البدائية،" حماية الموائ Big Bend Point"يضمن االستحواذ في 
"يزور منتزه بحيرة مورو الحكومي مئات اآلالف من المتحمسين في الهواء الطلق كل عام للتخييم والسباحة واستكشاف  

ه المساحة على شبكة مساراتها الشهيرة. مع زيادة عدد األشخاص الذين يزورون حدائقنا أكثر من أي وقت مضى، ستعمل هذ 
توسيع خيارات االستجمام في الهواء الطلق في المنطقة والحفاظ على المساحات المفتوحة سريعة النمو في مقاطعة 

  ساراتوغا."
  

 Big( لحماية موقع قطع األشجار السابق في OSIأقامت إدارة متنزهات والية نيويورك شراكة مع معهد الفضاء المفتوح )
Bend Point  في بلدة مورو. يتضمنBig Bend Point  المحاذي لنهر هدسون على مسافة ميلين طرقًا واسعة وراسخة

لًلستثمار الحراجي التي يمكن تحويلها إلى شبكة مسارات يمكن الوصول إليها للمشي على مدار العام وركوب الدراجات 
طيور ومشاهدة الحياة البرية وركوب الخيل والرياضات الشتوية غير المزودة بمحركات مثل التزلج الريفي على  ومراقبة ال

الثلج أو المشي باألحذية الثلجية. تعتزم إدارة متنزهات الوالية تثبيت عمليات إطًلق القوارب/ قوارب الكاياك على قمم  
  السيارات، والسماح بالصيد في الموسم.

  
موئًًل استثنائيًا آلالف   Big Bend Pointتربته الرملية، وعزلته عن المناطق المتقدمة، ومروجه المفتوحة، يوفر  بفضل 

األنواع المحلية من النباتات والحياة البرية، بما في ذلك فراشة كارنر الزرقاء المهددة باالنقراض فيدراليًا. على مدى العامين 
  -( في مشروع استعادة الموائل إلنشاء موطن جديد لفراشة كارنر الزرقاء OSIتوح )الماضيين، انخرط معهد الفضاء المف

  فصيلة من الفراشات النادرة سنويًا. 3,000والذي من المتوقع أن يدعم ما ال يقل عن 
  

قوي في منتزه  توفر التضاريس الفريدة والتنوع البيولوجي والمساحة الشاسعة أيًضا وجهات جديدة لبرنامج تعليم الطبيعة ال
   .2022بحيرة مورو الحكومي. تعمل إدارة حدائق الوالية على تطوير خطة موقع بهدف استقبال الزوار في عام 

  
: "يعد دعم هذا الوصول الجديد قال مفوض وًلية نيويورك لمكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية، إريك كوليزيد

إلى منتزه بحيرة مورو الحكومي مثاالً آخر على التزام الحاكمة هوكول بتوسيع نطاق الترفيه في الهواء الطلق لسكان  
الهواء الطلق الكتشاف الجزء الشمالي من وادي نهر هدسون في هذه المنطقة  نيويورك وزوارها. هذه أماكن رائعة لعشاق 

 المذهلة في نيويورك. أنا ممتن لمعهد الفضاء المفتوح للمساعدة في إنشاء هذا الوصول العام الجديد."  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720023134176%2Fwith%2F51592194381%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0aa229c0de274150d99108d9af618223%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733655605347454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pBf1TVead1LY56vTdI6HAzfg7bPAt0yc0ETaL6bbGt4%3D&reserved=0


  
وح بجهودنا المبذولة "يفخر معهد الفضاء المفت (:OSIقال كيم إليمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الفضاء المفتوح )

عاًما والتي ساعدت في حماية منتزه بحيرة مورو الحكومي وتوسيعه نظًرا لجماله المذهل   20في الحفاظ على األراضي لمدة  
مع أحدث إضافة من معهد الفضاء المفتوح لبحيرة مورو، يسعدنا أن نقول إننا ضاعفنا اآلن   وعروضه الترفيهية الشهيرة.

ارجية الرائعة التي ال ترحب بالجمهور لًلستكشاف واالستمتاع فحسب، ولكنها أيًضا بمثابة موئل مهم  حجم هذه الوجهة الخ
  للحياة البرية في هذه المنطقة سريعة النمو."

  
فدانًا لمتنزه بحيرة مورو الحكومي في   860"أنا سعيد جًدا بالتوسع المعلن على مساحة قالت السيناتور دافني جوردان:  

مقاطعة ساراتوغا بما لديه من موائل طبيعية خًلبة على طول جزء من نهر هدسون. من الرائع الحفاظ على األرض في  
بها. إنني أقدر التزام وقيادة الحاكمة   حالتها الطبيعية وتوفير دروب المشي واالستجمام لجميع سكان نيويورك لًلستمتاع

   هوكول ومفوض متنزهات الوالية كولسيد على هذا الجهد في دعم وتقوية متنزهاتنا العامة والمساحات الخارجية العزيزة."
  

رائع "يُعدُّ هذا التوسع في متنزه بحيرة مورو الحكومي إضافة رائعة لمورد قالت عضو الجمعية التشريعية كاري وورنر: 
بالفعل. من خًلل توفير سهولة الوصول إلى دروب المشي ونهر هدسون، فإن هذا االستحواذ سيسعد بالتأكيد أولئك الذين 

يعرفون المتنزه بالفعل وسيوفر المزيد من الفرص الترفيهية، بما في ذلك االستمتاع بالمتنزه على مدار العام. كما أن للتوسع 
لموائل القي ِّمة. أشيد بالتخطيط المدروس لحماية هذه القطعة البرية النادرة بشكل متزايد في  فائدة في حماية مختلف مناطق ا 

  حديقتنا الخلفية." 
  

يرفع هذا االستحواذ المساحة مليون دوالر من قبل صندوق حماية البيئة.  1.6بقيمة  Big Bend Pointتم تمويل شراء  
فدانًا، مما يجعله واحًدا من أكبر عشر متنزهات في نظام متنزهات   6,250اإلجمالية لمتنزه بحيرة مورو الحكومي إلى 

الوالية. نظًرا لقربه من بحيرة جورج وينابيع ساراتوغا، يُعد المتنزه مكان جذب للزوار على مدار العام حيث يوفر صيد  
  الجليد والتزلج الريفي على الثلج والمشي باألحذية الثلجية وغيرها من األنشطة الشتوية.األسماك على 

  
فدانًا إلى متنزه بحيرة مورو  4,250( أكثر من OSIعلى مدى العشرين عاًما الماضية، أضاف معهد الفضاء المفتوح )

( في المنطقة أيًضا مع شركاء  OSIاء المفتوح )يعمل معهد الفض الحكومي، مما أدى إلى مضاعفة حجم المتنزه ثًلث مرات. 
ميًًل تم تحديده كجزء من خطة   13لربط بحيرة مورو ومنتزهات ينابيع ساراتوغا الحكومية عبر مسار ترفيهي للمشي بطول 

  المحافظة والترفيه في بالمرتاون الجنوبي.
  

متنزًها فرديًا ومواقعًا تاريخية    250خية على أكثر من يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاري
. 2020مليون شخص في عام  78ومسارات ترفيهية وإطًلق القوارب، والتي زارها عدد قياسي من األشخاص بلغ 

للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  
www.parks.ny.gov أو تحميل التطبيق المجاني ،NY State Parks Explorer   أو االتصال على رقم الهاتف

  . تويترو إنستغرامو ،فيسبوكل عبر . يمكنك أيضاً التواص 518.474.0456
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