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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWIĘKSZENIE PARKU STANOWEGO
MOREAU LAKE O 860 AKRÓW
Big Bend Point zapewni dostęp do form rekreacji wzdłuż rzeki Hudson
Teren oferuje wyjątkowe siedlisko dla rodzimych gatunków roślin i dzikich
zwierząt, w tym zagrożonego wyginięciem motyla karnera niebieskiego
Zdjęcia są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj powiększenie parku Moreau Lake State Park
w hrabstwie Saratoga o 860 akrów. Nowe tereny obejmują spektakularne siedliska
przyrodnicze wzdłuż niezagospodarowanego odcinka rzeki Hudson, który otrzyma
nazwę Big Bend Point.
„Nabycie terenów w Big Bend Point gwarantuje ochronę krytycznego siedliska i
dziewiczych zasobów naturalnych”, powiedziała gubernator Hochul. „Moreau Lake
State Park każdego roku odwiedzają setki tysięcy miłośników spędzania wolnego
czasu na kempingach, pływania i odkrywania sieci popularnych szlaków. Przy większej
niż kiedykolwiek wcześniej liczbie osób odwiedzających nasze parki, ten teren
poszerzy możliwości rekreacji na łonie natury w regionie i pozwoli zachować piękno tej
otwartej przestrzeni w szybko rozwijającym się hrabstwie Saratoga”.
Zarząd Parków Stanowych stanu Nowy Jork nawiązał współpracę z organizacją Open
Space Institute (OSI) w celu ochrony terenów po wycince drzew w Big Bend Point w
miasteczku Moreau. Wzdłuż dwóch mil rzeki Hudson, w Big Bend Point znajdują się
szerokie, utworzone drogi zrębowe, które mogą zostać przekształcone w sieć
dostępnych przez cały rok szlaków dla pieszych, rowerzystów, obserwatorów ptaków i
dzikiej przyrody, miłośników jazdy konnej i sportów zimowych niewymagających użycia
pojazdów mechanicznych, takich jak narciarstwo biegowe czy wędrówki z użyciem
rakiet śnieżnych. Zarząd Parków Stanowych planuje zainstalować przystań dla łodzi i
kajaków oraz wydać zezwolenie na polowanie w sezonie.
Dzięki piaszczystym glebom, izolacji od obszarów zabudowanych i otwartych łąk, teren
Big Bend Point oferuje wyjątkowe siedlisko dla tysięcy rodzimych gatunków roślin i
dzikich zwierząt, w tym zagrożonego wyginięciem na skalę federalną motyla karnera
niebieskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat, OSI zaangażowała się w projekt odbudowy

siedliska, aby stworzyć nowy dom dla karnera niebieskiego, który ma zapewnić co
najmniej 3000 rzadkich okazów motyli rocznie.
Wyjątkowa topografia, bioróżnorodność i rozległe tereny oferują również nowe cele dla
rozbudowanego programu edukacji przyrodniczej w parku Moreau Lake State Park.
Zespół Parków Stanowych opracowuje plan zagospodarowania terenu z myślą o
przyjęciu odwiedzających w 2022 roku.
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Wspieranie tego nowego
dostępu do parku Moreau State Park to kolejny przykład zaangażowania gubernator
Hochul w rozwój rekreacji na świeżym powietrzu, zarówno dla mieszkańców stanu
Nowy Jork, jak i turystów. Są to wspaniałe miejsca dla miłośników wypoczynku na łonie
natury, którzy mogą odkrywać rzekę Upper Hudson w tym zachwycającym regionie
stanu Nowy Jork. Jestem wdzięczny organizacji Open Space Institute za pomoc w
stworzeniu tego nowego publicznego dostępu”.
Prezes i dyrektor generalny OSI, Kim Elliman, powiedział: „OSI jest dumna z
naszych 20-letnich działań na rzecz ochrony gruntów, które pomogły chronić i
rozszerzyć teren parku Moreau Lake State Park ze względu na jego spektakularne
piękno i popularną ofertę rekreacyjną. Wraz z najnowszym poszerzeniem parku
Moreau Lake przez OSI, możemy z radością powiedzieć, że potroiliśmy rozmiar tej
fantastycznej otwartej przestrzenni, która nie tylko zaprasza do zwiedzania i
korzystania z uroków natury, ale także służy jako krytyczne siedlisko dzikiej przyrody w
tym szybko rozwijającym się regionie”.
Senator stanu, Daphne Jordan, powiedziała: „Jestem zachwycona zapowiedzią
powiększenia parku Moreau Lake State Park o 860 akrów w hrabstwie Saratoga,
ponieważ na jego terenie znajdują się malownicze naturalne siedliska wzdłuż odcinka
rzeki Hudson. Wspaniale jest móc zachować grunty w ich naturalnym stanie oraz
zapewnić szlaki i możliwości rekreacji, z której wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork
będą mogli korzystać. Doceniam zaangażowanie i przywództwo gubernator Hochul i
komisarza ds. parków stanowych, Erika Kulleseida, w tych działaniach na rzecz
podkreślania i zwiększania znaczenia publicznych parków i cennych przestrzeni na
świeżym powietrzu”.
Członkini Zgromadzenia, Carrie Woerner, powiedziała: „Ta rozbudowa parku
Moreau Lake State Park to wspaniały dodatek do już wspaniałego zasobu.
Zapewniając łatwy dostęp do szlaków i rzeki Hudson, ten nabytek z pewnością ucieszy
tych, którzy już znają park i zapewni jeszcze więcej możliwości rekreacyjnych, w tym
korzystanie z parku przez cały rok. Rozszerzenie terenu parku ma również tę zaletę,
że chroni cenne obszary różnorodnych siedlisk. Wyrażam uznanie dla przemyślanego
planowania ochrony tego coraz rzadszego terenu obfitującego w dziką przyrodę na
naszym podwórku”.
Zakup terenu Big Bend Point na kwotę 1,6 mln USD został sfinansowany ze środków
Funduszu Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund). Zwiększa on

całkowitą powierzchnię parku Moreau Lake State Park do 6250 akrów, co czyni go
jednym z dziesięciu największych parków w systemie parków stanowych. Dzięki
bliskości jeziora George i miasta Saratoga Springs, park jest atrakcyjny dla
odwiedzających przez cały rok, ponieważ oferuje możliwość wędkowania pod lodem,
narciarstwa biegowego, wędrówek z użyciem rakiet śnieżnych i innych zimowych
atrakcji.
W ciągu ostatnich 20 lat organizacja Open Space Institute (OSI) powiększyła teren
parku Moreau Lake State Park o ponad 4250 akrów, co oznacza potrojenie jego
powierzchni. Na tym obszarze OSI współpracuje również z partnerami w celu
połączenia parków stanowych Moreau Lake i Saratoga Spa poprzez 13-milowy
korytarz szlaków rekreacyjnych, który został wytyczony jako część planu ochrony i
rekreacji w południowej części miasteczka Palmertown.
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków miasta Nowy Jork zarządza ponad
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi
obiektami, które w 2020 roku odwiedziło 78 milionów osób. Więcej informacji na temat
każdego z tych obszarów rekreacyjnych można znaleźć na stronie
internetowej www.parks.ny.gov, pobrać bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks
Explorer lub zadzwonić pod numer 518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu na
Facebooku, Instagramie i Twitterze.
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