אויף תיכף ארויסצוגעבן11/24/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט -860עיקערדיגע פארברייטערונג פון מאראו לעיק סטעיט פארק
ּביג ּבענד ּפוינט אנצובאטן פארוויילונג צוטריט צו הודסאן טייך
ּפראָ ּפערטי טוהט אנבאטן אויסערגעווענליכע באשעפעניש-וואוין-ערטער פאר נעיטיוו מינים פון
געוויקסן און בעלי-חיים ,אריינגערעכנט דער אין-געפאר קאַ רנער ּבלו באָ טערפליי
בילדער צו באקומען דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אן -860עיקערדיגע פארברייטערונג פון מאראו לעיק
סטעיט פארק אין סאראטאגע קאונטי .די נייע ערד-טיילן רעכענען אריין אויג-פארכאפנדע נאטורליכע
באשעפעניש-וואוין-ערטער לענגאויס אן אומאנטוויקלטע שטרעקע פון דעם הודסאן טייך וואס וועט ווערן
באקאנט אלס ּביג ּבענד ּפוינט.
"דאס איינשאפן ביי ּביג ּבענד ּפוינט גאראנטירט די באשיצונג פון קריטיש-וויכטיגע באשעפעניש-וואוין-
ערטער און זויבערע נאטורליכע אוצרות ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מאראו לעיק סטעיט פארק
ווערט באזוכט דורך הונדערטער טויזנטער אפענע-לופט-ליבהאבער יעדעס יאר פאר קעמפינג ,שווימען,
און עקספלארירן איר פאפולערע טרעיל נעטוואָ רק .מיט מער מענטשן ווי סיי ווען פריער וואס באזוכן
אונזערע פארקס ,וועט די עיקערעדזש פארברייטערן אפציעס פאר אפענע-לופטיגע פארוויילונג אין דעם
ראיאן און אפהיטן אפענע-לופט ערטער אין דעם גיך-וואקסנדן סאראטאגע קאונטי".
ניו יארק סטעיט האט זיך אנגעשלאסן מיט די ׳אָ וּפען סּפעיס אינסטיטוט׳ ( )OSIצו באשיצן דער
געוועזענער לאָ גינג ארט ביי ּביג ּבענד ּפוינט אין דעם טאון אָ וו מאראוּ .ביג ּבענד ּפוינט ,באגרעניצט דורך
צוויי מייל פון דעם הודסאן טייך ,רעכנט אריין ברייטע ,אוועקגעשטעלטע לאָ גינג ראודס וועלכע קענען
איבערגעטוישט ווערן אויף צוגענגליכע טרעיל נעטוואָ רק פאר גאנץ-יעריגע פיסגיין ,ביציקל פארן ,פויגל
און באשעפענישן באקוקן ,פערד רייטן ,און נישט-מאטאריזירטע ווינטער סּפאָ רטס ווי צ.ב.ש .קראָ ס-
קאָ נטרי סקיאינג אדער שניי-שיך אקטיוויטעטן .סטעיט פארקס פלאנירן צו אינסטאלירן קאַ ר-טאַ פ שיף /
קאַ יאַ ק ארויספאר פונקטן ,און ערלויבן געיעג אינ׳ם סעזאן.
מיט אירע זאמדיגע ערד ,איזאלאציע פון אנטוויקלטע ערטער ,און אפענע פעלדער ,טוהט ּביג ּבענד
ּפוינט אנבאטן אן אויסערגעווענטליכע באשעפעניש-וואוין-ארט פאר טויזנטער נעיטיוו מינים פון געוויקסן
און וויילדלייף ,אריינגערעכנט דער פעדעראלער אין-געפאר ּבלו באָ טערפליי .דורכאויס די פארלאפענע
צוויי יאר האט  OSIזיך פארנומען מיט א בעלי-חיים-האביטאט אויפריכטונג פראיעקט צו שאפן א נייע
היים פאר דעם קארנער בלו — וועלכע עס איז ערווארטעט צו שטיצן א מינימום פון  3,000זעלטענע
באָ טערפליי מינים יערליך.

די אייגנארטיגע טאפאגראפיע ,בייאָ -פארשידנמיניגקייט ,און רחבות׳דיגע עיקערעדזש טוהען אויך
אנבאטן נייע דעסטינאציעס פאר מאראו לעיק סטעיט פארק׳ס שטארקע נאטור בילדונג פראגראם.
סטעיט פארקס אנטוויקלט יעצט אן סייט פלאן וואס צילט אויפצונעמען באזוכער אין .2022
סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט" ,שטיצן די נייע צוטריט צו מאראו פארק
איז נאך א מוסטער פון גאווערנער האקול׳ס אנטשלאסנקייט צו פארברייטערן אינדרויסנדיגע פארוויילונג
פאר ניו יארקער איינוואוינער און באזוכער? עס זענען פארהאן וואונדערבארע פלעצער פאר אפענע-
לופט ענטוזיאסן צו ערפונדען דעם אּפער הודסאן טייך אין דעם הערליכן ארט פון ניו יארק .איך בין
דאנקבאר צו דעם ׳אָ וּפען סּפעיס אינסטיטוט׳ ( )OSIפאר׳ן העלפן שאפן דעם נייעם פובליק צוטריט".
קים עלימען ,פרעזידענט און  CEOפון  ,OSIהאט געזאגט OSI" ,שטאלצירט זיך מיט אונזערע 20
יאר ערפארונג וועלכע האבן געהאלפן באשיצן און פארברייטערן מאראו לעיק סטעיט פארק פאר איר
אויג-פארכאפנדע שיינקייט און פאפולערע פארוויילונגס אנבאטונגען .מיט די לעצטע  OSIצוגאב צו
מאראו לעיק ,זענען מיר דערפריידט אייך צו לאזן וויסן אז מיר האבן יעצט געטריפלט די גרויסקייט פון
דער פאנטאסטישער אינדרויסנדיגע דעסטינאציע וואס טוהט נישט נאר אויפנעמען דעם פובליק פאר
עקספלאראציע און ענדזשוימענט ,נאר עס סערווירט אלס קריטישע באשעפענישן וואוינארט אין דעם גיך
וואקסנדע ראיאן".
סטענארקע דאפנע דזשארדען האט געזאגט" ,איך בין דערהייטערט צו אנאנסירן -860עיקערדיגע
פארברייטערונג פון מאראו לעיק סטעיט פארק אין ססאראטאגע קאונטי ,וויבאלד עס פיגורירט סצענישע
נאטורליכע באשעפעניש-וואוין-ערטער לעיק א טייל פון הודסאן טייך .עס איז א גרויסער זאך צו
פרעזעווירן די ערד אין איר נאטורליכן פארעם און צושטעלן טרעילס און פארוויילונג פאר אלע ניו יארקער
צו געניסן .איך בין דאנקבאר פאר די אנטשלאסנקייט און פירערשאפט פון גאווערנער האקול און סטעיט
פארקס קמישנער קולעסייד אין דעם באמיאונג פון שטיצן און פארשטערקערן אונזערע פובליק פארקס
און טייערע אפענע-לופט ערטער".
אסעמבלי-מיטגליד קערי וואערנער האט געזאגט" ,דער פארברייטערונג פון מאראו לעיק סטעיט
פארק איז א גאר גוטע צוגאב צו א שוין-פון-פריער וואונדערבארע אוצר .צו קענען אפארדירן גרינגע
צוגענגליכקייט צו טרעילס און דעם הודסאן טייך ,וועט דער איינשאפונג זיכער צופרידנשטעלן די וועלכע
קענען שוין דעם פארק ,און וועט באזארגן נאך מער פארוויילונג געלעגנהייטן ,אריינגערעכנט גאנץ-
יעריגע געניסן פון דעם פארק .דער פארברייטערונג האט אויך די בענעפיט פון באשיצן ווערטפולע
ערטער פון פארשידנמיניגע באשעפעניש-וואוין-ערטער .איך אפלאדיר די דורכגעטראכטע פלאנירונג צו
באשיצן דעם כסדר׳דיג מער זעלטענער שטיקל ווילדקייט הארט אין אונזער הינטערשטן הויף".
דער  1.6מיליאר דאלער איינקויף פון ּביג ּבענד ּפוינט איז פינאנצירט געווארן דורך דער
ענווייראנמענטאלע באשיצונג פאָ נד .דער איינקויף ברענגט דעם מאראו לעיק סטעיט פארק׳ס סך הכל
עיקערס צו  6,250עיקערס ,וואס מאכט עס איינע פון די צען גרעסטע פארקס אין דעם סטעיט פארק
סיסטעם .מיר איר נאענטקייט צו לעיק דזשארדזש און סאראטאגע ספרינגס טוהט דער פארק צוציען
באזוכער א גאנץ יאר ,מיט איר אנבאטן אייז פישכאפן ,קראָ ס-קאָ נטרי סקיאינג ,סנאושואינג ,און אנדערע
ווינטער אקטיוויטעטן.
דורכאויס די פארלאפענע  20יאר ,האט דער ׳אָ וּפען סּפעיס אינסטיטוט׳ ( )OSIצוגעלייגט איבער 4,250
עיקערס צו מאראוי לעיק סטעיט פארק ,טריפלענדיג די גרויסקייט פון דעם פארק .אין דעם ארט טוהט
 OSIארבעטן אינאיינעם מיט צוזאמענארבעטער צו באהעפטן מוראו לעיק און סאראטאגע סּפאַ סטעיט
פארקס מיט א -13מייליגע פארוויילונגס וועגן קארידאר אויסגערעכנט אלס טייל פון איר סאָ וטערן
פאלמערטאון אפהיט און פארוויילונגס ארט.

ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער 250
פארקס ,היסטארישע ערטער ,פארוויילונגס וועגלעך ,און שיף ארויספאר פונקטן ,וועלכע זענען באזוכט
געווארן דורך א רעקארד  78מיליאן מענטשן אין  .2020פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון
די פארוויילונגס ערטער ,באזוכט  ,www.parks.ny.govדאונלאד׳ט דעם אומזיסטן NY State Parks
 Explorerמאביל עפ אדער רופט  .518.474.0456אויך ,פארבינדט אייך אויף פעיסבוק ,אינסטעגרעם
און טוויטער.
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