
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול לאדנט איין ניו יארקער און באזוכער צו כאפן פיש פאר אומזיסט, אום שבת,  
   24סעפטעמבער 

  
פישכאפער פון אלע מאס פעאיגקייטן געמוטיגט זיך ארויסצולאזן מיט פישכאפן געצייג, שפירן די  

 בענעפיטן פון פרישוואסער פישכאפן בחינם  
  
  

אלס א בחינם׳דיגע פישכאפן טאג   24היינט געמאלדן שבת, סעפטעמבער גאווערנער קעטי האוקול האט 
אין ניו יארק סטעיט. דער בחינם׳דיגער פרישוואסער פישכאפן טאג איז איינס פון זעקס געהאלטן יערליך 

וואס ווערט אפגעראכטן צו הייבן  , נאציאנאלע געיעג און פישכאפן טאגאון קומט אין צוזאמענהאנג מיט 
דרויסנדיגע אקטיוויטעטן וועלכע זענען באדייטנדע ביישטייערער צום ניו יארקער עקאנאמיע און העלפן  

 חיים אפהיטונג.  -שטיצן פיש און בעלי
  

״פון באבילאן ביז באפעלאו, זענען אומזיסטע פישכאפן טעג גאר א גוטע געלעגנהייט פאר ניו יארקער צו  
האט  לופט ביי איינע פון ניו יארק סטעיט׳ס פילע ערשטראנקיגע פישכאפן ערטער,״ -געניסן פון די אפענע

׳ס אומזיסטע פישכאפן  ״איך מוטיג יעדן איינעם אויסצוניצן דעם וויקענד גאווערנער האוקול געזאגט.
באניצטע אפהיטונג  -טאג, שטיצן ניו יארק׳ס ארטיגע עקאנאמיע, און זען די בענעפיטן פון אונזערע ברייט

 באמיאונגען צו באשיצן און פארבעסערן אונזער נאטורליכע מיטלען.״  
  

, קענען ניו יארקער איינוואוינער און באזוכער כאפן פיש אין ניו יארקער  אומזיסטע פישכאפן טעגאין די 
די אומזיסטע ׳פישינג דעי׳   פרישע וואסערן אומזיסט אן א פישכאפן לייסענס. אנטיילנעמער אין

געלעגענהייטן ווערן דערמאנט א טראץ דעם וויתור פון א ״פישינג לייסענס״, זענען אבער דאך אלע 
אנדערע פישכאפן רעגולאציעס אין קראפט. דער זעקסטער, און לעצטער, אומזיסטע ׳פישינג דעי׳ אין  

 .  2022, 11איז אום ׳וועטערענס דעי׳, נאוועמבער  2022
  
יו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער באסיל סעגאוס האט  נ

איז דערהייטערט צו שטיצן אומזיסטע פישכאפן טעג דורכאויס דעם יאר צו העלפן   DEC״ געזאגט,
באקאנט מאכן מענטשן מיט׳ן פישכאפן ספארט. אינאיינעם מיט אנדערע פארבעסערונגען ווי אונזערע  

צו   DECסמארטפאן עּפ, זעצט פאר ווייטער  HuntFishNYיע ׳טעקל בָאקס׳ פיטשּור אויף דעם ני
ארבעטן צו מאכן פישכאפן מער צוטריטליך פאר ארטיגע פישכאפער פון יעדע מאס געניטשאפט הנאה צו 

 .״  האבן פון די אויסגעצייכנטע פישכאפן אין לעיקס, ּפָאנדס, טייכן און שטראמען און יעדן ראיאן
  

איינגעפירט דעם נייעם ׳טעקל בָאקס׳ פיטשּור אויף צו פארבעסערן   DECפריער דעם זומער, האט 
פארבינדענע טוריזם און העלפן נייע און ערפארענע פישכאפער געניסן פון די געוואלדיג גוטע  -פישכאפן

מען געפונען אויף    פישכאפעריי אנגעבאטן לענגאויס ניו יארק. דער נייער ׳טעקל בָאקס׳ פיטשּור קען 
DEC's HuntFishNY טעלט צו  )צו באקומען פאר ׳עּפל׳ און ׳ענדרָאוד׳ מכשירים(, וואס ש סמַארטפָאן עּפ

אפערירטע  -ערטער, סטעיט-אינפארמאציע אויף כמעט אלע סטעיט פישכאפן רעגולאציעס, וואסער
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פישכאפן צוטריט ערטער, סטָאקינג אינפארמאציע, און אנדערע ניצבארע אייגנשאפטן ווי למשל בילדער 
דער שטראם. מער  צו העלפן אידענטיפיצירן פיש אומשטאנד זיך צו געפונען אין א געוויסע טייך, לעיק א

 .  ׳ס וועבזייטלDECמָאביל עּפ קען מען געפונען אויף  HuntFishNYאינפארמאציע אויף דעם 
  

DEC ליכער קוואל פאר די וועלכע זענען  וועבזייטלעך זענען אויך א פארלעס פלעצער פאר פישכאפן׳ס
פישכאפער וואס זוכן זיך אריינצוטוהן דערין,  -גרייט צו פלאנירן זייער נעקסטן פישכאפן טריּפ. פאר אנהייב

אינפארמאציע אויף אלעם, פון וויאזוי   ״איי פיש נ.י. בעגינערס גייד טו פרעשווָאטער פישינג״גיבט דער 
אנצוגרייטן א פישכאפן דרענגל ביז אידענטיפיצירן דאס וואס מען און כאפט ווי אויך צו פארשטיין  

 פישכאפן רעגולאציעס.  
  

יאר און העכער   16אויסער די וועלכע באטייליגן זיך אין אומזיסטע פישכאפן טעג, דארפן פישכאפער  
האבן א קראנטער ניו יארק סטעיט ׳פישכאפן לייסענס׳ צו כאפן פיש אין פרישע וואסערן. פישכאפן  

אציע אויף צו קויפן  טעג פון דעם דאטום פון איינקויפן. נאך אינפארמ 365לייסענס׳ער זענען גילטיג אויף  
אינפארמאציע איבער די  . ׳ס וועבזייטלDECא ׳פישכאפן לייסענס׳ קען מען געפונען אויף דעם 

קיין אפצאל פארוויילונגס מַארין פישכאפן רשימה פאר זאלצוואסער פישכאפן קען מען  -געפאדערטע, אן
 .  דאגעפונען 

  
ניו יארקער קענען זיך לערנען מער איבער איינקויפן א לייסענס און באקומען נאך אינפארמאציע איבער 

 .  דאאין צוגאב, קען מען געפונען אינפארמאציע איבער זאלצוואסער פישכאפן   .דאפרישוואסער פישכאפן  
  

  ### 
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