
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/19/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

-אינדרויסן מיט 'ערשטע 2023גאווערנער האקול לאדנט איין ניו יארקער צו פייערן די אנהויב פון 
  אג הייקס'ט

  
סטעיט ּפארקס, היסטארישע פלעצער, שטחים פון ווילדע   100געשעענישן ווערן אפגעהאלטן ביי 

  באשעפענישן, קאנאל טרעילס און פובליק שטחים אויף ערשטע טאג פון נייעם יאר
  

האלידעי געניסנדיג פון   1'טע יארטאג פון הייקס מוטיגט ניו יארקער צו פארברענגען יאנואר 12
  נאטור

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער צו פארברענגען צייט אינדרויסן דעם הָאלידעי  
סעזאן און פייערן דעם נייעם יאר ביי סטעיט פארקס, היסטארישע ערטער, שטחים מיט ווילדע 

,  1באשעפענישן, קאנאל טרעילס און פובליק שטחים אריבער די 'עמּפייער סטעיט' אום יאנואר 
פארשידענע הייקינג  100( פראגראם אפפערט First Day Hikesטאג הייקס' )-דער 'ערשטע .2023

  אפציעס פאר מענטשן ארום די סטעיט צו הנאה האבן.
  

"עס איז נישטא קיין בעסערע וועג צו אנהויבן דעם נייעם יאר ווי צוזאמען מיט פאמיליע און פריינט אין די  
"מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.ווינטער שיינקייט פון אונזערע פובליק ּפארק און סטעיט שטחים",  

ען ניו יארקער נעמען א הפסקה  טאג הייקס צו אויסוועהלן ארום די עמּפייער סטיעט, קענ-אזויפיל ערשטע
פון די פארנומענע האלידעי סעזאן און טרעפן די בעסטע פלאץ צו אויפנעמען א ליכטיגע, אפטימיסטישע 

  נייע יאר." 
  

 Office ofדי ניו יארק סטעיט אפיס פון אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג )
Parks, Recreation and Historic Preservation  די דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג ,)

(Department of Environmental Conservation, DEC ( און די קאנאל קערפערשאפט )Canal 
Corporation גייען אריין אין א שותפות צו אפהאלטן די פילע שפאצירן און הייקס וואס וועלן )

  טאג הייקס פראגראם.-'טע יארליכע ערשטע12אפגעהאלטן ווערן אריבער די סטעיט אלץ טייל פון די 
  

-טאג הייקס זענען א פאמיליע-"ערשטעסטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קָאלעסייד האט געזאגט, 
כע טראדיציע וואס אפפערט א פרישע סעזאנאלע פערספעקטיוו אויף אונזער סטעיט'ס פריינטלי

נאטורליכע אוצרות אין די ווינטער און פון אלעס וואס איז דא צו טוהן א גאנץ יאר ביי סטעיט ּפארקס. איך  
א    מוטיג ניו יארקער צו געניסן פון די דרויסנדיגע לופט דעם ערשטן טאג פון דעם נייעם יאר מיט

  פארכאפנדע פאנאראמישע ערטער."-הנאה'דיגע שפאציר אין ניו יארק'ס אטעם
  

דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער, בעזיל סעגָאוס, האט געזאגט,  
טאג הייקס איז א געוואדליגע וועג צו אנהויבן דעם  -"אנטיילנעמען אין סיי וועלכע פון די פאפולערע ערשטע

איז שטאלץ צו ארבעטן  DECנייעם יאר און צו געניסן פון ניו יארק'ס דרויסנדיגע דעסטינאציעס. די 



ון מיט סיי וועלכע  בשותפות מיט די סטעיט ּפארקס אפיס צו העלפן ניו יארקער אין יעדע עלטער א
דיסאביליטיס אנטיילנעמען אין די וואקסנדע יערליכע טראדיציע וואס ברענגט צוזאמען פריינט און  

 פאמיליעס צו געניסן פון אונזערע נאטורליכע אוצורת און פון די געוואלדיגע דרויסנדיגע לופט."  
  

ענטליך צווישן איין ואן פינף מייל,  צוגעפאסט, און נעמען געוו-די שפאצירן און הייקס זענען פאמיליע
הייקס ווערן געאפפערט ביי די סטעיט  90מער פון  ווענדנדיג זיך אויף די לאקאציע און אומשטענדן. 

סטעיט שטחים, ערטער פון ווילדע באשעפענישן, וואלד פרעזערוו  DECפארקס, היסטארישע ערטער, 
, קומען צום ערשטן  2023ניי לכבוד   ג צענטערן.און קאנאל טרעילס און ענווייראמענטאלע אויפקלערונ 

מאל צו ביי די פייערונגען איבערן סטעיט נאך הייקס לענגאויס די דזשענעסי וואלי גרינוועי, די ניו יארק  
 On the( און פיר נייע הייקס אלץ טייל פון דעם 'אויף די קאנאלן' ) Birding Trailסטעיט פויגל טרעיל )

Canalsנרעכענענדיג שפאצירן לענגאויס די עמּפייער סטעיט טרעיל.  ( פראגראם, אריי 
  

"אזוי ווי מיר ניו יארק סטעיט קאנאל קערפערשאפט דירעקטאר, ברייען יו. סטרעטאן, האט געזאגט, 
פייערן די אנקום פון א נייער יאר, איז דאס א פארגענירן פאר די קאנאל קערפערשאפט צו ארבעטן 

טאג  -'טע יערליכע ערשטע12קול און מיט אונזערע סטעיט שותפים אויף די צוזאמען מיט גאווערנער הא
הייקס פראגראם מיטן אפפערן פיר אייגנארטיגע אנגעוויזענע הייקס און שניי טרעקס אלץ טייל פון 'אויף  

די קאנאלן' לענגאויס די ניו יארק סטעיט קאנאל סיסטעם און עמּפייער סטעיט טרעיל. עס איז א  
הנאה צו פארזעצן צו מיטטיילן אומזיסטע געלעגנהייטן פאר פאמיליעס און רייזנדע צו לערנען  געוואלדיגע 

און געניסן פון די קאנאל וואסערן און פון דערנעבנדע טרעילס אין זייער גאנצע פראכט, סעזאן   -איבער
אינדרויסן צו זעהן נאך סעזאן, און מיר אפלאדירן די גאווערנער'ס חזון צו ארויסברענגען מער ניו יארקער 

 אונזער סטעיט'ס פובליק שטחים."  
  

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם, רָאס ד.  
טאג הייקס פראגראם שטעלט צו א אויפפרישנדע וועג צו אנהויבן -"דער ערשטעלעווי, האט געזאגט, 

ּפארקס,   דעם נייעם יאר, און עס העלפן באקענען מער מענטשן מיט ניו יארק'ס פאראלעללאזע סטעיט
סטעיט קאנאל סיסטעם און אנדערע באשיצטע שטחים, גיבנדיג געדאנקען און אינספיראציע פאר  

)איך האב ליב ניו יארק( מוטיגט איינוואוינער און באזיכער  I LOVE NYאויספלוגן שפעטער אין די יאר.  
רטן זיי אין טייל פון די בעסטע  צוגלייך צו קומען און זיין א חלק פון עס און זעהן די וואונדערס וואס ערווא

 דרויסנדיגע פארוויילונג ערטער אין דאס לאנד דא אין די עמּפייער סטעיט."  
  

רעגיסטראציע  -טאג הייקס, לאקאציע פרטים, פארמאט, פרי-ניו יארק סטעיט ערשטע א ליסטע פון
און  DEC , ּפארקספאדערונגען און נאך אינפארמאציע קען געפונען ווערן אויף די אינטערנעט פאר 

. אינטערעסירטע אנטיילנעמער ווערן געמוטיגט צו איבערקוקן די פרטים פון די פלאץ וואו זיי ווילן  קאנאלן
   רעגיסטרירן פון פאראויס ווען פארלאנגט.  גיין און זיך

  
, זענען היינט א  1992טאג הייקס, א פראגראם וואס האט זיך אנגעהויבן אין מאסאטשוסעטס אין -ערשטע

אנדערע געדאנקען פאר ניו יארקער וויאזוי  סטעיטס.  50נאציאנאלע געשעעניש וואס קומט פאר אין אלע 
ר טרעיל אדער צו  אין די דרויסנדיגע לופט רעכענען אריין טרעפן א לאקאלע פארק אדע 2023צו פייערן 

  באזוכן לאקאלע געגנטער. 
  

  טאג הייקס לויט די ראיאן:-ליסטע פון ערשטע
  

  מערב ניו יארק
Quaker Area, Salamanca -Allegany State Park  ;716.354.9101  232עקסטענטשען  

 Amherst State Park, Williamsville; 716.631.7132 
 Beaver Island State Park, Grand Island; 716.282.5154 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Ffirst-day-hikes.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GQo9lqkrN%2BCFaMAHN%2FJOzXBUdmLf3OETGM5tnHepeaE%3D&reserved=0
file://///oprhp-smb/OPRHP_SHARED/Press%20Releases/Marketing/First%20Day%20Hikes/First%20Day%20Hikes%202023/%20https/www.dec.ny.gov/outdoor/112174.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2Fonthecanals&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jt9%2BnYbz8k6PvvYHGMDVbO1kLJAbka2hj9%2BAH9rrTLI%3D&reserved=0


 Boutwell Hill State Forest, Charlotte; 716.363.2052 
 @brockportny.orgelindenBrockport Welcome Center Canal Hike, Brockport;  
 Clear Lake Wildlife Management Area, North Collins; 718.851.7019 
 Evangola State Park, Irving; 716.549.1050 

Fort Niagara State Park, Youngstown; 716.282.5154 (2 )הייקס  
 Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Cuba; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Avon; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway; Piffard; 585.493.3614 
 Valley Greenway, Nunda; 585.493.3614Genesee  
 Genesee Valley Greenway, Rochester; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Scottsville; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, Fowlerville; 585.493.3614 
 Genesee Valley Greenway, York; 585.493.3614 
 Genesee Valley Park, Rochester; 585.520.9984 
 Golden Hill State Park, Barker; 716.282.5154 
 Hamlin Beach State Park, Hamlin; 585.964.2462 
 Knox Farm State Park, East Aurora; 716.549.1050 

Letchworth State Park Humphrey Nature Center, Castile; 585.493.3680 (4 )הייקס  
Mt. Morris; 585.493.3680 Letchworth State Park Highbanks Picnic Shelter, (2 )הייקס  

 Niagara Falls State Park, Niagara Falls; 716.282.5154 
 glenngebhard@gmail.com Phillips Creek State Forest, Ward; 
 Reinstein Woods Environmental Education Center, Depew; 716.683.5959 
 Whirlpool State Park, Niagara Falls; 716.282.5154 
 ins; 440.983.0023Zoar Valley Multiple Use Area, Coll 
  

  פינגער לעיקס און צענטראל ניו יארק
 Bowman Lake State Park/McDonough State Forest, Oxford; 607.334.2718 
 4, Waterloo; 315.659.9269-Canalside Lock C/S 
 Catharine Valley Trail, Watkins Glen; 607.481.0584 
 Chenango Valley State Park, Chenango Forks; 607.648.5251 
 Clark Reservation State Park, Jamesville; 315.415.8377 
 Delta Lake State Park, Rome; 315.337.4670 
 43.4711Fort Ontario State Historic Site, Oswego; 315.3 
 Glimmerglass State Park, Cooperstown; 607.547.8662 
 Green Lakes State Park, Fayetteville; 315.637.611 
 Herkimer Home State Historic Site, Herkimer; 315.823.0398 
 Lesser Wilderness State Forest, Turin; 315.376.3521 
 Macedon Canal Park, Macedon; 585.269.8125 
 Felicia.Paradise@dec.ny.gov ;Montezuma Audubon Center, Savannah 
 Newtown Battlefield State Park, Elmira; 607.732.6287 
 Rogers Environmental Education Center, Sherburne; 607.674.4733 
 Selkirk Shores State Park, Pulaski; 315.298.5737 
 Seneca Lake State Park, Geneva; 315.789.2331 
 ville State Forest, Stockholm; 315.265.3090South 

Taughannock Falls State Park, Trumansburg ;607.387.7041  131עקסטענשען  

mailto:elinden@brockportny.org
mailto:glenngebhard@gmail.com
mailto:Felicia.Paradise@dec.ny.gov


 Two Rivers State Park, Waverly; 607.732.6287 
  

  נארט קאנטרי/עדירַאנדעקס

Adirondack Interpretive Center, Newcomb; 518.582.2000  
megan@adk.org Hadley Mountain, Wilcox Lake Wild Forest, Hadley;   

Moxham Mountain, Vanderwhacker Mountain Wild Forest, Minerva; 518.338.8173 
Paul Smith's Visitor Interpretive Center (VIC), Brighton; 518.327.6241  

Point Au Roche State Park, Plattsburgh; 518.563.6444   
Prospect Mountain Veterans Memorial Highway Day Use Area, Lake George; 

518.623.1268  
 

Robert G. Wehle State Park, Henderson; 315.938.5302 
Sackets Harbor Battlefield State Historic Site, Sackets Harbor; 315.646.2321   

Wellesley Island State Park, Fineview; 315.482.2479  

  
  גרעיטער הויפטשטאט דיסטריקט

 Champlain Canal Lock 5, Schuylerville; 518.583.3708 
 Five Rivers Environmental Education Area, Delmar; 518.475.0291 (3) 

Grafton Lakes State Park, Grafton ;518.279.1155  2עקסטענשען  
 Mine Kill State Park, North Blenheim; 518.827.6111 

friendsofpeebles@gmail.comPeebles Island State Park, Cohoes;  (2 )הייקס  
Saratoga Spa State Park, Saratoga Springs ;518.584.2000  16עקסטענשען  

 Thacher State Park, Voorheesville; 518.872.0800 
  

  האדסאן וואלי/קעטסקילס 
 Catskills Visitor Center, Shandaken; 845.688.3369 
 FDR State Park, Yorktown; 914.245.4434 
 Little Stony Point/Hudson Highlands State Park, Cold Spring; 845.224.7207 
 John Jay Homestead State Historic Site, Katonah; 914.232.5651 
 rve, Peter's Kill, Kerhonkson; 845.255.0752Minnewaska State Park Prese 
 Minnewaska State Park Preserve, Sam's Point, Cragsmoor; 845.647.7989 
 Olana State Historic Site, Hudson; 518.751.0344 
 Old Croton Aqueduct State Historic Park, Dobbs Ferry; 646.303.1448 

Mountain Wilderness, Panther Mountain, Slide 
 Peter@catskillmountainclub.org Shandaken; 
 Platte Clove Preserve, Hunter; 845.688.3369 
 Rockefeller State Park Preserve, Pleasantville; 914.666.6503 
 Staatsburgh State Historic Site, Staatsburg; 845.874.0568 
 Sterling Forest State Park, Tuxedo; 845.351.5907 
 Copake Falls, Copake Falls; 518.329.3993 -Taconic State Park  
 n State Historic Park, Poughkeepsie; 845.834.2867Walkway Over the Hudso 
 Willowemoc Wild Forest, Rockland; 845.693.4181 
  

  ניו יארק סיטי און לאנג איילענד
 Bethpage State Park, Farmingdale; 516.249.0701 

Clay Pit Ponds State Park Preserve, Staten Island; 3970-605-718   201עקסטענשען  

mailto:megan@adk.org
mailto:friendsofpeebles@gmail.com
mailto:Peter@catskillmountainclub.org


Connetquot River State Park Preserve, Oakdale; 631.581.1005 (2 )הייקס  
 Hallock Preserve, Riverhead; 631.315.5475 
 Hempstead Lake State Park, West Hempstead; 516.766.1029 
 Jones Beach State Park, Wantagh; 516.785.1600 
 Montauk Point State Park, Montauk; 631.668.5000 
 Mt. Loretto Unique Area, Staten Island; 718.313.8591 
 Ridge Conservation Area, Ridge; 631.444.0350 
 rley Chisholm State Park, Brooklyn; 212.866.3100Shi 
 Sunken Meadow State Park, Kings Park; 631.269.4333 

  
די ניו יארק סטעיט אפיס פון אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג זעהט איבער מער  

ורסעס, שיף פארטן און מער,  פארקס, היסטארישע פלעצער, פארוויילונג טרעילס, גאלף ק 250פון 
פאר מער אינפארמאציע איבער סיי  מיליאן מענטשן יערליך. 78וועלכע ווערן באזוכט דורך מער פון 

 NY State, דַאונלָאודט די אומזיסטע www.parks.ny.govוועלכע פון די פארוויילונג ערטער, באזוכט 
Parks Explorer פארבינדט אייך אויך אויף   ּ.518.474.0456אדער רופט  טעלעפאן עפ, Facebook

Instagram   אוןTwitter.  
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