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Paghahanap ng potensyal sa Central 
West 

 
Ang Gobyerno ng Victoria ay lumilikha ng higit sa 75,000 ektarya ng 

mga bagong parke at reserba sa central 
west ng Victoria, kabilang ang tatlong mga bagong pambansang parke. 

 

 

Paghahanap ng potensyal sa Gitnang Kanluran
Maaaring maghanap ng potensyal ang mga taga Victoria sa kabuuang 3.1 milyong ektarya ng 
protektadong kagubatan pati na rin ang iba pang pampublikong lupain. 

Ang Gobyerno ng Victoria ay lumilikha ng higit sa 75,000 ektarya ng mga bagong parke at 
reserba sa central west ng Victoria, kabilang ang tatlong mga bagong pambansang parke. 

Para sa mga prospektor, nangangahulugan ito na magpapatuloy na magkakaroon ng mga 
oportunidad para sa libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar sa higit sa 49,000 ektarya 
ng pampublikong lupain sa central west ng Victoria. 

Kasama sa mga lugar ng libangan sa paghahanap ng potensyal sa lugar ay ang protektadong 
mga kagabutan, panrehiyong parke, reserbang kagubatan at makasaysayang resebang 
protektadong lugar, na napapailalim sa planong pamamahala. 

Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Bendigo Regional Park sa lugar ng Wellsford, ay patuloy 
na masisiyahan ang mga prospektor sa aktibidad sa lugar na ito. 

• Kinikilala ng Gobyerno ng Victoria na ang pahahanap ng potensyal ay isang makabukuhang 
parte ng ating kasaysayan at labi ng isang mahalagang libangan na aktibidad sa ibayong 
lugar ng Central West Investigation. 

• Patuloy na magkakaroon ng mga oportunidad para sa libangan na paghahanap ng potensyal 
sa lugar sa loob ng mga protektadong kagubatan, panrehiyong parke, resarbang kagubatan 
at makasaysayang reserbang protektadong lugar sa buong lugar ng pagsisiyasat. 

• Bago at napalawak na mga panrehiyong parke para sa isang malawak na saklaw ng libangan 
na mga aktibidad, kabilang ang paghahanap ng potensyal.  

• Malapit sila sa mga panrehiyong bayan, at mga lugar kung saan nagaganap na ang libangan 
sa paghahanap ng potensyal sa lugar at iba pang mga aktibidad. 

• Habang magkakaroon ng ilang mga pagbabago sa kung saan ang mga taga Victoria ay 
maaaring pumunta para sa potensyal na paghahanap, ang mga ito ay hindi magkakaroon ng 
bisa hanggang sa maitatag ang bagong mga pambansang parke. 
Ang Earth Resource Regulation ay bumuo ng isang Recreational Prospecting Guide (Gabay 
para Paghahanap ng Potensyal sa Lugar) upang magbigay madaling payo para sa mga 
baguhan pati na rin ang pagiging isang gabay na sanggunian para sa higit pang mga 
karanasan sa kung saan ginanap ang potensyal na paghahanap sa lugar, anong kagamitan 
ang maaaring magamit at kung paano gawin ang mga tamang bagay. Ang Gabay ay 
maaaring matagpuan dito.

https://earthresources.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/646321/13285-DJPR-RRV-The-Victorian-guide-to-fossicking-x4-pg_V15_PROOF.pdf
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Bahagi ng Wellsford 
 

 

Maaaring magpatuloy na mag-saya ang mga panauhin sa maraming mga aktibidad, kabilang 
ang libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar, sa humigit-kumulang na 7,000-ektarya na 
karagdagan sa Bendigo Regional Park. 

Bahagi ng Wombat-Macedon 

Mayroong anim na bago at pinalawak na mga panrehiyong parke sa bahaging ito, na may 
kabuuang halos sa 24,000 ektarya, na patuloy upang mabigay ng mga oportunidad para sa 
libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar. Ito ay ang bagong Barkstead, Blackwood, 
Spargo Creek at Fingerpost Regional Parks, at mga karagdagan sa umiiral na mga parke ng 
Hepburn at Macedon. 

Patuloy na magkakaroon ng mga oportunidad para sa libangan na paghahanap ng potensyal na 
lugar sa malawak na mga reserbang kagubatan at makasaysayang reserbang protektadong 
lugar sa buong bahagi. 

 

Bahagi ng Mount Cole-Pyrenees 
Ang pagpapanatili sa mahalagang bahagi ng protektadong kagubatan na ito, kabilang ang mga 
protektadong kagubatan na bahagi ng Pyrenees (3,099 ektarya) at Mount Cole (5,037 ektarya), 
ay pinapayagan para sa isang malawak na mga libangan na gawain upang magpatuloy 
kabilang ang libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar. 
Patuloy na magkakaroon ng mga oportunidad para sa libangan na paghahanap ng potensyal sa 
lugar ng Pyrenees Regional Park, Percydale Historic Reserve, at ang malawak na bahagi ng 
mga reserbang kagbutan. 
 

Tungkol sa mga pagbabagong ito 
Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa Gobyerno ng Victoria bilang sagot sa pagsisiyasat ng 
Victorian Environmental Assessment Council’s (VEAC’s) sa Central West sa Pangwakas na 
Ulat at mga rekomendasyon. 
Ang mga pagbabagong ito ay nagpapanatili sa ating pinakamamahal kapaligiran at mga yaman 
sa kapaligiran at abutin ang isang napapanatiling balanse na naglalayon upang matugunan ang 
lahat ng pangangailangan ng mga gumagamit, ngayon at sa hinaharap. 
Maaring mahahanap mo ang sagot ng gobyerno sa aming website. 
Karagdagang impormasyon tungkol sa pangunguha ng lokal na kahoy na panggatong ay 
magagamit sa https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collection-in-your-region 
 
 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
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Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa Translating and 
Interpreting Service (TIS) para sa tulong sa pagsasalin ng wika at pagbibigay kahulugan. 
Makipag-ugnayan sa TIS National sa 131 450 (sa loob ng Australia) o bumisita sa 
www.tisnational.gov.au 

http://www.tisnational.gov.au/
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