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Αναζήτηση κοιτασμάτων στο Central 
West 

 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και 

καταφύγια 75.000 εκταρίων στη δυτικοκεντρική Βικτώρια, 
όπως και τρία νέα εθνικά πάρκα. 

 

Αναζήτηση κοιτασμάτων στο Central West
Οι κάτοικοι της Βικώριας μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοιτασμάτων σχεδόν σε όλα τα 3,1 
εκατομμύρια εκτάρια του κρατικού δάσους, καθώς και σε άλλη δημόσια γη. 

Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και καταφύγια 75.000 εκταρίων στη 
δυτικοκεντρική Βικτώρια, όπως και τρία νέα εθνικά πάρκα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μεταλλοδίφες θα συνεχίσουν να έχουν ευκαιρίες αναζήτησης κοιτασμάτων 
για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε πάνω από 49.000 εκτάρια δημόσιας γης στην κεντροδυτική 
Βικτώρια. 

Τα σημεία αναζήτησης κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς περιλαμβάνουν κρατικά δάση, 
περιφερειακά πάρκα, θαμνώδη και ιστορικά καταφύγια, υπό των όρων του διαχειριστικού 
σχεδιασμού.  

Επεκτείνοντας το Περιφερειακό Πάρκο Bendigo στην περιοχή Wellsford, οι μεταλλοδίφες θα 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτήν τη δραστηριότητα στην περιοχή. 

• Η κυβέρνηση της Βικτώριας αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση κοιτασμάτων αποτελεί 
σημαντικό μέρος της ιστορίας μας και παραμένει σπουδαία ψυχαγωγική δραστηριότητα 
σε όλη την κεντροδυτική περιοχή. 

• Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες αναζήτησης κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς στα κρατικά δάση, 
στα περιφερειακά πάρκα, στα θαμνώδη και ιστορικά καταφύγια σε όλη την περιοχή 
αναζήτησης. 

• Τα νέα και διευρυμένα περιφερειακά πάρκα παρέχουν μια ευρεία γκάμα ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, όπως και την αναζήτηση κοιτασμάτων.  

• Ακόμη, βρίσκονται κοντά στις περιφερειακές πόλεις και σε σημεία όπου η αναζήτηση 
κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς και άλλες δραστηριότητες λαμβάνουν ήδη 
χώρα. 

• Αν και θα επέλθουν κάποιες αλλαγές στο πού μπορούν οι κάτοικοι της Βικτώριας να 
αναζητήσουν κοιτάσματα, αυτές θα ισχύσουν, μετά την ίδρυση των εθνικών πάρκων. 

• Η Αρχή Ρύθμισης Γήινων Πόρων (Earth Resources Regulation) ανέπτυξε έναν Οδηγό 
Αναζήτησης Κοιτασμάτων για Ψυχαγωγικούς Σκοπούς (Recreational Prospecting Guide) 
για να παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε αρχάριους και να αποτελέσει οδηγό για τους πιο 
έμπειρους, εξηγώντας πού επιτρέπεται η αναζήτηση κοιτασμάτων, τι εξοπλισμός 
απαιτείται και πώς γίνονται τα σωστά πράγματα.    Ο Οδηγός διατίθεται εδώ. 
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Wellsford Block 
 

 

Οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πολλές δραστηριότητες, όπως την αναζήτηση 
κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς στα επιπρόσθετα 7.000 εκτάρια του Περιφερειακού 
Πάρκου Bendigo. 

Wombat-Macedon Block 

Υπάρχουν έξι νέα και διευρυμένα περιφερειακά πάρκα σ' αυτήν την περιοχή, συνολικά σχεδόν 
24.000 εκταρίων, που θα συνεχίσουν να παρέχουν ευκαιρίες αναζήτησης κοιτασμάτων για 
ψυχαγωγικούς σκοπούς. Αυτά είναι τα νέα Περιφερειακά Πάρκα Barkstead, Blackwood, Spargo 
Creek και Fingerpost, και οι προσθήκες στα υφιστάμενα περιφερειακά πάρκα Hepburn και 
Macedon. 

Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες αναζήτησης κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς 
στα αναρίθμητα θαμνώδη και ιστορικά καταφύγια σε όλη την περιοχή. 

 

Mount Cole-Pyrenees Block 
Η διατήρηση σημαντικών περιοχών στο κρατικό δάσος σ' αυτήν την τοποθεσία, όπως και 
περιοχές των κρατικών δασών Pyrenees (3.099 εκτάρια) και Mount Cole (5.037 εκτάρια), 
επιτρέπουν τη συνέχιση μιας γκάμας ψυχαγωγικών αναζητήσεων, όπως η αναζήτηση 
κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες αναζήτησης κοιτασμάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς 
στο Περιφερειακό Πάρκο Pyrenees, στο Ιστοορικό Καταφύγιο Percydale και στα αναρίθμητα 
θαμνώδη καταφύγια σε όλη την περιοχή. 
 

Σχετικά μ' αυτές τις αλλαγές 
Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την απόκριση της κυβέρνησης της Βικτώριας στην Τελική 
Έκθεση Έρευνας του Central West του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της 
Βικτώριας (VEAC's) και των συστάσεών της. 
Αυτές οι αλλαγές διατηρούν τους πολύτιμους περιβαλλοντικούς πόρους βιοποικιλότητας και 
πετυχαίνουν μια βιώσιμη ισορροπία που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των χρηστών 
γης, τώρα και στο μέλλον. 
Μπορείτε να βρείτε την απάντηση της κυβέρνησης στον ιστότοπό μας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης διατίθενται στο 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region 
 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
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Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) για 
βοήθεια από μεταφραστές και διερμηνείς. Επικοινωνήστε με τη TIS National στο 131 450 (από 
Αυστραλία) ή επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

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