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

Libangan na pangangaso sa Central West
May ilang mga pagbabago sa kung saan lugar lamang maaaring gawin ang libangan na
pangangaso. Gayunman, ang mga pagbabagong ito ay hindi ipapatupad hangga’t hindi
natatapos ang mga bagong pambansa at panrehiyong parke.
Magpapatuloy pa din na maraming mga pagkakataon para sa libangan na pangangaso sa
kalapit na mga lugar.
Dapat mayroong lisensya ang lahat ng mga mangangaso at sumunod sa mga pana-panahong
pagbabawal kung saan sila nagpatupad.

Suporta para sa libangan na pangangaso
Maaari kang makapag-saya sa paglilibot gamit ang sasakyan kabilang ang pagmamaneho
sa sasakyan na may apat na gulong, pagsakay sa trail bike, pagmomotor sa bundok at
pagbibisikleta sa lahat ng ginawang mga daan at mga bukas na pampublikong daanan.
Sa mga pambansang parke, pinangangalagaang parke, panrehiyong parke, at ang mga
protektadong kagubatan, maaari kang mag-saya sa pagsakay sa motor sa bundok at
pagbibisikleta sa mga daanan at pilapil bilang tinukoy ng tagapamahala ng lupain.
Dapat palaging manatili sa itinalagang mga daanan ang mga nagmamaneho at mananakay
at daanan at igalang ang iba pang mga gumagamit ng kalsada at daanan

Pag-akyat sa bundok, pag-picnic, pagmamasid sa kalikasan at
pagpapahalaga sa pamana
Kinikilala ng gobyerno ang tungkol sa panlipunan, pangkapaligiran, at pang-ekonomiyang
halaga na ibinibigay sa Victoria ng libangan na pangangaso. Ang pangunahing layunin nitong
gobyerno ay upang matiyak na ang pangangaso sa Victoria ay magpapatuloy na isang ligtas,
responsable at mapanatili ang aktibidad para sa hinaharap na mga henerasyon.
Mayroong kasalukuyang higit sa 50,000 na may mga hawak ng lisensya sa Victoria na nagaambag ng milyong mga dolyares sa lagay ng ekonomiya, partikular sa kanayunan at
panrehiyon ng Victoria.
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Namuhunan ang gobyerno ng $5.3 milyon dito sa Sustainable Hunting Action Plan (Aksyon na
Plano para sa Napapanatiling Pangangaso) 2016-2020 upang suportahan at patnubayan ang
industriya sa larong pangangaso sa pangmatagalan na
paglago.
Karagdagan $5.3 milyon ay ilalaan sa susunod na apat na apat na mga taon upang maihatid
ang isang pangalawang Sustainable Hunting Action Plan. Ang Planong ito ay kasakuluyang
nasa ilalim ng pagbuo at mailalabas huling yugto ng taong ito.
Ang pangalawang planong ito ay itatayo sa mahusay na trabaho na nagsimula sa ilalim ng
unang Plano at bubuo ng isang panibagong hanay ng mga pagkilos upang suportahan ang
pagpapanatili at responsableng pangangaso
Ang gobyerno ng Victoria ay nagbibigay ng $686,000 sa gawad na pagpopondo ng Australian
Deer Association (Australianong Samahan Para sa Uso) pang suportahan ang boluntaryong
programa na ito na nagsasanay at kumikilala sa libangan na mga pangangaso upang makilahok
sila sa mga programa sa pagkontrol ng usa.
Sa karagdagang, $1 milyon ay inilaan sa susunod na mga apat na taon para sa pagpaplano,
koordinasyon, at paghahatid ng mga programa sa pagkontrol ng peste sa hayop sa
pamamagitan ng boluntaryong tagabaril sa pampublikong lupain. Ihahatid ito bilang isang
pakikipagtulungan sa pagitan ng Mga Parke ng Victoria at ng Sporting Shooters Association of
Australia (Pampalakasan na Samahan ng Australianong sa Pamamaril). Maaaring mangaso
ang mga taga Victoria sa protektadong kagubatan sa Central West Victoria.
Ang mga kasunduan ay inilapat sa mga sumusunod:

Bahagi ng Wellsford
Ang pagpapalawak ng Bendigo Regional Park ay nangangahulugan na ang libangan na
pangangaso ay hindi na papayagan sa lugar na iyon Ang lahat ng iba pang libangan na mga
aktibidad ay kasalukuyang pinapayagan sa lugar na ito ay pinapayagan pa rin.

Bahagi ng Wombat-Macedon
Pana-panahong libangan na pangangaso ng usa (sa pamamagitan ng pagmamanman) ay
papayagan sa bagong Wombat-Lerderderg National Park, sa mga lugar kung saan ito
kasalukuyang pinapayagan. Ang panahon ay limitado sa panahon sa pagitan ng Mayo at ang
pagsisimula ng tagsibol sa araw na walang pasok ang paaralan.

Bahagi ng Mount Cole-Pyrenees
Ang pangangaso ay patuloy na pinapayagan sa makabuluhang mga pinapanatiling lugar
ng protektadong kagubatan sa bahaging ito. Ang umiiral na Mount Cole Game Santuary ay
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babawiin upang payagan ang mga pangangaso ng usa sa lugar na ito ng protektadong
kagubatan.
Pana-panahong pangangaso ng usa (sa pamamagitan ng pagmamanman) ay papayagan sa
bagong Pyrenees National Park sa mga lugar kung saan ito ay kasalukuyang pinapayagan.

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

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
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