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Bagong mga parke sa lugar ng Mt Cole-
Pyrenees 

 
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. 

 

Sa lugar ng Mt Cole Pyrenees, lumilikha kami ng dalawang mga bagong parke, isang bagong 
panrehiyong parke at dalawang bagong mga reserbang kalikasan.  

Nagbibigay kami para sa pangmatagalang proteksyon sa kapaligiran at tinitiyak na ang mga 
taga Victoria ay maaaring patuloy na masiyahan sa ating malawak na magandang lugar.  

Nakatuon rin kami sa pagkikisosyo sa mga Tradisyonal na Nagmamay-ari upang suportahan 
ang koneksyon sa bansa at bagong pangalan ng mga parke at reserba. 

Sa bagong mga pambansang parke, 
makakapunta ka na:

Sa bagong mga panrehiyong parke, 
makakapunta ka na:  

Pag-akyat sa bundok, pagmamasid sa 
kalikasan at pag-picnic  

Pag-akyat sa bundok, pagmamasid sa 
kalikasan at pag-picnic  

Pagmamaneho at pagmamaneho ng 
sasakyan na may apat na gulong  

Pagmamaneho at pagmamaneho ng 
sasakyan na may apat na gulong  

Kamping  Kamping  

Pagsakay sa trail bike  Pagsakay sa trail bike  

Pagmomotor sa bundok at pagbibisikleta Pagmomotor sa bundok at pagbibisikleta

Paglalakad gamit ang aso sa ilang mga 
lugar  

Pagsakay sa kabayo sa mga daanan 

Pagsakay sa kabayo sa mga daanan Paglalakad gamit ang aso  

Libangan na paghahanap ng potensyal sa lugar  

Lumikha ng mga karanasan sa malawak na kapaligiran 

Sa pamamagitan ng $105.6m na laan ng Victoria’s Great Outdoors, ma-a-upgrade ang mga 
kamping sa lugar ng Mount Cole at Mount Buangor, kabilang ang palikuran, matutuluyan, at 
mga na-upgrade na karatula, na magpapahusay sa karanasan ng panauhin sa mga lugar na ito.  

Sa lugar ng Mt Cole at Buangor kabilang dito ang mga kamping na lugar ng Ang Glut at 
Mugwamp pati na rin ang Ditchfield Camp at ang Firth Park Loop. 
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Ano ang nagbabago sa lugar ng Mt Cole-Pyrenees 

Lumilikha kami ng:  
 

• Isang bagong Pyrenees National Park (15,126 ektarya kabilang ang 4,443 ektarya ng 
umiiral na reserbang kalikasan) 

• Mount Buangor National Park (5,282 ektarya kabilang ang 2,498 ektarya ng umiiral na  

State Park 
• Pyrenees Regional Park (2,016 ektarya)  
• Waterloo Nature Reserve (1,696 ektarya)  
• Ben Nevis Nature Reserve (1,088 ektarya).  

 
Marami sa mga bagong parke at reserba ay pangangalanan pakikipagsosyo sa Tradisyonal na 
Nagmamay-ari  
 
Kami din ay:  
  

• nagpapanatili sa mahahalagang mga protektadong kagubatan, kabilang ang mga parte 
ng Pyrenees (3,099 ektarya) at Mount Cole (5,037 ektarya) Sa Protektadong Kagubatan, 
kung saan maaaring magpatuloy mag-saya ang mga taga Victoria sa isang malawak na 
saklaw ng mga aktibidad sa paglilibang, papalawakin namin ang Wimmera Heritage 
River upang isama sa isang karagdaga na 276-ektarya. Mula sa itaas na 7 km nitong 
pangkultura at pang-ekolohiyang kabuluhan sa pagpapalawak ng ilog yung Ben Major 
Nature Reserve (sa pamamagitan ng isang karagdagang 2409 ektarya).  

• ang pagbawi sa Mount cole Game Sanctuary upang magbigay dagdag na pagkakataon 
para sa mangangaso ng uso sa protektadong kagubatan.  

• Pinapayagan ang pana-panahong pangangaso ng uso (sa pamamagitan ng 
pagmamanman) sa bagong Pyrenees National Park kapag ito ay naitayo sa mga lugar 
kung saan kasalukuyan itong pinapayagan ngunit may ilang mga paghihigpit.  

• nasa proseso ang paglikha ang mga pambansang parke sa Pyrenees at Mount Buangor 
upang payagan ang ilang mga pag-aani ng troso hanggang sa dulo ng taong 2030. Isang 
80-metro na buffer zone ang itatayo sa tabi ng Beeripmo Walk upang bawasan ang 
anumang mga epekto mula sa aktibidad nang pag-aani ng troso.  
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Tungkol sa mga pagbabagong ito 
 
Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa Gobyerno ng Victoria bilang sa sagot 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. 
 
 
 

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 

 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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