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

Κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς στο Central West
Θα υπάρξουν αλλαγές στους τόπους που επιτρέπεται το κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Εντούτοις, αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, μετά την ίδρυση των νέων εθνικών και
περιφερειακών πάρκων.
Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε κοντινές περιοχές.
Όλοι οι κυνηγοί πρέπει να διαθέτουν άδεια και να συμμορφώνονται με τους εποχιακούς
περιορισμούς, όπου ισχύουν.

Στήριξη του κυνηγιού για ψυχαγωγικούς σκοπούς
•
•
•

Θα μπορείτε να απολαύσετε μια βόλτα με τετράτροχο όχημα, να τρέχετε με μοτοσυκλέτα
στα μονοπάτια, να τρέχετε με μοτοσυκλέτα και ποδήλατο στο βουνό και σε όλους τους
καθορισμένους δρόμους και μονοπάτια ανοιχτά στο κοινό.
Στα εθνικά πάρκα, στα καταφύγια, στα περιφερειακά πάρκα και στα κρατικά δάση θα
μπορείτε να απολαύσετε την ποδηλασία στο βουνό και σε άλλες πίστες και μονοπάτια,
που υποδεικνύει ο διαχειριστής της γης.
Οδηγοί και αναβάτες οφείλουν να παραμένουν συνέχεια στους καθορισμένους δρόμους
και στα μονοπάτια, και να σέβονται τους άλλους χρήστες των δρόμων και των
μονοπατιών

Πεζοπορία στο δάσος, πικνίκ, παρατήρηση της φύσης και
εκτίμηση της κληρονομιάς
Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία που παρέχει το
κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς στη Βικτώρια. Βασικό σημείο εστίασης αυτής της
κυβέρνησης είναι η διασφάλιση ότι το κυνήγι στη Βικτώρια θα παραμείνει μια ασφαλής,
υπεύθυνη και βιώσιμη δραστηριότητα για τις μελλοντικές γενιές.
Προς το παρόν υπάρχουν πάνω από 50.000 κάτοχοι άδειας κυνηγιού στη Βικτώρια, που
αποδίδουν εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της πολιτείας, ιδιαίτερα στην επαρχιακή και
περιφερειακή Βικτώρια.
Η κυβέρνηση έχει ήδη επενδύσει $5.3 εκατομμύρια στο Πλάνο Δράσης 2016-2020 για Βιώσιμο
Κυνήγι (Sustainable Hunting Action Plan 2016-2020) για τη στήριξη και καθοδήγηση της
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης
του τομέα κυνηγιού.
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Άλλα $5,3 εκατομμύρια θα επενδυθούν τα επόμενα τέσσερα χρόνια για την παράδοση του
δεύτερου Πλάνου Δράσης για Βιώσιμο Κυνήγι (Sustainable Hunting Action Plan). Αυτό το
Πλάνο είναι υπό εξέλιξη και θα κοινοποιηθεί μέσα στο έτος.
Το δεύτερο πλάνο συνεχίζει το σπουδαίο έργο που ξεκίνησε με το πρώτο Πλάνο και θα
αναπτύξει ένα νέο σύνολο δράσεων για τη στήριξη του βιώσιμου και υπεύθυνου κυνηγιού.
Η κυβέρνηση της Βικτώριας θα χρηματοδοτήσει με $686,000 την Ένωση για το Αυστραλιανό
Ελάφι (Australian Deer Association), για να στηρίξει το εθελοντικό του πρόγραμμα, που
εκπαιδεύει και πιστοποιεί κυνηγούς για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ώστε να συμμετέχουν στα
προγράμματα ελέγχου των ελαφιών.
Επιπλέον, θα επενδυθεί $1 εκατομμύριο τα επόμενα τέσσερα χρόνια στον σχεδιασμό, τον
συντονισμό και την παράδοση προγραμμάτων ελέγχου αποπαρασίτωσης ζώων με εθελοντές
σκοπευτές σε δημόσια γη. Αυτό θα παραδοθεί ως συνεργασία μεταξύ του Parks Victoria και του
Sporting Shooters Association of Australia. Οι κάτοικοι της Βικτώριας θα μπορούν να κυνηγούν
σε κρατικά δάση στην κεντροδυτική Βικτώρια.
Θα γίνουν οι κάτωθι διευθετήσεις:

Wellsford Block
Η επέκταση του Περιφερειακού Πάρκου Bendigo σημαίνει ότι το κυνήγι για ψυχαγωγικούς
σκοπούς δεν θα επιτρέπεται πλέον στην περιοχή. Όλες οι υπόλοιπες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, που επιτρέπονται μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται.

Wombat-Macedon Block
Το εποχιακό κυνήγι ελαφιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς (με καταδίωξη) θα επιτρέπεται στο νέο
Εθνικό Πάρκο Wombat-Lerderderg, στα σημεία όπου ήδη επιτρέπεται. Η εποχικότητα θα
περιοριστεί μεταξύ Μαΐου και της έναρξης των εαρινών σχολικών διακοπών.

Mount Cole-Pyrenees Block
Το κυνήγι θα συνεχίσει να επιτρέπεται σε σημαντικές περιοχές του διατηρημένου
κρατικού δάσους σε αυτήν την τοποθεσία. Το υφιστάμενο Mount Cole Game Sanctuary θα
ανακληθεί, για να επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών σ' αυτήν την περιοχή του κρατικού δάσους.
Το εποχιακό κυνήγι ελαφιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς (με καταδίωξη) θα επιτρέπεται στο
νέο Εθνικό Πάρκο Pyrenees, στα σημεία όπου ήδη επιτρέπεται.
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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

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
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