
 

 ΕΠΙΣΗΜΟ 

 

 

 
   

    

    

    

    

  

    

 
 
 

 

 

Νέα πάρκα στην περιοχή Mt Cole-
Pyrenees 

 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και 

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

 

Στην περιοχή Mt Cole Pyrenees δημιουργούμε δυο νέα εθνικά πάρκα, ένα νέο περιφερειακό 
πάρκο και δυο νέα καταφύγια.  

Φροντίζουμε για την μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και διασφαλίζουμε ότι οι 
κάτοικοι της Βικτώριας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τους όμορφους, ανοιχτούς χώρους 
μας.  

Ακόμη, δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με τους Παραδοσιακούς Ιδιοκτήτες, για να 
στηρίζουμε τη σύνδεση με την ύπαιθρο και να ονοματίζουμε νέα πάρκα και καταφύγια. 

Στα νέα εθνικά πάρκα θα μπορείτε να: Στα νέα περιφερειακά πάρκα θα 
μπορείτε να:  

κάνετε πεζοπορία στο δάσος, να 
παρατηρήσετε τη φύση και να κάνετε 
πικνίκ  

κάνετε πεζοπορία στο δάσος, να 
παρατηρήσετε τη φύση και να κάνετε 
πικνίκ  

Οδηγήσετε, και με τετράτροχο όχημα Οδηγήσετε, και με τετράτροχο όχημα

Κατασκηνώσετε Κατασκηνώσετε

Κάνετε ποδηλασία εκτός δρόμου Κάνετε ποδηλασία εκτός δρόμου

Κάνετε ποδηλασία στο βουνό Κάνετε ποδηλασία στο βουνό

Βγάλετε βόλτα τα σκυλιά σε κάποιες 
περιοχές  

Κάνετε ιππασία σε δρόμους

Κάνετε ιππασία σε δρόμους Βγάλετε βόλτα τα σκυλιά

Κάνετε ψυχαγωγικές έρευνες 

Ανάπτυξη σπουδαίων υπαίθριων δραστηριοτήτων

Μέσω του προγράμματος Great Outdoors της Βικτώριας, αξίας $105.6 εκατομμυρίων, θα 
αναβαθμιστούν οι κατασκηνωτικοί χώροι στην περιοχή Mount Cole και Mount Buangor, 
συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών, των καταφυγίων και των σημάνσεων, που θα ενισχύουν 
την εμπειρία του επισκέπτη σ' αυτές τις περιοχές.  

Στην περιοχή Mt Cole και Buangor περιλαμβάνει τους κατασκηνωτικούς χώρους The Glut και 
Mugwamp, όπως και το Ditchfield Camp και το Firth Park Loop. 
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Τι αλλάζει στην περιοχή Mt Cole-Pyrenees 

Δημιουργούμε:  
 

• Ένα νέο Εθνικό Πάρκο Pyrenees (15.126 εκτάρια, που συμπεριλαμβάνουν 4.443 εκτάρια 
υφιστάμενου καταφυγίου) 

• Εθνικό Πάρκο Mount Buangor (5.282 εκτάρια, που συμπεριλαμβάνουν 2.498 εκτάρια 
υφιστάμενου  

δημόσιου πάρκου) 
• Περιφερειακό Πάρκο Pyrenees (2.016 εκτάρια)  
• Καταφύγιο Waterloo (1.696 εκτάρια)  
• Καταφύγιο Ben Nevis (1.088 εκτάρια).  

 
Πολλά από τα νέα πάρκα και καταφύγια θα ονομαστούν σε συνεργασία με τους Παραδοσιακούς 
Ιδιοκτήτες  
 
Επίσης:  
  

• διατηρούμε σημαντικές περιοχές του κρατικού δάσους, συμπεριλαμβανομένων σημείων 
του Pyrenees (3.099 εκτάρια) και του Mount Cole (5.037 εκτάρια)  

• Κρατικά Δάση, όπου οι κάτοικοι της Βικτώριας μπορούν να συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν μια ευρεία γκάμα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, που εκτείνονται μέχρι 
τον ποταμό Wimmera Heritage για να συμπεριλάβουν τα επιπλέον 276 εκτάρια των 
τελευταίων 7 χιλιομέτρων αυτού του πολιτιστικά και οικολογικά σημαντικού ποταμού, που 
θα επεκτείνει το Καταφύγιο Ben Major (κατά επιπλέον 2.409 εκτάρια).  

• ανακαλούμε το Mount Cole Game Sanctuary για να παρέχουμε περισσότερες ευκαιρίες 
κυνηγιού ελαφιών στο κρατικό δάσος.  

• επιτρέπουμε το εποχιακό κυνήγι ελαφιών (με καταδίωξη) στο νέο Εθνικό Πάρκο 
Pyrenees, όπου ήδη επιτρέπεται, αλλά με κάποιους περιορισμούς.  

• σχεδιάζουμε τη δημιουργία εθνικών πάρκων στο Pyrenees και στο Mount Buangor για να 
επιτραπεί ορισμένη συγκομιδή ξυλείας μέχρι το 2030 το αργότερο. Θα δημιουργηθεί μια 
ουδέτερη ζώνη 80 μέτρων κατά μήκος του Beeripmo Walk για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από τη δραστηριότητα συγκομιδής ξυλείας.  
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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. 
 
 
 

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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