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Νέα πάρκα στην περιοχή Wombat 
Macedon 

 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και 

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

 

Στην περιοχή Wombat Macedon δημιουργούμε ένα νέο εθνικό πάρκο, τέσσερα νέα 
περιφερειακά πάρκα και δυο νέα προστατευόμενα πάρκα.  

Προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον και τα πολύτιμα είδη ζώων, όπως Greater Gliders, 
Powerful Owls και Swift Parrotw, 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

Δημιουργούμε:  

• το Εθνικό Πάρκο Wombat-Lerderderg (έκτασης σχεδόν 44.700 εκταρίων, που 
περιλαμβάνουν 20.470 εκτάρια του υφιστάμενου κρατικού παρκού)  

• το Καταφύγιο Hepburn (2.714 εκτάρια)  

• το Καταφύγιο Cobaw (2.532 εκτάρια), και  
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• τέσσερα νέα περιφερειακά πάρκα κοντά στο Barkstead, στο Blackwood, στο Spargo 
Creek και δυτικά του Macedon (σύνολο πάνω από 15.000 εκτάρια) και σχεδόν 3.000 
εκτάρια επιπλέον στο Περιφερειακό Πάρκο Hepburn.  

 

 Τα πλεονεκτήματα των διευρυμένων πάρκων και περιοχών καταφυγίων του Εθνικού 
Πάρκου Wombat-Lerderderg θα προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον πολλών απειλούμενων 
ειδών, όπως το Greater Glider, και θα αποτελέσουν τουριστική ατραξιόν με ευκαιρίες 
απόλαυσης των εντυπωσιακών τοπίων τους.  

 Τα Καταφύγια Hepburn και Cobaw θα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους κατοίκους 
της Βικτώριας να συνδεθούν με τη φύση.  

 Τα νέα και διευρυμένα περιφερειακά πάρκα είναι εύκολα προσβάσιμα από τις 
περιφερειακές πόλεις και παρέχουν μια ευρεία γκάμα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως 
ιππασία, βόλτα με σκυλιά και ψυχαγωγική αναζήτηση κοιτασμάτων.  

 Σε πολλά από αυτά τα νέα πάρκα και καταφύγια θα δοθούν ονόματα Αβοριγίνων κατά τη 
δημιουργία τους.  

 

Ενίσχυση των δημόσιων χώρων, των μονοπατιών πεζοπορίας και 
των εγκαταστάσεων 

Μέσω του πακέτου Great Outdoors αξίας $105,6 εκατομμυρίων της Βικτώριας, η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει ορισμένες πρωτοβουλίες σ' αυτήν την περιοχή, όπως αναβάθμιση των 
κατασκηνωτικών χώρων, ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών και 
εγκαταστάσεων πεζοπορίας.  

Στην περιοχή Wombat θα περιλαμβάνει: το Carrolls Springs, το Western Wombat Campground, 
τα μονοπάτια Wombat 4WD Tour -4WD, τα μονοπάτια πεζοπορίας Wombat Walking Trails.  

 

Η κυβέρνηση της Βικτώριας έχει ήδη επενδύσει $10,5 εκατομμύρια σε μονοπάτια για 
τετράτροχα οχήματα σε όλη την πολιτεία και $280,000 στα κεντρικά δυτικά, όπου θα 
ακολουθήσουν περισσότερα.  

 

Θα επιτραπεί η συλλογή ξύλων καύσης για οικιακή χρήση από καθορισμένα σημεία ως τον 
Ιούνιο του 2029 

 

 

 

Δεν θα επιτραπεί το κυνήγι για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας στο 
διευρυμένο περιφερειακό πάρκο. 
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Τι θα συνεχίσει να επιτρέπεται  
 

 

Το εποχιακό κυνήγι ελαφιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς (με καταδίωξη) θα επιτρέπεται στο 
εθνικό πάρκο στις περιοχές όπου ήδη επιτρέπεται.  

 

Η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας (εργασίες κλάδευσης και επιλεκτικής συγκομιδής) στα νέα 
περιφερειακά πάρκα και στην προσθήκη στο περιφερειακό πάρκο Hepburn και σε μια μικρή 
περιοχή των μελλοντικών εθνικών πάρκων θα επιτρέπεται ως το 2030 το αργότερο.  

 

Συγκομιδή εμπορικής ξυλείας στο νέο Εθνικό Πάρκο Wombat- Lerderderg. Η συλλογή ξύλων 
καύσης για οικιακή χρήση θα είναι, επίσης, δυνατή στα νέα περιφερειακά πάρκα, από 
καθορισμένα σημεία που επιλέχτηκαν με βάση την ωφέλεια των τοπικών κοινοτήτων μέχρι τον 
Ιούνιο του 2019.  

 

Δεν θα υπάρξει απώλεια της ικανότητας πυρόσβεσης πρώτης γραμμής της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βικτώριας (Forest Fire Management Victoria) εξαιτίας της 
αντίδρασης της κυβέρνησης και των σχετικών ιδιοκτησιακών αλλαγών.  

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. Η απάντηση της κυβέρνησης 
της Βικτώριας στην Έρευνα του Central West του VEAC (forestsandreserves.vic.gov.au) 
 
 
 

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 

 

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