
 

 رسمی 

 شکار در منطقه مرکزی غرب
 

دولت ویکتوریا در حال ایجاد بیش از 75,000 هکتار پارک و مناطق 
محافظت شده جدید در منطقه مرکزی غرب 

ویکتوریا می باشد، از جمله سه پارک ملی جدید. 

 

 

 شکار تفریحی در منطقه مرکزی غرب

تغییراتی در اینکه شکار تفریحی در کجا می تواند صورت گیرد، وجود خواهد داشت. با این حال، این تغییرات تا زمان تأسیس  

پارک های ملی و منطقه ای جدید به مرحله اجرا گذاشته نخواهند شد.  

همچنین، فرصت های بسیار برای شکار تفریحی در نواحی نزدیک ادامه خواهد داشت. 

تمامی شکارچیان باید مجوز داشته و محدودیت های فصلی را در صورت موجود بودن، رعایت کنند. 

 حمایت ها برای شکار تفریحی

شما می توانید از سیاحت با خودرو، از جمله رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک، دوچرخه سواری در مسیرها، 
دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری در تمامی جاده ها و راه های شکل گرفته موجود برای عموم مردم لذت ببرید. 

در پارک های ملی، پارک های حفاظت شده، پارک های منطقه ای و جنگل های ایالتی، شما می توانید از دوچرخه سواری 
کوهستانی و دوچرخه سواری در سایر راه ها و مسیرهای مشخص شده توسط مدیر زمین لذت ببرید. 

رانندگان و دوچرخه سواران باید همیشه تنها از جاده ها و راه های معین شده استفاده کنند و به سایر کاربران جاده و مسیرها 
احترام بگذارند 

 پیاده روی جنگلی، پیک نیک کردن، مالحظه طبیعت و قدردانی از میراث

دولت ارزش اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی شکار تفریحی را برای ویکتوریا به رسمیت می شناسد. تمرکز اصلی دولت 
حصول اطمینان از این امر است که شکار در ویکتوریا همچنان فعالیتی ایمن، مسئوالنه و پایدار برای نسل های آینده باشد. 

در حال حاضر، بیش از 50,000 دارنده مجوز شکار در ویکتوریا وجود دارند که میلیون ها دالر به اقتصاد ایالت، به خصوص در 
روستاها و مناطق ویکتوریا، کمک می کنند. 

دولت تاکنون 5.3  میلیون دالر در طرح عملیاتی شکار پایدار 2020-2016 سرمایه گذاری کرده است تا از رشد بلند مدت صنعت 
شکار حیوانات حمایت کرده و آن را هدایت کند.  

 

طی چهار سال آینده، 5.3 میلیون دالر اضافه سرمایه گذاری خواهد شد تا یک طرح عملیاتی شکار پایدار دوم را ارائه دهد. این 
 طرح در حال حاضر در دست تهیه می باشد و در اواخر سال منتشر خواهد شد. 

 

طرح دوم کار عالی شروع شده تحت طرح اول را تقویت کرده و مجموعه ای جدید از عملیات را برای حمایت از شکار پایدار و 
مسئوالنه تهیه خواهد کرد. 

Australian ( دولت ویکتوریا در حال فراهم کردن بودجه ای معادل 686,000 دالر برای اعطائیه ها به انجمن گوزن استرالیا
Deer Association( جهت حمایت از برنامه داوطلبان این انجمن می باشد که شکارچیان تفریحی را آموزش و به آنها جواز دهد 

تا بتوانند در برنامه های کنترل گوزن مشارکت داشته باشند.  
 



 
 

 

 

 رسمی

عالوه بر این، طی چهار سال، 1 میلیون دالر برای برنامه ریزی، هماهنگی، و تحویل برنامه های کنترل حیوانات مزاحم توسط 
شکارچیان داوطلب در اراضی عمومی سرمایه گذاری می شود. این به عنوان طرحی مشارکتی بین سازمان پارک های ویکتوریا 

)Parks Victoria( و انجمن شکارچیان ورزشی استرالیا )Sporting Shooters Association( ارائه خواهد شد. اهالی 
ویکتوریا می توانند در جنگل های ایالتی مرکزی غرب ویکتوریا شکار کنند.  

 

 ترتیبات در نواحی زیر به کار گرفته خواهند شد:  
 

)Wellsford( بلوک ولزفورد 
 

توسعه پارک منطقه ای بندیگو )Bendigo( به این مفهوم است که شکار تفریحی دیگر در آن ناحیه مجاز نمی باشد. تمامی 
فعالیت های تفریحی دیگر که در حال حاضر در این ناحیه مجاز می باشند همچنان مجاز می باشند. 

    

 
)Wombat-Macedon( بلوک وامبت - مسدون 

 (Wombat- در پارک ملی جدید وامبت - لردردرگ )شکار فصلی و تفریحی گوزن )از طریق مخفیانه نزدیک شکار شدن

(Lerderderg ، در نواحی که در حال حاضر مجاز می باشند، مجاز خواهد بود. فصل محدود به دوره ای بین ماه های مه و شروع 

تعطیالت بهار مدارس خواهد بود. 

 

)Mount Cole-Pyrenees( بلوک ماونت کول - پیرنه 

شکار همچنان در نواحی قابل توجهی از جنگل ایالتی محافظت شده در این بلوک مجاز خواهد بود. ناحیه حیوانات حفاظت شده ماونت 
کول )Cole Game Mount Sanctuary( کنونی تعطیل خواهد شد تا شکار گوزن در این ناحیه جنگل ایالتی امکان پذیر شود. 

شکار فصلی و تفریحی گوزن )از طریق مخفیانه نزدیک شکار شدن( در پارک ملی پیرنه جدید در نواحی که در حال حاضر مجاز 
می باشند، مجاز خواهد بود. 

 

 اطالعاتی در مورد این تغییرات

این تغییرات پاسخ دولت ویکتوریا به گزارش نهایی تحقیقات منطقه مرکزی غرب شورای ارزیابی محیط زیست ویکتوریا 
 )Victorian Environmental Assessment Council (VAEC)( و توصیه های آن را منعکس می کنند.

این تغییرات از دارایی های با ارزش زیست محیطی و گوناگونی زیستی مان محافظت کرده و تعادلی پایدار که هدف آن برآوردن 
 نیازهای تمامی مصرف کنندگان اراضی، در این زمان و در آینده، را فراهم می کند.

 شما می توانید پاسخ دولت را در وب سایت ما پیدا کنید.

-https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collectionاطالعات بیشتر در مورد جمع آوری هیزم خانگی در 
 in-your-region موجود می باشد

 

 

ً Translating and Interpreting Service (TIS) چنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی
برای دریافت کمک در مورد ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید. با TIS National به شماره 450 131 تماس بگیرید )در 

 مراجعه کنید www.tisnational.gov.auاسترالیا( یا به وب سایت 

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