រុក្ខជាតិដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅដែនដីខាងជើង
សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច

តើសហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់អ្វី?

កំរាលខ្សាច់មានដីគម្ ានជីជាតិដែលមានជាតិអាស៊តី គ្រ
បពីលើពំនកូ ដីឥដ្ឋឬថ្មបាយគ្រាមដែលមិនជ្រាបទឹក
ើយលិចទឹកក្នងុ រដូវភ្លៀង។
ហេស្ស(Heath) គឺជាពាក្យដែលគេប្រើដើម្បពី ពិ ណ៌នាសហ
គមន៍រកុ ខ្ ជាតិដែលគេរកឃើញនៅលើ កំរាលខ្សាច់។
សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់មានសំណភំុ ាវៈរស់ចរំ ះុ ដែលជាធ
ម្មតាមានតិណទេស( herbs)និង អិជ(edges) ជាច្រើនប្រភេទ
នៅស្រទាប់ខាងក្រោមហើយនៅស្រទាប់លើមានដើមឈើតូ
ចៗឬចុលល្ ព្រកឹ ស្ សម្រាប់លអំ ដូចជា Grevillea pteridifolia
Banksia dentata, Verticordia cunninghamii នឹង
Melaleuca nervosa។
ដំបន់ដសី ើមដែលឆ្អែតទឹកទៅតាមរដូវទាំងនេះជាទីជរំ ករស់នៅដ៏
សំខាន់សរំ ាប់សងឹ តែគ្រប់សណ
ំ ភំុ ាវៈរស់សសី៊ ាច់ទាំងអស់(តិណទេសដែ
លស៊សី ាច់ជាអាហារ)ែលគេប្រទះឃើញនៅតំបន់ដាវីន។
សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់ចរ្ ើនតែទាក់ទងនឹងព្រៃរងទឹកភ្
លៀងមូសងុ តំបន់ដសី ើមផ្សេងទៀត្ខជាតិតាមមាត់ទន្លេឬអូរ។
ទាំងនេះគឺជាប្រភេទរុកខ្ ជាតិដែលត្រវូ បានរឹតត្បតិ នៅដែនដីភាគខាង
ជើងនិងតំបន់ចណ
ំ ចុ ក្តៅសំរាប់ជវី ចំរះុ ។

ហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្
សាច់មានសារៈសំខាន់?

សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់គជឺ ាប្រភេទរុកខ្ ជាតិដក៏ ម្រដែល
មានវត្តមាននៅតំបន់ដាវីនហើយគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៥៦គីឡូ
ម៉ែតការេ។ទោះបីជាវាមិនត្រវូ បានគេចុះបញ្ជជី ាផ្លវូ ការថាជាប្រភេទ
ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងក៏ដោយ ក៏សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំ
រាលខ្សាច់ដែលឆ្អែតទឹកទៅតាម រដូវ(seasonallysaturated
sandsheets)ដែលទ្រទ្រង់តបំ ន់គរ្ បដណ្តប់ដោយរុកខ្ ជាតិឬតំប
ន់ដសី ើម តិណទេស(wet herbfield)ត្រវូ បានគេរឹតត្បតិ និងទ

សហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់
For more information visit www.denr.nt.gov.au

ទួលស្គាល់ថាជាប្រព័នធ្ អេកូឡសូ កី៊ ន្ ងុ តំបន់ដារវីនដែលប្រឈមមុខរង
គ្រោះ។
សំណភំុ ាវៈរស់រកុ ខ្ ជាតិ និងសត្វជាច្រើនបានសន្សា៊ ខំ ល្ នួ ហើយ
ពួកវាភាគច្រើនឬទាំងស្រងុ ស្ថតិ នៅតែក្នងុ ប្រភេទជំរករស់នៅ
នេះទេរួមទាំង Howard River Toadlet (Uperoleia
daviesae)។
Howard River Toadlet ត្រវូ បានេគរកឃើញនៅឆ្នាំ
២០០០ ហើយទោះបីជាគេដឹងតិចតួចពីសណ
ំ ភំុ ាវៈរស់នេះក៏ដោយ
វាហាក់បដី ចូ ជាដុះនៅតែដីរាបមានខ្សាច់ដែលលិចទឹកតាមរដូវ។
Toadlet គឺជាកង្កែបនៅដែនដីភាគខាងជើងតែមួយប៉ណ
ុ ណ
្ ោះ
ដែលត្រវូ បានចុះបញ្ជជី ាប្រភេទដែលទទួលរងការគំរាមកំហែង។

ប្រភេទស៊ីសាច់

ប្រភេទស៊ីសាច់(genus Utricularia)គឺជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យមួ
យនៃរុក្ខជាតិតូចៗស៊ីសាច់ដែលមានអង្គប់ពិសេសសំរាប់ចាប់និងរំ
លោយសត្វល្អិតជាអាហារ។រុក្ខជាតិទាំងនេះបន្ស៊ាំខ្លួនបានល្
អទៅនឹងជីវិតក្នុងបរិស្ថានដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមទាប។
The Top End ជាទីកន្លែងមួយក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែ
លសំបូររុក្ខជាតិស៊ីសាច់ជាងគេបំផុតក្នុងលោកហើយភាពចំរុះរ
បស់វាមានកំរិតខ្ពស់បំផុតនៅលើជំរកទំនាបខ្សាច់នៅតំបន់ជ
នបទទីក្រុង ដាវីន។ យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសំណុំភាវៈរស់ស៊ី
សាច់ចំនួន២៦ប្រភេទដែរនៅទីនេះ ជាពិសេសនៅតាមដងទន្លេ
Howard River និង ទំនាបទឹកលិចតាមដងទន្លេ
Adelaide River ។ ប្រភេទចំនួន៧ក្នុងចំណោមប្រភេទទាំង
នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់ដែនដីភាគខាងជើងថាជាប្រ
ភេទ “ងាយរងគ្រោះថ្នាក់” ឬ “ជិតទទួលរងការគំរាមកំហែង”។
ប្រភេទរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្
សាច់ដែលកំពុងទទួលការគំរាមកំហែង រួមមានអ័រគីដេ និងតិណទេស
Typhonium taylori។

ឯកសារយោងនិងឯកសារសំរាប់អានបន្ថែមទៀត
គោលការណ៍ណែនាំអំពីការកាប់ឆ្កាព្រៃ

ពត៌មានបន្ថែម

Department of Environment
and Natural Resources
Rangelands Division
08 8999 3631
nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/
native-vegetation
Rangelands Division
08 8995 5000
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

ទូរសព្ទៈ
ទូរសព្ទៈ

Calochilus caesius

I. Cowie

ការកាប់ឆក្ ាព្រៃចេញដើម្បទី ាញយករ៉ែ និងការរីកឡើងនៃកសិកម្មឬ
ជនបទគឺជាបញ្ហាគ្រប់គរ្ ងដ៏សខំ ាន់បផំ តុ នាពេលបច្ចបុ ប្ ន្នដែលប៉ះ
ពាល់តម្លៃអភិរក្សនៃសហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់។
ភាពបែកខ្ញែកនៃរុកខ្ ជាតិ និងការប្រែប្រលួ ធារាសាស្តរ្ ទៅលើទឹក
ភ្លៀងដែលបានត្រងយកក៏ទនំ ងជាធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់តបំ ន់ដី
សើមនិងជំរកព្រៃរងទឹកភ្លៀងដែលងាយទទួលការរងគ្រោះ។
នៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ដឡី ើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្បែរដាវីន កំ
ណើននៃលំហរូ សារធាតុចញ្ចមឹ ពីតបំ ន់នៅក្បែរទំនងជាធ្វើអោយ
មានការប៉ះពាល់បរ្ កបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅលើរុកខ្ ជាតិនងិ សត្វ
ដែលបានស៊ានំ ងឹ បរិសថ្ ានសហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់ដែលមា
នសារធាតុចញិ ច្ មឹ ទាប។
ការប្រើប្រាស់បរិសថ្ ានដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះមិនត្រមឹ ត្រវូ
សំរាប់ការកំសាន្តកំពងុ តែចេញច្បាស់ឡើងពីពរ្ ោះចំននួ ប្រជា
ជនដាវីនបន្តកើនឡើង។នេះរាប់បញ្ជលូ ទាំងសកម្មភាពសត្វល្អតិ បង្កភ្លើងឆេះ(firebug activity)ក្នងុ តំបន់ដែលប
ណ្តាលអោយមានភ្លើងឆេះព្រៃជាញឹកញាប់កន្ ងុ តំបន់មយួ ចំននួ ។
ស្មៅប្លែកៗកំពងុ តែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើង ហើយវាបា
នបង្កភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែក្តៅនិងបំផល្ ាញកាន់តែខ្លាំង។ ការ
ប្រើប្រាស់រថយន្តសំរាប់ការកំសាន្តក្នងុ តំបន់ខស្ ាច់ទាំងនេះបន្ស
ល់ទកុ នូវស្នាមខូងដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ធារាសាស្តរ្ មូលដ្
ឋាន។

nt.gov.au/property/building-and-development/
northern-territory-planning-scheme

B. Stuckey

ការគំរាមកំហែង

សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច

Utricularia holtzei

nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clearfreehold-land

កន្លែងអភិរក្សដែលមានសារៈសំខាន់

nt.gov.au/environment/environment-data-maps/
important-biodiversity-conservation-sites/
conservation-significance-list
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

គម្រោងផែនការរបស់ដែនដីភាគខាងជើង
តើយើងអាចធ្វើអី្វបានដើម្បីអភិរក្សសហគមន៍រុក្ខជាតិលើ
កំរាលខ្សាច់?
ជាការប្រពៃសំរាប់ការភិរក្ស ការអភិវឌ្ឍត្រវូ ផាត់ចេញពីតបំ ន់ដែលគេដឹងថាមាន
សំណភំ ុ ាវៈរស់កម្រនិងដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅទីនោះ។
• ស៊ើបអង្កេតការបង្កើតអោយមានកិចច្ ព្រមព្រៀងអភិរក្ស
លើតំបន់ដឯី កជនដែលមានសហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សាច់ឬកា
របង្កើតអោយមានការរក្សាទុកតាមរូបភាពផ្សេងទៀត។
លោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកដោយៈ
• ផ្សព្វផ្សាយអំពសី ារៈសំខាន់តបំ ន់សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើកំរាលខ្សា
ច់។ វាងាយរងគ្រោះពីការរំខាន ហើយវាមានសំណភំុ ាវៈរស់ដែលកំពុ
ងទទួលការគំរាមកំហែងផុតពូជ។
• ទប់សក្ ាត់សកម្មភាពសត្វល្អតិ បង្កភ្លើងឆេះនៅតំបន់ទាំង
នោះ។កាត់បន្ថយភាពញឹកញាប់នៃ ភ្លើងឆេះព្រៃ។
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I. Cowie

ប្រភេទសត្វដែលទទួលរងការគំរាមកំហែង

Utricularia hamiltonii

• ការពារមិនអោយមានការរាលដាលស្មៅប្លែកៗជាពិសេស
ស្មៅមីហស្ និ (mission grasses) និងស្មៅហ្គែមបា
(gamba grass) ទៅតំបន់ថម្ ៗី ក្នងុ តំបន់ដាវីន។
• រៀបចំផែនការគ្រប់គរ្ ងស្មៅចង្រៃយ៉ាងសកម្មសំរាប់ដរី បស់
លោកអ្នក។
• កាត់បន្ថយស្មៅប្លែកៗក្នងុ តំបន់ដែលមានតម្លៃអភិរក្សខ្ព
ស់ដចូ ជា សហគមន៍រកុ ខ្ ជាតិលើ កំរាលខ្សាច់ហវូ ា៉ ដ ឬកន្លែ
ងដែលភ្លើងឆេះព្រៃគំរាមកំហែងទ្រព្យសម្បតិត្ ។
• រក្សាទុកដីដាំរកុ ខ្ ជាតិមច្ ាស់សរ្ កុ តំបន់ទរ្ នាប់ និងរបៀង
ក្នងុ ដីដណ
ំ ាំចប្ ារ ជនបទ ជុវំ ញិ និងនៅខាងកើតដាវីន
• ហាមឃាត់មនិ អោយមានសកម្មភាពកំសាន្តដូចជាការបើកឡា
នក្រឡេបួន និងការជិះម៉តូ កូ ង់ករ្ ឡាធំនៅតំបន់ងាយរងគ្រោះទាំង
នេះ។
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