ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិនៅដែនដីខាងជើង

ការបាត់បង់ និងការបែកខ្ញែកទីជរំ ក

ទីជំរកគឺជាកន្លែងដែលសារពាង្គកាយច្រើនតែរស់នៅ។
ការបាត់បង់ទីជំរកកើតឡើងនៅពេលដែលទីតំបន់សម
ស្របសំរាប់រស់នៅត្រូវបានគេធ្វើអោយមានការប្រែប្
រួល ហើយវាក្លាយទៅទីជំរកមិនសមស្របសំរាប់ការរស់
នៅដែលបណ្តាលអោយសំណុំ ភាវៈរស់( species)
ដែលរស់នៅទីនោះបាត់បង់ទីជំរក។ អាស្រ័យទៅតាមទំ
ហំទីជំរកដែលត្រូវការចាំបាច់សំរាប់ទ្រទ្រង់ការរស់រានមានជីវិត
និងការបន្តពូជ ការបាត់បង់ទីជំរកអាចបង្កើនការប្រឈមមុខនឹង
ការផុតពូជ។
ការបែកខ្ញែកនៃទីជំរកគឺជាការបំបែកទីជំរកដែលជាប់ៗគ្នានិងទា
ក់ទងគ្នា បង្កឧបសគ្គដល់ការរកចំណី និងដៃគូ។ ការបែកខ្ញែ
កនេះឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅពេលដែលទីជំរកត្រូវបានបំបែក
ជាវាលតូចៗដាច់ពីគ្នាដែលឡោមព័ទ្ធទៅដោយបណ្តុំនៃប្រ
ភេទដីប្រើប្រាស់ខុសៗពីគ្នា(mosaic of different land
uses)។ វាលតូចៗដាច់ពីគ្នាទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់
ចំនូនសំណុំភាវៈរស់មួយចំនួនអោយនៅថិតថេរទេ។ វាលតូចៗដា
ច់ពីគ្នាទាំងនេះងាយទទួលរងការរំខាននិងការថយចុះនៃគុណភាព។
បើសិនលោកអ្នកជិះយន្តហោះមើលមកផ្នែកខាងត្បូង
នៃប្រទេសអូស្រា្តលី លោកអ្នកនឹងសង្កេតឃើញទេសភា
ពដាច់ៗពីគ្នា។ ការដាច់ពីគ្នានៃរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុកមានចំនួន
តិចតួចហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នា។ ឥឡូវនេះគេកំពុងចំណាចលុ
យយ៉ាងច្រើនដើម្បីព្យាយាមភា្ចប់ទេសភាពដាច់ពីគ្នានេះ
តែច្រើនតែមិនជោគជ័យ។ ទេសភាពដាច់ៗពីគ្នា និងការចំណា
យប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើការស្តារ ឡើងវិញនេះហើយដែល
យើងចង់ជៀសវាងនៅដែនដីភាគខាងជើង។

ដែនដីភាគខាងជើង

អូស្រ្តាលីភាគខាងជើងមានប្រព័ន្ធវាលស្មោងត្រូពិចដែល
នៅលក្ខណៈធម្មជាតិបំផុតនិងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភព
លោក។ នេះគឺជាសម្បត្តិអន្តរជាតិមួយដែលអាចទទួលរងការ
ខូចខាតរួចទៅហើយដោយការកាប់ឆ្ការុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក
ចេញ។
បរិស្ថានដែលប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមរដូវនៃអូស្រ្តាលីភាគ
ខាងជើងបង្ករអោយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណីដែ
លមាននៅទីតំបន់មួយ ។ ដូច្នេះសំណុំភាវៈរស់ជាច្រើននៅ
អូស្រា្តលីភាគខាងជើងចាំបាច់ត្រូវបែកខ្ញែកយ៉ាងទូលំទូលាយពា
សពេញទេសភាពក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានចំណី
សំរាប់ទ្រទ្រង់ការរស់រានមានជីវិត។
ដោយហេតុនេះហើយ ការរក្សាទុកចំនួនខ្ពស់នៃរុក្ខជាតិម្ចា
ស់ស្រុកក្នុងទេសភាពប្រហែលជាសំខាន់ជាងបរិស្ថានដែលមិនសូវ
ប្រែប្រួលតាមរដូវ។
ការកាប់ឆ្កាជាង ៥០% នៃរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុកក្នុង”កំរិតទេ
សភាព(landscape scale)”(ឧទាហរណ៍ ៣០គីឡូម៉ែតការេ)

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

នៅដែនដីភាគខាងជើងអាចកាត់បន្ថយភាពចំរុះនៃរុក្ខជាតិនិង
សត្វដល់កំរិតមួយដែលចំនួនរុក្ខជាតិ និងសត្វអាចនឹងធ្លាក់ចុះដ
ល់កំរិតដែលគ្មាននិរន្តរភាព (យោងតាម Griffiths et al.
2009)។

តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីរឹតត្បឹតការ
ប៉ះពាល់នៃការបែកខ្ញែកទីជំរកនៅដែនដីភាគ
ខាងជើង?

ភាពមានទំនាក់ទំនងគ្នាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការធ្វើផែនកា
ររក្សារុក្ខជាតិ (vegetation retention planning)ីព្
រោះវាផ្សារភ្ជាប់រុក្ខជាតិ និងសត្វនីមួយៗដែលត្រឡប់មកវិញ
វាបង្កើនភាពចំរុះសេនេទិច និងបន្ថយការប្រឈមមុខនឹងការផុ
តពូជ។
ខាងក្រោមនេះជាគោលការណ៍ណែនាំខ្លះៗសំរាប់ការធ្វើផែន
ការរក្សារុក្ខជាតិៈ
• រក្សាទុកវាលធំនៃរុក្ខជាតិៈាលកាន់តែធំផ្តល់ទីជំរកកាន់តែ
ធំ ហើយវាកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខការផុតពូជនៅនឹងកន្
លែង (localised extinction)។
• ភ្ជាប់វាលបញ្ចូលគ្នាដោយរបៀង( corridors)
ធំទូលាយៈ របៀងអនុញ្ញាតអោយសំណុំភាវៈរស់យ៉ា
ងច្រើនបំលាស់ទីពីវាលមួយទៅវាលមួយទៀតដើ
ម្បីផ្លាស់ប្តូរសែននិងរក្សានរិន្តភាពនៃចំនួនសត្វ
និងរុក្ខជាតិ។ របៀងទំនងជាមានប្រសិទិ្ធភាពនៅកន្
លែងដែលមានទីជំរកបង្កលទ្ធភាពអោយសំណុំភាវៈរ
ស់យ៉ាងច្រើនមានចំណីស៊ី និងបង្កាត់ពូជក្នុងរបៀង
ក៏ដូចជា អោយវាផ្លាស់ទីតាមរបៀងនេះ។
របៀងធំទូលាយទំនងជាមានទីជំរក និងចំណីច្រើន
ប្រភេទ។
• គ្រប់គ្រងបំណែងខ្ញែកនៃរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក តំបន់ទ្រនាប់
និងរបៀងៈ បំណែងខ្ញែកនៃរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក
និងរបៀង អាចរក្សាបានភាពមានប្រយោជន៍របស់ខ្
លួនលុះត្រាតែវាត្រូវបានគេថែទាំ។ការលុកលុយរបស់ព្រៃ
ចង្រៃ ភ្លើងឆេះ ការប្រើជីច្រើនហួស និងការរំខាន
ដោយការស៊ីស្មៅសត្វពាហនៈ ច្រើនហួស នឹងធ្
វើអោយស្ថានភាពនៃរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុកធ្លាក់ចុះ
និងធ្វើអោយចំណីនៅក្នុង របៀងមិនសូវមាន។
ក្រោមគម្រោងផែនការរបស់ដែនដីភាគខាងជើង (the
Northern Territory Planning Scheme) ពាក្យ
សុំកាប់ឆ្ការុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុកត្រូវតែពិចារណាពីជីវៈចំរុះនៃតំបន់និ
ងការរក្សារបៀងរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុករវាងចន្លោះវាលធំៗជា
ងគេ។

ឯកសារយោងនិងឯកសារសំរាប់អានបន្ថែម
ទៀត

The Bush Book: A manual for managing native
vegetation across northern Australia. Maria
Kraatz, Peter Jacklyn and Mike Clark (eds)
(2009) Greening Australia (NT) Ltd, Darwin
Cattle and land management best practices
in the Katherine region 09 (2009), Northern
Territory Government
Landscape design for maintaining
ecosystem services in tropical agricultural
landscapes: the response of fauna and flora
to landscape mosaics and implications for
land clearing policy. Griffiths, A.D, Stewart,
A.J., Calnan, T, Venn, S, Brooks, K, &
Rankmore, B, (2009) Report to Land and Water
Australia. Department of Natural Resources,
Environment, the Arts and Sport, Darwin.

ពត៌មានបន្ថែម

ការបាត់បង់ និងការបែកខ្ញែកទីជរំ ក

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

NT Sustainable Land Use Guidelines (2008),
Northern Territory Horticultural Association

គោលការណ៍ណែនាំអំពីការកាប់កាយព្រៃចេញពីដី

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

សន្លឹកពត៌មានការពិតផ្សេងទៀតលើស៊េរី
នេះ
តើបាយអរដាយវ័រសីធីជាអ្វី?
តំបន់ទ្រនាប់និងរបៀងរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក
ការគ្រប់គ្រងការដុះឡើងវិញ
ការកាប់ឆ្កាដោយអន្លើ

សន្លឹកពត៌មានការពិតស្តីពីរុក្ខជាតិងាយទទួ
លរងគ្រោះថ្នាក់
ព្រៃកោងកាង
សហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់
ព្រៃស្តុក
ព្រៃរងទឹកភ្លៀងមូសុង
រុក្ខជាតិតាមមាត់ទន្លេឬអូរ
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