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រុក្ខជាតិដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅដែនដីខាងជើង

ពិពណ៌នានៃសហគមន៍រុក្ខជាតិ
ដើមកោងកាងដុះនៅតាមខ្សែរឆ្នេរត្រូពិច 
និងខ្សែរឆ្នេរក្បែរត្រូពិច។ វាដុះនៅតំបន់ដែលច្រើនជន់ដោយ
ទឹកប្រៃ។
សហគមន៍ព្រៃកោងកាងអាចមានរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទតាំងពីដើម
ឈើ តាលព្រឹក្ស (palms)ចុល្លព្រឹក្សសម្រាប់លំអ 
(shrubs) វល្លិ រុក្ខជាតិអាកាស(ឬរុកជាតិដែលដុះលើរុក្ខជា
តិដទៃទៀតជាទំរ) រុក្ខជាតិម្យាងដុះនៅតាមឆ្នេរ 
(samphires) ស្មៅ និងបណ្ណង្គជាត ិ
(ferns)។សហគមន៌
នេះអាចប្រែប្រួលពីព្
រៃក្រាស់បិតជិតទៅ 

ដីដែលមានចុល្លព្រឹក្សសម្រាប់លំអ  
និង រុក្ខជាតិម្យាងដុះនៅតាមឆ្នេរនៅលើដីរាបមានជាតិអំ
បិល។
ដើមកោងកាងមានសមត្ថភាពបន្ស៊ាំពិសេសដែលអាចអោយ
វាដុះនិងបន្តពូជក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមិនអំណោយផល។ 
កំរិតជាតិអំបិលខ្ពស់ ការជន់លិចដោយជំនោរ និងកំលាំងទឹករលក
សរបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកនេះ។

របាយនិងសារៈសំខាន់ជាសាកល 
សហគន៍ដើមកោងកាងនៃកំពង់ផែដាវីន(Darwin Harbour)
ស្ថិតក្នុងចំណោមសហគមន៍ដែលមានភាពចំរុះច្រើនជាងគេនៅ
ក្នុងប្រទេសអូស្រា្តលីធ្វើអោយវាក្លាយទៅជាធនធានធម្មជា
តិដ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងពិភពលោក។
ព្រៃដើមកោងកាងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ ៣៨០០គី
ឡូម៉ែតការេនៅដែនដីភាគខាងជើង។ ព្រៃដើមកោងកាង រុក្ខ
ជាតិម្យាងដុះនៅតាមឆ្នេរនិងដីរាបមានជាតិអំបិល( saltflats) 
ដែលជាសមាសភាគដ៏សំខាន់របស់ប្រពន្ធ័អេកូឡូស៊ីរបស់ដើម
កោងកាងគ្របដណ្តប់លើឆ្នេរសមុទ្ររបស់ដែនដី     ចំនូន 
៩៧០០គីឡូម៉ែតការេ។
បើនិយាយអំពីជីវៈម៉ាស (biomass) ព្រៃដើមកោងកាងទាំង
នេះមានទំងន់ជាង៧៣លានតោននៃរូបធាតុព្រៃឈើដែលមានបរិមា
ណកាបូន(ដោយមិនគិតពីកាបូនដី)ប្រហែល២៦លានតោន។ បរិមា
ណកាបូននេះស្មើនឹងការបញ្ចេញសំណល់ឩស្ម័នប្រចាំឆ្នាំពីឡា
នចំនួនប្រហែល ៨.១លាន។

តំបន់ ផ្ទៃដី (km2)

ជាប្រវិត្តិសាស្រ្ត ទំហំដើមកោងកាងនៅក្នុងដែនដីភាគខាង
ជើងប្រែប្រួលចុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមការប្រែប្រួលនៃនីវ៉ូស
មុទ្រ។រយៈពេលប្រែប្រួលនៃនីវ៉ូសមុទ្របន្ថែមទៀតអាចនំាមកនូវកា
រប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបាយ។
ហេតុអី្វបានជាដើមកោងកាងមានសារៈសំខា
ន់?
ដើមកោងកាងផ្តល់ទីជំរកដល់ត្រីជាច្រើនប្រភេទសំរា

ប់ពងនិងបន្តពូជ និងដើម្បីការពារឆ្នេរសមុទ្រពីសំណឹកនៅ
ពេលមានដំណើរខ្ជោលនៃខ្យល់ព្យុះនិងព្យុះស៊ីក្លូន។ វា
ក៏ជាធនធានដ៏មានតម្លៃសំរាប់ផលប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្រ្ត 
អប់រំនិងការកំសាន្តដែរ។ វាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សំរាប់វប្បធម៌ជន
ជាតិ     ដើម។
ដើមកោងកាងទ្រទ្រង់សត្វដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំង 
(highly specialised animals) រាប់បញ្ចូលទាំងប្រ
ភេទសត្វជាច្រើនដែលមិនមាននៅកន្លែងណាផ្សេង។សត្
វស្លាបព្រៃកោងកាងដែលខុសផ្លែកពីគេរួមមាន  yellow 
white-eye, chestnut rail, black butcherbird, 
mangrove gerygone, mangrove robin, white-
breasted whistler និង mangrove golden 
whistler។

ព្រៃដើមកោងកាង

ព្រៃកោងកាងបានសន្ស៊ាំខ្លួនដើម្បីដុះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានកំរិតជាតិអំបិលខ្ពស់ 
ការជន់លិចដោយជំនោរ និងកំលាំងទឹករលក

ភាគរយនៃដើមកោង 
កាងក្នុងពិភពលោក

ដែនដីភាគខាងជើង ៣៨០០* ២.៤
ប្រទេសអូរស្រា្តលី ១៤ ៥១០ ១០
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ៣០៦២០ ១៩
ពិភពលោក ១៥៧០៥១ ១០០

(* សំដៅតែទៅលើសមាសភាគព្រៃដើមកោងកាងប៉ុណ្ណោះ។មិនរាប់បញ្ជូលផ្ទៃដីរាបតាមឆ្នេរដែលមានជាតិ

ប្រៃដែលមានទំហំប្រហែល៥៩០០គីឡូម៉ែត្រការេនៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើង)

សត្វមាត់ស្គឹបភ័ររស់នៅក្នុងព្រៃកោងកាង
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ប្រភេទសត្វព្រៃកោងកាងខុសផ្លែកពីគេផ្សេងទៀតរួម
មាន false water-rat, mudskipper, mangrove 
monitor និងពស់មួយក្រុមរួមទាំង the white-bellied 
mangrove snake។
ព្រៃកោងកាងជាទីទីជំរកបន្តពូជដ៏មានសារៈសំខាន់សំរាប់ត្រីជាច្រើ
នប្រភេទនិងក្តាមថ្មដែលមានតម្លៃសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម។
ព្រៃកោងកាងផ្តល់ទីជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងអចិន្រ្តៃ
យ៍ដល់សត្វសមុទ្រនិងសត្វនៅលើដីជាច្រើន។សត្វសមុទ្
រដែលគេច្រើនប្រទះឃើញមានដូចជា ខ្យង លាសសមុទ្រ 
អុកថូផឺស (octopus) ក្តាម និងព្រោនសំបកពណ៌ក្រហម 
ត្រីជាច្រើនប្រភេទ និងក្រពើទឹកប្រៃ។
ទោះបីជាសំណុំភាវៈរស់ប្រភេទខ្លះត្រូវបានគេរកឃើញថាទទួលរង
ការគំរាមកំហែងក្នុងព្រៃកោងកាងក៏ដោយ មិនមានសំណុំភាវៈរស់
ណាដែលជួបប្រទះការគំរាមកំហែងនេះជាចំបងនៅក្នុងទីជំរកប្រភេ
ទនេះឡើយ។ សត្វជាច្រើនប្រភេទដែលរស់នៅលើដីប្រើព្រៃ
កោងកាងជាទីជំរកបន្ថែមទៀតរបស់ខ្លួនរួមទាំងកណ្តុរប្រែងដែ
លជាម្ចាស់ស្រុក កប្រុក ប្រជៀវ ល្មូន កង្កែប និងបក្សី។

ដីមានជាតិអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត 
សហគមន៍ព្រៃកោងកាងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភក់ពាក់កណ្តាល
រៀវ( semi fluid mud)។ ភក់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយការករកើតនៃលំអងដីល្អិតៗដែលនាំមកចូលក្នុងព្រែក 
និងទន្លេរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ប្រសិនគេរំខានភក់នេះ នោះវា
មានសក្តានុពលអាចក្លាយទៅជាអាស៊ីត។
ដីមានជាតិអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតគឺជាឈ្មោះសាមញ្ញដែលគេផ្តល់
ទៅអោយដីដែលមានស៊ុលផាតដែក(iron sulfides)។នៅពេ
លដែលស៊ុលផាតនេះប៉ះពាល់ជាមួយខ្យល់ដូចជាតាមរយៈការកាប់កា
យព្រៃចេញឬការជីកនោះវានឹងធ្វើអុកស៊ីតកម្មដើម្បីបង្កើត
ជាអាស៊ីតស៊ុលភួរិក (sulfuric acid) ។
ាស៊ីតធ្វើអោយប៉ះពាល់សុខភាពត្រី រុក្ខជាតិ និងសត្វជាច្រើន
ទៀត។អាស៊ីតស៊ុលភួរិកដែលបានបង្កើតឡើងក៏អាចរំលាយរូប
ធាតុជាច្រើនដែលមនុស្សបង្កើតឡើងដូចជាបេតុង ដែកថែប 
និងលោហធាតុមួយចំនួនទៀត។

ការគំរាមកំហែងដល់ព្រៃកោងកាង
ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរដូចជាដាវីនហាប៊រ័( Darwin 
Harbour)មានសក្តានុពលធ្វើអោយតុល្យភាពអេ
កុឡូស៊ីរបស់សហគមន៍ព្រៃកោងកាងប្រែប្រួល។  តំបន់ព្
រៃកោងកាងមួយចំនួនត្រូវបានគេរាន(កាប់កាយព្រៃចេញ 
ឬចាក់ដីបំពេញ)ដើម្បីសាងសង់អាគារសំរាប់រស់នៅនិងឩស្
សាហកម្ម កំពង់ផែសំរាប់នាវាទេសចរណ៍( marinas)និង 
មណ្ឌលផែ(wharf precincts)។
ការបណ្តុំឡើងនៃកំទេចកណសមុទ្រក្នុងព្រៃកោងកាងអាចកើន
ឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយការរំខាននៅតំបន់ទឹកលើរួមទាំងការកាប់
កាយព្រៃចេញនិងការសាងសង់។
កំណើនកំរិតល្បាប់ម៉ត់និងដីក្នុងព្រៃកោងកាងអាចនាំអោយមាន
ការធ្លាក់ចុះគុណភាពទឹកនិងកំរិតអុកស៊ីហ្សែនដែលរលាយ។ការប៉ះ
ពាល់នេះអាចបំផ្លាញរុក្ខជាតិ ជីវិតសត្វហើយជាបន្តបន្ទាប់វានឹ
ងប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្តាញចំណីអាហារ( food webs)។
ភាពពុលជាច្រើនប្រភេទអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍

ព្រៃកោងកាង។ ប្រពភនៃភាពពុលនៅលើដីរួមមានលំហូរទឹ
កភ្លៀងដែលមិនបានច្រោះ( stormwater runoff)
ការហូរចេញពីលូទឹកស្អុយ( sewage discharges) 
ការសាយភាពកំដៅ (thermal discharges) 
លំហូរកត្តាចង្រៃ( pesticide runoff) និងសំរាម។ ព្រៃកោ
ងកាងក៏ងាយទទួលការរងគ្រោះពីប្រភពសមុទ្រដូចជាសំរាម ឩបក
រណ៍ស្ទូចត្រីដែលគេបោះចោលនិងប្រេង។ ព្រៃកោងកាងនៅ
មាត់ទន្លេអាចងាយនឹងទទួលរងគ្រោះពីការប៉ន់ប៉ងទាញទឹកប្រើ
ប្រាស់ដោយការធ្វើទំនប់ទឹក។
តើយើងអាចធ្វើអី្វបានដើម្បីអភិរក្សព្រៃ
កោងកាង? 
•	រិតត្បិតការរំខាននិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរ

លោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកដោយៈ
•	ការពារមិនអោយមានភាពពុលនៅលើដី

និងក្នុងសមុទ្រពីទូកនិងនាវា
•	កាត់បន្ថយបរិមាណកំទេចកំណដែលហូរច ូ

លផ្លូវទឹកនិងតំបន់ឆ្នេរដោយទប់ស្កាត់សំ
ណឹក

•	គ្រប់គ្រងស្មៅច្រងៃ និងសត្វព្រៃ
ឯកសារយោងនិងឯកសារសំរាប់អានបន្ថែមទៀត 
គោលការណ៍ណែនាំអំពីការកាប់ឆ្កាព្រៃ 
nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-
freehold-land 
កន្លែងអភិរក្សដែលមានសារៈសំខាន ់
nt.gov.au/environment/environment-data-maps/
important-biodiversity-conservation-sites/
conservation-significance-list
ប្រភេទសត្វដែលទទួលរងការគំរាមកំហែង 
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division 
គម្រោងផែនការរបស់ដែនដីភាគខាងជើង 
nt.gov.au/property/building-and-development/
northern-territory-planning-scheme
សន្លឹកពត៌មានការពិតផ្សេងទៀតលើស៊េរីនេះ 
ព្រៃរងទឹកភ្លៀងមូសុង  
សហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់ 
ព្រៃស្តុក
រុក្ខជាតិដុះតាមមាត់ទន្លេឬអូរ
ពត៌មានបន្ថែម 
Department of Environment  
and Natural Resources
Rangelands Division
ទូរសព្ទៈ 08 8999 3631 
nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/
native-vegetation
Rangelands Division
ទូរសព្ទៈ 08 8995 5000
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

ក្តាមថ្ម

ព្រៃដើមកោងកាង

http://nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-freehold-land
http://nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-freehold-land
http://nt.gov.au/environment/environment-data-maps/important-biodiversity-conservation-sites/conservation-significance-list
http://nt.gov.au/environment/environment-data-maps/important-biodiversity-conservation-sites/conservation-significance-list
http://nt.gov.au/environment/environment-data-maps/important-biodiversity-conservation-sites/conservation-significance-list
http://denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division
http://nt.gov.au/property/building-and-development/northern-territory-planning-scheme
http://nt.gov.au/property/building-and-development/northern-territory-planning-scheme
http://nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/native-vegetation
http://nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/native-vegetation
http://denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

