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Quản lý Thảo mộc ở Bắc Úc 

Khai hoang chọn lọc 
Khai hoang chọn lọc hay còn gọi là “khai quang 
kiểu công viên” hay chăt cây cho thưa rừng ra 
(thinning) là những từ thường dùng đễ tả việc  
đốn  từng phần hay tất cả  cây thấp hay các cây 
bản địa cao lưng chừng  trong khi giữ lại các 
cây cao và bụi cây  lớn.
Khai hoang chọn lọc có thể bao gồm  từ việc  
đốn bỏ một ít cây cho đến việc  đốn sạch cã  chỉ 
trừ những cây lớn nhất.
Kinh nghiệm cho thấy loại khai hoang này vẫn 
có  tác động mạnh vaò môi trường  và môi 
trường thường bị  suy thóai theo  thời gian và có  
rất ít cây mọc trở lạị.
Theo Dự luật Quy Hoạch Vùng Lảnh Thổ Bắc 
Úc, khai hoang cây bản địa bao gồm:

“ việc  loại bỏ chon loc một loài cây, một 
nhóm các loài cây, môt tầng cây hay một 
nhóm tầng cây, tất cả  hay từng phần”.

Điều này có nghĩa là, trừ khi là những  trưòng 
hợp ngọai lệ,  việc đốn bỏ chọn lọc hay đốn 
phần nào cây bản địa  Bắc Úc đều phải có sự 
chấp thuận, mặc dù là việc khai hoang đó có giữ 
lại cây bản địa  hay không.
Theo Dự luật Quy Hoạch Vùng Lảnh Thổ Bắc 
Úc, Thảo mộc Bản địa (Native Vegetation) 
được định nghĩa là:   

“ Các thảo mộc sống trên cạn và vùng có 
thủy triều mà là bản địa của Lãnh thổ Bắc 
Úc, trong đó có cỏ, các bụi cây và rừng 
đước/ngập mặn”. 

Điều này có nghĩa là quý vị có thể diệt trừ, nhổ 
bỏ cỏ dại trong vùng mà không cần có giấy 
phép, với điều kiện là cây bản điạ không bị nhổ 
bỏ cùng lúc với cỏ dại.

Nếu một  khu vực nào đã đươ. cấp giấy phép 
khai hoang thì người chủ đất có quyền khai 
hoang  cây bản địa trong vùng được cho phép 
nhiều hay ít tuỳ nhu cầu. Giấy cho phép khai 
hoang không có nghĩa là quý vị  phải  khai 
hoang hết tất cả cây địa phương và người  chủ 
đất không phạm luật nếu họ giữ laị cây bản địa 
trong khu đất đã được cho phép khai hoang.
Nên nhớ là quý vị phải có phép mới được nhặt 
cây hay gổ do việc khai hoang đem lại. Liên 
hệ với cơ quan cấp giấy phép của  Văn Phòng 
Parks and Wildlife số 8999 4795 để xin giấy 
phép này. 

Các Tài liệu khác trong chuyên mục này  
Sinh học Đa dạng là gì?   
Các Vành đai, Vùng đệm Thảo mộc Bản địa    
Quản lý Cây cỏ Mọc lại   
Việc Mất và Phân mảnh Môi trường sống  

Các tài liệu tham khảo về Thực vật  
Nhạy cảm  
Rừng đước  
Cây cỏ dại trên đất cứng ngập nước  
Rừng già 
Rừng Nhiệt đới/gió  
Thảo mộc ven Sông/Nước 

Các tài liệu tham khảo và Đọc thêm  
Hướng dẩn Khai hoang Đất 
nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-
freehold-land

Dự luật Quy Hoạch Bắc Úc  
nt.gov.au/property/building-and-development/
northern-territory-planning-scheme
Thông tin đọc thêm 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Sở Sinh Thái Đồng cỏ 
Ph. 08 8999 3631
nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/
native-vegetation
Sở Quản lý Thực vật và Động vật 
Ph: 08 8995 5000
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division
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