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រុក្ខជាតិដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅដែនដីខាងជើង
ព្រៃស្តុក
គឺសំដៅទៅលើប្រហោងក្នុងដើមឈើ។
ជាធម្មតាព្រៃស្តុកទាក់ទងនឹងព្រៃសើមខ្ពស់នៃរដ្ឋនានានៅ
ភាគខាងត្បូងដែលមានដើមឈើអាយុពី៤០០ទៅ៥០០ឆ្នាំ
យ៉ាងធំជាច្រើន។ នៅដែនដីភាគខាងជើងមានដើមឈើ 
និងព្រៃឈើដែលមានអាយុ ប្រហែល៣៥០ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះហើ
យដើមឈើ និងព្រៃឈើទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រៃស្
តុក។
ព្រៃស្តុកទាំងនេះជាចំណុចក្តៅសំរាប់ជីវៈចំរុះពីព្រោះវាមានប្រ
ហោងក្នុងដើមឈើជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើម
ដែលមានអាយុតិចជាង។

តើដើមឈើនោះអាយុប៉ុន្មានហើយ?
អាយុដើមឈើអាចកំណត់ជាទូលំទូលាយដោយអង្កត់ផ្ចិតនៃ
ដើមរបស់វា។ដើមកាន់តែក្រាស់ អាយុដើមឈើកាន់តែច្រើន។
ឧទាហរណ៍ ដើមអឺកាលីពដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ៣០សង់ទីម៉ែត្រ 
ជាធម្មតាមានអាយុពី១០០ទៅ២០០ ឆ្នាំ។ដើមអឺកាលីពដែលមាន
អង្កត់ផ្ចិត ៤០សង់ទីម៉ែត្រ ជាធម្មតាមានអាយុពី១៣៣ទៅ២៦៦ 
ឆ្នាំ។ដើមអឺកាលីពដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ៥០សង់ទីម៉ែត្រ 
ជាធម្មតាមានអាយុពី១៦៧ទៅ៣៣៣ ឆ្នាំ។
ព្រៃអឺកាលីព Top End ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រៃស្តុកប្រសិន
បើវាមានលក្ខណៈណាមួយខាងក្រោមៈ
• ក្នុងមួយហិកតាមានដើមអឺកាលីព៥ឬច្រើនជាងនេះដែលមាន

អង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៥០សង់ទីម៉ែត្រ និង/ឬ
• ក្នុងមួយហិកតាមានដើមអឺកាលីព៣០ឬច្រើនជាងនេះដែល

មានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៤០សង់ទីម៉ែត្រន និង/ឬ
បច្ចុប្បន្ន វិធីច្បាស់លាស់តែមួយគត់ក្នុងការបែង
ចែកចំណាត់ថ្នាក់ និងធ្វើផែនទី “ព្រៃស្តុក”គឺតាម      
រយៈការវាស់នៅលើដី នៃដង់ស៊ីតេដើមឈើធំៗ។

តើលោកអ្នកអាចឃើញព្រៃស្តុកនៅកន្
លែងណា?
ព្រៃចំហរអឺកាលីពខ្ពស់ៗ( tall eucalypt open forests) 
ដែលជាធម្មតាគ្របដណ្តប់ដោយដើម Darwin 
Stringybark Eucalyptus tetrodonta និងarwin 
Woollybutt E. miniataាននៅតែតំបន់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្ព
ស់ៗនៃ Top End ហើយវាច្រើនតែដុះនៅលើដីដែលមានខ្
សាច់ជ្រៅនិងមានជីជាតិល្អ។
នៅពលដែលដីកាន់តែរាក់ជាងមុន ហើយនៅតំបន់
ដែលមានកំរិតភ្លៀងធ្លាក់ទាប ព្រៃទាំងនេះរួមតូច 
ទាំងទំហំនិងគំរបស្លឹកឈើក(canopy cover) ហើយ
ផ្លាស់ប្តូរភាគផ្សំរបស់វាធ្វើអោយវាក្លាយព្រៃអឺកាលីព 
កាន់តែធំល្វឹងល្វើយ។

ភាគច្រើននៃកំណាត់ភាគខាងជើងនៃដែនដីភា
គខាងជើងត្រូវបានបិទបាំងដោយព្រៃឈើ 
អឺកាលីពដែលផ្នែកខាងក្រោមមានស្មៅ
ដែលរស់ឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ គេ
ច្រើនហៅព្រៃដែលពោរពេញដោយ
ស្មៅនេះថា “tropical savanna 
(វាលស្មោងត្រូពិច)”។ ព្រៃស្តុកកើតមាន
នៅព្រៃចំហរ        អឺកាលីពខ្ពស់ៗ និងវា
លស្មោងត្រូពិចនៃដែនដីភាគខាងជើង។

ហេតុអ្វីបានជាព្រៃស្តុកមានសារៈសំ
ខាន់?
ប្រហោងក្នុងដើមឈើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធនធាន
ដ៏សំខាន់មួយសំរាប់សត្វជាច្រើន រួមទាំងសត្វសេកខកកាទូ 
ទីទុយ ប្រជៀវ កំប្រុកស៊ីទឹកស្ករ(sugar gliders)
កង្កែបដើមឈើ និងថ្លែនដើមឈើ។ល។
នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ថនិកសត្វប្រហែល 
៤០% និងសត្វស្លាប 
២០%ពឹងទៅលើប្រហោងក្នុងដើមឈើ។ ការនេះវា
ស្របទៅតាមការសិក្សាដែលបានធ្វើឡើងនៅដែនដីភា
គខាងជើងដែលបានរកឃើញថា ថនិកសត្វចំនួន ៤០% 
សត្វស្លាបចំនួន ១៨%  ល្មូនចំនួន២០%និងពពួកសត្វអំបូ
រកង្កែបចំនួន ១៣% ប្រើប្រាស់ប្រហោងក្នុងដើមឈើ។ 
ប្រហោងក្នុងដើមឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់   
សំរាប់សត្វធ្វើសំបុក និងដេក។
យ៉ាងហោចណាស់មានសំណុំភាវៈរស់នៅ Top End ចំនួន៦
ប្រភេទដែលងាយរងការផុតពូជពឹងលើប្រហោងក្នុងដើមឈើ
សំរាប់ធ្វើសំបុក និង/ឬដេក( masked owl, gouldian 
finch, brush-tailed rabbit-rat, golden-backed 

ដើមអឺកាលីព 

ប្រហោងក្នុងដើមឈើជាធនធានដ៏សំខាន់សំរាប់ធ្វើ
សំបុកនិងដេក។ 
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tree-rat, northern 
brush-tailed 
phascogale, 
bare-rumped 
sheath-tail bat) 
ហើយប្រភេទមួយទៀត 
(northern quoll)្
រើប្រហោងក្នុងដើម
ឈើយូរៗម្តង។
ការអភិរក្សព្រៃឈើដែ
លមានអត្រាប្រហោងក្
នុងដើមឈើខ្ពស់មា
នសារៈសំខាន់សំរាប់សំ
ណុំភាវៈរស់ដែលពឹងលើ
វា ជាពិសេសពពួកដែលពឹងលើ
ប្រហោងធំៗដ៏កម្រដូចជា សេក 
កំបុ្រក(possums)សេកខកកាទូ 
និងទីទុយ។
មានតែដើមឈើដែលមានអង្កត់ផ្ចិតទ្រូង(diameter at 
breast height)ធំជាង៥០សង់ទីម៉ែត្រទេដែលមានប្រហោងក្នុង
ដើមឈើធំល្មមសំរាប់ពពួកភាវៈរស់ទាំងនេះ។ទំហំដើមឈើប៉ុ
ណ្ណឹងមិនសូវមានទេ។

ការគំរាមកំហែងដល់ព្រៃស្តុក
ព្យុះសី៊ក្លូនៈ ទីតាំងព្រៃស្តុកអាចផ្លាស់ទីទៅតាមពេលវេ
លា។ ព្រៃស្តុកដែលផ្តួលរំលំដោយព្យុះសី៊ក្លូនលែងជាព្រៃស្
តុកទៀតហើយ ហើយរុក្ខជាតិដែលដុះឡើងវិញតាមធម្មជាតិ
របស់វាអាចមិនឈានដល់ទំហំព្រៃស្តុកក្នុងរយៈពេល ១សតវត្ស 
ឬច្រើនជាងនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ព្រៃដែលមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌជា
ព្រៃស្តុកនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចក្លាយទៅជាព្រៃស្តុកមួយបើសិ
នជាវាមិនមានការរំខាន។
ភ្លើងៈ ភ្លើងគឺជាឧប្បតិ្តហេតុដែលកើតមានជាញឹក
ញាប់ ហើយបំរែបំរួលក្នុងរបបភ្លើងឆេះព្រៃតាំងពីការម
កកាន់ទីលំនៅរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប បានបណ្តាលអោយមា
នការប្រែប្រួលមួយចំនួនទៅដល់សហគមន៍សត្វនិងរុក្ខជា
តិ។ ស្មៅផ្លែកៗជាពិសេសស្មៅ gamba grass និង 
mission grass បានលុកលុយតំបន់ព្រៃឈើជាច្រើន ហើ
យចំណុះធាតុឆេះដ៏ធំដែលពួកវានាំមកជាមួយ បណ្តាលអោយ 
ភ្លើងឆេះកាន់តែធំ ខ្លាំង និងសាហាវឡើង។
សត្វព្រៃៈ  សត្វដែលមិនមែនជាម្ចាស់ស្រុកមានពាសពេញរួមទាំង 
ក្របី ជ្រូក សេះ ស្រមោចក្បាលធំ និងឃ្មំអឺរ៉ុប។ពួកវាទាំងនេះអា
ចដណ្តើមយកប្រហោងក្នុងដើមឈើពីសត្វម្ចាស់ស្រុក។ 
ដំណាំច្បារ និងរុក្ខកម្មៈ  ព្រៃចំហរអឺកាលីពជាធម្មតាកើត
មាននៅលើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកល្អហើយជ្រៅ។ ដំណាំច្បារ 
និងរុក្ខកម្ម ស្វែងរកបរិស្ថានទាំងនេះ។  បរិមាណព្រៃចំហររអឺកា
លីពកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានគេកាប់ឆ្កាដើម្បីដាំដើមស្វាយ 
និងដំណាំផ្លែឈើផ្សេងៗទៀតជុំវិញដារវីននិងដើម្បីដាំចំការ
ដើមឈើនៅលើកោះ Tiwi Islands ។

ដោយសារព្រៃស្តុកដែលមានប្រហោងក្នុងដើមឈើ
ត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងយូរ និងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើន 
ដើម្បីកកើតជាព្រៃបែបនេះ យើងគួរតែពីចារណាផលវិបាករយៈ
ពេលវែងនៃការបាត់បង់ទីជំរកនេះ ៖ នៅពេលដែលវាបាត់បង់ទៅ 
វាទំនងជាមិនត្រឡប់មកវិញរយៈពេលដ៏យូរ     អង្វែង។

តើយើងអាចធ្វើអី្វបានដើម្បីអភិរក្សព្
រៃស្តុក? 

លោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកដោយៈ

•	ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់របស់ព្រៃស្តុកក្នុងដែនដីភាគ
ខាងជើង។ ពួកវាមានប្រហោងក្នុងដើមឈើដែលផ្
តល់ទីជំរកដ៏សំខាន់សំរាប់សត្វជាច្រើន។

•	រក្សាទុកដើមឈើធំៗនៅលើដីរបស់លោកអ្នក

•	អនុវត្តការដុតដែលគេណែនាំដើម្បីការពារមិនអោយមា
នភ្លើងឆេះខ្លាំង

•	គ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃដូចជាស្មៅ Gamba និង 
Mission grass ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណុះធាតុឆេះក្
នុងតំបន់ព្រៃស្តុក។

•	គ្រប់គ្រងសត្វព្រៃ រួមទាំងឃ្មុំអឺរ៉ុប។

ឯកសារយោងនិងឯកសារសំរាប់អានបន្ថែម
ទៀត 
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

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

សេកខកកាទូត្រូវការប្រហោងក្
នុងដើមឈើសំរាប់ធ្វើសំបុ
កនិងដេក។

ព្រៃស្តុក

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

