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រដ្ឋបាលជលផលនិងអងគការ WCS លលងអណ្តក
ើ ហ្លង
ួ ចំនន
ួ ១០ ក្ាលចូលកនង
ុ ទី
ជម្ររកធរមជាតិ
កំព្ង
ុ សីលា (ថ្ងៃទី ២៨ រករា ឆ្្ំ ២០២១) អងគការសាគរអភិរក្សសតវថ្ម្រព្ម្របចំករពជា
ុ (WCS) និង ន្យក
ដ្ឋ្នអភិរក្សជលផលថ្នរដ្ឋបាលជលផលថ្នម្រកសួងកសិករម រុកាខ្ម្របាញ់ និងណនសាទ សហ្ការជារួយឧទ្ាន
សតវថ្ម្រព្សឹងហបុរី (Wildlife Reserves Singapore-WRS) ថ្ងៃណនេះ បានលលងអណ្តើកហ្លង
ួ ឬអណ្តើកសរថ្ស ចំនួន
១០ក្ាល លដ្លជាម្របណភទជិតផុតព្ូជបំផុត ចូលកនង
ុ ម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបល
ិ សថត
ិ កនុងឃុំចកា
ំ រហ្លួង ម្រសុកកំព្ុង
សីលា ណេតតម្រព្េះសីហ្នុ។
ព្ិធីលលងណនេះ បានណធវើណ

ើងណម្រការគណម្រាងរួយលដ្លគំម្រទរួរគ្្ណដ្យសហ្ភាព្អឺរុប(EU), ឧទ្ានសតវ

ថ្ម្រព្WRS, Rainforest Trust, US Forest Service និង TSA ណហ្ើយលដ្លគណម្រាង ណនេះអនុវតតណដ្យអងគការ WCS
ម្របចំករពុជា សហ្ការជារួយរដ្ឋបាលជលផលថ្នម្រកសួងកសិករម រុកាម្រខ្ បាញ់នង
ិ ណនសាទ។
ការលលងអណ្តើកហ្លួងណនេះ គឺជាលទធផលថ្នកិចចម្របឹងលម្របងរយៈណព្លជិតព្ីរទសវត្សរ៍កនុងការការពារសំបុក
អណ្តើក ការយកចិតតទក
ុ ដ្ក់ណរើលលងទំកូនអណ្តើកទំងអស់ណៅកនុងរជ្ឈរ្ឌលអភិរក្សសតវលមូនណកាេះកុង និង
ការការពារសតវអណ្តើកណៅកនង
ុ សហ្គរន៍តារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល លដ្លគំម្រទណដ្យ WRS និងថ្ដ្គូរួយចំនួន
ណទៀត។ ណនេះគឺជាការលលងអណ្តើកហ្លួងណលើកទីម្របាំចូលកនុងម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិល បន្ទប
្ ់ព្ីការលលងណលើកទី ១
ទី២ និងទី៣ កនង
ុ ឆ្្ំ ២០១៥ ២០១៧ ២០១៩ និង ២០២០ លដ្លសរុបទំងម្របាំណលើក ានចំនួន ៩៦ក្ាល។
ណលាក អុក វិបុល ម្របធានន្យកដ្ឋ្នអភិរក្សជលផល បានានម្របសាសន៍ថា «េ្សា
ុំ ទរយ្ងថ្ម្រកលលងចំណពាេះ
ការចូលរួរព្ីអាជាញ្ធររូលដ្ឋន
្ សហ្គរន៍រល
ូ ដ្ឋ្ន បងបអន
ូ ជាម្របជាព្លរដ្ឋ និងជាព្ិណសស អងគការ WCS លដ្ល
បាននិងកំព្ុងសាត្រម្របណភទលដ្លកំព្ុងរងណម្រគេះណនេះឲ្យានវតតានកនុងលដ្នទឹកធរមជាតិណនេះណ

ើងវិញ។» ណលាក

វិបុល ក៏បានណសនើឲយ្ ភាគីពាក់ព្័នធបនតកិចចការសាត្រម្របណភទអណ្តើកណនេះ ម្រព្រទំងណម្រកើនរំលក
ឹ ដ្ល់ជនណលមើសរួយ
ចំនួនលដ្លណៅលតបនតជញ
ួ ដ្ូរម្របណភទសតវណនេះ នឹងម្រតូវទទួលណទសចំណពាេះរុេច្ាប់។
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ណលាក ណសារ សុីថា ម្របធានគណម្រាងអភិរក្សអណ្តើកហ្លួងថ្នអងគការWCS បានលងលងថា អណ្តើកហ្លួងទំង ១០
ក្ាល(ឬណៅតារណ

្េះវិទ្ាសាស្តសតថា Southern River Terrapin (Batagur affinis)) លដ្លបានលលងណៅថ្ងៃ

ណនេះ ម្រតូវបានម្រកុរអភិរក្សម្របរូលយកណម្រកាយព្ីវាបានញាស់ណៅកនុងសំបុករបស់វាណៅតារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល
និងលម្រព្កកំព្ុងណលើសថិតកនង
ុ ណេតតណកាេះកុងនិងណេតតម្រព្េះសីហ្នុ ចណន្្េះ្ ព្ីឆ្ំ ២០០៦ ដ្ល់ ២០១៥ បន្ទ្ប់រក
បញ្ជូនណៅកាន់រជ្ឈរ្ឌលអភិរក្សសតវលន
មូ ណកាេះកុងលដ្លសថិតណៅភូរិទួលគរគី ឃុំទល
ួ គរគី ម្រសុករ្ឌល
សីា ចាង្យម្របា្ ១៥គ.រ ភាគអាណគនយ៍ម្រកុងណកាេះកុង ណដ្ើរ្បីចិញ្ចឹរលងទំឲយ្ ធំលូតលាស់រុននឹងលលងចូល
ណៅកនុងទីជម្ររកធរមជាតិរបស់វាវិញ។
អណ្តើកម្របណភទណនេះ សថិតកនុងម្របណភទអណ្តក
ើ ទឹកសាបនិងអណ្តើកណគកចំនួន ២៥ម្របណភទលដ្លជិតផុតព្ូជណៅ
ណលើព្ិភព្ណលាក។ ម្របណភទអណ្តើកណនេះ ម្រតូវបានកត់ម្រតាកនង
ុ បញ្ជីម្រកហ្ររបស់អងគការ IUCN ថាជាម្របណភទអណ្តើក
ជិតផុតព្ូជបំផុត និងម្រតូវបានចត់ទុកជាម្របណភទលមូនតំណាងឲ្យម្របណទសករពុជា លដ្លបានកំ្ត់កនុងម្រព្េះរាជ
ម្រកិតឆ្្ំ ២០០៥។ ណដ្យសារានការណនសាទេុសច្ាប់ ការណធវើអាជីវករមហ្ួសម្របា្ ការបាត់បង់ទជ
ី ម្ររក
និងការណធវើអាជីវករមេា
្ ច់ណៅតារម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបល
ិ ណៅកនុងណេតតណកាេះកុងនិងណេតតម្រព្េះសីហ្នុ បានណធវើឲ្យបេះ
ពាល់ដ្ល់ទីជម្ររកនិងការបងកកំណ្ើតរបស់សតវអណ្តើកម្របណភទណនេះ លដ្លណគរកណឃើញថាានវតតានលតណៅកនង
ុ
ម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិលសថិតណៅណេតតណកាេះកុងនិងណេតតម្រព្េះសីហ្នុកនុងម្របណទសករពជា
ុ បណុ ណា្្េះ។ សតវអណ្តើក
ទំងណនេះកំព្ង
ុ លតម្របឈរណៅនឹងការវិន្សផុតព្ូជ។
ម្រកុរអនកអភិរក្សណជឿថា អណ្តក
ើ ហ្លួងឬអណ្តើកសរថ្សបានផុតព្ូជអស់ណហ្ើយណៅកនង
ុ ម្របណទសករពុជា លតរហ្ូត
ដ្ល់ឆ្ំ ២០០០ រដ្ឋបាលជលផលនិងអងគការ WCS បានរកណឃើញសាជាងមីនូវម្របណភទអណ្តើកហ្លួងណនេះរួយចំនួន
តូចណៅណសសសល់តារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល។ ចប់តាំងព្ីណព្លណន្េះរក អងគការ WCS និងរដ្ឋបាលជលផល
បានសហ្ការគ្កា
្ រពារម្របណភទសតវអណ្តើកណនេះកុំឱ្យផុតព្ូជ។ សករមភាព្ការងារអភិរក្សសតវអណ្តក
ើ ហ្លួងណនេះ
រួរាន ករមវិធីការពារសំបក
ុ អណ្តើកហ្លង
ួ ការចិញ្ចឹរលងទំណម្រកាយណព្លញាស់ ការទប់សាត
ក្ ់ការជួញដ្ូរេុស
ច្ាប់ ការព្ម្រងឹងការអនុវតតច្ាប់ ការព្ិនិត្យតារដ្ន ការផ្សព្វផ្ាយ និងការគំម្រទណលើជីវភាព្រស់ណៅរបស់សហ្
គរន៍ ណម្រការការឧបតថរង
ភ វិកាព្ីាច្សជ
់ ំនួយជាណម្រចើន រួរាន សហ្ភាព្អឺរប
ុ និងឧទ្ានសតវថ្ម្រព្សឹងហបុរី
(WRS)។

«

ណលាកម្រសី Carmen Moreno ឯកអគគរដ្ឋទូតសហ្ភាព្អឺរុបម្របចំករពុជា បានានម្របសាសន៍ថា ណយើងេ្ស
ុំ ូរ
ចូលរួរអបអរសាទររាជរដ្ឋ្ភបា
ិ លករពុជា អាជាញ្ធររូលដ្ឋ្ន និងអងគការ WCS លដ្លបានេិតេំម្របឹងលម្របងរួរគ្្
ការពារនិងអភិរក្សអណ្តើកហ្លង
ួ ទំងណនេះ ណហ្ើយណនេះបានឆលុេះបញច្ំងអំព្ីសារសំខាន់ថ្នការការពារធនធានជីវៈ
ចម្ររុេះដ្៏សរ្បរូ លបបរបស់ករពជា
ុ ។ សហ្ភាព្អឺរុប បាននិងកំព្ុងផតល់រូលនិធគ
ិ ំម្រទគណម្រាងអភិរក្សសតវថ្ម្រព្
ណដ្ើរ្បីម្របឆំងការជួញដ្ូរសតវថ្ម្រព្េុសច្ាប់ និងការពារសំបក
ុ អណ្តើកហ្លួងនិងកន្ធ្យក្ាលកលងកប ណដ្យាន

WCS CAMBODIA PROGRAM (WWW.WCSCAMBODIA.ORG)
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