
ផាតព់ណ៌រូបត្រីស្រុកយើង
Coloring fish in our country





អារម្ភកថា

សៀវភៅ «ផាត់ពណ៌រូបត្រីស្រុកយើង» គឺជាស្នាដាទី១ របស់គមាាងអច្ឆរិយភាពនាទន្លាមាគង្គ (Wonders of the Mekonkong) project។ សៀវភៅ

នាះ គឺ រៀបរៀងឡើង ក្នុងគោលបំណងណានាំប្អូនៗឲាយបានស្គាល់ពីភាពសមាបូរបាបនាមច្ឆជាតិនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ពិសាស តាីក្នុងបឹងទន្លាសប 

និងទន្លាមាគង្គ។ មិនតាប៉ុណ្ណាះ ក៏មានព័ត៌មានខ្លីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងវដ្តជីវិត ឈ្មាះជាភាសខ្មារ ឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស ឈ្មាះវិទាយាសស្តា បាវាង

អតិបរមា លក្ខណៈសមា្គាល់ និងជីវសសា្តរបស់តា ីដាលមានរូបគំនូរក្នុងសៀវភៅនាះផងដារ បាយោជន៍ដើមាបីបណ្តុះគំនិតសាឡាញ់ និងជួយថារកាសា

ការពារមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លានាះ។ ជាដំបូង ចូរប្អូនៗ ពិនិតាយមើលលើគំនូរពណ៌ធម្មជាតិរបស់តាីនៅទំព័រខាងឆ្វាង មុននឹងផាត់ពណ៌លើគំនូរ

ស-ខ្មានៅទំព័រខាងស្តាំ។

បនា្ទាប់ពីផាត់ពណ៌រូបតាីនាះរូចហើយ ចូរប្អូនៗសកលាបងបង្កើតគំនិត និងស្នាដាផា្ទាល់ខ្លួន ដោយគូររូបតាីណាមួយដាលប្អូនស្គាល់ចាបាស់ ឬធ្លាប់បាន

ឃើញក្នុងសៀវភៅណាមួយ ឬក៏ក្នុងទូរទសាសន៍។ បនា្ទាប់មក ចូរប្អូនៗ សកលាបងសរសារព័ត៌មានអំពីតាីនោះ តាមដាលប្អូនអាចដឹងបាន ឬក៏អាចសុំ

ជំនួយពីនរណាមា្នាក់។ កាុមការងាររបស់គមាាង អច្ឆរិយភាពនាទន្លាមាគង្គ សងាឃឹមថា ប្អូនៗនឹងកាន់តាស្គាល់បានចាើននូវឈ្មាះ និងរូបរាងរបស់

មច្ឆជាតិដាលមានក្នុងបាទាសយើង ពាមទាំងចាះសាឡាញ់ និងជួយថារកាសា និងការពារផងដារ។ 

ព័ត៌មានអំពីឈ្មាះជាភាសខ្មារ ឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស ឈ្មាះវិទាយាសស្តា បាវាងអតិបរមា លក្ខណៈសមា្គាល់ និងជីវសសា្តរបស់តានីៅក្នងុសៀវភៅ

នាះ តាូវបានដកសាង់ចាញពីគាហទំព័រៈ http://ffish.asia/ គាហទំព័រ http://www.fishbase.org/ និងគាហទំព័រ http://www.iucnredlist.org/ ដោយ

លោក ឈុត ឈាណា អ្នកសមាបសមាួលផ្នាកទំនាក់ទំនង និងអ្នករចនាទំព័រ របស់គមាាងអច្ឆរិយភាពនាទន្លាមាគង្គ។ ចំពោះរូបគំនូរពណ៌ធម្មជាតិ 

តាូវបានអនុញ្ញាតឲាយយកមកបាើបាាស់ឡើងវិញដោយបណ្ឌិត ហ្រស្រប ហូហ្គ្រន អ្នកដឹកនាំគមាាង អច្ឆរិយភាពនាទន្លាមាគង្គ។ ចំពោះរូបគំនូរ

ស-ខ្មា តាូវបានគូរយកលំនាំតាមរូបគំនូរពណ៌ធម្មជាតិទាំងសាុង ដោយលោក ឈុត ឈាណា។

គមាាងអច្ឆរិយភាពនាទន្លាមាគង្គ

បណ្ឌិត ហ្រ្រសប ហូហ្គ្រន



តាីកាបីធំ ឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Bagarius yarrelli) គឺជាបាភាទតាីទឹកសប តាូវបានគាពិពណ៌នាថា មានដើមកំណើតពីទន្លា មូថា មូឡា (Mutha Mula 

River) ក្នុងបាទាសឥណា្ឌា។ តាីបាភាទនាះ អាចមានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមាដល់ទៅ ២០០ ស.ម។ វារស់នៅតាមបាតទន្លាធំៗ ដាលមានទឹកថា្លា និង
ចរន្តទឹកហូរខា្លាំងតាមជាលងផា្ទាំងថ្មធំៗ។ តាីកាបីធំ ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីជាហ្វូង តាមពពួកសត្វផាសាងៗ ដាលវាអាចចាប់ធ្វើជាចំណីបានដូចជា កំពឹស តាី
តូចៗ និងពពួកសត្វល្អិតដាលរស់ក្នុងទឹក។ ប៉ុន្តា មានមួយចំនួន បានធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីទៅខាសាទឹកខាងលើជាមួយតាីគល់រាំង (Catlocarpio siamensis) 

Bagarius yarrelli 
IUCN: Near Threatened



តាីកាបីធំ
ជាបាភាទតាីដាល

កំពុងឈានទៅផុតពូជ

ផងដារ។ តាីកាបីធំ ពង-កូនក្នុងទន្លា ទីដាលវារស់នៅ។ វាតាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Near Threatend) ជាបាភាទតាី
កំពុងឈានទៅផុតពូជក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ ការបំផា្លាញទីជមាកពីសំណាក់មនុសាស បមាាបមាួលអាកាសធតុ និងការបាកួតបាជាងពីពពួកមច្ឆជាតិផាសាងៗ
ទៀត បានធ្វើឲាយចំនួនតាីកាបីធំក្នុងទន្លា មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាំង។



Catlocarpio siamensis
Giant barb 

IUCN: Critically Endangered

តាីគល់រាំង មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Catlocarpio siamensis) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Giant barb គឺជាបាភាទតាីទឹកសប មានសាកាខ្លួនធំជាង
គាក្នុងចំណមតាីមានសាកាដទាទៀត ដាលរស់នៅក្នុងទន្លាមាគង្គ។ តាីបាភាទនាះ អាចមានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ដល់ទៅ៣០០ស.ម និងមាន
ទម្ងន់៣០០គីឡូកាាម។ វារស់នៅតាមដងទន្លាធំៗ ស្ទឹង បឹង និងតំបន់ទំនាបលិចទឹក ទីដាលវាអាចរកចំណីបានដូចជា សរាយ ផ្លុងតុង ផ្លារុក្ខជាតិ
ដាលដុះលួតលាស់មានផ្លាផា្កា នារដូវទឹកជំនន់ និងតាីតូចៗ។ តាីគល់រាំងជំទង់ ភាគចាើនវាអាចសមាបខ្លួនរស់នៅក្នុងសាះ តាពាំង ស្ទឹង បឹង និងទំនាប
លិចទឹក ខណៈតាីគល់រាំងពាញវ័យ ហាក់ដូចចូលចិត្តធ្វើចរាចរចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់អាងទឹកជាាក្នុងទន្លាមាគង្គ។ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាីគល់រាំង



តាីគល់រាំង
បាភាទតាីរងគាាះធ្ងន់ធ្ងរ

ពាញវ័យ បានធើ្វចរាចរផា្លាស់ទីចាញពីបឹងទន្លាសប ចូលទៅរស់នៅក្នុងអាងទឹកជាាៗ ក្នុងទន្លាមាគង្គ នាចុងរដូវបាាំង។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១វាតាូវបាន
គាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Critically Endangered) ជាបាភាទតាីរងគាាះជិតផុតពូជធ្ងន់ធ្ងរ។ តាីគល់រាំងតាូវបានគាគិតថា 
ការអភិវឌាឍន៍ទំបន់វារិអគ្គិសនីនៅដងទន្លាមា  ក្នុងទន្លាមាគង្គ អាចនឹងធ្វើឲាយមានការថយចុះចំនួនតាីដាលនៅសាសសល់នាះបន្ថាមទៀត តាមរយៈ
ការរំខានដល់ការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីរបស់ពួកវា។



Bagarius yarrelli 
IUCN: Near Threatened
Channa micropeltes
Giant snakehead

IUCN: Least Concern

ក្នុងវ័យជំទង់ហៅ តាីដៀប និង ធំពាញវ័យហៅ តាីឆ្តា មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Channa micropeltes) ឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Giant snakehead ។
វាជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលសយភាយក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ ចាប់ពីទន្លាមាគង្គភាគខាងកាាមក្នុងបាទាសឡាវ «ពាមទាំងដាទន្លាផាសាងៗ របស់វា 
ដូចជាទន្លា សាបាំងហ្វា» នៅអាងទន្លាចៅបាាយ៉ា និងទន្លាមាក្លង ក្នុងបាទាសថា នៅទន្លាសប ក្នុងបាទាសកម្ពុជា និងនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គ 
ក្នុងបាទាសវៀតណាម ។ តាីដៀប/ឆ្តា មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១៣០ ស.ម វាចាប់កំណើតឡើងនៅតាមទន្លារាក់ៗ  វាលទំនាប តាមស្ទឹង បាឡាយ 



តាីដៀប  (វ័យជំទង់)
តាីឆ្តា(ធំពាញវ័យ)

ជាបាភាទតាីដាល
មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

បឹងធំៗ ដាលមានទឹកនឹង ឬហូរយឺតៗ។ អាហារចមាបងរបស់តាីដៀប/ឆ្តា គឺសុីវាតាីផាសាងៗ ប៉ុន្តាវាក៏សុីពពួកចាទឹក ឬសត្វល្អិតដាលរស់ក្នុងទឹកផងដារ។ 
វាពង-កូននៅតាមស្ទឹង អូរ បឹងតូចៗ ដាលមានពាាលិចទឹក ឬរុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹកកាាស់ៗ។ តាីបាភាទនាះ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម 
IUCN Red List (Least Concern) ជាបាភាទតាីដាលមានការពាួយបារម្ភតិចតួចថានឹងរងគាាះផុតពូជ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ តាីដៀប-ឆ្តា តាូវបាន
គាចាត់ទុកថា ជាបាភាទតាីដាលពុំសូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីមជាឈដ្ឋានទូទៅ ប៉ុន្តា ហាក់ដូចជារងផលប៉ះពាល់ដោយតំបន់ ពីការបាត់បង់ទីជមាក។



Chitala ornata 
Clown featherback

IUCN: Least Concern

តាីកាាយ  មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Chitala ornata) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Clown featherback ជាបាភាទតាីទឹកសបដាលសយភាយចាប់ពី
ទន្លាមាក្លង ក្នុងបាទាសថាភាគខាងកើត  ទៅដល់អាងទន្លាមាគង្គ។ យើងអាចសមា្គាល់តាីបាភាទនាះបាន តាមរយៈចំណុចមូលខ្មា ៧ចំណុច ស្ថិតនៅ
កាបារពាុយពោះ តាមបណ្តាយដងខ្លួនផ្នាកខាងកន្ទុយ។ តាីកាាយ មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១០០ ស.ម និងទម្ងន់ ៥គីឡូកាាម។ តាីបាភាទនាះ ស្វាង
រកចំណីនៅលើផ្ទាទឹកក្នុងទន្លាធំ និងមធាយម ដាលមានទឹកហូរ និងជាពិសាសក្នុងអាងទឹកជាាៗតាមដងទន្លាមាគង្គ។ តាីកាាយជាបាភាទអជាឈុបាបាតសត្ត
វាសុីពពួកសត្វល្អិតដាលធ្វើសកម្មភាពនៅលើផ្ទាទឹកនាពាលយប់ និងពពួកសត្វមានសមាបកដូចជាកា្តាម កំពឹសជាដើមជាអាហារ។ តាីកាាយធ្វើចរាចរ



តាីកាាយ
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

ផា្លាស់ទីចូលទៅក្នងុតំបន់ពាាលិចទឹក ដូចជាបឹងទន្លាសប ក្នងុអំឡុងពាលទឹកទន្លាមាគង្គចាប់ផ្តើមឡើង និងហូរឆ្លងកាត់ទន្លាសប ចូលទៅបឹងទន្លាសប
ចាប់ពីខាមិថុនា ដល់ខាតុលា។ តាីកាាយ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Least Concern) ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ជាបាភាទតាីមាន
ការពាួយបារម្ភតិចតួច ដាលថានឹងអាចឈានទៅការផុតពូជ។ ការនាសទហួសកមាិតពីអតីតកាល និងទៅអនាគត ការបាត់បង់ និងការបាាបាួល
ទីជមាកដោយសរការសងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនី ទំនងជាបញ្ហាអវិជ្ជមាន ដាលបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមចា្ឆាបាភាទនាះ។



តាីបបាលយកាស មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Himantura polylepis) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស  Giant freshwater whipray ជាតាីបបាលទឹកសបដ៏ធំ

បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ វាមានទំហំខ្លួនអតិបរមាដល់ទៅ ២៤០ស.ម និងមានទម្ងន់ ៦០០គីឡូកាាម។ វារស់នៅតាមដងទន្លាធំៗ ដាលមានសាទាប់

ភក់ ឬខាសាច់នៅបាតទន្លា ទីដាលវាអាចរកបាននូវបាភាទសត្វអត់ឆ្អឹងខ្នង និងតាីល្អិតៗជាចំណី ដូចជាទន្លាចៅបាាយ៉ា និងទន្លាមាគង្គដាលតភា្ជាប់ទៅ

សមុទានៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ជាដើម។ តាីបបាលយកាស ហាក់បងា្ហាញវត្តមាន គួរឲាយកត់សមា្គាល់នៅទន្លាមាគង្គលើ ក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ ចំណាកនៅ

Himantura polylepis 
Giant freshwater whipray

IUCN: Endangered



តាីបបាលយកាស
ជាបាភាទតាី

ដាលជិតផុតពូជ

ក្នុងបឹងទន្លាសប និងទន្លាមាគង្គ ក្នុងខាត្តកំពង់ចាម ខាត្តពាាវាង ចំនួនតាីបបាលយកកាសមានការធ្លាក់ចុះបាមាណ ៥០-៩០ភាគរយ ក្នុងរយៈពាល 

២០-៣០ឆ្នាំចុងកាាយនាះ។ វាតាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Endangered) ជាបាភាទតាីរងគាាះជិតផុតពូជក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ 

ការនាសទហួសកមាិតពីអតីតកាល និងទៅអនាគត ការបាត់បង់ និងការបាាបាួលទីជមាកដោយសរការសងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនី ទំនងជាបញ្ហា

អវិជ្ជមានដាលបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមចា្ឆាដាលមានខ្លួនធំ និងអាយុវាងមួយបាភាទនាះ។



Helicophagus leptorhynchus
IUCN: Data Deficient

តាីបាាកណ្តុរ មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Helicophagus leptorhynchus) ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលមានរស់នៅពាសពាញទន្លាចៅបាាយ៉ា និងក្នុងអាង

ទន្លាមាគង្គ ភាគកណា្តាល និងភាគខាងកាាម នាតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ ក្នុងបាទាសកម្ពុជា ឡាវ ថា និងវៀតណាម។ តាីបាាកណ្តុរ គឺជាបាភាទតាីដាល

មិនធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចូលទៅក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹកទា។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពាលដាលកម្ពស់ទឹកចាប់ផ្តើមឡើងក្នុងរដូវទឹកជំនន់ តាីបាភាទនាះ ក៏ធ្វើ

ចរាចរផា្លាស់ទីឆ្ពាះទៅខាសាទឹកខាងលើនាតំបន់អាងទឹកជាា និងធ្វើចរាចរចុះមកខាសាទឹកខាងកាាមវិញ នាចុងរដូវទឹកជំនន់ ពោលគឺនៅពាលទឹកទន្លា



តាីបាាកណ្តុរ

រងថា្លា។ វាសុីពពួកគាុំ លៀស ខាយង-ខ្ចាជាអាហារ។ ដោយសរតាីបាាកណ្តុរ ជាបាភាទតាីដាលធ្វើចរាចរក្នុងចមា្ងាយជិត និងមធាយម ដូច្នាះវាមិនសូវ

ងាយរងគាាះដោយសរទំនប់វារិអគ្គិសនី ដូចបាភាទតាីដទាទៀតឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តា គាគួរមានការសិកាសាសាាវជាាវបន្ថាមទៀត ទៅលើរបបទឹកហូរបាចាំ

ឆ្នាំនៅក្នុងអាងទឹកជាា និងជមាកសំខាន់ៗជាចាើនទៀត ដាលវារស់នៅ។ ដោយខ្វះខាតទិន្នន័យ វាមិនតាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN 

Red List ទា។ ទោះយ៉ាងណា តាីបាាកណ្តុរ តាូវបានគាចាត់ទុកថា វាងាយរងគាាះដោយការបំពុលបរិស្ថាន។



Gymnostomus siamensis 
Siamese mud carp

 IUCN: Least Concern

តាីរៀលតុប មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Gymnostomus siamensis) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Siamese mud carp ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលរស់
នៅចាើនតាមដងទន្លាមាគង្គ និងអាងទន្លាមាក្លង និងទន្លាចៅបាាយ៉ាក្នុងបាទាសថាផងដារ។ តាីរៀលតុប មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ២០ ស.ម វារស់
នៅពាក់កណា្តាលកម្ពស់ទឹក ឬនៅបាតទន្លាតូច-ធំ ទីដាលវាអាចស្វាងរកចំណីបានដូចជា សរាយ ស្លា ពពួកអតិសខុមបាាណ និងប្លង់តុងរុក្ខជាតិ។ 
នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ខណៈពាលដាលកម្ពស់ទឹកចាប់ផ្តើមសាកក្នុងខាតុលា ហ្វូងតាីរៀលតុប ក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីជាបាចាំឆ្នាំ  ចាញពីតំបន់ពាា
លិចទឹក។ ការធ្វើចរាចរនាះ ចាះតាកើនឡើងចាើនជាលំដប់ រហូតដល់ខាធ្នូ  ជាពិសាសចាញពីបឹងទន្លាសប ឆ្ពាះទៅក្នុងទន្លាមាគង្គ បនា្ទាប់មក ក៏ធ្លាក់
ចុះបន្តិចម្តងៗ។ ចាប់ពីខាតុលា ដល់ខាកុម្ភៈ តាីរៀលតុប ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាញពីសាុកមុខកំពូល ខាត្តកណា្តាល មុនយប់ថ្ងាពាញបូរមី ឆ្លងកាត់ទន្លា
ចតុមុខ ភ្នំពាញ ឆ្ពាះទៅលាបាក់ខោន។ នៅខាសាទឹកខាងលើក្នុងខាត្តកាចាះ វត្តមានតាីរៀលតុបដ៏ចាើនលើសលប់ នាយប់ថ្ងាពាញបូរណ៍មី និងនៅសំបូរ 



ខាត្តកាចាះ នាថ្ងាបនា្ទាប់។ នៅកាបារលាបាក់ខោន សកម្មភាពធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីរបស់តាីរៀលតុប បន្តរហូតដល់ខាមិនា។  ក៏ប៉ុន្តា ក្នុងខាមាស វាធ្វើចរាចរ
ចុះ-ឡើងទាំងពីរទិស។ ចាប់ពីខាឧសភា ដល់ កក្កដ នាដើមរដូវវសាសា តាីរៀលតុប ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចុះមកខាសាទឹកខាងកាាមវិញ ចូលទៅតំបន់
ទំនាបពាាលិចទឹកក្នុងបឹងទន្លាសប និងទៅតំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គ។ តាីរៀលតុប តាូវបានគាចាត់ទុកថាមានសរៈសំខាន់ណាស់សមាាប់បាជាជន
រស់នៅក្នុងតំបន់។ នៅក្នុងរដូវសមាបូរតាីបំផុតចាប់ពីខាតុលា ដល់ខាកុម្ភៈ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមដងទន្លាសប បាជាជនកម្ពុជានិយមយកតាីរៀលតុប 
ធ្វើជាតាីបាហុក និងតាីឆ្អើរ ទុកសមាាប់រដូវខាសត់តាី ។ តាីរៀលតុប តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Least Concern) ក្នុងឆ្នាំ 

២០១២ ជាបាភាទតាីមានការពាួយបារម្ភតិចតួច ដាលនឹងអាចឈានទៅដល់ការផុតពូជ។ ទោះជាយ៉ាងណា សំណង់ទំបន់វារិអគ្គិសនីនៅតាមដង
ទន្លាមាគង្គ អាចនឹងជាផលអវិជ្ជមាន សមាាប់តាីបាភាទនាះ។

តាីរៀលតុប
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច



Cyclocheilichthys enoplos
IUCN: Least Concern

តាីឆ្កាក មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Cyclocheilichthys enoplos) ជាបាភាទតាីទឹកសប រស់នៅក្នុងដាទន្លាធំៗ របស់ទន្លាមាគង្គកាាមទាំងអស់។ វាមាន
បាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ៧៥ ស.ម ខណៈបាវាងដងខ្លួនជាទូទៅ ៤៥ ស.ម។ តាីឆ្កាក រស់នៅពាក់កណា្តាលកម្ពស់ទឹកទន្លា រហូតដល់បាតទន្លា ទីដាលវា
អាចរកចំណីចមាបងដូចជា ឫសរុក្ខជាតិ ប្លង់តុងសត្វ និងស្លាបាតង។ ប៉ុន្តា កូនតូចៗរបស់វា ក៏សុីប្លង់តុងសត្វដារ ខណៈតាីឆ្កាកពាញវ័យចាប់កូនតូចៗ 
របស់សត្វល្អិតទើបនឹងញាស់ និងពពួកសត្វមានសមាបកដូចជា ខាយង ខ្ចា កា្តាម កំពិស បង្កង និងតាី ជាអាហារ។ តាីបាភាទនាះ ពង-កូន អំឡុងរដូវភ្លៀង
ធ្លាក់ នៅក្នុងតំបន់ពាាលិចទឹក និងវិលតាឡប់ចូលទៅក្នុងទន្លាវិញ ចាប់ពីខាតុលា ដល់ខាធ្នូ។ នៅក្នុងទន្លាមាគង្គ តាីឆ្កាក ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាញពី
បឹងទន្លាសប ឆ្លងកាត់ភ្នំពាញ ឆ្ពាះទៅលាបាក់ខោនខាសាទឹកខាងលើ ចាប់ពីខា វិច្ឆកា ដល់ខាកុម្ភៈ។ តាីបាភាទនាះ នឹងធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីតាឡប់មកខាសា



តាីឆ្កាក
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

ទឹកខាងកាាមចូលទៅក្នុងបឹងទន្លាសបវិញ ក្នុងខាឧសភា ដល់ខាសីហា និងមួយចំនួនទៀត បន្តដំណើរទៅតំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គ ក្នុងបាទាស
វៀតណាមជាទីដាលពួកវាបន្តរស់នៅរហូតដល់ខាតុលា-វិច្ឆិកា។ តាីឆ្កាក តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Least Concern) 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ជាបាភាទតាីដាលមានការពាួយបារម្ភតិចតួចថានឹងឈានទៅដល់ជាបាភាទតាីរងគាាះផុតពូជ។ ការនាសទហួសកមាិតពីអតីតកាល
និងទៅអនាគត ការបំពុលបរិស្ថាន ការបាត់បង់ និងការបាាបាួលទីជមាកដោយសរការសងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនី ដាលជាផលរំខានដល់ការធ្វើចរាចរ
ផា្លាស់ទី សុទ្ធតាជាចំណុចអវិជ្ជមាន ដាលនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមចា្ឆាបាភាទនាះ។ 



Boesemania microlepis
Boeseman croaker

IUCN: Near Threatened

តាីបាមា៉ា មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Boesemania microlepis) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Boeseman croaker មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១០០ ស.ម 
និងមានទម្ងន់អតិបរមា ១៨ គ.ក។ វារស់នៅក្នុងទន្លាធំៗ ដាលមានទឹកហូរ នៅបឹងទន្លាសប និងនៅតាមអន្លង់ជាាៗក្នុងទន្លាមាគង្គ ពិសាសនៅខាត្ត
កាចាះ និងស្ទឹងតាាង។ ទាំងខួបបាាំងខួបវសាសា។ តាីបាមា៉ា វាសុីចាទឹក សត្វល្អិតដាលរស់ក្នុងទឹក និងតាីល្អិតៗជាអាហារ។ តាីបាភាទនាះ ហាក់ដូចជា
មិនសូវមានទមា្លាប់ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាបាស់លាស់ទា។ ការកកើតឡើងយ៉ាងគំហុកនូវចំនួនតាីបាមា៉ានៅក្នុងតំបន់ទឹកជាា នាទន្លាមាគង្គ ដូច្នាះ វាតាូវបាន



តាីកាបស
ជាបាភាទតាីដាល

កំពុងរងការគំរាមកំហាង

គាសន្និដ្ឋានថា វាអាចជាកន្លាងពង-កូនរបស់វាតាម្តង។ តាីបាមា៉ា តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Near Threatened) ក្នុងឆ្នាំ 
២០១១ ជាបាភាទតាីដាលកំពុងរងការគំរាមកំហាង និងឈានទៅជិតផុតពូជ។ ការនាសទហួសកមាិតពីអតីតកាល និងទៅអនាគត ការបាត់បង់ និង
ការបាាបាួលទីជមាកដោយសរការសងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនី ទំនងជាបញ្ហាអវិជ្ជមាន ដាលបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមចា្ឆាបាភាទនាះ។ 



Pangasius krempfi 
IUCN: Vulnerable

តាីបង់ឡាវ មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Pangasius krempfi) ជាបាភាទតាីរស់នៅក្នុងទឹកសបផង ទឹកបាាផង ពោលគឺវារកចំណីនៅតំបន់ឆ្នារសមុទា និង
ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចូលទៅបណា្តាញទឹកសបសំខាន់ៗ ដូចជាទន្លាមាគង្គជាដើម ដើមាបីពង-កូន។ ប៉ុន្តា គាមិនដឹងថា វាពង-កូននៅទីណាជាក់លាក់់ទា តា
តាូវបានគាសន្មតថា វាពង-កូននៅក្នុងទន្លាមាគង្គផ្នាកខាងលើ។ តាីបុងឡាវ មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១២០ ស.ម និងទម្ងន់ ១៤គ.ក។ វាស្ថិតក្នុង
អមាបូរតាីបាា pangasiid តាមួយគត់ ដាលចំណាយពាលភាគចាើននាជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកបាា គឺនៅក្នុងសមុទា ប៉ុន្តា វាធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីទៅពង-កូន នៅ
ក្នុងទឹកសប និងទន្លាមាគង្គ។ តាីបាភាទនាះ តាូវបានគាសន្មតថា យ៉ាងហោចណាស់ ក៏មានពីរដំណាក់កាលនាការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីដារ។ ទីមួយ គឺ
ការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាប់ពីខា ឧសភា ដល់ កញ្ញា ដោយចាញពីភាគខាងតាបូងនាលាបាក់ខោន ឆ្ពាះទៅខាសាទឹកខាងលើ តាមបណ្តាយដងទន្លាមាគង្គ 



តាបីុងឡាវ
ជាបាភាទតាីដាល

ងាយរងគាាះ

ឈាងខុង ជិតពាំដាន ឡាវ-ថា-មីយ៉ាន់មា៉ា ដើមាបីពង-កូន។ ទីពីរ គឺការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចុះទៅខាសាទឹកខាងកាាម ចាប់ពីខាត្តស្ទឹងតាាង រហូតដល់
ខាត្តកំពង់ចាម ក្នុងរដូវពង-កូនក្នុងចនោ្លាះខា ឧសភា ដល់ខាសីហា តាមិនតាូវបានគាដឹងថា វាពង-កូននៅកន្លាងណាទា។ តាីបុងឡាវ តាូវបានគាកត់
តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Vulnerable) ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ជាបាភាទតាីងាយរងគាាះ ដាលនឹងឈានទៅរកការផុតពូជ។ កតា្តាគំរាមកំហាង
ដ៏សំខាន់នាពាលបច្ចុបាបន្នចំពោះតាីបាភាទនាះគឺ ការនាសទហួសកមាិតក្នុងពាលនាការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីរបស់វាក្នុងសមុទា។ កាាពីនាះ តាីបុងឡាវ 
ងាយបាឈមនឹងទំបន់វារិអគ្គិសនីនៅតាមបណ្តាយទន្លាមាគង្គ ដាលជាផ្លូវធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីដើមាបីពង-កូនរបស់វាណាស់។



Pangasius macronema  
IUCN: Near Threatened

តាីឈ្វៀតឆ្នូត  មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Pangasius macronema) ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលរស់នៅជាហ្វូងធំៗ នៅតាមទន្លា បឹង និងអាងស្តុកទឹក 
ដាលមានចរន្តទឹកហូរខា្លាំង។ តាីឈ្វៀតឆ្នូត មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ៣០ស.ម។ វាសុីពពួកសិបាបីជាតិ ដង្កូវទឹក សត្វល្អិត តាីល្អិតៗ និងកំពឹសជា
អាហារ។ តាីបាភាទនាះ វាធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចូលទៅក្នុងដាទន្លា និងពាាលិចទឹកជាមួយតាីឈ្វៀតកា្តារ (Pseudolais pleurotaenia) នឹងពពួកតាីមាន
សាកា cyprinid ជាចាើនបាភាទទៀត នៅពាលទឹកចាប់ផ្តើមល្អក់។ ជាបាភាទតាីធ្វើចរាចរផា្លាស់ទី តាីឈ្វៀតឆ្នូត ពឹងផ្អាកលើទីកន្លាងណាដាលមាន



តាីឈ្វៀតឆ្នូត
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

ទឹកជាាៗ ដើមាបីការពារខ្លួនក្នុងពាលធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីឆ្ពាះទៅខាសាទឹកខាងលើ នាទន្លាមាគង្គ។ ជាទូទៅ តាីឈ្វៀតឆ្នូត ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីនាពាលយប់
ខណៈពាលថ្ងា ពួកវាឈប់សមាាកបាមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លាងទឹកជាាៗ។ តាីបាភាទនាះ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List 

(Least Concern) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ជាបាភាទតាីដាលមានការពាួយបារម្ភតិចតួច ថានឹងឈានទៅដល់ការផុតពូជ។ កតា្តាគំរាមកំហាងនាពាល
បច្ចុបាបន្នចំពោះតាីបាភាទនាះ គឺមិនតាូវបានគាដឹងនៅឡើយទា។



Pangasius conchophilus 
IUCN: Least Concern

តាីកា មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Pangasius conchophilus) ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលរស់នៅក្នុងទន្លាចៅបាាយ៉ា ទន្លាបាងបាគង្គ ក្នុងបាទាសថា 

ទន្លាមាគង្គ និងទន្លាសបក្នុងបាទាសកម្ពុជាផងដារ។ តាីកា មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១២០ ស.ម។ តាីបាភាទនាះ វារស់នៅក្នុងទន្លាធំៗ ដាលមាន
ចរន្តទឹកហូរលឿនតាបាញ់ និងទន្លាទឹកជាាដាលមានចរន្តទឹកហូរយឺត ពាមទាំងមានចូលទៅក្នុងតំបន់ពាាលិចទឹកផងដារ។ កូនតាីកាតូចៗ សុីកំពឹស 
និងពពួកសត្វលិ្អត ខណៈតាីកាជំទង់ និងពាញវ័យ ពួកវាសុីកំពឹស និងពពួកសត្វលិ្អត ជាពិសាសសិបាបីជាតិ ដាលបានបំពាញកាពះរបស់វាដ៏ចាើន
លើលលប់ជាងបាភាទតាីផាសាងក្នុងអមាបូរដូចគ្នានាះ។ នៅរដូវវសាសា ជាពាលវាលាដាលតាីកាតាូវចាកចាញពីទន្លាមាគង្គ ចូលទៅក្នុងតំបន់ពាាលិចទឹក 
ពាមទាំងសុីផ្លារុក្ខជាតិនៅទីនោះ ភាគចាើនជាងចំណីផាសាងៗ ឯទៀត។ ក្នុងរដូវបាាំង តាីកាចូលទៅជាកកោនក្នុងអាងទឹកជាា និងទន្លាធំៗ។ តាីបាភាទ



តាីកា
ជាបាភាទតាីដាល
មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

នាះ វាពង-កូននៅតាមដងទន្លាធំៗ ក្នុងរដូវទឹកជំនន់ ហើយកូនតូចៗរបស់វា ចូលទៅក្នុងតំបន់លិចទឹក។ តាីកាធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីឆ្ពាះទៅខាសាទឹកខាង
លើទន្លាមាគង្គជាហ្វូង ចាប់ពីខាឧសភា ដល់ខាកក្កដ និងតាូវបានគាគិតថា វាមិនមានជាបាភាទតាីធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីក្នុងចមា្ងាយផ្លូវឆ្ងាយទា។ តាីកា តាូវ
បានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Least Concern) ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ជាបាភាទតាីដាលមានការពាួយបាារម្ភតិចតួច ដាលអាចឈាន
ដល់បាភាទតាីរងគាាះផុតពូជ។ ប៉ុន្តា ការនាសទហួសកមាិតពីអតីតកាល និងទៅអនាគត ការបាត់បង់ និងការបាាបាួលទីជមាក ដោយសរការ

សងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនី ទំនងជាបញ្ហាអវិជ្ជមាន ដាលបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមចា្ឆាបាភាទនាះ។ មិនតាប៉ុណ្ណាះ តាីបាភាទនាះ បានរងផលប៉ះពាល់
ពីការបាត់បង់ពាាលិចទឹកជាជមាកក្នុងបឹងទន្លាសប និងតាមដងទន្លាមាគង្គទាំងមូល។ 



Pangasius sanitwongsei 
Giant pangasius 

IUCN: Critically Endangered

តាីពោពាុយ មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Pangasius sanitwongsei) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Giant pangasius ជាបាភាទតាីទឹកសប រស់នៅក្នុង
ទន្លាធំៗ និងដាទន្លា ដាលមានពាាលិចទឹកព័ទ្ធជុំវិញ ដូចជាអាងទន្លាចៅបាាយ៉ា អាងទន្លាមាគង្គ ដោយវាបាើបាាស់អាងទឹកជាាសមាាប់ជាកកោនក្នុង
រដូវបាាំង។ តាីពោពាុយ មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ៣០០ស.ម និងទម្ងន់អតិបរមា ៣០០គ.ក។ វាសុីពពួកកា្តាម កំពឹល បង្កង ពាមទាំងសកសពសត្វ
ផាសាងៗ ដាលអណ្តាតទឹក។ វាជាបាភាទតាីធ្វើចរាចរផា្លាស់ទី ពង-កូនមុនរដូវភ្លៀង ដោយកូនតូចៗរបស់វាអាចលូតលាស់ដល់បាវាងបាហាល ១០ស.ម 
នៅពាក់កណា្តាលខាមិថុនា។ តាីពោពាុយ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Critically Endangered) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ជាបាភាទ



តាីពោពាុយ
ជាបាភាទតាីដាល
រងគាាះធ្ងន់ធ្ងរ

តាីរងគាាះធ្ងន់ធ្ងរជិតផុតពូជ។ កតា្តាគំរាមកំហាងដ៏សំខាន់នាពាលបច្ចុបាបន្នចំពោះតាីបាភាទនាះគឺ ការនាសទហួសកមាិត ការបាត់បង់ទីជមាក និង
ការបំពុលបរិស្ថាន។ កាាពីនាះ តាីពោពាុយ ទំនងជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការបំផ្លិចបំផា្លាញតំបន់មានទឹកហូរលឿន និងថ្មប៉បាះទឹក ដាលជាផ្នាក
មួយនាគមាាងកាលម្អនាវាចរណ៍ និងការសងសង់ទំបន់វារិអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លាមាគង្គជាដើម។ គមាាងទាំងនាះ បានជះឥទ្ធិពលលើវដ្ដធម្មជាតិ
នាទឹកជំនន់/គាាះរាំងស្ងួត នៅតាមដងទន្លាទាំងមូល ពាមទាំងឥរិយបថនាការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីរបស់តាីពោពាុយផងដារ។



Pao cambodgiensis
IUCN: Data Deficient

តាីកាពតខ្មារ មានឈ្មាះវិទាយាសសា្ត (Pao cambodgiensis) ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលមានរស់នៅពាសពាញក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ ដូចជានៅក្នុង
អាងទន្លាមាគង្គកាាម ពាមទាំងដាទន្លាសំខាន់ៗផងដារ ដូចជាទន្លាសាកុងជាដើម។ តាីកាពតខ្មារ មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១៥.៣ ស.ម។ តាី
បាភាទនាះ វាចាឹបសុីសិបាបីជាតិ និងប្លង់តុងសត្វជាអាហារ ជួនកាលក៏អាចចាឹបមនុសាសផងដារ បើវាបានជួបជាអាហារ។ ចំពោះការបន្តពូជ តាីកាពត



តាីកាពតខ្មារ
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

ខ្មារ មិនតាូវបានគាដឹងថាវា ពង-កូន ក្នុងពាលណា នៅទីណាឡើយ។ ដោយខ្វះខាតទិន្នន័យ តាីបាភាទនាះ វាមិនតាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជី

កាហម IUCN  IUCN Red List ទា។ កតា្តាគំរាមកំហាងនាពាលបច្ចុបាបន្នចំពោះតាីកាពតខ្មារ មិនតាូវបានគាដឹងឡើយ។



Probarbus julieni 
IUCN: Endangered

តាីតាសក ់(Probarbus jullieni) មានឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Isok barb គឺជាបាភាទតាីទឹកសប រស់នៅក្នុងទន្លាមាគង្គ ដាលមានសាកាធំៗ 
ពាមទាំងឆ្នូតខ្មា៦ តាមបណ្តាយដងខ្លួនចាប់ពីសាកីដល់កន្ទុយ។ តាីបាភាទនាះ អាចមានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមាដល់ទៅ១៥០ស.ម និងមានទម្ងន់ 
៧០គីឡូកាាម។ តាីតាសក់ រស់នៅតាមដងទន្លាធំៗ ដាលមានសាទាប់ខាសាច់ ឬគាួស និងមានសិបាបិជាតិរស់នៅ ពាមទាំងមានរុក្ខជាតិទឹកផងដារ 
ជាកន្លាងដាលវាអាចរកចំណីបាន។ តាីតាសក់ ធើ្វចរាចរផា្លាស់ទីចាញពីខាត្តកំពង់ចាម ក្នុងបាទាសកម្ពុជា ចាប់ពីខាតុលា ដល់ ខាកុម្ភៈ ឆ្លងកាត់
លាបាក់ខោន ឆ្ពាះទៅគោលដៅនាខាត្តឆៀងខុង ផ្នាកខាងលើទន្លាមាគង្គក្នុងបាទាសថា។ មានព័ត៌មានខ្លះពីអ្នកនាសទ បានឲាយដឹងថា តាីតាសក់បាន



តាីតាសក់
ជាបាភាទតាីដាល
កំពុងឈានទៅផុតពូជ

ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីបន្តទៅទៀត ឆ្ពាះទៅដាទន្លា «ណាមតា» ក្នុងបាទាសឡាវ ដើមាបីពង-កូន ក្នុងខាមិនា-មាស។ តាីតាសក់ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុង
បញ្ជីកាហម IUCN Red List (Endangered) ជាបាភាទតាីរងគាាះជិតផុតពូជក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ បច្ចុបាបន្ន តាីតាសក់កំពុងបាឈមនឹងការនាសទហួស
កមាិត ការបំផ្លិចបំផា្លាញទីជមាក និងការកសងទំនប់វារិអគ្គិសនីធំៗ ពាមទាំងជាគោលដៅរបស់អ្នកនាសទ ជាបាភាទតាីដាលតាូវនាសទយកពង
ផងដារ ក្នុងរដូវតាីពង។



Pseudomystus siamensis 
Asian bumblebee catfish

IUCN: Least Concern

តាីកញ្ចុះថ្ម មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Pseudomystus siamensis) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Asian bumblebee catfish ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាល
មានរស់នៅពាសពាញក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ ដូចជានៅក្នុងអាងទន្លាមាគង្គកាាម ទន្លាមាក្លង ទន្លាចៅបាាយ៉ា បាព័ន្ធទន្លានៅសងខាងជមាាលនា
ឧបទ្វីបមា៉ាឡា និងនៅតាមបណ្តាយឆ្នារសមុទានាភាគអាគ្នាយ៍ក្នុងបាទាសថា ជាដើម។ វាក៏មានរស់នៅចាើន នៅតាមបណ្តាយដងទន្លាមាគង្គកាាម
និងនៅក្នុងដាទន្លាសំខាន់ៗ ដូចជាទន្លាសាកុងជាដើម។ តាីកញ្ចុះថ្ម មានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ១៥ស.ម។ វាសុីកូនតូចៗ របស់វារិសត្វ ពាមទាំង



តាកីញ្ចុះថ្ម
ជាបាភាទតាីដាល

មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

កន្ទុំរុយផងដារជាអាហារ។ តាីកញ្ចុះថ្ម ពង-កូន អំឡុងពាលរដូវវសាសាចាប់ផ្តើមចូលមកដល់ ដោយយើងអាចឃើញកូនតូចៗរបស់វាជាប់មងរបស់
អ្នកនាសទ នៅក្នុងខាឧសភា។ តាីកញ្ចុះថ្ម តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN Red List (Least Concern) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ជាបាភាទ
តាីដាលមានការពាួយបារម្ភតិចតួច ថានឹងឈានដល់ទៅដល់បាភាទរងគាាះដច់ពូជ។ កតា្តាគំរាមកំហាងនាពាលបច្ចុបាបន្នចំពោះតាីបាភាទនាះ 
មិនតាូវបានគាដឹងឡើយ។



Bagarius yarrelli 
IUCN: Near Threatened
Pseudomystus siamensis 
IUCN: Vulnerable

តាីកាបក មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Tenualosa thibaudeaui) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Laotian shad ជាបាភាទតាីដាលគាសន្មតថា បានធ្វើចរាចរ

ជាង ២០០០ គីឡូម៉ាតាពីសមុទា ចូលមករស់នៅតាមដងទន្លាមា តំបន់ទំនាបតាមដាទន្លា និងតំបន់ទំនាបលិចទឹក ក្នុងទន្លាមាគង្គ។ តាីកាបក មាន
បាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ៣០ ស.ម និងមានទម្ងន់ ១គីឡូកាាម ជាបាភាទតាីសុីតាចំណីតូចល្អិតៗ ដាលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នាកទទាបាន 
ដូចជាផ្លុងតុងរុក្ខជាតិ ផ្លុងតុងសត្វ និងបាក់តារី និងរូបធតុតូចល្អិតផាសាងៗដាលមានក្នុងទឹក។ តាីកាបក ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាញពីខាសាទឹកខាងលើ ក្នុង
បាទាសឡាវ ចុះមកក្នុងបាទាសកម្ពុជា ក្នុងខាកក្កដ ដោយអាចហូរតាមចរន្តទឹកជំនន់ពីទន្លាមាគង្គ និងចូលទៅក្នុងបឹងទន្លាសប។ ក្នុងពាលទឹក
បឹងទន្លាសបសាកចុះ តាីកាបក ក៏ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចាញពីបឹងទន្លាសបចូលទៅក្នុងទន្លាមាគង្គវិញ។ ខណៈពាលទឹកទន្លាមាគង្គសាកចុះ វាក៏ចាប់ផ្តើម



ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លាបាក់ខោន ឆ្ពាះទៅភាគខាងតាបូងបាទាសឡាវវិញ។ យ៉ាងហោចណាស់ មានតំបន់ពីរដាលតាីបាភាទនាះ រស់ចាើនក្នុងអាង

ទន្លាមាគង្គ។ ទីមួយ នៅជុំវិញតំបន់សយ៉ាបូរី ភាគខាងជើងបាទាសឡាវ និងផ្នាកខាសាទឹកខាងលើ។ ទីពីរ នៅទន្លាមាគង្គកាាម ដាលវាធ្វើដំណើរចាញ
តំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គក្នុងបាទាសវៀតណាម ចូលទៅតំបន់បា៉ាកសន ភាគខាងកាាមទីកាុងវៀងច័ន្ទ បាទាសឡាវ។ តាីកាបក តាូវបានគាគិតថា 
ពងកូននៅភាគកណា្តាលនាទន្លាមាគង្គ ដោយតាីជំទង់ៗ រកចំណីនៅទីជមាកក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹក និងដាទន្លា។ តាីកាបក តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុង 
បញ្ជីកាហម IUCNRed List (Vulnerable) ជាបាភាទតាីងាយរងគាាះផុតពូជ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ តំបន់អាងទឹកជាានៅតាមដងទន្លាមាគង្គ រវាងខាត្ត
ស្ទឹងតាាង និងខាត្តកាចាះ  បើមានការសងសង់ទំនប់វារិអគ្គិសនី នោះដង់សុីតាមច្ឆជាតិបាភាទនាះ នឹងងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុត។

តាីកាបក
ជាបាភាទតាីដាល

ងាយរងគាាះ



Wallago attu 
IUCN: Near Threatened

តាីសណា្តាយ មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Wallago attu) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Wallago ជាបាភាទតាីទឹកសប រស់នៅក្នុងទន្លា អូរ ស្ទឹង បឹងបួរ 
អាងស្តុកទឹក និងតំបន់វាលទំនាបលិចទឹក។ តាីសណា្តាយមានបាវាងដងខ្លួនអតិបរមា ២៤០ ស.ម។ វាជាបាភាទតាី លោ្មាភសុីមិនចាះឆ្អាតដ៏ធំមួយដាល
សុីសច់ជាអាហារ និងធំលូតលាស់នៅតាមមាត់ចាាំងទន្លា អូរដាលមានដុះស្មា និងភាគចាើនវាលាក់ខ្លួននៅក្នុងរន្ធ។ តាីសណា្តាយ ជាបាភាទតាីដាល
មានសកម្មភាពយឺត ស្ងប់ស្ងាត់ ស្វាងរកចំណីនៅបាតទន្លាជាាៗ មានទឹកនឹង ឬទឹកហូរតិចៗ ពាមទាំងនៅសាទាប់បាតកាាមដាលមានភក់ ឬលាបាប់។
តាីសណា្តាយវ័យជំទង់ អាហារចមាបងរបស់វាគឺសត្វល្អិត ចំណាកឯតាីពាញវ័យ សុីតាីតូចៗ កំពឹល កា្តាម និងសិបាបីជាតិ។ វាធ្វើចរាចរផា្ទាស់ទីចូលទៅក្នុង
ស្ទឹងតូចៗ បាឡាយ និងតំបន់លិចទឹក ក្នុងរដូវទឹកជំនន់ដើមាបីពង-កូន។ ជាទូទៅ តាីបាភាទនាះពងដក់ជាប់នឹងរុក្ខជាតិដាលដុះក្នុងទឹក ឬស្មា ហើយ



តាីសណា្តាយ
ជាបាភាទតាីដាល

កំពុងឈានទៅផុតពូជ

វានឹងញាស់នៅក្នុងរយៈពាលបីថ្ងាកាាយ។ នៅពាលកមាិតទឹកជំនន់ទន្លាមាគង្គសាកចុះ តាីសណា្តាយក៏វិលតាឡប់ចូលមាគង្គ ឬដាទន្លាធំៗវិញ ជាទី
ដាលវាស្នាក់នៅក្នុងអាងទឹកជាាទាំងនោះ រហូតដល់រដូវទឹកជំនន់លើកកាាយចូលមកដល់។ តាីសណា្តាយ តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម 
IUCN Red List (Near Threatened) ជាបាភាទតាីកំពុងឈានទៅរងការគំរាមកំហាងរងគាាះផុតពូជក្នុងឆ្នាំ ២០១០។ ការនាសទហួសកមាិតពីអតីត
កាល និងទៅអនាគត ជាបញ្ហាបាឈមដ៏ធំមួយ ដាលជាមូលហាតុនាការធ្លាក់ចុះចំនួនតាីបាភាទនាះ។ ចំណាកឯបញ្ហាបាឈមដ៏មានសកា្តានុពល
ផាសាងទៀតគឺ កំណើតមនុសាសដាលចាះតាកើនឡើង និងបានបំផ្លិចបំផា្លាញទីជមាករបស់វា ពាមទាំងមានការបាកួតបាជាងពីបាភាទតាីចំណាកសាុក
មកពីខាងកាាតំបន់ផងដារ។



Yasuhikotakia modesta 
IUCN: Least Concern

តាីកញ្ជាូក មានឈ្មាះវិទាយាសស្តា (Yasuhikotakia modesta) និងឈ្មាះជាភាសអង់គ្លាស Redtail botia ជាបាភាទតាីទឹកសប ដាលជាទូទៅមាន
រស់នៅតាមទន្លាធំៗ ដាលមានភក់នៅសាទាប់ខាងកាាម និងម្តងមា្កាល វាចូលទៅក្នុងតំបន់វាលលិចទឹកផងដារ។ តាីកញ្ជាូក មានបាវាងដងខ្លួន
អតិបរមា ២៥ ស.ម វារកចំណីសុីនៅពាលយប់ ដូចជាជន្លាន សិបាបីជាតិ និងសត្វល្អិតជាអាហារ។ តាីបាភាទនាះ វាធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីជាហ្វូង។ នៅផ្នាក
ខាងលើលាបាក់ខោន នាអាងទន្លាមាគង្គ តាីកញ្ជាូកធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីចូលទៅតាមដាទន្លា និងស្ទឹងតូចៗ ទីដាលវាអាចពង-កូន អំឡុងពាលមុនរដូវទឹក
ជំនន់ចូលមកដល់។ បនា្ទាប់មក ពាលដាលទឹកចាប់ផ្តើមសាក វាក៏តាឡប់ចូលមកតាមដាទន្លា និងទន្លាមាគង្គវិញ។ ការធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីឆ្ពាះទៅខាសា



តាីកញ្ជាូក
ជាបាភាទតាីដាល
មានការពាួយបារម្ភតិចតួច

ទឹកខាងកាាមលាបាក់ខោន ពីតំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គ ចាប់ពីខាវិច្ឆិកា ដល់ខាមិនា គឺកើតឡើងដោយសរទឹកទន្លាមាគង្គសាកខា្លាំង ជាជំនួសមកវិញ
ទឹកបាាក៏ហូរចូល។ ចាប់ពីខាឧសភា ដល់ខាកក្កដ តាីកញ្ជាូក ធ្វើចរាចរផា្លាស់ទីពីលាបាក់ខោន ចុះមកខាសាទឹកខាងកាាម ចូលទៅក្នុងតំបន់ទំនាបលិច
ទឹក ភាគខាងតាបូងបាទាសកម្ពុជា និងតំបន់ដីសណ្តទន្លាមាគង្គ ក្នុងបាទាសវៀតណាម។ តាីកញ្ជាូក តាូវបានគាកត់តាាចូលក្នុងបញ្ជីកាហម IUCN 

Red List (Least Concern) ជាបាភាទតាីដាលមានការពាួយបារម្ភតិចតួច ដាលអាចឈានទៅជាបាភាទតាីដាលរងគាាះជិតផុតពូជ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ 
តាីបាភាទនាះ ពុំមានព័ត៌មានចាបាស់លាស់អំពីបញ្ហាបាឈមចំពោះពួកវានៅឡើយទា។ 
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