
 

 

 

 

Անտառային 

էկոհամակարգերի 

առողջացման ցուցանիշները 

 

 

 

 
                          

 

 



 

                               

 

                     Անտառը որպես էկոհամակարգ 

 

Էկոհամակարգը կենդանի օրգանիզմների և դրանց բնակության միջավայրի, ինչպես 

նաև նրանց փոխազդեցությունը պայմանավորող բնական երևույթների 

ինքնակարգավորվող ամբողջություն է: 

 

Անտառը էկոհամակարգ է, որը բնութագրվում է ծառածածկույթով, բույսերի և 

կենդանիների առկայությամբ:  

 Հայաստանում անտառները կազմում են ընդհանուր տարածքի 12.7%-ը: Ավելի շատ 

անտառներով հարուստ են ՀՀ-ի հարավ-արևելյան մարզերը, որտեղ գերակշռում են 

հաճարենու անտառները: Հաճարենու խոնավ անտառները տարածում ունեն 

Ենթալպյան շրջաններում, իսկ նրանց ներսում և եզրերին գտնվում են կաղնու մաքուր 

և խառը ծառուտները: Կաղնու մաքուր անտառները հիմնականում տարածված են 

հարավային չոր լանջերի միջին և վերին գոտիներին, իսկ խառնանտառները՝ 

արևմտյան և արևելյան լանջերին:  

 Կաղնու տիպիկ անտառները տարածում ունեն Լոռու մարզում: Հանրապետության 

տարածքում երբեմն հանդիպում են սոճու անտառների փոքր տարածություններ: 

Ամենամեծը Գյուլագարակի սոճուտներն են և Շահալիի անտառատեղամասի 

սոճուտը: 

 

                        

 

 

  

 



 

 Էկոհամակարգը ինքնավերարտադրվող և ինքնակարգավորվող համակարգ է, որում 

առկա են տարբեր օրգանիզմներ. օրինակ՝ պրոդուցենտներ, որոնք արտադրողներն են, 

սպառողները՝ կոնսումենտներն են, իսկ ռեդուցենտները, որոնք փոխներգործում են 

մեկը մյուսի և շրջակա միջավայրի վրա: Էկոհամակարգի մի մասն է կազմում նաև 

մարդը: 

Էկոհամակարգերը ընդունակ են բնական փոփոխությունների, դինամիկ են, 

փոփոխվում են բնական ազդեցությամբ, կամ մարդու միջամտության հետևանքով:  

 

 Մարդու ազդեցությունը էկոհամակարգի վրա 

                       Մարդը և էկոհամակարգերը 

 Էկոհամակարգերը շատ կարևոր են մարդու 

կյանքում: Նա բնությունից ստանում է սնունդ, 

դեղամիջոցներ, արդյունաբերական 

արտադրությանը անհրաժեշտ հումք և այլն:  

 Մարդը, հին ժամանակներից սկսած, 

ներգործում է էկոհամակարգերի վրա՝ 

ազդելով ինչպես բույսերի և կենդանիների, 

այնպես էլ բիոտոպերի, այսինքն անկենդան 

բաղադրիչների վրա: Մարդը, քայքայելով 

բնական էկոհամակարգերը, սկսեց ստեղծել արհեստականները: 

Մոտ 10 հազար տարի առաջվանից մարդը սկսեց չօգտվել բնության բարիքներից, 

սկսելով զբաղվել բուսաբուծությամբ և անասնաբուծությամբ: Նա այդ բարիքները 

ստացավ իր աշխատանքային գործունեության արդյունքում: Արդյունաբերական 

հեղափոխությունը, որը սկսվել է մոտավորապես 300 տարի առաջ, նույնպես 

ուղեկցվում էր բնական էկոհամակարգերի վրա մարդկային ծանր ազդեցությամբ: 

Բնության և մարդու փոխազդեցության ժամանակակից փուլում, երբ պահանջները 

աստիճանաբար ավելանում են, մարդը, երբեմն իր կամքից անկախ, քայքայում է 

բնական էկոհամակարգերը:  

Այսօր ցամաքի ավելի քան 20%-ը վերածվում է քաղաքների, արդյունաբերական 

համալիրների, գյուղատնտեսական տարածքների և այլն:  

 



  

        Մարդածին ազդեցությունները էկոհամակարգերի վրա 

 

 

 

 

 

 

 Մարդը, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու ժամանակ, օգտագործում է բնական 

պաշարները առանց մտածելու, որ դրանց սպառման հետևանքով կարող է մեծ 

ծավալով թափոններ արտանետվեն շրջակա միջավայր: Դրա հետևանքով շատ 

էկոհամակարգեր կորցնում են ինքնավերականգնման և ինքնամաքրման 

ունակությունը: Հողային պաշարների անմտածված օգտագործումը  հանգեցնում է 

հողի բերրի շերտի ամբողջական կորստի, նաև համակեցությունների ոչնչացման 

պատճառ է դառնում: 

 Կան շատ փաստեր, մարդու կողմից ներմուծված, տվյալ էկոհամակարգին օտար 

բույսերի և կենդանիների զանգվածային բազմացման մասին: Բնության մեջ 

հազարամյակների ընթացքում համատեղ էվոլյուցիայի արդյունքում, մրցակցող 

տեսակների միջև ստեղծվում է հավասարակշռություն: Բնական կայուն 

էկոհամակարգերում տեսակներից յուրաքանչյուրի թվաքանակը գործնականորեն 

անփոփոխ է, քանի որ կարգավորվում է մյուս տեսակներով: 

Եթե մարդը ձևավորված էկոհամակարգ է ներմուծում նոր տեսակ, ապա այդ տեսակի 

թվաքանակը կտրուկ աճում է, քանի որ նոր պայմաններին հարմարվող տեսակը 

մրցակցության մեջ չի մտնում տեղի տեսակների հետ, նրա համար բացակայում են 

թշնամիները, որոնք կարող էին կարգավորել ներմուծված տեսակի թվաքանակը: 

Արդյունքում, տեղային բազում տեսակների թվաքանակը կտրուկ կրճատվում է, 

էկոհամակարգի կառուցվածքը դառնում է պարզ և, կորցնելով ինքնակարգավորման 

ունակությունը, քայքայվում է:  

 

 

                

 



 

 

                  ՀՀ-ի անտառների հիմնախնդիրները 

Անտառային պաշարների պահպանման, ռացիոնալ օգտագործման 

խնդիրները Հայաստանում 

 

 

 

 

      

Հայաստանում ավելացել են ոչ օրինական անտառհատումները, սակայն  հայտնի չեն 

դրանց ծավալներն ու հաճախությունը: Հիմնախնդիրները բավականին լուրջ են, 

էներգակիրները՝ մասնավորապես գազը աստիճանաբար թանկանում են: 

 Ապօրինի հատումները մի քանի անգամ գերազանցում են օրինական հատումներին:  

 Փայտանյութի ապօրինի մթերումը և վերամշակումը հեշտ խնդիր չէ՝ հեռու գնացող 

էկոլոգիական և տնտեսական հետևանքներով: Անտառային համակարգի 

անկատարությունը նպաստում է անտառների դեգրադացմանը, հատումներին, 

պատճառ է հանդիսանում կենսաբազմազանության կրճատմանը, խթանում է հողի 

դեգրադացմանը և էկոհամակարգի կայունության խախտմանը: Վերջինս բացասաբար 

է ազդում գյուղացիների վրա, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում էին անտառի 

հաշվին:  

Անտառհատումները դեռ երևացող կողմն են, կա նաև հասարակության համար 

անտեսանելի կողմ, որը չափազանց վտանգավոր է, որը կարող է հանգեցնել 

անտառների քայքայմանը և ոչնչացմանը: 

Չնայած նրան, որ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ 

Հայաստանում իրականացվել է  անտառային ոլորտի բարելավմանն ուղղված 

ծրագրեր, սակայն մինչ օրս ՀՀ-ում չի իրականացվել որևէ ընդունելի միջազգային 



փորձի կիրառմամբ համակարգային գնահատում, որի հիման վրա հնարավոր կլիներ 

դասեր քաղել  և համարժեք միջոցառումներ իրականացնել ոլորտում անօրինական 

գործունեությունը և կոռուպցիան նվազեցնելու ուղղությամբ: 

Անտառային պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը Հայաստանում 

Հայաստանի Հանրապետության 

շրջակա միջավայրի բաղադրիչների 

պահպանությունն օրակարգի հարց է 

բնական պաշարների 

շարունակական դեգրադացման, 

կենսաբազմազանության կորստի և 

անապատացման համընդհանուր 

երևույթների կանխարգելման 

տեսակետից: 

Անտառները ունեն ինչպես 

բնապահպանական այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական, ազգային անվտանգությունն 

ապահովող նշանակություն: Այժմ բնական գործոնների բացասական ազդեցության 

հետևանքով անտառային էկոհամակարգը վտանգված է: 

ՀՀ-ի անտառների մոտ 70%-ը ծերացած են: Այն անտառները, որոնք գերհասուն և 

դժվարամատչելի են, այդ անտառներում կան փայտանյութի զգալի պաշարներ: 

Ռելիեֆի կտրտվածության և դժվար հասանելիության պատճառով զերծ են մնում 

անտառօգտագործման շատ տեսակներից:   

Անկանոն անտառհատումները և անտառապաշտպանական գործընթացների 

բացակայությունը նպաստում են կլիմայի փոփոխմանը և հրդեհավտանգության 

բարձրացմանը: Դրանք նպաստում են հրդեհավտանգ պայմանների առաջացմանը, 

ծառուտների չորացմանը և հիվանդությունների ու վնասատու միջատների 

բազմացմանը: 

Հարկավոր է անհապաղ իրականացնել անտառավերականգման աշխատանքներ, 

հատկապես այն անտառատարածքները վերականգնելու համար, որոնք հատված են 

մասնակի կամ համատարած: 

  

                        

 



                             Անտառօգտագործումը ՀՀ-ում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անտառօգտագործում ասելով հասկանում ենք անտառային ռեսուրսների միջոցով 

նյութական պահանջների բավարարում, դա պայմանավորված է անտառային 

ռեսուրսների դինամիկայով ու վիճակով և սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

մակարդակով: Այսինքն անտառը բացի հումքային ֆունկցիայից ունի նաև այլ 

ֆունկցիաներ, որոնք բխում են նրա բազմանպատակ օգտագործումից: 

Անտառները, ըստ իրենց կատարած ֆունկցիայի, բաժանվում են երկու խմբի՝ 

հումքային և ոչ հումքային:  

Հայաստանը այն երկրներից է, որտեղ անտառները շատ չեն հանդիպում, սակայն 

մարդկության ծագման սկզբնական շրջանում ՀՀ-ի մոտ 40%-ը եղել է անտառածածկ, 

որը մարդու գործունեության արդյունքում ժամանակի ընթացքում կրճատվել է: 

Հանրապետության տարածքում հողային ֆոնդը 459900 հա է, որից 334100 հա-ն 

անտառածածկ է: Անտառային ֆոնդը ներառում է թփուտներ, խոտհարքներ, արոտներ 

և այլ հողեր: 

Այժմ անտառածածկը նախկին 11%-ի փոխարեն կազմում է 8%: 

Անտառային օրենսդրության մեջ անտառը բնութագրվում է, որպես մի ամբողջություն, 

որտեղ կենսաբազմազանությունը և բնական միջավայրի բաղադրիչները փոխադարձ 

կապված են միմյանց հետ:  

Հայաստանում, ըստ նպատակային նշանակության, անտառները բաժանվում են երեք 

խմբի. 



Արտադրական           

նշանակություն 

      Հատուկ    

նշանակություն  

  Պաշտպանական   

նշանակություն 

1. Ապահովում են 

բնափայտի շարունակական 

արտադրությունը: 

1. Հատուկ պահպանվող 

տարարածքներում գտնվող 

անտառները 

1. Ջրային օբյեկտների 

ջրապահպան գոտիների  

անտառները 

 

2. Բնափայտի մթերումն 

իրականացվում է անտառաշի-

նական նախագծերի հիման  

վրա,սանիտարական և անտառ

ավերականգնման հատումների 

միջոցով: 

2. Այն անտառները, որոնք 

ներկայացնում են 

պատմական և գիտական 

արժեք 

2. Այն անտառները, որոնք 

աճում են 

անտառատափաստանային,

տափաստանային և 

կիսաանապատային 

գոտիներում 

 

 

3. Անտառներ, որոնք 

գտնվում են քաղաքներում 

կամ մոտ տարածքներում 

3. 30 աստիճանից ավելի 

թեքության վրա գտնվող 

անտառները 

 

 

4. Անտառներ, որոնք 

ունեն սահմանային և 

ռազմական 

նշանակություն 

4. Անտառների վերին և 

ստորին սահմանների 

տարածքները, որոնք ունեն 

200մ լայնություն 

 

 

5. Սանիտարական 

գոտիները պահպանող 

անտառներ 

5. Բուսաբանական և 

կենդանաբանական 

այգիների շրջակայքում 

գտնվող անտառները՝ 100մ 

շառավիղով 

 

Կան անտառօգտագործման տեսակներ, որոնք  Հայաստանում իրականացվում են 

առանց անտառային էկոհամակարգերին վնաս հասցնելու, դրանք են՝ 

Առաջնային մթերում. 

Այն համայնքային և պետական անտառները, որոնք ունեն արտադրական 

նշանակություն, բնափայթի մթերումն իրականացնում են սանիտարական 

հատումների և խնամքի արդյունքում: 

Պաշտպանական և հատուկ նշանակության անտառներում բնափայտի մթերումն  

իրականացվում է միջանկյալ (խնամքի) և սանիտարական հատումների արդյունքում, 

բացառությամբ պետական արգելոցների: 



Երկրորդական անտառանյութի մթերում. 

Այն իրականացվում է առանց անտառները վնասելու, իսկ պետական անտառներում 

իրագործվում է անտառահատման տոմսի հիման վրա:  

Կոճկերի մթերում. 

Մթերման այս տեսակն արգելվում է 12 և ավելի թեքությամբ լանջերում, ինչպես նաև 

այն անտառներում, որտեղ կարող է տնկարկներին վնաս պատճառել կամ առաջացնել 

հողատարման երևույթներ: 

Առանց անտառները վնասելու, անտառօգտագործման պայմանագրի 

և անտառային տոմսի հիման վրա, կարող են իրականացվել բույսերի, սնկերի, 

դեղաբույսերի, տեխնիկական հումքի մթերում, նաև փեթակների, մեղվանոցների 

տեղադրում, խոտհունձ և արածեցում: 

Կողմնակի անտառօգտագործման համար հատկացված անտառներում արգելվում է 

հատումները և այն բույսերի հավաքումը, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում:  

Ըստ ՀՀ օրենսգրքի՝ անտառներում թույլատրելի են միայն սանիտարական 

անտառհատումները: 

  

 

                                                                

Հայաստանի Հանրապետության անտառի ազգային քաղաքականությունը և 

ռազմավարության նպատակը դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի 

վերականգնումն է, նաև ապահովում է անտառների օգտակար հատկությունների 

զարգացումը:   

Այդ նպատակի իրագործման համար Հայաստանի ռազմավարությունը և  ազգային 

քաղաքականությունը պետք է ապահովի հետևյալ կետերը. 



ա) Հաստատուն անտառակառավարում, որը կլինի երկարաժամկետ և գիտականորեն 

հիմնավորված. 

բ) ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում, որը 

կօժանդակի կայուն անտառակառավարմանը. 

գ) Հաստատաուն անտառակառավարման միջազգային չափորոշիչների և անտառի 

վկայագրման ու գնահատման որակական չափանիշների գործածություն: 

Անտառային էկոհամակարգերի պաշարները պետք է կառավարվեն առանց 

սոցիալական, բնապահպանական, տնտեսական հատկանիշների բացակայության: 

Հայաստանում որոշակիորեն կաճեն անտառների հողատարածքները, կբարձրանա 

դրանց արտադրողականությունը:  

Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների 

կանխարգելում 

 

Ըստ անտառային օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի՝ 

 Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի կազմակերպումը 

իրականացվում է պետական կառավարման լիազորված անձի կողմից 

 Աշխատանքների համար հիմք են հանդիսանում անտառապաթոլոգիական 

ուսումնասիրությունները  

 Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների վնասակարության 

կանխարգելման աշխատանքներում կիրառվում են անտառային 

էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի  նկատմամբ նվազագույն բացասական 

ազդեցություն ունեցող եղանակները և մեթոդները: 

 Ըստ ՀՀ անտառային օրենսգրքի և սանիտարական հատումների կանոնների՝  

իրականացվում են անտառի վնասատուների և հիվանդությունների 

կանխարգելման աշխատանքները:  



Անտառների սանիտարական հատումների կանոնները հաստատվում են պետական 

կառավարման լիազորված անձի կողմից: 

Հաստատվել է նաև անտառային տնտեսության կառավարման պլանների հրահանգը: 

Անտառպաշտպանական միջոցառումների նախագիծը կազմվում է, 

անտառտնտեսվարման նախագծում տրված անտառի անտառպաթոլոգիական 

վիճակի ընդհանուր գնահատականի հիման վրա:  

 

                             Ապօրինի ծառահատումներ 

                              2017-2018թթ  

Լոռու, Տավուշի, Սյունիքի մարզերում, 

որոնք ունեն ամենամեծ անտառային 

ֆոնդերը, հայտնաբերվել է ապօրինի 

ծառահատումների 241 դեպք, որոնցից 99-

ով հարուցվել է քրեական գործ:  

2017թ-ի առաջին կիսամյակում 

հայտնաբերվել է 108 ապօրինի 

ծառահատումների դեպք, որոնցից 14-ով 

հարուցվել է քրեական գործ: 

2018թ-ի առաջին կիսամյակում վերը 

նշված երեք մարզերում արձանագրված ապօրինի ծառահատման դեպքով 

պետությանը պատճառված վնասի չափը կազմել է 9 մլն դրամ, որից վերադարձվել է 3 

մլն 154 հազար դրամ: 

Նախորդ տարվա տվյալներով, վնասի չափը կազմել է 5 մլն դրամ, որից 1.9 մլն դրամն է 

վերադարձվել:  

Լոռու մարզում 2017թ-ի օգոստոսի 8-ին քրեական գործ է հարուցվել ապօրինի 

անտառահատման և պաշտոնական լիազորությունը չարաշահելու համար: 

Նախաքննության արդյունքում պարզ է դարձել, որ անտառապետությունում հատվել 

են մինչև երկու տարվա վաղեմությամբ 1445 կանգուն ծառեր, հատումների 

արդյունքում բուսական աշխարհի վնասը կազմել է 145.469.700 ՀՀ դրամ: 

Նախաքննությունների ընթացքում պարզված ապացույցների հիման վրա 

անտառապետի դեմ մեղադրանք է առաջադրվել: 



Այն դեպքերում, երբ առկա են եղել ապօրինի ծառահատումները, նաև անտառների 

պահպանության գործառույթներով օժտված պաշտոնատար անձանց 

հանցակցությամբ կատարված լինելու վերաբերյալ, քրեական գործերը հարուցվել են 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի (ապօրինի ծառահատումը), 311-րդ հոդվածի 

(կաշառք ստանալը), 312-րդ հոդվածի (կաշառք տալը), 308-րդ հոդվածի 

(պաշտոնեական դիրքի չարաշահումը) տարբեր մասերի համակցությամբ: Քրեական 

գործ է հարուցվել նաև ՀՀ-ի քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

(պաշտոնական անփութություն, որը անզգուշության պատճառով հանգեցրել է ծանր 

հետևանքների) և 325-րդ հոդվածի 1-ին մասի (փայտանյութի ձեռք բերման վերաբերյալ 

բովանդակությամբ կեղծ փաստաթուղթ ներկայացնելու) հատկանիշներով: 

2017թ-ի տվյալներով, դատարան 

ուղարկված ապօրինի 

ծառահատումների հատկանիշով 

քննված քրեական գործերը 3 անգամ 

ավելի քիչ էին: Հարուցվել էր թվով 4 

քրեական գործ՝ 4 անձի վերաբերյալ: 

Պետությանը պատճառված վնասի 

չափը կազմել է 1.8 մլն դրամ, որից 

հատուցվել է 250 հազար դրամի 

վնասը: 

                                   

                             Անտառվերականգնում 

Անտառավերականգնման խնդիրն է ապահովել  անտառային պաշարների 

վերականգնումը, անտառային էկոհամակարգերի վատթարացման կանխարգելումը, 

անտառային կենսաբազմազանության պահպանումը, անտառային 

արտադրողականության բարձրացումը, ինչպես նաև անտառածածկ տարածքների 

ընդլայնումը և բնական վերաճի ապահովումը:  

Անտառվերականգնումը իր մեջ ներառում է մի շարք աշխատանքներ, որոնցից են ՝ 

հողի նախապատրաստման, անտառտնկման, ոռոգման, անտառտնտեսվարման՝ 

սերմնաբուծության, ագրոտեխնիկական սպասարկման և խնամքի աշխատանքները: 

Վերականգնողական անտառահատումների հետ զուգահեռ հարկավոր է 

իրականացնել բնական վերականգնմանն օժանդակող միջոցառումներ, անտառի 

ծառատեսակների վերականգնումը  բնական ճանապարհով ապահովելու համար: 

                        

 



 

                         Անտառային էկոհամակարգի 

                                                ծառայությունները 

              Շրջակա միջավայրի և անտառի փոխազդեցությունը 

 

Կենսոլորտի բաղադրիչների բարդ փոխազդեցության արդյունքում ձևավորվում է 

անտառը:  

Անտառը բնական համալիրների բաղադրիչների բարդ փոխազդեցության արդյունքում 

իրականացնում է մի շարք գործառույթներ, որոնցից են՝ կլիմայակարգավորիչ, 

ջրապաշտպանական, հողապաշտպանական, կենսաբազմազանության 

կենսապահովման և այլ բազում ֆունկցիաներ: 

Անտառային էկոհամակարգերի փոխազդեցությունը կենսոլորտի բաղադրիչների հետ 

դրսևորվում է հետևյան գործոններով՝  

Հողային և ջրային ռեսուրսներ 

Այն իր մեջ ներառում է՝ հողագոյացում, հողային էրոզիա, անապատացման 

երևույթների կանխարգելում, ջրի քանակական և որակական հատկանիշների 

ապահովում ու կորստի կանխարգելում և այլ գործընթացներ:  

Կլիմա 

Բնորոշ է կլիմայակարգավորիչ ֆունկցիան, ֆոտոսինթեզ, ջերմային բալանսի և 

խոնավության  կարգավորում:  

 



 

Կենսաբազմազանություն 

Ապահովում է գենետիկակական ռեսուրսների մատչելիությունը, էկոլոգիական 

պրոցեսների հավասարակշռությունը, կենսաբազմազանության խոցելիության 

կանխումը և այլն:  

Ընդերք 

Հիդրոերկրաբանական պայմանների, ռելիեֆի, հողային ծածկի ձևավորման 

ապահովում  և այլն: 

                                                               

Անտառի էկոհամակարգային ծառայությունների նշանակությունը և նրանց կողմից 

կենսապայմանների պահպանումը, հանրապետությունում դեռևս չունի տնտեսական 

դրսևորում, որն էլ կարող է հանգեցնել կենսաբազմազանության աղքատացմանը, 

էկոհամակարգերի խախտմանն ու թերգնահատմանը:  

Անտառային էկոհամակարգերը ազգային բնական և սոցիալական կապիտալի կարևոր 

բաղադրիչ են, որոնց կողմից տրամադրվող էկոլոգիական ծառայությունները պետք է 

համալրեն ազգային տնտեսությունը և նպաստեն շրջակա միջավայրի և 

կենսաբազմազանության հետագա պահպանությանը և վերականգնմանը: 

 

                                     Վտանգներ և ռիսկեր 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Բնակչության սոցիալապես անապահովության պատճառով անտառհատումները   

դեռևս գերազանցում են բնափայտի օրինական հատումների ծավալներին: 

Փայտանյութը դեռևս հանդիսանում է անտառամերձ բնակավայրերի հիմնական 

վառելանյութը, խոտաբույսերի և հատապտուղների հավաքը, խոտհունձը հստակ 

կանոնակարգում չունեն: 

Կառավարության որոշմամբ ապօրինի անտառհատումների կանխարգելման 

նպատակով անտառամերձ բնակավայրերին տրամադրվել է անվճար վառելափայտ: 

Անտառների ոչ ռացիոնալ օգտագործման, այսինքն արածեցման, խոտհունձի և այլ 

պատճառներով կրճատվում են արժեքավոր անտառների տարածքները, 

անտառներում ծառուտները կորցնում են իրենց բնական վերականգնման 

ունակությունը, հետևաբար կորցնում են իրենց արտադրողականությունը:  

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը խախտվում է անտառների 

առանձին զանգվածների ոչնչացման հետևանքով: Հատված տարածքներում նկատվում 

են սողանքների ակտիվացման, ձորակառաջացման և այլ երևույթներ: Ավելացել են 

սելավների ինտենսիվությունը և էրոզիան, որոնք ծանր հետևանքներ են թողնում 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների և համայնքների վրա: 

Անտառային էկոհամակարգերի գերշահագործման հետևանքով որոշ բարձրարժեք 

ծառատեսակներին կարող են փոխարինել տափաստանամարգագետնային 

տեսակները:  

Անտառածածկ տարածքների կրճատման հետևանքով կրրճատվում են բուսական և 

կենդանական տեսակների պոպուլյացիաների տարածքները, գենետիկական 

պոլիմորֆիզմը, մթնոլորտում ավելանում է ածխաթթու գազի պարունակությունը, 

պակասում է անտառների կողմից ածխաթթու կլանող և կուտաղող հատկությունը: 

Անտառային էկոհամակարգերի անկայունությունը ազդում է գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի բերքատվության, խոտհարքերի ու արոտավայրերի բուսական կազմի 

բազմազանության վրա: 

 

                                                                 

Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական համայնքներում 

ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների 

բարելավում>> ծրագրի արդյունքների մի մասը: Սույն Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից 

աջակցվող ծրագիրը համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի (IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա 

միջավայրի ծրագրի իրականացման աջակցությամբ (UNEP): 


