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Քիչ մարդիկ հնարավորություն ունեն գտնվել իսկական
պատմական վերափոխման դարաշրջանում: Ես
կարծում եմ, որ այսօր մենք կանգնած ենք հենց այստեղ:
Մի կողմից, մենք շատ տարիներ ի վեր գիտակցում
ենք, որ մենք մեր մոլորակը կործանում ենք:
Կենսաբազմազանության ահագնացող անկումը, որն
ըստ վերջին ցուցանիշների վերջին 40 տարիների
ընթացքում 60% -ով նվազել է` խայտառակ հիշեցում
է այն բանի, որ մենք կործանարար ազդեցություն ենք
ունենում մոլորակի վրա։
Մյուս կողմից, գիտությունը հիմա հստակեցնում է մեր
ազդեցությունների իրական հետևանքները:
Բնապահպանական օրակարգը միայն վագրերի,
պանդաների, կետերի և կյանքի այլ զարմանահրաշ
բազմազանության պահպանումը չէ: Դա շատ ավելի մեծ
գաղափար է: Հնարավոր չէ ապերլ մի մոլորակի վրա,
որտեղ խաթարվել է կլիման, սպառվել են օվկիանոսների
և գետերի բարիքները, դեգրադացվել են հողերը,
ոչնչացվել անտառները, և վերացել կենդանիները։
Հաջորդ տարիներին մենք պետք է շտապ անցնենք
կանաչ հասարակության, դադարեցնենք և
վերականգնենք բնության կորուստը՝ կանաչ
ֆինանսների, մաքուր էներգիայի և էկոլոգիապես
մաքուր սննդի արտադրության միջոցով։
Քիչ մարդիկ հնարավորություն ունեն լինել այսպիսի
իսկապես պատմական վերափոխումների մասնակիցը:
Սա մերն է:
Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, որպեսզի վերանայենք
մեր կայուն զարգացման առաջընթացը և ներգրավվենք
նոր, գլոբալ գործարքի մեջ՝ հանուն բնության և
մարդկության ապագայի։
Ընտրությունը մերն է:
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Մենք այժմ ապրում ենք մոլորակի արագ
եւ աննախադեպ փոփոխությունների
ժամանակաշրջանում: Իրոք, շատ գիտնականներ
կարծում են, որ մեր անընդհատ աճող սպառումը, եւ
դրա արդյունքում էներգիայի, հողի եւ ջրի պահանջարկը
ավելացումը հանգեցնում է նոր երկրաբանական
դարաշրջանի՝ «անթրոպոցենի»: Երկիր մոլորակի
պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ մի տեսակ
«Homo sapiens»- ը նման հզոր ազդեցություն է ունենում
մոլորակի վրա:
Այս արագ մոլորակային փոփոխությունը, որը կոչվում
է «Մեծ արագացում», շատ օգուտներ է բերում
մարդկային հասարակությանը: Սակայն մենք հիմա ենք
հասկանում, որ մեր առողջության, բարեկեցության,
սննդի եւ անվտանգության ընդհանուր աճի, այդ
օգուտների անհավասար բաշխման եւ Երկրի բնական
համակարգերի վատթարացման միջև բազմաթիվ
կապեր կան: Բնությունը՝ կենսաբազմազանությամբ
հանդերձ, ապահովում է ծառայությունների մի
հսկայական շարք, որոնք կազմում են ժամանակակից
հասարակության կառուցվածքային բլոկները, սակայն
թե՛ բնությունը, թե՛ կենսաբազմազանությունն
անհետացման վտանգի տակ են: Չնայած այն
հանգամանքին, որ փորձում ենք կորուստները կասեցնել
համաշխարհային համաձայնագրերի միջոցով, ինչպիսիք
են Կենսաբանական բազմազանության մասին
կոնվենցիան, մենք ընթացիկ թիրախներն եւ հետագա
գործողությունները ձախողելու եզրին ենք: Որպեսզի
կատարենք կլիմայական եւ կայուն զարգացման
պարտավորությունները, կարևոր է հետ շրջել բնության
եւ կենսաբազմազանության կորուստը:
1998թ.-ից «Կենդանի մոլորակի հաշվետվությունը»
գնահատաում է մեր մոլորակի կենսաբազմազանության
մակարդակի առողջությունը: Այս տարվա 20-ամյա
հոբելյանական թողարկումը միավորում է գիտության,
քաղաքականության, միջազգային զարգացման եւ
պահպանման կազմակերպությունների 50-ից ավել
մասնագետների, որոնք ներկայացնում են իրենց
տեսակետները Երկիր մոլորակի վրա մարդկանց
ազդեցության վերաբերյալ։
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Այս աճող կոլեկտիվ ձայնը շատ կարեւոր է, եթե մենք
ցանկանում ենք հետ շրջել կենսաբազմազանության
կորստի միտումը: Թվում է, թե Երկիր մոլորակի
միլիոնավոր տեսակների ոչնչացումն այդպես էլ
չկարողացավ գրավել աշխարհի առաջնորդների
ուշադրությունը, որպեսզի կատալիզացվի անհրաժեշտ
փոփոխությունները: Միասին մենք քարոզում ենք ենք
բնության եւ մարդկանց համար նոր գլոբալ գործարքի
անհրաժեշտությունը, որն անդրադառնում է աճող
գլոբալ բնակչության համար սննդի ապահովման
կարեւորագույն հարցերին, սահմանափակում է
գլոբալ տաքացումը 2°C-ից ցածր և վերականգնում է
բնությունը:

Նկար 1։ Բնության
կարևորությունը
մարդկանց համար
Բնությունը մեզ
կարևորագույն
բարիքներ և
ծառայություններ է
մատուցում

NATURE IS HOME TO
BIODIVERSITY

NATURE AS SOURCE
FOR FOOD, SHELTER
AND MEDICINES

NATURE PROVIDES
CLEAN WATER, AIR AND
HEALTHY SOILS

NATURE INSPIRES US
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ՄԵԾ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄԸ
Մենք ապրում ենք Մեծ արագացման դարաշրջանում, որը եզակի իրադարձություն
է մեր մոլորակի 4.5 միլիարդյա պատմության մեջ` պայմանավորված մարդկային
բնակչության և տնտեսական հսկայական աճով, որը հանգեցրել է աննախադեպ
մոլորակային փոփոխություն բերելով էներգիայի, հողի եւ ջրի պահանջարկի աճի
(նկար 2)։ Սա այպիսի մեծ իրադարձություն է, որ շատ գիտնականներ կարծում
են, որ մենք մտնում ենք նոր երկրաբանական դարաշրջան՝ Անթրոպոցեն: Այս
փոփոխություններից որոշները դրական են եղել, որոշ բացասական են, և բոլորը
փոխկապակցված են: Գնալով ավելի պարզ է դառնում, որ մարդկության զարգացումն
ու բարեկեցությունը հիմնված են առողջ բնական համակարգերի վրա, եւ մենք չենք
կարող շարունակել վայելել նախկինը առանց վերջինիս:

ՍՈՑԻՈ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
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Նկար 2։ Մեծ Արագացումը
Արդյունաբերական հեղափոխությունից սկսած մարդկային գործունեության փոփոխության աճող
տեմպերը: 1950-ական թվականներից ի վեր մարդկային գործունեությունը (ձախ վահանակները)
սկսում են զգալիորեն ազդել Երկիր մոլորակի էկո-համակարգերի վրա (աջ վահանակներ)

ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
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ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ
Վերջերս «Nature» ամսագրում տպագրված հոդվածի հեղինակները վերլուծել
են IUCN-ի կարմիր ցուցակում գրանցված 8,500-ից ավելի վտանգված
կենդանատեսակների առջև ծառացած առավել տարածված սպառնալիքները: Նրանք
պարզեցին, որ կենսաբազմազանության անկման հիմնական դերակատարները մնում
են գերշահագործումը և գյուղատնտեսական գործունեությունը: Անշուշտ, 1500թից սկսած բոլոր անհետացած բույսերի, երկկենցաղների, սողունների, թռչունների
եւ կաթնասունների տեսակներից 75 տոկոսը վվերացել է գերշահագործման կամ
գյուղատնտեսական գործունեության հետևանքով:
Նկար 3. Բնության վրա
ազդող սպառնալիքները
Կենսաբազմազանության
և էկոհամակարգերի
կորստի ամենամեծ
սպառնալիքները
գյուղատնտեսությունն ու
գերշահագործումն են։

Գերշահագործումից և գյուղատնտեսությունից բացի ինվազիվ տեսակներ ևս
հաճախակի հանդիպող սպառնալիք են և դրանց տարածումը մեծապես կապված
է առևտրական գործունեության հետ, ինչպիսին է օրինակ առաքումը: Շրջակա
միջավայրի աղտոտումը գյուղատնտեսության, ջրամբարների, հրդեհների եւ
հանքարդյունաբերության միջոցով, ճնշման լրացուցիչ աղբյուրներ են: Կլիմայի
փոփոխությունը դառնում է էլ ավելի ահագնացող վտանգ և սկսում է ազդեցություն
ունենալ էկոհամակարգերի, կենսատեսակների և նույնիսկ գենետիկական կազմի վրա։
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ՍՊԱՌՄԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Գերշահագործումն ու էլ ավելի զարգացող գյուղատնտեսական գործունեությունը
պայմանավորված է մարդկության թվի աճով։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում մեր
էկոլոգիական ոտնահետքը, որը բնական պաշարների սպառման չափման ցուցանիշներից
մեկն է, աճել է մոտ 190 տոկոսով։ Ավելի կայուն համակարգեր ստեղծելու համար
անհրաժեշտ է մեծ փոփոխություններ կատարել արտադրության, մատակարարման և
սպառման մեջ։ Սա իրագործելու համար պետք է մանրամասն պատկերացում ունենանք,
թե այս բարդ բաղադրիչներն ինչպես են կապված իրար հետ կապված ու ինչպես են
ներգործում մեկը մյուսի վրա։

Նկար 4: Սպառման
էկոլոգիական
ոտնահետքի գլոբալ
քարտեզը, 2014 թ.
Key
< 1.75 gha
1.75 - 3.5 gha
3.5 - 5.25 gha
5.25 - 7 gha
> 7 gha
Insufficient data
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Ազգային մակարդակով յուրաքանչյուր մարդու էկոլոգիական ոտնահետքն
ուսումնասիրելով լրացուցիչ պատկերացում ենք ստանում, թե որտեղ են օգտագործվում
աշխարհի ռեսուրսները (նկար 4): Էկոլոգիական ոտնահետքի տարբերությունները
պայմանավորված են տարբեր ապրելակերպի և սպառման ձևերի, այդ
թվում`սննդամթերքի, ապրանքների եւ ծառայությունների, բնակչության քանակի,
օգտագործվող բնական ռեսուրսների և ապրանքների ու ծառայությունների ստեղծման
համար արտանետվող ածխածնի երկօքսիդի հետ:
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ՎՏԱՆԳՆԵՐ ՈՒ
ՃՆՇՈՒՄՆԵՐ ՀՈՂԻ ՎՐԱ
2018 թ. Կենսաբազմազանության եւ էկոհամակարգերի
միջկառավարական պլատֆորմը (IPBES) թողարկեց իր վերջին
գնահատումը հողային դեգրադացիայի և վերականգնման
մասին, որն ասում է, որ Երկրի հողային ռեսուրսների
միայն քառորդն է ազատ մարդկային գործունեության
ազդեցություններից: 2050 թ.-ին կանխատեսվում է, որ այս
մասնաբաժինը կդառնա ընդամենը տասներորդ: Ջրաճահճային
տարածքներն առավել վտանգված կատեգորիա են, քանի որ
մեր դարաշրջանում արդեն իսկ կորցրել են իրենց տարածքի 87
տոկոսը։ Հողերի դեգրադացիայի անմիջական պատճառները
սովորաբար տեղային բնույթ են կրում, օրինակ` հողային
ռեսուրսների ոչ պատշաճ կառավարում:
Հողի դեգրադացիան ներառում է նաև անտառների կորուստը,
որն առավել տեսանելի է արևադարձային անտառներում,
որոնք պարունակում են Երկրի վրա կենսաբազմազանության
ամենաբարձր մակարդակը: Համաձայն մի ուսումնասիրության,
որն անց է կացվել արևադարձային և մերձարևադարձային
46 երկրներում, 2000-2010թթ-ին մեծածավալ և
փոքրածավալ գյուղատնտեսությունը պատասխանատու
է անտառների հողերի 40 և 33 տոկոսի փոխակերպման
համար, իսկ անտառահատումների մնացած 27 տոկոսը
քաղաքների աճի, ենթակառուցվածքների ընդլայնման և
հանքարդյունաբերության հաշվին է։
Այս շարունակական դեգրադացիան կենդանատեսակների,
նրանց բնակավայրերի որակի և էկոհամակարգերի վրա
բազմաթիվ ազդեցություններ ունի: Սրանք կարող են
լինել ուղղակի, ինչպես օրինակ կենսաբազմազանության
ուղղակի կորուստը (օրինակ, անտառահատման միջոցով) եւ
կենսաբազմազանության միջավայրի վրա միջամտությունները
(օրինակ հողի փոխակերպումը)։ Ազդեցությունները կարող են
նաև անուղղակիորեն ավելի լայն ազդել շրջակա միջավայրի
վրա, որն ի վերջո ազդում է միջավայրի, գործառույթների և
տեսակների առատության վրա (նկար 5):
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DISRUPTION OF FUNCTIONS

DISRUPTION OF HABITAT

LAND USE CHOICES

ENVIRONMENT
pollution
degradation
emissions

DIRECT BIODIVERSITY LOSS
Նկար 5:
Հողօգտագործման
ընտրության ուղղակի եւ
անուղղակի բացասական
ազդեցությունները
կենսաբազմազանության վրա

«ՎՆԱՍՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
ԾԱԽՍԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Է, ՉՆԱՅԱԾ ԲԱՐՁՐ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԻՆ, ԵԹԵ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆՎԵՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ
ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ: ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՍԿՍԵԼ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՎԱԾ, ՀՐԱՏԱՊ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՊԵՍԶԻ
ԴԱՆԴԱՂԵՑՎԻ և ՀԱԿԱԴԱՐՁՎԻ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ
ԿՅԱՆՔԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԽԱԹԱՐՈՒՄԸ»:
ՌՈԲԵՐՏ ՇՈԼԶ, ՎԻՏՎՈԹԵՐՍՐԵՆԴԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, IPBES- Ի ՀՈՂԵՐԻ
ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱՅԻ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀ
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«Ի՞ՆՉՆ Է ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂՈՒՄ»:
Երկրի վրա կյանքի մեկ քառորդ մասը գտնվում է մեր ոտքերի տակ: Հողի
կենսաբազմազանությունը ներառում է միկրոօրգանիզմներ (որոնք հնարավոր են
տեսնել մանրադիտակով, ինչպիսիք են սնկերը, մանրէները), միկրոֆաունա (որոնց
մարմինը 0.1 մմ-ից փոքր է, օրինակ նեմատոդներ և ջրային արջերը), մեզոֆաունա
(անողնաշարավորներ` 0.1-ից մինչև 2 մմ լայնությամբ, օրինակ տզերը), մակրոֆաունա
(2-ից 20 մմ լայնությամբ, օրինակ մրջյուններ, տերմիտներև և անձրևորդեր) և
մեգաֆաունա (որոնք 20 մմ լայն են, օրինակ՝ խլուրդը):
Այս ստորգետնյա օրգանիզմներն ազդում են հողի ֆիզիկական կառուցվածքի եւ
քիմիական կազմի վրա: Նրանք կարևոր նշանակություն ունեն բնապահպանական
գործընթացների կարգավորման համար, ինչպիսիք են ածխածնի սինթեզումը,
ջերմոցային գազերի արտանետումները եւ բույսերի սնուցումը: Նրանք նաև
պոտենցիալ բժշկական նշանակություններ ունեն և կարող են մեծ դեր ունենալ
կենդանիների հիվանդությունների եւ վնասատուների վերաբերյալ նոր կենսաբանական
հետազոտությունների համար:

Գծապատկեր 6. Գլոբալ
քարտեզ, որը ցույց է տալիս
պոտենցիալ սպառնալիքների
բաշխումը
հողի
կենսաբազմազանության
վրա

Շատ ցածր
Ցածր
Միջին
Բարձր
Շատ բարձր
Տվ յալներ չկան
Ջուր
Սառույց
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Վերջերս հրատարակված «Հողերի կենսաբազմազանության գլոբալ ատլասը»
առաջին անգամ քարտեզագրեց աշխարհի հողերի կենսաբազմազանությունը
խաթարող սպառնալիքների ցանկը։ Ռիսկերի ցուցանիշը բաղկացած
է ութ պոտենցիալ սրտեսներից, որոնք են հողերի վերևում գտնվող
կենսաբազմազանության կորուստ, աղտոտում և սնուցիչների գերծանրաբեռնում,
գերարածեցում, ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, հրդեհներ, հողի էրոզիա,
անապատացում և կլիմայի փոփոխություն։ Գծապատկեր 6-ը ցույց է տալիս
ցուցանիշների գլոբալ մասշտաբով:
Ռիսկի ամենացածր մակարդակ ունեցող տարածքները հիմնականում կենտրոնացած
են հյուսիսային կիսագնդի հյուսիսային հատվածում: Այս շրջաններն ընդհանուր
առմամբ ավելի քիչ են ենթարկվում մարդածին ուղղակի ազդեցությունների (օրինակ՝
գյուղատնտեսություն), թեև անուղղակի ազդեցությունները (օրինակ՝ կլիմայի
փոփոխությունը) կարող են ավելի մեծ նշանակություն ունենալ հետագայում:
Զարմանալի չէ, որ ամենաբարձր ռիսկային տարածքները նրանք են, որտեղ առկե
են մարդկային գործունեության մեծ ազդեցություններ, ինչպիսիք են ինտենսիվ
գյուղատնտեսությունը, քաղաքաշինությունն ու աղտոտումը:
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Փոշոտողներ, ինչի՞ մասին է խոսքը
Մայքլ Գարրատ, Թոմ Բրիզ եւ Դիփա Սենապաթի, Ռիդինգի
համալսարան
Ծաղկող բույսերի մեծամասնությունը փոշոտվում է միջատների և
այլ կենդանիների կողմից: Ենթադրվում է, որ կենդանիների կողմից
փոշոտվող վայրի բուսական տեսակների տեսակարար կշիռը
կազմում է 78 տոկոս բարեխառն կլիմայական գոտիներում, իսկ
արևադարձային գոտիներում՝ 94 տոկոս: Փոշոտողները բազմազան
խումբ է, որը ներառում է մեղուների ավելի քան 20.000 տեսակ,
ինչպես նաև միջատների շատ այլ տեսակներ (օրինակ՝ ճանճեր,
թիթեռներ, ցեցեր, բզեզներ, և այլն) ու նույնիսկ ողնաշարավորներ,
ինչպիսիք են որոշ թռչուններ եւ չղջիկներ: Փոշոտողների մեծ
մասը վայրի են, սակայն մեղուների որոշ տեսակներ հնարավոր է
կառավարել, ինչպես օրինակ մեղրատու մեղուները (Apis mellifera,
Apis cerana), որոշ բոռեր և այլ տեղակներ։
Մեր սննդի արտադրությունը մեծապես կախված է այս
փոշոտողներից, գլոբալ սննդամթերքի 75 տոկոսից ավելը փոշոտման
արդյունք է: Այս մշակաբույսերի մի մասը, հատկապես մրգերը և
բանջարեղենները, մարդու առողջ սննդակարգի հիմնական մասն
են կազմում: Որոշ մշակովի կուլտուրաների (օրինակ խնձորի, նուշի
և ձիթապտղի) բարձր բերքատվությունը ուղղակիորեն կախված
է բնական փոշոտումից: Տնտեսական առումով, փոշոտումը
բարձրացնում է գլոբալ բերքի արժեքը 235-577 մլրդ ԱՄՆ դոլարով։
Գյուղատնտեսական ինտենսիվացման և քաղաքների ընդլայնման
պատճառով հողօգտագործման փոփոխումը հանդիսանում է
փոշոտողների կորուստների առանցքային պատճառներից մեկը:
Լանդշաֆտներում կենսաբազմազանության բարելավումը, ինչպես
նաև ոչ գյուղատնտեսական կենսաբազմազանության ընդգրկումն
ապացուցում է, որ այսպես հնարավոր է կանխել փոշոտողների
կորուստները, խթանել փոշոտման քանակը և բարելավել
էկոհամակարգային ծառայությունները: Մի շարք լանդշաֆտային
լայնածավալ նախաձեռնություններ ներառվել են ազգային և
միջազգային նախաձեռնություններում, որոնք միտված են բարելավել
կենսատարածքների բազմազանությունը և պահպանում են
փոշոտողներին։ Փոշոտողների առատությանը, բազմազանությանը
և առողջությանը սպառնում են մի շարք այլ առանցքային
վտանգներ, ինչպիսիք են կլիմայական փոփոխությունները, ինվազիվ
տեսակները, նոր առաջացող հիվանդություններն ու պաթոգենները։
Սրանք կանխելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան
տեղական, ազգային և գլոբալ գործողություններ։

WWF Living Planet Report 2018 page 16

© Ola Jennersten - WWF-Sweden

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
ՈՐՊԵՍ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՈԼՈՐԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇ
Կենդանի մոլորակի ցուցանիշը գլոբալ կենսաբազմազանության եւ մեր
մոլորակի առողջության ցուցանիշն է: Առաջին անգամ հրատարակվել
է 1998 թ.-ին, երկու տասնամյակների ընթացքում հսկել է աշխարհի
հազարավոր կաթնասունների, թռչունների, ձկների, սողունների եւ
երկկենցաղների բնակչության քանակը: Այն օգտագործում է այն
միտումները, որոնք կարող են հանգեցնել կենսաբազմազանության
քանակի փոփոխության: Կենդանիների տվյալների տեսակարար
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Figure 7: The Global
Living Planet Index,
1970 to 2014
Average abundance
of 16,704 populations
representing 4,005 species
monitored across the globe
declined by 60%. The white
line shows the index
values and the shaded
areas represent the
statistical certainty
surrounding the trend
(range: -50% to -67%) 34.
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կշիռը համաշխարհային ցուցանիշ է, որնոք բաշխվում են ըստ
աշխարհագրական տարածքների և ըստ տեսակների խմբավորումների:
Այս տարվա ցուցանիշներն ընդգրկում են 1970 թվականից ստացված
տվյալները, որպես ընդհանուր տարեթիվ և շարունակվում մինչև 2014
թ-ը, քանի որ բավարար տեղեկություններ չկան մինչ 1970 թ.-ը կամ
2014 թվականից հետո կայուն և իմաստալից ցուցանիշ ստեղծելու
համար: Պատճառներից մեկն այն է, որ շատ ժամանակ է անհրաժեշտ
մոնիտորինգի տվյալները հավաքելու, մշակելու և հրապարակելու
համար նախքան դրանք կընդգրկվեն կենդանի մոլորակի ցուցանիշի մեջ։
Բոլոր տեսակների և տարածաշրջանների առկա տվյալներն
օգտագործելով ստանում ենք գլոբալ ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս,
որ 1970-ական թվականների մինչև 2014-թ-ը տեղի է ունեցել
ողնաշարավորների քանակի 60 տոկոս անկում։
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Ինչպե՞ս մեկնաբանել կենդանի մոլորակի ցուցանիշը
Կենդանի մոլորակի ցուցանիշը, լինի դա գլոբալ ցուցանիշ, թե կոնկրետ ոլորտի կամ
կենդանատեսակի համար, ցույց է տալիս ժամանակի ընթացքում պոպուլյացիայի
փոփոխությունները։ Այս պոպուլյացիաները վերցված են կենդանի մոլորակի
տվյալների բազայից, որն այժմ պարունակում է ավելի քան 22,000 կաթնասունների,
թռչունների, ձկների և սողունների պոպուլյացիաներ։ Գլոբալ կենդանի մոլորակի
ցուցանիշը հիմնավծ է 16,700 տեսակի վրա, քանի որ որոշ պոպուլյացիաներ
հնարավոր է կրկնվեն և չեն ներառվել ցուցանշի մեջ։

Նկար 8: Ցուցանիշի
մեկնաբանությունը

Բազային գիծը
Ցուցանիշըկսվում է 1 արժեքից։
Եթե կենդանի մոլորակի ցուցանիշն
ու վստահության միջակայքը
հեռանում է բազային գծից, ապա
կարող ենք ասել, որ 1970թ-ից ի վեր
եղել է ավելացում կամ անկում։
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Ցուցանիշի արժեքներ
Այս արժեքները ներկայացնում են
պոպուլյացիայի առատության միջին
փոփոխությունը `ըստ հարաբերական
փոփոխության և ոչ թե բացարձակ
փոփոխության` բնակչության չափերի մեջ:
Մգեցված տարածքները ցույց են տալիս 95
տոկոս վստահության միջակայք:
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Անցումային տարի
Ցուցանշի վերջնական տարին, որը հիմնված է տվյալների առկայության ժամանակ։
Քանի որ բավականին երկար ժամանակ է անհրաժեշտ տվյալները հավաքելու,
մշակելու և հրապարակելու համար, հնարավոր է որ լինի ժամանակային ուշացումներ,
քանի դեռ տվյալները չեն ավելացվել կենդանի մոլորակի ցուցանշին։
Summary page 19

Սպառնալիքներ ԿՄՑ պոպուլյացիաների նկատմամբ
Կենդանի մոլորակի ցուցանշի բոլոր քաղցրահամ և ցամաքային կենդանատեսակների
պոպուլյացիաները բաժանված են հինգ կենսաշխարհագրական տարածքներում, որոնցից
յուրաքանչյուրը իրեն բնորոշ առանձնահատկություններ ունի։ Այնուհետ ցուցանիշը
վերահաշվարկվում է այդ տարածաշրջանի պոպուլյացիաների համար և հնարավորության դեպքում
ցուցակագրվում են բոլոր սպառնալիքները։ Սա մեզ ավելի լավ պատկերացում է տալիս, թե ինչպես
է փոխվում կենսաբազմազանությունը աշխարհի տարբեր անկյուններում և օգնում հասկանալ թե
ինչպիսի տեղական սպառնալիքներ գոյություն ունեն։
Կենդանատեսակների պոպուլյացիաների անկումն առավել ակնհայտ է արևադարձային երկրներում,
հարավային և կենտրոնական Ամերիկայում, որտեղ 1970թ-ի հետ համեմատ 89 տոկոսով անկում է
գրանցվել։ Արկտիկ շրջաններում վիճակն ավելի լավ է, որտեղ անկումը 23-31 տոկոսի տիրույթում
է։ Կենսամիջավայրի դեգրադացիան և կորուստն ամենամեծ սպառնալիքն է բոլոր տարածքներում։
Սակայն կենդանատեսակների և կենսաշխարհագրական տարածքներում գոյոություն ունեն որոշ
առանձնահատուկ տատանումներ։
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Կենսաբազմազանության
գաղափարը պահանջում է
բազմաբնույթ ցուցանիշներ
Կենսաբազմազանությունը հաճախ կոչվում է «կյանքի
ցանց»: Այն բոլոր կենդանի բաների բազմազանությունն
է լինի դա բույսեր, կենդանիներ և միկրոօրգանիզմներ,
ինչպես նաև էկոհամակարգերը, որոնց մասն են
նրանք կազմում: Այն ներառում է բազմազանություն
տեսակների միջև և կարող է վերաբերել ցանկացած
աշխարհագրական մասշտաբի` փոքր տարածքից մինչև
ողջ մոլորակ:
Կենդանատեսակները և էկոհամակարգերը տարբեր
ձևի են արձագանքում մարդկային ճնշումներին և
պահպանության միջամտություններին և գոյություն
չունի մեկ միջոց՝ այդ բոլոր փոփոխությունները
արձանագրելու համար: Այդ պատճառով
կենսաբազմազանության փոփոխության ինչպես նաեւ
կենսաբազմազանության թիրախների առաջընթացին
հետևելու և արդյունավետ պահպանության
ծրագրեր մշակելու համար անհրաժեշտ են տարբեր
չափորոշիչներ ու ցուցանիշներ:
Բացի դրանից, չնայած այն փաստին, որ կենդանի
մոլորակի ցուցանիշը հետևում է պոպուլյացիաների
փոփոխություններին՝ համեմատած 1970թ-ի տվյալների
հետ, այն ընդամենը գնահատում է կաթնասունների
60 տոկոսը, երկկենցաղների 64 տոկոսը, թռչունների
92 տոկոսը և սողունների 52 տոկոսը։ Մյուս
տաքսոնոմիական խմբերից ավելի քիչ տվյալներ ունենք,
քանի որ չունենք համապատասխան տվյալներ։
Պոպուլյացիայի միտումների տվյալները
կենսաբազմազանության փոփոխություններին
հետևելու ձևերից ընդամենը մեկն են: Բացի դրանից
կան երեք այլ ցուցանիշներ, որոնք լրացնում են
կենդանի մոլորակի ցուցանիշը։ Դրանք են տեսակների
բնակավայրերի ցուցանիշը, որը չափում է տեսակի
բաշխման փոփոխությունները, IUCN-ի կարմիր
ցուցակի ցուցանիշը, որը չափում է վտանգվածության
ռիսկերը և կենսաբազմազանության անխախտության
ցուցանիշը, որը նայում է ինչ փոփոխություններ կան
էկոհամակարգում։ Այս բոլորը միասին հանգում են
նույն եզրակացության՝ մենք արագ կորցնում ենք
կենսաբազմազանությունը։

ԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՇԽՈՒՄ

ԿԱԶՄ

ԱՆՀԵՏԱՑՄԱՆ
ՌԻՍԿ
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ԱՆԵԼ ԱՎԵԼԻՆ՝ ԿԱՆԽԵԼ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏԸ
Կենսաբազմազանությունը բնութագրվում է որպես
«ենթակառուցվածք», որն ապահովում է կյանքը՝
Երկիր մոլորակի վրա: Բնական համակարգերը
եւ կենսաքիմիական ցիկլերը, որոնք ապահովում
են կենսաբանական բազմազանությունը, թույլ են
տալիս մթնոլորտի, օվկիանոսների, անտառների,
լանդշաֆտների եւ ջրային ուղիների կայուն
գործունեությունը: Նրանք, պարզապես, նախապայման
են մեր ժամանակակից, բարգավաճ մարդկային
հասարակության գոյության համար:
Առանց ծայրահեղ միջոցառումների բնական
համակարգերի ներկայիս ծանր անկումը կշարունակվի
բերելով լրջագույն հետևանքներ բնության և
մարդկության համար։ Մինչև 2020թ-ը մենք մի փոքր
պատուհան ունենք, որպեսզի ձևավորենք դրական
տեսլական։ Անհրաժեշտ է սահմանել նոր նպատակներ
ու թրախներ, որոնք կայուն զարգացման նպատակների
հետ կդառնան հիմնական միջազգային շրջանակները՝
բնությունը և կենսաբազմազանությունը պահպանելու
համար։
Չնայած բազմաթիվ միջազգային գիտական
ուսումնասիրությունների եւ քաղաքական
համաձայնությունների հաստատմանը, որ
կենսաբազմազանության պահպանումը և կայուն
զարգացումը գլոբալ գերխնդիր է, ընդհանուր առմամբ
կենսաբազմազանության միտումները շարունակում են
ընկում ապրել։ Նկար 12-ը ցույց է տալիս, թե ինչքան
վատ է բնական համակարգերի վիճակը միջազգային
պարտավորությունների ընդունելուց հետո։ Եթե մենք
ուզում ենք կանխել վատթարացումը, ապա պետք է
ավելի հավակնոտ նպատակներ դնենք մեր առաջ, քանի
դեռ ուշ չէ։
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Կենսաբանական բազմազանության մասին
կոնվենցիայի ռազմավարական ծրագիրը

“Develop national strategies, plans or
programmes for the conservation and
sustainable use of biological diversity;
Integrate [...] the conservation and
sustainable use of biological diversity
into relevant sectoral or cross-sectoral
plans, programmes and policies”

CBD

“...achieve by 2010
a significant reduction
of the current rate of
biodiversity loss”

Biodiversity index

COP6

UN Decade of Biodiversity
(2011-2020): Strategic plan,
20 Biodiversity Targets
across five strategic goals

Aichi Targets
Modelled
projections

Observed trends

Extrapolated
trends
1970

1990

2010

2030

2050

Նկար 10. Կենսաբազմազանության
անկումը շարունակվում է, չնայած
քաղաքական պարտավորությունների,
որոնք ուղղված են այն
դանդաղեցնելուն կամ դադարեցնելուն
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Համաշխարհային պարտավորությունները կենսաբազմազանության
պահպանման համար 2020, 2030 ու 2050 թվականների համար
կենսաբազմազանության կոնվենցիայի (CBD) ու Կայուն զարգացման
նպատակների (SDG) շրջանակներում
CBD տեսլական: Մինչև 2050 Կենսաբազմազանությունը գնահատվում է, պահպանվում,
վերականգնվում և խելամտորեն օգտագործվում է՝ պահպանելով էկոհամակարգային
ծառայությունները, ունենալով առողջ մոլորակ և բոլոր մարդկանց մատուցելով անհրաժեշտ
օգուտներ:

	
CBD Աիչի նպատակ 5:

Մինչև 2020 թվականը Բոլոր բնական միջավայրերի,

այդ թվում անտառների կորստի գործակիցն առնվազն կիսով չափ կրճատվում է
եւ հնարավորության դեպքում զրոյացվում է՝ հանգեցնելով դեգրադացիայի զգալի
նվազեցման
	
CBD Աիչի նպատակ 12: Մինչև 2020 թվականը կանխվում է անհետացման
սպառնալիքի տակ գտնվող տեսակների ոչնչացումը, բարելավվել է նրանց
պահպանման ստատուսը, հատկապես այն տեսակների, որոնք գտնվում են
անհետացման եզրին։
	
Sustainable Development Goals
	
ԿԶՆ 14 ու 15:Մինչև 2030 թվականը «Պահպանել և կայուն օգտագործել
օվկիանոսները, ծովերը եւ ծովային ռեսուրսները» (ԿԶՆ 14) եւ «Կայուն կառավարել
անտառները, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և հակառակել հողերի
դեգրադացիան, դադարեցնել կենսաբազմազանության կորուստը» (SDG 15):
Թիրախ 15.5. «Շտապ և զգալի գործողություններ ձեռնարկել բնական միջավայրի
դեգրադացիան նվազեցման համար, դադարեցնել կենսաբազմազանության
կորուստը եւ պաշտպանել ու կանխել անհետացման եզրին գտվող տեսակների
ոչնչացումը»:

ECONOMY
SOCIETY
BIOSPHERE

WWF Living Planet Report 2018 page 26

Առաջարկվող պլան
կենսաբազմազանության համար` 20202050թթ համար
Բնության դեգրադացումն աշխարհի ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է,
սակայն ներկայումս առկա թիրախները եւ հետագա գործողությունները,
ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն կտան կառավարել
անկումը: Այս բաժինը ներշնչված է այն աշխատությունից, որը ստեղծվել
էր «Կենդանի մոլորակի հաշվետվության» այս հրատարակության
ժամանակ և հրապարակվել 2018թ-ի սեպտեմբերի 14-ին:
Կենսաբազմազանության կորստի կորը թեքելու համար անհրաժեշտ
են համարձակ և լավ սահմանված նպատակներ եւ գործողությունների
շարք, որպեսզի վերականգնենք կենսաբազմազանությունը բոլոր
մակարդակների վրա:
Այս հետազոտության հեղինակներն առաջարկում են երեք
անհրաժեշտ քայլեր` 2020թ-ից հետո․ 1) հստակորեն սահմանել
կենսաբազմազանության վերականգնման նպատակը, (2) մշակել
առաջընթացի չափելի եւ համապատասխան ցուցանիշների շարք եւ (3)
համաձայնեցնել գործողությունների ցանկ, որը կարող է հավաքական
կերպով հասնել նպատակին սահմանված ժամկետում: Այստեղ
նկարագրում ենք դրանցից յուրաքանչյուրը:

Քայլ 1։ Տեսլականը վերածել
հավակնոտ նպատակի
Կենսաբազմազանության ճանապարհային քարտեզի մշակման առաջին
քայլը նպատակի հստակեցումն է: CBD- ի ներկայիս տեսլականը այն է,
որ «2050 թ. Կենսաբազմազանությունը գնահատվում է, պահպանվում,
վերականգնվում և խելամտորեն օգտագործվում է՝ պահպանելով
էկոհամակարգային ծառայությունները, ունենալով առողջ մոլորակ
և բոլոր մարդկանց մատուցելով անհրաժեշտ օգուտներ»: Որպեսզի
հասնենք այս հավակնոտ նպատակին անհրաժեշտ է մշակել նոր
թիրախներ, որոնք հիմնված կլինեն էլ ավելի վեհ և արդյունավետ
նպատակների վրա։
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Քայլ 2. Հստակեցնել նպատակին
հասնելու առաջընթացը չափելու
ուղիները
Կենսաբազմազանության կարգավիճակի պահպանման և թիրախների
առաջընթացին հետևելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան
ցուցանիշներ: Կենսաբազմազանության գնահատումը պահանջում է բազմաթիվ
ցուցանիշների օգտագործում տարբեր տարածական մասշտաբով եւ տարբեր
բնապահպանական հարթություններում: Հետազոտողներն առանձնացրել
են այն չափանիշները, որոնցով կարող ենք հետևել կենսաբազմազանության
կարգավիճակին CBD եւ SDG թիրախներում.
1) Գլոբալ մասշտաբով անհետացման գործակիցը. Տեսակների վերացման
սպառնալիքի աստիճանը գնահատվում է Կարմիր ցուցակի ցուցանիշով:
2) Կենդանատեսակների առատության փոփոխությունները. Վայրի տեսակների
առատության մակարդակը բավակնին լավ ուսումնասիրվում է բնակչության
մակարդակի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են օրինակ կենդանի մոլորակի
ցուցանիշը։
3) Տեղական կենսաբազմազանության փոփոխություններ. Էկոհամակարգերի
«առողջության» փոփոխությունները կարելի է գնահատել համեմատելով
ներկայիս գոյություն ունեցող ցուցանիշները Կենսաբազմազանության
անփոփոխության ցուցանիշի հետ։

Քայլ 3։ Որոշել գործողությունները`
համաշխարհային մասշտաբով
կենսաբազմազանության
փոխակերպման համար
Սցենարները եւ մոդելները կարող են օգնել գիտնականներին պատկերացնել
եւ ուսումնասիրել, թե ինչպես են այլընտրանքային գործողությունները
ազդում բնության, բնության օգուտների եւ կյանքի որակի միջև դինամիկ
փոխկախվածության վրա: Այնուամենայնիվ, մենք ոչ միայն պետք է
բացահայտել պոտենցիալ ուղիները, որոնք թույլ կտան վերականգնել
կենսաբազմազանությունը, այլ նաև պետք է հասնենք անհրաժեշտ
փոխակերպմանը՝ արագ աճող բնակչությանը կերակրելու համար։ Հետևաբար,
թեև ավանդական կենսաբազմազանության պահպանման միջամտությունները,
ինչպիսիք են պահպանվող տարածքները եւ կենդանիների պահպանման
պլանավորումը, կարեւոր են, գործողությունները պետք է նաև անդրադառնան
կենսաբազմազանության կորստի եւ էկոհամակարգի փոփոխություններին,
ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և գերշահագործումը:
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Key
Բոլոր տեսակները

Population trend
2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

Conservation status

Նկար 12։
Պահանջվող ուղիներ
երեք ցուցանիշների
համար։

Biotic integrity

Վտանգված
տեսակներ

Key
Բիոմներ
Էկոռեգիոններ
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ՀԵՏԱԳԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ամեն օր ապացույցներն էլ ավելի համոզիչ են դառնում,
որ մարդկության գոյատևումը կախված է մեր բնական
համակարգերից, սակայն մենք տագնապալի արագությամբ
շարունակում ենք ոչնչացնել բնությունը Պարզ է, որ
կենսաբազմազանության կորուստը կանխելու ջանքերն
արդյունք չեն տվել և եթե այսպես շարունակենք, ընդամենը
կկարողանանք կառավարել անկումը: Ահա թե ինչու ենք մենք
կոչ անում ստեղծել առավելագույն հավակնոտ միջազգային
պայմանագիր, որպեսզի կանխենք կենսաբազմազանության
կորուստը: Բոլոր մակարդակների որոշում կայացնողները՝ լինի
դա անհատներ, համայնքներ, երկրներ, թե ընկերություններ,
պետք է ճիշտ քաղաքական, ֆինանսական եւ սպառողական
ընտրություններ կատարեն, որպեսզի իրականացնեն
մարդկության և բնության զաևգացնաբ տեսլականը: Այս
տեսլականը միայն հնարավոր է իրագործել բոլորի համատեղ
ուժերով։

Բնությունը մեր միակ տունն է
Կենդանի մոլորակի այս զեկույցն ընդամենը մեկն է
այն բազմաթիվ հետազոտությունների և քաղաքական
փաստաթղթերի, որոնք պնդում են, որ մեր մոլորակի բնական
համակարգերը անհրաժեշտ են մեր հասարակության
գոյատևման համար։ Այն նաև պատկերավոր կերպով ցույց
է տալիս, թե ինչ ենք մենք կորցնում՝ տեսակների 60 տոկոս
անկում 1970-ական թվականներից մինչև 2014 թվականը:
Այնուամենայնիվ, Երկրի վրա միլիոնավոր տեսակների
ապագան, կարծես թե, չկարողացավ համոզել աշխարհի
ղեկավարությանը, որպեսզի սկսեն անհրաժեշտ անհրաժեշտ
փոփոխությունները։ Մինչև 2020 թվականը մենք ունենք
յուրահատուկ հնարավորություն, որպեսզի սկսենք
կենսաբազմազանության պահպանության նոր գործարքը մինչ
2050թ.-ը և դրանից հետո:
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Բնության եւ մարդկանց համար նոր
գլոբալ գործարքը
Իրոք, 2017 թ.-ին շուրջ 50 բնապահպանական գիտնականներ
վիճարկեցին ներկայիս մոտեցումը, կոչ անելով ավելի
հավակնոտ արձագանքներ մշակել կենսաբազմազանության
կորստի ճգնաժամի համար։ WWF-ը համագործակցում
է մոտ 40 համալսարանների, բնապահպանական
կազմակերպությունների և միջկառավարական
կազմակերպությունների հետ կենսաբազմազանության
կորուստը կանխելու նախաձեռնություն ստեղծելու համար:
Այս կարևոր աշխատանքը հստակորեն կներառի
կենսաբազմազանությունը ապագա համակարգերի
մոդելավորման համար, որը կօգնի մեզ ընդունել լավագույն
ինտեգրված և կոլեկտիվ լուծումները և հասկանալ ռիսկերը:
Այս մոդելները եւ համակարգերի վերլուծությունները
ներառված կլինեն 20-ամյակին նիվրված Կենդանի մոլորակի
հաշվետվության երկրորդ մասում, որը կհրապարակվի 2019
թվականին:
Մենք հպարտ ենք, որ այս հավաքական նախաձեռնության մաս
ենք կազմում: Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք։ Մենք առաջին
սերունդն ենք, որն ունի հստակ պատկերացում բնության
արժեքի եւ դրա վրա ունեցած հսկայական ազդեցության
մասին: Մենք կարող ենք նաեւ վերջին լինել, որը կարող է
հակադարձել այս միտումը: Այսօրվանից մինչև 2020 թվականը
կարող է պատմության ամենավճռորոշ պահ լինել:
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NATURE MATTERS
Biodiversity is essential for our
health, wellbeing, food and
security as well as the stability
of economic and political
systems worldwide.
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BIODIVERSITY

100%

RECYCLED

The Living Planet Index,
which measures biodiversity
abundance levels based on
16,704 populations of 4,005
vertebrate species across
the globe, shows an overall
decline of 60% since 1970.

AIMING HIGHER
THREATS
The biggest drivers of
current biodiversity loss are
overexploitation and agriculture,
both of which are the result of
continually increasing human
consumption.

A new global deal for nature
and people, with clear,
ambitious goals, targets and
metrics, is needed to bend
the curve of biodiversity loss.

INT

Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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