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Հեղինակ. Մայք Գարֆորթ, անտառագիտության գծով միջազգային փորձագետ 

Բոլոր հնարավոր սխալների և վրիպումների համար պատասխանատու են հեղինակը 

և հրատարակողը։

Անգլերեն բնօրինակի խմբագրում. Մաթիաս Լիխթենբերգեր (WWF-Գերմանիա), 

Մալխազ Դզնելադզե (WWF-Կովկաս)

Աջակցություն տեքստի մշակմանը. Սիրանուշ Գալստյան, Արթուր Ալավերդյան, 

Ջաբար Գարիբով, Գիորգի Բերուչաշվիլի, Մերաբ Մաչավարիանի

Հայերեն տարբերակի խմբագրում. Սիրանուշ Գալստյան, Արթուր Ալավերդյան (WWF-

Հայաստան)

Հայերեն տարբերակը հրատարակվել է WWF-Հայաստանի կողմից:

Այս հրատարակությունը պատրաստվել է Եվրամիության աջակ-

ցությամբ։ Հրատարակությունում զետեղված բովանդակության 

համար պատասխանատվություն է կրում միայն «Հարավային Կով-

կասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով ան-

տառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի 

փոփոխության նկատմամբ» ծրագիրը։ Հրատարակության բո-

վանդակությունը որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրամիության տե-

սակետները։

Այս հրատարակությունում զետեղված աշխարհագրական անունները չեն ենթադրում 

WWF-ի կողմից որևէ կարծիքի արտահայտում՝ երկրների կամ տարածքների 

իրավական կարգավիճակի կամ դրանց արտաքին սահմանների վերաբերյալ։ 

Լուսանկարներ. © WWF-Հայաստան 
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Հապավումներ
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Բովանդակություն

Հապավումներ 

Բովանդակություն 

Նախաբան 

1 Ներածություն 

2 Հարավային Կովկասի անտառները 

2.1 Անտառի տիպերը 

2.2 Անտառների կարևորութունը 

3 Կլիմայի փոփոխությունը և դրա ազդեցությունները 
տարածաշրջանի անտառների վրա 

3.1 Տարածաշրջանում մինչև այժմ տեղի ունեցած կլիմայի փոփոխությունը 

3.2 Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունները 

3.3 Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները անտառների վրա 

3.3.1 Ջերմաստիճանի, տեղումների, քամիների և խոնավության փոփոխություններ

3.3.2 Ավելի հաճախակի ծայրահեղ եղանակային երևույթներ 

3.3.3 Ավելի հաճախակի և ուժգին հրդեհներ 

3.3.4 Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների ավելի հաճախակի և լուրջ 
բռնկումներ 

3.3.5 Ավելի բարենպաստ պայմաններ ինվազիվ տեսակներ համար 

3.4 Հարավային Կովկասում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 
անտառների վրա 

4 Անտառների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 
նվազեցնելու ռազմավարություններ 

4.1 Արձագանքող ադապտացիա և պլանավորված ադապտացիա 

4.2 Պլանավորված ադապտացիայի միջոցառումներ 

4.2.1 Անտառների բնական ադապտացիայի հնարավորությունների ավելացում

4.2.2 Հրդեհների կանխարգելման և հրդեհների դեմ պայքարի գործողությունների 
ադապտացիա 

4.2.3 Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ 
պայքարի գործողությունների ադապտացիա

4.2.4 Դեգրադացիայի ենթարկվող տնկարկների կառավարման անտառաբուծական 
գործողությունների ադապտացիա

4.2.5 Ադապտիվ կառավարման իրականացում 

4.3 Անտառի տրանսֆորմացիան ԵՄ երկրներում

5 Գործնական ուղեցույց տարածաշրջանում անտառտնկարկները 
տրանսֆորմացիայի ենթարկելու վերաբերյալ՝ կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ դրանց դիմադրողականությունը բարձրացնելու նպատակով

5.1 Տրանսֆորմացիայի միջոցառումների պլանավորման գործընթացը 

5.2 Անտառի տրանսֆորմացիայի պլան

5.3 Տեղական բնակչության ներգրավում

6 Ամփոփում և հեռանկար

Գրականություն
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Նախաբան

Կլիմայի մոդելավորման արդյունքներով Հարավային Կովկասի տարածաշրջա-

նում կարելի է ակնկալել օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի շարունակական 

բարձրացում և միջին տարեկան տեղումների նվազում: Սպասում են նաև ավելի 

հաճախակի ծայրեհեղ եղանակային երևույթներ: Փոփոխվելու են ծառերի աճի 

համար բարենպաստ աշխարհագրական շրջանակները և ստեղծված անբարե-

նպաստ պայմանների պարագայում գոյություն ունեցող ատնառային տա-

րածքները կորցնելու են իրենց կենսունակությունը: Արդյունքում դրանք չեն կա-

րողանալու տրամադրել տարածքների բնակչության համար կարևոր էկոհամա-

կարգային ծառայությունները կամ վերջիններիս ծավալը նվազելու է:

Այս ուղեցույցի նպատակն է աջակցել Հարավային Կովկասի երկրներում՝ Հայաս-

տանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ան-

տառների պլանավորված ադապտացիայի գործողություններին: Ուղեցույցում 

նկարագրվում են կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 

տարածաշրջանի անտառների վրա և ադապտացիայի ռազմավարությունները, 

որոնք կարող են նվազեցնել այդ ազդեցութունները՝ ապահովելով անտառների 

կողմից տրամադրվող էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանումը: 

Ուղեցույցում ներկայացվող գործնական միջոցառումներն ուղղված են արհես-

տական տնկարկների դիմադրողականության բարձրացմանը կլիմայի փոփո-

խության ազդեցությունների նկատմամբ: Ուղեցույցը նախատեսվում է անտա-

ռում գործնական միջոցառումներ իրականացնողների համար, սակայն այն կա-

րող է հետաքրքիր լինել նաև գիտնականների և որոշումներ կայացնողների հա-

մար: Այն շարունակում է WWF–ի կողմից մշակված ուղեցույցների շարքը, որոն-

ցից է նաև 2011թ-ին հրատարակված Անտառվերականգնման ուղեցույցը (Ան-

տառվերականգնման ուղեցույցեր, 2011):

Այս ուղեցույցը հիմնվում է գրականության ուսումնասիրության, ինչպես նաև 

«Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով 

անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխու-

թյան նկատմամբ» ծրագրի իրականացումից (2011-2015 թթ) ստացված գործնա-

կան փորձառության վրա: Ծրագիրն ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից և 

իրականացվել է WWF-Գերմանիայի և գործընկեր կազմակերպությունների՝ WWF 

-Կովկասի, WWF-Հայաստանի և WWF-Ադրբեջանի կողմից: Արտահայտում ենք 

խորին շնորհակալություն ֆինանսավորման և համագործակցության համար:

WWF-Գերմանիան, WWF-Կովկասը, WWF-Հայաստանը և WWF-Ադրբեջանը շնոր-

հակալ կլինեն ցանկացած մեկնաբանությունների և առաջարկների համար՝ ուղ-

ղված ուղեցույցի բարելավմանը և դրա ավելի լայն կիրառելու հնարավորությանը:

Մաթիաս Լիխթենբերգեր

WWF-Գերմանիա, Կովկասյան ծրագրերի պատասխանատու
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1. Ներածություն

WWF-ը 2011-2015թթ-ի ընթացքում իրականացրել է «Հարավային Կովկասի 

երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամա-

կարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» ծրա-

գիրը, որը ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից «Շրջակա միջավայր և բնա-

կան պաշարների կայուն կառավարում, ներառյալ էներգիա» թեմատիկ ծրագրի 

շրջանակներում:

Ծրագրով Հարավային Կովկասում գտնվող վեց տարածքներում (երկուական Հա-

յաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում) փորձարկվել են անտառի տրանս-

ֆորմացիայի մեթոդները: Տրանսֆորմացիայի միջոցառումներն իրականացվել 

են ընդհանուր առմամաբ 448 հա տարածքի վրա: Ուղեցույցը ներկայացնում է 

նշված ծրագրի փորձը:

Ուղեցույցում սկզբում ներկայացվում է տարածաշրջանի անտառային լանդ-

շաֆտների հակիրճ նկարագրությունը, այնուհետև խոսվում է տարածաշրջանուն 

կլիմայի ներկայիս և կանխատեսվող փոփոխությունների մասին՝ հիմնվելով կլի-

մայի մոդելների վրա: Նկարագրվում են կլիմայի փոփոխության ազդեցություն-

ները տարածաշրջանի անտառների վրա: Այնուհետև ուղեցույցում ներկայաց-

վում է անտառի տրանսֆորմացիայի միջոցառումների պլանավորման գործըն-

թացը՝ նկատի ունենալով կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունները և տար-

բեր ծառատեսակների կայունությունը կանխատեսվող կլիմայական պայմաննե-

րում:

Ակնկալվում է, որ այս ուղեցույցը, Անտառվերականգնման ուղեցուցի (2011թ.) 

հետ մեկտեղ, կարող են օգտակար լինել Կովկասի տարածաշրջանում և դրա սահ-

մաններից դուրս նմանատիպ գործողությունների իրականացման հարցում:

2. Հարավային Կովկասի անտառները

2.1. Անտառի տիպերը

Հարավային Կովկասի երկրներում անտառները զբաղեցնում են 4 միլիոն հեկ-

տար՝ կազմելով երկրների ընդհանուր տարածքի 22%-ը. Հայաստանում 332,33 

հազար հա (11.17%), Վրաստանում 2793 հազար հա (40.7%) և Ադրբեջանում 990 

հազար հա (11.4%) (FAO, 2010a): Տարածաշրջանում կլիմայական գոտրիների, 

հողերի և ռելիեֆի բազմազանությունը ստեղծել է պայմաններ տարբեր 

անտառային ֆորմացիաների զարգացման համար: 

Հաճարենու (Fagus orientalis) գերակշռությամբ անտառներն ամենատարածվածն 
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Անտառի տրանսֆորմացիայի ուղեցույց



1  Տարածաշրջանում հանդիպում է կաղնու ութ տեսակ: Ցածրադիր և միջին անտառային 
գոտում հիմնական տեսակ է Quercus iberica-ն: Տարածաշրջանի արևելյան հատվածում 
ցածրադիր/գետերին կից և հարթավայրային անտառները հիմնականում կազմված են 
Quercus robur =Q. pedunculiflora տեսակից: Թալիշի անտառներում գերակշռող տեսակը 
Q. castaneifolia-ն է, Կոլխիկական տարածաշրջանի նախալեռնային տարածքներում՝ 
Q. hartwissiana տեսակը, իսկ Աջարիայի ավելի չորային լանջերին գերակշռում են 
Q. imeretina և Q. dschorochensis տեսակները: Q. macranthera-ի «կորաբուն ծառուտները» 
հանդիպում են անտառի վերին սահմանում՝ արևելյան և հարավային Կովկասում: 
Կոլխիկական տարածաշրջանի էնդեմ տեսակ ռելիկտային Q. pontica-ն հաճախ է 
հանդիպում այդ տարածաշրջանի արևմտյան հատվածում՝ ստորին ենթալպյան գոտում:

1են՝ կազմելով ատնառային տարածքների համարյա կեսը: Կաղնու  (Quercus) ան-

տառները ժամանակին բավական տարածված էին, սակայն դրանք զգալի 

կրճատվել են՝ գյուղատնտեսության, խաղողագործության և այգեգործության 

նպատակով տարածքների անտառազրկման, ինչպես նաև արածեցման պատճա-

ռով: Շագանակենին (Castanea), հաճախ բոխու (Carpinus) և հաճարենու հետ մեկ-

տեղ կազմում են անտառներ Վրաստանի Կոլխիդյան տարածաշրջանի լեռնային 

և նախալեռնային տարածքներում, ինչպես նաև Մեծ Կովկասի արևելյան հատ-

վածի որոշ վայրերում: Շագանակենին պատմականորեն ինտենսիվ հատվել է, ին-

չը զգալի կրճատել է այդ անտառների տարածքը և վատթարացրել պահպանված 

ծառերի վիճակը: Արևելյան Վրաստանում մուգ ասեղնատերևավոր անտառները 

կազմված են եղևինից (Abies nordmanniana), եղևնուց (Picea orientalis) և համատեղ 

եղևնու ու հաճարենու անտառներից՝ հանդիպելով միջին և վերին անտառային 

գոտիներում: Սոճու լուսավոր ասեղնատերևավոր անտառները հանդիպում են 

հիմնականում Կուր գետի ջրհավաք ավազանում՝ բարձրադիր տարածքներում:

Տարածաշրջանում հանդիպում են նաև մի շարք այլ անտառային տիպեր՝ կազմե-

լով ընդհանուր անտառային տարածքի միայն փոքր մասնաբաժինը: Դրանք նե-

րառում են անտառներ, որոնք կազմված են թխկիի (Acer spp.), թխկիի և թեղու 

(Ulmus spp.), լորենու (Tilia spp.) և լաստենու (Alnus spp.) տեսակներից: Կեչին 

(Betula spp.), արոսենին (Sorbus caucasigena) և թխկին (Acer trautvetteri) կազմում 

են այդպես կոչված «կորաբուն ծուռուտներ» անտառային գոտու վերին սահմա-

նում: Տարածաշրջանի չորային արևելյան և հարավ-արևելյան հատվածներում 

չորային նոսրանտառները կազմված են գիհու (Juniperus spp.) և պիստակենու 

(Pistacia mutica), տանձենու (Pyrus spp.) և թխկիի (Acer spp.) տեսակներից: Հար-

թավայրային անտառները հանդիպում են ցածրադիր տարածքներում գետերի 

երկայնքով, հիմնականում ողողատներում, ճահճացած կամ խոնավ հողերի վրա 

և կազմված են բարդու (Populus nigra, P. alba), լաստենու (Alnus barbata), հացենու 

(Fraxinus excelsior), կաղնու ( ) և թեղու ( ) տեսակներից:Quercus robur Ulmus foliacea

Բացի բնական անտառներից տարածաշրջանում աճուն է մոտ 198 հազար հա 

արհեստական անտառտնկարկներ, որոնք հիմնադրվել են 1990-ականներից 

առաջ տարբեր նպատակներով, ներառյալ հողի էրոզիայի վտանգի կանխումը և 

հարակից համայնքների համար վառելափայտի ապահովումը: Հայաստանում 
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հիմնադրվել է մոտ 55 հազար հա անտառտնկարկ, Վրաստանում՝ մոտ 84 հազար 

հա և Ադրբեջանում՝ մոտ 59 հազար հա:

2.2. Անտառների կարևորութունը

Տարածաշրջանի անտառները կարևոր են մի շարք պատճառներով:

Կենսաբազմազանություն

Կովկասի էկոտարածաշրջանը հանդիսանում է WWF –ի կողմից առանձնացված 

35 «գերակա տարածքներից» մեկը և Conservation International-ի կողմից առանձ-

նացված 34 «կենսաբազմազանության թեժ կետերից» մեկը՝ երկրագնդում կեն-

սաբազմազանության առումով ամենահարուստ և միևնույն ժամանակ ամենա-

վտանգված տարածքների շարքում լինելու տեսանկյունից: Հարավային Կով-

կասն այդ էկոտարածաշրջանի մասն է: Անտառները կենսաբազմազանության 

առումով տարածաշրջանի ամենակարևոր բիոմն են. դրանք աճելավայր են 

բույսերի բազմաթիվ էնդեմ և ռելիկտային տեսակների համար, և ապրելավայր՝ 

համաշխարհային մակարդակով հազվայուտ և վտանգված կենդանիների 

տեսակների համար: 

Ածխածնի կուտակում

2010թ-ի տվյալներով Հարավային Կովկասի երկրներում վերգետնյա կենսա-

զանգվածում ածխածինը կազմել է մոտ 225 միլիոն տոննա (FAO 2010b)՝ համար-

ժեք 2013 թ-ին ածխածնի երկօքսիդի համաշխարհային արտանետումների մոտ 

2.5%-ին (Oliver et al 2013): Հետևաբար տարածաշրջանում անտառների պահ-

պանությունը կարևոր ներդրում է կլիմայի փոփոխության մեղմացման հարցում: 

Հողի և ջրի պաշտպանություն

Մեծ է անտառների դերը հողերի և ջրային պաշարների պաշտպանության հա-

մար: Անտառների կորուստը հաճախ հանգեցնում է էրոզիայի, ավելացնում է հե-

ղեղումների և ջրի պակասի վտանգը: Անտառների կողմից տրամադրվող ծառա-

յություններն ավելի մեծ կարևորություն են ստանում կլիմայի փոփոխության պա-

րագայում, որի արդյունքում տեղումները հավանաբար կրելու են ավելի անկա-

նոն բնույթ, իսկ երաշտները լինելու են ավելի երկարատև:

Անտառային արտադրանք

Տարածաշրջանի անտառները վառելափայտի կարևոր աղբյուր են: 2010թ-ին իրա-

կանացված ուսումնասիրության արդյունքներով Հայաստանում տնային տնտե-

սությունների 61% որպես վառելիք դեռ օգտագործում են վառելափայտ (Junger 

and Fripp 2011): Տեղաբնակներն անտառներից հավաքում են տարբեր ընկույզներ, 

պտուղներ, հատապտուղներ և սնկեր անձնական օգտագործման և վաճառքի 
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համար: Վրաստանում անտառները հիմք են հանդիսանում համեմատաբար 

փոքր, բայց երկրի համար կարևոր փայտամշակման արդյունաբերության համար:

Մշակույթ և առողջություն

Տարածաշրջանի անտառները հնարավրություններ են ստեղծում ռեկրեացիայի, 

կրթության և հանրությանն ուղղված այլ գործողությունների համար: 

3. Կլիմայի փոփոխությունը և դրա 

ազդեցությունները տարածաշրջանի 

անտառների վրա

3.1. Տարածաշրջանում մինչև այժմ տեղի ունեցած 

կլիմայի փոփոխությունը 

Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջա-

նում դիտվել է միջին տարեկան ջերմաստիճանի, միջին օրական նվազագույն 

ջերմաստիճանի և միջին օրական առավելագույն ջերմաստիճանի բարձրացման 

միտում, որը հաստատվում է վիճակագրությամբ: Հայաստանի և Ադրբեջանի 

օդերևութաբանական կայանների մոտ կեսը և Վրաստանում՝ դրանց մոտ մեկ 

քառորդը գրանցել են տարեկան ջերմաստիճանների փոփոխության վիճակա-

գրորեն նշանակալի միտումներ: Համարյա բոլոր օդերևութաբանական կայան-

ները գրանցել են ավելի երկարատև տաք շրջաններ՝ անընդմեջ 25 °C-ից բարձր 

ջերմաստիճանով օրեր կամ անընդմեջ 20 °C-ից բարձր ջերմաստիճանով գիշեր-

ներ (UNDP 2011):

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային (ԿՓՇԿ) ներկայաց-

ված Հայաստանի երկրորդ Ազգային հաղորդագրությունում նշվում է, որ վերջին 

80 տարիների ընթացքում տարեկան տեղումները նվազել են 6%-ով (ՀՀ ԲՆ, 

2010): Ադրբեջանը զեկուցել է, որ համարյա բոլոր շրջաններում միջին տարեկան 

տեղումներն երկար ժամանակի ընթացքում գրանցված նորմայից քիչ էին՝ 

միջինում նվազելով 9.9%-ով (ԷԲՊՆ, 2010)։

Հայաստանում գրանցվել են ավելի ուժգին և ավելի հաճախակի հիդրոլոգիական 

և օդերևութաբանական վտանգավոր երևույթներ: 1975-2005 թթ-ի ընթացքում 

այդպիսի երևույթների թիվն ավելացել է տարեկան 1.2 դեպքով, իսկ նույն ժամա-

նակահատվածում քսան տարվա ընթացքում (1985-2005)՝ տարեկան 1.8 դեպքով 

(ՀՀ ԲՆ, 2010):

Գերիշխող գիտական կարծիքի համաձայն, այդ փոփոխությունները պայմանա-

վորված են ածխածնի երկօքսիդի (CO ) և այլ այդպես կոչվող ջերմոցային գազերի 2
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(ՋԳ) մարդածին արտանետումներով: Կլիմայի փոփոխության մոդելները թույլ 

են տալիս տարբեր աստիճանի որոշակիությամբ կանխատեսել ՋԳ-երով պայմա-

նավորված կլիմայի փոփոխությունները՝ մթնոլորտ արդեն արտանետված ՋԳ-

ների լրացուցիչ քանակության, ինչպես նաև ապագա արտանետումների ար-

դյունքում: 

 

3.2. Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխոթյունները

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ին ներկայացված երկրորդ Ազգային հաղորդագրություններում Հա-

րավային Կովկասի բոլոր երեք երկրները ներկայացրել են մոդելավորման ար-

դյունքում ստացված տեղումների և ջերմաստիճանի փոփոխության կանխատե-

սումները: Ըստ բոլոր կանխատեսումների այս դարի վերջում միջին տարեկան 
2ջերմաստիճանը զգալի կբարձրանա: Արտանետումների A2 սցենարի  վրա հիմն-

ված կանխատեսուների համաձայն արևմտյան և արևելյան Վրաստանում ջերմ-

աստիճանը կբարձրանա 1.8°C -5.2°C և 3.5°C -4.9°C, Հայաստանում՝ 4°C - 5.1°C, 

իսկ Ադրբեջանում՝ 3°C - 6°C: Ջերմաստիճանի կանխատեսումները բավական 

հստակ են, սակայն կան տարաձայնություններ տեղումների կանխատեսումների 

հարցում: Մոդելներից մեկով միջին տարեկան տեղումներն արևմտյան Վրաստա-

նում և Ադրբեջանում ավելանալու են, իսկ մնացած մոդելներով՝ նվազելու են:

3Ընդհանուր շրջանառության մոդելների  (ԸՇՄ) վրա հիմնված ուսումնասիրու-

թյունը (UNDP 2011) ցույց է տալիս տեղումների նվազում բոլոր երեք երկրներում: 

A2 արտանետման սցենարների համաձայն այս դարի վերջին տեղումները 

կկրճատվեն. Հայատանում՝ 20-31%, Վրաստանում՝ 0-24%, իսկ Ադրբեջանում՝ 5-

23%: Չորս ընտրված ԸՇՄ-ներով և արտանետման A2 սցերաների դեպքում մինչև 

2050թ-ը միջին տարեկան ջերմաստիճանի փոփոխությունների կանխատեսում-

ներն են. Հայատան՝ 1.1 °C – 1.9 °C, Վրաստան՝ 0.9 °C – 1.9 °C, Ադրբեջան՝ 1.0 °C – 

1.6 °C: Մինչև 2100թ-ը ջերմատիճանի կնախատեսվող բարձրացումն ավելի 

կտրուկ է. Հայաստանում՝ 4.4 °C - 5.5 °C, Վրաստանում՝ 4.1 °C - 5.5 °C և 

Ադրբեջանում՝ 3.6 °C - 4.1 °C:

2  ՋԳ-երի արտանետումների սցենարներն այլընտրանքային տարբերակներ են, որոնք 
կարող են իրականություն դառնալ ապագայում: Դրանք օգտագործվում են արտանետում-
ներով պայմանավորված ազդեցությունները վերլուծելու և դրանց հետ կապված անորո-
շությունները գնահատելու համար: Սցենարների A2 խումբը նկարագրում է իրարից շատ 
տարբերվող՝ իրենց ուժերին ապավինող և ազգային ինքնությունը պահպանող երկրներ: 
Երկիր մոլորակի բնակչության թվաքանակը շարունակաբար ավելանում է: Տնտեսական 
զարգացումը կրում է տարածաշրջանային բնույթ, իսկ բնակչության մեկ շնչին բաժին 
ընկնող տնտեսական աճը և տեխնոլոգիական փոփոխություններն ավելի մասնատված 
են և դանդաղ, քան այլ սցենարներում (IPCC 2000):

3  Ընդհանուր շրջանառության մոդելները (ԸՇՄ) տարածքային դինամիկ մոդելներ են, 
որոնք նմանակում են կլիմայի եռաչափ համակարգը՝ օգտագործելով թերմոդինամիկայի 
օրենքների, շարժիչ ուժերի, էներգիայի պահպանման և իդեալական գազերի օրենքների 
դրույթները (UNDP 2011): 
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3.3. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 

անտառների վրա

Ենթադրելով, որ շրջակա միջավայրի այլ պայմանները մնալու են անփոփոխ՝ CO  2

-ի ավելի բարձր կոնցենտրացիաները նպաստելու են բուսականության աճի 

արագությանը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ CO –ի ներկայիս քանակները 2

բուսականության աճի համար անհրաժեշտ օպտիմալ քանակից քիչ են: Երիտա-

սարդ ծառերի վրա կատարված փորձերը ցույց են տալիս, որ սովորաբար CO –ի 2

քանակության կրկնապատկման դեպքում կենսազանգվածի արտադրությունն 

ավելանում է 30–50%-ով (Broadmeadow and Ray 2005): Սակայն բնական պայ-

մաններում հասուն ծառերի արտադրողականությունը դժվար թե այդքան 

բարձրանա (Oren et al., 2001), թեև հնարավոր է որոշակի բարձրացում: Այնուամե-

նայնիվ, շրջակա միջավայրի բոլոր մնացած պայմանները չեն մնա անփոփոխ և 

CO -ի ավելի մեծ քանակի արդյունքում արտադրողականության ավելացումը 2

կչեզոքացվի և շատ դեպքերում արտադրողականությունն ընդհանրապես չի 

ավելանա՝ CO -ի և այլ ՋԳ-ների ավելի մեծ քանակների արդյունքում տեղի ունե-2

ցող կլիմայի փոփոխությունների պատճառով: 

 3.3.1. Ջերմաստիճանի, տեղումների, քամիների և 

խոնավության փոփոխություններ 

Ջերմաստիճանի, տեղումների, քամիների և խոնավության փոփոխություններն 

ազդեցություն կունենան ֆոտոսինթեզի և շնչառության (հետևաբար բուսակա-

նության աճի) վրա, ինչպես նաև վերարտադրության, փոշոտման, սերմերի տա-

րածման, ֆենոլոգիայի, վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ դի-

մադրողականության և մրցակցելու հնարավորությունների վրա (Broadhead, Durst 

and Brown 2009; Maroschek et al. 2009): Առանձին ծառերի արձագանքը պայմա-

նավորում է անտառային էկոհամակարգի ընդհանուր արձագանքը: Եթե կլիմայի 

փոփոխությունները գերազանցեն տեսակների ֆիզիոլոգիական շեմերը, ապա 

անտառի կենսաֆիզիկական գործընթացները կփոփոխվեն (Olesen et al. 2007, 

Kellomaki et al. 2008, Malhi et al. 2008): Որոշակի պահին բուսականությունը կհաս-

նի այն շեմին, որից հետո համակարգը չի կարող համարվել անտառ, այն կփոխի 

իր կարգավիճակը: Չափազանց չորային պայմաններում անտառը կփոխարինվի 

սավանայիով կամ խոտածածկ տարածքով (կամ նույնիսկ անապատով):

  3.3.2. Ավելի հաճախակի ծայրահեղ եղանակային երևույթներ

Ավելի հաճախակի և ուժգին քամիները կվնասեն անտառները՝ արմատախիլ անե-

լով ծառերը և կոտրելով դրանց բները, իսկ ավելի հաճախակի հորդ անձրևները 

կավելացնեն հողի էրոզիայի և սողանքների վտանգը: Նման գործոններով պայ-

մանավորված ազդեցությունները կարճաժամկետ առումով նվազեցնում են ար-

տադրողականությունը և կարող են բարձրացնել անտառների խոցելիությունը 

վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ: 
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 3.3.3. Ավելի հաճախակի և ուժգին հրդեհներ 

Երկարատև չոր և շոգ եղանակը կավելացնի անտառային հրդեհների վտանգը: 

Հրդեհները այրում են օրգանական նյութը և տեղի է ունենում սննդարար նյութե-

րի կորուստ: Հաճախակի հրդեհները կարող են նաև նպաստել հողի էրոզիային, 

նվազեցնել կամ ոչնչացնել բնական վերարտադրությունը, իսկ չորային տա-

րածքներում՝ արագացնել անապատացումը (Kolström, Vilén and Lindner 2011): 

 3.3.4. Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների ավելի 

հաճախակի և լուրջ բռնկումներ 

Տեղումների ավելացումը նպաստում է անտառի բազմաթիվ պաթոգենների աճին 

և տարածմանը (Lucier et al 2009 citing Garrett et al. 2006): Տաք կլիման որոշակիո-

րեն նպատել է վերջերս գրանցված միջատներով պայմանավորված մի շարք հա-

մաճարակներին, օրինակ՝ կեղևակեր բզեզները Հյուսիսային Ամերիկայում (Lucier 

et al 2009 citing Berg et al. 2006, Tran et al. 2007, Raffa et al. 2008), տերևները վնա-

սող միջատները Սկանդինավիայում (Lucier et al 2009 citing Jepsen et al. 2008), 

ուտիճները Միացյալ Թագավորությունում (Lucier et al 2009 citing Lima et al. 2008) 

և շերամի որդը մայրցամաքային Եվրոպայում (Lucier et al 2009 citing Battisti et al. 

2005): Ավելի տաք կլիմայական պամաններն ավելացնում են միջատների համա-

ճարակների վտանգը: Երաշտի պայմաններում անտառներն ավելի խոցելի 

կդառնան բուսականությամբ սնվող միջատների և սնկային հիվանդությունների 

նկատմամբ (Kolström, Vilén and Lindner 2011):

      3.3.5. Ավելի բարենպաստ պայմաններ ինվազիվ տեսակներ 

համար 

Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նպաստել ինվազիտ տեսակների ներխուժմա-

նը (Lucier et al 2009 citing McNeely 1999, McNeely et al. 2001, Hunt et al. 2006, Ward 

and Masters 2007, Dukes et al. 2009, Logan and Powell 2009): Կլիմայի փոփոխու-

թյան արդյունքում գերակշռող էնդեմ տեսակները կարող են այլևս չհարմարվել 

աճելավայրերի փոփոխված պայմաններին՝ հնարավորություններ ստեղծելով ին-

վազիվ տեսակների ներխուժման համար, ինչպես նաև ազդել սուկցեսիայի ըն-

թացքի, էկոհամակարգային գործառույթների և պաշարների բաշխման վրա 

(Lucier et al 2009 citing McNeely 1999, Tilman and Lehman 2001): 
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Անտառի տրանսֆորմացիայի ուղեցույց



3.4. Հարավային Կովկասում կլիմայի փոփոխության 

ազդեցությունները անտառների վրա 

Հարավային Կովկասի կլիման ընդհանուր առմամբ կդառնա ավելի անբարե-

նպաստ ներկայումս տարածաշրջանում հանդիպող անտառի տիպերի մեծ մասի 

համար: Վերջերս կատարված ուսումնասիրության համաձայն (Zazanashvili et al 

2011) ՋԳ-երի արտանետումների՝ էկոլոգիական տեսանկյունից ավելի բարե-

նպաստ սցենարների պայմաններում տարածաշրջանում անտառների համար 

բարենպաստ տարածքները կկրճատվեն 8%–ով, իսկ էկոլոգիական տեսանկյու-

նից ավելի անբարենպաստ սցենարների պայմաններում՝ 33%-ով: Ազդեցու-

թյունները տարբեր կլինեն տարբեր կլիմայական գոտիներում և երկրներում. հե-

տազոտության համաձայն ազդեցությունն ավելի մեծ կլինի Հայաստանում և 

Ադրբեջանում, քան Վրաստանում:

Կլիմայի փոփոխությունը կարող է բարենպաստ լինել որոշ անտառային ֆորմա-

ցիաների համար, սակայն ֆորմացիաների մեծամասնությունը կտուժի և կկորց-

նի նախկին կենսունակությունը: ՋԳ-երի արտանետումների՝ էկոլոգիական տես-

անկյունից ավելի բարենպաստ սցենարների պայմաններում տարածաշրջանի 

տարածքի մեծ մասն ավելի բարենպաստ կդառնա չորային անտառների համար 

(Buxus, Castanea, Parrotia և Zelkova), իսկ ավելի անբարենաստ սցենարների պայ-

մաններում՝ միայն չորային անտառների և Zelkova-ի համար: 

ՋԳ-երի արտանետումների՝ էկոլոգիական տեսանկյունից ավելի բարենպաստ 

սցենարների դեպքում Վրաստանում պայմաններն ընդհանուր առմամբ ավելի 

բարենպաստ կլինեն ներկայումս երկրում հանդիպող անտառային տիպերի 

համար, Հայաստանում պայմանները կլինեն մի փոքր ավելի անբարենպաստ, 

իսկ Ադրբեջանում՝ զգալի անբարենպաստ: Ավելի անբարենպաստ սցենարների 

դեպքում անտառների համար բարենպաստ տարածքները Հայաստանում 

կկրճատվեն 52%–ով, իսկ Ադրբեջանում՝ 62%- ով և անտառի որոշ տիպեր կվերա-

նան: Վրաստանում կանխատեսվող ազդեցությունն ավելի փոքր է, քան Հայաս-

տանում և Ադրբեջանում. գոյություն ունեցող անտառային տիպերի համար հար-

մար տարածքները կկրճատվեն 11%–ով:

Անտառները և դրանց կենսաբանական բաղադրիչներն արձագանքում են կլի-

մայի երկարաժամկետ փոփոխություններին: Հարավային Կովկասում անտառ-

ների և անտառի տարբեր տիպերի տարածումը 5000 տարի առաջ (մինչև մարդու 

գործունեությունը սկսեց առաջացնել մեծ տարածքների անտառազրկում) զգալի 

տարբերվում էր վերջին սառցային դարաշրջանից անմիջապես հետո ստեղծված 

վիճակից: Սակայն այստեղ կարևոր է տեսակների տեղաշարժման արագությու-

նը։ Վերջին սառցային դարաշրջանից հետո ծառատեսակները մեկ տասնամյակի 

ընթացքում տեղաշարժվել են մի քանի կմ կամ նույնիսկ ավելի պակաս, մինչդեռ 

կլիմայական գոտիների կանխատեսվող տեղաշարժը կարող է կազմել մինչև 50 

կմ (մեկ տասնամյակի ընթացքում): Հետևաբար բազմաթիվ ծառատեսակների 
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տեղաշարժման և ադապտացիայի արագությունը կարող է հետ մնալ կլիմայա-

կան գոտիների տեղաշարժման արագությունից՝ կլիմայի կանխատեսվող գլոբալ 

տաքացման պարագայում (Davis 1989, Huntley 1991, Dyer 1995, Collingham et al. 

1996, Malcolm et al. 2002): 

Եթե չձեռնարկվեն անտառների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 

վնազեցնելու միջոցառումներ, ապա անտառների վիճակի, կենսունակության և 

արտադրողականության՝ կլիմայով պայմանավորված փոփոխությունները շո-

շափելի հետևանքներ կունենան տարածաշրջանում ապրող մարդկանց համար: 

Այդ հետևանքներից են. 

 Ներկայումս տարածաշրջանում աճող անտառներում բնափայտային և ոչ 

բնափայտային անտառային արտադրանքի (սնկեր, պտուղներ, հատա-

պտուղներ և ընկույզներ) ընդհանուր նվազում, թեև արտադրողականու-

թյունը կարող է աճել Կոլխիդյան կենսակլիմայական շրջանում:

 Ներկայումս տարածաշրջանում աճող անտառների կողմից տրամադրվող էկո-

համակարգային ծառայությունների ծավալի ընդհանուր նվազում, ներառյալ 

ջրի որակի և ջրահոսքերի կարգավորումը, էրոզիայի և սողանքների կան-

խարգելումը:

 Կենսաբազմազանության և տարածաշրջանի պահպանվող տարածքների 

առանձնահատուկ արժեքների փոփոխություններ:

 Լանդշաֆտների արտաքին տեսքի փոփոխություններ:

4. Անտառների վրա կլիմայի փոփոխության 

ազդեցությունները նվազեցնելու 

ռազմավարություններ

4.1. Արձագանքող ադապտացիա և պլանավորված 

ադապտացիա

Նախորդ գլխում նկարագրված հետևանքներից խուսափելու համար անհրա-

ժեշտ է իրականացնել անտառի ադապտացիային օժանդակող գործողություն-

ներ: Գործողությունները կարող են լինել արձագանքող բնույթի, այսինքն իրա-

կանացվեն կլիմայի փոփոխության ազդեցություններն արդեն տեղի ունենալուց 

և դիտարկվելուց հետո, օրինակ՝ ծառերի տեսակաշարի փոփոխություն գոյու-

թուն ունեցող տեսակների կենսունակության կորուստի և վաղաժամ մահվան 

դեպքում, փոթորիկների արդյունքում առաջացած փայտանյութի մթերում, 

հատման թույլատրելի քանակների վերահաշվարկ՝ նվազող արտադրողանու-

թյան հիման վրա: Արձագանքող ադապտացիան կարող է նվազեցնել կլիմայի 

փոփոխության որոշ երկարաժամկետ ազդեցությունները, որոնք տեղի 
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կունենային անտառում գործողություններ չիրականացնելու դեպքում: Սակայն 

անտառային ֆորմացիաներում փոփոխություններ առաջացնելու համար 

անհրաժեշտ երկար ժամկետները հետաձգելու են արձագանքող գործողություն-

ներից ակնկալվող դրական արդյունքները:

Արձագանքող ադապտացիայի այլընտրանք է պլանավորված ադապտացիան, 

որն ենթադրում է անտառաբուծության նպատակների և գործողությունների 

վերանայում՝ հաշվի առնելով ակնկալվող կլիմայի փոփոխության վտանգները: 

Պլանավորված ադապտացիան դժվար խնդիր է, քանի որ էկոհամակարգերի և 

տեսակների խոցելիության, ինչպես նաև ապագա կլիմայի տարածքային և 

ժամանակային ցուցանիշների վերաբերյալ առկա գիտելիքները շատ չեն, իսկ 

անտառների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների իրական բնույթը և 

ծավալը հնարավոր չէ կանխատեսել: Այնուամենայնիվ, ներկայումս արդեն 

անհրաժեշտ է սկսել իրականացնել որոշակի գործողություններ, քանի որ 

կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները հավանաբար զգալի են լինելու, իսկ 

ադապտացիան կլիմայի փոփոխությանը պահանջում է անտառկառավարման 

պլանավորված գործողությունների իրականացում մինչև կլիմայի փոփոխու-

թյան ազդեցությունների ի հայտ գալը (Spittlehouse and Stewart 2003):

4.2. Պլանավորված ադապտացիայի միջոցառումներ

Կլիմայի փոփոխության պարագայում անտառի ադապտացիային կարելի է 

օժանդակել մի քանի եղանակով:

 4.2.1. Անտառների բնական ադապտացիայի հնարավորու-

թյունների ավելացում

Ավելի բազմազան անտառային էկոհամակարգերը սովորաբար ունենում են 

ադապտացիայի ավելի մեծ հնարավորություն (SCBD 2003; Fontaine et al. 2005; 

Stokes and Kerr 2009), քանի որ դրանք տարբեր ձևերով կարող են ադապտացվել 

տարբեր փոփոխությունների: Ծառուտներում տեսակների և դրանց ծագման 

բազմազանության ավելացումը նվազեցնում է կլիմայի փոփոխության արդյուն-

քում անտառների վիճակի վատացման և արտադրողականության անկման 

վտանգը, հատկապես եթե ներմուծվում են ավելի բարձր դիմադրողականություն 

ունեցող կամ կանխատեսվող կլիմայի պայմաններին ավելի հարմարված տե-

սակներ՝ տնկման միջոցով կամ օժանդակելով դրանց աճին բնական վերա-

կանգնման միջոցով՝ ընտրովի հատումների և նոսրացումների եղանակով:

Լանդշաֆտի մակարդակում տարանջատման պակասեցումը և էկոլոգիական 

միջանցքների ստեղծումը նպաստում է տեսակների բնական տեղաշարժին և 

ուժեղացնում ու ընդլայնում է անտառի հնարավորությունները մարդածին ազ-

դեցությունները և կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունները նվա-

զեցնելու հարցում (Robledo and Forno, 2005):
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Ստորև տեղեկատվական աղյուսակ 1-ում ներկայացվում են անտառային էկոհա-

մակարգերի երկարաժամկետ դիմադրողականությունն ապահովելու էկոլոգիա-

կան սկզբունքները: 

 4.2.2. Հրդեհների կանխարգելման և հրդեհների դեմ պայքարի 

գործողությունների ադապտացիա

Հրդեհների կանխարգելման և հրդեհների դեմ պայքարի գործողությունների 

ադապտացիան ներառում է անտառի կառուցվածքի այնպիսի փոփոխություներ 

(օրինակ՝ ծառերի միջև տարածությունը և դրանց խտությունը, կանգուն չոր ծա-

ռեր կամ թափուկի առկայություն), որոնք նվազեցնում են հրդեհների վտանգը և 

դրանց ծավալը (Spittlehouse and Stewart 2003 citing Dale et al. 2001), վառելա-

փայտի ծավալի նվազեցմանն ուղղված գործողություններ (Spittlehouse and 

Stewart 2003 citing Wheaton 2001), «հրդեհների տեսանկյունից ճիշտ» լանդ-

շաֆտների ստեղծում հատումների, վերականգնման և խնամքի այնպիսի գործո-

ղությունների իրականացման միջոցով, որոնք կանխարգելում են բնական 

հրդեհների տարածումը (Spittlehouse and Stewart 2003 citing Hirsch and Kafka 2001 

and Climate Change Impacts and Adaptation Directorate 2002), բարձր տնտեսական 

կամ սոցիալական արժեքներ ունեցող տարածքների պահպանություն՝ մյուս տա-

րածքներում թույլատրելով հրդեհների բնական ընթացքը (Spittlehouse and 

Stewart 2003 citing Stocks et al. 1998 and Parker et al. 2000): 

 4.2.3. Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների 

կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունների 

ադապտացիա

Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ 

պայքարի ռազմավարությունները ներառում են. մասնակի հատումներ կամ 

նոսրացումներ՝ ծառուտի կենսունակությունն ավելացնելու և վնասատուների 

նկատմամբ զգայունությունը նվազեցնելու նպատակով (Spittlehouse and Stewart 

2003 citing Wargo and Harrington 1991 and Gottschalk 1995), հիվանդություններով 

պայմանավորված կորուստների նվազեցում՝ սանիտարական հատումներով 

վնասված ծառերի հեռացման միջոցով, շրջանառության ժամանակահատվածի 

կրճատում՝ կրճատելով նաև վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ 

խոցելիության ժամանակահատվածը (Spittlehouse and Stewart 2003 citing 

Gottschalk 1995) և աջակցություն տարածքի համար ավելի հարմար տեսակների 

ավելացմանը (Spittlehouse and Stewart 2003 citing Lindner et al. 2000), ինսեկտի-

ցիդների և ֆունգիցիդերի օգտագործում այն դեպքերում, երբ վնասատուների 

դեմ պայքարի անտառաբուծական այլ միջոցառումներն անարդյունավետ են 

կամ անտեղի (Spittlehouse and Stewart 2003 citing Parker et al. 2000), փոփոխված 

կլիմայի պարագայում ավելի մրցունակ դարձած անցանկալի տեսակների քանա-

կի նվազեցում՝ դրանց աճի կառավարման միջոցառումների միջոցով (Spittlehouse 

and Stewart 2003 citing Parker et al. 2000):

.. 16 ..

Անտառի տրանսֆորմացիայի ուղեցույց



 4.2.4. Դեգրադացիայի ենթարկվող տնկարկների կառավար-

ման անտառաբուծական գործողությունների ադապտացիա

Անտառաբուծական գործողությունների ադապտացիան ներառում է. ճնշված, 

վնասված կամ վատ աճող ծառերի ընտրովի հեռացում՝ մնացած ծառերի համար 

ավելացնելով լույսի, ջրի և սննդարար նյութերի քանակությունը (Spittlehouse and 

Stewart 2003 citing Smith et al.1997 and Papadopol 2000), ապագա խանգարող 

հանգամանքների նկատմամբ խոցելիության նվազեցում՝ կառավարելով ծառերի 

խտությունը, տեսակների կազմը, անտառի կառուցվածքը (օրինակ՝ տնկում սա-

ղարթի տակ, երկարատև սուկցեսիա ունեցող տեսակների տնկում), ինչպես նաև 

ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղերում իրականացնելով անտառկառավարման գոր-

ծողություններ (Spittlehouse and Stewart 2003 citing Dale et al. 2001), շրջանառու-

թյան տարիքի նվազեցում, որին պետք է հաջորդեն տնկումները՝ արագացնելով 

ավելի լավ հարմարված անտառների հիմնումը (Spittlehouse and Stewart 2003 

citing Lindner et al. 2000 and Parker et al. 2000):

 4.2.5. Ադապտիվ կառավարման իրականացում

Անտառկառավարողները պետք է պլանավորեն՝ նկատի ունենալով ապագա կլի-

մայի անորոշությունները և ծառերի ու անտառային ֆորմացիաների արձագանքը 

կլիմայի փոփոխությանը: Ադապտիվ անտառկառավարումը ընդունում է, որ ան-

տառային էկոհամակարգերի գործունեության վերաբերյալ հստակ և կոնկրետ գի-

տելիքները բացակայում են, իսկ էկոհամակարգերում բաղադրիչների միջև փոխ-

հարաբերությունները վերջնական պարզված չեն (Robledo and Forno, 2005 citing 

Borrini-Feyerabend, 2000): Կառավարման քաղաքականությունները և գործելա-

կերպը շարունակաբար բարելավվում են՝ սովորելով դրանց արդյունքներից քա-

ղած դասերից (Robledo and Forno, 2005 citing Taylor et al., 1997): Ադապտիվ կառա-

վարման հինական բնութագրերը ներառում են (Robledo and Forno, 2005 citing Sit 

and Taylor, 1998). 

 Անորոշություն կոնկրետ կառավարման դեպքի համար «լավագույն» քաղա-

քականության և գործելակերպի վերաբերյալ:

 Կիրառվելիք քաղաքականությունների կամ գործելակերպերի մտածված 

ընտրություն:

 Կարևոր գիտելիքներ ձեռք բերելուն ուղղված գործողությունների ուշադիր 

իրականացում:

 Էկոհամակարգերի արձագանքի կարևոր ցուցանիշների մոնիթորինգ:

 Արդյունքների վերլուծություն՝ նկատի ունենալով պլանավորված նպատակ-

ները:

 Արդյունքների կիրառում ապագա որոշումներ կայացնելու հարցում:

Գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները որոշակի վայրում կիրառելու 

և գործառնական դարձնելու համար անհրաժեշտ են բազմաթիվ տարիներ: Հե-

տևաբար ադապտիվ անտառկառավարման հայեցակարգի դրույթներով անտառ-
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կառավարողները հենց իրենք ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում իրականաց-

նում են կիրառական ուսումնասիրություններ և փորձեր՝ անհրաժեշտ տեղեկու-

թյուններ ստանալու համար (Robledo and Forno, 2005 citing Nyberg, 1999): Դա վե-

րաբերվում է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների տեղական գնահատում-

ներին և անտառային էկոհամակարգերի խոցելիության ուսումնասիրություննե-

րին, որոնց արդյունքները պետք է հաշվի առնվեն ադապտիվ կառավարման ցիկ-

լի նախնական փուլերում՝ խնդրի գնահատման և իրականացվելիք միջոցառում-

ների պլանավորման ընթացքում: Ադապտիվ անտառկառավարման համար չա-

փազանց կարևոր է այն, որ վերը նշվածի միջոցով ստացված գիտելիքներն այնու-

հետև ինտեգրվեն ծրագրի կամ աշխատանքների ցիկլում և հարմարեցնեն ու 

բարելավեն անտառկառավարման մոտեցումները (Robledo and Forno, 2005): 

Տեղեկատվական աղյուսակ 1. Կլիմայի փոփոխության պարագայում 

անտառի երկարաժամկետ դիմադրողականությունը պահպանելու և 

բարելավելու էկոլոգիական սկզբունքները (Thompson et al 2009)

1. Անտառում պահպանել գենետիկական բազմազանությունը՝ կիրառելով այն-

պիսի գործելակերպ, որը չի ենթադրում միայն որոշակի ծառատեսակների 

մթերում՝ ելնելով տարածքից, աճի արագությունից կամ ձևից կամ գործելա-

կերպից։

2. Պահպանել ծառուտի և լանդշաֆտի կառուցվածքային բազմազանությունը՝ 

որպես օրինակներ և մոդելներ դիտարկելով բնական անտառները:

3. Անտառային լանդշաֆտներում պահպանել կապակցվածությունը՝ նվազեց-

նելով տարանջատումը, վերականգնելով դեգրադացված ապրելավայրերը 

(անտառի տիպերը) և ընդլայնելով պահպանվող տարածքների ցանցերը 

(տե՛ս կետ 8):

4. Պահպանել ֆունկցիոնալ բազմազանությունը (և առատությունը) և բացառել 

բազմազան բնական անտառների փոխակերպումը միատարր կամ փոքր 

թվով տեսակներից կազմված տնկարկների:

5. Նվազեցնել ոչ բնական մրցակցությունը՝ վերահսկելով ինվազիվ տեսակնե-

րը, և նվազեցնել ոչ տեղական տեսակների օգտագործումը տնկումների, ան-

տառապատման կամ անտառվերականգնման ծրագրերի համար:

6. Նվազեցնել բացասական արդյունքների հավանականությունը՝ վերականգն-

մանն աջակցող գործողությունների իրականացման տարածքներում օգտա-

գործելով տեղական ծագում ունեցող ծառատեսակներ և ապագայում սպաս-

վող կլիմայական պայմաններին նման պայմաններ ունեցող տարածքներից 

վերցված ծառատեսակներ:

7. Պապհանել կենսաբազմազանությունը բոլոր մակարդակներում (ծառուտ, 

լանդշաֆտ, կենսատարածաշրջան) և բոլոր տարրերի համար (գենետիկա-
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կան, տեսակային և համակեցությունների բազմազանություն) և իրականաց-

նելով գործողություններ, որոնք ուղղված են օրգանիզմների մեկուսացած 

կամ տարանջատված պոպուլյացիաների, ինչպես նաև արեալների եզրա-

գծում տեղակայված պոպուլյացիաների, աճելա/ապրելավայրերի և ապաս-

տարանների ցանցերի պահպանությանը: Շատ հավանական է, որ հենց այդ 

պոպուլյացիաներում առկա են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 

նախաադապտացիայի գենետիկական հիմքերը և դրանք կարող են դառնալ 

կարևոր պապուլյացիաներ՝ պայմանների փոփոխության պարագայում:

8. Ապահովել գիտականորեն հիմնավորված, համապարփակ, բավարար չափե-

րի և ներկայացուցչական պահպանվող տարածքների ազգային և տարածա-

շրջանային ցանցեր: Ինտեգրել այդ համակարգերն ազգային և տարածա-

շրջանային պլանավորման գործընթացներում՝ ապահովելով լանդշաֆտնե-

րի լայնամասշտաբ կապակցվածություն:

4.3. Անտառի տրանսֆորմացիան ԵՄ երկրներում

Վերջին 20 տարիների ընթացքում ԵՄ երկրներում ծառուտների տրանսֆորմա-

ցիայի գործողությունները մեծ տարածում են ստացել, քանի որ անտառկառավա-

րողները տեսնում են, որ անտառաբուծության ավանդական եղանակները հան-

գեցնում են էկոլոգիապես անկայուն ծառուտների առաջացմանը։ Անտառի 

տրանսֆորմացիայի ուղղությամբ այդ շարժումը սկսվել էր նույնիսկ մինչև կլի-

մայի փոփոխություններով պայմանավորված խնդիրների ծագումը և իրակա-

նացվում էր վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ դիմադորղակա-

նությունը բարձրացնելու և տարածքների վրա միատարր ծառուտների երկարա-

ժամկետ ազդեցությունները կանխարգելելու նպատակներով, ինչպես նաև 

գեղագիտական նկատառումներով։ 

Ցամաքային Եվրոպայի արևմուտքում և կենտրոնական Եվրոպայում Picea abies 

տեսակի առնազն 6-7 միլիոն հեկտար միատարր ծառուտներ աճում են տեսակի 

բնական տարածման սահմանից դուրս, իսկ առնվազն 4-5 միլիոն հեկտար զբա-

ղեցնում է տարածքներ, որտեղ ժամանակին գերակշռում էին լայնատերևավոր 

տեսակներ կամ խառը անտառներ։ Նշված միատարր անտառները ժամանակի 

ընթացքում դարձել էին խոցելի՝ քամիների, վնասատուների, երաշտների և հողի 

վիճակի վատթարացման պարագայում։ Այդ ծառուտների տրանսֆորմացիան դե-

պի խառը ծառուտներ դարձավ ԵՄ երկրներում անտառային քաղաքականության 

և գործելակերպերի ամենամեծ մարտահրավերներից և անտառաբուծության 

ռազմավարական ամենակարևոր նպատակներից մեկը։

Միացյալ Թագավորությունում և Իռլանդիայում հիմնադրվել էին ասեղնատե-

րևավոր միատարր անտառային տնկարկների մեծ տարածքներ՝ օգտագործելով 

տեղանքներին ոչ բնորոշ տեսակներ՝ Picea sitchensis, Picea abies և Pinus contorta։ 

Ներկայումս գնալով ավելանում են այդ տնկարկները տրանսֆորմացիայի են-

.. 19 ..



թարկելու գործողությունները՝ «չընդհատվող ծածկով» խառը անտառներ ունե-

նալու նպատակով։

ԵՄ երկրներում կարելի է առանձնացնել հետևյալ ստանդարտ իրավիճակները և 

տրանսֆորմացիայի հայեցակարգերը.

1.  Picea abies -ի միատարր ծառուտներ. տրանսֆորմացիա սաղարթի տակ հա-

ճարենի տնկելու միջոցով, օրինակ՝ Գերմանիայի Բավարիա և Հեսեն նահանգ-

ներում (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 2009; Hessen-Forst 

2008)։ 

2.  Pinus sylvestris -ի միատարր ծառուտներ. տրանսֆորմացիա կաղնու (և այլ լայ-

նատերևավոր տեսակների) տնկման միջոցով՝ սոճու սաղարթում բաց տա-

րածքներ առաջացնելուց հետո, օրինակ՝ Գերմանիայի Բրանդենբուրգ նա-

հանգում (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg und Landesforstanstalt Eberswalde 2006)։

3.  Pinus douglasiana-ի միատարր ծառուտների տեսակաշարի բազմազանեցում. 

օրինակ՝ Գերմանիայի Հեսեն նահանգում (Hessen-Forst 2008)։

4.  Միատարր հաճարենու ծառուտների տեսակաշարի բազմազանեցում. օրի-

նակ՝ Գերմանիայի Հեսեն նահանգում (Hessen-Forst 2008)։

Գերմանիայի Բրանդենբուրգ նախանգի փորձը հատկապես հետաքրքիր է Հարա-

վային Կովկասի պարագայում, քանի որ այստեղ սովորաբար հանդիպում են սո-

ճու արհեստական միատարր տնկարկներ, որոնք հարմարված չեն տարածքին։ 

Միացյալ Թագավորության փորձառությունը նույնպես հետաքրքիր է։ Այս դեպ-

քում սկզբնական վիճակը զգալի տարբերվում է Հարավային Կովկասի վիճակից, 

սակայն տրանսֆորմացիայի նպատակը նույնն է, իսկ անտառի ղեկավար մար-

մինները մշակել են ուղեցույցեր ասեղնատերևավոր միատարր ծառուտները 

տրանսֆորմացիայի ենթարկելու վերաբերյալ՝ ավելի բարձր դիմադրողականու-

թյուն ունեցող անտառների ուղղությամբ։
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5. Գործնական ուղեցույց տարածաշրջանում 

անտառտնկարկները տրանսֆորմացիայի 

ենթարկելու վերաբերյալ՝ կլիմայի փոփոխու-

թյան նկատմամբ դրանց դիմադրողակա-

նությունը բարձրացնելու նպատակով

Այս ուղեցույցը վերաբերվում է միջոցառումների մշակման գործընթացին՝ Հարա-

վային Կովկասում ծառուտները, հատկապես տնկարկները կլիմայի փոփոխու-

թյան նկատմամբ ավելի կայուն դարձնելու ուղղությամբ։ Կոնկրետ գործողու-

թյունների՝ ցանկապատման, հողի նախապատրաստման, ցանքսի և տնկման վե-

րաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ ներկայացվում են «Անտառվե-

րականգնման ուղեցույցներ. Հարավային Կովկասի անտառային լանդշաֆտների 

վերականգնում» հրատարակությունում։

Այս ուղեցույցը հիմնվում է WWF –ի կողմից Հարավային Կովկասի երկրներում «

անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կա-

յունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» ծրագրի (անտառի 

տրանսֆորմացիայի ծրագիր) իրականացման փորձի վրա։ Ծրագիրը և այս ուղե-

ցույցն անտառագիտական տեսանկյունից ուղղված են տարածաշրջանում միա-

տարր անտառային ծառուտների տրանսֆորմացիային՝ բարձր դիմադրո-

ղականություն ունեցող, «բնականին մոտ» անտառներ ունենալու նպա-

տակով։ Հետևաբար տրանսֆորմացիայի միջոցառումները պետք է հաշվի առնեն 

երկու պայման. տրանսֆորմացիայի ենթարկված ծառուտները պետք է ունենան 

բարձր դիմադրողականություն կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և լինեն 

«բնականին մոտ»։

Այս համատեքստում բարձր դիմադրողականություն ունեցող նշանակում է, որ 

էկոլոգիական համակարգն արձագանքում է փոփոխություններին՝ պահպանե-

լով իր նախնական հիմնական կառուցվածքը և գործառույթները, ինչպես նաև 

ունի ինքնակազմակերպման և փոփոխություններին հարմարվելու հնարավո-

րություններ։ Համաձայն այս սահմանման, անտառում կարող են տեղի ունենալ 

որոշակի փոփոխություններ (օրինակ՝ տեսակների գենետիկական կազմի կամ 

ծառուտի տեսակային կազմի փոփոխություններ), սակայն այն մնա բարձր դի-

մադրողականություն ունեցող անտառի սահմանման շրջանկերում՝ այսինքն տա-

րածքն իր ֆիզիկական կառուցվածքով անտառ է և տրամադրում է համապա-

տասխան ապրանքներ և ծառայություններ։ Նշված սահմանման շրջանակնե-

րում անտառի գենետիկական բնութագրի փոփոխությունները հավանաբար 

շատ կարևոր են լինելու։ Անփոփոխ վիճակը կամ միայն փոքր փոփոխությունը 

համարյա անիրատեսական է՝ նկատի ունենալով տարածաշրջանի համար 

կանխատեսվող ջերմաստիճանի բարձրացումը և տեղումների կրճատումը։
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«Բնականին մոտ» նշանակում է անտառկառավարման այնպիսի համակարգ, 

որն ապահովում է այնպիսի ծառուտների շարունակական վերաճ, զարգացում և 

խնամք, որոնք տեսակային կազմով, կառուցվածքով և զարգացմամբ նման են 

որոշակի տարածքին բնորոշ պայմաններում աճող բնական անտառներին (տե՛ս 

տեղեկատվական աղյուսակ 2)։

Այսպիսով, տրանսֆորմացիայի նպատակները կարելի է ամփոփել հետևյալ ձևով.

Բարձր դիմադրողականություն կլիմայի փոփոխության նկատմամբ

Ծառուտը պահպանվելու է որպես անտառային ֆորմացիա (այսինքն չի փոխա-

կերպվելու՝ օրինակ որպես արոտավայր)։ Ծառուտը շարունակելու է տրամադրել 

անտառներին բնորոշ ապրանքներ և ծառայություններ, սակայն առանձին ապ-

րանքների և ծառայությունների ծավալը/քանակությունները և դրանց հարա-

բերակցությունը կարող է փոխվել (օրինակ՝ անտառը շարունակելու է տրամադ-

րել մթերվող բնափայտ, սակայն ներկա ծավալների համեմատ ավելի փոքր ծա-

վալներով, և այն շարունակելու է տրամադրել հողի և ջրի կարգավորման ծառա-

յություններ):

«Բնականին մոտ» տնկարկ

Ծառուտը կազմող ծառատեսակները Հարավային Կովկասում բնականում հան-

դիպող տեսակներ են։ Ծառատեսակները կազմում են խառը ծառուտ, որում ծա-

ռատեսակների մասնաբաժինները և դրանց տարածքային դասավորվածությու-

նը համապատասխանում են տվյալ տարածքում բնական պայմաններում զար-

գացած անտառի կառուցվածքին։ Կոնկրետ ծառուտի համար տրանսֆորմացիա-

յի միջոցառումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար կարևոր է որոշել 

ապագայի այն պահը, մինչև որը կատարված կլիմայի փոփոխության կանխա-

տեսումները պետք է հաշվի առնվեն, և այն անտառի կազմը, որը կաճեր այդ տա-

րածքում՝ ապագայի համար կանխատեսված պայմաններում։ 

Տեղեկատվական աղյուսակ 2. «Բնականին մոտ» անտառաբուծու-

թյուն (սկզբնաղբյուր՝ Սլովենիայի անտառային ծառայություն, 2008)

«Բնականին մոտ» անտառաբուծության ստորև ներկայացվող նկարագրությու-

նը վերցվել է այդ մոտեցումը վաղուց կիրառող և խրախուսող Սլովենիայի անտա-

ռային ծառայության հրապարակումից։

«Բնականին մոտ» անտառաբուծությունում օգտագործվում են անտառկառա-

վարման այնպիսի մեթոդներ, որոնք աջակցում են բնության և բնության ամենա-

բարդ համակարգ հանդիսացող անտառների պահպանությանը, միևնույն ժամա-

նակ ապահովում են անտառներից ստացվող շոշափելի և ոչ շոշափելի օգուտ-

ները, այնպես, որպեսզի անտառը պահպանվի որպես բնական էկոհամակարգ՝ 

բնորոշ բոլոր կենսաձևերի բազմազանությամբ և ստեղծված կապերով։ 
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«Բնականին մոտ» անտառաբուծությունը հիմնվում է կոնկրետ տեղանքին, ծա-

ռուտի պայմաններին և անտառի գործառույթներին համապատասխանող ան-

տառկառավարման պլանների վրա՝ հաշվի առնելով բնական անտառային էկո-

համակարգերում ընթացող բնական գործընթացները և կառուցվածքները։ Բնա-

կան գործընթացները փոփոխության են ենթարկվում հնարավորին քիչ՝ միև-

նույն ժամանակ ապահովելով անտառկառավարման ֆինանսական եկամտաբե-

րությունը և սոցիալական կայունությունը։ Ինչպես և բնական գործընթացների 

դեպքում, «բնականին մոտ» անտառաբուծությունում նույնպես կան մշտական 

ներքին ստուգման (վերահսկման) մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են ճիշտ 

ժամանակին միջոցառումների վերանայումը՝ առանձին ծառուտների կամ ամ-

բողջական անտառի զարգացման բնութագրերի համաձայն։

 «Բնականին մոտ» անտառկառավարման բնութագրերն են.

 Լանդշաֆտի բնական վիճակի և էկոլոգիական հավասարակշռության պահ-

պանումը։

 Անտառի բոլոր գործառույթների կայունությունը։

 Անտառային էկոհամակարգի նկատմամբ ինտեգրված մոտեցումը։

 Բնական գործընթացների և ձևերի նմանակումը։

 Տարածքի պայմաններին հարմարված ծառատեսակները։

 Մշտական մոնիթորինգ և փորձառության ձեռք բերումը՝ հիմնվելով 

ադապտիվ մոտեցման վրա։

 Երկարաժամկետ տնտեսական արդյունավետությունը։

 Ավելի լայն շրջանակների համար և ավելի մանրամասն մշակված պլանները։

Այսպիսով, «բնականին մոտ» անտառկառավարման դեպքում կայուն և բազմա-

ֆունկցիոնալ անտառկառավարման նպատակներին հասնում են բնական ան-

տառների պահպանության և բնական գործընթացներին նմանացնող անտառա-

բուծության մոտեցումների միջոցով։ Այս տեսանկյունից «բնականին մոտ» ան-

տառկառավարումը համատեղում է կայուն անտառկառավարման և էհոհամա-

կարգային մոտեցման սկզբունքները։»

5.1. Տրանսֆորմացիայի միջոցառումների 

պլանավորման գործընթացը

Տրանսֆորմացիայի միջոցառումները պետք է պլանավորվեն՝ նկատի ունենալով 

տեղանքի պայմանները (օրինակ՝ հողի տիպերը, ճնշումները՝ արածեցում և 

այլն), հարակից համայնքների կարիքները և վերաբերմունքը, ինչպես նաև 

ակնկալվող կլիմայի փոփոխությունը։ Սխեմա 1-ում ներկայացվում է անտառի 

տրանսֆորմացիայի ծրագրում կիրառված պլանավորման գործընթացը։

Տրանսֆորմացիայի միջոցառումները պետք է պլանավորվեն՝ նկատի ունենալով 

տեղանքի պայմանները (օրինակ՝ հողի տիպերը, ճնշումները՝ արածեցում և 
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այլն), հարակից համայնքների կարիքները և վերաբերմունքը, ինչպես նաև 

ակնկալվող կլիմայի փոփոխությունը։ Սխեմա 1-ում ներկայացվում է անտառի 

տրանսֆորմացիայի ծրագրում կիրառված պլանավորման գործընթացը։

Սխեմա 1. Սոճու արհեստական տնկարկները տրանսֆորմացիայի են-

թարկելու ուղղությամբ միջոցառումների պլանավորման առաջարկ-

վող գործընթաց

3. Որոշել անտառի հնարավոր տեսակային կազմը 
(տեսակները և դրանց ծագումը)՝ նկատի ունենալով 

կանխատեսվող կլիման

4. Սահմանել տրանսֆորմացիայի ռազմավարություն 
անտառի յուրաքանչյուր հատվածի համար՝ ըստ կատե-
գորիայի և նկատի ունենալով բնական վերարտադրու-
թյան առկայությունը և հնարավորությունները, ինչպես 

նաև տնկանյութի առկայությունը՝ տնկման պարագայում:

2ա. Ուսումնասիրել 
անտառը և սահմանել 
ու սահմանազատել 

տարբեր կատեգորիաները

2բ. Գնահատել 
տարածքը

Սաղարթի խտությունը թույլ կտա լուսա-
սեր տեսակների վերարտադրությունը:

Սաղարթի խտությունը թույլ կտա միայն 
ստվերատար տեսակների 
վերարտադրությունը:

Անտառածածկի բացակայություն 
կամ հազվադեպ հանդիպող առան-
ձին ծառեր կամ ծառերի փոքր խմբեր:

Սաղարթի խտությունը թույլ չի տա 
վերարտադրությունը:

1․ Որոշել տրանսֆորմացիայի 
ենթակա տարածքի 

սահմանները

Հողեր

Ներկայիս կլիմա

Կանխատեսվող կլիմա 

Պահպանության միջոցառումները

Տեղական համայնքների/այլ 
շահագրգիռ կողմերի հետաքրքրվա-
ծությունը

Գործողություններ չեն 
իրականացվում. թույլ 
տալ բնական զարգա-
ցում կամ պահպանել 
որպես բաց տարածք, 
օրինակ՝ ռեկրեացիայի 

նպատակով

6. Սահմանել ակնկալվող խնամքի միջոցառումները 
(մոլախոտերի հեռացում, մահացած ծառերի փոխարի-
նում նորերով, բնական վերաճի նոսրացում, ցանկա-

պատի վերանորոգում)

5. Սահմանել պահպանության ձևերը (օրինակ՝ ցանկա-
պատում), ընտրել տարածքի նախապատրաստման 

ձևերը (սկարիֆիկացիա, մասնակի հերկում) և ցանքսի/
տնկման ձևերը

Օժանդակում բնական վերարտադրությանը

Տնկում առկա բացուտներում

Ցանքս առկա բացուտներում

Հատում՝ բաց տարածքներ ունենալու համար, որին 
պետք է հաջորդի տնկումը

Հատում՝ բաց տարածքներ ունենալու համար, որին պետք է 
հաջորդի օժանդակումը բնական վերարտադրությանը
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Փուլ 1. Որոշել տարածքի սահմանները ��� 

Տրանսֆորմացիայի միջոցառումների պլանավորման առաջին փուլում պետք է 

որոշել տրանսֆորմացիայի ենթակա տարածքի սահմանները։ Սա կարող է 

ակնհայտ թվալ, բայց կարևոր է հստակ իմանալ տարածքի ֆիզիկական սահ-

մանները։ Որոշ դեպքերում սահմանները հեշտ է որոշել. եթե տնկարկի եզրագիծը 

հստակ է, ապա այն կարող է ընդունվել որպես սահման։ Սակայն շատ դեպ-

քերում տնկարկի եզրագիծը այնքան էլ հստակ չէ՝ տնկարկում ապօրինի հա-

տումների, արածեցման կամ առանձին ծառերի չորացման հետևանքով տնկար-

կի սահմանները կարող են նույնիսկ վիճելի լինել հարևան տարածքների սեփա-

կանատերերի համար և այդ պարագայում սահմանները պետք է քննարկվեն։ Այս 

փուլի վերջնարդյունք պետք է հանդիսանա քարտեզը կամ աերոլուսանկարը՝ 

վերջնական համաձայնեցված սահմաններով (նկար 1)։

Նկար 1. Աերոլուսանկար՝ անտառի արտաքին սահմանները և 

անտառածածկը. «Խաշուրի» պիլոտային տարածք, Վրաստան

Փուլ 2ա. Ուսումնասիրել անտառը և սահմանել և սահմանազատել 

անտառի կատեգորիաները 

Երկրորդ փուլում տարածքը բաժանվում է ըստ կատեգորիաների՝ տարածքների 

և ծառուտների ադապտացիային ուղղված տրանսֆորմացիայի միջոցառումների 

պլանավորման համար հիմք ստեղծելու նպատակով։ Նկար 1-ում ցուցադրվող 

կատեգորիաները (օրինակ՝ ծառուտի խտությունը և ծառածածկի բաշխվածու-

թյունը) կարևոր են իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ որոշումներ 

Մասշտաբ 1 : 6000

պիլոտային 
տարածքի սահման

անտառի միավորի 
սահման

1.1.1    անտառի միավորի համար
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կայացնելու համար։ Այս փուլում կարող էր հաշվի առնվել բնական վերարտադ-

րության առկայությունը կամ դրա հնարավորությունը, սակայն ավելի տրամա-

բանական է դրան անդրադառնալ 4-րդ փուլում։

Փուլ 2բ. Գնահատել տարածքը

Տարածքի գնահատումն այստեղ ներկայացվում է որպես առանձին փուլ, սակայն 

այն կարող է իրականացվել նախորդ փուլի հետ միասին՝ անտառի կատե-

գորիաների սահմանման և տարանջատման ժամանակ: Տարածքի գնահատումը 

ներառում է հողերի քարտեզագրում, ինչը կարևոր է տարածքում տնկվեելիք ծա-

ռատեսակները և դրանց մասնաբաժինները որոշելու համար: Այս փուլում կարելի 

է գնահատել նաև պահպանության միջոցառումների կարիքը, օրինակ՝ տա-

րածքը ցանկապատելու անհրաժեշտությունն արածեցման կանխարգելման հա-

մար: Սովորաբար պահպանության միջոցառումների կարիքը պայմանավորվում 

է հարակից համայնքների ճնշումներով և կարևոր է պարզել նաև ծառուտի կող-

մից ներկայումս տրամադրվող և ապագայում տրամադրվելիք ապրանքները և 

ծառայությունները, որոնք կարող են հետաքրքրություն ներկայացնել տեղաբ-

նակների համար:

Այս փուլում առանձին պետք է գնահատվի տարածքում կլիմայի հնարավոր փո-

փոխությունը: Անտառպլանավորողները պետք է օգտագործեն մոդելավորման 

արդյունքները, օրինակ՝ երկրների կողմից ԿՓՇԿ-ին ներկայացված ազգային հա-

ղորդագրություններից: Հարավային Կովկասի համար մինչև այժմ իրականաց-

ված կլիմայի մոդելավորման տարածական լուծաչափությունը փոքր է, ինչը թույլ 

չի տալիս հստակ կանխատեսումներ կատարել առանձին տարածքների համար:

Նկար 2. Անտառի տիպերի քարտեզ, «Խաշուրի» պիլոտային տարածք, 

Վրաստան

Մասշտաբ 1 : 6000

լայնատերևավոր շատ խիտ ծառուտներ
լայնատերևավոր ցածր և միջին խտության ծառուտներ
սոճու խիտ տնկարկ
սոճու ցածր և միջին խտության տնկարկ
անտառազուրկ տարածքներ 
անտառտեղամասի համարը 
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Փուլ 3. Որոշել անտառի հնարավոր տեսակային կազմը

Տարածքը գնահատելուց հետո անհրաժեշտ է սահմանել անտառի հնարավոր 

բնական կազմը՝ նկատի ունենալով տարածքում կլիմայի հնարավոր փոփոխութ-

յունը: Եթե հիմնվենք միայն այն տեսակների վրա, որոնք ներկայիս պայման-

ներում կարող էին կազմել բնական բուսածածկ, ապա Հարավային Կովկասում 

500-1000 մ բարձրությունների վրա բնական անտառներում գերակշռում է կաղ-

նին (Quercus iberica), իսկ 1000-1500 մ բարձրությունների վրա հաճարենին (Fagus 

orientalis) կազմում է առանձին գոտի: Այնուամենայնիվ, մոտակա տասնամյակ-

ների ընթացքում ջերմաստիճանի կանխատեսվող փոփոխությունները զգալի ազ-

դեցություններ են ունենալու ներկայիս պայմաններին հարմարված անտառային 

էկոհամակարգերի վրա: Հետևաբար ծառերի տեսակաշարում անհհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ մեկ կամ ավելի տեսակներ, որոնք հարմարված կլինեն պիլո-

տային տարածքների համար կանխատեսվող ապագա պայմաններին և գոնե օգ-

տագործել այնպիսի ծագում ունեցող տնկանյութ, որը հարմարված է այդ տեսակի 

տարածման ամենաբարձր ջերմաստիճան ունեցող պայմաններին:

Փուլ 4. Սահմանել տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունը

Այս փուլում մշակվում է տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունը ծառուտի բոլոր 

հատվածների համար, այն է՝ ապագա անտառի հիմնադրում բնական վերար-

տադրության, տնկման կամ ցանքսի, կամ այլ ձևերի միջոցով, կամ առկա ծառերի 

սաղարթում բացվածքների ստեղծում՝ ապագա ծառերի համար բավարար լու-

սավորություն ապահովելու համար: Որպես ընդհանուր կանոն, գոյություն ունե-

ցող ծառերը պետք է հատվեն միայն այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է ապա-

գա բավարար ծառածածկն ապահովելու համար: Անտառպլանավորողները ծա-

ռուտի որոշ հատվածներում պետք է նկատի ունենան ընդհանրապես որևէ գոր-

ծողություն չիրականացնելու տարբերակը՝ թույլ տալով դրանց բնական զար-

գացումը որպես անտառ կամ որպես բաց տարածք, օրինակ՝ ռեկրեացիայի գոտի:

.. 27 ..



Նկար 3. Տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունների քարտեզ, «Խա-

շուրի» պիլոտային տարածք, Վրաստան

Փուլ 5. Սահմանել պահպանության, տարածքի նախապատրաստման 

և ցանքսի/տնկման ձևերը

Այս փուլում որոշվում են ապագա տնկարկի հիմնադրման կոնկրետ ձևերը: 

Դրանք ներառում են տարածքի նախապատրաստում բնական վերարտադրու-

թյունը խթանելու համար, ինչպես նաև տնկման և ցանքսի համար պայմանների 

ստեղծում՝ ապագա ծառերի հետ մրցակցող բուսածածկից հնարավորինս ազատ-

վելու տեսանկյունից: WWF-ի կողմից հրատարակված անտառվերականգնման 

ուղեցույցերը (Անտառվերականգնման ուղեցույցեր, 2011) մանրամասն ներկա-

յացնում են տարածքի նախապատրաստման մեթոդների ընտրության հարցերը: 

Այս փուլում պետք է որոշել նաև պապհպանության մեթոդները, եթե դրանք ար-

դեն չեն սահմանվել 2բ փուլում. անտառվերականգնման ուղեցույցերում ման-

րամասն ներկայացվում է ցանկապատման թեման:

Պահպանության, տարածքի նախապատրաստման և տնկարկի հիմնադրման 

տարբեր ձևերի ծախսերը կարող են զգալի տարբերվել: Անտառի տրանսֆորմա-

ցիայի ծրագրով իրականացված տնկումը շատ ծախսատար էր, հատկապես 

Վրաստանում՝ տնկանյութի թանկության պատճառով: Բնական վերարտադրու-

թյան օժանդակումը ավելի պակաս ծախսատար է տարածքում համապատաս-

խան պայմանների և համապատասխան տեսակների ծառերի առկայության դեպ-

քում՝ բավարար քանակությամբ սերմ ապահովելու համար: Տարածքն արածե-

ցումից պաշտպանելու նպատակով ցանկապատումը նույնպես ծախսատար է, 

հատկապես երբ երիտասարդ ծառուտի պարագծի և տարածքի հարաբերակցու-

թյունը մեծ է: Այս դեպքերում ծախսի տեսանկյունից ավելի արդյունավետ կարող 

Մասշտաբ 1 : 6000

Տնկում բացուտներում, մոլախոտերի հեռացում

Տնկում, մոլախոտերի հեռացում

Պիլոտային տարածքի 
սահման
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են լինել այն գործողությունները, որոնք ուղղված են անտառներն արածեցման և 

այլ պաշարներ ստանալու նպատակով ավանդաբար օգտագործող հարակից 

համայնքների ավելի պատասխանատու գործելակերպի խթանմանը: 

Փուլ 6. Սահմանել ակնկալվող խնամքի միջոցառումները

Տրանսֆորմացիայի գործողությունների իրականացմանը նախորդող վերջին 

փուլում պետք է սահմանել խնամքի միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են 

ծառերի բարեհաջող հիմնադրման և զարգացման համար: Կարևոր է սահմանել 

հնարավոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ աշխատանքը պլանավորելու և համա-

պատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու համար: Խնամքի միջոցա-

ռումները ներառում են մրցակցող բուսականության հեռացում, տնկված և չորա-

ցած ծառերի փոխարինում նորերով, ինչպես նաև բնական վերարտադրությունը 

հարստացնող տնկումներ: Չնախատեսված միջոցառումների շարքում պետք է 

նկատի ունենալ տնկված տարածքների ջրումը՝ երկարատև շոգ և չոր եղանա-

կային պայմաններում, որոնք կարող են զգալի բարձրացնել տնկանյութի մահա-

ցությունը (ջրումը զգալի ավելացնում է ծախսերը և պետք է կիրառվի միայն բա-

ցառիկ դեպքերում):

5.2. Անտառի տրանսֆորմացիայի պլան

Պլանավորման գործընթացի վերջնարդյունքը անտառի տրանսֆորմացիայի 

պլանն է, որը համապարփակ ձևով ներկայացնում է պլանավորման տարբեր 

փուլերում ստացված տեղեկությունները և տրանսֆորմացիայի միջոցառումների 

ժամանակացույցը, ինչպես նաև դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական միջոցները: Ստորև տեղեկատվական աղյուսակ 3-ում ներկայաց-

վում է անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի շրջանակներում մշակված տրանս-

ֆորմացիայի պլանների բովանդակությունը:

Տեղեկատվական աղյուսակ 3. Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրով 

պիլոտային տարածքների համար մշակված անտառի տրանսֆորմա-

ցիայի պլանների բովանդակությունը 

Տեխնիկական տվյալներ պլանավորման աշխատանքի կառուցվածքի վերաբեր-

յալ (պատվիրատու կազմակերպություն; պլանավորված տարածք, պլանը մշա-

կող կազմակերպություն, ընդգրկված փորձագետների թիվը, և այլն; առաջա-

դրանքի իրականացման տևողություն, կապեր այլ հաստատությունների հետ և 

այլն)

Հեղինակներ և աջակիցներ

Հապավումներ

Բովանդակություն
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ և ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.1 Նպատակներ

1.2 Մեթոդաբանություն

ԳԼՈՒԽ 2. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2.1. Տվյալներ

2.1.1.  Աշխարհագրական տեղադրություն և կարգավիճակ

2.1.2.� Առկա պլանավորման փաստաթղթեր (10-ամյա ԱԿՊ, այլ)

2.1.3.�  Վերջին 5-10 տարվա ընթացքում իրականացված անտառաբուծական 

միջոցառումներ

ԳԼՈՒԽ 3. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

3.1.� Բնական պայմաններ

3.1.1� Առկա ծառուտ (ների) նկարագրություն (բարձրություն, տարիքային 

դաս, խտություն, սաղարթի վիճակ, անտառի տիպ, տեսակային կազմ, 

բուսածածկ, շարահարկեր, ինվազիվ տեսակներ, թափուկ, բնական 

վերարտադրություն և այլն)

3.1.2� Ներկայիս հողօգտագործում (ներառյալ արածեցումը)

3.1.3� Կլիմա (կլիմայի ամփոփ նկարագրություն և դասակարգում, 

ջերմաստիճան, տեղումներ, խոնավություն, քամիներ)

3.1.4� Կենսաբազմազանություն (բույսերի և կենդանիների վտանգված 

տեսակներ)

3.1.5� Հողեր ` հողի ֆիզիկական հատկություններ, հողի բնութագիր և հողի 

դասակարգում

3.1.6� Խոտածածկ (ներառյալ ճիմ առաջացնող խոտաբույսեր)

3.1.7� Անտառի վնասատուներ և հիվանդություններ

3.1.8� Ջրեր և ջրահեռացում

3.1.9� Ենթակառուցվածք (ճանապարհներ և այլն) և ռեկրեացիոն ռեսուրսներ

3.1.10� Տեղական համայնքներ

ԳԼՈՒԽ 4. ԲՆԱԿԱՆԻՆ ՄՈՏ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

4.1.� Բնական անտառաճման գոտի և համապատասխան տեսակներ

4.1.1.� Պիլոտային տարածքի համար մոդելային բնական անտառի տիպ 
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(համաձայն բնական-աշխարհագրական անտառաճման գոտուն և ուղղաձիգ 

գոտուն)

4.1.2.� Պիլոտային տարածքին համապատասխանող ծառերի և թփերի 

տեսակներ

ԲԱԺԻՆ II. ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ

ԳԼՈՒԽ 5. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԵՆՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

2012-2013թթ. ՀԱՄԱՐ

5.1.� Տրանսֆորմացիայի միջոցառումներ

5.1.1.�  Տրանսֆորմացիայի միջոցառումների ընտրությւոն

5.1.2.�  Տնկման և ցանքսի համար ծառերի և թփերի տեսակների ընտրություն 

և տնկման ու ցանման նյութին ներկայացվող ստանդարտ պահանջներ

5.1.3.�  Հողի նախապատրաստում

5.1.4.�  Տնկում սաղարթի տակ (ծառերի փոխարինում և սոճու միատարր 

ծառուտում նոր ծառերի տնկում)

5.1.5.�  Տնկում բացուտներում

5.1.6.�  Ցանքս

5.1.7.�  Էտ և նոսրացում

5.1.8.�  Ցանկապատում

5.1.9.�  Բնական վերարտադրությանն աջակցող միջոցառումներ 

(ցանկապատումից բացի)

5.1.10.� Ջրահեռացում

5.1.11.� Միջոցառումներ թափուկի վերաբերյալ

5.1.12.� Հիմնադրված անտառմշակույթների լրացում

5.1.13 Այլ միջոցառումներ

5.2.� Տրանսֆորմացիայի միջոցառումների քանակական և գնային 

գնահատում

5.2.1.� Ցանկապատի համար անհրաժեշտ նյութերի, տնկման և ցանքսի 

նյութերի քանակներ և գնային հաշվարկներ 

5.2.2.� Այլ նյութերի և եթե անհրաժեշտ է մեխանիզացիա պահանջող 

աշխատանքների քանակական և գնային հաշվարկներ 

5.2.3.� Աշխատանքային պլան և ժամանակացույց տրանսֆորմացիայի 

աշխատանքների իրականացման համար 

ԳԼՈՒԽ 6. ՀԵՏՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

(տարիներ)

6.1.� Հետտրանսֆորմացիոն միջոցառումներ (միջոցառումների 
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իրականացման տարվա և հետագա հինգ տարիների համար)

6.1.1.� Անցանկալի բուսածածկի դեմ պայքար (ցանված և տնկված ծառերի 

շուրջ ճիմ առաջացնող խոտածածկի և այլ մրցակից բուսականության 

մաքրում)

6.1.2.� Վնասատուների դեմ պայքար

6.1.3.� Այլ միջոցառումներ (հողի կուլտիվացիա, պարարտանյութերի 

օգտագործում, բնական պարարտացում, հերբիցիդներ և այլն)

6.2.� Հետտրանսֆորմացիոն միջոցառումների քանակական և գնային 

գնահատում (առանձին առաջին տարվա և հետագա հինգ տարիների համար)

6.2.1.� Անհրաժեշտ նյութերի և աշխատանքների քանակներ և գնային 

հաշվարկ 

6.2.2.� Հետտրանսֆորմացիոն աշխատանքների իրականացման 

աշխատանքային պլան և ժամանակացույց 

ԳԼՈՒԽ 7. ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

7.1.�  Ամփոփում. տրանսֆորմացիայի և հետտրանսֆորմացիոն գնային 

հաշվարկներ և աշխատանքային պլան/ժամանակացույց՝ տրանսֆորմացիայի 

իարականցման տարվա համար

7.2.� Ամփոփում. հետտրանսֆորմացիոն գնային հաշվարկներ և 

աշխատանքային պլան/ժամանակացույց՝ հետագա հինգ տարիների համար

Օրինականացված (հաստատաված, ընդունված) փաստաթղթերի ցուցակ

Գրականության ցուցակ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ (քարտեզներ, սխեմաներ և այլն)

Հավելված 1. Պիլոտային տարածքի տեղադրություն և սահմաններ. քարտեզ

Հավելված 2. Պիլոտային տարածքի բաժանում ըստ անտառի վարչական 

միավորների. քարտեզ

Հավելված 3. Պիլոտային տարածքի բաժանում ըստ միատարր տարածքների, 

բացուտների և բնական բուսածածկի. քարտեզ

Հավելված 4. Առկա ծառաթփային տեսակների կազմ

Հավելված 5. Սաղարթի տակ տնկման սխեմա 

Հավելված 6. Տնկում բացուտներում

Հավելված 7. Ցանքսի իրականացման տարածքներ

Հավելված 8. Խնամքի տարածքներ

Հավելված 9. Բնական վերարտադրությանն աջակցող միջոցառումների 

տարածքներ
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Հավելված 10. Անցանկալի բուսածածկի դեմ պայքարի տարածքներ

Հավելված 11. Ցանկապատ. քարտեզ

Այլ հավելվածներ

  5.3. Տեղական բնակչության ներգրավում

Հարավային Կովկասում բոլոր գյուղական համայնքներն ավանդաբար օգտա-

գործել են հարակից անտառներն իրենց օրվա կարիքները հոգալու համար։ Որոշ 

դեպքերում այդ օգտագործումը թույլատրվել կամ առնվազն հանդուրժվել է, օրի-

նակ՝ պտուղների, հատապտուղների և սնկերի հավաքը կամ թփերի ճյուղերի օգ-

տագործումը այգիների համար։ Նման օգտագործումը նույնպես ազդեցություն 

ունի անտառային էկոհամակարգերի վրա, սակայն չի վտանգում անտառի գոյու-

թյանը։ Միևնույն ժամանակ, բնափայտի ապօրինի օգտագործումը որպես վառե-

լափայտ կամ շինափայտ, ինչպես նաև ընտանի կենդանիների արածեցումը 

լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Այնուամենայնիվ, նման գործողությունները շա-

րունակվում են այլընտրանքի բացակայության պատճառով։ Հետևաբար, գյու-

ղական համայնքներն առանցքային դեր ունեն անտառկառավարման հարցում և 

WWF-ի փորձը ցույց է տվել անտառի պահպանության ծրագրերի պլանավորման 

և իրականացման գործում տեղական բնակչության ներգրավման կարևորությու-

նը։ Պլանավորման փուլում տեղական բնակչության ներգրավումը թույլ է տալիս 

բացահայտել համայնքների կախվածությունները հարակից անտառներից և 

ճնշումները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն անտառային գործողությունների 

պլանավորման ընթացքում։ Ծրագրերի իրականացման փուլում տեղաբնակների 

ներգրավումը նպաստում է նրանց մոտ սեփականության զգացումի ձևավորմա-

նը և ապահովում է որոշակի եկամուտ սոցիալապես անապահով տեղական 

բնակչության համար։

Կարևոր է իրատեսական լինել տեղական բնակչության կողմից հարակից ան-

տառների նկատմամբ պատասխանատու գործելակերպի վերաբերյալ, նույնիսկ 

եթե նրանք վճարվել են այդ անտառներում աշխատելու համար։ Ցավոք, պատա-

հել են դեպքեր, երբ ցանկապատը վնասվել է և դարպասները բացվել են՝ անտա-

ռի տրանսֆորմացիայի ծրագրի պիլոտային տարածքներում կենդանիների արա-

ծեցման համար։ Տեղական բնակչության ներգրավումը ծրագրի գործողություն-

ներում կարող է նվազեցնել նման դեպքերի հավանականությունը, սակայն չի կա-

րող ամբողջությամբ բացառել դրանք։
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6. Ամփոփում և հեռանկար 

Հարավային Կովկասում ապագա կլիմայի կանխատեսումների հարցում առկա 

են շատ անորոշություններ։ Սակայն, կլիմայի մոդելավորման արդյունքները 

ցույց են տալիս, որ պետք է սպասել միջին տարեկան ջերմաստիճանի շարունա-

կական բարձրացում և միջին տարեկան տեղումների նվազում։ Պետք է սպասել 

նաև ավելի հաճախակի անբարենպաստ եղանակային երևույթներ։ Ծառուտների 

տրանսֆորմացիան դեպի բնականին մոտ ծառուտներ, կիրառելով այս 

ուղեցույցում ներկայացված մոտեցումները և Անտառվերականգնման ուղեցույ-

ցում ներկայացված մեթոդները, կնպաստեն դրանց դիմադրողականության 

բարձրացմանը կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության պարագայում։ Տրանս-

ֆորմացիայի պլանավորման ամենամեծ բարդությունը պայմանավորվում է կլի-

մայի փոփոխության կանխատեսումների անորոշությամբ։ Բացի այդ, տեղական 

տեսակների և կանխատեսվող կլիմային լավ հարմարված համապատասխան ծա-

գում ունեցող տնկանյութի առկայությունը կարող է զգալի սահմանափակումներ 

ստեղծել տրանսֆորմացիայի միջոցառումների պլանավորման համար։

Նկատի ունենալով կլիմայի փոփոխության, ինչպես նաև տարբեր տեսակների և 

տարբեր ծագում ունեցող տնկանյութի հարմարվողականության անորոշություն-

ները՝ կարևոր է կիրառել ադապտիվ անտառկառավարման մոտեցում։ Հնարա-

վոր է, որ հետագա քայլերի իրականացումն անհրաժեշտ լինի տրանսֆորմա-

ցիայի մեկնարկային գործողություններից շատ տարիներ հետո՝ դիմադրողակա-

նությունն ավելի բարձրացնելու նպատակով, այդ թվում տնկելով ապագա կլի-

մայական պայմաններին ավելի լավ հարմարված տեսակներ։
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