
ԻՆՉՈՒ՞ Է ԱՆՏԱՌԸ ԿԱՐԵՒՈՐ

Էկոհամակարգային ծառայություններ



ՄԵՂՈՒՆԵՐԸ ՓՈՇՈՏՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԵՐԸ

Չինաստանում վրձիններով փոշոտում
անում  են մարդիկ, բայց շատ ժամանակատար է 

Ո՞Վ Է ՍԻՐՈՒՄ ԾԻՐԱՆ

 



Մեր առօրյա կյանքում մենք օգտագործում
ենք մի շարք ապրանքներ,
ծառայություններ, որոնք  մեզ  է
առաջարկում  բնությունը, :. 

Շատ կենդանի օրգանիզմների «լուռ
աշխատանքը» և փոխազդեցությունը մեզ
ապահովում են սննդով, ջրով, մաքուր օդով,
էներգիայով, դեղամիջոցներով։

Այս կենսական գործոններից շատերը
անտեսանելի են մեր աչքերի համար, ըստ
այդմ 
անհայտ են և վատ գնահատված, չնայած
նրան, որ մենք ամբողջովին կախված ենք
դրանց գոյությունից և գործելուց:

Ամեն
ինչ կենսական

նշանակություն ունի
մեզ ՝ Երկիր մոլորակի

վրա ապրելու
համար:



ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՊԻՏԱԼ Է
որից մենք օգտվում ենք։ Ընդունված
է,որ բնության կապիտալի միավորը
էկոհամակարգն է



էկոհամակարգային

ծառայությունները սահմանվում են
որպես օգուտներ, որոնք մարդիկ
ստանում են էկոհամակարգերից

կամ 
էկոհամակարգերի ուղղակի և

անուղղակի ներդրումներն են մարդու
բարեկեցությանը:․․․



Համակարգ=ամբողջ, կազմված
մասերից /տարրերի բազմություն է,

որոնք կապված են
իրար հետ և միասին որոշակի

ամբողջություն են կազմում․օրինակ
արյունատար համակարգ,

հեծանիվ։
   Էկո=բնակավայր 
Էկոհամակարգ

բույսերի, կենդանիների և մանրէների
համախումբ է , որոնք զբաղեցնում են
որոշակի տարածք և փոխազդում են
միմյանց և միջավայրի հետ, որի

արդյունքում տեղի է
ունենում նյութերի և էներգիայի 

փոխանակություն։
•

Էկոհամակարգ 



էկոհամակարգերի
տեսակները

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

•Անտառային էկոհամակարգեր
•Արոտավայրերի
էկոհամակարգեր

•Տունդրայի էկոհամակարգեր
•Անապատի էկոհամակարգեր

ՋՐԱՅԻՆ
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Քաղցրահամ ջրերի էկոհամակարգեր
 Ծովային էկոհամակարգեր



Էկոհամակարգի
կարևորությունը
Էկոհամակարգը բնակավայր է տրամադրում վայրի բույսերին և
կենդանիներին:
Այն նպաստում է տարբեր սննդային
շղթաների և ցանցերի ստեղծմանը:
Այն վերահսկում է  էկոլոգիական գործընթացները :
Մասնակցում է կենսածին
և ոչ կենսածին բաղադրիչների միջև նյութերի շարժը:
Այն օգնում է պահպանել էներգիայի հոսքը էկոհամակարգում,
ներառյալ `ածխածնի, ազոտի, թթվածնի և ջրի շրջապտույտը:
•



ԱՌՈՂՋ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ՈՒՆԻ ՀԱՐՈՒՍՏ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ մտածում ենք էկոհամակարգի մասին, օրինակ ՝ անտառի, մենք
հիշում ենք անտառի հայտնի և տեսանելի  օրգանիզմներին՝  ծառեր,

եղջերուներ, բույսեր, թռչուններ,
սկյուռեր և միջատներ։  Սակայն էկոհամակարգում ապրում

են շատ ավելի շատ օրգանիզմներ, որոնք այդքան էլ նկատելի չեն:
Մենք հաճախ մոռանում ենք բոլոր մանրէների, սնկերի և փոքր

միջատների մասին,
որոնք հավասարապես կարևոր են: Էկոհամակարգերը կախված են 

 օրգանիզմների բազմազանությունից ՝ դրանք
հավասարակշռված պահելու համար:

ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄ ԵՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ
ԺԱՄԱՆԱԿ, ԵՐԲ ԲԱՎԱՐԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ ՀԱՏՈՒԿ

ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

Տերև ուտող ծղրիդ։ Բոլոր  օրգանիզմներն ունեն կարիքներ ՝
սննդի, ջրի և ապաստանի: Եթե կոհամակարգում

օրգանիզմների կարիքները չբավարարվեն, նրանք չեն
կարող գոյատևել: Կենդանիները սովորաբար սննդի, ջրի և
ապաստանի կարիք ունեն: Օրինակ ՝ եթե եղնիկները

պետք է խոտ ուտեն, և այն վայրը, որտեղ նրանք ապրում
են (իրենց էկոհամակարգը) այլևս խոտ չկա, ապա նրանք

ստիպված են տեղափոխվել այլ տեղ։



Անտառ
էկոհամակարգ



Անտառի էկոհամակարգային
ծառայությունները 

•Ջրի շրջապտույտ
 

•Միկրոէլեմենտների
շրջանառություն

 
•Հողագոյացում 

 
•ֆոտոսինթեզ

 

ԱՋԱԿՑՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

•Կլիմայի
կարգավորում

•Հողի էռոզիայի
վերահսկում 
•Օդի որակի
բարելավում

•Փոշոտում
•Ծայրահեղ
եղանակային

երևույթների

մեղմում/
ջրհեղեղ,սելավ/

•Մակերևույթային և
ստորերկրյա ջրերի

մաքրում

•Հիվանդությունների
կարգավորում

•

ԱՊԱՀՈՎՈՂ

•Սնունդ
 

•Հումք
 

•Դեղորայք
 

•Քաղցրահամ
ջուր

 
•Վառելիք

•Հոգևոր
և ֆիզիկական
առողջություն

•Կրոնական
 

•Կրթական
 

•Ռեկրեացիա
և էկոտուրիզմ ։

4․ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆI



Իսկ
դու գիտե՞ս

Մեկ ճաշի գդալ հողի մեջ կան ավելի  շատ
օրգանիզմներ, քան  Երկրի վրա բնակվող մարդիկ:

Մեր սնունդը կախված է փոշոտողներից։ Օրինակ ՝
մեր սննդի յուրաքանչյուր երրորդ կտորն արտադրվել
է նրանց օգնությամբ:

Տեղական և էնդոգեն սնունդը կարող է լինել 1000
անգամ

ավելի սննդարար, քան սովորական սնունդը:
 

Համաձայն 2014 թվականի ուսումնասիրությունների
էկոհամակարգերի ծառայությունները գնահատվել է
արժեքը 125 տրիլիոն դոլար:



Էկոհամակարգերը մատուցում
են ծառայություններ այն
դեպքում, երբ նրա բնական
վիճակը խախտված չի

•Քննարկում․ Ի՞նչ գործոններ կարող
են ազդել էկոհամակարգի
ինքնավերականգնման

գործում։



Էկոհամակարգերի պահպանության
շահավետության օրինակներ

Պանամա ջրանցք՝  Շրջակա անտառների
վերականգնումը ավելի շահավետ է, քան ջրանցքի
հունի մաքրումը  հողի էռոզիայի արդյունքում

ափերից քշվող գրունտից և հողից:



ԽՈՆԱՎ ԱՐԵՒԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ

Չնայած այս անտառները ծածկում են Երկրի 6%-ը,
ֆոտոսինթեզի արդյունքում արտազատում են

մթնոլորտի թթվածնի 40%-ը

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ

հանքային ջուր արտադրող ընկերություններն
ավելի շահավետ են համարում ֆերմերներին
վճարել անտառներիպահպանության  համար,

քան կառուցել ջրի մաքրման կայաններ



Վ Տ Ա Ն Գ Վ Ա Ծ
Ա Ն Տ Ա Ռ Ն Ե Ր

 



30%

Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՅԺՄ ԵՐԿՐԻ

ՑԱՄԱՔԻ ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ

ՏԱՐԱԾՔԸ 

50%

ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԿՐՃԱՏՎԵԼ

ԵՆ  ՎԵՐՋԻՆ 50 ՏԱՐՈՒՄ



ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐ 

Բնական անտառային հրդեհները

ոչնչացնում են անտառների զգալի մասը

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Կլիմայի փոփոխությունը անտառի

վնասման և պատճառ է և հետևանք

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐ,

անտառներ վնասվում են նաև

փոթորիկներից, սելավներից,միջատների

հարձակումներից

Անտառի
վտանգման

պատճառները



Անտառային                   

հրդեհների
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ  ԲՆԱԿԱՆ  ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ԿԱՅԾԱԿ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՈՐՖԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐ



Անտառազրկումը տեղի է ունենում

հիմնականում մարդկանց

գործունեության հետևանքով

Ի՞նչ է
անտառազրկումը
ԱՆՏԱՌԱԶՐԿՈՒՄԸ  ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՄԱԿԵՐԵՍԻ  ԿՐՃԱՏՈՒՄՆ
Է ,  ՈՐՆ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ  Է  ԱՅԼ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  



 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Անտառները հատվում են ավելի շատ

վարելահողեր ստանալու և ընտանի

կենդանիներ բազմացնելու նպատակով։

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնակչության աճին զուգընթաց

անտառներ են հատվում՝ ճանապարհների

և շենքերի կառուցման համար:

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շատ անտառներ ոչնչացվում են փայտի և

թղթի արտադրության և

հանքերիշահագործման պատճառով։

Անտառազրկման
պատճառները



Անտառահատումներ 

ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ  ՍՏԱՆԱԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ



Անտառները փոխարինվում են
արմավենու տնկարկներով



Արմավենու յուղը և
տորֆը



Սոյայի մեծ պահանջարկը կապված է

այն բանի հետ որ այն օգտագործում են

նաև և որպես անասնակեր և որպես

բուսական վառելիք

ՍՈՅԱ



Անտառահատումներ
ՀԱՆՔԵՐԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ





 

ՋՐԻ

ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԻ

ԽԱԽՏՈՒՄ

T H E  T I M P T O N  G R E E N  S U P R E M E S  |  2 0 2 0

Անտառահատումներ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱ

ԶԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՆՎԱԶՈՒՄ 

 

ՋՐԻ

ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԻ

ԽԱԽՏՈՒՄ

ՀՈՂԻ

ԷՌՈԶԻԱՅԻ

ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ

ԵՐԱՇՏՆԵՐԻ

ՀԱՃԱԽԱՑՈՒՄ

T H E  T I M P T O N  G R E E N  S U P R E M E S  |  2 0 2 0

Անտառազրկման

վնասները



Անտառների կորուստը կլիմայի

փոփոխության և պատճառ է և

հետևանք: 



ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ

ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ   

մթնոլորտ է արտանետվում ոչ

միայն բնափայտի մեջ

կուտակված ածխածինը

ԱՅԼԵՒ  ԿՐՃԱՏՎՈՒՄ   Է
ԾԱՌԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ  

մթնոլորտից ածխածնի

երկօքսիդ կլանելու

հնարավորությունը



2 0 %
ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ

ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ

ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԸ

ՊԱՏՃԱՌ  ԵՆ



ԱՇՏԱՐԱԿԻ  ԱՅԳԻ



ԱՅԳՈՒ  ՆՊԱՏԱԿԸ
Աշտարակի այգին հանգստի կանաչ

գոտի է լինելու Աշտարակ քաղաքից

ոչ հեռու գտնվող այս նոր թաղամասի

բնակիչների համար։  

Ծառերը կզարդարեն տարածքը,

կապահովեն ստվերով, մաքուր օդով,

ավելի շատ կենսունակություն և

առողջություն կապահովեն ապագա

համայնքի համար։ 

Այգու ծառերի մեծամասնությունը

տնկվել են այգի այցելող դպրոցական

խմբերի կողմից՝ «Կառուցենք

կամուրջներ» ծրագրի

շրջանակներում։ 



«Էյ Թի Փի»-ն տնկում է անտառներ 20 տարով անհատույց վարձակալությամբ վերցված համայնքային հողերում: Պայմանագրի ավարտից
հետո անտառը վերադարձվում է համայնքին:  Հիմնադրամի բնապահպանական կրթության և անտառվերականգնման բաժինները

համագործակցում են տեղի ինքնակառավարման մարմինների, համայնքի ներկայացուցիչների և բնակիչների հետ՝ նրանց իրազեկելով
անտառների կարևորության և ռեսուրսների կայուն կառավարման մասին: Այդպիսով ակնկալվում է, որ հետագայում նրանք ինքնուրույն հոգ
կտանեն այդ անտառների մասին: Հիմնադրամը  հետագայում ևս շարունակելու է մշտադիտարկումներ իրականացնել այդ տարածքներում

և տրամադրել խորհրդատվություններ` վստահ լինելու համար, որ անտառը ստանում է համապատասխան խնամք այն ապագա
սերունդներին փոխանցելու համար:



ՆԿԱՐՈՒՄ ՊԱՏԿԵՐՎԱԾ Է ՀԱՅ

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀՐԱՆՏ

ԴԻՆՔԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԸ

ՀԱՎԵՐԺԱՑՆՈՂ ԱՆՏԱՌԸ։

ՏՆԿՎԵԼ Է 2007Թ․-ԻՆ՝ՎԱՅՐԻ

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՒ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ։ 

ԱՆՏԱՌԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ՍՈՃԻՆԵՐԻՑ

ԵՒ ՎԱՅՐԻ ԽՆՁՈՐԵՆԻՆԵՐԻՑ։

«ԷՅ ԹԻ ՓԻ»-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է ՆՄԱՆ 37 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎՐԱ։ 



«Հրանտ Դինք» Անտառի հիմնական մասը 11 հա է, իսկ մյուսը՝
2.3 հա:  2030 թ-ին  անտառն արդեն կհանձնվի համայնքին:



14 ՏԱՐՎԱ ՄՇՏԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻՑ ԵՒ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԾԱՌԵՐԸ
ԲԱՎԱԿԱՆԻՆ ԱՃԵԼ ԵՆ՝
ՁԵՒԱՎՈՐԵԼՈՎ ՍԱՂԱՐԹ,  ՈՒ ԱՅԺՄ
ԱՅՍ ՀՈՂԱԿՏՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է
ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌ ՀԱՄԱՐՎԵԼ։



ԱՆՏԱՌԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ



ԷԿՈ  ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՄ





«ԷՅ  ԹԻ  ՓԻ»-Ի
ԲԱՑՕԹՅԱ  ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ,
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ,  ԼՈՌԻ



«ԷՅ  ԹԻ  ՓԻ»-Ի  ՄԻՐԱՔ  ԸՆՏԱՆԻՔԻ  ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
ՏՆԿԱՐԱՆ  ԵՒ  ՀԱՐԱԿԻՑ  ԱՆՏԱՌ  ԱՅՑԵՐ .

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ  ՔԱՂՀԱՆ  



ՄՈՒԼՉԻ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ  ՏՆԿԱՐԱՆՈՒՄ ,  ԹՌՉՆԱԴԻՏՈՒՄ  ԱՆՏԱՌՈՒՄ



ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  ՍԿՍԵԼՈՎ
ԱՎԵԼԻ  ՎԱՂ  ՏԱՐԻՔԻՑ . . .



Ի՞նչ կարող ես անել ԴՈՒ

ԽԵԼԱՑԻ ՍՊԱՌԻՐ ԾԱՌ ՏՆԿԻՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾԻՐ

Օրինակ կրճատիր արմավենու յուղ
պարունակող ապրանքների

օգտագործումը

Մասնակցիր ծառատունկերի և օգնիր
պահպանել անտառները

Այն ինչ  իմացար անտառների ԷԾ
մասին պատմիր ընկերներիդ,
ընտանիքիդ անդամներին



Պատրաստեց ՝

Նվարդ  Գևորգ յան ,  
«Է յ  Թի  Փի »  ԲՀ ,  

Բնապահպանական  կրթո ւթ յան
ծրագրի  գ լխավոր  վերապատրաստող


