ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն

Էկոհամակարգերի պահպանության խնդիրները կլիմայի
փոփոխության համատեքստում
«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի 4-րդ ազգային
հաղորդագրության և Երկամյա առաջընթացի 2-րդ
զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Ծրագրի
մեկնարկային սեմինար

Ղալաչյան Հասմիկ
ՄԱԿ-ի նիստերի դահլիճ, Երևան
28 հոկտեմբերի 2016թ

Էկոհամակարգերի պահպանության խնդիրները
կլիմայի փոփոխության համատեքստում
ՀՀ անտառային օրենսգիրք` կարգավորում է Հայաստանի
Հանրապետության անտառների և անտառային հողերի կայուն
կառավարման հարաբերությունները:
<<Բուսական աշխարհի մասին >> ՀՀ օրենք` բուսական աշխարհի
պահպանության խնդիր՝ սահմանված է կլիմայակարգավորիչ դերի
ապահովումը
<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ
օրենք՝
ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2015թ. դեկտեմբերի 22-ի
<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման
պլանների կազմման մեթոդական ուղեցույց >> N392-Ա հրաման
Կառավարման
պլանում
ներառվող
անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը ներառում է նաև՝ կլիմայի փոփոխության
կանխատեսումները,
ուղղակի
ազդեցությունը
և
խոցելի
տարածքները

• 1. ՀՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 10-ի <<Հայաստանի
Հանրապետության
կենսաբանական
բազմազանության
պահպանության,
պաշտպանության,
վերարտադրության
եվ
օգտագործման
բնագավառներում
ռազմավարությանը
եվ
գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու
մասին>> N 54 արձանագրային որոշում:
• Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության վրա այս
կամ այն չափով ազդում են IUCN-ի կողմից առաջարկված
հիերարխիկ
դասակարգման
գրեթե
բոլոր
մարդածին
սպառնալիքները,
որոնց
վերաբերյալ
Հայաստանի
Հանրապետությունում համալիր վերլուծություն և գնահատում
գրեթե չի կատարվել: Այդ սպառնալիքների թվին են պատկանում
կենսաբազմազանության
բնակմիջավայրի
կորուստը,
կենսառեսուրսների գերօգտագործումը, շրջակա միջավայրի
աղտոտումը, օտարածին տեսակների ներթափանցումը, կլիմայի
փոփոխությունը:

2016-2020 թթ. գործողությունների ազգային ծրագիր
• 2.2 Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության հետ կապված ՀՀ հազվագյուտ
էկոհամակարգերի խոցելիության գնահատում՝ ներառյալ փոփոխությունների
համակարգչային մոդելավորումը: /նպատակը՝՝ Նպաստել կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ հազվագյուտ էկոհամակարգերի հարմարողականության ուժեղացման
• 2. ՀՀ կառավարության 2014թ. սեպտեմբերի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության
և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները
հաստատելու մասին>> N1059-Ա որոշում:
• 2014-2020 թթ. պետական ծրագրի մ ի ջ ո ց ա ռ ո ւ մ ն ե ր
• 3.8 ԲՀՊՏ-ների էկոհամակարգերի և ԷԾ-ների վրա կլիմայի փոփոխության և
անապատացման
(հատկապես`
լեռնահանքային
արդյունաբերությամբ
պայմանավորված) հնարավոր ազդեցության բացահայտում և դրա հետևանքների
մեղմացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում և իրականացում
/նպատակը՝ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ լանդշաֆտների և դրանց
բաղադրիչների հարմարողական մեխանիզմների ուժեղացման և հետևանքների
մեղմացման պայմանների ստեղծում 2015-2020թթ./ արդյունքը՝ ԲՀՊՏ-ներում
բացահայտվել են կլիմայի տաքացման նկատմամբ խոցելի տարածքները/:

ՀՀ կենսաբազմազանության ցուցանիշներ
FLORA
Area – 29740 sq. km
Altitudes – 375 – 4095 m a.s.l.
Flora ‐ 3800 species of vascular plants,
Algae– 428 species
Mosses – 399 species
Lichens – 464 species
Fungi – 4207 species
144 species of flora (3.8% of total
flora) are considered endemics.
In the Red Book of Plants of Armenia
452 species of vascular plants (11,89 %
of the flora of Armenia) and 40 species
of fungi (1,05% of the biota of
Armenia) are registered.
By the density of high vascular plants
Armenia is ranked among the first‐
place countries in the world with
about 107 species per 1000 km2.

ՀՀ կենսաբազմազանության
ցուցանիշներ
Fauna:
549 ‐ Vertebratae species (357 –
birds)
~17 200 – Invertebratae species
500 species of fauna (3.% of total
fauna) are considered endemics.
In the Red Book of Animals of
Armenia 308 species, including
155 vertebrates and 153
invertebrates are registered.

Main Vegetation types

•
•
•
•

Semi‐deserts
Steppes
Open forests,Forests
Meadows (sub alpine
and alpine
• Wetlands

ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համակարգ
Ընդհանուր մակերեսը՝ 380 000հա կամ 13. 1% , 91 % ‐անտառային
էկոհամակարգ, ԲՀՊՏ‐ներում պահպանվում է 60‐70% ֆլորայի և
ֆաունայի

ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների համակարգ
1958թ. սկսվել է ԲՀՊՏ-ների ներկա համակարգի ձևավորումը՝ 4 արգելոց и 20
արգելավայր
Ներկայումս՝
1. Պետական արգելոց – 3
2. Ընդհանուր մակերեսը՝ 35 439.6 հա, կամ 1.19 %
• << Խոսրովի անտառ>>
•<<Շիկահող՚>>
•<< Էրեբունի>>
2.Ազգային պարկ -4
Ընդհանուր մակերեսը՝ 236 802.1 հա, կամ 7.96 %
•<<Սևան>>
•<<Արփի լիճ>>
•<<Արևիկ>>
•<<Դիլիջան>>
3.Պետական արգելավայր– 27
Ընդհանուր մակերեսը՝ 114 812.7 հա, կամ 3.95 %
ՀՀ ԳՆ -13
ՀՀ ԲՆ – 13
ՀՀ ԿԳՆ - 1
4. Բնության հուշարձաններ-232

Հայաստանի «Էմերալդ ցանցում» ընդգրկված տարածքների
(սայտերի) վրա կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցության
գնահատում
• Գնահատվել
է
Հայաստանի
հիմնական
բնական
էկոհակարգերի
խոցելիությունն ու տրվել նրանց հնարավոր փոփոխության կանխատեսումը:
Այս հենքի վրա գնահատվել է, ինչպես “Էմերալդ ցանցում” ընդգրկված
սայտերի, այնպես էլ առանձին տեսակների խոցելիությունը:
Ալպիական մարգագետիններ
•

Մերձալպյան մարգագետիններ

•

Անտառներ

•

Մարգագետնա‐տափաստաններ

•

Տափաստաններ

•

Շիբլյակ և արիդային նոսրանտառներ

Եզրակացություն
մոդելավորելով
Հայաստանի
հիմնական
էկոհամակարգերի
փոփոխությունները՝ կապված կլիմայի փոփոխության սցենարի հետ,
կարելի
է
եզրակացնել,
որ
հիմնականում
/հազվագյուտ
բացառություններով/, տեղի կունենա ընդհանուր քսերոֆիտացում, որը
կբերի գոյություն ունեցող էկոհամակարգերի ինչպես կառուցվածքի և
տեսակային կազմի նշանակալի փոփոխության, այնպես էլ նրանց ըստ
բարձրունքային գոտիների և ֆլորիստիկ շրջանների բաշխվածության
փոփոխության

Հայաստանի «Էմերալդ ցանցում» ընդգրկված տարածքների
(սայտերի) վրա կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցության
գնահատում

• Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի գնահատում
• “Խոսրովի անտառ” պետական արգելոցի
• “Սևան” ազգային պարկն ու բուֆերային գոտին

• “Արփի լիճ” ազգային պարկ
• “Դիլիջան” ազգային պարկ
• “Արևիկ” ազգային պարկ
• “Խոր Վիրապ” պետական արգելավայր
• “ Իջևան” պետական արգելավայր
• “Սոսու պուրակ” պետական արգելավայր
• “Խուստուփ” պետական արգելավայր
• “Արագածի ալպյան” արգելավայր
• “Արարատի աղակալած ճահճուտներ” բնության հուշարձան
• “Գնիշիկ” պահպանվող լանդշաֆտ
• “ Լոռու լճեր ‐ սայտ
• “Սյունիքի շիբլյակ”‐ սայտ

ԲՀՊՏ-ների անտառների մոնիտորինգի տվյալներ - 2014-2016թթ.
համաձայն՝ <<ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԳՆ 11.10.2007 N234-Ա հրաման
Անտառվերականգնման աշխատանքներ,
2014թ..- 73 հա
2015թ.. - 126, 4 հա /15հա Clima East –ծրագրի շրջանակներում, Սևան ազգային
պարկ/,
2016гթ.- 117 հա
Սանիտարական և խնամքի հատումներ
2014թ..- չկան
2015թ..- 37,7 հա
2016гթ.- 17, 2 հա
Անտառային հրդեհներ
2014թ.. - չկան
2015թ. - 756,51 հա
2016թ..- 1218,23 հա

Շնորհակալություն

