Ծրագրի արդյ-նքները՝ 2017 թ-ի սեպտեմբերի դր-թյամբ
 Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 7 համայնքներմ էրոզացված համայնքային հողերի 164 հա-ն
ցանկապտվել է, որից 90 հա-ն անտառապատվել է:
 Լեռնային շրջաններմ անտառապատման համար կոնտեյներացված տնկիներն ապահովմ են ավելի
բարձր կպչողականթյն, քան բաց արմատային համակարգով տնկիները:
 Կարճաժամկետ եկամտի հնարավորթյնը՝ հատկապես ազնվամոր մշակﬕց, լավ խթան է
հանդիսանմ անտառապատված հողատարածքները խնաﬔլ համար:

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆ ԱՆ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ Մ ԿԻԿ

Մ

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԷՐՈԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ  ՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ՄԱՐԶԵՐ՝ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ԵՎ ՇԻՐԱԿ
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԵՎ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԵՐ

 Իրականացվել է բիոինժեներական 5 ﬕջոցառմ: Տեղադրվել են արևի էներգիայով գործող էլեկտրական
ցանկապատեր՝ որպես ավանդական ցանկապատերի ժամանակակից այլընտրանք:

Մ
2017 թ.

Պայմանական նշաններ

 Համայնքային անտառապատման մոտեցմը ամբողջովին նոր է Հայաստանմ: Պիլոտային համայնքները
և մարզպետարանները շահագրգռված են անտառ հիﬓել և որոշﬓերի կայացմանը մասնակցել
հարցմ:

Արագածոտնի մարզ

Տնկված կաղնի

Հրատարակվել է

Աշխարհագրական դիրք. Մարզը գտնվմ է Հայաստանի արևմտքմ և զբաղեցնմ է 2,753 կմ2 տարածք (ՀՀ-ի ամբողջ տարածքի 9.3
%-ը): Մարզը երեք կողﬕց շրջապատված է լեռներով։ Արագած լեռը
(4,090 մ) Հայաստանի աﬔնաբարձր գագաթն է:
Կլիմա.
Կլիման աչքի է ընկնմ ցրտաշնչ ձﬔռներով և տաք
ամառներով: Տարեկան տեղﬓերի քանակը բարձրադիր վայրերմ
850-900 մմ է, իսկ ծովի մակերևյթից ﬕնչև 1000 մ բարձրթյան վրա՝
300 մմ:
Բնակչթյն. 141,000 մարդ՝ 2016 թ-ի տարեսկզբի դրթյամբ:
Տարածքային ստորաբաժանﬓեր. 111 գյղական և 3 քաղաքային
համայնք՝ 2016 թ-ի տարեսկզբի դրթյամբ:

Deutsche GesellschaL für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH–ի կողﬕց

Հղ-ﬓեր

Գրանցված գրասենյակներ՝ Բոն և Էշբորն, Գերմանիա

Շիրակի մարզի պաշտոնական կայք՝

Կենսաբազմազանթյան Ինտեգրված Կառավարմ
Հարավային Կովկասմ, ԿԻԿ

http://shirak.mtad.am/about-communities/
Արագածոտնի մարզի պաշտոնական կայք՝

www.biodivers-southcaucasus.org/armenia/

Շիրակի մարզ

http://aragatsotn.mtad.am/general-information/

Աշխարհագրական դիրք. Մարզը գտնվմ է Հայաստանի հյսիսարևմտքմ և զբաղեցնմ է 2,680 կմ տարածք (ՀՀ-ի ամբողջ
տարածքի 9 %-ը):
Կլիմա. Գտնվելով ծովի մակերևյթից 1,500-2,000 մ բարձրթյան
վրա՝ Շիրակի մարզը Հայաստանի աﬔնացրտ տարածաշրջանն է,
որտեղ ձմռանն օդի ջերմաստիճանը երբեﬓ հասնմ է -46 °C-ի:
Տարեկան տեղﬓերի քանակը հասնմ է ﬕնչև 700 մմ-ի:
Բնակչթյն. 243,200 մարդ` 2016 թ-ի տարեսկզբի դրթյամբ:
Տարածքային ստորաբաժանﬓեր. 116 գյղական և 3 քաղաքային
համայնք` 2016 թ-ի տարեսկզբի դրթյամբ:
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ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայթյն
(ԱՎԾ)՝
http://www.armstat.am/ﬁle/Map/MARZ_02.pdf
http://www.armstat.am/ﬁle/Map/MARZ_08.pdf

ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

Պիլոտային համայնքներ
Արագածոտնի մարզ

Շիրակի մարզ

Արայի
Գեղաձոր
Հնաբերդ
Լսագյղ
Քչակ

Հառիճ
Մեծ Մանթաշ
Նահապետավան
Փոքր Մանթաշ
Սարալանջ

Հողօգտագործ-մը պիլոտային
համայնքներ-մ (հա)
1%
23%

Վարելահողեր
Արոտավայրեր

76%

Անտառապատման
տարածքներ

Գծապատկերը կազմվել է
ՀՀ ԱՎԾ-ից ստացված տեղեկատվթյան հիման վրա:

Նախնական
տեղեկատվ-թյ-ն

ԿԻԿ ծրագրի ﬕջոցառ-ﬓերը

• Էրոզիայի դեմ պայքարի ﬕջոցառﬓերի
նպատակով թիրախային համայնքներն ընտրվել
են Արագածոտնի և Շիրակի մարզերմ`
Արագած լեռան շրջակայքմ:

Անտառապատ-մ էրոզացված հողեր-մ
• Դեգրադացված հողերմ ծառեր տնկելը օգնմ է կայնացնել և պաշտպանել հողերը, նվազեցնել ջրի հոսքի
արագթյնը, ﬔծացնել ջրի ներթափանցելիթյնը՝
նվազեցնելով էրոզիայի ռիսկը:

• Էրոզիոն բնյթի խնդիրները և աղքատթյան
մակարդակը նշված մարզերմ աﬔնաբարձրն են:

• Նպատակը՝ 200 հա էրոզացված հողատարածքի
ցանկապատմը և անտառապատման եղանակով
էրոզիայից պաշտպանﬓ է:

• Խորհրդային տարիներին անտառապատման
ﬕջոցով էրոզիայի ռիսկերի նվազեցման որոշ
քայլեր են ձեռնարկվել պետական անտառային
հողերմ:
• Հայաստանի անկախացﬕց ի վեր, բնական
պաշարների համակարգված կառավարմ չի
իրականացվել:

• Տարածքների ընտրթյան տեխնիկական չափանիշներն
են՝ էրոզիայի ռիսկի աստիճանը, հողային պայմանները,
դիրքադրթյնը, ոռոգման ջրի հասանելիթյնը:
Էրոզացվ

Էրոզացվա

ած հող
Հնաբերդ

համայնք

ծ հող Հնա
բերդ համ
այնքի

ի տարա
ծք

տարածք-

մ

մ

• Ունենալով փոքր անտառածածկ՝ երկ մարզերն էլ
ﬔծապես կախված են գյղատնտեսթյնից և
անասնապահթյնից:
• Ընտանի կենդանիների չվերահսկված արածեցմը,
հատկապես զառիթափ լանջերին, նվազեցնմ է
արոտավայրերի արտադրողականթյնը և
արագացնմ էրոզիոն գործընթացները:
• Դեգրադացված հողերի վերականգնմը հնարավոր է
ﬕայն ցանկապատման ﬕջոցով արածեցմը
բացառել դեպքմ:

յրմ

վա
մը արոտա
ի արածեց
ր
ե
ն
ր
ա
չխ
Ո

Կաղն տնկմ
Սարալանջ համայնքմ

• Անտառապատման տարածքների բարձրթյնը ծովի
մակերևյթից 2000-2200 մ է, որով պայմանավորվմ
են անբարենպաստ կլիմայական պայմանները
(շարնակական ժեղ քաﬕներ, տևական չոր
ամառներ, իսկ ձմռանը՝ տևական սառնամանիքներ):

• Չնայած բազմաթիվ
մարտահրավերների՝ բնակչթյնը
ցանկանմ է անտառ հիﬓել և աճեցնել:

• Համայնքների և ԳՄՀԸ-ի ﬕջև դերերն  պատասխանատվթյնը սահմանված են փոխըմբռնման
հշագրերմ (ՓՀ):
• Հողատարածքների առանձնահատկթյններին համապատասխան փորձարկվել են տարբեր
ծառատեսակներ և տնկման սխեմաներ:
• Տեղական բնակչթյան համար կարճաժամկետ եկամտի հնարավորթյն ստեղծել նպատակով
տնկվել են կարճ ժամկետներմ բերք ապահովող թփատեսակներ՝ օրինակ ազնվամորին և չիչխանը:
• Կարևոր է, որ ծրագրի ավարտից հետո համայնքները սեփականթյան զգացմ նենան
տարածքների և դրանց խնամքի հարցմ:

Բիոինժեներական ﬕջոցառ-ﬓեր
• Բիոինժեներական ﬕջոցառﬓերից են
ինժեներական նախագծերի իրականացմը՝
օգտագործելով կենդանի նյթեր (բյսեր,
սերﬔր), դասական ինժեներական աշխատանքներին համարժեք մատչելի
այլընտրանքի կիրառմը, որոնք օգտակար
են հատկապես լանջերի կայնացման և
էրոզիայի վերահսկման համար:

• Համայնքային մակարդակմ էրոզիոն
ռիսկերի նվազեցման և մասնավորապես համայնքային հողատարածքներմ
անտառապատման ﬔխանիզﬓերի
զարգացﬓ ամբողջովին նոր է Հայաստանմ և կրմ է պիլոտային բնյթ:

Փայտե գերաններով
դարավանդների հիﬓմ Լսագյղմ

• Էրոզացված նախրաքարշի ճանապարհի
բսածածկի վերականգնման համար
կիրառվող ﬔթոդները ներառմ են փայտե
գերաններով դարավանդների հիﬓմ,
մլչապատմ և գոմաղբի տարածմ:

• Բնական պաշարների և կենսաբազմազանթյան պատշաճ կառավարման
մասին տեղական բնակչթյան իրազեկման բարձրացմը ԿԻԿ ծրագրի
հիﬓական նպատակներից է:
• Պիլոտային գործողթյնները կարևոր
փորձ են ապահովմ հետագայմ դրա
տարածման համար:

• Տարածքների ընտրթյան սոցիալական չափանիշներն
են՝ տեղական բնակչթյան կողﬕց նյթերով 
աշխատժով աջակցել պատրաստակամթյնը և
շահագրգռվածթյնը:

Էլեկտրական ցանկապատի տեղադրմ
Սարալանջմ
Պաշտպանական նշանակթյան
բնական կաղն անտառ Լսագյ
ղմ

• Տեղադրվել են արևային էներգիայով էլեկտրական ցանկապատեր՝ տարածքները
կենդանիներից պաշտպանել նպատակով:
Սրա առավելթյնն այն է, որ
տարածքի վերականգնﬕց
հետո էլեկտրական ցանկապատերը կարող են հանվել:

