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Պե րկա նս

ԵՂԵ՛Ք

ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՍԻՐԵԼԻ´ ԱՌԱՋՆՈՐԴ,
ՍԻՐԵԼԻ´ ՈՒՍՈՒՑԻՉ,
ՅՈՒՆԳԱ-յի «Մարտահրավերների հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկների շարքը նախատեսված է
Ձեր կրթական նախաձեռնությունների իրականացմանն
աջակցելու համար: Այդուհանդերձ, քանի որ
Դուք այդ գործողություններն իրականացնելու եք
տարբեր համատեքստերում և միջավայրերում,
հետևաբար, պետք է պատասխանատվություն կրեք
Ձեր ընտրած գործողությունների համարժեքության և
անվտանգության համար:
Բնության ուսում նասիրությունը բնաշխարհի մասին
տեղեկություններ ստանալու հրաշալի միջոց է:
Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ձեռնարկել որոշ
նախազգուշական միջոցառում ներ՝ մասնակիցների
առողջությունը չվնասելու համար: Ուշադիր ծրագրե՛ք
Ձեր գործողությունները և հավաստիացե՛ք, որ կստանաք
մեծահասակների կողմից բավարար օժանդակություն՝
յուրաքանչյուր մասնակցի անվտանգությունը
երաշխավորելու համար, հատկապես՝ ջրի մոտ
գտնվելիս:
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Ն
Ւ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ո

ՀՈԳԱՑԵ՛Ք ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ
յուրաքանչյուր գործողությունից, ինչպես նաև ներկեր, սոսինձ
և այլ նյութեր օգտագործելուց հետո:

ÙÙ Խուսափե՛ք արևին նայելուց:
ÙÙ Միշտ օգտագործե՛ք համապատասխան հագուստ և

Յ

ÙÙ Լվացե՛ք ձեռքերը բացօթյա պայմաններում իրականացրած

սարքավորում ներ:

Թ

ÙÙ Հետևե՛ք անվտանգության հրահանգներին և ամեն ինչ

ծրագրե՛ք ամենայն մանրամասնությամբ, որպեսզի
կարողանաք հաղթահարել անկանխատեսելի դեպքերը:

ÙÙ Ուշադիր եղե՛ք սուր առարկաներ և էլեկտրական սարքեր

համացանցում պատկերներ կամ տեսանյութեր վերբեռնելու
հնարավորություն: Միշտ համոզվե՛ք, որ բոլոր նկարներում
կամ տեսանյութերում պատկերված անձինք և / կամ նրանց
ծնողները տվել են իրենց համաձայնությունը՝ նախքան ձեր
կողմից որևէ նյութի առցանց տեղադրումը:

Ա

Ն
ՀՈԳԱՑԵ՛Ք ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻ

Ծ

ÙÙ Աղբի հետ աշխատելիս միշտ հագե՛ք ձեռնոցներ:
ÙÙ Որոշ առաջադրանքներ կատարելիս ձեզ ընձեռվում է

Ո

Ւ

օգտագործելիս: Երեխաները միշտ պետք է աշխատեն
մեծահասակների հսկողության ներքո:

թե ձեր գործունեությունն ինչպիսի՞ ազդեցություն կունենա շրջակա
միջավայրի վրա:

Ր

ÙÙ Բնությանը վերաբերվե՛ք հարգանքով: Միշտ մտածե՛ք այն մասին,
ÙÙ Բնության մեջ գտնվելիս, ոչնչի ձեռք մի՛ տվեք: Մի՛ խախտեք

այն բոլոր նյութերը, որոնք օգտագործվել են առաջադրանքների
կատարման ժամանակ:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

9

Ն

ÙÙ Հնարավորինս վերաօգտագործե՛ք կամ ուղարկե՛ք վերամշակման

Ե

բնակմիջավայրերը և համոզվե՛ք, որ ամեն բան թողել եք իր տեղում:

ԿԱՅՈՒՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
«Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք»-ը (ՅՈՒՆԳԱ)
ակտիվորեն աջակցում է կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ-ներ)
իրականացմանը՝ նախաձեռնությունների, միջոցառում ների և նյութերի,
օրինակ, մարտահրավերներին և դրանց հաղթահարմանը նվիրված
Միավորված ազգերի ձեռնարկների մշակման միջոցով, ինչպես նաև
խթանելով ու խրախուսելով երիտասարդներին, որպեսզի վերջիններս
իրենց համայնքներում լինեն ակտիվ քաղաքացիներ: ԿԶՆ-ների
իրականացմանը հետագայում ևս աջակցելու նպատակով ներկայումս
մշակվում են մարտահրավերներին նվիրված լրացուցիչ ձեռնարկներ:

Սույն ձեռնարկը կոչված է նպաստելու ԿԶ 12-րդ և 13-րդ
նպատակների իրականացմանը:
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՍՊԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՅՈՒՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ի
ՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ԱՆՀԱՊԱՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝
ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԵՄ

ԿԶՆ-ները հաջորդում են hազարամյակի զարգացման նպատակներին,
որոնց ժամկետը լրացել է 2015թ.-ին: Դրանք ներառում են նպատակներ,
որոնց իրականացմանը կառավարությունները, քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունները, ՄԱԿ-ի գործակալությունները
և այլ կազմակերպություններ մտադիր են հասնել 2030 թ.-ին բոլորի համար
ավելի կայուն ապագա ապահովելուն:

Կայուն զարգացման նպատակների մասին առավել մանրամասն
տեղեկատվությունը հասանելի է www.fao.org/yunga/global-citizens/sdgs/en
և https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
կայքերում:
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Ն

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 17 ՆՊԱՏԱԿ
1. Ո՛Չ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԸ

Ւ

Ամենուրեք վերացնել աղքատությունն՝ իր բոլոր դրսևորում ներով
ու ձևերով

2. Ո՛Չ ՍՈՎԻՆ

Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության և
բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն
զարգացումը

Ո

3. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ապահովել առողջ կյանք և խթանել բարեկեցություն բոլորի համար՝
անկախ տարիքից

5.ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Յ

4. ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի
ընթացքում ուսման հնարավորությունները

6. ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի
համար

Թ

Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց ու աղջիկներին

7. ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ ԷՆԵՐԳԻԱ
8. ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ
Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական
զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար

Ւ

Ապահովել բոլորի համար մատչելի, հուսալի, կայուն և ժամանակակից էներգիայի հասանելիություն

Ո

9. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել ներառական և կայուն արդյունաբերության
զարգացմանը և խթանել նորարարությունը

10. ԿՐՃԱՏՎԱԾ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

11. ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
Քաղաքները և մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ և կայուն

Ծ

Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև

12. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա

Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ

13. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` Ի ՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԻ

Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների
դեմ

Ր

14. ԿՅԱՆՔԸ ՋՐԻ ՏԱԿ
Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը՝
հանուն կայուն զարգացման

16. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՈՒՐ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խթանել խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը՝ հանուն կայուն զարգացման, բոլորի
համար հասանելի դարձնել արդարությունը, բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, հաշվետու
և ներառական հաստատություններ

Ե

15. ԿՅԱՆՔԸ ՑԱՄԱՔՈՒՄ

Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել
անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի
վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ն

17. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը՝
հանուն այդ նպատակի

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԻ
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
«Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք»-ը (ՅՈՒՆԳԱ/
YUNGA), համագործակցելով ՄԱԿ-ի գործակալությունների,
քաղաքացիական հասարակության և այլ կազմակերպությունների
հետ, մշակել է «մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան»
ձեռնարկների շարքը: Դրանց նպատակն է բարձրացնել
երիտասարդների իրազեկությունը, կրթել և խրախուսել նրանց՝
փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց համայնքներում դառնալ
փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ: Վերոհիշյալ շարքին
պատկանող ձեռնարկները կարող են օգտագործել ուսուցիչներն՝
իրենց դասաժամերին, երիտասարդ առաջնորդները և հատկապես
ուղեկցորդները և սկաուտական խմբերը:
Գոյություն ունեցող ձեռնարկները տեսնելու համար կարող
եք այցելել www.fao.org/yunga կայքը: ՅՈՒՆԳԱ-յի նոր
թողարկում ներին և այլ նորություններին ծանոթանալու համար
կարող եք բաժանորդագրվել անվճար տեղեկագրի համար՝
ուղարկելով նամակ yunga@fao.org էլեկտրոնային հասցեով:

ՔԱՆՇԱՆ
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ԿԼԻ

Մ

ԹՅ
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Ր

Ա

Փ
ՅԻ
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ԿՐԾՔԱՆՇԱՆ

ՋՈՒՐ

ՐՏ

ԱՀ

ՐԱՎ

ԵՐԻ Հ

ՍՈՎ. Բավարար քանակի սննդով ապահովված լինելու իրավունքը մարդու
հիմնարար իրավունքներից է: Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մեկ միլիարդ սովյալ
մարդկանց, որոնք զրկված են ամենօրյա սննդից:
ՍՆՈՒՑՈՒՄ. Ի՞նչ է նշանակում առողջ սննդակարգ և ինչպիսի՞ մթերքներով
պետք է սնվենք, որպեսզի վնաս չհասցնենք շրջակա միջավայրին:
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ. Օվկիանոսը զարմանահրաշ է ու
գերող: Այն օգնում է կարգավորել օդի ջերմաստիճանը, ապահովում է մեզ
անհրաժեշտ պաշարներով և բազմաթիվ այլ բարիքներով:
ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ. Վատ հողում ոչինչ չի աճում: Ի՞նչ կարող ենք անել
մեր հողային պաշարները պահպանելու համար:
ՋՈՒՐ. Ջուրը կյանք է: Ի՞նչ կարող ենք անել այս թանկարժեք պաշարը
պահպանելու համար:
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. Պարզե՛ք, թե որոշում ներն ինչպե՞ս կարող են ազդել ձեր
իրավունքների և աշխարհում բոլոր մարդկանց իրավահավասարության
վրա:

Ւ

ԱՆՏԱՌՆԵՐ. Անտառները բնակության միջավայր են բույսերի և
կենդանիների միլիոնավոր տեսակների համար: Անտառները նպաստում
են կլիմայի կարգավորմանը և ապահովում են մեզ կարևորագույն
պաշարներով: Ինչպե՞ս կարող ենք երաշխավորել, որ անտառներն ունենան
կայուն ապագա:

Ո

ԷՆԵՐԳԻԱ. Աշխարհը կարիք ունի թե´ առողջ շրջակա միջավայրի և թե´
էլեկտրաէներգիայի: Հնարավո՞ր է արդյոք միաժամանակ ունենալ թե´ մեկը
և թե´ մյուսը:

Ծ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ. Միացե՛ք կլիմայի փոփոխության դեմ
պայքարին և հանուն ապագա սերունդների պարենային անվտանգության:

Ա

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Եկե՛ք հնարավոր ամեն ինչ անենք,
որպեսզի աշխարհի չքնաղ բույսերից և կենդանիներից ոչ մեկն այլևս
չանհետանա:

Ր

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. Ինչպե՞ս աճեցնել գյուղմթերքներ կայուն
եղանակով (այսինքն՝ շրջակա միջավայրի համար անվնաս եղանակով):

Մ

Ա

ՅՈՒՆԳԱ-ն մշակել կամ ներկայումս մշակում է
ձեռնարկներ հետևյալ թեմաներով՝

ԻՆՉՊԵ՞Ս
ՀԱՍՆԵԼ ՎԱՐՔԱԾԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
Մենք աշխատում ենք երիտասարդների հետ, քանզի ցանկանում
ենք օգնել նրանց ինքնահաստատվել, նախապատրաստվել իրենց
ապագային և հավատալ, որ իրենք կարող են փոխել աշխարհը
դեպի ավելի լավը: Փոփոխությունների հասնելու լավագույն ձևը
երիտասարդների խրախուսում ն է, որպեսզի նրանք ընտրեն վարքագծի
երկարաժամկետ փոփոխության ճանապարհը: Ներկայիս սոցիալական
և բնապահպանական շատ խնդիրներ առաջանում են մարդու անառողջ
կամ շրջակա միջավայրի համար վնասակար վարքագծի պատճառով:
Շատերը սեփական վարքագծի փոփոխության կարիք ունեն, ընդ որում
ոչ միայն որևէ նպատակի իրականացման, այլև ողջ կյանքի համար:
Այսօր երիտասարդներն ավելի լավ գիտեն այս խնդիրների մասին,
սակայն շատերը շարունակում են դրսևորել անթույլատրելի վարքագիծ:
Ակնհայտ է, որ միայն իրազեկության բարձրացումը բավարար չէ
վարքագծի փոփոխության հասնելու համար:

Այսպիսով, ի՞նչ կարող ենք անել:
Գոյություն ունեն վարքագծի փոփոխության մի շարք գործուն մեթոդներ:
Երակարաժամկետ արդյունքների հասնելու համար փորձե՛ք կատարել
հետևյալը:
ՁԳՏԵ՛Ք ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿՈՆԿՐԵՏ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ:
Նախապատվությունը տվե՛ք այն առաջադրանքներին, որոնք
ուղղված են վարքագծի հստակ և կոնկրետ փոփոխություններին
հասնելուն: Այսպես, «Կրճատե՛ք ձեր ազդեցությունը կլիմայի
փոփոխության վրա» կոչով հանդես գալու փոխարեն,առաջարկե՛ք
հետևյալը՝ «Մեքենայով տեղափոխվելու փոխարեն, քայլե՛ք ոտքով
կամ հեծանիվ վարե՛ք»:
ԽՐԱԽՈՒՍԵ՛Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Որոշում ների կայացման պատասխանատվությունը դրե՛ք
երիտասարդների վրա: Հնարավորություն տվե՛ք նրանց
ինքնուրույն ընտրել առաջադրանքները և ծրագրել դրանց
իրականացումը:
ՔՆՆԱՐԿԵ՛Ք ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵ՛Ք ԴՐԱ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ԾԱԳԱԾ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ:
Մասնակիցներին խորհուրդ տվե՛ք ուշադիր վերլուծել իրենց
ներկա վարքագիծը և մտածել, թե ինչպե՞ս կարելի է այն
փոխել: Բոլորն էլ ունեն անգործությունն արդարացնելու
պատճառներ, օրինակ՝ ժամանակի սղություն, գումարի
բացակայություն, անտեղյակություն, և այս ցուցակը կարելի է
շարունակել: Խրախուսե՛ք երիտասարդներին, որպեսզի նրանք
բարձրաձայնեն այդ պատճառաբանում ները և փորձեն գտնել այդ
դժվարությունների հաղթահարման ուղիները:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅԵ՛Ք:
Երիտասարդների հայացքները, որոնց հետ Դուք աշխատում եք, միշտ
ուղղված են Ձեզ: Նրանք հարգում են Ձեզ, լսում Ձեր կարծիքը և նաև
ուզում են, որ իրենցով հպարտանաք: Եթե ցանկանում եք հասնել Ձեր
ուզած վարքագծի փոփոխություններին, ինքներդ պետք է օրինակ
ծառայեք և փոխեք Ձեր վարքագիծը:
Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՏՈՆԵ՛Ք
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Վարքագիծը փոխելը դժվար աշխատանք է: Կանոնավոր կերպով ստուգե՛ք
առաջադրանքների կատարումը, իրականացրե՛ք հաջողությունների
մշտադիտարկում և պատշաճ ձևով պարգևատրե՛ք հաղթողներին:

Ա

ՍՏԱՆՁՆԵ՛Ք ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:
Ստանձնած պարտավորության կատարման հավանականությունը
սովորաբար մեծանում է, երբ մարդն այն ստանձնում է ուրիշների
ներկայությամբ կամ գրավոր կերպով: Ինչու՞ չօգտվել այս
հնարավորությունից:

Ր

ՆԵՐԳՐԱՎԵ՛Ք ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ:
Մի´ բավարարվեք ընտանիքի միայն մեկ երիտասարդ անդամի
վարքագծի փոփոխությամբ: Աշխատե՛ք փոփոխություններ մտցնել
ողջ ընտանիքի և նույնիսկ ամբողջ համայնքի վարքագծում:
Իրազեկե՛ք բնակչության ավելի լայն խավերին, խրախուսե՛ք
երիտասարդներին, որպեսզի նրանք համոզեն իրենց ընտանիքներին
կամ ընկերներին միանալ իրենց, ցույց տվե՛ք ձեր գործունեության
դրական արդյունքները: Ավելի մեծ արդյունքների հասնելու համար,
զբաղվե՛ք քաղաքականությամբ և ճնշում գործադրե՛ք ձեր համայնքի
ղեկավարության կամ երկրի կառավարության վրա:

Ե

ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՑԿԱՑՐԵ՛Ք ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԿՈՒՄ:
Մարդիկ դժկամությամբ են հոգատար վերաբերմունք դրսևորում
այն ամենի հանդեպ, ինչն իրենց չի վերաբերում: Բնության գրկում
ժամանակ անցկացնելը, լինի դա պուրակում, թե վայրի բնությունում,
նպաստում է բնության հետ զգացմունքային կապի հաստատմանը և
բնապահպանական տեսանկյունից պատշաճ վարքագծի ձևավորմանը:

Ն

ԶԱՐԳԱՑՐԵ՛Ք ՁԵՐ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
Ցանկանու՞մ եք ավելի հաճախ օգտվել հասարակական
փոխադրամիջոցներից: Սովորե՛ք կարդալ ժամանակացույցը, քարտեզի
վրա նշե՛ք երթուղիները, ոտքով գնացե՛ք դեպի ավտոբուսի կանգառը,
պարզե՛ք՝ որքա՞ն է ճանապարհածախսը, կատարե՛ք փորձնական
ճամփորդություն: Ցանկանու՞մ եք օգտագործել ավելի առողջ սնունդ:
Դրա համար փորձե՛ք տարբեր օգտակար սննդամթերքներ, փորձարկե՛ք
տարբեր բաղադրատոմսեր, սովորե՛ք կարդալ սննդի պիտակները, մշակե՛ք
սնվելու պլան, այցելե՛ք այնպիսի խանութներ, որտեղ կարող եք առողջ
սննդամթերք գնել: Այսպես շարունակե՛ք այնքան, մինչև որ այն վերածվի
սովորության:

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻՆ`
ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Վարքագծի փոփոխության վերաբերյալ վերոհիշյալ
առաջարկություններից բացի, հետևյալ քայլերը նույնպես
կօգնեն Ձեր խմբի համար մշակել այնպիսի առաջադրանքների
ծրագիր, որի կատարման արդյունքում խումբը կստանա
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանը:

ՔԱՅԼ
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Ձեր խմբին առաջարկե՛ք ուսում նասիրել կլիմայի թեման: Բացատրե՛ք,
թե ինչու՞ է կլիման կարևոր մեր մոլորակի առողջության համար,
և ինչպե՞ս է մարդու գործունեությունը հանգեցնում կլիմայի
փոփոխության: Հնարավորության դեպքում դիտեք կլիմայի
փոփոխության վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմ (տե՛ս ձեռնարկի
«նյութեր և լրացուցիչ տեղեկատվություն» բաժնում ներկայացված
համապատասխան նյութերը) կամ, որպեսզի մասնակիցների մոտ
այս թեմայի շուրջ հետաքրքրություն առաջացնեք, այցելե՛ք Ձեր
տարածքում գտնվող գիտությունների թանգարան: Դուք կարող եք
նաև կազմակերպել հանդիպում որևէ գիտնականի հետ, ուսում նասիրել
բնությունը կամ միասին մի քանի առցանց հետազոտություն կատարել
(սկզբի համար Ձեզ կարող են օգտակար լինել ձեռնարկի վերջին
էջերում ներկայացված վեբկայքերը): Մարդկանց ոգևորելու մեկ այլ
հիանալի միջոց է կլիմայի ոլորտում այլ երիտասարդների ոգեշնչող
գործողություններին ծանոթանալը (կրկին տե՛ս այս ձեռնարկի վերջում
ներկայացված նյութերը):
Վերջում, խմբի հետ քննարկե՛ք այն հարցը, թե յուրաքանչյուրիս
անձնական ընտրությունը և գործողություններն ինչպե՞ս կարող են
դրական փոփոխություններ բերել:

ՔԱՅԼ
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Պարտադիր առաջադրանքները երաշխավորում են, որ
մասնակիցները յուրացրել են Երկրի կլիմայի հետ կապված հիմ նական
հասկացություններն ու խնդիրները: Բացի այդ մասնակիցներին
առաջարկվում է ընտրել առաջադրանքներ, որոնք լավագույնս
համապատասխանում են իրենց կարիքներին, հետաքրքրություններին
և մշակույթին: Մասնակիցներին տվե՛ք հնարավորություն՝ անձամբ
ընտրելու իրենց համար ցանկալի գործողությունները: Որոշ
առաջադրանքներ կարող են կատարվել անհատական, մյուսները՝
փոքր խմբերով: Եթե կարող եք առաջարկել Ձեր խմբի կամ տարածքի
համար առանձնահատուկ հարմար այլ գործողություններ, ապա դրանք
նույնպես կարող եք ներառել որպես լրացուցիչ ընտրանքներ:
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ՔՆՆԱ Ր Կ Ո ՒՄ

Մասնակիցներին առաջարկե՛ք մյուս խմբին ներկայացնել
իրենց գործողությունների արդյունքները: Նկատու՞մ եք արդյոք
որևէ փոփոխություն նրանց վերաբերմունքում և վարքագծում:
Մասնակիցներին խորհուրդ տվե՛ք մտածել, թե նրանց առօրյա
գործողություններն ինչպիսի՞ կախվածություն ունեն կլիմայից և ինչպե՞ս
են ազդում կլիմայի վրա: Քննարկե՛ք ձեռք բերված փորձը և մտածե՛ք, թե
ինչպե՞ս կարելի է այն կիրառել կյանքում:
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Խմբին տվե՛ք բավականաչափ ժամանակ՝ առաջադրանքների
իրականացման համար: Ողջ աշխատանքի ընթացքում օգնե՛ք
և առաջնորդե՛ք Ձեր խմբին և հետևե՛ք, որ խմբի անդամ ներն
առաջադրանքները կատարեն հնարավորինս ինքնուրույն: Շատ
գործողություններ կարող են իրականացվել տարբեր եղանակներով:
Խրախուսե՛ք մասնակիցներին, որպեսզի նրանք առաջադրանքները
կատարելիս ցուցաբերեն ստեղծագործական մոտեցում:

Յ
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ՅՈՒՆԳԱ-ՅԻ ՀԵՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Ուղարկե՛ք մեզ Ձեր պատմությունները, լուսանկարները, նկարները,
գաղափարները և առաջարկությունները հետևյալ հասցեով՝
yunga@fao.org:

Ե

ՔԱՅԼ
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Կազմակերպե՛ք տոնակատարություն մարտահրավերի հաղթահարման
ուսում նական ծրագիրը հաջողությամբ ավարտածների համար:
Հրավիրե՛ք ընտանիքներին, ընկերներին, ուսուցիչներին, լրագրողներին
և համայնքի առաջնորդներին՝ մասնակցելու տոնակատարությանը:
Խրախուսե՛ք, որպեսզի խումբը ստեղծագործաբար ներկայացնի
նախագծի արդյունքները: Պարգևատրե՛ք նրանց վկայագրերով և
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշաններով:

Ծ

ՔԱՅԼ
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Ն

ՅՈՒՆԳԱ-յի մասին տեղեկանալու համար այցելե՛ք
www.fao.org/yunga կայքը:

ՁԵՌՆԱՐԿԻ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈ
ՒՆՆԵՐ

«Կլիմա. մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկը նախատեսված է երեխաներին
և երիտասարդներին Երկրի վրա կյանքի պահպանման
գործում կլիմայի կարևոր դերակատարման մասին
գիտելիքներ հաղորդելու համար: Այս ձեռնարկը կօգնի
Ձեզ մշակել համապատասխան, հաճելի և հետաքրքիր
կրթական ծրագիր Ձեր դասարանի կամ խմբի համար:

ԿԼԻՄԱՆ

ԿՅԱՆՔ Է
Եթե դուք հետաքրքրվ
ած եք այնպիսի գլոբալ
խնդիրների լուծմամբ,
որպիսին շրջակա միջավայրի
պաշտպանությունն
է Ձեզ հետաքրքրի,
է (իսկ դա պետք
եթե ցանկանում եք
ստանալ այս
ապա Դուք անկասկած
լսել եք կլիմայի փոփոխությա կրծքանշանը),
ն մասին:
Այնուամենայնիվ, եթե
մի գեղեցիկ օր Յուպիտեր
դռան շեմին հայտնվի
մոլորակից Ձեր
այլմոլորակային և խնդրի
ի՞նչ է կլիմայի փոփոխությ
բացատրել, թե
ունը, Դուք, հավանաբա
պատասխանել: Եթե,
ր,
այնուամենայնիվ, հայտնվեք կդժվարանաք
իրավիճակում, Ձեզ
նման
օգնության
առաջ, չմոռանաք այլմոլորակ կգա այս ձեռնարկը: Բայց, նախ և
ային հյուրին առաջարկե
թեյ, որովհետև հարցին
լ մեկ բաժակ
պատասխանելու համար
կպահանջվ ի:
շատ ժամանակ
Եկե՛ք սկսենք այն հարցի
քննարկմամբ, թե ի՞ն
չ է կլիման և ինչ՞ով
է այն տարբերվում եղանակից,
և, ամենակարևորը,
տարբերությունն այդքան
ինչու՞ է այդ
կարևոր:

Ի՞ՆՉ Է ԵՂԱՆԱԿԸ
Եղանակն այն է, ինչ տեղի
է ունենում որոշակի վայրում
կարճ ժամանակահատվածում
և
: Օրինակ, այսօր եղանակըբավականին
ամպամած՝ մանրամաղ
կարող է լինել
անձրևով, իսկ վաղը
կարող է լինել արևոտ՝
թեթև ամպամածությամբ:
և տորնադոները՝ բոլորը Անձրևը, ձյունը, քամին, փոթորիկները
եղանակային երևույթներ
կանխատեսման հարցերով
են: Եղանակի
զբաղվող գիտական
են օդերևութաբաններ:
Նրանք եղանակի մասին աշխատողները կոչվում
անելու համար օգտագործո
կանխատեսում ներ
ւմ
են համակարգչային
դիտարկում ներ և իրենց
մոդելներ,
գիտելիքները:

Ն Ե.
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ԿԵ´Ք
ՆԱՒԹՐՅՈՒՆՆԵՐ
ՁԵՐՌ
Ո
ԾՈՂ

ԻՐԸ
ՐԱԳ
ԱՆ Ծ
ՆԱԿ
Մ
Ւ
Ո
ՈՒՍ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒ
YOUTH
AND UNITED
Թ ՅԱՆ ԵՎ
ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ
NATIONS
GLOBAL
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ
ԴԱՇԻՆՔ
ALLIANCE
|
ACTION
LE ARNING AND
SERIES ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ
ՇԱՐՔ

ԳՈ

ՆՔԸ:
Ք
ԱՋԱԴՐԱ
Մ Ե.2. ԱՌ ՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛ԿԸ:
ՈՒԹ
ՄԵ
Ք Ե.1. ԿԱ
ԿԱՏԱՐԵ՛ ՏԵՎ, ԸՍՏ ՑԱՆԿՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ
ԺՆԻ
ԱՅՆՈՒՀԵ Ի ԱՌԱՋԱԴՐԱ ՅՈՒՆՆԵՐ» ԲԱ Ի՝
ԺՆ
ԳՆ
ԱՅՍ ԲԱ
ՐԾՈՂՈՒԹՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕ
ԳՈ
Ե՛Ք
ՐԿ
ՏԱ
«ՁԵՌՆԱ ՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱ
նուր
մընդհա
ԱՌԱՋԱԴ
կցել հա ծ համայնքային
և մասնա
ԿԵՐՊԵԼ ությանն ուղղվա
ÙԿԱԶՄԱ
պահպան
ն,
կլիմայի նությունների
լ կլիմայի
նա
նախաձեռ
միա
անց՝ դրի լուծմանը:
ԵԼ մարդկ
խն
ÙՀԱՄՈԶխության հիմնա
փոփո

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵ

ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ

ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆՔ |
ԱԼ ԴԱՇԻ
Ի ԳԼՈԲ ԱՐԿՆ ԵՐԻ ՇԱՐՔ
ՄԱԿՆ ՁԵՌՆ
ՅԱՆ ԵՎ
ԴՈՒԹ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱ
ԱՍԱՐ
ԵՐԻՏ
ԿԱՆ ԵՎ
ՒՄՆԱ
ՈՒՍՈ

Սույն ձեռնարկը
պատկան
ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք» ում է «Երիտասարդությա
նև
-ի և նրա գործընկե
ստեղծված ուսում
րների կողմից
նական ձեռնարկ
տեղեկատվության
ների շարքին: Լրացուցի
համար կարող եք
չ
org/yunga վեբկայքը
այցելել
կամ բաժանորդագրվել www.fao.
տեղեկագրին՝ նյութերի
անվճար
թարմացված տարբերա
ստանալու համար՝
կները
ուղարկելով հաղորդա
yunga@fao.org
էլեկտրոնային փոստի գրություն
հասցեով:

ՐԸ

Մենք կցանկան
այինք
կապված այս ծրագրինիմանալ Ձեր փորձառության
մասին՝
Ձեր մասնակցության
Ձեզ առավելապես
հետ: Ի՞
առաջադրանքներ դուր եկավ: Ձեզ մոտ առաջացա՞ նչը
ն արդյոք
ի նոր գաղափա
Ձեր նյութերը, որպեսզի
րներ: Խնդրում ենք
ուղարկել
դրանք հասանել
օգտագործողների
համար և իմանանք ի դարձնենք ուրիշ
բարելավել մեր
, թե ինչպե՞ս կարող
ուսուցողական ծրագիրը
ենք
հասցեով՝ yunga@fa
o.org կամ www.face: Դիմե՛ք մեզ հետևյալ
էլեկտրոնային փոստի
book.com/yunga.u
հասցեով:
n

ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆՆ ԵՎ
ԵՐ

ՁԵՐ ՆՈՐՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵ

ՈՒՂԱՐԿԵ՛Ք ՄԵԶ

ՄՆԱՑԵ՛Ք

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
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Ձեռնարկի երկրորդ մասը ներառում է
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանի
ստացման համար ուսում նական ծրագիրը,
առաջադրանքներ և գաղափարներ, որոնք կօգնեն
երեխաներին և երիտասարդներին ձեռք բերել
գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայի
պաշտպանությանն աջակցելու համար:
Լրացուցիչ նյութերը, օգտակար վեբկայքերը և
հիմ նական հասկացությունների բացատրական
բառարանը (որոնք տեքստում նշված են այս կերպ)
ապահովված են ձեռնարկի վերջում:

Մասնակիցներին
պարգևատրելու
և կրծքանշաններ
համար վկայագր
եր
կարող եք ձեռք
հաղորդագրություն
բերել՝ ուղարկել
ով
հասցեով: Վկայագր yunga@fao.org էլեկտրոնային
փոստի
կրծքանշանները երը տրամադրվում են անվճար,
կարող եք գնել ԱԱԱՍՀԱ
իսկ
խանութից կամ
-յի առցանց
պատրաս
գրաֆիկական պատկեր տել ըստ այն ձևանմուշի
և
ի, որը ՅՈՒՆԳԱ
տրամադրել՝ Ձեր
պատվերը ստանալո -ն կարող է
ւն պես:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹ
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Ձեռնարկի առաջին մասն ապահովում է
ընդհանուր տեղեկություններ կլիմայի փոփոխության,
դրա պատճառների և էկոհամակարգերի, մարդու
առողջության, բնակավայրերի և տնտեսությունների
համար ունեցած հետևանքների մասին: Այն նաև
բացատրում է, թե ինչպե՞ս կարող ենք հարմարվել
կլիմայի փոփոխությանը և մեղմմել ջերմոցային գազերի
արտանետում ների հետևանքները: Ձեռնարկը նաև
ներառում է մանրամասն խորհուրդներ և գաղափարներ,
թե մասնակիցներն իրենց առօրյա կյանքում կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարելու համար ինչպիսի՞
միջոցառում ներ կարող են ձեռնարկել:

ՅՈՒՆ . ՄԱՐՏԱ
ՀՐ ԱՎԵՐԻ

ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐՄԱՆ

ԿՐԾՔԱՆՇԱ Ն
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Ն
Ւ
Յ

Ծրագրի օգտագործումը հեշտացնելու
և բոլոր թեմաների ընդգրկվածությունն
ապահովելու համար, ընդհանուր տեղեկությունները և
առաջադրանքները բաժանված են հինգ հիմ նական բաժինների՝

Ո

Ծրագրի կառուցվածքը

Ա. ԿԼԻՄԱՆ ԿՅԱՆՔ Է Բաժնում ներկայացվում է կլիմայի

Թ

համակարգը և դրա կարևորությունը Երկրի վրա կյանքի
պահպանման հարցում:

Բ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ Բաժնում

Բաժնում
քննարկվում է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունն
էկոհամակարգերի, ինչպես նաև մարդու առողջության և
անվտանգության վրա:

Դ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Ծ

Բաժնում քննարկվում է այն հարցը, թե ինչպե՞ս է միջազգային
հանրությունն արձագանքում կլիմայի փոփոխության
սպառնալիքին:

Ո

Գ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ւ

ներկայացվում է կլիմայի փոփոխությանը նպաստող բնական և
մարդածին գործոնները:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ր

ստանալու համար մասնակիցները պետք է իրականացնեն յուրաքանչյուր
բաժնի սկզբում նշված երկու պարտադիր առաջադրանքից որևէ մեկը
և յուրաքանչյուր բաժնից (առնվազն) մեկ լրացուցիչ առաջադրանք, որն
ընտրվում է անհատապես կամ խմբի կողմից: Մասնակիցները կարող են
նաև կատարել ուսուցչի կամ սկաուտական խմբի առաջնորդի կողմից
հավանության արժանացած այլ առաջադրանքներ:

Ե

Պահանջները. Մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանը

Ն

առաջարկվում են գաղափարներ, թե մարդն ինչպե՞ս պետք է ապրի,
որպեսզի իր գործողություններով չազդի կլիմայի վրա, և ի՞նչպես
կարող է Ձեր դասարանը կամ խումբն օգտակար լինել այդ հարցում:

Ա

Ե. ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բաժնում

ԲԱԺԻՆ Ա. ԿԼԻՄԱՆ ԿՅԱՆՔ Է
1 պարտադիր առաջադրանք
(Ա.1 կամ Ա.2)

և

+

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Ա.3 - Ա.16)

ԲԱԺԻՆ Բ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Բ.1 կամ Բ.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Բ.3 - Բ.17)

+
ԲԱԺԻՆ Գ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Գ.1 կամ Գ.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Գ.3 - Գ.17)

+

ԲԱԺԻՆ Դ. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
և առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Դ.1 կամ Դ.2)

(Դ.3 - Դ.17)

+
ԲԱԺԻՆ Ե. ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Ե.1 կամ Ե.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Ե.3 - Ե.24)

=
«Կլիմայի փոփոխություն. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան» ուսում նական ծրագիրը
ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Ն
3

Տասնվեց տարեկան և բարձր

Յ
Ա

ՀԻՇԵ´Ք
«Կլիմայի փոփոխություն. մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկի հիմ նական նպատակն է կրթել և ոգևորել
երիտասարդներին, խթանել նրանց հետաքրքրությունը Երկիր
մոլորակի կլիմայի հանդեպ, ինչպես նաև խրախուսել նրանց փոխել
վարքագիծը և նախաձեռնել գործողություններ: Այնուամենայնիվ,
այդ գործողություններն, ամենից առաջ, պետք է լինեն զվարճալի
և հետաքրքիր: Մասնակիցներին պետք է դուր գա մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշանը վաստակելու և կլիմայի մասին
գիտելիք ստանալու գործընթացը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Թ
Ո

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

Ծ

2
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Ր

Հինգից տասը տարեկան

Ե

1

Ն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս կոդային
համակարգն ունի միայն կողմ նորոշիչ նշանակություն: Հնարավոր է,
որ այս կամ այն մակարդակի համար նշված առաջադրանքը, որոշակի
հանգամանքներից ելնելով, հարմար գտնեք այլ տարիքային խմբի
համար: Որպես ուսուցիչ կամ երիտասարդ առաջնորդ, խմբի կամ
դասարանի համար համապատասխան ուսում նական ծրագիր մշակելիս
պետք է օգտագործեք Ձեր փորձն ու գիտելիքները: Ծրագիրը կարող
է ներառել լրացուցիչ միջոցառում ներ, որոնք թեև նշված չեն այս
ձեռնարկում, բայց կարող են օգնել Ձեզ իրականացնել բոլոր կրթական
պահանջները:

Ւ

Առավել համապատասխան առաջադրանքների ընտրության
հարցում Ձեզ և Ձեր խմբին կօգնի ձեռնարկում ներկայացվող կոդային
համակարգը: Յուրաքանչյուր առաջադրանքի դիմաց նշված կոդը
ցույց է տալիս տարիքային խումը (խմբերը), որի համար նախատեսված
է տվյալ առաջադրանքը: Օրինակ, 1-ին մակարդակը նշանակում
է, որ առաջադրանքները պետք է հարմար լինեն հինգից տասը
տարեկաններին, 2-րդ մակարդակը՝ տասնմեկից մինչև տասնհինգ
տարեկաններին և այլն:

Ո

Ւ

Առաջադրանքների կատարման
տարիքային խմբերը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Տարբեր տարիքային խմբերի համար մշակված ուսում նական
ծրագրի ստորև ներկայացված նմուշն առաջարկում է օրինակներ
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանը ստանալու
համար: Դրանք կօգնեն Ձեզ սեփական ծրագիրը մշակելու
գործում: Օրինակ, «Կլիմայի փոփոխություն. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան» ծրագիրը կարելի է իրականացնել
ճամբարում կամ մի շարք հանդիպում ների կամ դասաժամերի
ընթացքում, որոնք ներառում են նաև արշավներ:

1
2
3

Հինգից տասը տարեկան

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

Տասնվեց տարեկան և բարձր

Բացի այն, որ յուրաքանչյուր առաջադրանք հետապնդում է
ուսուցողական որոշակի նպատակ, երեխաները հնարավորություն են
ունենում տիրապետելու որոշակի հմտությունների, օրինակ՝

ÙÙ ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ,
ÙÙ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ և
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ,
ÙÙ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ԹՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Դ

Կլիմայի
փոփոխության
հիմնախնդրի
լուծումները

Ե

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ

Գ.1. Կլիմայի փոփոխության
հետևանքների
կանխատեսում
(էջ 115)

Հասկանալ՝ ինչպե՞ս է կլիմայի
փոփոխությունն ազդում
տարբեր էկոհամակարգերի
վրա

Գ.7. Փրկե՛ք կենդանիներին Պարզել, թե կլիմայի
(էջ 117)
փոփոխության հետևանքով ո՞ր
կենդանիներն են հայտնվում
վտանգի տակ
Դ.1. Օգտակար
վերամշակում (էջ 123)

Սովորել ոչ պիտանի
իրերից ստեղծագործաբար
պատրաստել կենցաղային
օգտագործման համար պիտանի
առարկաներ

Դ.6. Հետևել
նորություններին (էջ 125)

Թերթերում գտնել կլիմայի
փոփոխության և էներգիայի
հիմ նախնդիրների վերաբերյալ
հոդվածներ

Ե.1. Կլիմայի
պաշտպանության օրը
(էջ 131)

Բարձրացնել կլիմայի
փոփոխության մասին
տեղական համայնքի
իրազեկվածությունը

Ե.4. Շնորհավորական
բացիկներ
(էջ 132)

Գրել և ուղարկել կլիմայի
փոփոխության թեմայով
բացիկներ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ո

Խաղալ զվարճալի խաղեր՝
կլիմայի փոփոխության մասին
գիտելիքների յուրացմանը
զուգահեռ

Յ

Բ.7. Կլիմային նվիրված
խաղհանելուկներ
(էջ 109)

Թ

Ուսում նասիրել Երկրի կլիմայի
պատմությունը և կլիմայի վրա
ազդող բնական գործոնները

Ւ

Բ.1. Կլիմայի
պատմությունը (էջ107)

Ւ

Ն
Կլիմայի
փոփոխության
հետևանքները

Հորինել կամ նկարել կենդանու,
որը զարգացրել է շրջակա
միջավայրին և կլիմային հեշտ
հարմարվելու հատկանիշներ

Ո

Գ

Ա.3. Հարմարվող
զարմանահրաշ
կենդանիներ (էջ102)

Ծ

Կլիմայի
փոփոխության
պատճառները

Ստեղծագործաբար
ներկայացնել կլիմայի
փոփոխության վերաբերյալ
ձեռք բերած գիտելիքները

Ա

Բ

Ա.1. Ստեղծագործական
մոտեցում կլիմայի
հանդեպ (էջ101)

Ր

Կլիման
կյանք է

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏԱԿԸ

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ն

ԲԱԺԻՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1

Հինգից տասը տարեկան

2

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

3

Տասնվեց տարեկան և բարձր

Ինչպես 1-ին, այնպես էլ 2-րդ մակարդակի համար
նախատեսված առաջադրանքներն ունեն ուսուցողական
կոնկրետ նպատակներ: Բացի այդ, դրանք նպաստում
են նաև աշակերտների մոտ ընդհանուր հմտությունների
զարգացմանը, ներառյալ՝
ÙÙ ԹԻՄԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ,
ÙÙ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ,
ÙÙ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ,
ÙÙ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՀՌԵՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՎԵՃԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Վերլուծել կլիմայի փոփոխության
հետևանքներըսննդի արտադրության
համար և բացահայտել պարենային
անվտանգության ապահովման
ուղիները

Գ.9. Պիես ջրի մասին
(Էջ 118)

Գրել ջրային պաշարների վրա կլիմայի
փոփոխության ազդեցության մասին
պիեսի սցենար

Դ.1. Օգտակար
վերամշակում
(Էջ 123)

Սովորել ոչ պիտանի իրերից
ստեղծագործաբար պատրաստել
կենցաղային օգտագործման համար
պիտանի առարկաներ

Կլիմայի
փոփոխության
հիմնախնդրի
լուծումները

Դ.9. Երիտասարդ
առաջնորդները
(Էջ 126)

Պարզել՝ ինչպե՞ս է աշխարհի
երիտասարդությունը ներգրավվում
կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի
արշավներում և բանակցություններում
և քննարկել դրանցում մասնակցության
հնարավորությունները

Ե

Ե.2. Կլիմայի
պաշտպանությանը
նվիրված մրցույթ
(Էջ 131)

Մասնակցել հետաքրքիր խմբակային
մրցույթի՝ պարզելու համար, թե ո՞վ
կարող է առօրյա կյանքում այնպիսի
փոփոխություններ
մտցնել, որոնք բնապահպանական
տեսանկյունից լինեն անվտանգ

Ե.18. Կամավորական
աշխատանք (Էջ 138)

Դառնալ բնապահպանական
կազմակերպության կամավոր

Կլիմայի
փոփոխության
հետևանքները

Դ

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ
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Ո

Ւ

Ն

Գ

Գ.2. Կլիմայի
փոփոխությունը և
գյուղատնտեսությունը
(Էջ 115)

Յ

Իրականացնել փորձարկում՝
ջերմոցային էֆեկտը հասկանալու
համար

Թ

Բ.10. Ջերմոցային
էֆեկտ (Էջ 110)

Կլիմայի
փոփոխության
պատճառները

Ւ

Խմբի հետ դիտել և քննարկել կլիմայի
փոփոխության մասին վավերագրական
կինոնկարը

Ո

Բ

Բ. 2. Հետաքրքիր
կինոնկար (Էջ 107)

Ծ

Կատարել փորձ՝ պարզելու համար, թե
ինչպե՞ս են տարբեր տեսակի հողերը
և ջուրը կլանում և պահպանում
ջերմությունը

Ա

Ա.13. Տաք հողեր
(Էջ 104)

Ր

Կլիման
կյանք է

Ա.1. Ստեղծագործական Ստեղծագործաբար ներկայացնել
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ
մոտեցում կլիմայի
ձեռք բերած գիտելիքները
հանդեպ (Էջ 101)

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏԱԿԸ

Ն

ԲԱԺԻՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1

Հինգից տասը տարեկան

2

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

3

Տասնվեց տարեկան և բարձր

3-րդ մակարդակի համար նախատեսված առաջադրանքները միտված
են հետևյալ հմտությունների զարգացմանը՝

ÙÙ ԹԻՄԱՅԻՆ և ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ,
ÙÙ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ և
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ,
ÙÙ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԼԻՐ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ,
ÙÙ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ և
ՀՌԵՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ և ԲԱՆԱՎԵՃԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Գ

Գ.2. Կլիմայի
փոփոխությունը և
գյուղատնտեսությունը
(էջ 115)

Վերլուծել կլիմայի փոփոխության
հետևանքները
սննդի արտադրության համար և
բացահայտել
պարենային անվտանգության
ապահովման ուղիները

Գ.15. Կլիմայական
փախստականներ
(էջ 120)

Ստեղծել կլիմայական
փախստականների դրության մասին
վավերագրական ֆիլմ

Կլիմայի
փոփոխության
հետևանքները

Դ

Կլիմայի
փոփոխության
հիմնախնդրի
լուծումները

Ե

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ

Դ. 2. Տարերային աղետների Ուսում նասիրել կլիմայի
ուսում նասիրություն
փոփոխության հետևանքով
(էջ 123)
վերջերս տեղի ունեցած
տարերային աղետները և քննարկել
հետևանքների վերացման
միջոցառում ները
Դ.15. Կարծիքներ
արտանետում ների
առևտրի վերաբերյալ
(էջ 129)

Պատրաստել զեկույց
արտանետում ների առևտրի
վերաբերյալ

Ե.1. Կլիմայի պաշտպանության օրը
(էջ 131)

Պատրաստել զեկույց
արտանետում ների առևտրի
վերաբերյալ

Ե.16. Ուսուցիչ` մեկ օրվա
համար
(էջ 137)

Երեխաներին սովորեցնել
կլիմայի փոփոխության և
մարդկանց և բնության վրա դրա
ունեցած ազդեցության մասին

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ւ

Ն
Հասկանալ և արձագանքել կլիմայի
մասին հոռետեսների կարծիքին
և կազմակերպել բանավեճ տվյալ
թեմայի շուրջ

Ո

Բ.11. Լուրջ բանավեճեր
կլիմայի շուրջ
(էջ 110)

Յ

Կլիմայի
փոփոխության
պատճառները

Թ

Ուսում նասիրել կլիմայի
պատմությունը և կլիմայի վրա
ազդող բնական գործոնները

Ւ

Բ

Բ. 1. Կլիմայի
պատմությունը (էջ 107)

Ո

Ստեղծել կյանքի որակի վրա
կլիմայի ազդեցության վերաբերյալ
պաստառ

Ծ

Ա.14. Կլիման և
կենսակերպը (էջ 105)

Կլիման
կյանք է

Ա

Ուսում նասիրել տեղական
կլիմայական պայմանները և դրանց
հետ կապված հարցերը

Ր

Ա.2. Համայնքի կլիման
(էջ 101)

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏԱԿԸ

Ն

ԲԱԺԻՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հաջորդ բաժինը տրամադրում է հիմ նական
տեղեկատվություն կլիմայի մասին: Դասերին կամ
խմբակային պարապմունքներին պատրաստվելու համար
ուսուցիչները և երիտասարդ առաջնորդները կարող են
օգտվել այս տեղեկատվությունից` առանց լրացուցիչ
աղբյուրներին դիմելու:
Բնականաբար, ոչ բոլոր նյութերը կարող են հարմար լինել
բոլոր տարիքային խմբերի և գործողությունների համար:
Այդ պատճառով առաջնորդները և ուսուցիչները պետք է
ընտրեն իրենց խմբի համար առավել հարմար թեմաները և
դժվարության մակարդակը:

Ա

Ե

Օրինակ, կարող եք բաց թողնել այն առաջադրանքները,
որոնք բարդ են ավելի ցածր տարիքի խմբի համար,
բայց հնարավոր է, որ ցանկանաք դրանք մանրամասն
ուսում նասիրել ավագ խմբի հետ, որը կարող է ինքնուրույն
ծանոթանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

Բ Դ
Գ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Բ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ

Ի՞նչ է եղանակը
Ի՞նչ է կլիման
Ինչու՞ է կլիման կարևոր

ԿՅԱՆՔ

ԿԼԻՄԱՆ ԿՅԱՆՔ Է

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ի՞նչ է կլիմայի փոփոխությունը և ինչու՞ է այն տեղի ունենում
Բնական գործոններ
Մարդկային գործոն

Գ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Բ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Հետևանքների մեղմում
Հետևանքների մեղմման միջոցառում ներ
Հարմարեցում
Կլիմայի քաղաքականությունը և համաձայնագրերը

Ե

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Դ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Կլիմայի ներկա և ապագա փոփոխությունները
Ազդեցությունը բնական էկոհամակարգերի և
կենսաբազմազանության վրա
Ազդեցությունը մարդու առողջության և տնտեսությունների վրա

ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պատրաստ եղե՛ք մեկնարկի
Խելացի մոտեցում ցուցաբերե՛ք էներգիայի հարցերին
Անցում դեպի ավելի գիտակցված սպառում
Գնում ները և սնունդը կազմակերպե՛ք շրջակա միջավայրի
համար անվտանգ եղանակով
«Կանաչ» ճանապարհորդություն
Պահպանե՛ք ջուրը
«Կանաչ» այգեգործություն
Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության
միջոցառում ներ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ե

Ա

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԼԻՄԱՆ

ԿՅԱՆՔ Է

Եթե հետաքրքրված եք այնպիսի գլոբալ խնդիրների լուծմամբ,
որպիսին շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն է (իսկ դա պետք
է Ձեզ հետաքրքրի, եթե ցանկանում եք ստանալ այս կրծքանշանը),
ապա Դուք անկասկած լսել եք կլիմայի փոփոխության մասին:
Այնուամենայնիվ, եթե մի գեղեցիկ օր Յուպիտեր մոլորակից Ձեր
դռան շեմին հայտնվի այլմոլորակային և խնդրի բացատրել, թե
ի՞նչ է կլիմայի փոփոխությունը, Դուք, հավանաբար, կդժվարանաք
պատասխանել: Եթե, այնուամենայնիվ, հայտնվեք նման
իրավիճակում, Ձեզ օգնության կգա այս ձեռնարկը: Բայց, նախ և
առաջ, չմոռանաք այլմոլորակային հյուրին առաջարկել մեկ բաժակ
թեյ, որովհետև հարցին պատասխանելու համար շատ ժամանակ
կպահանջվի:
Եկե՛ք սկսենք այն հարցի քննարկմամբ, թե ի՞նչ է կլիման և ինչ՞ով
է այն տարբերվում եղանակից, և, ամենակարևորը, ինչու՞ է այդ
տարբերությունն այդքան կարևոր:

Ի՞ՆՉ Է ԵՂԱՆԱԿԸ
Եղանակն այն է, ինչ տեղի է ունենում որոշակի վայրում և բավականին
կարճ ժամանակահատվածում: Օրինակ, այսօր եղանակը կարող է լինել
ամպամած՝ մանրամաղ անձրևով, իսկ վաղը կարող է լինել արևոտ՝
թեթև ամպամածությամբ: Անձրևը, ձյունը, քամին, փոթորիկները
և տորնադոները՝ բոլորը եղանակային երևույթներ են: Եղանակի
կանխատեսման հարցերով զբաղվող գիտական աշխատողները կոչվում
են օդերևութաբաններ: Նրանք եղանակի մասին կանխատեսում ներ
անելու համար օգտագործում են համակարգչային մոդելներ,
դիտարկում ներ և իրենց գիտելիքները:
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Ի՞ՆՉ Է ԿԼԻՄԱՆ

ԻՆՉՈՒ՞ Է ԿԼԻՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ

Կլիման, անշուշտ, կարևոր է գեղեցիկ ձնառատ ձմեռ կամ հրաշալի
ամառ ունենալու առումով, որպեսզի վայելենք մեր արձակուրդը:
Իրականում կլիման շատ ավելի կարևոր է մեր մոլորակի համար,
քան կարող ենք պատկերացնել: Եկե՛ք պարզենք, թե ինչու՞մ ն է կլիմայի
կարևորությունը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

!

Կլիման օգնում է Ձեզ կողմ նորոշվել, թե ի՞նչ հագուստ
է Ձեզ ընդհանրապես պետք՝ ըստ այն վայրի, որտեղ
ապրում եք: Պատուհանից դուրս նայելով՝ Դուք կարող եք
պատկերացում կազմել տվյալ օրվա եղանակի մասին և
ընտրել առավել համապատասխան հագուստը:

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՀԻՇԵ՛Ք

Բ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Կլիման տվյալ վայրին բնորոշ և գերակշռող
միանման եղանակների բազմամյա կրկնությունն է:
Սա երկար ժամանակաշրջանի ընթացքում (խոսքը վերաբերում է
30 կամ ավելի տարիներին) ջերմաստիճանի, տեղում ների, քամու
և այլ պայմանների ընդհանուր պատկերն է: Օրինակ, Ֆենիքս
քաղաքում (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արիզոնա նահանգի
մայրաքաղաք) կարող է մեկ ամբողջ շաբաթ անձրևել, բայց այս
քաղաքում տեղում ների քանակը սովորաբար տարեկան կազմում է
մոտ 18 սմ: Այդ պատճառով Ֆենիքսի կլիման համարվում է չորային:
Եգիպտոսի մեծ մասում նույնպես կլիման չորային և անապատային
է: Բրազիլիայի որոշ շրջաններ ունեն արևադարձային կլիմա, ինչը
նշանակում է, որ այնտեղ միշտ տաք է և հաճախակի հորդառատ
անձրևներ են լինում: Մենք կարող ենք խոսել որևէ քաղաքի կամ
տարածաշրջանի և նույնիսկ ամբողջ մոլորակի կլիմայի մասին
(օրինակ, երբ հաշվարկում ենք միջին գլոբալ ջերմաստիճանը կամ
տեղում ների քանակը գլոբալ մասշտաբով):

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Կլիման և սնունդը
Թվում է, թե սենդվիչը կամ մեկ ափսե շիլան պարզ
և սովորական սնունդ է, բայց, իրականում, դրա
բաղադրիչներն աճեցնելու և արտադրելու
համար շատ բան է հարկավոր: Այս
գործոններից մեկը գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի աճեցման և անասունների
բուծման համար բարենպաստ կլիման է:
Օրինակ, եթե կլիման չափազանց չորային է,
որոշ բույսեր չեն ստանում իրենց անհրաժեշտ
ջրի քանակը և, հետևաբար, կարող են
մահանալ: Ֆերմերներն ամբողջ աշխարհում
իրենց ապրելամիջոցները վաստակում են
հացահատիկ աճեցնելով և անասուններ պահելով:
Նրանց բերքը կախված է տեղական կլիմայի և բնական միջավայրի
մասին իրենց իրազեկվածության մակարդակից, որովհետև կլիմայի
ցանկացած անսպասելի փոփոխություն կարող է լուրջ վնաս հասցնել
իրենց շահույթին:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
Աշխարհում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 80%-ից ավելին
անջրդի է (անձրևաջրով սնվող): Լատինական Ամերիկայում դրանք
կազմում են գրեթե 90%, իսկ Աֆրիկայում` 95%: Իսկ սա նշանակում է, որ
ոռոգման համակարգեր չկան, և գյուղատնտեսությունն ամբողջությամբ
կախված է տեղում ներից: Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս է կլիմայի
փոփոխությունն այդ շրջաններում ազդում բերքատվության վրա:

Կլիման և առողջությունը
Մեր առողջությունը կախված է այն կլիմայից, որում մենք ապրում ենք:
Մոծակների միջոցով տարածվող որոշ հիվանդություններ, օրինակ,
մալարիան և արևադարձային տենդը, հեշտությամբ տարածվում են
ջերմ, խոնավ և անձրևոտ կլիմայական գոտիներում: Չափազանց
տաք կլիմայի հետևանքով մարդիկ կարող են ստանալ նաև ջերմային
սթրես և ջրազրկվել: Ձեռնարկի հաջորդ գլուխներում կտեսնենք,
որ կլիմայի փոփոխությունը լուրջ ազդեցություն է ունենում մարդու
առողջության վրա, օրինակ, այն կարող է մեծացնել ծայրահեղ
եղանակային երևույթների՝ փոթորիկների, ջրհեղեղների և երաշտների
հաճախականությունը, որոնք վնասակար են ոչ միայն մեզ, այլև շրջակա
միջավայրում ապրող մյուս օրգանիզմ ների համար:
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Այնուամենայնիվ, ադապտացիայի այս ձևերն առաջացել են՝
Երկրի պատմության ընթացքում կլիմայի դանդաղ փոփոխությանը
համընթաց: Մեր օրերում մարդն իր գործունեությամբ նպաստում
է փոփոխությունների արագացմանը, որի պատճառով բույսերն ու
կենդանիները կարող են չհարմարվել և ոչնչանալ, հատկապես, եթե
դրանք արդեն թուլացել են իրենց բնակմիջավայրերի ոչնչացման կամ
աղտոտման հետևանքով:

Կլիման մարդկանց ուրախություն է
պարգևում
Կլիման մեծ դեր է խաղում մեր կյանքում: Եթե ապրում եք ցուրտ
կլիմա ունեցող երկրում, հավանաբար, անհամբերությամբ սպասում
եք ձմռանը, որպեսզի ձեր ընկերների հետ ձնագնդի խաղաք: Տարվա
եղանակների փոփոխությունն առանձնահատուկ դեր է խաղում
մարդու կյանքում, օրինակ, ընձեռում է այլ մարզաձևերով զբաղվելու
հնարավորություն և այլն: Խնդրում ենք մտածել, թե ինչպե՞ս է
կլիման ազդում ձեր համայնքի վրա,և ի՞նչ իրադարձություններ կամ
գործողություններ են կապված կլիմայական պայմանների հետ,
որոնցում դուք ապրում եք:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Կենսաբազմազանությունը Երկրի վրա կենդանիների, բույսերի,
միկրոօրգանիզմ ների և էկոհամակարգերի տարատեսակությունն
է: Գիտե՞ք, որ շատ կենդանիներ և բույսեր ժամանակի ընթացքում
հարմարվում են, որպեսզի գոյատևեն կլիմայական այն պայմաններում,
որտեղ նրանք ապրում են: Ուղտերն, օրինակ, կարող են մեկ
շաբաթից ավել ապրել առանց ջրի, իսկ առանց սննդի՝ մի քանի
ամիս: Սա դատարկ ու ամայի անապատում շատ օգտակար
առանձնահատկություն է: Որոշ մողեսների կաշին հաստ է, ինչը նրանց
փրկում է անապատի կիզիչ արևի Ճառագայթներից: Եվ հակառակը,
կան կենդանիների որոշ տեսակներ, օրինակ, գորտեր, որոնք ձմռանը
մասամբ «սառչում են», կարծրանում, բայց եղանակի տաքանալուն պես
«հալչում» են և վերակենդանանում: Սա ուժեղ ցրտից պաշտպանվելու
յուրահատուկ ձև է:

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Կլիման և կենսաբազմազանությունը

Դ
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Այսպիսով, ինչպես տեսնում եք, կլիման շատ
կարևոր է մեր մոլորակի վրա ապրող մարդկանց և
կենսաբազմազանության համար: Միևնույն ժամանակ,
ակնհայտ է, որ կլիման արագ փոխվում է: Եկե՛ք պարզենք
պատճառները:

Թ ՅԱՆ

Ւ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ի՞ՆՉ Է ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԻՆՉՈՒ՞ Է ԱՅՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆՈՒՄ
Կլիմայի փոփոխությունը վերաբերում է Երկրի կլիմայի ընդհանուր
փոփոխություններին, օրինակ, ջերմաստիճանին և տեղում ներին: Մենք
չենք կարող հեշտությամբ նկատել կլիմայի փոփոխությունը, քանի որ
այն տեղի է ունենում երկար ժամանակի ընթացքում: Այնուամենայնիվ,
դուք ձեր ծնողներից կամ տատիկ-պապիկներից, հավանաբար,
լսել եք, որ մեր օրերում ամառներն ավելի շոգ են, անձրևները կամ
փոթորիկներն էլ ավելի ավելի հաճախակի են դարձել, քան իրենց
մանկության տարիներին էր: Գիտնականներն, ուսում նասիրելով Երկիր
մոլորակի կլիման անցյալում և համեմատելով ներկա կլիմայի հետ,
պարզել են, որ մեր մոլորակը տաքանում է բավական արագ: Հարց է
ծագում՝ ինչու՞:

ԲՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Մեր կլիման մշտապես ինչ-որ չափով փոփոխվում է: Գիտնականներն
այս եզրակացությանը հանգել են՝ ուսում նասիրելով Երկրի վրա հարյուր
հազարավոր տարիներ առաջ գոյություն ունեցած կլիման: Նրանք
կլիմայի վերաբերյալ տեղեկությունները ստանում են՝ ուսում նասիրելով
Գրենլանդիայի և Անտարկտիդայի սառույցներում պահպանված
գազերը կամ օվկիանոսների և լճերի հատակային նստվածքները:
Ծառերի տարեկան օղակները և լեռնային ապարների շերտերը
նույնպես տեղեկություններ են ապահովում այն մասին, թե կլիման
ինչպե՞ս է փոխվել Երկիր մոլորակի ողջ պատմության ընթացքում: Այս
երևույթները ցույց են տալիս, որ Երկրի կլիման փոխվել է մոլորակի
վրա մարդկանց հայտնվելուց շատ ժամանակներ առաջ: Գոյություն են
ունեցել սառցադաշտային ժամանակաշրջաններ, երբ բևեռային սառցե
գլխարկները (սպիտակ ծածկույթներ) ձգվել են մինչև հասարակած:
Փաստորեն, վերջին 400 000 տարվա ընթացքում Երկրի կլիման փոխվել
է ցիկլերով՝ սառցադաշտային ժամանակաշրջաններին հաջորդել են
ավելի տաք միջսառցադաշտային ժամանակաշրջանները: Այժմ մենք
ապրում ենք միջսառցադաշտային ժամանակաշրջանում: Ուրեմ ն, ի՞նչ
գործոններ են ազդում Երկրի կլիմայի վրա: Այս հարցի պատասխանը
կգտնենք հաջորդ բաժիններում:
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ԿՅԱՆՔ

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ ՍԱՌՑԵ ԳԼԽԱՐԿՆԵՐԸ
Բևեռային սառցե գլխարկները հսկայական շերտեր են,
որոնք գտնվում են հյուսիսային և հարավային բևեռներում:
Հյուսիսային բևեռում գլխարկների հաստությունը հասնում
է 3-4 մ-ի, իսկ հարավային բևեռում (Անտարկտիդայում)
դրանք ավելի հաստ են: Բևեռային սառցե գլխարկներն ավելի
քիչ արևի լույս են ստանում, քան երկրի մ նացած մասը, այդ
պատճառով դրանք երբեք չեն հալչում:

Էլ Նինո հարավային տատանումը (ԷՆՀՏ), որը հաճախ կոչվում է
պարզապես «Էլ Նինո», բնական երևույթ է, որը տեղի է ունենում,
երբ խաղաղօվկիանոսյան ջրերը հասարակածի մոտ դառնում են
անբնական տաք: Դա բերում է ամբողջ աշխարհում անձրևների և
քամիների բնույթի փոփոխության: Հակառակ երևույթը, որը կոչվում
է «Լա Նինա», այն է, երբ Խաղաղ օվկիանոսի ջրերը դառնում են
սովորականից ավելի սառը: Էլ Նինոն և Լա Նինան կարող են անսովոր
եղանակային իրադարձություններ առաջացնել: Դրանք նաև կլիմայի
բնական փոփոխության մասն են:

ԷԼ ՆԻՆՈ

ԼԱ ՆԻՆԱ
ՄԻԱՑՅԱԼ

ՄԻԱՑՅԱԼ
ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

1

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

1

Խաղաղ օվկիանոս

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

Խաղաղ օվկիանոս
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Էլ Նինո և Լա Նինա

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Արեգակնային ճառագայթման քանակը կամ էներգիան, որը հասնում
է Երկրին, մեծ դեր է խաղում Երկրի կլիմայի ձևավորման վրա, և այդ
քանակն անընդհատ փոփոխվում է: Իրականում գիտնականներն
ուսում նասիրում են արևի մակերևույթը, որպեսզի կանխատեսեն, թե
ապագայում Երկիր մոլորակը որքա՞ն էներգիա կստանա: Նրանք դա
հիմ նականում կատարում են արևային բծերի՝ արևի մակերևույթի վրա
առավել ցուրտ մասերի մշտադիտարկման միջոցով: Գիտնականները
դրանք կապում են ավելի բարձր արեգակնային ճառագայթման հետ:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Արևային էներգիա

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Ջերմոցային էֆեկտ
Ջերմոցը տնակ է՝ պատրաստված ապակուց կամ պլաստիկից,
որը, կլանելով արևի էներգիան, բարձրացնում է տնակի ներսում
օդի ջերմաստիճանը` դարձնելով այն ավելի տաք, քան դրսում: Սա
մեզ հնարավորություն է տալիս ջերմոցում աճեցնել բույսեր, որոնք
պահանջում են ավելի տաք պայմաններ (օրինակ, լոլիկ):
Ջերմոցային գազերն, օրինակ, ածխածնի երկօքսիդը (կրճատ՝ CO2),
որոնք պարունակվում են մթնոլորտում, առաջացնում են այն նույն
ազդեցությունը, ինչ ջերմոցը: Դրանք պահում են Երկրի ճառագայթումը՝
թույլ չտալով դրան անմիջապես վերադառնալ տիեզերք: Ջերմոցային
էֆեկտը թույլ է տալիս Երկրի միջին ջերմաստիճանը պահպանել
15°C-ի սահմաններում (59° ըստ Ֆարենհայթի): Առանց դրա Երկրի
վրա միջին ջերմաստիճանը կլիներ շուրջ -19°C: Ավելին, մեր մոլորակի
վրա կգերիշխեին այնպիսի ծայրահեղ ջերմաստիճաններ, որ կյանքի
գոյությունը Երկրի վրա կդառնար անհնարին:

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻ ՄԱՍՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՌՆՈՒՄ Է
ԴԵՊԻ ՏԻԵԶԵՐՔ

ԵՐԿՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ ՏԱՔԱՆՈՒՄ
Է ԱՐԵՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՆ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՆՈՒՄ ԴԵՊԻ ՏԻԵԶԵՐՔ

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՆ
ԱՆՑՆՈՒՄ Է ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ
ՄԻՋՈՎ
ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ
ԳԱԶԵՐԸ ԿԼԱՆՈՒՄ
ԵՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ
ՈՐՈՇ ՄԱՍԸ
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Հրաբուխներ
Հրաբուխները նույնպես պետք է որ գլոբալ տաքացման պատճառներից
լինեն, այնպես չէ՞: Պատկերացրեք, որ դա այնքան էլ այդպես չէ: Կարող է
թվալ, որ հրաբուխները տաքացման հիմ նական մեղավորներն են, քանի որ
դրանք առաջացնում են 700-ից մինչև 1200°C-ի ջերմաստիճանի
(1,292-2,192° ըստ Ֆարենհայթի) լավայի հոսքեր: Միևնույն ժամանակ,
մթնոլորտ են արտանետվում նաև մեծ քանակությամբ գազեր և մասնիկներ,
որոնք ժամանակավորապես փոխում են Երկրի մակերևույթին հասնող արևի
ճառագայթման քանակությունը: Արդյունքում դա հանգեցնում է մոլորակի
սառեցմանը: Օրինակ, երբ 1991 թ.-ի հունիսի 15-ին Ֆիլիպիններում տեղի
ունեցավ Պինատուբո հրաբխի ժայթքումը, մթնոլորտ արտանետվեց շուրջ
20 մլն տոննա ծծմբի երկօքսիդ: Դրանից կազմավորվեց մասնիկների
հսկայական ամպ, որը ծածկեց Երկրագունդը և մոտ 2 տարի մ նաց
մթնոլորտի վերին շերտերում: Այս մասնիկներն անդրադարձնում էին արևի
ճառագայթները՝ թույլ չտալով դրանց հասնել Երկրին, ինչն էլ հանգեցրեց
գլոբալ ջերմաստիճանի ժամանակավոր նվազեցման:
Լրացուցիչ տեղեկատվությունը հասանելի է
http://ete.cet.edu/gcc/?/volcanoes_teacherpage կայքում:

ՀՐԱԲԽԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ
ՄՈԽՐՒ ԱՄՊ

ԽԱՌՆԱՐԱՆ

ԳԱԳԱԹԱՅԻՆ
ԽԱՌՆԱՐԱՆ

ՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ
ԿՈՆ
ԱՊԱՐԱՇԵՐՏԵՐԸ
ՀԱՏՈՂ ԵՐԱԿ
ԼԱՆՋ

ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՎԻ ԱՊԱՐԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐ

ԳԱԳԱԹ
ՓՈՂԱԲԵՐԱՆ
ԱՐՏԱՄՂՈՂ ՓՈՂԱՆՑՔ (ՓՈՂԱԲԵՐԱՆ)

ԿՈՂԱՅԻՆ
ԽԱՌՆԱՐԱՆ

ԼԱՎԱՅԻՆ ՀՈՍՔ
ԼԱՎԱՅԻ
ՇԵՐՏ
ԽՈՂՈՎԱԿԱՈՍՏ
ԼԱՎԱՅԻ ԵՎ ՄՈԽՐԻ ՇԵՐՏԵՐ

ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՎԻ ԱՊԱՐԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐ

ՄԱԳՄԱՅԱԿԱՆ ԱՎԱԶԱՆ
Աղբյուրը՝ EnchantedLearning.com
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Այժմ մթնոլորտում CO2-ի
պարունակությունն
ավելի մեծ է, քան երբևէ՝
վերջին 650 000 տարվա
ընթացքում:

Արդյունաբերական
հեղափոխություն

Մարդկության պատմության ընթացքում մարդը մշտապես ներգործել է
շրջապատող բնական միջավայրի և մոլորակի այլ բնակիչների վրա: Այդ
ներգործությունը շարունակվում է առ այսօր: Մարդու ներգործությունը
հատկապես դրսևորվեց բնակավայրերի ձևավորման և քաղաքների
զարգացման ժամանակներում, որը հանգեցրեց լանդշաֆտի խոշոր
փոփոխությունների: Օրինակ, մարդիկ սկսեցին հատել անտառները,
կառուցել բնակավայրեր և ճանապարհներ, օգտագործել հողերը
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և կենդանիների աճեցման համար:
Մի քանի դար առաջ, արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ
(1760 թ.-ից մինչև 1850 թ.-ը) մարդու ազդեցությունը մթնոլորտի վրա էլ
ավելի մեծացավ: Մարդիկ սկսեցին օգտագործել մեծ քանակությամբ
հանածո վառելիքներ՝ նավթ, ածուխ և բնական գազ, ավելի ինտենսիվ
մշակել հողը և զբաղվել գյուղատնտեսությամբ: Այս ամենը հանգեցրեց
մեծ քանակությամբ ջերմոցային գազերի արտանետմանը մթնոլորտ:
Այժմ աշխարհի բնակչությունը և համաշխարհային տնտեսությունը
շարունակում են աճել, և արդյունքում ավելանում են ջերմոցային
գազերի արտանետում ները մթնոլորտ: Եկեք տեսնենք, թե այսօր
մարդու գործունեության ո՞ր տեսակներ են ամենից շատ ազդում կլիմայի
վրա:

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՆԸ

ԿՅԱՆՔ

?

ԳԻՏԵ՞Ք
ԱՐԴՅՈՔ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

Գ

1800

340

1600
1400

320

1200

300
280

1850

1000
800

1900

Տարի

1950

320
310
300
290
280
270

2000

Աղբյուրը՝ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի գնահատման 5-րդ զեկույց
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330

39

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

360

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

380

N 2O (մաս միլ իարդի մեջ)

400

CH 4 (մաս միլ իարդի մեջ)

CO 2 (մաս միլ իոնի մեջ)

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Ի՞ՆՉ Է ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔԸ
Հանածո վառելիքները ձևավորվել են միլիոնավոր տարիներ
առաջ գոյություն ունեցած բույսերի և կենդանիների
մ նացորդների քայքայումից, որոնք, ի վերջո, վերածվել
են էներգիայի հարուստ պաշարների: Հանածո վառելիքի
հիմ նական երեք տեսակներն են ածուխը, նավթը և բնական
գազը: Հանածո վառելիքն այրելիս անջատվում է էներգիա,
բայց միևնույն ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում
ջերմոցային գազեր և այլ նյութեր:

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն
Աշխարհում ամբողջ էլեկտրաէներգիայի մոտ 65 % -ն արտադրվում
է գոլորշու տուրբիններով, որոնք աշխատում են հանածո վառելիքով:
Օրինակ, ԱՄՆ-ում ածխաթթու գազի 40 % արտանետում ների պատճառը
հանածո վառելիքի այրման միջոցով արտադրվող էլեկտրաէներգիան
է: Մարդիկ էլեկտրաէներգիան օգտագործում են իրենց առօրյա
գործունեության տարբեր տեսակների համար: Ահա թե ինչու շատ կարևոր
է այն, թե որքանո՞վ են մեր էլեկտրաէներգիայի աղբյուրները մաքուր
(լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս բաժին Գ):

Փոխադրամիջոցներ
Բենզինի օգտագործումը մեքենաներում, բեռնատարներում և այլ
փոխադրամիջոցներում (օրինակ, ինքնաթիռներում) գլոբալ տաքացման
գլխավոր պատճառներից է: Ամբողջ աշխարհում սպառվող էներգիայի
շուրջ 20 %-ը բաժին է ընկնում փոխադրամիջոցներին (աղբյուրը՝
ԱՄՆ էներգետիկ տեղեկատվության վարչություն, 2011թ.): Գնացքի,
ավտոբուսի, լաստանավի և հատկապես հեծանվի փոխարեն մարդիկ
նախընտրում են ճանապարհորդել ինքնաթիռով և ավտոմեքենայով,
որոնք էներգածախսատար փոխադրամիջոցներ են: Բացի այդ, աշխարհի
գլոբալացմանը զուգընթաց, ավելանում է առևտրաշրջանառությունը
և ապրանքների ու սննդի (հացահատիկ, պլաստմասսա, թեթև
արդյունաբերության ապրանքներ և այլն) տեղափոխումը գնացքներով,
բեռնատարներով և նավերով:
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Արդյունաբերություն
Աշխարհում արտադրվող էներգիայի 51%-ն օգտագործվում է
արդյունաբերական ոլորտում (օրինակ, էլեկտրոնային սարքավորում ներ,
տեքստիլ և այլ կենցաղային ապրանքներ արտադրող գործարաններում)
գյուղատնտեսությունում, հանքարդյունաբերությունում և
շինարարությունում (աղբյուրը՝ ԱՄՆ էներգետիկ տեղեկատվության
վարչություն, 2011թ.): Էներգածախսատար են արդյունաբե¬րու¬թյան այն
ճյուղերը, որոնք զբաղվում են քիմիական նյութերի, մետաղների (օրինակ,
երկաթ և ալյումին), հանքանյութերի, թղթի վերամշակմամբ: Այդ
ճյուղերին են պատկանում նաև սննդամթերքի արտադրությունը և ածխի,
նավթի և բնական գազի արդյունահանումը:
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Գ

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Էներգիայի համաշխարհային սպառման 12%-ը բաժին է ընկնում
առևտրային հատվածին, որը ներառում է մանրածախ առևտրի
խանութները, ռեստորանները, հյուրանոցները, հիվանդանոցները,
գրասենյակային շենքերը, հանգստի և ժամանցի օբյեկտները (Աղբյուրը՝
ԱՄՆ Էներգետիկայի տեղեկատվության վարչություն, 2011թ.): Այդպիսի
օբյեկտներում էներգիան հիմ նականում օգտագործվում է ջեռուցման և
հովացման համակարգերի, լուսավորության և այլ սարքավորում ների
համար: Էներգիան օգտագործվում է նաև հանրային ծառայությունների
ոլորտում՝ ջրամատակարարում, ջրահեռացում, երթևեկության
լուսացույցեր և այլն:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Առևտրային հատված

Ա

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

?

Տրանսպորտի ոլորտը ոչ միայն հանածո վառելիքների հիմ նական
սպառողներից է, այլև համարվում է օդի աղտոտիչ: Դա ոչ
միայն հանգեցնում է ջերմոցային գազերի արտանետում ների
ավելացմանը, այլև անմիջական ազդեցություն է ունենում մարդու
առողջության վրա՝ առաջացնելով շնչառական հիվանդություններ և
սրտի աշխատանքի խանգարում ներ: Այսօր մեր ճանապարհներով
երթևեկում է ավելի քան 600 մլն ավտոմեքենա, և, ըստ
կանխատեսում ների, դրանց թիվը 2050թ.-ին կհասնի երկու
միլիարդի:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Սննդամթերքի արտադրություն
Սննդամթերքի արտադրությունը արդյունաբերության կարևոր
ճյուղերից է, որը մարդկանց ապահովում է պարենային ապրանքներով:
Այնուամենայնիվ, սննդի ոլորտն օգտագործում է մեծ քանակությամբ
էներգիա՝ պարենային ապրանքների արտադրության, մշակման
(ներառյալ՝ փաթեթավորում, սառնարանային պայմաններում
պահպանում, պահեստավորում) և տեղափոխման համար: Օրինակ՝
էներգիան անհրաժեշտ է տրակտորների (տնկման, մշակման և
բերքահավաքի համար) և պոմպերի (ոռոգման համար) աշխատանքի,
շենքերի ջեռուցման և քիմիական նյութերի արտադրության համար,
որոնք անհրաժեշտ են հողը պարարտացնելու և մոլախոտերի
ու վնասատուների դեմ պայքարելու համար: Պարարտանյութեր
օգտագործելիս մթնոլորտ են արտանետվում ջերմոցային գազեր,
օրինակ՝ ազոտի ենթօքսիդ: Ազոտի ենթօքսիդը 296 անգամ
գերազանցում է ածխածնի երկօքսիդին՝ արևի էներգիան կլանելու
և Երկրի վրա պահելու իր հատկությամբ: Մթնոլորտ արտանետվող
ջերմոցային գազերից է մեթանը, որն առաջանում է թթվածնի
բացակայության պայմաններում բակտերիաների միջոցով օրգանական
նյութերի քայքայումից: Մեթանի արտանետումը մթնոլորտ տեղի է
ունենում, օրինակ, բրնձի դաշտերում, որտեղ հողը ծածկված է ջրով,
և թթվածինն այդտեղ բացակայում է: Շատ խոտակեր կենդանիներ,
օրինակ, կովերը, նույնպես արտադրում
են մեթան (տե՛ս հաջորդիվ):
Հաջորդ բաժնում կտեսնենք,
որ սննդի արտադրությունը
նաև անտառազրկման
(անտառների կրճատման)
հիմ նական պատճառն է,
քանի որ հողը մաքրվում
է՝ մշակաբույսերի և
անասունների աճեցման
համար: Ինչպես տեսնում
եք, սնունդն անցնում է
շատ փուլերով՝ նախքան
ձեր սեղանին հայտնվելը,
և յուրաքանչյուր
գործողության համար
պահանջվում է էներգիա:
Այնպես որ, սնունդը
թափոնի մի՛ վերածեք:
Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն
կարող եք իմանալ «Սնուցում.
մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկում:
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Անտառները կարևոր դեր են խաղում կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարում, քանի որ
դրանք ֆոտոսինթեզ կոչվող գործընթացի
ժամանակ, մթնոլորտից կլանելով ածխածնի
երկօքսիդը, այն պահեստավորում են
ծառերի բներում, ճյուղերում, տերևներում
և արմատներում՝ (տե՛ս հաջորդիվ): Մեկ
առողջ ծառը կարող է կուտակել մինչև 30տ
ածխածին: Ամազոնի արևադարձային և Կոնգոյի
անտառները աշխարհում ածխածնի խոշորագույն
կուտակիչներն են:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

ԿՅԱՆՔ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Անտառազրկում

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Անասնաբուծությունում սպառվում է մեծ քանակությամբ էներգիա,
ջուր և անասնակեր: Այնուամենայնիվ, կովերը, ոչխարները և այծերը
մեղավոր են այն բանում, որ մեծ քանակությամբ գազ են արտադրում:
Այս կենդանիները կոչվում են որոճող կենդանիներ և ունեն հատուկ
ստամոքս, որը կարողանում է բակտերիաների օգնությամբ քայքայել
և ավելի լավ մարսել սնունդը: Ցավոք, այս գործընթացի ժամանակ
նույնպես արտադրվում է շատ մեթան: Բացի այդ, գոմաղբը նույնպես
պարունակում է մեծ քանակությամբ մեթան: Ընդհանուր առմամբ,
անասունների կողմից արտադրվող մեթանի արտանետում ները
մոտավորապես գնահատվում են մոտ 2,2 մլրդ տոննա CO2-ին
համարժեք, որը կազմում է գյուղատնտեսական գործունեության
արդյունքում առաջացող մեթանի արտանետում ների 80%ը և մարդու գործունեության հետևանքով մեթանի ընդհանուր
արտանետում ների 35%-ը (Աղբյուրը՝ ՊԳԿ): Գիտնականներն
աշխատում են որոճող կենդանիների սննդակարգի փոփոխման
ուղղությամբ, որպեսզի հնարավորինս ավելի քիչ մեթան արտադրվի:
Որոշ ֆերմերներ գոմաղբը վերամշակում են՝ դրանից ստացված
մեթանն իրենց տնտեսություններում որպես էներգիայի աղբյուր
օգտագործելու համար: Հիշե՛ք, սննդի հարցում ձեր ընտրությունից
է կախված, թե անասնաբուծության ոլորտում ո՞ր կենդանիներին
կտրվի նախապատվությունը (առավել մանրամասն կարող եք
իմանալ բաժին Դ-ում):

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ԿՈՎԵՐԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԵՎԻ
ԼՈՒՅՍ

Ի՞ՆՉ Է
ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶԸ
Ծառերն ու բույսերն օգտագործում
են արևի էներգիան՝ մթնոլորտում
պարունակվող ածխածնի
երկօքսիդը, հողի սննդարար
նյութերը և ջուրը փոխկապակցելու
համար, որպեսզի ստանան
իրենց աճի համար անհրաժեշտ
էներգիան: Այս գործընթացը
կոչվում է ֆոտոսինթեզ:

ԹԹՎԱԾԻՆ

ԱԾԽԱԾՆԻ
ԵՐԿՕՔՍԻԴ

Անտառները նաև մեծ դեր են խաղում տեղական կլիմայի
կարգավորման գործում: Նրանք հողից կլանում են ջուրը և հետո
արտամղում այն մթնոլորտ ջրային գոլորշու տեսքով: Այս գործընթացը
կոչվում է տրանսպիրացիա: Ջուրն այնուհետև միանում է մթնոլորտում
առկա, այլ աղբյուրներից գոյացած ջրային գոլորշիներին և, ի
վերջո, թափվում է Երկրի վրա տեղում ների տեսքով: Սա օգնում
է ջերմաստիճանի հովացմանը: Բացի այդ, ծառերի ստվերները
զովացնում են շրջակա օդը և գետինը, որն, ի վերջո, նպաստում է
ամբողջ Երկրի ջերմաստիճանի զովացմանը (քանի որ ֆոտոսինթեզի
ժամանակ ջերմային էներգիան փոխակերպվում է քիմիական
էներգիայի):

?

Ցավոք, դարեր շարունակ մարդու գործունեության հետևանքով
անտառները հատվել (կրճատվել), դեգրադացվել կամ այրվել են:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Ամեն րոպե անհետանում է հինգ ֆուտբոլային դաշտի
մեծության անտառ:
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Անտառները հատվել են գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ
զբաղվելու, ճանապարհների և քաղաքների կառուցման, լայնածավալ
հանքարդյունաբերության, ինչպես նաև փայտանյութի և վառելափայտի
արդյունահանման նպատակով: Անտառազրկումը հանգեցնում է
ոչ միայն կենսաբազմազանության և բնակմիջավայրերի կորստի և
բացասաբար է անդրադառնում տեղական կլիմայի վրա, այն նաև
նպաստում է մեծ քանակությամբ ածխածնի երկօքսիդի և այլն
ջերմոցային գազերի արտանետմանը մթնոլորտ:

Հանքարդյունաբերություն
Ինչպես արդեն նշվեց, հանքարդյունաբերությունը կարող է բազմաթիվ
բնապահպանական խնդիրներ առաջացնել և անտառների
կրճատման հետևանքով ազդել կլիմայի փոփոխության վրա:
Նավթի և ածխի արդյունահանումը նույնպես նպաստում են մեթանի
արտանետում ների առաջացմանը: Համաձայն գնահատականների,
մեթանի արտանետում ների մինչև 8%-ն առաջանում է ածխի և նավթի
վերամշակումից:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Առավել մանրամասն կարդացե՛ք
www.amusingplanet.com/2011/02/great-banyan-tree.html կայքում:

Ա

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

?

Հսկա բանյան ծառը, որն աճում է Հնդկաստանի Արևմտյան Բենգալ
նահանգի Հովրահ քաղաքի բուսաբանական այգում, գրեթե 250
տարեկան է և ավելի շատ նման է փոքրիկ անտառի, քան ծառի: Այն
իր էկոհամակարգին օգնում է տարբեր ձևերով, օրինակ, մթնոլորտ
է արտամղում մեծ քանակությամբ թթվածին, կլանում է ածխածնի
երկօքսիդը, ինչպես նաև զտում է օդն աղտոտող նյութերը՝ փոշին,
ծծմբի երկօքսիդը և օդի այլ աղտոտիչներ: Ծառի հզոր արմատային
համակարգն օգնում է կապել և պահպանել հողը: Եթե մեկ ծառը
կարող է պահպանել կենսաբազմազանությունը և էկոլոգիական
անվտանգությունը, հետևաբար, մտածե՛ք այն մասին, թե որքա՞ն
օգուտ կարող է տալ անտառը:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Տանը
Մի պահ մտածե՛ք այն մասին, թե ի՞նչի համար եք օգտագործում
էներգիան ձեր տանը: Չի բացառվում, որ ցուցակը երկար լինի:
Համաշխարհային էներգիայի սպառման 18%-ը բաժին է ընկնում
տնային տնտեսություններին (աղբյուրը՝ ԱՄՆ էներգետիկայի
տեղեկատվական վարչություն, 2011թ.): Մարդիկ էներգիան
օգտագործում են լուսավորության, սննդի պատրաստման,
ջեռուցման, սառեցման և մի շարք սարքերի շահագործման համար
(հեռուստացույց, լվացքի մեքենան, ջրատաքացուցիչ և այլն):
Տանը սպառվող էներգիայի քանակը կախված է տան չափերից և
սարքավորում ների քանակից: Այնուամենայնիվ, տունը պատշաճ
ձևով ջերմամեկուսացնելու, էներգախնայող սարքեր օգտագործելու և
տեխնիկական սարքերը անհրաժեշտության բացակայության դեպքում
անջատելու պարագայում կարելի է նվազեցնել էներգիայի սպառումը:
Այդ մասին ավելի շատ կարող եք իմանալ բաժին Դ-ում: Աշխարհի շատ
երկրներում մարդիկ չունեն էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն, և,
հետևաբար, սննդի պատրաստման և ջեռուցման համար օգտագործում
են փայտ կամ այլ կենսազանգված: Էներգիայի ի՞նչ աղբյուրներ են
օգտագործվում Ձեր տանը:

Մեծ ոտնահետք, փոքր ոտնահետք
Մենք արդեն քննարկել ենք կլիմայի փոփոխության վրա մարդու
գործունեության ազդեցության հարցը: Կարևոր է նշել, որ աշխարհի
որոշ շրջաններ ունեն ավելի մեծ «ածխածնի
ոտնահետք», քան մյուսները: Ածխածնի
ոտնահետքը ջերմոցային գազերի
արտանետում ների այն քանակն է,
որը երկրները, ընկերությունները կամ
ֆիզիկական անձինք արտադրում
են իրենց գործունեության
հետևանքով (գործունեության
տեսակները թվարկված են
վերևում): Օրինակ, հարուստ
երկրների բնակչությունը կազմում
է համաշխարհային բնակչության
ընդամենը մեկ հինգերորդ մասը,
բայց նրանց բաժին է ընկնում մսի
համաշխարհային սպառման 45%-ը,
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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱԾԽԱԾՆԻ ՈՏՆԱՀԵՏՔԸ: տCO2 համ. (2001թ.)

ԿՅԱՆՔ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Կանադա

14.5

Ավստրալ իա

14.0

Միացյալ

11.7

Թագավորություն

11.2

Գերմանիա

9.3

Ֆրանսիա

Գ

8.6

Ճապոնիա

7.8

Ռւսաստան

6.5

Մեքսիկա

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

4.2

Ամբողջ
աշխարհը

4.0
3.2

Բրազիլ իա

1.7
1.4

Նշում. Անձնական ածխածնի ոտնահետքն անձնական սպառման (բնակարանաշինություն,
ճանապարհորդություն,
սնունդ,
ապրանքներ
և
ծառայություններ)
արդյունքում
առաջացած արտանետում ներն են: Սա չի ներառում պետական հաստատություններից,
հողօգտագործումից և այլ աղբյուրներից գոյացած արտանետում ները:

Աղբյուրը՝ Hertwich & Peters, 2009 թ.

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Կորեա

Հնդկաստան

Բ

21.7

ԱՄՆ

Չինաստան

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ընդհանուր էներգիայի սպառման 58%-ը, թղթի սպառման 84%-ը և
անձնական ավտոմեքենաների 87%-ը: Միևնույն ժամանակ, աշխարհի
ամենաաղքատ բնակչության հինգերորդ մասը (ավելի քան մեկ
միլիարդ մարդ) դեռևս սննդի, բնակարանի, ջրի, ջրահեռացման
և էլեկտրաէներգիայի կարիք ունի (աղբյուրը՝ ՄԱԶԾ): Հետևաբար,
չափազանց կարևոր է, որպեսզի զարգացած երկրները կրճատեն
իրենց ածխածնի ոտնահետքերը և զարգացող երկրները, ձգտելով
բարելավել իրենց կենսամակարդակը, հասնեն այդ նպատակին՝
կլիմայի համար հնարավորինս անվնաս եղանակով: Այդպիսի
լուծում ների մասին կխոսենք բաժին Դ-ում:

Ե

ՒԹ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈ

ՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

«....աշխարհն, ընդհանուր առմամբ, թերևս կարող է
հարմարվել ջերմաստիճանի Ցելսիուսի սանդղակով
2 աստիճան բարձրացմանը (ինչը նշանակում է, որ
կկորցնենք որոշ կենսաբանական տեսակներ, մարդկանց,
տարածքներ), բայց, եթե ջերմաստիճանը կշարունակի
բարձրանալ Ցելսիուսի 4 աստիճանով (իսկ սա հենց այն
է, դեպի ուր գնում ենք ներկա տեմպերով), այդ դեպքում
բոլոր կանխատեսում ներն անիմաստ են: Այլ կերպ ասած,
իրավիճակը կդառնա անկանխատեսելի»:
Սալեմուլ Հաք, կլիմայի փոփոխության ոլորտի փորձագետ
www.iied.org/ipcc-rings-warning-bell-louder-anyone-listening

ԿԼԻՄԱՅԻ ՆԵՐԿԱ ԵՎ ԱՊԱԳԱ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նախորդ բաժիններից իմացանք, որ Երկրի կլիման փոփոխությունների
է ենթարկվել իր ողջ պատմության ընթացքում, որը պայմանավորված
է եղել բնական պատճառներով և արևային ճառագայթման քանակի
փոփոխություններով: Սակայն ներկայիս տաքացումը լրջորեն
մտահոգվելու խնդիր է, քանի որ այդ փոփոխությունը տեղի է
ունենում ավելի արագ և պայմանավորված է ջերմոցային գազերի
արտանետում ներով: Հաջորդ բաժնում մենք կիմանանք, թե ինչպիսի՞
փոփոխություններ են արդեն տեղի ունեցել, և ի՞նչ հետևանքներ են դրանք
ունեցել:
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ԿՅԱՆՔ

Ջերմաստիճանի փոփոխությունների
դիտարկում ներ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

1880-ից մինչև 2012թ.-ը մեր մոլորակը միջինում տաքացել է
ըստ Ցելսիուսի 0,85°-ով: Սա կարող է աննշան թվալ, մինչդեռ
իրականում դա լուրջ փոփոխություն է, հատկապես՝ առանց այդ էլ
խոցելի էկոհամակարգերի համար: Սկսած 1850 թ.-ից վերջին երեք
տասնամյակից յուրաքանչյուրն ավելի տաք է եղել, քան նախորդ
տասնամյակները: 2001-2010 թվականները եղել են մոլորակի
պատմության մեջ ամենատաք տարիները: 2015 թ.-ը եղել է ամենաշոգ
տարին՝ գլոբալ ջերմաստիճանի փոփոխությունների դիտարկում ների
մեկնարկից սկսած, ինչպես նաև առաջին տարին, երբ գերազանցվեց
գլոբալ տաքացման 1 աստիճանի շեմը: Ըստ կանխատեսում ների,
քանի դեռ շարունակվում են ջերմոցային գազերի արտանետում ները
մթնոլորտ, և բարձրանում է դրանց ընդհանուր մակարդակը, Երկիր
մոլորակը կշարունակի տաքանալ:
Ա)ԵՐԿՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ (1986 -2005 թթ.-ից մինչև 2081-2100 թթ.)

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
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Բ) ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ (1986 -2005 թթ.-ից մինչև 2081-2100 թթ.)
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Աղբյուրը՝ «Ամփոփագիր քաղաքականություն մշակողների համար», Կլիմայի փոփոխության փորձագետների
միջկառավարական խմբի գնահատման 5-րդ զեկույց http://ar5-syr.ipcc.ch/topic_summary.php
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Ե

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

?

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ցնենք
Գիտնականների կանխատեսում ների համաձայն, եթե մենք չնվազե
ւմ
ամյակո
հարյուր
հաջորդ
ջերմոցային գազերի արտանետում ները, ապա
կդառնա
ցումը
բարձրա
անով
աստիճ
5-6
ի
գլոբալ ջերմաստիճան
իրականություն: Սա կհանգեցնի սարսափելի հետևանքների
թե՛ մարդկանց և թե՛ բնական միջավայրերի համար: Բերենք
միայն մեկ օրինակ. դա կարող է հանգեցնել համախառն
ներքին արդյունքի 5 -10 %-ով նվազեցմանը:
Աղբյուրը՝ Նիկոլաս Ստերնի հաշվետվություն

Ջրի շրջապտույտի և տեղում ների բնույթի
փոփոխություններ
Ջրի շրջապտույտը Երկրի մակերեսին և դրա տակ ջրի անընդհատ
շարժում ն է: Գլոբալ տաքացում ն արդեն շոշափելիորեն ազդել է այս
շրջապտույտի վրա՝ փոխելով մթնոլորտում ջրային գոլորշիների
խտությունը, ամպերի ձևավորումը, տեղում ները և մակերևութային
հոսքերի և գետային հոսքի բնույթը: Չնայած ջերմաստիճանի
բարձրացումը հանգեցնում է ավելի շատ տեղում ների, այն հավասարաչափ
չի բաշխվի մոլորակի վրա և կախված կլինի սեզոնից և տարածաշրջանից:
Շատ վայրերում, օրինակ, Աֆրիկայի շրջաններում կնվազի տեղում ների
քանակը, որոնց մակարդակն առանց այդ էլ ցածր է այդ շրջաններում:
Նաև ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կհանգեցնի տեղում ների
ինտենսիվության աճին: Դա նշանակում է, որ անձրևի մեծ մասը կթափվի
ավելի կարճ ժամանակահատվածում, քան անցյալում էր և կարող է
առաջացնել ջրհեղեղներ կամ այլ աղետներ: Բացի այդ, ջերմաստիճանի
բարձրացման պատճառով տեղում ներն ավելի շատ կգրանցվեն անձրևի,
քան ձյան տեսքով, ինչն ամռան ամիսներին կհանգեցնի ջրի պակասի
(ձյան հալոցքի արդյունքում խոնավությունը կուտակվում և պահպանվում է
հողում): Նման պայմաններում գարնան վաղաժամ գալուստի պատճառով
ձյունն ավելի վաղ է սկսում հալչել, ինչն էլ նպաստում է ամռան և աշնան
ամիսներին քաղցրահամ ջրի պաշարների կրճատմանը (աղբյուրը` ՆԱՍԱյի աստղադիտարան): Հետևաբար, կլիմայի փոփոխությունը կդառնա
աշխարհի որոշ շրջաններում երաշտների, մյուսներում՝ հաճախակի
ջրհեղեղների առաջացման պատճառ:
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Գլոբալ տաքացման պատճառով փոխվում են տարվա եղանակների
հերթափոխման ժամկետները: Ուսում նասիրությունները ցույց են տվել,
որ վերջին 30 տարվա ընթացքում, գարնան գալուստը յուրաքանչյուր
տասը տարում տեղի է ունեցել 2.3 - 5.2 օր ավելի շուտ (աղբյուրը՝
Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ): Այն
փաստը, որ չվող թռչուններն ավելի վաղ են ժամանում կամ փոխում են
իրենց արեալը, բույսերն ավելի վաղ են ծաղկում, լեռների գագաթների
ձյան հալոցքը նույնպես սկսվում է ավելի շուտ, վկայում է այն մասին, որ
եղանակները փոխվում են, ինչն էլ ազդում է կենդանիների և թռչունների
բնակմիջավայրերի և վարքագծի վրա:

ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Տարվա եղանակների և այլ ցիկլերի
հերթափոխման ժամկետների փոփոխություն

Բ

Հազարամյակների ընթացքում Երկիր մոլորակի վրա ապրող մարդիկ
և կյանքի մ նացած ձևերը եղանակն ու կլիման օգտագործել են որպես
ազդանշաններ: Օրինակ, երկրագործները ցանքսը կատարել են
անձրևների շրջանը սկսելուն պես, բույսերը ծաղկել են գարնանը,
թռչունները չվել են տարվա որոշակի եղանակին և այլն: Կլիմայի
փոփոխությունն ազդում է եղանակային և կլիմայական երևույթների վրա՝
դարձնելով դրանք անկանխատեսելի: Տարվա եղանակների միախառնումը,
ջերմաստիճանի տատանում ները, անձրևային սեզոնի ուշացումը և
կարճատևությունը, ավելի երկար չոր ժամանակաշրջանները, որոնց
հաջորդում են կարճատև ինտենսիվ տեղում ները, անկայունության և
անորոշություն մի քանի օրինակ են:

Գ
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Կլիմայի փոփոխության պատճառով աշխարհի շատ շրջաններում
ակնկալվում է ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների քանակի
և ինտենսիվության աճ: Ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունները
տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ եղանակային երևույթը կտրուկ
տարբերվում է սովորական սխեմայից: Այն կարող է տևել երկար,
օրինակ, երաշտը, կամ շատ կարճ ժամանակ, օրինակ, ջրհեղեղը, տապը
կամ արևադարձային ցիկլոնը: Այս իրադարձությունները կարող են
կործանարար լինել՝ առաջացնելով ավերածություններ, աղքատություն
և մահ: Օրինակ, 2013 թ.-ին Հայյան թայֆունն անցավ Հարավարևելյան
Ասիայով՝ խլելով 6340 մարդկային կյանք և պատճառելով հսկայական
ավերածություններ և քաոս: Տուժածներին օգնություն տրամադրելու
և նման բնական աղետներից հետո վերականգնման համար կարող
են պահանջվել միլիարդավոր դոլարներ, օրինակ, միայն 2013թ.-ին
աշխարհում տեղի ունեցած բնական աղետների ժամանակ այդպիսի
օգնության համար ծախսվել է ընդհանուր առմամբ 192 մլրդ ԱՄՆ դոլար
(աղբյուրը՝ Ազդեցության կանխատեսում):

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ծայրահեղ եղանակային
իրադարձություններ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բարձր աստիճանի փոփոխականություն և
անկանխատեսելիություն

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ԿՅԱՆՔ

Քարտեզ՝ ստեղծված կլիմայի վիճակի վերաբերյալ Օվկիանոսային և մթնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչության զեկույցի հիման վրա: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելե՛ք՝ http://www.ncdc.noaa.gov/sotc:

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՆԱԿԱՆ
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐ` ԳԵՏԵՐ, ԼՃԵՐ ԵՎ
ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐ
Տեղում ների բնույթի, դրանց բաշխման, ինտենսիվության
և սեզոնային ժամկետների (օրինակ, մուսոնների)
փոփոխության հետևանքով արդեն փոխվում է գետերի, առվակների
ու քաղցրահամ լճերի ջրի մակարդակը: Ձյան և սառցադաշտերի
հալոցքից առաջացած ջուրը քաղցրահամ ջրի կարևոր աղբյուրներից
է: Կլիմայի տաքանալուն զուգընթաց, ձյան տեղում ները կպակասեն,
ձյունն ավելի վաղ կսկսի հալչել, ինչն էլ կարող է հանգեցնել ջրի
պակասի որոշակի ժամանակահատվածում: Որոշ սառցադաշտեր
արդեն անհետացել են, մյուսների չափերը գնալով նվազում են,
ինչը հանգեցնում է ջրային ռեսուրսների հետագա կրճատմանը,
հատկապես՝ չոր ամառային ամիսներին: Որոշ ափամերձ
շրջաններում ծովի մակարդակի
բարձրացումը հանգեցնում է աղի
Ավելին իմանալու համար
տե՛ս «Ջուր. մարտահրավերի
ջրի ներթափանցմանը քաղցրահամ
հաղթահարման կրծքանշան»
ջրեր՝ նվազեցնելով քաղցրահամ ջրի
ձեռնարկը:
պաշարը: Քաղցրահամ ջրերի դերը
Երկրի վրա կյանքի պահպանման
գործում դժվար է գերագնահատել. սա անհրաժեշտ է թե՛ մարդկանց
համար որպես խմելու ջրի աղբյուր և թե՛ մշակաբույսերի աճեցման և
անասնապահության համար:

ՍԱՌՈՒՅՑԸ ԿԱՐԵՎՈՐ ԴԵՐ Է ԽԱՂՈՒՄ
Ձյունը և սառույցը, իրենց սպիտակ գույնի շնորհիվ, արևի լույսը
վերադարձնում են տիեզերք և այդպիսով պաշտպանում մոլորակը
գերտաքացումից: Գիտնականները դա անվանում են «ալբեդոյի
էֆեկտ»: Որքան քիչ է սառույցը, այնքան Երկիրն ավելի շատ արևի
էներգիան է կլանում և, հետևաբար, ավելի շատ տաքանում:
Սա հետադարձ դրական կապի օրինակ է, ինչը նշանակում է,
որ տաքացումը կարող է հանգեցնել փոփոխությունների, որոնց
արդյունքում Երկիր մոլորակն ավելի կտաքանա: Գտե՛ք այս
ձեռնարկում հետադարձ դրական կապի այլ օրինակներ, որոնք
վերաբերում են կլիմայի փոփոխությանը: Կարո՞ղ եք արդյոք բերել
հետադարձ բացասական կապի օրինակ:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

ԴԺՎԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ ՉՈՐԱՅԻՆ
ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հողը հատկապես խոցելի է չորային վայրերում, որտեղ քիչ են
տեղում ները և բուսականությունը: Այդ վայրերը տուն են ավելի քան
2 մլրդ մարդու՝ աշխարհի բնակչության 1/3 մասի համար, որոնք
ռեսուրսների բացակայության պատճառով իրականացնում են
հողի ոչ ճիշտ մշակում, գերարածեցում, անտառների կրճատում
և ոռոգման ոչ ճիշտ գործելաձևեր: Կլիմայի փոփոխությունը,
բարձր ջերմաստիճանները և այլ ծայրահեղ իրադարձություններ,
ինչպիսին են, օրինակ, երաշտները, մեծացնում են չորային հողերի
անապատացման ռիսկը (հողն անապատի վերածելու գործընթաց):

Ավելին իմանալու համար
տե՛ս «Հող. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան»
ձեռնարկը:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ

Գ

Ջերմաստիճանի փոփոխությունները և ջրի պակասը
կենդանիների և բույսերի շատ տեսակների ստիպում են
տեղափոխվել կամ փոխել իրենց վարքագիծը: Օրինակ, որոշ ծովային
կենդանիներ հարկադրված են լինում տեղափոխվել ավելի խորը ջրեր: Այլ
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ
ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Ա

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Մենք հազվադեպ ենք մտածում հողի մասին, բայց դա մեր
ամենաթանկ պաշարներից է: Հողը կերակրում է Երկրի վրա
աճող և ապրող գրեթե բոլոր բույսերին ու կենդանիներին:
Ցավոք, դրա ձևավորումը տեղի է ունենում ցավալիորեն դանդաղ,
իսկ ոչնչացումը՝ սարսափելիորեն արագ: Հողի մեկ սանտիմետրի
ձևավորումը կարող է տևել դարեր, այնինչ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի
դեպքում այն կարող է քամուց քշվել կամ անձրևի պատճառով մի քանի
տարում ողողամաշվել: Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նպաստել
ավելի հաճախակի և ուժեղ փոթորիկների առաջացմանը՝ հանգեցնելով
հողի էրոզիայի: Միևնույն ժամանակ ավելի բարձր ջերմաստիճանները
և երաշտները կարող են հանգեցնել օրգանական նյութերի և ջրի
կորստի:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՀՈՂ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

կենդանիներ թողնում են տաք կլիմա ունեցող վայրերը և տեղափոխվում
ավելի զով վայրեր: Թռչունների չուի ժամկետները նույնպես փոխվում
են. դրանք ավելի վաղ են թռչում դեպի իրենց բազմացման վայրեր և
ավելի վաղ են ձվադրում: Որոշ տեսակներ կարող են ամբողջությամբ
անհետանալ՝ տեղափոխվել չկարողանալու կամ գոյության համար
անհրաժեշտ պայմանների, օրինակ, սննդի կամ բնակմիջավայրի
բացակայության պատճառով: Բևեռային արջերը, որպեսզի գոյատևեն,
ծովային սառույցի կարիք ունեն, բայց, ինչպես գիտեք, սառույցները
սկսել են հալչել: Կոալա արջուկները երաշտների և անտառային
հրդեհների պատճառով զրկվում են էվկալիպտի անտառներից, որոնք
այդ կենդանիների բնակմիջավայրերն են: Գորտերի, դոդոշների և
տրիտոնների շատ տեսակներ այլևս չեն կարող վերարտադրվել, քանի
որ գլոբալ տաքացման և տեղում ների անբավարարության պատճառով
լճակները, որտեղ այդ երկկենցաղները բազմանում են, չորանում են: Եվ
այս ցանկը կարող է շարունակվել:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
Տեսակը համարվում է անհետացած, եթե այն 50
տարվա ընթացքում երբեք չի հանդիպում:
Եթե Երկիր մոլորակը շարունակի տաքանալ,
բույսերի և կենդանիների շատ տեսակներ
կարող են անհետանալ: Ավելին իմանալու
համար կարող եք այցելել
www.iucnredlist.org կայքը:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
Ոսկեգույն դոդոշն (Bufo periglenes) անհետացել է: Վերջին
անգամ այն հանդիպել է 1989 թ.-ին: Կարծիք կա, որ այդ
կենդանին առաջին տեսակն է, որ անհետացել կլիմայի
փոփոխության հետևանքով, որովհետև լճակների չորացումը,
որտեղ հասունանում էին շերեփուկները, նպաստել է սնկային
մակաբույծների տարածմանը:
Աղբյուրը՝
www.froglife.org/2013/11/18/croaking-science-the-golden-toad
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ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ինչպես նշվեց նախորդ բաժիններում, կլիմայի
փոփոխությունը կարող է հանգեցնել տարբեր տեսակների
բաշխման փոփոխությունների: Ոչ տեղական տեսակները (նաև
կոչվում են «էկզոտիկ» կամ «օտարածին» տեսակներ) երբեմ ն
կարող են սննդի և այլ պաշարների համար մրցակցել և դուրս մղել
տեղական տեսակներին կամ վնասել նոր էկոհամակարգերը,
որոնց մաս են կազմում: Այս դեպքում դրանք կոչվում են ինվազիվ
տեսակներ (աղբյուրը` ԿԲԿ): Կլիմայի փոփոխությունը բերում է
վնասատուների քանակի կտրուկ ավելացման (միջատները կամ
կենդանիները, որոնք հարձակվում են բերքի, սննդի և անասունների
վրա): Սա պայմանավորված է նրանով, որ միջատները, ինչպես
նաև հիվանդությունների հարուցիչները, օրինակ, վիրուսները և
բակտերիաները, նախընտրում են ավելի տաք և խոնավ պայմաններ:
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Անտառները չափազանց կարևոր են մարդկանց
և կենդանիների համար: Դրանք ապահովում են
սննդով, դեղաբույսերով և փայտով, որն օգտագործվում է
բնակարանաշինության, կահույքի արտադրության համար և որպես
վառելիք: Ինչպես արդեն գիտեք, դրանք մեծ դեր են խաղում մոլորակի
շրջակա միջավայրի առողջության պահպանման գործում: Ահա թե
ինչու սարսափելի է գիտակցել, որ կլիմայի փոփոխությունը չի խնայում
նաև անտառներին: Օրինակ, ավելի բարձր ջերմաստիճանները և
ավելի ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունները՝ փոթորիկները,
հորդառատ անձրևները և երաշտը, վնասում են ծառերը և հողը: Ավելի
տաք և չորային կլիմայական պայմանները նպաստում են անտառային
հրդեհների դեպքերի ավելացմանը: Ծովի մակարդակի բարձրացումը
հանգեցնում է էրոզիայի և մանգրովյան անտառների կորստի: Կլիմայի
փոփոխությունը փոփոխություններ է առաջացնում վնասատուների և
հիվանդությունների քանակի և ինտենսիվության մեջ՝ նպաստելով նոր
ինվազիվ տեսակների տարածմանը:
ref lec t &

www.yung

a-un.org
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ՄԱՆԳՐՈՎՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մանգրովյան անտառները հանդիպում են ծովափնյա
վայրերում: Դրանք օգնում են կանխել հողի էրոզիան
և պաշտպանել ափամերձ տարածքները` հանդես
գալով որպես արգելք ցամաքի և ծովի միջև, հատկապես՝ մեծ փոթորիկների
և ցունամիների ժամանակ: Ցավոք, համաձայն որոշ գնահատականների,
աշխարհում գոյություն ունեցող մանգրովյան անտառների կեսից ավելին
ոչնչացվել են՝ գյուղատնտեսության, ակվակուլտուրայի զարգացման և աղի
լճակների ստեղծման նպատակով:
Աղբյուրը՝ ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0196e/i0196e14.pdf

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ
Անծայրածիր և ակնածանք ներշնչող օվկիանոսը զբաղեցնում
է Երկրի մակերեսի 70%-ը: Օվկիանոսը մեծ նշանակություն ունի
մեր մոլորակի վրա կյանքի պահպանման գործում, նույնիսկ ծովից
հեռու ապրող մարդկանց համար: Թվարկենք օվկիանոսի տված
բարիքներից միայն մի քանիսը: Այն տալիս է մեզ սնունդ և մեզ անհրաժեշտ
այլ նյութեր, կարգավորում է կլիման և ապահովում մեր շնչառության
համար անհրաժեշտ թթվածնի ½-ը: Օվկիանոսը, որքան էլ հզոր լինի,
նույնպես խոցելի է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ:

ÙÙ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ ՋՐԻ ԹԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ. Դուք գիտե՞ք, որ

մարդու կողմից արտադրված ածխածնի երկօքսիդի քառորդ մասը
կլանում է օվկիանոսը: Ածխածնի երկօքսիդը, լուծվելով ծովի ջրում,
այն դարձնում է ավելի թթվային: Դա կարող է մեծ վնաս հասցնել ծովի
բուսական և կենդանական աշխարհին՝ հանգեցնելով ձկնորսության
և զբոսաշրջության կրճատման, և հետևաբար, բնակչության
եկամուտների կտրուկ նվազման:

ÙÙ ԾՈՎԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱ. Օվկիանոսի ջուրը գնալով ավելի ու

ավելի է տաքանում, սննդային շղթայի ստորին մասում գտնվող
բույսերի և կենդանիների տեսակներն, իրենց գոյությունը պահպանելու
և բազմանալու համար, շարժվում են բևեռների ուղղությամբ: Այն
կենդանատեսակները, որոնք սնվում են դրանցով, հարկադրված
հետևում են նրանց՝ առաջ բերելով ծովային բնակչության
զանգվածային միգրացիայի: Այն տեսակները, որոնք չեն կարողանում
հետևել իրենց համար սնունդ հանդիսացող տեսակներին, ստիպված
պետք է փոխեն իրենց սննդակարգը, իսկ եթե չհաղթահարեն այդ
խնդիրը, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կանհետանան:

ÙÙ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ. Օվկիանոսի տաք ջրերը կարող

են ազդել նաև Էլ Նինո և Լա Նինա երևույթների վրա: Սա, իր հերթին,
լուրջ ազդեցություն կունենա գլոբալ եղանակի վրա՝ առաջացնելով
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Աղբյուրը `www.epa.gov/climatestudents/impacts/effects/ecosystems.html
ջերմաստիճանի և տեղում ների բնույթի փոփոխություններ
և մեծացնելով ավելի հզոր փոթորիկների և ծայրահեղ
իրադարձությունների առաջացման հաճախականությունը:

ÙÙ ՁԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆՎԱԶՈՒՄ. Սպասվում է, որ կլիմայի
փոփոխությունը բացասական ազդեցություն կունենա բազմաթիվ
ձկնատեսակների քանակի և որակի վրա: Սա իր բացասական
ազդեցությունը կունենա սննդի մատակարարման և մարդկանց
ապրելամիջոցների վրա:
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ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

տաքացումը նաև ծովի մակարդակի բարձրացման հիմ նական
պատճառներից է: Դա տեղի է ունենում, քանի որ տաք ջուրն ավելի
շատ տեղ է զբաղեցնում, քան սառը ջուրը և, բացի այդ, գլոբալ բարձր
ջերմաստիճանների պատճառով սառցադաշտերը հալչում են, և ավելի
շատ ջուր է մտնում օվկիանոս: Սա մեծացնում է ջրհեղեղների վտանգը,
հատկապես՝ ափամերձ ցածրադիր գոտիներում:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Բ

Գ

ÙÙ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ. Օվկիանոսի ջրի

Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը կարող եք գտնել
«Օվկիանոս. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան»
և «Օվկիանոսի մասին ուղեցույց երիտասարդների համար»
ձեռնարկներում:

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Կորալյան խութերը ձևավորվում են
արևադարձային ծանծաղ ջրերում
միլիոնավոր փոքրիկ կենդանիների միջոցով,
որոնք կոչվում են կորալներ (մարջաններ,
բուստեր): Յուրաքանչյուր կորալ իր
համար ստեղծում է արտաքին կմախք, և ժամանակի ընթացքում այդ
կմախքներից ձևավորվում են կորալյան խութեր, որոնք ապահովում են
բնակմիջավայր շատ ձկների և օվկիանոսի մյուս բնակիչների համար:
Օվկիանոսի տաքանալուն զուգընթաց, մարջանները կորցնում են
իրենց մեջ աճող փոքր ջրիմուռները, որոնք անհրաժեշտ են դրանց
գոյատևման համար: Մինչդեռ հենց այդ փոքրիկ ջրիմուռներն են կորալին
տալիս գեղեցիկ գունավորում: Կորալները, զրկվելով ջրիմուռներից,
գունազրկվում են: Գունազրկված մարջանները մահանում են ոչ միայն
այն պատճառով, որ ջրիմուռներից այլևս չեն ստանում անհրաժեշտ
սնունդը, այլ որովհետև օվկիանոսի տաք ջուրը լուծում է ավելի շատ
ածխածնի երկօքսիդ, որի արդյունքում ջուրը դառնում է ավելի թթվային,
և դա թույլ չի տալիս մարջանին ձևավորել իր կոշտ կմախքը: Մի խոսքով,
կլիմայի փոփոխությունը միանգամից մի քանի լուրջ խնդիր է ստեղծում
մարջանների համար:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ԿՈՐԱԼՆԵՐԻ
ԳՈՒՆԱԶՐԿՈՒՄ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հաճախ այն մարդիկ, ովքեր ամենից քիչն են նպաստում
ջերմոցային գազերի արտանետում ների առաջացմանը, ամենից
շատն են տուժում դրա հետևանքներից: Սա բացատրվում է նրանով, որ
նրանք պաշտպանվելու կամ հարմարվելու համար սովորաբար ունենում
են ամենաքիչ ռեսուրսները, և, բացի այդ, ապրում են այնտեղ, որտեղ
կլիմայի փոփոխությունը հանգեցնում է ամենածանր հետևանքների:
Զարգացող երկրներում փոքր ֆերմերային տնտեսություններում աշխատող
գյուղաբնակներն համեմատաբար ավելի խոցելի են, քանի որ նրանց
ապրելամիջոցները կախված են կլիմայից և բնական պաշարներից:

ՓՈՔՐ ԿՂԶԻ - ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծովի մակարդակի բարձրացումը շատ խնդիրներ է
առաջացնում փոքր կղզի- պետությունների համար, քանի որ
դրանց սպառնում են ջրհեղեղները: Պապուա Նոր Գվինեայում
գտնվող Քարտերետ 6 ցածրադիր կղզիներն արդեն տուժում
են ծովի մակարդակի բարձրացումից: 1980 թ.-ից ի վեր այդ
կղզիների բնակիչները տեղափոխվել են մոտակա կղզիներ:
Նրանք կոչվում են աշխարհում առաջին բնապահպանական
փախստականները: Ջերմաստիճանի բարձրացման
պատճառով բևեռային սառույցը և սառցադաշտերը հալչում
են և ջերմային ընդարձակման հետ միասին (մթնոլորտից
ջերմության կլանման հետևանքով ջուրն ընդարձակվում
է) համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը 2100 թ.-ին
կարող է բարձրանալ 1,4 մ-ով (Անտարկտիկայի գիտական
հետազոտությունների կոմիտե): Նման բարձրացումը
կհանգեցնի ավելի շատ կղզիների, ինչպիսիք են Քարտերետի
կղզիները, վերացմանը, և, հետևաբար, ավելի շատ
մարդիկ, կենդանիներ և բույսեր կկորցնեն իրենց տներն ու
բնակմիջավայրերը:
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Հաճախ կերակուր պատրաստելու և տան ջեռուցման համար
անհրաժեշտ ջրի, սննդի և էներգիայի ապահովման համար
պատասխանատվություն են կրում կանայք: Աշխարհի տարբեր
շրջաններում կանայք վառելափայտ և ջուր հավաքելու համար օրական
ծախսում են մոտ հինգ ժամ: Կլիմայի փոփոխության հետևանքները,
օրինակ, երաշտը և տեղում ների անկանխատեսելիությունն ավելի են
դժվարացնում այդ պաշարների ապահովումը: Բացի այդ, աշխարհում
կանայք արտադրում են աճեցվող արտադրանքների կեսից ավելին,
սակայն հաճախ չեն օգտվում այնպիսի ռեսուրսներից, ինչպիսիք են
հողը և վարկերը, ինչը կանանց և նրանց ընտանիքներին դարձնում է
ավելի խոցելի, քան տղամարդկանց:

Մեր մոլորակի վրա արդեն ապրում է 7 մլդ մարդ: Այս
ցուցանիշը 2050 թ.-ին կհասնի 9 մլդ-ի: Այսօր արդեն մոտ
800 մլն մարդ չունի բավարար սնունդ: Մարդիկ սննդի հայթայթման
կամ աճեցնելու համար ամբողջովին կախում ունեն Երկրի բնական
պաշարներից: Կլիմայի փոփոխությունն առաջ է բերում նոր խնդիրներ,
թեև մենք արդեն պայքարում ենք գնալով աճող բնակչությանը
սննդով ապահովելու համար: Տեղում ների բնույթի փոփոխությունը
և անկանխատեսելիությունը, երաշտը, բարձր ջերմաստիճանները,
ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների քանակի և
ինտենսիվության աճը, վնասատուների և հիվանդությունների
բռնկում ները հանգեցնում են բերքի և անասունների գլխաքանակի
կորստի: Ձեր կատարած գնում ները նույնպես կարող են ազդել շրջակա
միջավայրի վրա: Ահա թե ինչու է կարևոր կայուն և հավասարակշռված
սննդակարգ ունենալը:
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Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Կլիմայի փոփոխությունն ազդում է աղջիկների և տղաների
համար կրթության հասանելիության վրա, հատկապես՝
աղքատ գյուղական բնակավայրերում: Տարբեր ծայրահեղ
եղանակային իրադարձություններ, օրինակ, ավազե փոթորիկները,
սաստիկ տապը կամ ջրհեղեղները, կարող են թույլ չտալ երեխաներին
հաճախել կամ հասնել դպրոց, ստիպել փակել դպրոցը կամ տեղափոխել
մեկ այլ վայր: Բացի այդ, նման դեպքերում, ծնողներն ավելի շատ
աղջիկներին, քան տղաներին, թույլ չեն տալիս դպրոց հաճախել,
որովհետև սննդի, վառելիքի և ջրի հավաքումը հիմ նականում դրված է
աղջիկների և կանանց ուսերին, իսկ կլիմայական ցնցում ների դեպքում
նրանք ավելի շատ ժամանակ են ծախսում նման աշխատանքների վրա:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ԿԱՆԱՅՔ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն կարող եք
իմանալ «Սով. մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկում:

Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն
կարող եք իմանալ «Սնուցում. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկում:

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նպաստել հիվանդացության
դեպքերի թվի և հիվանդությունների ռիսկերի ավելացմանը:
Դրանք ներառում են ծխի ավելի բարձր մակարդակի հետ կապված
առողջական խնդիրները, խմելու ջրի որակի նվազումը, սննդի պակասը,
ջրհեղեղների և փոթորիկների պատճառով վնասվածքների դեպքերի
ավելացումը, ինչպես նաև հոգեկան խնդիրների առաջացումը: Օրինակ,
2003 թ.-ին եվրոպական երկրների պատմության մեջ գրանցվել է
ամենաշոգ ամառային եղանակը, ինչը մարդկային մեծ թվով զոհերի
պատճառ է դարձել: Բարձր ջերմաստիճանների պատճառով մոծակները
տեղափոխվել են այլ տարածքներ` մեծացնելով դրանցով փոխանցվող
հիվանդությունների վտանգը (մալարիա, արևադարձային տենդ, դեղին
տենդ և այլն): 2010 թ.-ին արևադարձային տենդով հիվանդացության
դեպքերն արձանագրվել են Ֆրանսիայի հարավում, ընդ որում դրանք
ունեցել են տեղային բնույթ: Սա նշանակում է, որ հիվանդությունը
փոխանցող մոծակներն արդեն հաստատվել են այդ տարածաշրջանում:

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ
Կլիմայի փոփոխության հետ կապված երևույթները,
օրինակ, ջրհեղեղները, ցիկլոնները և փոթորիկները,
կարող են վնաս հասցնել բնակավայրերին:
Ծովի մակարդակի բարձրացումը, երաշտը, աղի ջրերի
ներթափանցումը, գետերի և ափամերձ տարածքների
էրոզիան մեծ թվով մարդկանց, հիմ նականում, Աֆրիկայի
և Ասիայի բնակիչներին, ստիպում են արտագաղթել:
Գործազուրկ դարձած մարդիկ տեղափոխվում են քաղաքներ՝
աշխատանք փնտրելու: Սա հանգեցնում է քաղաքային
բնակչության աճին, և, հետևաբար բնակարանների և սննդի
անբավարարության: Այսպիսով, աշխարհում ավելանում է
դժվար պայմաններում ապրող մարդկանց թիվը:
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ԿՅԱՆՔ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ավելի քան 100 տարի առաջ քաղաքներում ապրում էր բնակչության
միայն մեկ հինգերորդ մասը: 1990 թ.-ին այդ թիվը գրեթե
կրկնապատկվել է, իսկ 2010 թ.-ին քաղաքներում ապրում էր աշխարհի
բնակչության կեսից ավելին: Ըստ կանխատեսում ների, 2050 թ.ին քաղաքային բնակչության թիվը կկազմի մոտ 70% (աղբյուրը`
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն): Նրանք
կարիք ունեն դպրոցների, աշխատատեղերի և բնակարանների:
Մեր ժամանակների քաղաքներն բախվում են տարբեր խնդիրների՝
գերբնակեցում, շրջակա միջավայրի աղտոտվածություն,
ծանրաբեռնված դպրոցներ առողջապահական հիմ նարկներ և
այլն: Ցավոք, կլիմայից տուժած տարածքներից տեղափոխված
մարդկանցից շատերը չեն ունենում բնակարան գնելու
հնարավորություն: Արդյունքում, նրանք ապաստան են գտնում
ետնախորշերում կամ նույնիսկ ջրհեղեղից տուժած գոտիներում:
Բնակարանային և սանիտարական ոչ համարժեք պայմաններն էլ
հանգեցնում են հիվանդությունների տարածմանը:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՄԻ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Երբ 2008 թ.-ին ջրհեղեղը ոչնչացրեց Օմար Ֆարուկի բերքը,
նա լքեց Բանգլադեշի Շերպուր գյուղի իր տունը և ապրուստ
վաստակելու նպատակով ընտանիքի հետ տեղափոխվեց
Դաքքա քաղաքում գտնվող Կակրայի ետնախորշերը: Այստեղ
չկա խմելու ջուր, կոյուղի (ջրահեռացման համակարգ): Նրանք
ապրում են մեկ սենյակում և օգտվում են փխրուն փայտից
կառուցված զուգարանից, որից օգտվում է նաև հարևան
ետնախորշերում ապրող 35 ընտանիք:
Աղբյուրը` Ֆրեյդման, 2009 թ.

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Կլիմայի փոփոխությունը ազդում է նաև երթևեկության
վրա: Սաստիկ շոգի դեպքում ճանապարհների վրա կարող
են առաջանալ ճաքեր, տեղաշարժեր կամ անցքեր, որոնք
փոխադրամիջոցների կուտակում ների պատճառ են դառնում:
Երկաթուղագծերի և օդանավակայաններում թռիչքուղիների վիճակը
կարող է վատթարանալ ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությունների
արդյունքում ինտենսիվ սառեցման և հալեցման ցիկլերի պատճառով:
Հորդառատ անձրևները կարող են հեղեղել կամ քանդել ճանապարհները:
Նման խնդիրների պատճառով մեր ճանապարհորդությունը կարող է
երկարել կամ դառնալ վտանգավոր: Բացի այդ, ֆերմերների համար
կարող են առաջանալ շուկայում իրենց արտադրանքի վաճառքի հետ
կապված խնդիրներ, հեռավոր բնակավայրերում ապրող մարդիկ
կարող են դժվարություններ ունենալ առողջապահական և այլ
ծառայություններից օգտվելու հարցում:
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրաէներգիա արտադրող շատ համակարգերի, այդ
թվում էլեկտրակայանների և հիդրոէլեկտրակայանների,
աշխատանքի համար պահանջվում է ջուր: Քանի որ երաշտները
հաճախակիացել են, և տեղում ները դարձել են անկանխատեսելի, այդ
եղանակով ստացվող էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը նույնպես
կնվազի: Կլիմայի փոփոխությունը բացասաբար է անդրադառնում նաև
ֆոտովոլտային պանելների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրության
վրա, քանի որ ջերմաստիճանը որքան շատ է բարձրանում, այնքան
նվազում է արևային վահանակների արդյունավետությունը, չնայած
դրանց շահագործում ն իրականացվում է արևի լույսի միջոցով:
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ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ճանապարհորդությունը և զբոսաշրջությունը
համաշխարհային տնտեսությանը բերում են 2.2 տրլն
ԱՄՆ դոլարի չափով եկամուտ: Աշխարհի շատ երկրների
համար զբոսաշրջությունը եկամտի հիմ նական աղբյուրն է,
բայց կլիմայի փոփոխությունը կարող է ազդել երկրաբանական
առանձնահատկությունների, տեղական մշակութային և պատմական
հուշարձանների վրա: Օրինակ, որոշ օբյեկտներ արդեն ներառվել են
Համաշխարհային ժառանգության վտանգված օբյեկտների ցանկում
(տե՛ս whc.unesco.org/en/ danger): Սա նշանակում է, որ տվյալ
օբյեկտը վտանգված է և, բնականաբար, կորցրել է իր սկզբնական
նշանակությունը: Վտանգված օբյեկտներից է Շինգուետի մզկիթը: Այն
գտնվում է Սահարա անապատում (Մավրիտանիա), որտեղ պահվում է
իսլամական ձեռագրերի ուշագրավ հավաքածու: Սակայն սեզոնային
հեղեղներն այստեղ մշտական սպառնալիք են: Դրանք մեծ վնաս
են հասցնում մզկիթի, որպես տուրիստական վայրի, ֆինանսական
վիճակին, քանի որ ցածր եկամուտները հնարավորություն չեն տալիս
միջոցներ ձեռնարկել այն պահպանելու և փոփոխվող կլիմային
հարմարվելու համար:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆ
Յ
Թ
Ւ
Ո
Խ
Ո
Փ
Ո
Փ
Ի
Յ
Ա
ԿԼԻՄ

ՒՄՆԵՐԸ

ԾՈ
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԼՈՒ

Նախորդ բաժնում մենք իմացանք որ մեր կլիման փոփոխվում է
և արդեն իր կործանարար ազդեցություն է ունենում մարդկանց,
կենդանական և բուսական աշխարհի և շրջակա միջավայրի վրա:
Ինչպես հասկացանք, դրա պատճառը մարդու գործունեությունն
է. ամեն տարի մենք մթնոլորտ ենք արտանետում միլիարդավոր
տոննաներով ածխածնի երկօքսիդ և այլ ջերմոցային գազեր:
Որքան շատ ջերմոցային գազեր արտանետենք, այնքան ավելի շատ
կփոխվի կլիման ապագայում: Այսպիսով, կլիմայի փոփոխությունը
դադարեցնելու և, ի վերջո, համընդհանուր տաքացումը վերացնելու
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Սակայն, որպես կանոն, անհատները, համայնքները և նույնիսկ ամբողջ
երկրներ նախընտրում են, որպեսզի իրենց փոխարեն ուրիշներն
իրականացնեն մեղմացման միջոցառում ներ, իսկ իրենք վայելեն
գործադրած ջանքերի պտուղները:
Բայց խնդիրն այն է, որ, եթե մենք բոլորս սպասենք, որպեսզի մեկ
ուրիշը դա անի, ապա ոչ ոք ոչինչ չի անի, և մենք երբեք չենք կարողանա
դադարեցնել կլիմայի փոփոխությունը: Սա կոչվում է կոլեկտիվ
գործողության խնդիր: Կլիմայի փոփոխությունն այդպիսի խնդիրներից
է: Այն ազդում է ամբողջ մոլորակի վրա, բայց, ինչպես տեսանք, կլիմայի
փոփոխությունից առավելագույն վնասը կրում են նրանք, ովքեր դրանում
ամենաքիչ մեղավորությունն ունեն: Այնպես որ, եկե՛ք գործենք միասին՝
այս խնդիրը հաղթահարելու համար:

ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԴԻԿ

ՊԵՏՔ Է ԻՐԵՆՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ
ԲԵՐԵՆ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՄԻՆՉԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ:
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմացումը վերաբերում
է մթնոլորտ ջերմոցային գազերի հետագա արտանետում ների
կրճատմանը կամ կանխմանը: Մեղմման միջոցառում ները ներառում
են անցումը վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառմանը,
ավելի էներգաարդյունավետ սարքավորում ների օգտագործումը,
երկրորդային վերամշակումը, հեծանվաուղիների և մայթերի քանակի
ավելացումը, անտառների կառավարման բարելավումը և սպառողների
վարքագծի փոփոխությունը: Միջոցառում ները կարող են լինել համալիր,
օրինակ, նաև նոր քաղաքի պլանավորումը, կամ պարզ գործողություն,
օրինակ, էլեկտրական սարքավորում ների անջատումը՝ եթե դրանց
կարիքը չկա: Կարող են նախաձեռնվել միջոցառում ներ տեղական
և միջազգային մակարդակ¬ներում, օրինակ, ջերմոցային գազերի
արտանետում ների նվազեցման նպատակով պայմանագրերի և
համաձայնագրերի մշակումը:

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄԱՑՈՒՄ

Ա

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

համար, անհրաժեշտ է ջերմոցային գազերի արտանետում ները կրճատել
կայուն եղանակով: Բացի այդ, քանի որ կլիմայի փոփոխություններն արդեն
անդառնալի բնույթ են կրում, մարդիկ, ինչպես նաև էկոհամակարգերը,
որոնցից մենք կախում ունենք, պետք է նախապատրաստվեն՝ խնդիրները
հաղթահարելու համար: Սա կոչվում է հարմարեցում: Եկե՛ք տեսնենք, թե
մեղմման և հարմարեցման ինչպիսի՞ միջոցառում ներ կարելի է ձեռնարկել:

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ
ՊԱՀԵՐԸ
(Աղբյուրը՝ 350.org)

Կլիմայի փոփոխության ամենավտանգավոր կողմ ն այն է, որ մարդու
գործունեության պատճառով կլիմայի համակարգում կարող են լինել
շրջադարձային պահեր: Շրջադարձային պահն այն կրիտիկական կետն
է, որից հետո հակառակ գործընթացն անհնար է կամ դժվար: Օրինակ,
պատկերացրե՛ք, թե ինչպես է մեկ բաժակ ջուրը թափվում: Սկզբում,
երբ այն սկսում է թափվել, ոչինչ չի պատահում: Սակայն, հասնելով
շրջադարձային պահին, բաժակն ընկնում է, և ամբողջ ջուրը թափվում է:
Այս դեպքը պատահելուց հետո դուք չեք կարող վերադարձնել այն պահը,
երբ բաժակը ջրով լի էր: Կլիմայի շրջադարձային պահերը կարևոր
իրադարձություններ են: Օրինակ, 2012 թ.-ի ամռանն Արկտիկայում
տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը ցնցեց կլիմայաբաններին. հալչել
էր ծովի սառույցի գրեթե 50 %-ը: Ընդամենը մի քանի տարի առաջ
գիտնականները կարծում էին, որ Արկտիկայի սառույցն ամբողջությամբ
հալչելու համար կպահանջի 80 տարի: Այժմ, նրանց կարծիքով, դա
կարող է տեղի ունենալ արդեն այս տարի:
Երկրագնդի ողջ պատմության ընթացքում մեր մթնոլորտում ածխածնի
երկօքսիդի (CO2) պարունակությունը միջինը եղել է 275 ppm (մաս
միլիոնի մեջ): Մարդու գործունեության պատճառով այն հասել է
400 ppm-ի, և այս թիվը ամեն տարի մոտավորապես ավելանում է 2-ով:
Գիտնականների կարծիքով, երկրի վրա կյանքի համար անվտանգ
մակարդակ է համարվում 350 ppm-ը: Այս թիվը գերազանցելու դեպքում,
մենք մոտենում ենք վտանգավոր «շրջադարձային կետին»: 400 ppm-ի
և ավելի բարձ մակարդակի դեպքում, մենք գտնվում ենք այնպիսի
իրավիճակում, որպիսին քաղաքակրթությունը երբեք չի տեսել:
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ԱԿԸ:

ԿՅԱՆՔ
300 PPM

200 PPM
100 000 ՏԱՐԻ
ԱՌԱՋ

ԱՅՍՕՐ

Արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո CO2-ի արտանետում ները
մթնոլորտում մեծ արագությամբ աճել են՝ 2014 թ.-ին հասնելով 398.55 ppm-ի:
Մեր օրերում դրանք տարեկան աճում են մոտ 2.1 ppm-ով:
(Աղբյուրը՝ 350.org)

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Ա

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

400 PPM
CO2

ՎՏԱՆԳ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք, հավանաբար, շատ եք լսել կայունության մասին, հատկապես,
երբ խոսքը վերաբերում է բնապահպանական հարցերին: Այսպիսով,
ի՞նչ է դա նշանակում: Կայունությունը վերաբերում է մարդկանց
կողմից բնական միջավայրի օգտագործման եղանակներին: Խելամիտ
վերաբերմունք ցուցաբերելու դեպքում, մենք կարող ենք բավարարել
մեր կարիքներն՝ առանց շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու: Սա
մեր մոլորակն ապագա սերունդների համար պահպանելու միակ
ճանապարհն է:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ի՞ՆՉ Է ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Այսպիսով, մենք գիտենք, թե ի՞նչ է հարկավոր կլիմայի փոփոխության
հետևանքները մեղմելու համար: Իսկ մենք ի՞նչ կարող ենք անել դրա
համար: Ահա մի քանի օրինակ:

Էներգախնայողություն
Էներգախնայողությունն էներգիայի ավելի պակաս սպառում ն
է՝ միևնույն կամ ավել ծառայությունների ապահովման համար:
Այս գործելակերպը կիրառելի է բոլոր ոլորտներում և տանը:
Դուք, հավանաբար, տեսել եք «Energy Star» պիտակով կամ
էներգախնայողության մակնշմամբ (A+++) էլեկտրական
սարքավորում ներ (համակարգիչ, լվացքի մեքենա և այլն): Սա
ցույց է տալիս, որ տվյալ սարքը սպառում է ավելի քիչ էներգիա:
Ավտոմեքենաները և մյուս փոխադրամիջոցները կարող են տարբերվել
նաև շարժիչների արդյունավետությամբ և վառելիքի տեսակով
(բենզին, էլեկտրաէներգիա, հիբրիդային վառելիք և այլն): Բացի այդ,
ցանկացած ապրանք կարելի է արտադրել էներգախնայող մեթոդների
օգտագործմամբ: Նորարարություն է համարվում «զրոյական
էներգասպառմամբ» շենքերի նախագծում ն, այսինքն, այնպիսի
շենքերի, որոնց համար չեն պահանջվում էներգիայի արտաքին
աղբյուրներ:

?

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Պարզ գործողություններով,
օրինակ, էներգախնայող լամպերի
օգտագործմամբ կարող ենք
խնայել էլեկտրաէներգիան:
Ստորև աղյուսակը կպատմի
լուսավորության էվոլուցիայի և այն
մասին, թե ինչպե՞ս է այն դարձել
էներգաարդյունավետ:
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3200° K

4500° K

մինչև 7000° K

ԼՈՒՅՍԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՀԱԼՈԳԵՆԱՅԻՆ

ՖԼՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ

ԷՎՈԼՈՒՑԻԱՆ

ԼԱՄՊ

ԼԱՄՊ

ԼԱՄՊ

ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ
ԼԱՄՊ (ԼԱԴ)

Ստեղծման տարին

1879

1959

1976

1994

Շատ ցածր

Ցածր

Բարձր

Շատ բարձր

800-1000 լ յումենի (լույս)
համար պահանջվող
վատտ (էներգիա)

60Վտ

41–43Վտ

13W–16Վտ

7Վտ

800-1000 լ յումենի (լույս)
համար անհրաժեշտ
վատտ (էներգիա)

25Վտ

18Վտ

6Վտ

4Վտ

Լուսատվության
արդյունավետությունը
(լուսարգասիք) լ յումեն/
վատտ (էներգիայի
ծախսը)

10–17
լ յումեն/վատտ

12–22
լ յումեն/վատտ

40–70
լ յումեն/վատտ

40–100
լ յումեն/վատտ

Բ

Գ

Ջերմային էներգիայի
կորուստը

90 %

80 %

50 %

10 %

Ածխածնի երկօքսիդի
արտանետում ները
(կգ/տարի)

6 000

4 500

1 500

1 000

Ծառայության ժամկետը
(տարի)

1 year

3 years

8 years

23 years

Էներգիայի սպառման
տարեկան արժեքը
(ԱՄՆ դոլար)

մոտ
US$6.18

մոտ
US$4.43

մոտ
US$1.54

մոտ
US$0.98

25000 ժամ
էլեկտրաէներգիայի և
լամպի փոխարինման
արժեքը (ԱՄՆ դոլար)

մոտ
US$260

մոտ
US$180

մոտ
US$50

մոտ
US$30

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Էներգաարդյու
նավետությունը

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ԿՈՄՊԱԿՏ

ՇԻԿԱՑՄԱՆ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ

ԿՅԱՆՔ

2800° K

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՍԱՐՔԵՐ
Որոշ էլեկտրական սարքեր (լվացքի մեքենա,
էլեկտրական տաքացուցիչ, վառարան, սառնարան
և այլն) օգտագործում են մեծ քանակությամբ
էլեկտրաէներգիա և, հետևաբար, նպաստում
են ջերմոցային գազերի արտանետում ների
առաջացմանը: Ընտրելով ավելի էներգախնայող
սարքեր, դուք ձեր ներդրումը կունենաք
կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում: ԵՄ
էներգաարդյունավետության պիտակի միջոցով
արագ և հեշտությամբ կարող եք պարզել տվյալ արտադրանքի
էներգաարդյունավետության աստիճանը: Սա սանդղակ է, որի վրա
պատկերված են տարբեր գույներ և Ա-ից մինչև Դ տառերը, ընդ որում՝
յուրաքանչյուր տառ ցույց է տալիս էներգաարդյունավետության
որոշակի աստիճան: Ա-ն (կանաչ) օգտագործվում է ավելի արդյունավետ
սարքերի, Դ-ն (կարմիր)՝ավելի պակաս արդյունավետ սարքերի համար:
Սանդղակը նաև ցույց է տալիս ընդհանուր էներգիայի սպառումը և
տվյալ ապրանքին վերաբերող այլ տեղեկություններ, օրինակ, լվացքի
մեքենայի համար անհրաժեշտ ջրի քանակը: Էներգիայի օգտագործման
արդյունավետությունը չափվում է հետևյալ սանդղակով:

Ա+++

Ա++

Ա+

ԱՄԵՆԱԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

Ա

Բ

ՉԱՓԱՎՈՐ ՍՊԱՌՈՒՄ

Գ

Դ

ՍՊԱՌՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ
Փորձագետները գտնում են, որ տրանսպորտի բոլոր ձևերի տեխնիկական
բարելավման, վարքագծի փոփոխության, նոր ենթակառուցվածքների և
քաղաքների վերակառուցման շնորհիվ էներգիայի սպառումը մինչև
2050 թ.-ը հնարավոր կլինի կրճատել 40 %-ով (աղբյուրը՝ Կլիմայի
փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ): Արդեն
մշակվել են մի շարք էներգաարդյունավետ միջոցառում ներ, օրինակ,
շարժիչի կառուցվածքների և մեքենաների կատարելագործում,
այլընտրանքային վառելիքի օգտագործում (օրինակ, կենսավառելիք),
հիբրիդային և էլեկտրական ավտոմեքենաներ:
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ÙÙ Բարելավե՛ք ջերմամեկուսացումը: Ջեռուցման և սառեցման
էներգիայի մեծ մասը պատուհանից դուրս է գալիս:
Ջերմամեկուսացրե՛ք տանիքը և հետևե՛ք, որպեսզի տանը միջանցիկ
քամի չլինի:

ԿՅԱՆՔ

Տանը նույնպես շատ էներգիա է սպառվում: Օրինակ, Մեծ
Բրիտանիայում, օգտագործված էներգիայի և ջերմոցային գազերի
ավելի քան մեկ քառորդը բաժին է ընկնում տնային տնտեսություններին:
Մենք կարող ենք շատ բան անել էներգիայի սպառումը կրճատելու
համար, կառավարությունները նախաձեռնում են ավելի խիստ կանոններ
ու նորմեր, որպեսզի նոր տները և նույնիսկ ամբողջ քաղաքներ
դառնան առավել էներգաարդյունավետ և շրջակա միջավայրի համար
անվնաս: Մտածե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք բարելավել էներգիայի
արդյունավետությունը ձեր տանը:

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԱՆԸ

Բ

էներգիան կազմում է սպառած էներգիայի ծախսի մոտ 15 %-ը:

ÙÙ Անջատե՛ք հեռուստացույցը, DVD նվագարկիչները,
ստերեոհամակարգերը և համակարգիչները, եթե դրանց կարիքը
չունեք: Դրանք նույնիսկ ցածր էներգասպառման ռեժիմում
օգտագործում են էլեկտրաէներգիայի 10-60 %-ը:

ÙÙ Ձմռանը նվազեցրե՛ք ջեռուցման համար օգտագործվող
էլեկտրաէներգիայի սպառումը: Ջեռուցման համակարգի վրա
թերմոստատի միջոցով ընտրե՛ք ավելի ցածր ջերմաստիճան: Այն
թեկուզ 1 աստիճանով նվազեցնելով՝ դուք կխնայեք տարեկան
60 ֆունտ ստերլինգ (մոտ 40 հազար դրամ):

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ÙÙ Անջատե՛ք լույսերը: Լուսավորության վրա ծախսվող էլեկտրական

Գ

մեքենայի սպառած էներգիայի 90 %-ը ծախսվում է ջրի տաքացման
համար: Այնպես որ, 30-400C ջերմաստիճան ջրով լվացք անելը
կնպաստի էներգիայի խնայմանը:

ÙÙ Լվացած հագուստը չորացրե՛ք դրսում, քանի որ չորացուցիչ սարքերը
շատ էներգիա են սպառում:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ÙÙ Լվացքը կատարե՛ք ավելի ցածր ջերմաստիճանի ջրով: Լվացքի

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Կանաչ էներգիա
Ինչպես տեսանք նախորդ բաժնում, շատ մարդիկ իրենց առօրյա
գործունեությունում օգտագործում են հանածո վառելիք: Մենք
գիտենք, որ պետք է ավելի ողջամիտ գտնվենք և նվազեցնենք մեր
սպառած էներգիան: Բայց, միևնույն ժամանակ, պետք է անցնենք
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառմանը, քանի որ
դրանք շրջակա միջավայրի համար անվտանգ են, մթնոլորտում
ջերմոցային գազեր չեն արտանետում և երբեք չեն սպառվում:
Այսօր ավելի մաքուր և արդյունավետ էներգիայի հասանելիությունն
օրակարգի ամենակարևոր հարցերից է: Ահա թե ինչու, ՄԱԿ-ը 2014
- 2024 թվականները հայտարարեց բոլորի համար կայուն էներգիայի
տասնամյակ (տե՛ս` www.se4all.org): Էներգիան դարձել է կայուն
զարգացման նպատակներից մեկը (ԿԶՆ-ներ): Եկե՛ք ուսում նասիրենք
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից մի քանիսը:

ÙÙ ԱՐԵՎԻ ԷՆԵՐԳԻԱ. Արեգակնային էներգիան կարող

է փոխակերպվել էլեկտրական էներգիայի՝ ֆոտովոլտային
վահանակների և այլ տեխնոլոգիաների միջոցով: Արևի էներգիան
կարող է օգտագործվել տաք ջրի ստացման և տան ջեռուցման
համար: Արևային էներգիայի օգտագործման հիմ նական
առավելությունն այն է, որ այն չի աղտոտում շրջակա միջավայրը և չի
առաջացնում ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ներ:

ÙÙ ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ. Երկրի ընդերքի ջերմությունը
Երկրի մակերևույթին հասնում է հրաբուխների, տաք աղբյուրների
և գեյզերների միջոցով: Մենք այն կարող ենք ստանալ գոլորշու
կամ տաք ջրի ձևով և օգտագործել տարբեր եղանակներով՝ սկսած
էլեկտրաէներգիա արտադրող խոշոր էլեկտրակայաններից՝
վերջացրած փոքր և պարզ պոմպային համակարգերով:

ÙÙ ՔԱՄՈՒ ԷՆԵՐԳԻԱ. Քամու էներգիան ստացվում է օդային

զանգվածների շարժման էներգիայի փոխակերպումից: Քամու
կողմից պտտվող շեղբերը շարժման մեջ են դնում գեներատորը,
որն էլ արտադրում է էլեկտրական էներգիա: Հողմային տուրբինները
սովորաբար կառուցում են ափամերձ տարածքներում, որտեղ
մշտապես ուժգին քամիներ են լինում: Իսկ դուք կարո՞ղ եք բերել
օրինակներ, թե մարդիկ անցյալում ինչպե՞ս են օգտագործել քամու
էներգիան:
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օգտագործում են շարժվող ջրի էներգիան՝ տուրբինի պտուտակները
շարժման մեջ դնելու համար: Մի փոքր նմանություն կա նախկինում
կիրառվող ջրաղացների հետ:

ԿՅԱՆՔ

ÙÙ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ. Հիդրոէլեկտրակայաններն

Ա

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

նյութերում (փայտ, կովի արտաթորանք, սննդի թափոններ)
պարունակվող էներգիան է: Այս էներգիան առաջանում է այդ
օրգանական նյութերի այրման արդյունքում (նույնն է, ինչ վառարանում
փայտի այրման ժամանակ): Մեր օրերում հնարավոր է արտադրել
այնպիսի կենսավառելիքներ, ինչպիսիք են էթանոլը (շաքարեղեգից)
և բիոդիզելը (սոյայից և արմավենու յուղից): Կենսավառելիքների
կայունությունը շատ առում ներով կախված է դրանց արտադրության
եղանակներից:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ÙÙ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻՑ ԵՎ ԿԵՆՍԱՎԱՌԵԼԻՔԻՑ
ՍՏԱՑՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱ. Կենսազանգվածն օրգանական

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից էներգիայի ստացման
մասին առավել մանրամասն տեղեկատվությունը կարող եք
գտնել «էներգիա. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան»
ձեռնարկում:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

75

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Թափոնների, արտադրության եվ
սպառման ոչ կայուն մեթոդների կրճատում
Արտադրության և սպառման այժմյան մեթոդները հանգեցնում
են մեր մոլորակի բնական պաշարների արագ հյուծմանը: Այն
ամենն, ինչ գնում և օգտագործում ենք մեր առօրյա կյանքում, մեծ
ազդեցություն է թողնում շրջակա միջավայրի վրա՝ սկսած դրանց
արտադրության մեջ օգտագործվող նյութերից, վերջացրած դրանց
արտադրության և փոխադրման համար անհրաժեշտ էներգիայով:
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը դադարեցնելու համար հարկավոր
է խթանել արտադրության և սպառման կայուն եղանակների
կիրառումը: Անհրաժեշտ է աստիճանաբար բացառել վտանգավոր
նյութեր պարունակող ապրանքները, որոնց արտադրության համար
օգտագործվում է մեծ քանակությամբ էներգիա կամ ջուր, և ներդնել
ավելի արդյունավետ մեթոդներ:
Սպառողները (այդ թվում նաև դուք) կարևոր դեր են խաղում, քանի
որ նրանց ընտրությունից է կախված, թե ֆերմերներն ի՞նչ կաճեցնեն
կամ գործարաններն ի՞նչ կարտադրեն: Հետևաբար, հարկավոր
է բարձրացնել սպառողների իրազեկությունը, որպեսզի նրանք
ապրանքի ճիշտ ընտրություն կատարեն և գնեն շրջակա միջավայրի
համար անվնաս, օրինակ, էկո-պիտակավորմամբ ապրանքներ
կամ էլ լրացուցիչ մեկ զույգ կոշիկ կամ բջջային հեռախոս գնելուց
առաջ մտածել` արդյո՞ք դրա կարիքն ունեն: Իսկ թե ի՞նչ կարելի է
անել ջերմոցային գազերի արտանետում ները նվազեցնելու համար,
ընթերցե՛ք բաժին Դ-ն:

ՓԱԿ ՑԻԿԼԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՆԳԱՅ
ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Բենինի Սոնգայ կենտրոնն այդպիսի նախագծի օրինակ է, երբ
թափոններն անցնում են երկար ճանապարհ և վերածվում օգտակար
արտադրանքների: Սոնգայ կենտրոնը տնտեսություն է, որտեղ
երիտասարդները վերապատրաստվում են գյուղատնտեսության,
կայունության և թափոնների կառավարման թեմաներով: Կենտրոնն,
օգտագործելով «փակ ցիկլի գյուղատնտեսություն» համակարգը,
վերաօգտագործում է բոլոր թափոնները՝ դրանք վերածելով
պարարտանյութերի, վառելիքի և այլ կարևոր գյուղատնտեսական
արտադրանքների: Այս կենտրոնի մասին առավել մանրամասն կարող
եք իմանալ www.youtube.com/watch?v=Z4K68WYtqXg տեսանյութից:
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ԿՅԱՆՔ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

?

Բնության մեջ ոչինչ չի կորչում: Գիշատիչ կենդանիները զոհի
վրա հարձակվում են միայն քաղցած ժամանակ: Առյուծը կամ
վագրը, որևէ կենդանու սպանելուց և իրենց քաղցը հագեցնելուց
հետո սովորաբար հեռանում են: Տվյալ որսի մ նացորդներից
օգտվում են անտառի շատ այլ կենդանիներ (օրինակ,
բորենիները) և օրգանիզմ ներ: Ոսկորները հրապուրում են
միջատներին, օրինակ, ճանճերին: Լեշով սնվում են նաև
միկրոօրգանիզմ ներն, օրինակ՝ բակտերիաներն ու սնկերը:
Այստեղ տեղին է հիշել «Տանն ամեն ինչ կարող է պետք գալ»
ասացվածքը: Իսկ ինչպիսի՞ն է մեր վերաբերմունքը թափոնների
նկատմամբ:

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Սա գործընթաց է, որի ժամանակ օգտագործված թերթերը,
շշերը և տարաները ոչ թե հեռացվում են, այլ վերամշակում են
և դրանցից ստանում նոր ապրանքներ: Գործարար ոլորտում,
արդյունաբերությունում և գյուղատնտեսությունում խոշորածավալ
վերամշակումը մեծ դեր է խաղում արտանետում ների կրճատման
գործում: Այսօր շատ ծրագրեր են իրականացվում թափոններից
օգտակար վառելիք, արոմատիկ նյութեր, պլաստիկ, ներկեր կամ
դեղորայք ստանալու համար: Օրինակ, նոր տեխնոլոգիաներ կան,
որոնք օգտագործում են մանրէներ (միկրոօրգանիզմ ներ պողպատի
ձուլման ընթացքում արտանետվող գազերը հրթիռային վառելիքի
փոխարկելու համար: Այդ վառելիքն արտանետում է 60 %-ով
պակաս ածխածնի երկօքսիդ, քան հանածո վառելիքը: Հետևաբար,
նախկինում ոչ պիտանի համարվող թափոնները նույնպես կարող են
բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ եղանակով նպաստել
տնտեսության զարգացմանը (աղբյուրը՝ http://bit.ly/1irCyTW):

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրորդային վերամշակում

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Պաշտպանե՛ք ածխածնով հարուստ
լանդշաֆտները
Ջերմոցային գազերի արտանետում ներն ավելանում են, երբ մարդիկ
խաթարում են լանդշաֆտները կամ բնակավայրերը: Օրինակ,
անտառահատում ները կամ անտառների այրումը հանգեցնում են
ջերմոցային գազերի արտանետում ների, ինչպես նաև բույսերի և
կենդանիների բազմաթիվ տեսակների բնակմիջավայրերի կորստի:
Տորֆային և այլ տեսակի օրգանական հողերը նույնպես հարուստ են
ածխածնով (տե՛ս ներդիրը): Նման բնակավայրերի պահպանումը և
նույնիսկ անտառի վերականգնումը մթնոլորտից ջերմոցային գազերի
հեռացման և դրանք պինդ վիճակում պահպանելու օգտակար եղանակ
է: Այս գործընթացը կոչվում է կլանում (տե՛ս ներդիրը): Լրացուցիչ
տեղեկություններ կարող եք գտնել բաժին Ե -ում:

Ի՞ՆՉ Է ԱԾԽԱԾՆԻ ԿԼԱՆՈՒՄԸ
Ածխածնի երկօքսիդի պարունակությունը մթնոլորտում

կարելի է կրճատել արտանետում ների նվազեցման կամ
մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի կլանման և ցամաքային,
օվկիանոսային կամ քաղցրահամ ջրերի էկոհամակարգերում
պահեստավորելու միջոցով: Ածխածնի կլանիչները բնական
համակարգեր են, որոնք մթնոլորտից կլանում են ածխածնի
երկօքսիդը և պահեստավորում այն: Գործընթացը, որի
օգնությամբ ածխածնի կլանիչները հեռացնում են ածխածնի
երկօքսիդը, կոչվում է ածխածնի կլանում: Անտառները, հողերը
և օվկիանոսները ածխածնի կարևոր պահեստարաններ
են: Ածխածնի բնական կլանիչների պահպանումը կարևոր
է կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման համար:
Մարգագետինների և անտառային տարածքների
երկարաժամկետ վերածումը հերկելի հողերի և արոտավայրերի
հանգեցնում է դրանցում պահվող
ածխածնի արտանետմանը: Բայց մենք
կարող ենք նպաստել ածխածնի
կլանմանը դեգրադացված
հողերի վերականգնման,
անտառաբուծության լավագույն
գործելակերպերի (խնամք
և անտառվերականգնում)
կիրառման և «կանաչ»
գյուղատնտեսության
վարման միջոցով:
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Աղբյուրը՝ Wetlands International

Տորֆաճահիճները խոնավ տարածքներ են՝ մահացած կամ
քայքայման գործընթացում գտնվող բուսական նյութերից
առաջացած ջրածածկ հաստ օրգանական շերտով (տորֆ):
Տորֆաճահիճները զբաղեցնում են Երկրի խոնավ տարածքների
կեսը և ընդգրկում են մոլորակի ընդհանուր հողատարածքների
3 %-ը: Տորֆաճահիճներ կան գրեթե բոլոր երկրներում: Դրանք
հարուստ են ածխածնով և պարունակում են 2 անգամ ավելի
ածխածնի պաշարներ, քան աշխարհի ընդհանուր անտառային
կենսազանգվածը: Ածխածնի մեծ մասը, որը կուտակվել է
հազարամյակների ընթացքում, գտնվում է տորֆաճահիճներում:
Ոչնչացնելու պարագայում, դրանք կդառնան ջերմոցային գազերի
արտանետման կարևոր աղբյուր:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

?

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

D

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ
Կլիմայի փոփոխությունն արդեն տեղի է ունենում, որն ապագայում
դեռ շատ բացասական հետևանքների կհանգեցնի: Ահա թե ինչու,
մենք պետք է պատրաստ լինենք փոփոխություններին և միջոցներ
ձեռնարկենք հասցրած վնասները նվազագույնի հասցնելու համար:
Սա կոչվում է հարմարեցում կլիմայի փոփոխությանը: Հարմարեցում ն
օգնում է մեղմել կամ խուսափել կլիմայի փոփոխությունների վնասակար
հետևանքներից և գտնել լուծում ներ նոր կլիմայական պայմաններում
ապրելու և բարգավաճելու համար: Այս բաժնում մենք կքննարկենք,
թե հարմարեցում ն ի՞նչ է նշանակում տարբեր երկրների մարդկանց
կամ նրանց տարբեր խմբերի համար և հարմարեցման ի՞նչ տեսակներ
գոյություն ունեն:

Հարմարեցման տեսակները
Գոյություն ունի հարմարեցման չորս հիմ նական տեսակ

ÙÙ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ. Միջոցները

ձեռնարկվում են նախքան կլիմայի փոփոխության հետևանքների
առաջացումը (կանխարգելում): Օրինակ, ֆերմերն, իմանալով
ապագայում սպասվող չորային կլիմայական պայմանների մասին,
սկսում է աճեցնել այնպիսի մշակաբույսեր, որոնք քիչ ջուր են
պահանջում:

ÙÙ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ (ՀԱԿԱԶԴԱՅԻՆ) ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ.
Միջոցները ձեռնարկվում են ինչ-որ բան արդեն տեղի ունենալուց
հետո (խնդիրների վերացում): Օրինակ, ֆերմերը ձեռք է բերում
ոռոգման նոր տեխնոլոգիաներ, քանի որ երաշտի սկսվելու
պատճառով չի կարող կայուն եղանակով բերք աճեցնել:

ÙÙ ԻՆՔՆԱԲԵՐԱԲԱՐ (ԻՆՔՆԱՎԱՐ) ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ.

Սա տեղի է ունենում ի պատասխան շրջակա միջավայրի (բնության),
ներշուկայական կամ ֆինանսական վիճակի փոփոխությունների
(մարդածին գործոն), օրինակ, հողագործը սեզոնային
փոփոխությունների պատճառով փոխում է տնկման ժամանակը:

ÙÙ ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ. Հիմ նվելով այն

փաստի վրա, որ փոփոխություններն արդեն տեղի են ունեցել կամ
առկա է դրանց պատահելու հավանականությունը, կայացվում է
որոշում, թե ի՞նչ պետք է արվի նախկին իրավիճակը պահպանելու,
վերադարձնելու կամ ցանկալի վիճակին հասնելու համար:
Պլանավորված հարմարեցման օրինակ է շինարարական նորմերում
և կանոններում փոփոխություններ մտցնելը, որպեսզի նոր շենքերը
համապատասխանեն ավելի տաք կլիմայական պայմաններին:

80

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

Ո՞վ կամ ի՞նչն է հարմարվում

Միևնույն համայնքի բնակիչները կարող են ունենալ հարմարեցման
տարբեր ակնկալիքներ ու նպատակներ: Օրինակ, Միացյալ
Թագավորության արևելյան ափամերձ հատվածներում գտնվող տներին
սպառնում են փոթորիկները և ծովի մակարդակի բարձրացումը:
Այս տների բնակիչների համար ափի պաշտպանությունը կենսական
նշանակություն ունեցող հարմարեցման միջոցառում ներից է:
Այնուամենայնիվ, որոշում կայացնողների և ինժեներ – նախագծողների
համար, որոնք ունեն կառավարման սահմանափակ ռեսուրսներ,
համեմատաբար փոքրաթիվ անշարժ գույքի պաշտպանությունը
գերակայություն չէ և, նրանք, ամենայն հավանականությամբ,
կնախընտրեն վերաբնակեցումը:

Հարմարեցում ն արդեն տեղի է ունենում, բայց ոչ
այնքան արագ
Մարդիկ մշտապես հարմարվում են փոփոխվող պայմաններին: Դրա
վառ օրինակ են գյուղմթերքներ արտադրողները, որոնք մշտապես
հարմարվում են փոփոխվող եղանակային, քաղաքական, տնտեսական
և սոցիալական պայմաններին: Շատ ավանդական համայնքներ
արդեն ունեն կլիմայի փոփոխության հետևանքների հաղթահարման
ռազմավարություն: Սակայն կլիմայի փոփոխությունը կարող է տեղի
ունենալ շատ ավելի արագ, քան նրանք կհասցնեն հաղթահարել դրա
ազդեցությունը, կամ կլիմայի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել
այնպիսի փոփոխությունների, որի փորձը չի եղել նախկինում:
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Մարդիկ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Որոշ երկրներում հարմարեցում է համարվում, օրինակ, ծովի
մակարդակի բարձրացման հետևանքով մարդկանց տեղափոխվելը
այլ երկիր: Օրինակ, Խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասում
գտնվող Տուվալու կղզիներում կայացվել է որոշում, համաձայն
որի մարդկանց կվերաբնակեցնեն Նոր Զելանդիայում, եթե ծովի
մակարդակը շարունակի բարձրանալ: Նման միգրացիան, ամենայն
հավանականությամբ, կկրի համընդհանուր բնույթ և կունենա
տնտեսական և մշակութային ծանր հետևանքներ:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Կարևոր է հասկանալ, թե հարմարեցումը ի՞նչ նշանակություն ունի
տարբեր մարդկանց և համայնքների համար: Զարգացած երկրների
համար հարմարեցումը սովորաբար ներկա կենսամակարդակի
պահպանում ն է: Զարգացող երկրներում, այնուամենայնիվ,
հարմարեցումը կարող է նշանակել առկա կենսապայմանների
բարելավում, այսինքն, ծայրահեղ աղքատ վիճակից ցանկանում են
անցում կատարել դեպի ավելի բարձր կենսամակարդակ:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Երկրներ

Ե

?

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Բնության հետ ներդաշնակ ապրող բնիկ համայնքները կարող
են հետևել բուսական և կենդանական աշխարհում տեղի
ունեցող այնպիսի փոփոխությունների, որոնք ապահովում
են կլիմայի վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն,
և, ըստ այդմ ձեռնարկել հարմարեցման միջոցառում ներ:
Օրինակ, Սվազիլենդի բնակիչները գետերի մոտ թռչնի բնի
բարձրությունից կարող են կանխատեսել ջրհեղեղները:
Մժեղների քանակից ելնելով, կարողանում են կանխագուշակել
երաշտը: Արևի դիրքը և գետերի մոտ աճող ծառերի վրա
կոնկրետ թռչունների աղաղակը հուշում է, որ անձրևոտ սեզոնի
գալուստը մոտ է: Որոշ բույսերի տեսակների (օրինակ, Ascolepis
capensis) առկայությունը վկայում է գրունտային ջրերի ցածր
մակարդակի մասին:

Աղբյուրը՝ GRIDA և ICSU

Հարմարվողական կարողություններ

Անհատների, համայնքների, երկրների և շրջանների կլիմայի
փոփոխությանը հարմարվելու եղանակները հիմ նականում կախված
են այսպես կոչված «հարմարվողական կարողություններից»:
Սա էհամակարգերի՝ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու
կարողությունն է՝ վնասները նվազեցնելու, հնարավորություններից
օգտվելու կամ հետևանքները հաղթահարելու համար (IPCC, 2007):
Հարմարվողական կարողությունները կախված են առկա տնտեսական
և բնական պաշարներից, հաստատություններից, հմտություններից և
գիտելիքներից:
Գյուղատնտեսության ոլորտում տարբեր շրջաններ ունեն տարբեր
խնդիրներ: Աշխարհում որոշ շրջաններ, հիմ նականում՝ հյուսիսային
Եվրոպայում, կարող են կլիմայի փոփոխությունից օգուտներ
քաղել, մինչդեռ ուրիշ շրջաններ կարող են հայտնվել կործանման
եզրին: Աֆրիկայի սուդանասահելյան շրջանում վերջին տարիների
մշտական երաշտը հանգեցրել է հողի որակի վատթարացման, ինչն
էլ բնակչության ապրուստի միջոցների և սննդի պակասի, մարդկանց
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Ո՞վ է պատասխանատու հարմարեցման
համար

ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Հարմարեցում ն, ընդհանուր առմամբ, ապահովում է տեղական,
նաև հաճախ՝ մասնավոր օգուտներ: Սա կարող է նշանակել, որ
մարդիկ պետք է հարմարվեն: Բայց որոշ դեպքերում հարմարեցման
արդյունավետ միջոցների ձեռնարկումը կառավարության խնդիրն
է: Սրանք այն դեպքերն են, երբ հարմարեցման անհատական
միջոցառում ները կարող են ունենալ ոչ ցանկալի հետևանքներ:
Օրինակ, երաշտի ժամանակ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ոռոգման համար ֆերմերին հարկավոր է մեծ քանակությամբ
ջուր, սակայն գետից լրացուցիչ ջուր վերցնելու հետևանքով
գետի հոսանքն ի վար գտնվող տնտեսությունները բավարար
քանակի ջուր չեն ստանում: Կառավարությունը կամ տեղական
իշխանությունները պետք է կարգավորեն ջրի հասանելիության և
քանակի հարցերը: Հարմարեցման առումով կառավարությունը
պատասխանատու է, օրինակ, ամենակարևոր ենթակառուցվածքների՝
ճանապարհների և հիվանդանոցների, մշակութային և պատմական
հուշարձանների պաշտպանության ոլորտում: Կառավարությունը,
պարենի անվտանգության ապահովման համար, կարող է նաև
որոշում ներ ընդունել գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարեցման
միջոցառում ներ ձեռնարկելու վերաբերյալ:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Առաջիկա տասնամյակում ջերմաստիճանի աստիճանական
փոփոխությունը հնարավոր է լուրջ խնդիրներ չառաջացնի, սակայն
եղանակային ծայրահեղ իրադարձությունները (երաշտ, սաստիկ
տապ, ջրհեղեղ) աշխարհի տարբեր մասերում կարող են մեծ վնասներ
պատճառել և լուրջ հետևանքներ ունենալ սննդի արտադրության
համար:

Ա

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

տեղաշարժերի և քաղաքացիական խռովությունների պատճառ է
դարձել: Այս շրջանում շատ քիչ են կլիմայի ցանկացած հետագա
փոփոխությանը հարմարվելու մարդկանց հնարավորությունները:
Միջերկրածովյան տարածաշրջանում և Կենտրոնական Ասիայում ջրի
ակավությունն, ամենայն հավանականությամբ, հարցականի տակ կդնի
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցումը:
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Հարմարեցման միջոցառում ների
օրինակներ
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի կառավարման նպատակով
հարմարեցման միջոցառում ները կարող են ընդգրկել մի շարք
գործողություններ: Այդ միջոցառում ները պետք է լրացնեն միմյանց
և իրականացվեն միաժամանակ նպաստելով բնակչության
բարեկեցությանը, գույքի անվտանգությանը և էկոհամակարգի
օգուտների և ծառայությունների շարունակականության ապահովմանը
ներկայում և ապագայում: Այսպիսով, ի՞նչ կոնկրետ միջոցառում ներ են
իրականացվում տնտեսության տարբեր ոլորտներում:
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ÙÙ Ֆերմերները կարող են հարմարվել ավելի բարձր

ջերմաստիճաններին՝ բարելավելով ջրի կառավարումը, օրինակ,
անձրևաջրերով սնուցման և կաթիլային ոռոգման անցնելու
միջոցով:

ÙÙ Նրանք կարող են օգտագործել միջանկյալ մշակաբույսերի

մշակության մեթոդը, այսինքն՝ տարբեր բույսերի և
մշակաբույսերի միասին աճեցումը, որը նպաստում է հողի
պաշտպանությանն ու պահպանությանը: Օրինակ, ֆերմերները
կարող են տարբեր մշակաբույսերի կողքին աճեցնել լոբազգիներ
կամ դաշտի շուրջը տնկել թփեր և ծառեր:

ÙÙ Մեկ այլ մոտեցում է մշակաբույսերի նոր սորտերի

օգտագործումը, որոնք ավելի հանդուրժող են ջերմության,
երաշտի կամ առատ տեղում ների և հեղեղում ների նկատմամբ:

ԱՓԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

ÙÙ Պաշտպանական տարբերակներից մեկը ամուր կառույցների,

օրինակ, ալեբեկիչ պատերի ստեղծում ն է, որոնք ափամերձ
տարածքները պաշտպանում են էրոզիայից և կանխում են
հեղեղում ները:
ÙÙ Տեղական իշխանությունները կարող են որոշել, թե ափից ի՞նչ
հեռավորության վրա պետք է գտնվեն բնակավայրերն ու այլ
օբյեկտները:
ÙÙ Մեկ այլ միջոց է մանգրովյան անտառների պահպանումը
և վերականգնումը, քանի որ դրանց խիտ արմատային
համակարգերը պաշտպանում են ափամերձ տարածքները ծովի
մակարդակի բարձրացումից և կանխում են էրոզիան:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ÙÙ Կառավարությունը և մասնավոր հաստատությունները ի վիճակի

են պաշտպանել էլեկտրակայանները ջրհեղեղների, ուժեղ քամու,
կայծակի և այլ ծայրահեղ իրադարձությունների աճող սպառնալիքից:

Ա

խուսափելու նպատակով, կարող են սահմանափակել
շինարարությունը հնարավոր ջրհեղեղների կամ սելավների
գոտիներում:
ÙÙ Գիտնականները մշակում են ճանապարհների համար այնպիսի
ծածկույթներ, որոնք փոթորկի դեպքում ներծծում են ջուրը: Այս
ծածկույթն ավելի արդյունավետ է, քան ջրահեռացման (դրենաժային)
ներկա համակարգը, որի դեպքում ջուրը հաճախ հեղեղում է
քաղաքային կոյուղին:
ՋՈՒՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ÙÙ Քաղաքների պլանավորման պատասխանատուները, վտանգներից

Բ

բարելավել ջրի հասանելիությունը: Դրանց օգնությամբ մարդիկ կարող
են ձեռք բերել ջրի մեծաքանակ պահեստավորման տարաներ:

ÙÙ Խոնավ տարածքների պահպանում ն ու վերականգնում ն առանցքային
նշանակություն ունի, քանի որ հիշյալ էկոհամակարգերը զտում,
մաքրում և պահպանում են ջուրը: Այլ կերպ ասած, դրանք այլ
էկոհամակարգերի համար երիկամ ների դեր են կատարում, ինչպես
նաև հավաքում և պահեստավորում են հեղեղաջրերը:
ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ÙÙ Ծայրահեղ եղանակային երևույթների դեպքում վաղ ազդարարման

համակարգը կարող է օգնել տեղական բնակչությանը պատրաստվել
և հակազդել բնական աղետներին. օրինակ, ժամանակին ջրհեղեղի
մասին նախազգուշացումը կօգնի մարդկանց պաշտպանել և փրկել
բերքը, անասուններին ու տները:
ÙÙ Ավելի տաք կլիման կարող է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել
հիվանդությունների, օրինակ, մալարիայի և արևադարձային
տենդի տարածման համար: Հետևաբար, կառավարությունը
կարող է իրականացնել պատվաստում ներ կամ մոծակներից
պաշտպանվելու նպատակով մարդկանց տրամադրել մահճակալների
պաշտպանության համար միջատասպան նյութով ներծծված ցանցեր:
ÙÙ Քաղաքային վայրերում համայնքներն ու անհատ անձինք կարող են
կազմակերպել ծառատունկ և ընդարձակել կանաչ տարածքները՝
ստվերի ապահովման և սաստիկ տապը, ինչպես նաև հորդառատ
անձրևների վնասը մեղմելու համար:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ÙÙ Կառավարությունը կարող է վարկերի տրամադրման միջոցով

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

վարելահողերում կարող են ստեղծել բուֆերային գոտիներ (մշտական
բուսականությամբ՝ վայրի խոտեր, թփեր և ծառեր), որոնք կնպաստեն
աղտոտիչների կլանմանը:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ÙÙ Ֆերմերները, ջրի աղտոտվածությունից խուսափելու համար,

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԸ
Կլիմայի փոփոխությունն աներևակայելի բարդ խնդիր է: Մենք բոլորս
նպաստում ենք կլիմայի փոփոխությանը, որը ծանր հետևանքներից
կտուժեն բոլորը: Եվ դա այն պատճառով, որ մթնոլորտը մեկն է,
և յուրաքանչյուրիս գործունեության արդյունքում առաջացած
արտանետում ներն ունեն գլոբալ հետևանքներ: Որոշ երկրներ ավելի
շատ են աղտոտում մթնոլորտը, քան մյուսները: Հաճախ այն երկրները/
անհատները, որոնք շրջակա միջավայրի աղտոտման ամենաքիչ
ներդրում ն ունեն, ամենից շատն են տուժում կլիմայի փոփոխության
հետևանքներից: Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի համաձայնագրերը
նախատեսեն կլիմայի փոփոխության հիմ նախնդրի արդար լուծում,
որպեսզի յուրաքանչյուր երկիր, կազմակերպություն և անհատ անձինք
իրենց ներդրումը բերեն հարցի լուծմանը: Կառավարությունները
երկրների միջև համագործակցությունը խթանելու համար պետք է
մշակեն քաղաքականություն, կանոններ, ուղեցույցներ, հարկման
համակարգ կամ խթաններ: Նրանք պետք է նաև ապահովեն
պատասխանատվության արդարացի բաշխումը: Տեսնենք, թե ինչպե՞ս է
դա իրականացվում:

Միջազգային մակարդակում
Կլիմայի փոփոխության հիմ նախնդրի լուծման համար միջազգային
համաձայնագրերը սահմանում են համընդհանուր նպատակներ և դրանց
արդյունավետ իրականացման ուղիներ: Այսպիսով, ինչպե՞ս սկսվեց
կլիմայի փոփոխության շուրջ բանակցությունների գործընթացը:
1990 թ.-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի նիստի ժամանակ
միջազգային հանրությունը որոշեց ստեղծել պաշտոնական մարմին՝
կլիմայի փոփոխության հարցին լուծում տալու նպատակով: Երկար
բանակցություններից հետո, այդ մարմինը ստեղծվեց 1992 թ.-ին
Բրազիլիայի Ռիո քաղաքում կայացած ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի և
զարգացման վերաբերյալ խորհրդաժողովի (Երկրի գագաթաժողով)
ժամանակ: Այն կոչվում է (այստեղ խորը շունչ քաշեք, քանի որ անունը
երկար է և դժվար արտասանելի) ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին
շրջանակային կոնվենցիա (ԿՓՇԿ): 1997թ.-ին ԿՓՇԿ-ի Կողմերի
համաժողովը ընդունեց Կիոտոյի արձանագրությունը, համաձայն
որի, երկրները համաձայնեցին նվազեցնել ջերմոցային գազերի
արտանետում ները: Ընդունելով, որ 150-ամյա արդյունաբերական
գործունեության արդյունքում զարգացած երկրները հիմ նական
պատասխանատվությունն են կրում մթնոլորտում ջերմոցային գազերի
արտանետում ների բարձր մակարդակի համար, արձանագրությունը
հիմ նական բեռը դնում է այդ երկրների վրա: Իրականում միայն այդ
երկրներն ունեն իրենց արտանետում ների կրճատման քանակական
պարտավորություններ:
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Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/ կայքում:

ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Վերջին տարիներին ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում
ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի անդամ երկրների («Կողմեր») միջև՝ նոր համընդհանուր
համաձայնագրի կնքման շուրջ, որտեղ բոլոր երկրները, ոչ միայն
զարգացածները, պետք է կրեն որոշակի պատասխանատվություն և
ունենան կոնկրետ նպատակներ՝ իրենց ջերմոցային գազերի
արտանետում ների կրճատման համար: Բանակցությունները տեղի են
ունենում ողջ տարին, հատկապես՝ Կողմերի համաժողովում, որը տեղի է
ունենում յուրաքանչյուր տարվա վերջում և հանդիսանում է աշխարհում
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ որոշում ների կայացման բարձրագույն
մարմինը: 2015 թ.-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցավ 195 Կողմերի քսանմեկերորդ
համաժողովը (COP21), որը հաստատեց Փարիզյան համաձայնագիրը
(Paris Agreement): Այս համաձայնագիրը մատնանշում է այն ուղիները,
որոնք անհրաժեշտ են 2020 թ.-ից հետո գլոբալ միջին ջերմաստիճանի
աճը 2°C բավականին ցածր պահելու, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի
արտանետում ների մեղմման, հարմարվողականության և ֆինանսավորման
հարցերի կարգավորման համար: 2016 թ.-ի ապրիլի 22-ից (Երկրի օրը)
համաձայնագիրը բաց է պետությունների կողմից ստորագրման համար:
2018 թ.-ի մարտի դրությամբ, ՄԱԿ-ի անդամ 175 երկրներ, այդ թվում
Հայաստանի Հանրապետությունը, վավերացրել են Փարիզյան
համաձայնագիրը:

Երիտասարդները վաղուց մասնակցում են ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության
հարցերի շուրջ տարեկան հանդիպում ներին, որտեղ կառավարություններին
կոչ է արվում ստեղծել կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման և
հակազդման ավելի արդյունավետ ռազմավարություն: Երիտասարդները
ներգրավվում են բանակցություններում, ինչպես նաև ձեռնարկում առավել
արդիական հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված
գործողություններ: Օրինակ, ՅՈՒՆԳԱ–ն՝ ոչ կառավարական երիտասարդական
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խումբը պաշտոնապես
ճանաչվել է որպես ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի շահագրգիռ խումբ: Սա հնարավորություն
է ընձեռում երիտասարդներին և կոնվենցիայի քարտուղարությանը՝ միմյանց
միջև պաշտոնական տեղեկատվություն փոխանակելու և բանակցային
գործընթացում կարծիքներով կիսվելու համար:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

Ե

Ազգային մակարդակում
Երկրները կլիմայի փոփոխության ազգային
թիրախները սահմանում են՝ համաձայն միջազգային
համաձայնագրերի և կարգավորում են ջերմոցային
գազերի արտանետում ները՝ արդյունաբերության,
տրանսպորտի և այլ ոլորտների համար չափորոշիչների
ստեղծման միջոցով: Նրանք կարող են իրականացնել նաև
նոր նախաձեռնություններ, օրինակ՝ արտանետում ների
առևտրի համակարգերը (երբ ջերմոցային գազերի
արտանետում ների քվոտաները գնվում և վաճառվում
են), ածխածնի արտանետում ների համար հարկերը կամ
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների համար քվոտաները:
Շատ երկրներում երիտասարդները ստեղծել են ազգային
դաշինքներ՝ կլիմայի հարցերի շուրջ միասնականորեն հանդես
գալու նպատակով:

Տարածաշրջանային մակարդակում
(մարզեր, նահանգներ)
Տեղական իշխանությունները հաճախ սահմանում են
կլիմայի փոփոխության հետևանքների հասցեագրման
իրենց սեփական նպատակներն ու մեխանիզմ ները: Նրանք
այս նախաձեռնություններն իրականացնում են ազգային
կառավարության հետ համատեղ: Երիտասարդները միշտ
խրախուսում են մարզերի/նահանգների իշխանություններին,
որպեսզի նրանք լինեն առաջատարը կլիմայի փոփոխության
ոլորտում՝ հաճախ դուրս գալով ազգային մակարդակում
իրականացվող քաղաքականության շրջանակներից:
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Քաղաքապետերը կարող են ներդնել նոր օրենսդրական ակտեր,
օրինակ, ի պաշտպանություն փոխադրամիջոցների «կանաչ»
այլընտրանքների, օրինակ, տարանցիկ և նոր հեծանվաուղիների
ստեղծում, էներգիայի արդյունավետության խթանում,
քաղաքաշինության բարելավում և այլն: Լինելով քաղաքային
բնակչության առավել ակտիվ մասը, երիտասարդները վաղուց
ներգրավված են տեղական քաղաքականությունում, աշխատում
են քաղաքապետերի և խորհրդատուների հետ՝ կոչ անելով նրանց
դարձնել քաղաքներն ավելի մաքուր և ավելի կանաչ:

ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Քաղաքային մակարդակում (քաղաքներ
և քաղաքատիպ ավաններ)

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

Գ

Այցելելով

Դ

http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/
application/pdf/youth_pub_2013_en_m.pdf:
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երիտասարդության
պորտալը, դուք կարող
եք գտնել կլիմայի
փոփոխության
դեմ աշխարհի
երիտասարդության
պայքարի օրինակներ,
որոնք կարող են
ոգեշնչել ձեզ՝

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի

Ե

Ք
´
Ե
Կ
Ր
Ա
Ն
Ռ
Ե
Ձ
ՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹ

ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՂԵ՛Ք ՄԵԿՆԱՐԿԻ
Կարո՞ղ է արդյոք մեկ անհատը պայքարել կլիմայի փոփոխության դեմ:
Այո՛, կարող եք, մանավանդ, երբ ձեր, ձեր ընկերների և ընտանիքի
անդամ ների ձեռնարկած քայլերին միանում են աշխարհի միլիոնավոր
բնակիչներ: Հաջորդ բաժիններում բերված են միջոցառում ների որոշ
օրինակներ, որոնց իրականացմամբ կարող եք իրավիճակը դեպի լավը
փոխել:
Այնուամենայնիվ, որևէ գործողություն ձեռնարկելուց առաջ, մտածե՛ք
հետևյալի մասին:

ÙÙ Գնահատե՛ք ձեր ածխածնի ոտնահետքը: Ձեր

ածխածնի ոտնահետքը ջերմոցային գազերի արտանետում ների
քանակն է, որն առաջանում է ձեր գործունեության հետևանքով
(երթևեկություն, էլեկտրաէներգիայի օգտագործում, ջեռուցում
և սառեցում, կերակրի պատրաստում, ապրանքների սպառում):
Պարզե՛ք՝ որքա՞ն է ձեր ածխածնի ոտնահետքը և ինչպե՞ս կարող եք
այն նվազեցնել: Օգտվե՛ք ԲՀՀ-ի ածխածնի ոտնահետքի հաշվիչից՝
http://footprint.wwf.org.uk:

ÙÙ Ռազմավարության մշակում: Բարի կամքի առկայությունը
հիանալի է, սակայն վարքագծում փաստացի փոփոխություն
մտցնելը շատ դժվար է: Ձեր ոտնահետքը պարզելուց հետո,
մտածե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք ձեր առօրյա գործողություններով
նպաստել դրա կրճատմանը:

ÙÙ Տարածե՛ք գաղափարները և ներգրավե՛ք
մարդկանց: Պատրաստե՛ք ելույթ ձեր ընտանիքի, դպրոցական

ընկերների կամ համայնքի բնակիչների համար այն մասին, թե ձեր
գործողություններն ինչպե՞ս են ազդում կլիմայի փոփոխության
վրա, ինչպե՞ս կարող եք նվազեցնել այդ ազդեցությունը կամ
հարմարվել դրան: Դրսևորե՛ք ստեղծագործական մոտեցում և
մտածե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք օգնել ձեր շրջապատի մարդկանց՝
իրենց ներդրումը բերել իրավիճակի բարելավմանը:

ÙÙ Ցուցադրե՛ք ձեր հաջողությունները: Ձեր համայնքում
կամ դպրոցում ներկայացրե՛ք ձեռք բերած հաջողությունները`
դրանով խրախուսելով ուրիշների մասնակցությունը:
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Էներգիայի ռացիոնալ օգտագործումը ներառում է երկու տիպի
գործողություն:

ԿՅԱՆՔ

ԽԵԼԱՄԻՏ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
ՑՈՒՑԱԲԵՐԵ՛Ք ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ

Ա

ÙÙ ԱՆՋԱՏԵ՛Ք ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Գիտե՞ք արդյոք, որ որոշ սարքեր և էլեկտրոնային սարքավորում ներ
շարունակում են էներգիա սպառել նույնիսկ անջատված
լինելու դեպքում: Հոսանքից անջատե՛ք այնպիսի էներգետիկ
«վամպիրների», ինչպիսիք են տեսախաղերի համար կցորդները,
բջջային հեռախոսների լիցքավորման հարմարանքները և MP3
նվագարկիչները: Կամ մտածե՛ք խելացի հարմարանքներ գնելու
մասին, որոնք, սարքն անջատելու դեպքում, ինքնաբերաբար
ընդհատում են էլեկտրասնուցումը: Ավելի մանրամասն
տեղեկատվության համար այցելե՛ք երեխաների համար
նախատեսված «ENERGY STAR» վեբկայքը՝
www.energystar.gov/index.cfm?c=kids.kids_index:

ÙÙ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՐԵ՛Ք
ՊԻՏԱԿԻՆ: Էներգաարդյունավետ սարքերն

կարևոր փոփոխություն կատարելուց հետո, ձեզ կհաջողվի
զգալիորեն նվազեցնել ձեր ածխածնի ոտնահետքը: Ահա մի քանի
օրինակ:

ÙÙ Պարբերաբար մաքրե՛ք կամ փոխարինե՛ք տաքացուցչի
և օդորակչի զտիչները՝ դրանց առավել արդյունավետ
աշխատանքն ապահովելու համար:

ÙÙ Հետևե՛ք թերմոստատին: Ջերմաստիճանը ձմռանը շատ

բարձրացնելու, իսկ ամռանը շատ ցածրացնելու դեպքում դուք
սպառում եք ավելորդ էներգիա:
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ÙÙ ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՅԼԵՐ: Տանը մի քանի

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ու էլեկտրոնային սարքավորում ները
սովորաբար օգտագործում են 10-ից մինչև
50%-ով պակաս էներգիա, քան սովորական
մոդելները: Հեռուստացույց, համակարգիչ, DVD
նվագարկիչ կամ այլ էլեկտրոնային սարք կամ
սարքավորում գնելիս, նախապատվությունը
տվե՛ք «STAR» պիտակով արտադրանքներին:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Տանը և դպրոցում սպառվող էներգիայի մեծ մասը ծախսվում է
ջեռուցման, օդափոխության և էլեկտրական սարքավորում ների
օգտագործման վրա: Էներգիայի մեծ մասը ստացվում է հանածո
վառելիքների այրումից: Հետևաբար, որքան քիչ էներգիա սպառենք,
այնքան կպակասեն ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ները
մթնոլորտ: Ահա էներգիայի խնայողության մի քանի առաջարկ.
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Կրճատե՛ք էներգիայի սպառումը

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ÙÙ Հետևե՛ք օդափոխության ուղիների մաքրությանը:

£

Օդափոխության ուղիների խցանված լինելու դեպքում, ավելի
շատ էներգիա է ծախսվում օդափոխման (օդամղման) համար:

ÙÙ Եթե ապրում եք ոչ այնքան խոնավ կլիմայական պայմաններում,

ապա օդորակչի փոխարեն օգտագործե՛ք օդափոխիչ: Սենյակից
դուրս գալուց առաջ մի՛ մոռացեք անջատել այն: Օդորակչից
օգտվելու դեպքում, հիշե՛ք, որ այն միացված լինելու դեպքում,
դռները և պատուհանները պետք է փակ պահել:

ÙÙ Օգտագործե՛ք ստվերող հարմարանքներ և

գալարավարագույրեր՝ արևից պաշտպանվելու համար:

ÙÙ Ձեր ծնողներին խնդրե՛ք մեկտակ ապակիով պատուհանները
փոխարինել երկտակ ապակիով պատուհաններով:

ÙÙ Լվացքի մեքենան կամ աման լվացող մեքենան օգտագործե՛ք

+
:

միայն լրիվ ծավալով բեռնվածության դեպքում: Եթե դրանք
կիսով չափ են բեռնված, օգտվե՛ք տնտեսող ռեժիմից: Ընտրե՛ք
համեմատաբար ցածր ջերմաստիճան: Լվացող նյութերի մեծ
մասն այնքան արդյունավետ են, որ ապահովում են հագուստի
կամ սպասքի մաքրությունը՝ նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
լվանալու դեպքում:

=
$

ÙÙ Շիկացման լամպերը փոխարինե՛ք լուսադիոդային լամպերով,
որոնք օգտագործում են 60 %-ով պակաս էներգիա: Բացի այդ,
կանոնավոր կերպով մաքրե՛ք լամպերը: Մաքուր լամպերը
50 %-ով ավելի լավ են լուսավորում, քան կեղտոտները:

ÙÙ Հնարավորինս շատ օգտվե՛ք ցերեկային լույսից: Բնական

լուսավորում ն, արհեստականի համեմատ, ավելի արդյունավետ է
և անվճար:

ÙÙ Պատերը ներկե՛ք բաց գույնի ներկերով: Մուգ գույները կլանում
են, իսկ բաց գույներն՝ արտացոլում լույսը: Որքան բաց լինեն
պատերի գույներն, այնքան ավելի քիչ էներգիա կպահանջվի
սենյակների լուսավորման համար:

ÙÙ ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ: Աուդիտ

անցկացնելով, դուք կկարողանաք հաշվել Ձեր ընտանիքի ծախսած
էներգիան, ինչպես նաև գտնել էներգիայի խնայողության ուղիներ: Այդ
հարցում ձեզ կարող է օգնել հետևյալ կայքը՝
http://energyquest.ca.gov/library/documents/2007_HOME_
ENERGY_SURVEY.PDF:
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ԿՅԱՆՔ

ÙÙ ԱՐՏԱԴՐԵ՛Ք ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՆ:

Կարո՞ղ է արդյոք ձեր դպրոցը կամ տունն ունենալ իր սեփական
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրը: Նրանց հետ խոսե՛ք
արևային վահանակների, արևային ջրատաքացուցիչների
և հողմաշարժիչների տեղադրման
հնարավորության մասին (տե՛ս
http://youtu.be/2F2psC9Ipc4):

ԱՆՑՈՒՄ ԳԻՏԱԿՑՎԱԾ
ՍՊԱՌՄԱՆ
Շատերը չեն գիտակցում, որ ապրանքների
սպառման կրճատումը, վերաօգտագործումը
և վերամշակումը նպաստում են կլիմայի
փոփոխության դանդաղեցմանը: Կհարցնեք՝ ինչպե՞ս: Բանն այն է, որ
ցանկացած ապրանքի արտադրության, տեղափոխման, վաճառքի և
հեռացման/ոչնչացման համար պահանջվում է էներգիա: Սպառման
կրճատումը, վերաօգտագործումը և վերամշակումը նպաստում են
գնվող ապրանքների քանակի կրճատմանը, և, հետևաբար, թափոնների
նվազեցմանը, ինչն էլ, իր հերթին, օգնում է կրճատել մթնոլորտ
արտանետվող ջերմոցային գազերի քանակը:

ÌÌ ԿՐՃԱՏՈՒՄ: Մտածե՛ք այն մասին, թե տանն ինչքան իրեր ունեք,

որոնք երբեք չեք օգտագործում: Ձեր կարծիքով, ո՞ր իրերը գնելու
կարիքը չունեիք: Իրո՞ք նոր հեռախոսի կարիք ունեք: Ի՞նչ եք ամեն
օր թափում աղբամանը: Միգուցե իզու՞ր եք թափում սննդամթերքը:
Դուք կարող եք զգալիորեն պակասեցնել այն ապրանքների թիվը,
որոնք ցանկանում եք գնել: Միևնույն ապրանքը կարո՞ղ եք գնել ավելի
պակաս փաթեթավորմամբ կամ առանց դրա: Կարո՞ղ եք վերամշակել
փաթեթները: Հնարավորության դեպքում, վարձույթով վերցրե՛ք այն
իրերը, որոնք ձեզ հարկավոր են կարճ ժամանակի համար:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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խոսե՛ք վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործմանն
անցնելու մասին:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ÙÙ ԸՆՏՐԵ՛Ք «ԿԱՆԱՉ» ԷՆԵՐԳԻԱՆ: Ընտանիքում և դպրոցում

Ա

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Այժմ, երբ գիտենք, թե ինչպես կարելի է կրճատել էներգիայի սպառումը,
պետք է մտածենք էներգիայի ավելի մաքուր աղբյուրներին անցնելու
մասին: Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից, օրինակ, քամուց
կամ արևից ստացվող էլեկտրաէներգիա օգտագործելու դեպքում,
մենք խուսափում ենք ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ներից,
որոնք առաջանում են հանածո վառելիքների այրումից (ածուխ, նավթ
կամ բնական գազ):

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

+

Անցում մաքուր էներգիայի

Ե

ÌÌ ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ: Աշխատե՛ք ձեր իրերն օգտագործել

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ոչ թե մեկ, այլ բազմակի անգամ ներ: Այն իրերը, որոնց կարիքը
չունեք, տվե՛ք նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն: Դեն նետելու կամ
նորը գնելու փոխարեն, վերաօգտագործե՛ք տոպրակներն, ապակյա
տարաները և այլն:

ÌÌ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ: Վերամշակման հանձնե՛ք այն ամենն, ինչ

կարող եք՝ շշեր, տարաներ և թուղթ, որովհետև դրանցից կարելի
է ստանալ նոր ապրանքներ: Տանը գոյացած թափոններն, ըստ
տեսակի տարանջատելուց հետո, հավաքե՛ք առանձին տարաներում,
որպեսզի դյուրացնեք դրանց վերամշակման գործընթացը:
Հնարավորության դեպքում, գնե՛ք վերամշակված նյութերից
պատրաստված արտադրանքներ:

Դպրոցում քննարկե՛ք առավել գիտակցված սպառմանն
անցնելու թեման: Դպրոցներն ի վիճակի են խնայել էներգիան,
պահպանել բնական պաշարները և կանխել ջերմոցային գազերի
արտանետում ները՝ սպառման կրճատման, վերաօգտագործման և
վերամշակման միջոցով:

ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՍՆՈՒՆԴԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵ՛Ք ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՆԱՍ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
ÙÙ Խնդրե՛ք ձեր ծնողներին և ընկերներին՝ փոխել

գնում ներ կատարելու իրենց սովորությունը և
այսուհետև դրանք կատարել շրջակա միջավայրի
համար անվնաս եղանակով: Գոյություն ունեն հավաստագրման
տարբեր սխեմաներ, որոնք երաշխավորում են տվյալ արտադրանքի
արտադրության ժամանակ որոշակի բնապահպանական
սկզբունքների պահպանումը: Գնում ների ժամանակ ուշադրություն
դարձրե՛ք ազգային և միջազգային պիտակներին, որոնք վկայում են
տվյալ ապրանքի օրգանական ծագման մասին, կամ էլ Անտառի
խնամակալների խորհրդի պիտակին (https://ic.fsc.org):

ÙÙ Կրճատե՛ք մսի օգտագործումը: Օգտվե՛ք այնպիսի

բաղադրատոմսերից, որոնք թեև միս չեն պարունակում, սակայն
թույլ են տալիս ունենալ հավասարակշռված սննդակարգ: Օրինակ,
շաբաթական մեկ անգամ մսի փոխարեն սնվե՛ք լոբազգիներով, որոնք
հարուստ են սպիտակուցներով:

ÙÙ Խանութում տրամադրվող մեկանգամյա օգտագործման

պոլիէթիլենային տոպրակի փոխարեն վերաօգտագործե՛ք ձեր
պայուսակը: Այդկերպ կխնայեք էներգիան և կկրճատեք թափոնները:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ÙÙ Գնե՛ք տեղական պայմաններում աճեցված և արտադրված մթերքներ:
Այդկերպ կնպաստեք վառելիքի խնայմանը և կհարստացնեք ձեր
համայնքի բյուջեն: Օրինակ, շուկայում կարող եք գնել առանց
փաթեթավորման պարենային մթերքներ՝ նպաստելով ածխածնի
ոտնահետքի նվազեցմանը: Իսկ դուք կարո՞ղ եք այլ օրինակներ բերել:

?

ÙÙ Գնե՛ք թարմ սննդամթերք: Սառեցված մթերքների արտադրության վրա
10 անգամ ավել էներգիա է ծախսվում:

ÙÙ Մի՛ գնեք այն, ինչի կարիքը չունեք, և որն ունենալը ձեզ համար ճոխություն
է: Մի՛ գայթակղվեք գովազդային հայտարարություններով:

ÙÙ Գնե՛ք այնպիսի ապրանքներ, որոնց փաթեթանյութը կարելի է

ԿՅԱՆՔ

Թափոնների ծավալը 10 %-ով կրճատելու դեպքում, դուք 500 կգ-ով
կկրճատեք ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ները:

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ÙÙ Խուսափե՛ք չափից ավել փաթեթավորմամբ ապրանքներ գնելուց:

Բ

Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը
հասանելի է «Սնուցում. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկում:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

վերաօգտագործել:

Գ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Անասնաբուծությունն ավելի շատ է նպաստում ջերմոցային
գազերի արտանետում ների առաջացմանը, քան տրանսպորտը:
Անասնաբուծական գործունեության համար օգտագործվում են
հսկայական հողատարածքներ, մեծ քանակությամբ ջուր և էներգիա:
Բացի այդ, հատվում են արևադարձային անտառների միլիոնավոր
հեկտարներ՝ դրանք կովերի համար արոտավայրերի վերածելու
նպատակով: Ահա թե ինչու, խնդրում ենք ձեզ մտածել այն հարցի
շուրջ, թե ի՞նչ ճանապարհ է անցնում սնունդը՝ նախքան ձեր սեղանին
հայտնվելը:
Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Աղբյուրը՝ http://www.worldwatch.org/node/6064

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Միացյալ Նահանգներում պատրաստի կերակուրը
ֆերմերային տնտեսությունից մինչև ճաշի սեղան
հասնելն անցնում է 2400 կմ:

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ջերմոցային գազերի արտանետում ների 1/3
մասը բաժին է ընկնում ավտոմեքենաներին,
բեռնատարներին, ինքնաթիռներին և այլ
փոխադրամիջոցներին: Փոխադրամիջոցի ողջամիտ
ընտրությունը կարող է նպաստել արտանետում ների
կրճատմանը:

ÙÙ ԴՊՐՈՑ ՈՒՂԵՎՈՐՎԵ՛Ք ՔԱՅԼԵԼՈՎ,

ՀԵԾԱՆՎՈՎ, ԻՆՔՆԱԳՆԱՑՈՎ,
ՍԿԵՅԹԲՈՐԴՈՎ,
ԱՆՎԱՎՈՐ ՉՄՈՒՇԿՆԵՐՈՎ ԿԱՄ ԱՎՏՈԲՈՒՍՈՎ: Կարևորը
ձեր անվտանգության ապահովում ն է: Խնդրեք, որպեսզի ձեր դպրոցը
մասնակցի «Անվտանգ երթուղի» ծրագրին: Ծրագիրն ապահովում է
խորհուրդներ դպրոցականների և նրանց ընտանիքների համար, օրինակ,
ինչպե՞ս հաճախել դպրոց մեկ կամ երկու մեծահասակի ուղեկցությամբ:

ÙÙ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ ԹՈՂԵ՛Ք ՏԱՆԸ: Ընտանիքի հետ

պայմանավորվե՛ք կատարել մեկ ուղևորություն այնպես, որ ձեր
հարազատները կարողանան կատարել իրենց գործերը, և ձեզանից
յուրաքանչյուրին ստիպված չլինեն նորից մեքենայով տեղափոխել:
Մտածե՛ք, թե ձեր ընկերներից ո՞վ կարող է ձեզ տեղափոխել, դուք ու՞մ
կարող եք տեղափոխել, կամ էլ, հնարավորության դեպքում, օգտվե՛ք
հասարակական տրանսպորտից:

ÙÙ ԵՂԵ՛Ք ՈՂՋԱՄԻՏ ՆՈՐ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑՈՒՄ: Ընտանիքի համար նոր մեքենա գնելիս, խորհուրդ տվե՛ք
ընտրել վառելիքախնայող կամ էլեկտրաէներգիայով աշխատող մոդել:
Այդպիսի մեքենան կսպառի ավելի քիչ վառելիք, որի արդյունքում
կկրճատվեն արտանետում ները, և կունենաք գումարի խնայողություն:

ÙÙ ԽԵԼԱՑԻ ՎԱՐԵ՛Ք ՄԵՔԵՆԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ՀԱՄՈԶԵ՛Ք
ՆԱԵՎ ՁԵՐ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ: Ձեր մեքենայի վառելիքի տնտեսման

վրա ազդում են տարբեր գործոններ. օրինակ, անվադողերի ճնշումը,
արգելակային ոտնակի և արագացուցչի օգտագործումը, արագության
անսպասելի գերազանցումը, գերբեռնված բեռնախցիկը: Հիշե՛ք,
խնամված ավտոմեքենան ավելի քիչ է նպաստում ջերմոցային գազերի
արտանետում ների առաջացմանը:

ÙÙ ԱԾԽԱԾՆԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ:

Երբ ճանապարհորդում եք ինքնաթիռով կամ մեկ այլ
փոխադրամիջոցով, պարզե՛ք, թե արդյոք ընկերությունը
փոխհատուցու՞մ է ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ների համար
(օրինակ, ծառատունկեր կազմակերպելով): Հիշե՛ք, որ անհրաժեշտ
է ստուգել տվ յալ ընկերության կողմից իրականացվող նման ծրագրի
հավաստիությունը:
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ԿՅԱՆՔ

փակե՛ք, ընդունե՛ք կարճատև ցնցուղ, խուսափե՛ք լոգանք ընդունելուց:

ÙÙ ՎԵՐԱՑՐԵ՛Ք ՋՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ: Եթե ծորակից ջուրը կաթում է մեկ կաթիլ/

վրկ արագությամբ, ապա տարեկան ջրի կորուստը կկազմի 11360 լ: Եթե
արտահոսում է զուգարանակոնքի բաքը, ջրի կորուստը կկազմի օրական
760 լ: Արտահոսքի ստուգման համար, բաքում կաթեցրե՛ք մեկ կաթիլ
սննդային գունանյութ: Ջուրը մի՛ քաշեք, սպասե՛ք մի քիչ: Եթե գունանյութը
հայտնվի զուգարանակոնքում, նշանակում է, բաքն արտահոսում է:

ÙÙ ԼՎԱՑՔՆ ԱՐԵ՛Ք ԳՈԼ ՋՐՈՎ: Լվացքի մեքենան աշխատեցրե՛ք միայն լրիվ

ծավալով բեռնվածության դեպքում և գոլ ջրով, որովհետև լվացքի համար
անհրաժեշտ էներգիայի 90%-ը ծախսվում է ջրի տաքացման վրա:

ÙÙ ՋՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍՈՎ ՍԱՐՔԵՐ: Տան անդամ ների հետ

խորհրդակցե՛ք ջրախնայող սարքեր (ծորակ, ցնցուղ) տեղադրելու հարցի
շուրջ: Այդկերպ 50 %-ով կխնայեք ջրի օգտագործումը:

?

Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար, ընթերցե՛ք «Ջուր.
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկը՝
http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Բ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Տաք ջրի 5 րոպե անընդհատ հոսելու
դեպքում ծախսվում է այնքան էներգիա,
որքան 60 Վտ հզորությամբ լամպի 14 ժամ
միացրած թողնելու դեպքում:
Աղբյուրը՝ ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի
պահպանության գործակալություն

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ÙÙ ՋՈՒՐՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵ՛Ք ԽԵԼԱՄՏՈՐԵՆ: Ատամ ները լվանալիս ծորակը

Ա

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Ձեր ամենօրյա գործունեության համար
անհրաժեշտ ջուրը ձեր տուն հասցնելու,
այն խմելու համար անվտանգ դարձնելու համար պահանջվում է մեծ
քանակությամբ էներգիա: Սա, անկասկած, հանգեցնում է ջերմոցային
գազերի արտանետում ների առաջացման: Էներգիան հարկավոր է նաև
ջրի տաքացման համար: Այլ կերպ ասած, խնայելով ջուրը, դուք խնայում եք
էներգիան:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՋՈՒՐԸ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՆԱՉ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
ÙÙ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵ՛Ք ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԳԱԶՈՆԱՀՆՁԻՉ:

Սա, ի տարբերություն գազով կամ էլեկտրաէներգիայով աշխատող
հնձիչների, հանածո վառելիք չի պահանջում և չի հանգեցնում
ջերմոցային գազերի արտանետում ների: Բացի այդ, այն կօգնի
բարելավել ձեր ֆիզիկական վիճակը:

ÙÙ ՍՆՆԴԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՅԼ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ
ՊԱՏՐԱՍՏԵ՛Ք ԿՈՄՊՈՍՏ: Այդկերպ կնվազեցնեք աղբի

քանակը և կպարարտացնեք ձեր այգու կամ բանջարանոցի հողը:

ÙÙ ՃԻՇՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵ՛Ք ԱՅԳՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Ընտրե՛ք այնպիսի մշակաբույսեր, որոնք շատ ջուր և
առանձնահատուկ խնամք չեն պահանջում:

ÙÙ ՑԱՆՔԱԾԱԾԿՈՒՄ/ՄՈՒԼՉԱՊԱՏՈՒՄ: Ցանքածածկը

փտած տերևներից և ծառերի կեղևներից բաղկացած նյութ է,
որը փռում են բույսի շուրջը՝ հողը պահպանելու և հարստացնելու
նպատակով: Այն օգնում է պահպանել հողի միջին ջերմաստիճանը,
իսկ չոր եղանակի դեպքում՝ նաև խոնավությունը:

ÙÙ ՆՎԱԶԵՑՐԵ՛Ք ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ՉԱՓԵՐԸ: Սիզամարգերը, ի
տարբերություն այլ բույսերի, 2-3 անգամ ավել ջուր են պահանջում:
Սա նշանակում է, որ
գոլորշացման, մակերևութային
հոսքի, չափից ավելի
անձրևացման և ոռոգման
հետևանքով ջրի կորուստը
կրկնապատկվի:

ÙÙ ՀԻՄՆԵ՛Ք ՁԵՐ
ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՅԳԻՆ ԵՎ
ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԸ:

Աճեցրե՛ք ձեր սեփական միրգն ու բանջարեղենը: Դրանք ոչ միայն
համեղ են, այլև ունեն ածխածնի փոքր ոտնահետք:

ÙÙ ՏՆԿԵ՛Ք ԾԱՌԵՐ ԵՎ ԽՆԱՄԵ՛Ք ԴՐԱՆՔ: Ծառերը

դանդաղեցնում են կլիմայի փոփոխությունը, քանի որ ֆոտոսինթեզի
ժամանակ կլանում են ածխածնի երկօքսիդը: Ծառերն իրենց
ստվերների շնորհիվ ստեղծում են հաճելի զովություն փողոցներում և
տներում և, բնականաբար, նվազեցնում են օդորակչի գործածության
անհրաժեշտությունը:
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ԿՅԱՆՔ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՁԵՌՆԱՐԿԵ՛Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՋՐԻ ԵՎ
ՊԱՐԵՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: Իմացե՛ք

ավելին ձեր համայնքի համար կլիմայի փոփոխության նշանակության,
ինչպես նաև ջրի և սննդի աղբյուրների վրա դրա հնարավոր ազդեցության
մասին: Պարզե՛ք, թե տեղական իշխանություններն ի՞նչ գործողություններ
են ձեռնարկում ջրի սակավության և պարենի անվտանգության հետ
կապված ռիսկերի կանխարգելման համար: Կարո՞ղ եք արդյոք մասնակցել
այս գործունեությանը:

ՊԱՀՊԱՆԵ՛Ք ՁԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ:Կլիմայի

փոփոխության հետևանքով առաջացող ծայրահեղ եղանակային
իրադարձությունները, օրինակ սաստիկ տապը, կարող է ազդել մարդկանց
առողջության վրա: Պարզե՛ք, թե այդ երևույթներն ի՞նչ հնարավոր
ազդեցություն կարող են ունենալ ձեր համայնքի առավել ազդակիր
բնակիչների վրա: Սովորե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք օգնել նրանց, օրինակ,
բացահայտել ռիսկի օջախները, անվտանգ վայրերը և բժշկական
հաստատությունների գտնվելու վայրերը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

99

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

փոփոխությունն ազդում ձեր տարածաշրջանի վրա, արդյոք հնարավո՞ր
են ծայրահեղ եղանակային երևույթներ՝ ջրհեղեղներ, հորդառատ
անձրևներ, ուժգին փոթորիկներ և այլն: Եթե այո, ապա մշակե՛ք
գործողությունների պլան նման դեպքերի համար և ներգրավե՛ք բոլոր
մարդկանց: Ծանոթանացե՛ք Կարմիր խաչի «Տարերային աղետների
մագիստրոսներ» ուսում նական ծրագրին, որը կարող է ձեզ համար
դառնալ ոգեշնչման աղբյուր՝ http://www.redcross.org/prepare/
location/school/preparedness-education/masters-of-diaster:

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵ՛Ք: Պարզե՛ք, թե ինչպե՞ս է կլիմայի

Բ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհի բոլոր մարդիկ արդեն պատրաստվում են կլիմայի փոփոխության
հետևանքներին՝ կիրառելով հարմարվողականության/ադապտացիայի
ռազմավարություններ: Սա նշանակում է, որ նրանք պատրաստվում
են ապագայում տեղի ունենալիք փոփոխություններին: Եվ չնայած
երեխաներն ու երիտասարդները բնակչության առավել խոցելի խմբերն
են, նրանք ի զորու են արդյունավետ կերպով շփվել մարդկանց հետ,
տեղեկացնել նրանց հնարավոր վտանգների մասին և հանդես գալ որպես
փոփոխությունների գործակալներ: Այնպես որ, շարունակե՛ք ընթերցել,
որպեսզի իմանաք, թե ի՞նչ կարող եք ձեռնարկել:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՐԶԵ՛Ք, ԹԵ Ի՞ՆՉ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՆ ՀԱՐԿԱՎՈՐ: Պարզե՛ք, թե կլիմայի փոփոխությունն ինչպե՞ս

կանդրադառնա տների, շենքերի կամ հանրային տարածքների վրա:
Տեղեկացե՛ք պարզ միջոցների մասին, որոնք կարող են նվազագույնի
հասցնել խոցելիության աստիճանը: Օրինակ, ստուգե՛ք, արդյոք ձեր
տունը վտանգվա՞ծ է, ջերմամեկուսացվա՞ծ է, արդյոք շա՞տ շոգ է ներսում:
Ունե՞ք արդյոք բակ, այգի կամ հողամաս: Ինչպե՞ս կարող եք լանդշաֆտը
դարձնել ավելի դիմակայուն կլիմայի փոփոխության կամ ծայրահեղ
եղանակային երևույթների նկատմամբ:

ՊԱՀՊԱՆԵ՛Ք ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ: Կլիմայի

փոփոխությունն ազդում է էկոհամակարգերի գործառույթների վրա,
այդ փոփոխություններն էլ, իրենց երթին, ազդում են մարդկանց վրա:
Դա բացատրվում է նրանով, որ էկոհամակարգերն ապահովում են մեզ
տարբեր ծառայություններով՝ մաքրում են օդը և ջուրը, ապահովում
սննդով և դեղորայքով: Իմացե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք աջակցել
ձեր տարածաշրջանի բնակմիջավայրերի պաշտպանությանը, ի՞նչ
հետևանքներ կարող է ունենալ կլիմայի փոփոխությունը և ինչպե՞ս
կարելի է պահպանել դրանք:

ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՆԱՀԱՏԵ՛Ք ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ: Կլիմայի
փոփոխության հետ կապված ապագա վտանգների մշտական
գնահատումը թույլ կտա ձեզ ժամանակին միջոցներ ձեռնարկել և
պաշտպանել ինքներդ ձեզ և ձեր շուրջը գտնվողներին:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵ՛Ք ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎ:

Դուք հաջողակ եք, քանի որ ձեռքի տակ ունեք այս ձեռնարկը, որը
կարևոր տեղեկություններ է տրամադրում կլիմայի փոփոխության
և դրա հետևանքների մասին: Բայց կան երիտասարդ մարդիկ և
համայնքներ, որոնք կարող են տեղյակ չլինել այս խնդրից: Դուք
կարող եք օգնել, որպեսզի դպրոցները, երիտասարդական խմբերը,
մշակույթի և սպորտի կենտրոններն իրենց ուսում նական ծրագրերում
ներառեն կլիմայի փոփոխության և դրա հետևանքների մասին
տեղեկատվությունը: Կարո՞ղ եք արդյոք օգնել նրանց ստեղծել կլիմայի
փոփոխության հետևանքների մեղմացման և հարմարեցման ծրագիր:
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իշխանության հետ հաստատել երկխոսություն այն միջոցառում ների
շուրջ, որոնք նրանք կարող են ձեռնարկել (կամ պարզե՛ք, թե ի՞նչ
միջոցառում ներ են նրանք իրականացնում) կլիմայի փոփոխության
հետևանքների վերացման նպատակով: Օրինակ, դուք կարող եք
նրանց հետ քննարկել բնական արգելքների, օրինակ, ավազաթմբերի
պահպանման հարցը, որոնք մեզ պաշտպանում են փոթորիկներից,
կամ անձրևաջրերի հավաքման նպատակով ջրի տակառների
օգտագործման հարցը, որոնք նվազեցնում են ջրհեղեղի հետևանքները,
իսկ երաշտի դեպքում ապահովում են ջրամատակարարումը:

Այժմ, երբ ունենք որոշակի գիտելիքներ կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ, եկել է դրանց գործնական կիրառության
ժամանակը: Ինչի՞ն եք սպասում:

ՒՆ
ՒԹ ՅՈ
Ո
Խ
Ո
:
Է ՓՈՓ ՄԱՆԱԿԸ
Ա
ԵԿԵԼ
Ժ
Լ
ԵԼՈՒ
ԱՑՆԵ
ՄՏՑՆ
Ն
Ա
Կ
՛Ք ԻՐԱ
ՍԿՍԵ
ԱՅԻ
.
«ԿԼԻՄ
ՅՈՒՆ
Թ
Ւ
Ո
Խ
ՓՈՓՈ ՐԱՎԵՐԻ
ԱՀ
Ն
ՄԱՐՏ
ԱՐՄԱ
Հ
Ա
Թ
ՀԱՂ
Ն»
ԱՆՇԱ
ԿՐԾՔ ՐԿԻ
Ա
ՁԵՌՆ ՆԱԿԱՆ
ՒՄ
ՈՒՍՈ
ԻՐԸ:
ԾՐԱԳ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ: Փորձե՛ք ձեր տեղական

Ա

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

և իրազեկման ի՞նչ հնարավորություններ կան: Տեղական, ազգային
և միջազգային մակարդակներում կայացրած որոշում ներն ազդում
են ձեզ, ձեր ընտանիքի և ձեր համայնքի վրա: Խրախուսե՛ք ձեր
կառավարությանը, որպեսզի այն մշակի կլիմայի փոփոխությանը
հարմարվելու միջոցառում ների ծրագիր՝ հասարակությանը սպասվող
փոփոխություներին նախապատրաստելու համար:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍՆԱԿՑԵ՛Ք ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ: Պարզե՛ք, թե շահերի պաշտպանության

Ե

ԲԱԺ ԻՆ Ա.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԿԼԻՄԱՆ

ԿՅԱՆՔ Է

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԵՐԿՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ
ՄԵԿԸ` Ա.1 -Ը ԿԱՄ Ա.2-Ը: ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ
ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ) ԱՅՍ
ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ԿԼԻՄԱՆ ԿՅԱՆՔ Է» ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙÙ ՀԱՍԿԱՆԱԼ, թե ի՞նչ է կլիման,
ÙÙ ՊԱՐԶԵԼ, թե ինչու՞ է կլիման կարևոր Երկիր
մոլորակի վրա կյանքի պահպանման գործում:
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ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ԿՅԱՆՔ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ

Ա

3 տարածքի կլիմայի վերաբերյալ հետազոտական նախագիծ:
2 Որտե՞ղ եք ապրում՝ մե՞ծ քաղաքում, թե՞ փոքր գյուղում: Ո՞րն է ձեր
համայնքի եկամտի հիմ նական աղբյուրը: Ո՞րն է համայնքում
1
էներգիայի ստացման աղբյուրը: Ինչպիսի՞ն է կլիման ձեր
տարածքում: Զրուցե՛ք համայնքի անդամ ների, օրինակ,
ֆերմերների, խանութի վաճառողների, շինարարների հետ և
հարցրե՛ք նրանց կարծիքն իրենց համայնքի և իրենց համար
կլիմայի փոփոխության հետևանքների վերաբերյալ: Ձեր
եզրահանգում ներով կիսվե՛ք խմբի անդամ ների հետ:

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.02 ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԸ: Իրականացրե՛ք ձեր

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ: Խմբի անդամ ներով մեկ օր
2 տրամադրե՛ք կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ սեփական
ուսուցողական նյութերի (պաստառներ, թռուցիկներ,
1
հոդվածներ, նկարներ կամ բանաստեղծություններ)
ստեղծմանը: Բացատրե՛ք, ի՞նչ է կլիմայի փոփոխությունը, ինչու՞
է այն կարևոր և ինչու՞ է տեղի ունենում: Հետո տարածե՛ք այս
նյութերը տեղական դպրոցների կամ գրադարանի միջոցով
կամ, եթե հնարավոր է, դրանք վերբեռնե՛ք ձեր դպրոցի կամ
երիտասարդական խմբի վեբկայքում:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.01 ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ
ԿԱՏԱՐԵՔ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.03 ՀԱՐՄԱՐՎՈՂ ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ:

Տարբեր կենդանիներ իրենց էվոլուցիայի ընթացում զարգացրել
են շրջակա միջավայրին հարմարվելու հատկանիշներ: Հորինե՛ք
ձեր սեփական կենդանուն և նկարագրե՛ք, թե ինչպե՞ս է այն
1
տարիների ընթացքում հարմարվել շրջակա միջավայրին:
Որտե՞ղ է այդ կենդանին ապրում՝ ցու՞րտ, թե՞ տաք, խոնա՞վ, թե՞ չոր
վայրում: Ի՞նչ առանձնահատուկ հատկանիշներ է զարգացրել:
Նկարե՛ք ձեր հորինած կենդանուն և նկարներով զարդարե՛ք
դասասենյակի պատերը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.04 ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿԸ:

Պատրա՞ստ եք արդյոք ստուգել
կլիմայի և եղանակի մասին ձեր գիտելիքները: Ձեր ուսուցչի կամ
առաջնորդի օգնությամբ պատրաստե՛ք դիդակտիկ քարտեր,
որոնց վրա գրե՛ք կլիմային և եղանակին վերաբերող տարբեր
1
մտքեր, օրինակ, «Ֆլորիդայում շոգ է:» կամ «Դեկտեմբերին
եղել է -2oC:»: Ուսուցիչը կամ առաջնորդը կարդում է քարտի
վրա գրվածը, և մասնակիցները վազում են սենյակի մի կողմը,
եթե խոսքը եղանակի մասին է, և մյուս կողմը, եթե խոսքը
վերաբերում է կլիմային: Եթե համոզված չեք պատասխանի
ճշտության մեջ, ապա կանգնում եք սենյակի կենտրոնում:
Խաղը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև բոլորը հստակ
պատկերացում են կազմում կլիմայի և եղանակի մասին:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.05 ՄՏԱԾԵ՛Ք ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ: Ինչպե՞ս եք վերաբերվում
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2
1

կլիմայի փոփոխությանը: Ձեզ անհանգստացնու՞մ է այս խնդիրը:
Ցանկանու՞մ եք ձեր ներդրում ն ունենալ խնդրի լուծման հարցում,
թե՞ պարզապես անտարբեր եք: Գրե՛ք համառոտ ակնարկ,
պատմվածք, կոմիքս կամ ոտանավոր՝ ներկայացնելով կլիմայի
փոփոխության վերաբերյալ ձեր մտքերն ու զգացմունքները և
դրանք ծնող պատճառները: Ձեր մտքերով կիսվե՛ք ընկերների,
ընտանիքի, համայնքի և նույնիսկ պետական պաշտոնյաների
հետ:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

Բ

2
1

կուզենայիք ապրել: Ինչպե՞ս են ապրում այդ երկրի բնակիչները:
Կլիմայի փոփոխության հետ կապված ի՞նչ խնդիրներ ունեն:
Էներգիայի ո՞ր աղբյուրից են օգտվում: Ստեղծե՛ք ճամփորդական
ուղեցույց՝ ներառելով համապատասխան տեղեկություններ և
նկարներ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.08 ԿԵՆՍԱՊԱՀՊԱՆ ԿԼԻՄԱ: Կլիման կարևոր դեր է խաղում
2
1

Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործում: Այն օգնում է բերքի
աճեցմանը, նպաստում է ջրի շրջապտույտին, ապահովում
է շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերով: Փորձե՛ք
պարզել ձեր ընտանիքի անդամ ների, ընկերների կամ համայնքի
անդամ ների կարծիքը մարդու առողջության և բարեկեցության
վրա կլիմայի ազդեցության մասին: Կարող եք նախապես
պատրաստվել հարցազրույցին՝ հավաքագրելով թեմային առնչվող
տեղեկություններ: Հարցազրույցի արդյունքներով կիսվե՛ք խմբի
անդամ ների կամ դասընկերների հետ: Այդ մարդիկ իրո՞ք տեղյակ
էին մեր կյանքում կլիմայի դերի և նշանակության մասին:

Ա.09 ԶՐՈՒՅՑ ԵՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ: Զրուցե՛ք որևէ մեծահասակ

3 մարդու, օրինակ, ձեր պապիկի կամ հարևանի հետ: Ճշտե՛ք, արդյո՞ք
նրանք մեծացել են այն նույն բնակավայրում, որտեղ դուք հիմա
2
ապրում եք: Նկատե՞լ են արդյոք կլիմայի փոփոխություններ՝ իրենց
1
երիտասարդ տարիներից ի վեր: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս են դրանք
ազդել նրանց կյանքի վրա: Ձեր եզրահանգում ներով կիսվե՛ք խմբի
հետ:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: Ո՞ր երկրում

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.07 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

2
1

մեծահասակի դերում, որն ուսում նասիրում է կլիմայի
փոփոխությունը: Ինչո՞վ կուզենայիք զբաղվել: Կցանկանայի՞ք
լինել եղանակը կանխատեսող օդերևութաբան, թե՞ կուզենայիք
հետազոտել սառցի միջուկը, լճերի խորքերը, որպեսզի պարզեք,
թե ինչպե՞ս է փոխվել կլիման ժամանակի ընթացքում: Միգուցե
նախընտրում եք ուսում նասիրել բույսերի կամ կենդանիների
որոշակի տեսակներ, որպեսզի հասկանաք, թե վերջիններիս
վրա ի՞նչ ներգործություն է ունենում կլիմայի փոփոխությունը:
Պարզե՛ք, թե ինչո՞վ են զբաղվում կլիման ուսում նասիրող
գիտնականները: Ո՞ր ոլորտի գիտնական կուզենայիք դառնալ:
Ներկայացրե՛ք սեփական փաստարկները:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.06 ՍԿՍՆԱԿ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ: Պատկերացրե՛ք ձեզ

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ա.10 ՏԵՂԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴ: Ինչպիսի՞ մշակաբույսեր են աճում

3 ձեր երկրում: Ինչպե՞ս է ձեր երկրի կլիման ազդում բերքի վրա:
Այցելե՛ք ձեր տեղական գրադարանը, դիտե՛ք առցանց և, եթե
2
հնարավոր է, խոսե՛ք տեղացի ֆերմերների հետ՝ հնարավորինս
1
շատ տեղեկություններ ստանալու համար: Պատրաստե՛ք զեկույց՝
ներառելով լուսանկարներ կամ նկարներ ու մանրամասներ
ձեր երկրում արտադրվող բերքի տեսակների և այդ հարցում
կլիմայի ունեցած դերի մասին: Եթե ձեր երկրի կլիման հարմար
չէ մշակաբույսերի աճեցման համար, բացատրե՛ք պատճառը:
Նաև պարզե՛ք, թե ո՞ր երկրից եք ստանում այն սննդամթերքները,
որոնք չեն արտադրվում ձեր երկրում: Բացատրեք, թե
ինչու՞ է տվյալ արտահանող երկրի կլիման ավելի հարմար
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.11 ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ուսում նասիրե՛ք

3 առողջապահական խնդիրները և հիվանդությունները, որոնք
2 ծագում և հեշտությամբ տարածվում են որոշակի կլիմայական
1 պայմաններում (մալարիա, արևադարձային տենդ, ջերմային
հարված, շնչառական խնդիրներ, սննդային թունավորում ներ կամ
ալերգիաներ): Ի՞նչ կապ կա այս հիվանդությունների և կլիմայի
միջև: Աշխարհում որքա՞ն մարդ է տուժում կլիմայի հետևանքով
և ինչպե՞ս կարելի է այն կանխել: Խմբի կամ դասարանի համար
պատրաստե՛ք թեմայի վերաբերյալ սլայդ-ցուցադրություն:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.12 ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՉԱՓՈՒՄ:

3 Պարզե՛ք, թե ինչպե՞ս և ի՞նչ գործիքներով են չափում
կլիմայական պարամետրերը: Ինչպե՞ս են ստացված
2
տվյալներն օգտագործվում՝ եղանակի կանխատեսման համար:
1
Կազմակերպե՛ք օդերևութաբանական կայան և պարզե՛ք՝
արդյոք կարո՞ղ եք օգտակար լինել տեղական և ազգային
մակարդակներում չափում ների կատարման հարցում: Շատ
երկրներ նման չափում ների համար չունեն ֆինանսական
միջոցներ, տեխնիկական անձնակազմ կամ այլ ռեսուրսներ: Ձեր
կարծիքով, ինչպե՞ս է դա ազդում մարդկանց և համայնքների
վրա: Մարդկային և նյութական ռեսուրսների բացակայությունն
արդյոք այդ մարդկանց կամ համայնքներին դարձնու՞մ է առավել
խոցելի ծայրահեղ եղանակային երևույթների նկատմամբ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.13 ՏԱՔ ՀՈՂ: Երկրի որոշ շրջաններ, հողի մակերևույթից, գույնից
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3 և այլ գործոններից կախված, ավելի արագ են տաքանում, քան
2 մյուսները: Նկատե՞լ եք, թե օդի ջերմաստիճանն ինչպե՞ս է փոխվում
արևոտ տարածքում, ի տարբերություն ստվերոտ տարածքի:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

3 է կլիման ազդում մեր կյանքի, ճանապարհորդությունների,
հանգստի կամ ընդհանուր բարեկեցության վրա: Ձեր
կարծիքով, կլիման կարո՞ղ է դեր խաղալ կյանքի որակի
բարելավման հարցում: Ինչու՞: Պատրաստե՛ք պաստառ ձեր
հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ: Այնուհետև
փոխանակե՛ք պաստառները և քննարկե՛ք արդյունքները:
Համաձա՞յն եք, թե՞ ոչ միմյանց եզրահանգում ների հետ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.15 ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԷՎՈԼՈՒՑԻԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ:
3

Ընտրե՛ք բույսի կամ կենդանու որևէ տեսակ և պարզե՛ք, թե
կլիմայական պայմաններին հարմարվելու համար զարգացման
ի՞նչ ճանապարհ է անցել: Ի՞նչ առանձնահատուկ հատկանիշներ
են զարգացել: Այդ թեմայի վերաբերյալ հավաքե՛ք մանրամասն
տեղեկատվություն և պատրաստե՛ք զեկույց:

Ա.16 Կատարե՛ք ցանկացած մեկ այլ առաջադրանք, որն արժանացել
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2 3

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

է ձեր ուսուցչի կամ առաջնորդի հավանությանը:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.14 ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ: Պարզե՛ք, թե ինչպե՞ս

Ա

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ի՞նչ եք կարծում, ջուրը կամ հողը շա՞տ ջերմություն են կլանում:
Դրանցից ո՞րն է ավելի շատ ջերմություն կլանում: Ազդու՞մ է արդյոք
հողի մակերևույթի գույնը (օրինակ, սառույց, ավազ, սև հող)
կլանվող ջերմության քանակի վրա: Փորձնական ճանապարհով
պարզե՛ք, թե ջուրը և տարբեր գույնի հողերն ինչպե՞ս են կլանում և
պահում ջերմությունը: Փորձի կատարման համար ձեզ հարկավոր
է արևոտ տարածք կամ ուժեղ հզորությամբ լամպ, երեք ափսե,
երեք ջերմաչափ, մուգ գույնի հող, բաց գույնի ավազ, ջուր և
ժամացույց: Հավասար քանակությամբ 1-ին ափսեում լցրե՛ք հող,
2-րդում՝ ավազ, 3-րդում՝ ջուր: Բոլոր ափսեներում տեղադրե՛ք
1-ական ջերմաչափ: Ափսեները 10 րոպե թողե՛ք լամպի կամ արևի
լույսի տակ և յուրաքանչյուր րոպե գրանցե՛ք ջերմաստիճանը:
Այնուհետև ափսեները տեղադրե՛ք ստվերում և նորից կրկնե՛ք
նույն գործողությունը 10 րոպեի ընթացքում: Նույն փորձը կարող
եք կատարել խոնավ կամ չոր հողի, նոր հնձած խոտածածկույթի
կամ այլ մակերևույթների հետ: Ձեր տարածաշրջանում ո՞ր հողային
մակերևույթներն են առավել շատ արևի ջերմությունը կլանում:
Առավել մանրամասն կարող եք իմանալ՝ այցելելով
www.ucar.edu/learn/1_1_2_5t.htm կայքը:
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ԲԱԺ ԻՆ Բ.
Թ ՅԱՆ

Ւ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Բ.1. ԿԱՄ Բ.2. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ:
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԱՅՍ
ԲԱԺՆԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ
Ù
կլիմայի փոփոխության բնական և
մարդածին պատճառները,
ÙԳԻՏԱԿՑԵԼ
Ù
կլիմայի վրա մարդու առօրյա
գործունեության ազդեցության հետևանքները:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ԿՅԱՆՔ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ

Ա

3 մասին վավերագրական ֆիլմի (օրինակ՝ «Անհարմար
2 ճշմարտություն կամ սառույցի հետապնդում») խմբակային
դիտում: Այնուհետև քննարկե՛ք ձեր տպավորությունները: Դուք
1
համաձա՞յն եք ֆիլմում ներկայացված տվյալների հետ: Եթե այո,
ապա ինչու՞: Ո՞ր տեսակետներն են ներկայացված ֆիլմում, և
որո՞նք՝ ոչ: Ո՞րն է ֆիլմի գլխավոր ուղերձը: Ի՞նչ գործողություններ
են առաջարկում: Եվ, ամենակարևորը, ձեր խումբն ի՞նչ է
պատրաստվում ձեռնարկել՝ դրանք իրականացնելու համար:
Մշակե՛ք գործողությունների իրականացման պլան:

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.02 ՖԻԼՄԻ ԴԻՏՈՒՄ: Կազմակերպե՛ք կլիմայի փոփոխության

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 Երկրի կլիմայի պատմությունն՝ ուշադրություն դարձնելով
2 սառցադաշտային և ավելի տաք (միջսառցադաշտային)
ժամանակաշրջանների վրա: Ինչպիսի՞ն է եղել կյանքը Երկրի
1
վրա այդ ժամանակներում: Ուշադրություն դարձրե՛ք անցյալում
գոյություն ունեցած հրաբուխների և Երկրի կլիմայի վրա
դրանց ունեցած հնարավոր ազդեցության վրա: Դուք որևէ
նոր բան սովորեցի՞ք: Ի՞նչն էր հետաքրքիր կամ զարմանալի:
Ձեր բացահայտում ների և եզրակացությունների մասին
կատարե՛ք գրառում ներ կամ ստեղծե՛ք նկարներ և տեղադրե՛ք
ձեր դասասենյակում, դպրոցի պատերին կամ այնտեղ, որտեղ
սովորաբար տեղի են ունենում ձեր խմբի հանդիպում ները:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.01 ԿԼԻՄԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ուսում նասիրե՛ք

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ
ԿԱՏԱՐԵՔ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.03 ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ
տեսք կունենա ձեր հայրենի քաղաքը կամ գյուղը 100 տարի
անց: Կլիմայի փոփոխությունն ինչպե՞ս կանդրադառնա ձեր
բնակավայրի վրա: Ի՞նչ որոշում ներ կկայացնեն մարդիկ՝ կլիմայի
1
փոփոխության հետևանքները հաղթահարելու համար: Լարե՛ք
ձեր երևակայությունը և նկարագրե՛ք, թե ինչի՞ այն կարող է
հանգեցնել:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.04 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ՇՈՒՐՋԸ: Երբևէ

մտածե՞լ եք, թե քանի՞ անջատիչ ու վարդակ կա ձեր տանը: Հաշվե՛ք
դրանք, ապա նկարե՛ք նկարներ՝ նկարագրելով, թե ինչպե՞ս է
էլեկտրաէներգիան օգտագործվում ձեր տանը, դպրոցում կամ
1
հիվանդանոցում: Քննարկե՛ք այս թեման խմբում: Ի՞նչ եք կարծում,
օրական որքա՞ն էլեկտրաէներգիա եք սպառում: Խրախուսե՛ք
տան անդամ ներին, որպեսզի խնայեն էլեկտրաէներգիան:
Պատրաստե՛ք անջատիչների համար գեղեցիկ կափարիչներ և
տեղադրե՛ք դրանք բնակարանի անջատիչների վրա:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.05 ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԳԻՐ: Ուշադրություն դարձրե՞լ եք, թե ինչո՞վ
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եք սնվում ամեն օր: Եկել է ժամանակը, որպեսզի դուք և
ձեր խմբի երեխաները պահեն սննդամթերքների օրագիր:
Օրագրում գրի առե՛ք, թե ի՞նչով եք սնվում շաբաթվա ընթացքում:
1
Այնուհետև հաշվե՛ք օգտագործած մսի քանակը: Ի՞նչ տեսակի
միս եք օգտագործում: Պարզե՛՛ք և բացատրե՛ք, թե ինչպե՞ս է
անասնապահությունը նպաստում կլիմայի փոփոխությանը:
Այնուհետև, ուսուցչի կամ առաջնորդի հետ միասին
ներկայացրե՛ք այն ճաշատեսակները, որոնց բաղադրամասերի
արտադրությունը համեմատաբար քիչ է նպաստում ջերմոցային
գազերի արտանետում ների առաջացմանը: Ինչպե՞ս է ռացիոնալ
սնուցումը նպաստում գլոբալ տաքացման նվազեցմանը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԿՅԱՆՔ

Բ.07 ԿԼԻՄԱՅԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԽԱՂ - ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ:
2
1

Խմբի հետ միասին պատրաստե՛ք քարտեր, որոնցից
յուրաքանչյուրի վրա գրե՛ք կլիմային վերաբերող որևէ բառ կամ
բառակապակցություն, օրինակ, «երաշտ», «ջերմոցային գազեր»
կամ «գլոբալ տաքացում»: Եղե՛ք հնարավորինս ստեղծագործող:
Խառնե՛ք բոլոր քարտերը և բաժանվե՛ք թիմերի: Խաղացե՛ք
խաղ-հանելուկ, որի ժամանակ մ նջախաղի շարժում ներով
մասնակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է նկարագրի իր ձեռքում
եղած քարտի վրա գրված միտքը, իսկ իր թիմը պետք է կռահի,
թե ինչի՞ մասին է խոսքը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.08 ԳԱԶԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԻԿՏՈՐԻՆԱ: Պատրաստե՛ք
2
1

քարտեր, որոնց մի երեսին գրե՛ք որևէ ջերմոցային գազի
անվանումը, իսկ մյուս երեսին՝ դրա առանձնահատկությունները:
Օրինակ, ածխածնի երկօքսիդի դեպքում կարող եք թվարկել
հետևյալ հատկությունները՝ անգույն գազ է, որը կազմում է օդի
մոտավորապես 0.3%-ը, սննդի աղբյուր է բույսերի համար:
Խաղացե՛ք վիկտորինա, որի ժամանակ ձեզանից մեկը պետք է
ներկայացնի որևէ գազի հատկությունները, մյուսները պետք է
կռահեն, թե ո՞ր գազի մասին է խոսքը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

նպատակներով օգտագործում ենք որոշակի քանակությամբ ջուր,
օրինակ, ատամ ները լվանալու կամ ճաշ եփելու համար: Այսօր
որքա՞ն ջուր եք օգտագործել: Պատրաստե՛ք պաստառ և գրե՛ք
1
ձեր խմբի անդամ ների անունները: Յուրաքանչյուր մասնակցին
այդ օրն օգտագործած յուրաքանչյուր լիտր ջրի համար տվե՛ք
մեկ կպչուն թերթիկ՝ պաստառին փակցնելու համար: Օրինակի
համար, կարող եք հարցնել. «Ու՞մ հագին կա բամբակյա, կիսաթև
մարզաշապիկ» և բացատրել, որ ջուրը նախ և առաջ անհրաժեշտ
է բամբակի աճեցման համար: Խմելու ջուրը հարկավոր է
բամբակի բերքը հավաքող մարդկանց: Այն անհրաժեշտ է նաև
բամբակը բեռնատարներով գործարան տեղափոխելու, ինչպես
նաև այն բեռնատարի համար, որը պատրաստի արտադրանքը
տեղափոխում է պահեստ: Ջուրը հարկավոր է նաև մարզաշապիկը
լվանալու համար: Ուսուցչի կամ առաջնորդի հետ միասին կարող
եք բերել «անտեսանելի» ջրի օգտագործման շատ այլ օրինակներ:
Ի՞նչ տեսք ունի պաստառն առաջադրանքի կատարման ավարտին:
Պարզե՛ք, ինչքա՞ն ջուր է պահանջվում տարբեր արտադրանքների
(մեքենա, գիրք կամ համբուրգեր) արտադրության համար: Ձեր
բացահայտում ներով կիսվե՛ք խմբի հետ:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.06 ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ՋՈՒՐԸ: Մենք ամեն օր տարբեր

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Բ.09 ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐ: Բաժանվե՛ք խմբերի և ընտրե՛ք
3 հանածո վառելիքների որևէ աղբյուր՝ ածուխ, բնական գազ և
այլն: Տվյալ թեմայի վերաբերյալ պատրաստե՛ք հնարավորինս
2
մանարամասն զեկույց: Դուք կարող եք պատրաստել սլայդ1
ցուցադրություն կամ պաստառ, կամ նույնիսկ պապիեմաշեից (papier mache) մակետ: Աշխատե՛ք, որ այն լինի
գունեղ և հետաքրքիր: Որո՞նք են այդ հանածո վառելիքի
առավելություններն ու թերությունները: Ի՞նչ պահանջարկ
ունի աշխարհում: Այնուհետև յուրաքանչյուր խումբ պետք է
ներկայացնի իր աշխատանքը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.10 ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏԸ ՏԱՐԱՅՈՒՄ: Ձեզ հետաքրքրու՞մ

3 է, թե ի՞նչ է իրականում ջերմոցային էֆեկտը: Դա կարելի է
պարզել սովորական փորձի միջոցով: Դրա համար անհրաժեշտ
2
է երկու փոքր ջերմաչափ, ապակյա տարա կամ այլ թափանցիկ
տարա, ժամացույց, բնական լուսավորությամբ տարածք կամ
բարձր հզորության լամպ: Ջերմաչափերը տեղադրե՛ք բնական
լուսավորություն ունեցող տարածքում: Ջերմաչափերից մեկը
ծածկե՛ք շրջված ապակյա տարայով: Փորձի տևողությունը 10 րոպե
է: Այդ ժամանակամիջոցում րոպեն մեկ գրի առե՛ք ջերմաչափերի
ցույց տված ջերմաստիճանները: Կա՞ արդյոք ջերմաստիճանի
տարբերություն տարայի ներսում և դրանից դուրս: Սա հիշեցնու՞մ է
արդյոք ջերմոցային էֆեկտը: Այս փորձի մասին կարող եք ավելին
իմանալ http://sln.fi.edu/tfi/activity/Earth/Earth-5.html կայքում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.11 ԲԱՆԱՎԵՃ ԿԼԻՄԱՅԻ ՇՈՒՐՋ:

112

Ոմանք պնդում են, որ
կլիմայի
փոփոխությունը
բնական
գործընթաց
է և կապված
3
չէ մարդու գործունեության հետ: Բաժանվե՛ք թիմերի, ընտրե՛ք
2
բանավեճում այն կողմը, որը ցանկանում եք ներկայացնել և
ուսում նասիրե՛ք դրա համար անհրաժեշտ փաստարկները:
Այնուհետեւ հավաքվե՛ք ամբողջ խմբով և անցկացրե՛ք բանավեճ
տվյալ թեմայի շուրջ: Որպես դատավորներ ընտրե՛ք օբյեկտիվ
մարդկանց (ծնողներ, ուսուցիչներ կամ ղեկավարներ), որոնք
պետք է որոշեն, թե ո՞ր թիմի փաստարկներն են ավելի համոզիչ:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 տարբեր արտադրանքների արտադրության համար տարբեր
քանակությամբ էներգիա է պահանջվում: Օրինակ, տավարի
2
մսի արտադրության համար ավելի շատ էներգիա է ծախսվում,
քան եգիպտացորենի: Ընտրե՛ք ձեր սիրած ուտեստը և
պարզե՛ք, թե որքա՞ն և ի՞նչ տեսակի էներգիա է անհրաժեշտ դրա
արտադրության համար: Համեմատե՛ք ձեր տվյալները խմբի
մ նացած անդամ ների տվյալների հետ: Ու՞մ սիրած կերակուրն է
ամենից շատ «էներգատարը»: Կազմե՛ք բոլոր սննդամթերքների
ցանկն աճման կարգով՝ ըստ դրանց արտադրության համար
պահանջվող էներգիայի քանակի: Արդյո՞ք ձեր դիտարկում ները
կազդեն ձեր սնվելու սովորությունների փոփոխման վրա: Կազմե՛ք
այնպիսի ճաշացանկ, որի պատրաստման համար շատ էներգիա
չի պահանջվում: Դա կարող է լինել քիչ փաթեթավորմամբ,
տեղական արտադրության և բուսական ծագման, հիմ նականում՝
թարմ մթերքներից պատրաստված կերակուր: Պատրաստե՛ք
այդ կերակուրն ինքնուրույն կամ խմբի հետ: Փորձե՛ք նոր
բաղադրատոմս կամ հորինե՛ք ձեր սեփականը: Ձեզ դուր եկա՞վ ձեր
պատրաստած ուտեստը:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.12 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՆ: Գիտե՞ք, որ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Բ.13 ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ:

Ո՞ր քաղաքներում են հայտնաբերվել CO2-ի ամենաբարձր
3
մակարդակները: Փնտրե՛ք այս հարցի պատասխանը: Որո՞նք
2 են CO -ի նման բարձր մակարդակների պատճառները և ի՞նչ
2
են ձեռնարկում այդ քաղաքները խնդրի լուծման համար: Ձեր
եզրահանգում ների մասին պատրաստե՛ք սլայդ-ցուցադրություն
կամ կարճ վավերագրական ֆիլմ և ցույց տվե՛ք այն ուսուցիչներին
և ձեր խմբին:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.14 ԱԾԽԱԾՆԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ

3 ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ: Պարզե՛ք CO2–ի արտանետում ների
2 ընդհանուր մակարդակը ձեր երկրում և մեկ շնչի հաշվով:
Ձեր կարծիքով, ո՞ր տեղում է ձեր երկիրն այլ երկրների
համեմատ և ինչու՞: Պատրաստե՛ք պաստառ՝ վրան նշելով
ձեր աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքին մոտեցե՛ք
ստեղծագործաբար: Դուք նույնիսկ կարող եք քարտեզ նկարել:
CO2–ի արտանետում ների մասին տեղեկատվությունը կարող եք
գտնել www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/31/worldcarbon-dioxide-emissions-country-data-co2 կայքում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.15 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ: Էլ Նինոն և
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3 Լա Նինան բնական երևույթներ են, որոնք տեղի են ունենում,
երբ Խաղաղ օվկիանոսի ջրերը դառնում են արտասովոր տաք
կամ անսովոր սառը: Ուսում նասիրե՛ք այդ երևույթները: Ե՞րբ
են դրանք վերջին անգամ տեղի ունեցել: Մարդիկ ինչպիսի՞
եղանակային երևույթների հետ են դրանք կապում: Ինչպե՞ս է դա
ազդում աշխարհի բնակչության վրա: Պատրաստե՛ք պաստառ՝
ներկայացնելով ձեր եզրահանգում ները:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Բ.17

Կատարե՛ք ցանկացած մեկ այլ առաջադրանք, որն արժանացել
է ձեր ուսուցչի կամ առաջնորդի հավանությանը:

Ա

Բ

1 2 3
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԿՅԱՆՔ

Գիտե՞ք, որ
Երկրի
ուղեծրի
տատանում
ները
և
առանցքի
թեքությունը
3
կարող են առաջ բերել կլիմայի փոփոխություններ: Դրանք
կանխատեսելի չեն, Երկրի առանցքի թեքությունը տատանվում
է 22 - 25 աստիճանների միջև՝ մոտ 41000 տարի տևողությամբ
ցիկլի ընթացքում: Փորձե՛ք ավելին իմանալ տիեզերքում Երկրի
դիրքի և տասնյակ հազարավոր տարիների ընթացքում կլիմայի
վրա ունեցած ազդեցության մասին: Պատրաստե՛ք արեգակի
շուրջը պտտվող Երկրի մակետն այնպես, որ հնարավոր լինի
փոխել Երկրի ուղեծիրը և թեքությունը՝ հասկանալու համար, թե
ինչպե՞ս է դա ազդում արևից Երկրի ունեցած հեռավորության
վրա:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.16 ԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ԲԱԺ ԻՆ Գ.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՒԹ ՅԱՆ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈ

Ը
Ր
Ե
Ն
Ք
Ն
Ա
Վ
Ե
Տ
ՀԵ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Գ.1. ԿԱՄ Գ.2. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ:
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ,
Ù
թե ինչպե՞ս է կլիմայի փոփոխությունն
ազդում բնական էկոհամակարգերի վրա,
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ,
Ù
թե կլիմայի փոփոխությունն ի՞նչ
ազդեցություն է ունենում մարդու առողջության,
անվտանգության և տնտեսությունների վրա:
116

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ԿՅԱՆՔ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ

Ա

3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ: Գյուղատնտեսությունը,
2 ձկնաբուծությունը և անտառտնտեսությունը մեզ ապահովում են
սննդով և բնական շատ պաշարներով: Դրանք համաշխարհային
տնտեսության համար կարևոր ոլորտներ են, որոնք ապահովում
են եկամուտներ 1 մլրդ մարդու համար (աղբյուրը՝ ՊԳԿ): Խմբում
քննարկե՛ք այն հարցը, թե ի՞նչ անդրադարձ կունենա կլիմայի
փոփոխությունը ձեր երկրի պարենային արտադրության վրա:
Պարենի անվտանգության և գյուղաբնակների զբաղվածության
ապահովման ի՞նչ տարբերակներ կան:

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.02 ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ: Դասարանի կամ
2 խմբի երեխաների հետ միասին նկարե՛ք Երկրի քարտեզը՝ նշելով
օվկիանոսները, ծովերը, լեռները, անապատները, անտառները,
1 բևեռային սառցե գլխարկները և այլն: Յուրաքանչյուր
տարածաշրջանի վրա ամրացրե՛ք կպչուն թուղթ և վրան նշե՛ք
տվյալ տարածքի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության
հետևանքները, օրինակ, Արկտիկայի սառույցը հալչելու է,
բարձրանալու է օվկիանոսի ջրի թթվայնության մակարդակը:
Քարտեզը տեղադրե՛ք դպրոցականների համար տեսանելի
վայրում: Նմանօրինակ քարտեզների օրինակներ կարող եք
գտնել http://www.connect4climate.org/blog/visualising-awarming-world կայքում:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.01 ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.03 ՈՐՍ: Այս խաղը հիշեցնում է ավանդական «գայլեր և

ոչխարներ» խաղը: Մասնակիցների մի մասին հանձնարարվում
է բևեռային արջի դերը, իսկ մյուսներին՝ ծովաշան դերը: Խաղի
1-ին փուլում ծովաշների համար անվտանգության գոտիները
1
բացակայում են, որպեսզի նրանք փախչել չկարողանան: Արջը
որքան շատ ծովաշուն որսա, այնքան ավելի շուտ կկշտանա
և կգնա իր որջը: Հաջորդ փուլում հատակին դրե՛ք օղակներ,
որոնք ծովաշների համար կծառայեն որպես անվտանգության
գոտիներ: Երրորդ փուլում ավելացրե՛ք օղակների թիվը և
բևեռային արջերին, որոնք ոչ մի ծովաշուն չեն բռնել, խնդրե՛ք,
որպեսզի դանդաղ շարժվեն, քանի որ նրանք քաղցած
են և հոգնած: Եթե արջը 3-րդ փուլում ոչ մի ծովաշուն չի
որսում, խաղից դուրս է գալիս, քանի որ սովամահ է եղել:
Ուսուցչի կամ առաջնորդի հետ միասին փորձե՛ք պարզել, թե
կլիմայի փոփոխությունն ի՞նչ ազդեցություն կարող է ունենալ
կենդանիների վրա:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.04 ՄԻ ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: Դուք,

հավանաբար, հիշում եք Բանգլադեշում ապրող Օմար Ֆարուկ
անունով աղքատ մարդու պատմությունը, որը ջրհեղեղի
1 պատճառով բերքը կորցնելուց հետո հարկադրված թողել
էր տունը և տեղափոխվել քաղաք: Ստեղծե՛ք ձեր սեփական
պատմությունը մի մարդու կամ ընտանիքի մասին, որը
տուժել է կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած
ծայրահեղ եղանակային երևույթներից: Ին՞չ է պատահել նրանց,
ինչպե՞ս են նրանք հաղթահարել իրավիճակը: Պատմությունը
նկարազարդե՛ք և այն ցույց տվե՛ք ձեր ծնողներին և ընտանիքի
անդամ ներին:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.05 ՆԱՅԵԼ ՕՎԿՒԱՆՈՍԻ ԽՈՐՔԵՐԸ: Մասնակիցներին
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խնդրե՛ք բերել տուփեր, որոնք կարելի է վերաօգտագործել
(կոշիկի տուփ կամ ցանկացած այլ տուփ, որը կարելի է ուղարկել
վերամշակման): Ստորջրյա բուսական և կենդանական աշխարհը
1
ստեղծելու համար նախապատրաստե՛ք տարբեր նյութեր՝ կպչուն
պիտակներ, սիգարետի թուղթ, մարկերներ, ամսագրերից
կտրած թերթիկներ և այլն: Իրենց տուփերում ստորջրյա

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.07 ՓՐԿԵ՛Ք ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ: Պարզե՛ք, թե ո՞ր կենդանիներն
2
1

են տուժում կլիմայի փոփոխությունից: Այդ մասին մանրամասն
տեղեկությունները կգտնեք http://www.panda.org/about_
our_Earth/aboutcc/problems/effects/species կայքում: Ո՞րն է
ձեր սիրած կենդանին և ինչու՞: Որտե՞ղ է այն ապրում: Որո՞նք են
այդ կենդանու համար կլիմայի փոփոխության հետ կապված
հնարավոր վտանգները, և ինչպե՞ս կարող եք օգնել: Նկարե՛ք ձեր
սիրած կենդանուն և կողքին գրե՛ք այն ամենն, ինչ պարզել եք
տվյալ կենդանու մասին:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.08 ԽՈՐՀԵԼՈՒ ԹԵՄԱ: Այս ձեռնարկում դուք իմացաք այն

3 մթերքների մասին, որոնք, կլիմայի փոփոխության պատճառով,
հավանաբար, կդառնան մեզ համար անհասանելի: Դրանցից որի՞
2
բացակայությունը ձեզ ամենից շատ կտխրեցնի: Պարզե՛ք, թե ի՞նչ
1
վնաս կարող է առաջացնել կլիմայի փոփոխությունը, և արդյո՞ք
կարող եք փրկել ձեր սիրած սնունդը: Պատրաստե՛ք այդ թեմայի
վերաբերյալ պաստառ և տեղադրե՛ք այն դպրոցում, տեղական
գրադարանում կամ դպրոցի կամ խմբի վեբկայքում:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

2
1

շատ դուր գալիս՝ լողափայի՞ն, լեռնայի՞ն, անապատայի՞ն, թե՞
անտառային: Իմացե՛ք ավելին ձեր սիրած լանդշաֆտի մասին:
Արդյոք այն գտնվու՞մ է կլիմայի փոփոխության ազդեցության
տակ, և, եթե այո, ապա ինչպե՞ս: Ինչպիսի՞ն է այնտեղի բույսերի
և կենդանիների վիճակը: Եթե ապրում եք այդ վայրից ոչ հեռու,
ապա այցելե՛ք այնտեղ և լուսանկարե՛ք կամ նկարներ ստեղծե՛ք:
Լուսանկարներին ու նկարներին կցե՛ք ձեր նշում ները և ցույց
տվե՛ք խմբին կամ դասարանին:

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.06 ՍԻՐՎԱԾ ՎԱՅՐԵՐ: Ո՞ր բնապատկերն է ձեզ ամենից

Ա

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

աշխարհի կառուցում ն ավարտելուց հետո, խնդրե՛ք ուսուցչին
կամ ղեկավարին սև թղթով կամ ստվարաթղթով գաղտնի ծածկել
ձեր պատրաստած գեղեցիկ պատկերները: Հետո մեկդ մյուսին
խնդրեք նայել արկղերի մեջ: Ի՞նչ զգացողություն ունեցան նրանք,
երբ այնտեղ «ոչինչ» չտեսան: Արդյոք դա չի՞ հիշեցնում այն, ինչ
տեղի է ունենում կլիմայի փոփոխության պատճառով ծովային
էկոհամակարգերի հետ: Քննարկե՛ք այս թեման ձեր խմբում: Ի՞նչ
կարող եք անել ծովի թանկարժեք պաշաները փրկելու համար:

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Գ.09 ՊԻԵՍ ՋՐԻ ՄԱՍԻՆ:

Կազմե՛ք փոքր խմբեր և գրե՛ք կարճ
պիես
մի
համայնքի
մասին,
որի բնակիչների համար ջուրն
3
առանձնահատուկ նշանակություն ունի: Ոմանք հավ են պահում,
2
մյուսները՝ բանջարեղեն են աճեցնում: Վերջերս գյուղում
1
կլիմայի փոփոխության հետևանքով ջրի սակավության խնդիր
է առաջացել: Ինչպե՞ս է դա ազդում բնակիչների կյանքի վրա:
Որո՞նք են խնդրի հնարավոր լուծում ները: Զարգացրե՛ք ձեր
երևակայությունը: Հրավիրե՛ք ձեր ընտանիքին ու ընկերներին
դիտելու խմբերի պատրաստած բեմականացում ները:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.10 ՎՏԱՆԳՎԱԾ ՎԱՅՐԵՐ: Պարզե՛ք, թե կլիմայի

3 փոփոխության պատճառով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի համաշխարհային
ժառանգության ցանկում ընդգրկված ո՞ր օբյեկտներն են
2
վտանգված և կոնկրետ ի՞նչ վտանգներ կան: Ընտրե՛ք այն
1
օբյեկտները, որոնք ձեզ հետաքրքրում են և ստեղծե՛ք կոլաժ,
հորինե՛ք պատմվածք կամ պատրաստե՛ք զեկույց: Մի՛ մոռացեք
նկարազարդել գրած պատմությունը: Պատմե՛ք դրանց գտնվելու
վայրի, պատմության և սպառնացող վտանգների մասին: Ձեր
աշխատանքը ցուցադրե՛ք դպրոցում կամ համայնքում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.11 ՋՐԻ ՈՏՆԱՀԵՏՔ:
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Մաքուր ջուրը մեզ համար ունի
կենսական
նշանակություն:
Մենք այն օգտագործում ենք
3
ամեն օր՝ տարբեր նպատակներով: Կլիմայի փոփոխությունը
2
սպառնում է մեր լճերին ու գետերին, և, հետևաբար, նաև
1
ջրամատակարարմանը: Պարզե՛ք, թե որքա՞ն ջուր է սպառում ձեր
ընտանիքը: Այս հարցում ձեզ օգտակար կլինի www.swfwmd.
state.fl.us/conservation/thepowerof10 կայքը: Արդյո՞ք, ձեր
կարծիքով, դուք ջուր շատ եք վատնում: Ի՞նչ կարող եք անել՝ ջրի
սպառումը նվազեցնելու համար: Ձեր ընտանիքին պատմե՛ք ջրի
խնայողության օգուտների մասին:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

3 Կլիմայի փոփոխությունն ազդում է անտառների վրա, բայց
անտառն էլ, իր հերթին, ազդում է կլիմայի վրա: Ջերմաստիճանի
2
նույնիսկ Ցելսիուսի 1 աստիճան փոփոխությունն ազդում է
անտառի գործառույթի և կազմության վրա: Համեմատե՛ք
կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետևանքները երեք տիպի
անտառների վրա՝ մանգրովյան, լեռնային և բորեալ: Ինչպե՞ս են
ազդում այդ անտառները կլիմայի փոփոխության վրա: Ստեղծե՛ք
քարտային խաղ անտառի կարևորության և կլիմայի հետ ունեցած
կապի մասին:

ԿՅԱՆՔ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.13 ԱՆՏԱՌԸ ՓՈԽՎՈՒՄ Է ԿԼԻՄԱՅԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ:

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Մեր ժամանակներում գնալով
մեծանում
է
ձկնաբուծության,
որպես
սննդի ապահովման
3
կարևոր աղբյուրի, դերը, քանի որ երաշտը և կլիմայի
2
փոփոխության այլ հետևանքները մեծ վնաս են հասցնում
գյուղատնտեսությանը (Ծովային խնամակալական խորհուրդ):
Շատ ձկնատեսակների որսն ավելի արագ է տեղի ունենում, քան
այդ տեսակները կկարողանան վերարտադրվել, որի հետևանքով
դրանք հայտնվում են անհետացման եզրին: Այս հարցում մեր
օգնությունը կլինի այն, որ գնենք այնպիսի ձկնատեսակներ և
ծովամթերքներ, որոնց չի սպառնում անհետացման վտանգը և
որոնք բուծվում են կայուն եղանակներով: Պարզե՛ք, որո՞նք են այդ
ձկնատեսակները, պատրաստե՛ք գրքույկ այդ ձկների նկարներով
և նկարագրությամբ: Գրքույկում ընթերցողներին խորհուրդ տվե՛ք
սնվել միայն այն ձկնատեսակներով, որոնք վտանգված չեն:
Ստեղծված տեղեկատվական նյութը տարածե՛ք ձեր համայնքում:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.12 ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Գ.14 ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ: Կազմե՛ք զույգեր, ընդ որում,

3 մեկը պետք է կատարի ֆերմերի դերը, մյուսը՝ հարցատուի:
Յուրաքանչյուր զույգի համար ընտրե՛ք որևէ երկիր:
2
Յուրաքանչյուր «ֆերմեր» պետք է նախապես ուսում նասիրի
ընտրված երկրի կլիման, իսկ «հարցատուն» այդ ընթացքում
պետք է նախապատրաստի հարցերը: Պատրաստ լինելուն
պես յուրաքանչյուր զույգ անցկացնում է իր հարցազրույցը:
Հարցատուն տալիս է հարցեր, օրինակ, ինչպե՞ս է կլիմայի
փոփոխությունն ազդում բերքի և, առհասարակ, ամբողջ
գյուղատնտեսական էկոհամակարգի վրա, իսկ ֆերմերը
պատասխանում է:
Լրացուցիչ. Համառոտագրե՛ք պատասխանները կամ ձայնագրե՛ք
հարցազրույցը: Դա կօգնի ձեզ կլիմայի փոփոխության մասին
գրել հոդված տեղական թերթի համար: Դուք նույնիսկ կարող եք
ստեղծել ձեր սեփական թերթը, որտեղ կարող եք զետեղել ձեր
բոլոր հոդվածները:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.15 ԿԼԻՄԱՅԻ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐ: Գիտանականների

3 կանխատեսմամբ, կլիմայի փոփոխության հետևանքների
պատճառով մինչև 2050 թ.-ը 50 մլն մարդ հարկադրված կլինի
թողնել հայրենի բնակավայրը: Փախստականների մեծ մասը ո՞ր
երկրներից կարող են լինել և ու՞ր կարող են գնալ: Եղանակային
ի՞նչ երևույթներ կարող են ստիպել նրանց տեղափոխվել: Կլիմայի
փախստականների մասին ավելին կարող եք իմանալ http://
education.nationalgeographic.co.uk/education/encyclopedia/
climaterefugee/?ar_a=1 կայքում:
Պատրաստե՛ք տվյալ թեմային նվիրված կարճ վավերագրական
ֆիլմ և ցուցադրե՛ք այն դպրոցում: Որոշ գաղափարներ կարող եք
գտնել
http://youtu.be/B7Dc-Nb-y9M և
http://youtu.be/dW51esWhr04 կայքերում:
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Գ.17 Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է
արժանացել ուսուցչի կամ առաջնորդի կողմից:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2 3

ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 փոփոխությունը կնպաստի մի շարք հիվանդությունների
(մալարիա, փորլուծություն և արևադարձային տենդ):
2
Պարզե՛ք, թե ի՞նչ հիվանդություններ կարող են տարածվել
1
կլիմայի փոփոխության պատճաոով և ինչու՞: Ինչպե՞ս են այդ
հիվանդությունները տարածվում, ու՞մ վրա են հատկապես
ազդում, ո՞ր շրջաններում են գերակշռում: Համարու՞մ եք արդյոք,
որ որոշ վայրերում կլիմայի փոփոխության պատճառով
արդեն գրանցվել է հիվանդացության աճ: Ինչպե՞ս կարելի է
լուծել այդ խնդիրը: Ընտանիքի անդամ ներին, ընկերներին և
համադասարանցիներին հրավիրե՛ք հարց ու պատասխանի
երեկոյի, որի ընթացքում դուք ձեր խմբի երեխաների հետ հանդես
կգաք որպես փորձագետներ: Չմոռանա՛ք նախապատրաստվել,
չէ՞ որ հրավիրվածները կարող են ձեզ կլիմայի փոփոխության և
առողջության վերաբերյալ հարցեր ուղղել:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.16 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ: Ակնկալվում է, որ կլիմայի

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺ ԻՆ Դ.

Ն
Ա
Յ
Թ
Ւ
Ո
Խ
Ո
Փ
Ո
Փ
Ի
Յ
ԿԼԻՄԱ
ԾՈՒՄ
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԼՈՒ

ՆԵՐԸ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Դ.1. ԿԱՄ Դ.2. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ:
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ» ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
Ùսովորել
Ù
ԲԱՑԱՏՐԵԼ այն հիմնական լուծումները,
որոնք կիրառելի են կլիմայի փոփոխության դեմ
պայքարում,
ÙՏԵՂԵԿԱՆԱԼ,
Ù
թե միջազգային հանրությունն
ի՞նչ աշխատանքներ է կատարում հիմնախնդրի
լուծման ուղղությամբ:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ԿՅԱՆՔ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԱՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ

Ա

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

3 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կազմե՛ք խմբեր, որպեսզի
2 միասին ուսում նասիրեք վերջերս կլիմայի փոփոխության
1 հետևանքով տեղի ունեցած տարերային աղետները: Միգուցե
դուք եղե՞լ եք այնտեղ և հիշու՞մ եք ամեն բան: Ի՞նչ վնասներ
պատճառեց աղետը, մարդիկ ինչպե՞ս համախմբվեցին՝
աղետից հետո վերականգնողական և վերակառուցման
աշխատանքներին մասնակցելու համար: Ձեռնարկվու՞մ են
արդյոք քայլեր ապագայում նման աղետների կանխարգելման
կամ դրանց նախապատրաստվելու ուղղությամբ: Դուք ի՞նչ
առաջարկներ ունեք այդ կապակցությամբ: Քննարկե՛ք դրանք
խմբի անդամ ների հետ: Ի՞նչ ընդհանուր բան կա տարբեր
տարերային աղետների միջև: Տարբերվու՞մ են արդյոք
վերականգնողական աշխատանքները՝ տեղանքից կախված:
Եթե այո, ապա ինչու՞:
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

Դ.02 ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Գոյություն ունեն
թվացյալ
ոչ
պիտանի
իրերն
օգտակարի
վերածելու տարբեր
3
եղանակներ:
Օրինակ,
զուգարանի
թղթի
գլանից կարելի
2
է պատրաստել ձեռքի մանյակ կամ հարմարեցնել ինչ-որ
1
տարայում՝ մատիտների համար: Հետաքրքիր գաղափարներ
կարող եք գտնել հետևյալ կայքում՝ twistedsifter.com/2012/06/
creative-ways-to-repurpose-reise-and-upcycle-old-things:
Կազմե՛ք ձեր մտահղացում ների ցանկը և քննարկեք այն Ձեր
խմբի հետ: Միասին մշակե՛ք ոչ պիտանի իրերից օգտակար իրեր
ստանալու նախագիծ: Ձեռքի աշխատանքների գեղեցիկ տեսքն
ապահովելուց հետո, կարող եք կազմակերպել ցուցահանդեսվաճառք: Այդկերպ դուք ցույց կտաք, որ շրջակա միջավայրի
հարցերին հարկավոր է մոտենալ ստեղծագործաբար: Եթե
հաջողվի որևէ իր վաճառել, գումարը կարող եք օգտագործել
կլիմայի փոփոխությանը նվիրված մեկ այլ նախագծի
իրականացման համար:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.01 ՕԳՏԱԿԱՐ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ:

Ե

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.03 ՆԿԱՐԵ՛Ք ՄՈՒԼՏՖԻԼՄ: Պատկերացրե՛ք, իբրև կլիմայի
2
1

փոփոխությունը մեծ վնաս է հասցնում ձեր բնակավայրին,
օրինակ, տեղի են ունենում ուժգին փոթորիկներ կամ եղանակն
ավելի է տաքանում: Փորձե՛ք պարզել, թե գիտնականները
կլիմայի փոփոխության հետևանքների ի՞նչ կանխատեսում ներ
են արել ձեր երկրի/տարածաշրջանի համար: Իսկ դուք ի՞նչ
կարող եք առաջարկել այդ փոփոխություններին հարմարվելու
կամ նախապատրաստվելու համար: Օրինակ, որոշ շրջաններում
մարդիկ, ջրհեղեղից պաշտպանվելու համար, տները կառուցում
են փայտյա բարձր ցցերի վրա: Տվյալ թեմայի վերաբերյալ
նկարե՛ք մուլտֆիլմ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.04 ՀԻԱՆԱԼԻ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ: Հավանաբար լսել
1

եք էլեկտրական էներգիայով աշխատող ավտոմեքենաների
մասին, որոնք շրջակա միջավայրի անվտանգության առումով
ավելի նախընտրելի են: Հորինե՛ք ձեր սեփական մեքենան,
որը ոչ մի կերպ չի վնասի շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ վառելիք
է օգտագործում այդ մեքենան: Որտեղի՞ց եք վառելիքը ձեռք
բերում: Մեքենան ի՞նչ այլ առանձնահատկություններ ունի:
Նկարե՛ք այդ մեքենան և ձեր մտահղացում ներով կիսվե՛ք խմբի
կամ դասարանի հետ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.05 ԿԼԻՄԱՅԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ԽԱՂԵՐ: Օգտվելով ձեռնարկի
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2
1

բացատրական բառարանից (այն տեղադրված է ձեռնարկի
վերջում), խաղացե՛ք խաղ, որի ժամանակ պետք է կլիմայի
փոփոխությունն արտացոլող նկարների օգնությամբ կռահեք,
թե ի՞նչ երևույթի մասին է խոսքը: Խաղի կանոնների մասին
կարող եք իմանալ www.group-games.com/ice-breakers/
homemadepictionary-game.html կայքում:
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2
1

շարունակ հետևե՛ք տեղական թերթերի գիտական նորությունների
բաժնում զետեղված հոդվածներին: Կա՞ն արդյոք նորություններ
կլիմայի, էներգախնայող արտադրանքների, վերականգնվող
էներգիայի կամ էներգիայի արդյունավետության մասին: Եթե
հոդվածը դժվարանում եք հասկանալ, խնդրե՛ք ձեր ծնողին
կամ ուսուցչին բացատրել: Գրե՛ք այդ հոդվածի ամփոփ
նկարագիրը և ցույց տվե՛ք այն ձեր ընկերներին: Միգուցե այդ
հոդվածը հետաքրքրի նրանց և նրանք նույնպես հանդես գան
էներգիայի խնայողության առաջարկություններով, օրինակ,
ստեղծել հեծանիվ, որի ոտնակները պտտելիս լամպը կվառվի և
նվագարկիչը կսկսի աշխատել՝
http://blackstonestudios.net/post-8:

ԿՅԱՆՔ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.06 ՀԵՏԵՎԵԼ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ: Մի քանի շաբաթ

Բ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.08 ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԱՆՑՅԱԼՈՒՄ ՏՈՒՆԸ ՏԱՔԱՑՐԵԼ
3 ԵՎ ԶՈՎԱՑՐԵԼ: Պարզե՛ք, թե մարդիկ աշխարհում,

2 մինչև էներգասպառող միջոցների հայտնագործում ն,
1 ինչպե՞ս են տաքացրել կամ զովացրել իրենց տները: Եթե
սկսեք փնտրել, ապա կգտնեք բավական խելացի լուծում ներ:
Այդ մասին կարող եք հարցնել ձեր ընտանիքի ավագ
անդամ ներին կամ ծանոթներին և պարզել, թե ինչպե՞ս են
նրանք անցյալում կարողացել պահպանել տան տաքությունը
և զովությունը: Հնարավոր համարու՞մ եք արդյոք ավանդական
մեթոդների վերականգնումը: Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկի
կառավարությունը՝ շենքերում և շինություններում էներգիայի
սպառումը նվազեցնելու համար:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

2
1

ընկերներ արտերկրում: Փորձե՛ք պարզել, թե բնապահպանական
առումով ինչպիսի՞ վարքագիծ ունեն, ի՞նչն է նրանց
ապրելակերպում դարձել ավելի «կանաչ»: Իսկ ի՞նչ կասեք ձեր
«կանաչ» սովորությունների մասին: Օրինակ, Պակիստանում
մարդիկ կան, որոնք, տնետուն անցնելով, հավաքում են
հին լրագրերը և դրանք վաճառում խանութների տերերին:
Վերջիններս էլ դրանցից պատրաստում են թղթե տոպրակներ:
Ի՞նչ կանաչ գործելակերպեր կան այն երկրներում, որտեղ ապրում
են ձեր ընկերները:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.07 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ: Ունե՞ք արդյոք

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Դ.09 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ: Պարզե՛ք, թե ինչպե՞ս

3 են երեխաներն ու երիտասարդներն իրենց ձայնը լսելի դարձնում
կլիմայի փոփոխության շուրջ բանակցություններում: Սկզբի
2
համար, այցելե՛ք հետևյալ վեբկայքերը՝
1

ÙÙ http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php,
ÙÙ http://youthclimate.org,
ÙÙ http://unyouth.com,
ÙÙ http://adoptanegotiator.org:
Ձեզ ոգևորե՞ց նրանց գործունեությունը: Կցանկանայի՞ք միանալ
նրանց, որպեսզի ձեր ձայնը նույնպես լսելի դառնա: Միասին
կազմե՛ք գործողությունների ծրագիր այն մասին, թե ինչպե՞ս
կարելի է միանալ այլ երիտասարդական խմբերին և ներգրավվել
կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.10 ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:
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3 Կազմակերպե՛ք հանդիպում բնապահպանության
նախարարության կամ գործակալության ներկայացուցչի հետ՝
2
ՄԱԿ-ի կլիմայի վերաբերյալ բանակցություններում ձեր երկրի
1
դերակատարության մասին տեղեկություններ ստանալու
նպատակով: Ինչպիսի՞ն է ձեր երկրի դիրքորոշում ն այդ հարցում,
համաձա՞յն են արդյոք ուրիշ երկրներն այդ դիրքորոշմանը: Ի՞նչ
կարող են նրանք պատմել բանակցությունների գործընթացի
մասին: Զբաղվու՞մ են արդյոք երիտասարդների վրա կլիմայի
փոփոխության ազդեցության հարցերով: Եթե ոչ, ապա դուք
կարող եք օգնել նրանց՝ խնդիրն ուսում նասիրելու և ձեր
տեսակետները կիսելու միջոցով: Դուք նույնիսկ կարող եք որոշ
լուծում ներ առաջարկել (երիտասարդները նույնպես կարող են
մեծահասակներին օգտակար խորհուրդներ տալ):

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

ԿՅԱՆՔ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

3 «Կանաչ» էներգիան ստացվում է վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրներից (ջուր, քամի, արև, երկրի ընդերքի ջերմություն և
2
կենսազանգված): Այսպիսի էներգիան կոչվում է վերականգնվող,
1
քանի որ բնական պաշարները, որոնցից այն ստացվում է, կարճ
ժամանակամիջոցում բնական ճանապարհով լրացվում են:
Կանաչ էներգիայի արտադրության տեխնոլոգիաներն ավելի
պակաս ազդեցություն են ունենում շրջակա միջավայրի վրա, քան
էներգիայի չվերականգնվող աղբյուրների, օրինակ, հանածո
վառելիքների օգտագործումը, որոնց այրման հետևանքով
ջերմոցային գազերն արտանետվում են մթնոլորտ: Գտե՛ք
տեղեկատվություն վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների
մասին և ներկայացրե՛ք այն ձեր դասընկերներին կամ խմբի
անդամ ներին: Նյութը ներկայացրե՛ք ստեղծագործաբար: Կարող
եք նաև պատրաստել վերականգնվող էներգիայի որևէ աղբյուրի
մակետը:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.11 ԵԿԵԼ Է «ԿԱՆԱՉ» ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Գ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե
E

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Դ.12 ՓԱՅԼՈՒՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ: Էներգաարդյունավետության
3 վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմաթիվ գաղափարներ և
նախագծեր: Օրինակ, Բենինում արևային մարտկոցներով
2
աշխատող կաթիլային ոռոգման համակարգը օգնում է
ֆերմերներին, Տաջիկստանում կան փոքր ՀԷԿ-եր, որոնց
արտադրած էլեկտրաէներգիան մատակարարվում
է տներին ու դպրոցներին: Ավելին կարող եք իմանալ՝
sustainablebusinessforum.com/kaityfl/55614/2012-yeardragon-and-year-sustainability կայքում: Ընտրե՛ք նախագծերից
որևէ մեկը և դրա մասին պատրաստե՛ք զեկույց ձեր խմբի համար:
Կկարողանաք արդյո՞ք այդ նախագիծն իրականացնել ձեր
տարածաշրջանում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.13 ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ:

3 Հարցազրույցի հրավիրե՛ք բնիկ բնակչության ներկայացուցչի և
հարցրեք նրան, թե ինչպե՞ս է իր համայնքը հարմարվում կլիմայի
2
փոփոխությանը: Հարցազրույցի հիման վրա գրե՛ք լրագրային
հոդված կամ պատրաստե՛ք ռադիոհաղորդում: Սակայն, նախքան
նյութը հրապարակելը կամ ռադիոկայանով հեռարձակելը, ցույց
տվե՛ք այն հարցազրույց տվողին և ստացե՛ք նրա թույլտվությունը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.14 ՈՐՔԱ՞Ն ԷՆԵՐԳԻԱ ԵՆՔ ՍՊԱՌՈՒՄ ՏԱՆԸ:
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3 Պարզե՛ք, թե տանն օրական որքա՞ն էլեկտրաէներգիա եք
սպառում և գրաֆիկական եղանակով ցույց տվե՛ք առավելագույն
և նվազագույն քանակները և համեմատե՛ք դրանք: Քննարկե՛ք
էներգիայի սպառման կրճատման եղանակները: Ինչպե՞ս
կարող են պարզ գործողություններն, օրինակ, լուսավորության
էներգախնայող համակարգի տեղադրումը և էներգիայի
վերաբերյալ պիտակներին հետևելը, նպաստել տան
սարքավորում ների արդյունավետության բարձրացմանը,
և, հետևաբար, էներգիայի սպառման դիմաց վճարների
կրճատմանը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.16 ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԼԻՄԱՅԻ ՇՈՒՐՋ:
3

Դ.17

Պատկերացրե՛ք, թե մասնակցում եք կլիմայի շուրջ
բանակցություններին, և ձեզանից յուրաքանչյուրը ներկայացնում
է որևէ երկիր՝ զարգացող, հարուստ և ամենաքիչ զարգացած
երկիր, փոքր կղզի-պետություն և այլն: Յուրաքանչյուրդ պետք
է պատշաճ ձևով հավաքագրեք տեղեկատվություն այն հարցերի
վերաբերյալ, որոնց կարող է բախվել ձեր ընտրած երկիրը կլիմայի
փոփոխության պատճառով: Այնուհետև վերախմբավորվե՛ք
և անցկացրե՛ք ձեր սեփական «ՄԱԿ-ի բանակցությունները»,
որի ժամանակ յուրաքանչյուր կողմ պետք է բերի կոնկրետ
գործողությունների վերաբերյալ իր փաստարկները: Կա՞ն արդյոք
հակասություններ երկրների միջև: Ինչպե՞ս կարելի է հասնել
համաձայնության:
Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է
արժանացել ուսուցչի կամ առաջնորդի կողմից:
1 2 3

ԿՅԱՆՔ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

3 Ինչպե՞ս է գործում արտանետում ների առևտրային համակարգը:
Ուսում նասիրե՛ք այդ թեման և դրա վերաբերյալ պատրաստե՛ք
սլայդ-ցուցադրություն: Ձեր կարծիքով, կարո՞ղ է արդյոք այդ
համակարգը մեղմել կլիմայի փոփոխության հետևանքները:
Թե՛ դրական, և թե՛ բացասական պատասխանների դեպքում,
փորձե՛ք հիմ նավորել: Եթե ոչ, ապա ինչու: Մասնակիցների հետ
փոխանակե՛ք ձեր զեկույցները: Ի՞նչ կարծիքի եք ուրիշների
տեսակետների մասին:

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.15 ՔՎՈՏԱՆԵՐԻ/ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ԲԱԺ ԻՆ Ե.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ր ԿԵ´Ք
ՁԵՌՆԱ
ՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ
ԳՈՐԾՈՂՈ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Ե.1. ԿԱՄ Ե.2. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ:
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ՁԵՌՆԱՐԿԵ՛Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
Ù
և մասնակցել համընդհանուր
կլիմայի պահպանությանն ուղղված համայնքային
նախաձեռնություններին,
ÙՀԱՄՈԶԵԼ
Ù
մարդկանց՝ միանալ կլիմայի
փոփոխության հիմնախնդրի լուծմանը:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ԿՅԱՆՔ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ

Ա

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.02 ԿԼԻՄԱՅԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹ: Խմբում
3
2
1

կազմակերպե՛ք մրցույթ՝ պարզելու համար, թե ո՞վ կկարողանա փոխել իր
ապրելակերպն ու գործելակերպը, որպեսզի վնաս չտան շրջակա
միջավայրին և նպաստեն էներգախնայողությանը: «Ձեռնարկե՛ք
գործողություններ» բաժնում դուք կիմանաք, թե ի՞նչ կարող եք
ձեռնարկել: Ստուգաթերթիկի միջոցով ամսվա վերջում համեմատե՛ք
մասնակիցների ձեռքբերում ները՝ հաղթող մասնակցին որոշելու
համար: Հետևե՛ք, որպեսզի հաղթողը ստանա մրցանակ:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ձեր համայնքում կազմակերպե՛ք կլիմայի
փոփոխության դեմ գործողությունների օրվան նվիրված
միջոցառում: Դրա համար նախապես ստացե՛ք հանրային
պուրակում կամ հրապարակում միջոցառման անցկացման
թույլտվություն: Փակցրե՛ք պաստառներ, որոնք լուսաբանում են
կլիմային վերաբերող զանազան փաստեր և տվյալներ, ինչպես
նաև կոնկրետ այն գործողությունները, որոնք մարդիկ կարող
են ձեռնարկել՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման
գործում իրենց ներդրում ն ունենալու համար: Պատրաստե՛ք
վահանակ, այսպես կոչված «խոստում ների պատ», որտեղ մարդիկ
կարող են կպչուն թերթիկների վրա գրել այն գործողությունները,
որոնք կարող են նպաստել կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին:
Անցկացրե՛ք կլիմայի թեմայով վիկտորինա և մի՛ մոռացեք
կլիմային վերաբերյալ առավել խորը գիտելիքներ ունեցող
մասնակցին պարգևատրելու մասին: Միջոցառում ների ծրագրում
կարող եք ներառել նաև ծառատունկ: Կլիմայի օրվան նվիրված
միջոցառման ժամանակ կատարե՛ք լուսանկարահանում ներ և
տեսանկարահանում ներ և պատրաստած նյութերը ցուցադրե՛ք
դպրոցում կամ գրադարանում: Չմոռանա՛ք նյութերն ուղարկել նաև
մեզ՝ yunga@fao.org էլեկտրոնային հասցեով:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

3
2
1

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.01 ԿԼԻՄԱՅԻ ՕՐ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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Ե

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.03 ՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱ: Գրե՛ք բանաստեղծություն
1

Երկիր մոլորակի անունից: Մտահոգվա՞ծ է արդյոք Երկիրն իր
ապագայով: Արդյոք նա լավատե՞ս է ու վստահ, որ ամեն ինչ լավ
կլինի: Արդյո՞ք նա կարծում է, որ մարդիկ պետք է փոխեն իրենց
կենսակերպը: Եթե այո, ապա ի՞նչ ճանապարհով: Կարդացե՛ք
ձեր բանաստեղծությունները միմյանց, ձեր ուսուցիչների,
ղեկավարների և ծնողների համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.04 ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ԲԱՑԻԿՆԵՐ: Դուք տարբեր
2
1

առիթներով՝ ծննդյան տոնի, Ամանորի կամ պարզապես ողջունելու
նպատակով բացիկներ եք ուղարկում ընտանիքի անդամ ներին ու
ընկերներին: Այս տարի գնելու փոխարեն ինքներդ պատրաստե՛ք
բացիկներ: Դրա համար օգտագործեք վերամշակված թուղթ և
բացիկի հակառակ կողմում նշեք, որ այն պատրաստված է թղթի
թափոններից և բացատրեք նման քայլի կարևորությունը կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.05 ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ:
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2
1

Օրգանական գյուղատնտեսությունն նպաստում է հողի
առողջացմանը և հողում ածխածնի կուտակմանն ու
պահեստավորմանը: Սա, իր հերթին նպաստում է կլիմայի
փոփոխության ազդեցության կրճատմանը: Տեղական
շուկաներում և սուպերմարկետներում փնտրե՛ք օրգանական
և «արդար առևտուր» պիտակավորմամբ ապրանքներ:
Ո՞ր երկրի ծագման են այդ ապրանքները՝ տեղակա՞ն, թե՞
ներմուծված: Որո՞նք են տեղական պայմաններում աճեցման
և ներմուծման դրական և բացասական կողմերը: Ինչպե՞ս
կարող են օրգանական արտադրությունը և «արդար առևտուր»
պիտակավորմամբ ապրանքներն օգնել շրջակա միջավայրին:
Մե՞ծ է արդյոք այդ ապրանքների գնային տարբերությունը: Եթե
այո, ապա ինչու՞: Ձեր եզրակացությունները լուսանկարների ու
գրաֆիկների տեսքով ներկայացրե՛ք խմբին, ծնողներին կամ
այլ մեծահասակների: Խրախուսե՛ք նրանց, որպեսզի գնեն
առավելապես օրգանական մթերքներ և «արդար առևտուր»
պիտակով ապրանքներ:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

3 գնան շուկա, միացե՛ք նրանց և
2 ա)ուշադրություն դարձրե՛ք այն բանին, թե
1
• արդյոք իրենց հետ վերցրե՞լ են կտորից պայուսակ,
• ի՞նչ են գնում:

բ) Ստեղծե՛ք գնված ապրանքների ցուցակ և նշե՛ք, թե
• ի՞նչը կարող էին գնել բազմակի օգտագործման տարաներով,
• ո՞ր ապրանքներն ունեն ավելորդ փաթեթավորում,
• ո՞ր ապրանքները հարկավոր չէր գնել:
գ) Ծնողներին բացատրե՛ք, որ նրանք կարող են օգնել
շրջակա միջավայրին, եթե գնեն բազմակի օգտագործման
տարաներով փաթեթավորված ապրանքներ և խուսափեն
ավելորդ փաթեթավորումից:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.07 ԳՈՎԱԶԴԻ ԴԻՏՈՒՄ:

3 Ձեր սիրած հեռուստահաղորդում ները դիտելիս, ուշադրություն
դարձրե՛ք գովազդներին: Ընտրե՛ք կոնկրետ այն գովազդը, որը
2
փորձում է ուղղորդել ձեզ և ստիպել գնել այն ապրանքը, որը թեև
1
կարևոր է ձեզ համար, սակայն առաջին անհրաժեշտության
ապրանք չէ: Ուշադրություն դարձրե՛ք հետևյալի վրա՝
ա. քանի՞ անգամ է գովազդը ցուցադրվել ձեր սիրած հաղորդման
ընթացքում,

ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.06 ԽԵԼԱՑԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐ: Հաջորդ անգամ, երբ ձեր ծնողները

Գ

դ. դուք պատրաստվում եք ձեռք բերել գովազդվող ապրանքը,
քանի որ գովազդում երաշխավորվում է դրա որակը, թե՞
որովհետև ինքներդ եք այդպես համարում,
ե. ձեր ծնողները արդյո՞ք դեմ են այդ ապրանքի ձեռքբերմանը,
զ. համեմատե՛ք ձեր կարծիքն ընկերների կարծիքների հետ:
Ի՞նչ եք կարծում, պե՞տք է արդյոք արգելվի գովազդային
տեսահոլովակների ցուցադրությունը մանկական
հաղորդում ների ընթացքում:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

գ. համարու՞մ եք արդյոք, որ գովազդն օբյեկտիվ է, հավաստի և
ճիշտ,

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

բ. հասկանալի՞ է արդյոք գովազդը,

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.08 ՎԵՐԱՄՇԱԿԵ՛Ք ՁԵՐ ԹՂԹԻ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ:
3 Այս գործողության համար ձեզ հարկավոր է՝
2 1. հին տետրեր, թերթեր, լրագրեր,
1 2. օսլա,
3. դույլ կամ հին թաս,
4. հավանգ և վարսանդ կամ թղթի մանրացման համար
ցանկացած այլ սարք,
5. մետաղալարից պատրաստված մաղ կամ անցքերով թիթեղ:
Քայլերը
ա. թուղթը կտրատե՛ք շատ մանր կտորների,
բ. տաք ջրին ավելացրե՛ք մի քիչ օսլա և կտրատած թղթի
կտորները որոշ ժամանակով պահե՛ք ջրում,
գ. մի քանի ժամ հետո թուղթը հանե՛ք ջրից և հավանգի ու
վարսանդի օգնությամբ ծեծե՛ք այնքան, որ այն դառնա փափուկ
և խմորանման (ավելի խիտ զանգված ստանալու համար
ավելացրե՛ք օսլա),
դ. ստացված զանգվածը լցրե՛ք մաղի մեջ, որպեսզի ջրքամվի
(անհրաժեշտության դեպքում, սեղմե՛ք, որպեսզի ավելորդ ջուրը
դուրս գա),
ե. այնուհետև դանդաղորեն շրջե՛ք մաղը որևէ հարթ մակերեսի
վրա և զանգվածի հարթեցման համար վրան դրե՛ք որևէ ծանր
իր,
զ. չորանալուց հետո, սեփական ձեռքերով պատրաստած թուղթը
պատրաստ կլինի օգտագործման համար: Այսպիսի թղթի վրա
գրել չեք կարող, սակայն կարող եք նկարել կամ օգտագործել
այլ նպատակներով:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.09 ԿՈՄՊՈՍՏԱՑՈՒՄ: Հետևյալ քայլերը կատարելով, դուք

3 կստանաք կոմպոստ, որը բնապահպանական առումով անվնաս
միջոց է՝ բույսերի առողջության պահպանման համար՝
2
ա. այգու մի անկյունում փոս փորե՛ք կամ վերցրե՛ք ոչ մեծ արկղ
1
կամ տակառ ու տեղադրե՛ք այն ձեր պատշգամբում,
բ. հատակին լցրե՛ք չոր խոտ կամ ծղոտ,
գ. դրա վրա տեղադրե՛ք կենսաբանորեն քայքայվող թափոններ,
օրինակ, սննդի մ նացորդներ (հետևե՛ք, որ դրանք աղ կամ
շաքար չպարունակեն), մրգերի ու բանջարեղենի կեղևներ,
թուղթ, չոր տերևներ,
դ. ծածկե՛ք հողի բարակ շերտով,
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

ե. շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ ջրե՛ք՝ զանգվածի
խոնավությունը պահպանելու համար,
զ. 15 օրը մեկ խառնե՛ք այդ զանգվածը (դրան կարող եք նաև
ավելացնել այլ թափոններ),

Ա

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

3 Աշխարհում երիտասարդների մեծ մասը գնալով ավելի
ու ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում էլեկտրոնային
2
սարքավորում ների՝ բջջային հեռախոսների, համակարգիչների
1
և հեռուստացույցների օգտագործման վրա: Դուք որքա՞ն
ժամանակ եք անցկացնում դրանցից օգտվելու համար:
Ամեն օր դասերից հետո մեկ ժամ հատկացրե՛ք այնպիսի
գործողությունների, որոնք էլեկտրաէներգիա չեն պահանջում:
Այդ մեկ ժամվա ընթացքում կարող եք զբոսնել, զբաղվել
սպորտով, գիրք կարդալ, օգնել ծնողներին կամ հարևաններին,
պարել կամ տնային առաջադրանքները կատարել: Կազմե՛ք
մեկ ամսվա ժամանակացույց՝ գրի առնելով օրական այդ
մեկ ժամվա ընթացքում կատարած ձեր գործողությունները:
Ի՞նչ եզրահանգման եկաք այդ առաջադրանքը կատարելու
արդյունքում: Ի՞նչ եք կարծում, կարո՞ղ եք շարունակել
այդ նախաձեռնությունը և կամ ավելացնել էլեկտրոնային
սարքավորում ներ չօգտագործելու ժամանակի տևողությունը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Ե.11 ՄԵԿ ԺԱՄ ԱՌԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ:

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

3 էներգիայի սպառման վերաբերյալ համընդհանուր իրազեկման
ակցիա է: Այն անցկացվում է ամեն տարի մարտի վերջին շաբաթ
2
օրը: Այդ օրը մարդիկ անջատում են լույսերը և զբաղվում այնպիսի
1
գործունեությամբ, որը չի պահանջում էլեկտրաէներգիայի կամ
էներգիայի այլ տեսակների օգտագործում: Ձեր համայնքում
նշվու՞մ է արդյոք «Երկրի ժամը»: Միացե՛ք այդ նախաձեռնությանը
կամ ծրագրե՛ք ձեր սեփական միջոցառումը: Եթե որոշել եք
ծրագրել ձեր միջոցառումը, ապա դա կարող եք կազմակերպել
«Երկրի ժամը» ակցիայի անցկացման օրը կամ ընտրել մեկ այլ
օր: Այս իրադարձության մասին առավել մանրամասն կարող եք
իմանալ www.Eartհhour.org կայքում:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.10 ԵՐԿՐԻ ԺԱՄԸ: «Երկրի ժամը» կլիմայի փոփոխության և

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

է. 3 կամ 4 ամիս անց կոմպոստը պատրաստ կլինի
օգտագործման համար:

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.12 «ՇՌԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԱՎ ԲԱՆԻ ՉԻ ՀԱՍՑՆԻ»:

3 Դուք գիտե՞ք, որ սննդամթերքի մոտ մեկ երրորդը կորչում է կամ
թափոնի վերածվում: Երբևէ մտածե՞լ եք՝ արդյունքում որքա՞ն
2
էներգիա է կորչում: Միայն Միացյալ Նահանգներում սննդի
1
թափոնների նվազեցմամբ կարելի է խնայել մոտավորապես
350 մլն բարել նավթին համարժեք էներգիա: Սկսե՛ք հետևել
այն բանին, թե որքա՞ն սնունդ եք վատնում ձեր տանը: Հաշվե՛ք՝
որքա՞ն էներգիա, ջուր և այլ պաշարներ են օգտագործվում
այդ վատնված սննդի արտադրության համար: Պահե՛ք
դիտարկում ների օրագիր: Այնուհետև խոսե՛ք ձեր ընտանիքի
հետ, թե ինչպե՞ս կարող եք նվազեցնել սննդի թափոնները: Մեկ
շաբաթ անց ձեր գրառում ները համեմատե՛ք ձեր ընկերների
գրառում ների հետ: Սննդի խնայողության ո՞ր առաջարկներն են
աշխատող և որո՞նք՝ ոչ:
Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն
կարող եք իմանալ «Սնուցում. մարտահրավերի
հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.13 ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ:
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3 Պահե՛ք օրագիր, որպեսզի գրի առնեք, թե տանն էներգիան
ամեն օր ինչ նպատակներով եք օգտագործում: Փնտրե՛ք
2
էներգիայի սպառումը կրճատելու ուղիներ: Օրինակ, ձեր քույրը
1
կամ եղբայրը սենյակից դուրս գալիս արդյոք անջատու՞մ են
լույսը: Արդյոք օգտագործելուց հետո անջատու՞մ եք էլեկտրական
սարքերը: Ընտանիքին բացատրե՛ք էներգիայի սպառման
կրճատման եղանակների մասին՝ նախապատրաստելով համոզիչ
փաստեր, օրինակ, «ENERGY STAR» պիտակով ապրանքների
օգտագործմամբ տարեկան կխնայեք 600 ԱՄՆ դոլար:
Տեղեկատվությունն այն մասին, թե ինչպե՞ս կարելի է խնայել
էներգիան տանը, կարող եք իմանալ՝ https://www.energystar.
gov/index.cfm?c=kids.kids_index կայքում: Մեկ շաբաթ անց ձեր
դիտարկում ները համեմատե՛ք ընկերների գրառում ների հետ և
պատմեք, թե ի՞նչ եք կարողացել փոխել ձեր տանը: Խոստացե՛ք
այդ փոփոխությունը պահպանել ևս մեկ ամիս, որից հետո
վերլուծե՛ք իրավիճակը: Կկարողանաք արդյո՞ք շարունակել
խնայել էներգիան ևս 6 ամիս, մեկ տարի կամ ընդմիշտ:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.16 ՈՒՍՈՒՑԻՉ` ՄԵԿ ՕՐՎԱ ՀԱՄԱՐ: Եթե ունեք կրտսեր

3 եղբայրներ, քույրեր, զարմիկներ կամ հարևաններ, բոլորին հավաքե՛ք
և նրանց համար անցկացրե՛ք կլիմայի փոփոխությանը նվիրված
2
կարճ դաս: Դասը հետաքրքիր դարձնելու համար, հավաքե՛ք
լուսանկարներ և փաստեր: Ձեզ դուր եկա՞վ ուսուցչի դերում լինելը:
Դուք կարողացա՞ք հետաքրքրություն առաջացնել ձեր աշակերտների
մեջ կլիմայի փոփոխության հանդեպ: Ավելի ուշ կարող եք նրանց հետ
անցկացնել նաև վիկտորինա: Չի բացառվում, որ դուք էլ նրանցից
ինչ-որ բան սովորեք:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.17 ՍՏԵՂԾԵ՛Ք ԲԼՈԳ: Խմբի հետ միասին ստեղծե՛ք բլոգ

կլիմայի փոփոխության թեմայով: Դուք կարող եք գրել մարդու
3
գործունեության հետևանքով կլիմայի փոփոխության և շրջակա
2 միջավայրի համար անվնաս ապրելակերպերի մասին: Բլոգը
հետաքրքիր դարձնելու համար, կլիմայի փոփոխության մասին գրե՛ք
ոտանավորներ, էսսեներ, պատմվածքներ: Եղե՛ք ստեղծագործող
և ամեն օր թարմացրե՛ք բլոգը էներգախնայողության տարբեր
գաղափարներով կամ կլիմայի փոփոխության մասին
նորություններով: Ուղարկե՛ք հղումը ձեր ընկերներին և ընտանիքին՝
առաջարկելով նրանց այցելել ձեր բլոգ և կարդալ ու մեկնաբանել
զետեղված նյութերը:

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ԿՅԱՆՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Դուք արդեն տեղյակ եք վերամշակման կարևորության և
3
մեր մոլորակի պաշարների պահպանության հարցում դրա
2 նշանակության մասին: Ժամանակն է հանրայնացնել այս
1 գաղափարը: Դասարանի կամ խմբի հետ միասին հավաքե՛ք
տարբեր տեսակի աղբ` ապակյա շշեր, տուփեր, պլաստիկ
տարաներ և այլն և դրանց օգնությամբ ստեղծե՛ք արվեստի
ստեղծագործություններ: Դուք կարող եք ստեղծել աղբի
«հրեշի» եռաչափ պատկեր կամ գեղեցիկ որմ նանկար:
Գործին մոտեցե՛ք ստեղծագործաբար: Կարևորն այն է, որ ձեր
ստեղծագործությունները ցուցադրվեն հասարակական վայրում,
որպեսզի մարդիկ, դրանք տեսնելով, համոզվեն վերամշակման
օգտակարության մեջ:

Բ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.15 ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՈՐԾԵՐ ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ԻՐԵՐԻՑ:

Ա

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ղությանը նվիրված երեկույթ և ցուցադրե՛ք էներգիայի
3
խնայողության եղանակները՝ սկսած խորտիկներից, որոնց
2 պատրաստման համար քիչ էներգիա է ծախսվում, նաև բազմակի
1 օգտագործման բաժակներից և ափսեներից, վերջացրած`
էներգաարդյունավետ լամպերով: Հետևե՛ք, որպեսզի երեկույթն
իր բնույթով լինի հնարավորինս էներգախնայող: Պատրաստե՛ք
փոքրիկ քարտեր, որոնք բացատրում են, թե որքանո՞վ է
երեկույթի ժամանակ օգտագործված յուրաքանչյուր պարագա
համապատասխանում էներգետիկայի կայուն զարգացման
նպատակներին:

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.14 «ԿԱՆԱՉ ԵՐԵԿՈՒՅԹ»: Կազմակերպե՛ք էներգախնայո-

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.18 ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ: Մի քանի

ամսվա ընթացքում շաբաթական մի քանի ժամ կամավոր
3
հիմունքներով օգնե՛ք տեղական բնապահպանական
2 կազմակերպությանը, ընդ որում՝ էական չէ, թե տվյալ
կազմակերպության գործունեությունը որ բնական պաշարի
պահպանությանն է ուղղված՝ անտառների՞, օվկիանոսի՞,
կենսաբազմազանությա՞ն, թե՞ այլ պաշարների, քանի որ
կլիմայական իրավիճակը պայմանավորված է այդ պաշարների
պահպանությամբ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.19 ԿԼԻՄԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Ի՞նչ քաղաքականություն
է
վարում
ձեր
երկրի
կառավարությունը
3
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների և ջերմոցային գազերի
արտանետում ների կրճատման ոլորտներում: Պարզե՛ք, արդյոք ձեր
կառավարությունն ունի՞ կոնկրետ մշակված քաղաքականություն,
ֆինանսական խթաններ կամ պետության կողմից ֆինանսավորվող
կրթական նախաձեռնություններ: Ինչպե՞ս կարելի է այդ
քաղաքականությունը բարելավել: Ինչպիսի՞ քաղաքականություն
խորհուրդ կտայիք այս ոլորտում վարել: Քննարկե՛ք այս հարցը ձեր
խմբի հետ` պարզելու համար, թե ի՞նչ համատեղ գաղափարներով
կարող եք հանդես գալ: Կարևորու՞մ եք արդյոք կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարի քաղաքականության առկայությունը:
Փաստարկներով հիմ նավորե՛ք ձեր խմբի պատասխանը: Արդյոք
այս քաղաքականությունն ազդու՞մ է անձամբ ձեզ վրա: Եթե այո,
ապա ինչպե՞ս:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.20 ԴԻՄԵ՛Ք ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԻՆ:
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3 Միավորված ազգերի կազմակերպության հաստատություններից
բացի, գոյություն ունեն կլիմայի փոփոխության ոլորտում
որոշում ներ կայացնող այլ կազմակերպություններ ևս:
Այս ոլորտի խնդիրների լուծում ների որոնում ներով
զբաղվում են բազմաթիվ կազմակերպություններ, սկսած
գիտահետազոտական հաստատություններից, վերջացրած
մասնավոր ընկերություններով: Հավաքագրե՛ք տեղեկատվություն
դրանցից մի քանիսի մասին: Այն բոլոր հարցերից, որոնց վրա
նրանք աշխատում են, ո՞ր հարցն է ձեզ առավել հետաքրքրում:
Ինչու՞ է այդ հարցը կարևոր ձեզ համար: Ո՞րն է այդ հարցի
հնարավոր լուծումը: Կլիմայի փոփոխության ոլորտում որոշակի
քաղաքականության վերաբերյալ ձեր անհանգստությունը հայտնե՛ք
ձեր կառավարությանը կամ ընտրված պաշտոնյային: Դուք
կարող եք կապ հաստատել նրանց հետ՝ գրելով, զանգահարելով
կամ անձամբ այցելելով: Գրե՛ք քաղաքական գործիչներին և
արտահայտե՛ք ձեր մտահոգությունները կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ (տե՛ս նամակի նմուշը հաջորդ էջին): Նամակին
լրջություն հաղորդելու համար պատճենը կարող եք ուղարկել
տեղական / ազգային թերթերին: Մի՛ մոռացեք նամակի վերևում
գրել ձեր հասցեն և ամսաթիվը: Առաջարկում ենք նամակում գրել
նաև ձեր տեղական խնդիրների մասին:
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

………………. [Ձեր հասցե

ն]

Մենք ապրում ենք մարտ
ահրավերների ժամանա
կներում, և ես հասկանու
կլիմայի փոփոխությունը
մ եմ, որ
բազում հիմ նախնդիրներ
ից միայն մեկն է: Այնուա
այս հարցը չի կարել ի հետ
մենայնիվ,
աձգել մինչև վաղը: Կլի
մայի փոփոխության հիմ
լուծման համար մենք պե
նախնդրի
տք է անհապաղ միջոցն
եր ձեռնարկենք հենց հիմ
ա:
Հարգանքով՝
[Ստորագրություն]………………
[Ձեր անունը, ազգանունը] ………

………

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

Ա

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

Բ

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ազգանունը]
Ես դիմում եմ Ձեզ, որպ
եսզ ի հայտնեմ իմ մտահ
ոգությունը կլիմայի փո
վերաբերյալ, որը սպառ
փոխության
նում է մեր երկրին, ժող
ովրդին և մեր երեխաներ
Գիտնականների գերակ
ի ապագային:
շիռ մասը համաձայնում
են, որ կլիմայի փոփոխո
շատ ավելի արագ է տե
ւթյունը
ղի ունենում, քան նախա
պես ենթադրվում էր: Մե
ժամանակ ունենք միջոցն
նք շատ քիչ
եր ձեռնարկելու համար՝
մինչ փոփոխությունները
անդառնալի:
կդառնան
Ավելի քան 2000 գիտնա
կաններ, որոնք մասնա
կցում են «Կլ իմայի փոփո
փորձագետների միջկա
խության
ռավարական խմբի» աշ
խատանքներին (ԿՓՓՄ
միանշանակորեն հայտա
Խ),
րարել են, որ կլիմայի կա
յունացման նպատակով
ջերմոցային գազերի ար
գլոբալ
տանետում ները անհրա
ժեշտ է կրճատել առնվա
70 %-ով: Այսպիսով, կա
զն 50ռավարությունը պետք
է հնարավորինս ամ են
ջերմոցային գազերի ար
բան անի՝
տանետում ները նվազեց
նելու համար:
Անձամբ ես կարծում եմ,
որ կառավարությունը պե
տք է ուշադրություն դա
թվարկված խնդիրներին:
րձնի ստորև
Խնդրում եմ Ձեզ տրամ
ադրել ինձ տեղեկատվու
մասին, թե կառավարու
թյուն այն
թյունը ներկայումս ինչ
միջոցներ է ձեռնարկում
ոլորտներում ջերմոցայի
հետևյալ
ն գազերի արտանետում
ները նվազեցնելու համա
ր՝
1. ածխածնի երկօքսիդի
արտանետում ների նվա
զեցում ջերմաէլեկտրակ
այաններից,
2. արտանետում ների նվա
զեցում տրանսպորտի
ոլորտում,
3. էներգիայի այլ ընտրա
նքային և վերականգնվ
ող աղ բյուրների բնագա
նախաձեռնությունների
վառում
ֆինանսավորում,
4. վերականգնվող էներգի
այի աղ բյուրների զարգա
ցման խթանների ստեղծ
hանածո վառեիլիքներ
ում,
ի սուբսիդավորման վեր
ացում:
Ժամանակն է ստեղծել
ազգային էներգետիկ քա
ղաքականության նոր և
ուղղություն՝ հանուն մեր
դրական
երեխաների և ողջ երկրի
անվտանգ ապագայի:
հարկավոր է այնպիսի
Մեզ
քաղաքականություն, որը
թույլ կտա մեր երկրին հրա
հանածո վառել իքների
ժարվել
օգտագործում ից:
Հանածո վառել իքների
ց մեր կախվածությունը
մեծ վնաս է հասցնում մա
առողջությանը: Այն հա
րդու
նգեցնում է նաև գլոբա
լ տաքացման, դեգրադա
ցամաքային և ջրային էկո
ցնում է
համակարգերը, աղտո
տո
ւմ է Երկիրը: Մենք կարիք
ունենք էներգիայի այնպի
սի համակարգերի, որո
նք ապահովում են մաքու
վերականգնվող և հուսա
ր,
լի էներգիայով, որը չի սպ
առնում մարդու առողջ
շրջակա միջավայրին:
ությանը և
Մենք ստեղծում ենք մեր
սեփական ապագան և
պատասխանատվությո
բարոյական
ւն ենք կրում մեր երեխա
ների ու մեր ամբողջ մոլ
ապագայի համար:
որակի

ԿՅԱՆՔ

ը]

Հարգելի …… [Անունը,

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

………………. [Ամսաթիվ

Ե

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.21 ԴԱՐՁԵ՛Ք ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿ: Պարզե՛ք՝ ինչպիսի՞ն է ձեր
3

երկրում էկոզբոսաշրջության վիճակը: Ինչպե՞ս է այն օգնում
կլիմայի փոփոխության հիմ նախնդրի լուծմանը: Ստեղծե՛ք
էկոզբոսաշրջության ոլորտի սեփական նախաձեռնություններ
և դրանք փորձարկե՛ք ձեր ընկերների և ընտանիքի վրա:
Օրինակ, կարող եք գնալ արշավի և ուսում նասիրել ձեր
բնակավայրի բնությունը: Բացատրե՛ք, ինչու՞ է շրջակա
միջավայրի պաշտպանությունն այդքան կարևոր կլիմայի
փոփոխության խնդրի լուծման ճանապարհին: Օրինակ, կարող
եք ասել, որ հողերը և անտառները հսկայական քանակությամբ
ածխածնի կուտակման վայրեր են և, հետևաբար, որքան շատ
վնասվեն դրանք, այնքան քիչ ածխածին կարող են կուտակել և
պահեստավորել:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.22 ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
3

ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ: Պարզե՛ք, թե կլիմայի փոփոխության

դեմ պայքարի ի՞նչ նախաձեռնություններ կան և դրանցից ընտրե՛ք
այն, որն ամենից ոգևորիչն է: Ստորև բերված հղում ները կօգնեն ձեզ
մտահղացում ների հարցում՝

ÙÙ 350.org
ÙÙ climaterealityproject.org
ÙÙ wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc
ÙÙ www.kiva.com
ÙÙ www.greenpeace.org
ÙÙ www.rainforest-alliance.org
Նախաձեռնությունն ընտրելուց հետո, սահմանե՛ք գումարների
հավաքագրման նպատակը և մշակե՛ք ձեր համայնքում այդ
միջոցների ներգրավման պլան (օրինակ, կարող եք կազմակերպել
թարմ թխվածքների վաճառք կամ կլիմայի պաշտպանությանը
նվիրված վազարշավ կամ էլ տոնավաճառ, որտեղ կտեղադրվեն
կլիմայի թեմայով տեղեկատվական վահանակներ, կկազմակերպվեն
ուսուցողական խաղեր և այլ հետաքրքիր միջոցառում ներ):
Մարդկանց, որոնց խրախուսում եք, որպեսզի ներդրում ներ
կատարեն, բացատրե՛ք, թե ի՞նչ նպատակով է օգտագործվելու
նվիրաբերած գումարը և ի՞նչ օգուտ կբերի շրջակա միջավայրին:
Ձեր կարծիքով, ի՞նչ օգուտ կբերի դա ձեր համայնքին:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԿՅԱՆՔ

ԴՊՐՈՑՆԵՐ» ԾՐԱԳԻՐԸ, ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐԸ» ԵՎ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-Ի «ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՐԿԻՐԸ» ՍԵՂԱՆԻ
ԽԱՂԸ: Պարզե՛ք, թե ձեր բնակավայրում տարերային

3

ի՞նչ աղետներ կարող են տեղի ունենալ, և կազմե՛ք դրանց
արձագանքման պլան: Եթե նման երևույթներ ինչ-որ ժամանակ
տեղի են ունեցել, պարզե՛ք, թե որքանո՞վ է ձեր համայնքը
պատրաստ եղել դիմակայման համար: Նաև պարզե՛ք, թե ի՞նչ
է հարկավոր՝ պատասխան գործողությունների բարելավման
համար կամ տարերային աղետի առաջացման դեպքում,
հարմարեցման ի՞նչ միջոցառում ներ կարող եք ձեռնարկել:

ÙÙ https://plan-international.org/about-plan/resources/

Ա
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.23 «ՊԼԱՆ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ «ԱՆՎՏԱՆԳ

Բ

education

ÙÙ www.unisdr.org/2004/campaign/pa-camp04-riskland-eng.htm
Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է
արժանացել ուսուցչի կամ առաջնորդի կողմից:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1 2 3

Գ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ե.24

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

publications/emergencies/safe-schools-global-programme

ÙÙ www.redcross.org/prepare/location/school/preparedness-

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Կ Լ Ի ՄԱ Յ Ի Փ Ո Փ Ո ԽՈ ՒԹ ՅՈՒՆ . ՄԱՐ ՏԱ ՀՐ ԱՎԵ Ր Ի ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Կ ՐԾՔ ԱՆՇ ԱՆ
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Ե

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ
Ուսուցիչները և երիտասարդ առաջնորդները կարող են օգտագործել այս ստուգաթերթիկը,
որպեսզի հետևեն յուրաքանչյուր մասնակցի կատարած առաջադրանքներին:
Բոլոր առաջադրանքները հաջողությամբ կատարելուց հետո մասնակիցը կարող է
ստանալ մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան: Ուսուցիչները և երիտասարդ
առաջնորդները վկայագրերի նմուշները կարող են խնդրել ՅՈՒՆԳԱ-յից (yunga@fao.org), իսկ
կրծքանշանները կարող են պատվիրել ԱԱԱՍՀԱ-յի առցանց խանութից (մանրամասները տե՛ս
ներքևում):

Մասնակցի անունը՝
Մասնակցի տարիքը 1

Ա

(5-10 տարեկան)

2

(11-15 տարեկան)

(16 տարեկան և բարձր)

Առաջադրանքի

Առաջադրանքի

Ավարտման

Ղեկավարի

համարը

անվանումը

ամսաթիվը

ստորագրությունը

ԿԼԻՄԱՆ
ԿՅԱՆՔ Է

Բ

ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Դ

ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Դ

ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

ՁԵՐ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆՆԵՐ

ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ ԵՎ

ՈՒՂԱՐԿԵ՛Ք ՄԵԶ

ՄՆԱՑԵ՛Ք

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ձեռնարկը պատկանում է «Երիտասարդության և
ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք» -ի և նրա գործընկերների կողմից
ստեղծված ուսում նական ձեռնարկների շարքին: Լրացուցիչ
տեղեկատվության համար կարող եք այցելել www.fao.org/yunga
վեբկայքը կամ բաժանորդագրվել անվճար տեղեկագրին՝ նյութերի
թարմացված տարբերակները ստանալու համար՝ ուղարկելով
հաղորդագրություն yunga@fao.org էլեկտրոնային փոստի
հասցեով:

Մենք կցանկանայինք իմանալ Ձեր փորձառության մասին՝
կապված այս ծրագրին Ձեր մասնակցության հետ: Ի՞նչը
Ձեզ առավելապես դուր եկավ: Ձեզ մոտ առաջացա՞ն արդյոք
առաջադրանքների նոր գաղափարներ: Խնդրում ենք ուղարկել
Ձեր նյութերը, որպեսզի դրանք հասանելի դարձնենք ուրիշ
օգտագործողների համար և իմանանք, թե ինչպե՞ս կարող ենք
բարելավել մեր ուսուցողական ծրագիրը: Դիմե՛ք մեզ հետևյալ
հասցեով՝ yunga@fao.org կամ www.facebook.com/yunga.un
էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Մասնակիցներին պարգևատրելու համար վկայագրեր
և կրծքանշաններ կարող եք ձեռք բերել՝ ուղարկելով
հաղորդագրություն yunga@fao.org էլեկտրոնային փոստի
հասցեով: Վկայագրերը տրամադրվում են անվճար, իսկ
կրծքանշանները կարող եք գնել ԱԱԱՍՀԱ-յի առցանց
խանութից կամ պատրաստել ըստ այն ձևանմուշի և
գրաֆիկական պատկերի, որը ՅՈՒՆԳԱ-ն կարող է
տրամադրել՝ Ձեր պատվերը ստանալուն պես:
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ԿԱՅՔԷՋԵՐ
Ստորև նշված վեբկայքերում Դուք կգտնեք օգտակար
ուսուցողական նյութեր, ներառյալ դասապլաններ,
գիտափորձեր, հոդվածներ, բլոգներ և տեսաֆիլմեր, որոնք
կարող եք օգտագործել Ձեր դասարանի կամ խմբի հետ
ձեռնարկի ուսում նասիրության ընթացքում:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑԱՆՑ (CC:INET)-ը

համացանցային պորտալ է, որտեղ կարող եք
գտնել կլիմայի փոփոխության ոլորտում կրթության,
վերապատրաստման և հանրային իրազեկման
վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր`
http://unfccc.int/cc_inet:
Այս պորտալում Դուք կգտնեք կլիմայի փոփոխության
ոլորտում զանազան նախաձեռնություններ, ծրագրեր,
քարոզարշավներ, կրթական գործիքներ, վեբկայքեր
և երիտասարդական լսարանի համար երիտասարդ
հեղինակների հրապարակում ներ`http://unfccc.int/
cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php:

ՄԻԱՑԵ՛Ք ՀԱՆՈՒՆ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ (CONNECT FOR
CLIMATE) գլոբալ գործընկերության ծրագիր է, որի
շրջանակում անհատներն ու կազմակերպությունները
միավորվում են, որպեսզի համատեղ ջանքերով
պայքարեն կլիմայի փոփոխության դեմ՝ www.
connect4climate.org:

ՆԱՍԱ-ՅԻ ԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ
(NASA'S CLIMATE KIDS) վեբկայքն

ինտերակտիվ հարթակ է, որն առաջարկում է կլիմայի
փոփոխության, ներառյալ էներգիայի վերաբերյալ
տեղեկություններ և խաղեր՝ http://climatekids.nasa.
gov/menu/energy:
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Միավորված ազգերի կազմակերպության վեբկայք
է, որը կենտրոնացած է մարդկանց համար կայուն
էներգիայի հասանելիության խնդրի, ինչպես
նաև մինչև 2030 թ.-ն այդ նպատակին հասնելու
եղանակների վրա՝
www.sustainableenergyforall.org:

«ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
(THE NATURE CONSERVANCY) վեբկայքը

պարունակում է տեղեկատվություն կլիմայի
փոփոխության, դրա ազդեցության և ածխածնի
սեփական ոտնահետքը հաշվարկելու վերաբերյալ՝
www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/globalwarming-climate-change:

«ՏՈՒՆԶԱ»-Ն (TUNZA) ՄԱԿ-ի Շրջակա

միջավայրի ծրագրի (ՄԱՇՄԾ) երեխաների և
երիտասարդության համար նախատեսված
ծրագիր է: Վերջինիս վեբկայքը պարունակում
է տեղեկատվություն երիտասարդության
գործունեության և արշավների մասին, ինչպես նաև
հրապարակում ներ և մուլտիմեդիայի նյութեր՝
www.unep.org/tunza:

ԲՀՀ-Ի ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
(WWF CLIMATE CHANGE) վեբկայքը

պարունակում է հետաքրքիր և մատչելի
տեղեկատվություն կլիմայի փոփոխության և այն
մասին, թե ինչպե՞ս կարող ենք աջակցել դրա դեմ
պայքարին՝ http://wwf.panda.org/about_our_
Երկրի /aboutcc/how_cc_works:

350.ORG-ը կլիմայի պաշտպանության գլոբալ
շարժում է, որին կարող եք միանալ և ձեռնարկել
գործողություններ՝ http://350.org:
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ԿԱՅՈՒՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
(SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL)-ը

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՌԱՐԱՆ
ԱԶՈՏԻ ԵՆԹՕՔՍԻԴ, Անգույն, քաղցրավուն համով ջերմոցային գազ:
ԱԾԽԱԾԻՆ, Ոչ մետաղական քիմիական տարր, որից բաղկացած է
ցանկացած կենդանի օրգանիզմ: Այն ամենուր է՝ ձեր օրգանիզմում,
հագուստում, սննդամթերքներում, բույսերում, կենդանիների
օրգանիզմում և թափոններում: Ածխածինը պարունակվում է նաև
օվկիանոսում, օդում և ապարներում: Անգամ երբ օրգանիզմը
ենթարկվում է փոփոխության կամ մահանում է, ածխածինը
շարունակում է պահպանվել: Մահացած օրգանիզմ ներում ածխածինը
երկար ժամանակի ընթացքում վերածվում է օգտակար հանածո
վառելիքի:
ԱԾԽԱԾՆԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴ/CO2, Անգույն, անհոտ գազ՝ կազմված
ածխածնից և թթվածնից, որը կազմում է օդի բաղադրության մեկ
տոկոսից պակաս: Ածխածնի երկօքսիդի մոլեկուլը կազմված է մեկ
ատոմ ածխածնից (C) և երկու ատոմ թթվածնից (O2): Գիտական
անվանումը՝ CO2: Այն կլանվում է բույսերի կողմից և մասնակցում
է ֆոտոսինթեզ կոչվող գործընթացին: Մարդիկ և կենդանիներն
արտաշնչում են ածխաթթու գազ: Հանածո վառելիքների և
կենսազանգվածի այրումը հանգեցնում է մթնոլորտ ածխաթթու գազի
արտանետում ների՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխությանը:
ԱԾԽԱԾՆԻ ԿԼԱՆՈՒՄ, Մթնոլորտից ածխածնի հեռացման և մեկ այլ
վայրում, օրինակ, հողում կամ օվկիանոսում կուտակելու բնական
գործընթաց:
ԱԾԽԱԾՆԻ ԿՈՒՏԱԿԻՉ, Ռեզերվուար (անտառները և հողերը), որը
պահեստավորում է մթնոլորտից հեռացված ածխածնի երկօքսիդը:
ԱԾԽԱԾՆԻ ՈՏՆԱՀԵՏՔ, Մեկ մարդու կամ մարդկանց խմբի
կողմից մասնավորապես էներգիայի (օրինակ, տրանսպորտ,
էլեկտրաէներգիա, ջեռուցում, օդի սառեցում և սննդի պատրաստում)
սպառման արդյունքում առաջացող ջերմոցային գազերի
արտանետում ների ընդհանուր քանակը: Ածխածնի ոտնահետքը
ջերմոցային գազերի արտանետում ների քանակն է՝ ածխածնի
երկօքսիդին համարժեք արտահայտությամբ (հաշվարկվում է հատուկ
բանաձևի օգնությամբ):
ԱԾԽԱԾՆԻ ՑԻԿԼ, Ածխածնի շարունակական շրջապտույտը Երկրի
վրա օդի, օվկիանոսի, շրջակա միջավայրի և տարբեր օրգանիզմ ների
միջոցով:
ԱԾՈՒԽ, Հանածո վառելիք և ոչ վերականգնվող աղբյուր: Այն հողի
տակ գտնվող գորշ կամ գորշասև հանածո է, որը հիմ նականում
օգտագործվում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար:
Ածուխն առաջացել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում մահացած
ծառերի, պտերների և այլ բույսերի մ նացորդներից, որոնք ընկել են
ճահճոտ հողին և աստիճանաբար գոյացել է այդ մ նացորդների
հաստ շերտ:
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ԱՆԱՊԱՏԱՑՈՒՄ, Հողի դեգրադացիան չորային, կիսաչորային և
կիսախոնավ տարածքներում՝ որպես տարբեր գործոնների, ներառյալ
կլիմայի փոփոխության և մարդու գործունեության հետևանք:
Անապատացումը հանգեցնում է բնական էկոհամակարգերի
դեգրադացիային և գյուղատնտեսության արտադրողականության
կրճատման:
ԱՆՁՐԵՎԱՋՐՈՎ ՍՆՎՈՂ, Գյուղատնտեսական համակարգ (օրինակ`
մշակաբույսեր), որոնք բույսերի աճեցման համար հենվում են միայն
անձրևի, որպես ջրի միակ աղբյուրի, վրա (ջրի պոմպեր և ոռոգման
համակարգեր օգտագործելու փոխարեն):
ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Անտառի զարգացման և խնամքի
գորրծընթաց:
ԱՆՏԱՌԱԶՐԿՈՒՄ, Անտառի կամ անտառի մի մասի հեռացում
(օրինակ, հատման և այրման միջոցով) փայտանյութի օգտագործման
(օրինակ, թուղթ կամ կահույք արտադրելու համար) կամ մեկ այլ
նպատակով օգտագործելու համար (օրինակ, գյուղատնտեսություն կամ
շինարարություն):
ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ, Արևից ստացվող էներգիա (ճառագայթային
էներգիա), որը կարող է փոխակերպվել էլեկտրաէներգիայի և
էներգիայի այլ օգտագործելի ձևերի:
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ, Հանածո վառելիք, որը հիմ նականում բաղկացած
է մեթանից: Դրա այրումից ստացվում է ջերմային էներգիա: Այն
ձևավորվել է տաք տարածաշրջաններում միլիոնավոր տարիների
առաջ մահացած ջրային օրգանիզմ ների քայքայումից:
ԲՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐ, Բնական երևույթ, օրինակ, ցիկլոն կամ երաշտ,
որը բացասական ազդեցություն է թողնում մարդկանց կամ շրջակա
միջավայրի վրա:
ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐ, Շրջակա միջավայրում գտնվող կենդանի
և անկենդան բաղադրիչները՝ արևի լույսը, ջուրը, օդը, հողը,
կենդանիները, անտառները, հանածո վառելիքները և սնունդը;
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ, Տվ յալ տարածքում կամ տարածաշրջանում
քաղաքները, քաղաքատիպ ավանները, գյուղերը և այլ վայրեր,
որտեղ մարդիկ ապրում են (աղբյուրը՝ Եվրոպայի շրջակա միջավայրի
տեղեկատվության և դիտարկման ցանց / EIONET):
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ԱՄԵՆԱՔԻՉ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐ, Աշխարհի ամենաաղքատ
և խոցելի երկրները: Դրանք դասակարգվել են որպես ամենաքիչ
զարգացած երկրներ՝ վերջիններիս համախառն ներքին արդյունքի,
մարդկային կապիտալի զարգացման ցածր մակարդակի և
տնտեսական խոցելիության բարձր աստիճանի հիման վրա:

ԲՆԱԿՄԻՋԱՎԱՅՐ, Տեղական միջավայր էկոհամակարգի ներսում,
որտեղ օրգանիզմը սովորաբար ապրում է:
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿ, Բնակարանի որակ ասելով հասկանում
ենք ոչ միայն դրա ձևը, այլև այլ հատկանիշներ ևս, օրինակ,
անվտանգությունը, հարմարավետությունը, կոմունալ
ծառայությունները, օրինակ, էլեկտրաէներգիա, ջրամատակարարում,
կոյուղի, օդորակում, լուսավորություն և օդափոխություն, ինչպես
նաև առողջ շրջակա միջավայր, որն անհրաժեշտ է ընտանիքների
զգացմունքային և սոցիալական բարեկեցության համար:
ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ, ԲՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, էթնիկ խմբեր,
որոնք վաղնջական ժամանակներից բնակեցնում են այս կամ
այն աշխարհագրական տարածքը (հայտնի են նաև տեղական
ժողովուրդներ կամ աբորիգեններ անվանում ներով): Այս համայնքները
հաճախ ունենում են ուժեղ մշակութային և երբեմ ն հոգևոր կապ
անտառների հետ, որտեղ նրանք ապրում են:
ԳԼՈԲԱԼ ՏԱՔԱՑՈՒՄ, Երկրի մթնոլորտում ընդհանուր ջերմաստիճանի
աստիճանական բարձրացում, որը, ենթադրվում է, տեղի է ունենում
ջերմոցային էֆեկտի պատճառով:
ԳՈԼՈՐՇԱՑՈՒՄ, Գործընթաց, որի ժամանակ ջերմության
ազդեցության տակ ջուրը հեղուկ վիճակից անցնում է գազային
վիճակի կամ գոլորշու:
ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ, Այն տեղի է ունենում, երբ էկոհամակարգի որոշ
մասեր (օրինակ՝ անտառը) վնասվում են (որովհետև մի մասը հատվում
է), բայց էկոհամակարգը դեռ ամբողջովին վերացած չի լինում:
Դա կարող է կրել ժամանակավոր բնույթ և ժամանակի ընթացքում
վնասված անտառի տեղում կարող է աճել անտառի առողջ զանգված:
ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Վտանգավոր իրավիճակը հաղթահարելու և
արագ վերականգնվելու կարողություն:
ԵՂԱՆԱԿ, Մթնոլորտային պայմանները (արևի լույս, ամպեր, օդի
ջերմաստիճան, քամի և այլն), որոնք կարող են փոխվել կարճ
ժամանակահատվածում (օրեցօր):
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, Հիմ նական հարմարությունները,
ծառայությունները և սարքավորում ները, որոնք անհրաժեշտ
են համայնքի գործառույթների արդյունավետ իրականացման
համար, օրինակ, տրանսպորտի և կապի համակարգը, ջրի և
էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, ինչպես նաև պետական
մարմինները, ներառյալ դպրոցները և փոստային բաժանմունքները:
ԵՏՆԱԽՈՐՇ, Քաղաքային խիտ բնակեցված տարածք՝ անմխիթար
բնակարանային պայմաններով և ցածր կենսապայմաններով:
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ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ, Երկրի ընդերքից ստացվող էներգիա:
ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿԻՐ, Սոցիալապես և տնտեսապես զարգացած
հարուստ երկիր՝ բարձր զարգացած արդյունաբերությամբ,
տեխնոլոգիաներով, ենթակառուցվածքներով և այլն:
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿԻՐ, Աղքատ երկիր, որը ձգտում է հասնել տնտեսական
զարգացման ավելի բարձր մակարդակի: Զարգացող երկրի
բնակչության ապրուստը մեծապես կախված է գյուղատնտեսությունից:
Էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն չունեցող մարդիկ հիմ նականում
ապրում են զարգացող երկրներում:
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՓՈՔՐ ԿՂԶԻ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, Ծովափնյա զարգացող
պետությունների առանձին խումբ, որոնց բնորոշ է առանձնահատուկ
սոցիալական, տնտեսական և էկոլոգիական խոցելիությունը՝ դրանց
փոքր չափերի և հեռվության պատճառով: Այդ պետությունները
խիստ խոցելի են կլիմայի փոփոխության և տարերային աղետների
նկատմամբ:
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ, Տեխնիկական սարք, որն օգտագործում է
էներգիա (սովորաբար էլեկտրաէներգիա կամ բնական գազ), օրինակ՝
սառնարան, լվացքի մեքենա, ջրատաքացուցիչ և այլն:
ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, Էկոզբոսաշրջությունը տուրիզմի
տեսակ է, որը նվազ ազդեցություն է ունենում շրջակա միջավայրի
վրա և նպաստում է տեղական բնակչության ապրելամիջոցների
բարելավմանը: Էկոզբոսաշրջիկները հաճախ սիրում են լինել բնության
գրկում՝ բնության գեղեցկությունը վայելելու համար:
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ, Որոշակի վայրում կենդանի օրգանիզմ ների (բույսեր
և կենդանիներ) և անկենդան միջավայրի (ջուր, օդ, ապարներ և այլն)
և դրանց բազմատեսակ փոխհարաբերությունների ամբողջությունը:
Էկոհամակարգերը չունեն հստակ չափեր. դրանք կարող են լինել փոքր,
օրինակ՝ ջրափոսի չափ, կամ մեծ, օրինակ՝ լճի պես: Ամբողջ աշխարհը
մեկ մեծ և շատ բարդ էկոհամակարգ է:
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ/ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, Էլեկտրական լիցքերի
հոսք, որը տեղի է ունենում, երբ փոքր մասնիկները՝ էլեկտրոնները,
սկսում են ազատորեն շարժվել: Որպես օրինակ կարող է ծառայել
կայծակը: Մարդիկ էլեկտրականություն ստանում են էներգիայի
այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսիք են ածուխը կամ բնական գազը:
Լուսավորությունը էլեկտրաէներգիայի ձև է, և էլեկտրոնային, և
էլեկտրատեխնիկական սարքերն աշխատում են էլեկտրական
հոսանքով:
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ԵՐԿՐԱԻՆԺԵՆԵՐԻԱ, էկոլոգիական գործընթացների լայնածավալ
կառավարում՝ որպես գլոբալ տաքացման հիմ նախնդրի լուծման միջոց:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, Առարկաներ, որոնք օգտագործում են
էլեկտրաէներգիա, երբ միացվում են էլեկտրացանցին: Էլեկտրոնային
սարքերից են հեռուստացույցները, համակարգիչները և բջջային
հեռախոսները:
ԷԼ ՆԻՆՈ ԵՎ ԼԱ ՆԻՆԱ, «Էլ Նինո» և «Լա Նինա» կլիմայական
երևույթներն Էլ Նինո հարավային տատանման (ԷՆՀՏ) ցիկլի հակառակ
փուլերն են: ԷՆՀՏ ցիկլը գիտական տերմին է, որը նկարագրում է
Խաղաղ օվկիանոսի արևելակենտրոնական հասարակածային մասում
օվկիանոսի և մթնոլորտի միջև ջերմաստիճանի փոփոխությունները:
Լա Նինան երբեմ ն կոչվում է ԷՆՀՏ-ի ցուրտ փուլը, իսկ Էլ Նինոն՝
ԷՆՀՏ-ի տաք փուլը: Դրանք երկուսն էլ առաջացնում են Երկրի վրա
ջերմաստիճանի նորմայի շեղում ներ, որոնք զգալիորեն ազդում են
ոչ միայն օվկիանոսային գործընթացների, այլև գլոբալ եղանակի և
կլիմայի վրա: Այդ երևույթները տեղի են ունենում երեքից հինգ տարին
մեկ: Որպես կանոն, Էլ Նինոն ավելի հաճախ է հանդիպում, քան Լա
Նինան (աղբյուրը՝ http://oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html):
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ, Մեր նպատակն է նվազեցնել սպառված
կամ անտեղի վատնված էներգիայի քանակը: Դրան կարելի է հասնել
էներգախնայող տեխնոլոգիաների (օրինակ, էներգախնայող լամպեր,
շենքերի ջերմամեկուսացման համակարգեր, ջերմային էներգիայի
արտադրության այնպիսի համակարգեր, որոնք արտադրում են ավելի
քիչ թափոններ) և առօրյա գործունեությունում էներգիայի անհատական
խնայողական գործողությունների միջոցով:
ԷՐՈԶԻԱ, Էրոզիա տերմինը նշանակում է քայքայել: Հողը և ապարները
ենթարկվում են էրոզիայի, երբ պոկվում կամ տեղաշարժվում
են անձրևների, հոսող ջրերի, ալիքների, սառույցի, քամու,
ձգողականության կամ այլ բնական և մարդածին գործոնների
ազդեցության տակ:
ԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՁՐԵՎ, Տեղում ների ցանկացած տեսակ (օրինակ, անձրև,
ձյուն և թաց ձյուն), որը պարունակում թթու, որը վնաս է հասցնում
շրջակա միջավայրին, հատկապես՝ ջրային էկոհամակարգերին
ու անտառներին: Այս երևույթն առաջանում է օդում պարունակվող
աղտոտիչների պատճառով, որոնք գոյանում են հանածո վառելիքների
այրման արդյունքում:
ԹԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ, Թթվային դառնալու գործընթաց:
ԻՆՎԱԶԻՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Կենդանիների, բույսերի և այլ օրգանիզմ ների
օտարածին տեսակներ, որոնք ինչ-որ տեղից պատահականորեն
կամ կանխամտածված ներմուծվել են որոշակի էկոհամակարգի մեջ
և բացասաբար են անդրադառնում տեղական բնակմիջավայրերի և
կենսաբազմազանության վրա՝ հաջողությամբ մրցակցելով տեղական
տեսակների հետ:

152

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ, Երկար խողովակ (սովորաբար՝ ստորգետնյա)
նավթի կամ բնական գազի տեղափոխման համար:
ԽՏԱՑՈՒՄ (ԿՈՆԴԵՆՍԱՑԻԱ), Գործընթաց, որի ժամանակ
գազը կամ գոլորշին սառչում է՝ վերածվելով հեղուկի (տե՛ս նաև
գոլորշացում):
ԿԱՅՈՒՆ / ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Երկար ժամանակահատվածում
կայուն մակարդակի պահպանում, օրինակ բնական պաշարների
համեմատաբար կայուն քանակի պահպանում:
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Երկիր մոլորակի վրա բույսերի
և կենդանիների տեսակային բազմազանությունը և դրանց միջև
փոխհարաբերությունները:
ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾ, Օրգանական նյութի (բուսական և կենդանական
ծագման) կուտակում, որը հաճախ օգտագործվում է որպես
վառելիքի կամ էներգիայի աղբյուր (օրինակ, փայտ):
ԿԵՆՍԱՎԱՌԵԼԻՔ, Կենսազանգվածից (կենդանական և բուսական
ծագման նյութերից) ստացված հեղուկ (յուղ) կամ գազային վառելիք:
ԿԻՈՏՈՅԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության
մասին շրջանակային կոնվենցիային կից միջազգային
համաձայնագիր, որը կողմերին պարտավորեցնում է
միջազգայնորեն պարտադիր կարգով իրականացնել
արտանետում ների կրճատում:
ԿԼԻՄԱ, Կլիման տվ յալ վայրին բնորոշ միանման եղանակների
բազմամյա կրկնությունն է: Այն երկար ժամանակահատվածում
(30 տարի և ավել) ջերմաստիճանների, տեղում ների, քամու և այլ
պայմանների ընդհանուր պատկերն է:
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, Երկրի կլիմայի ընդհանուր վիճակի
փոփոխություն (օրինակ՝ ջերմաստիճանի կամ տեղում ների),
որն առաջանում է բնական (հրաբխային ժայթքում ներ,
օվկիանոսի հոսանքների փոփոխություններ, արևի ակտիվության
փոփոխություններ) և մարդածին գործոնների հետևանքով (օրինակ՝
հանածո վառելիքների այրում):
ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, Ընդհանուր նպատակին հասնելու
համար մարդկանց խմբի կողմից համատեղ ձեռնարկված
միջոցառում:
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ԼԱ ՆԻՆԱ, Տե՛ս Էլ Նինո

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (ՀՆԱ), Մեկ տարվա (կամ այլ
ժամանակահատվածի) կտրվածքով երկրում արտադրված բոլոր
ապրանքների և ծառայությունների արժեքը։
ՀԱՆԱԾՈ, Երկրաբանական հեռավոր դարաշրջաններում գոյություն
ունեցած և երկրի կեղևի նստվածքային շերտերում պահպանված
կենդանական կամ բուսական մ նացորդներ:
ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔ, Վառելիքներ, որոնք միլիոնավոր տարիներ
առաջ գոյացել են նախապատմական բույսերի կամ կենդանիների
մ նացորդներից: Հանածո վառելիքներից են նավթը, ածուխը
և բնական գազը: Դրանք պարունակում են կլանված և
կուտակված ածխածին կամ մեթան, որոնց այրումից ստացվում
է էլեկտրաէներգիա: Հանածո վառելիքներն արտադրում են
ջերմոցային գազերի արտանետում ներ, որոնք նպաստում են կլիմայի
փոփոխությանը:
ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԱՌՑՈՒՅԹ, Հողի հաստ, ենթամակերեսային շերտ,
որը ողջ տարին մ նում է սառցակալած: Հանդիպում է բևեռային և
ենթաբևեռային շրջաններում:
ՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՅՐՈՒՄ, Ծառերի հատման և այրման միջոցով անտառի
որոշակի տարածքի ազատում՝ գյուղատնտեսական ժամանակավոր
գործունեություն ծավալելու կամ որպես արոտավայր օգտագործելու
նպատակով:
ՀԱՐՄԱՐՎԵԼ/ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ, Առանձնահատկություն, որն օգնում է
օրգանիզմին որոշակի տեղում և որոշակի պայմաններում գոյատևել և
վերարտադրվել: Հարմարվելու կարողությունը ժամանակի ընթացքում
զարգանում է, որը որոշ տեսակներին օգնում է, որպեսզի որոշակի
վայրում ավելի լավ գոյատևեն, քան մյուսները: Կլիմայի փոփոխության
համատեքստում հարմարեցում նշանակում է՝ նախապատրաստվել
գլոբալ տաքացման հետևանքներին և միջոցներ ձեռնարկել՝
վնասները նվազագույնի հասցնելու համար:
ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Համակարգի՝ կլիմայի փոփոխությանը
հարմարվելու, օրինակ, վնասները նվազեցնելու, առավելություններից
օգտվելու կամ հետևանք¬ները հաղթահարելու կարողություն:
ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, Էներգիա, որը ստացվում է շարժվող ջրի
ուժի շնորհիվ (մեխանիկական էներգիա):
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՍՔ, Վերաբերում է ջրի հոսքին, որը տեղի
է ունենում, երբ օրինակ, փոթորիկներից կամ ձնհալից առաջացած
ավելորդ ջուրը ցած է հոսում հողի վրայով:
ՄԱՆՐԷ / ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄ, Անզեն աչքով անտեսանելի էակ, որը
հնարավոր է տեսնել միայն մանրադիտակի օգնությամբ:
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ՄԵԹԱՆ, Ջերմոցային գազ, որը մտնում է բնական գազի և
կենսագազի կազմում:
ՄԵՂՄՈՒՄ (ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ),
Մթնոլորտում ջերմոցային գազերի քանակի նվազեցում: Գոյություն
ունեն մթնոլորտից ջերմոցային գազերի հեռացման տարբեր
եղանակներ: Առաջինն արտանետում ների կրճատում ն է, երկրորդը՝
անտառների պահպանությունը: Ծառերին ածխածնի երկօքսիդը
հարկավոր է շնչելու համար: Այդ պատճառով REDD+-ը՝ կլիմայի
փոփոխության հետևանքների մեղմման միջազգային մեխանիզմը,
աջակցում է ծառերի ու անտառների տնկմանն ու պահպանությանը:
ՄԹՆՈԼՈՐՏ, Երկիր մոլորակը շրջապատող օդում գազերի շերտն
է, որը պարունակում է ազոտ, թթվածին և գազային խառնուրդներ,
օրինակ, ջերմոցային գազեր: Մթնոլորտը պաշտպանում է Երկիրը և
ջերմոցային էֆեկտի շնորհիվ պահպանում ջերմությունը:
ՄԻՋՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Սառցադաշտային
երկու ժամանակաշրջանների միջև ընկած ժամանակահատված, որը
տևել է հազարավոր տարիներ և որի ընթացքում տեղի է ունեցել միջին
ջերմաստիճանի բարձրացում:
ՆԱՎԹ, Հանածո վառելիք, որը հիմ նականում բաղկացած է
ածխածնից: Նավթի այրումից ստացվում է օգտակար ջերմային
էներգիա: Նավթն առաջացել է միլիոնավոր տարիներ առաջ
մահացած ջրային օրգանիզմ ներից, որոնք կուտակվել են ջրում և
հայտնվել օվկիանոսի կամ գետերի նստվածքների տակ:
ՈՌՈԳՈՒՄ, Հողերի ջրարբիացում: Այն կիրառվում է չորային
տարածքներում մշակաբույսերի աճին օժանդակելու, լանդշաֆտները
պահպանելու և խախտված հողերի վերականգնման համար այն
ժամանակաշրջանում, երբ տեղում ների մակարդակը ցածր է:
ՉՈՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ, Տարածաշրջաններ, որտեղ տեղում ները
սակավ են:
ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱ, Չվերականգնվող պաշարներից
ստացվող էներգիա: Չվերականգնվող էներգիա են համարվում
միջուկային էներգիան և նավթից, ածխից և բնական գազից
ստացվող էներգիան:
ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐ, Բնական պաշար, որը չի կարող կարճ
ժամանակահատվածում վերականգնվել, օրինակ՝ մետաղները և
հանածո վառելիքները:
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ՄԱՐԴԱԾԻՆ / ԱՆԹՐՈՊՈԳԵՆ, Մարդու գործունեությամբ
պայմանավորված:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԲՆԱԿՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ ԴՈՒՐՍ, Բույսերն ու կենդանիները
հեռացվում են իրենց բնական միջավայրերից և դրվում նոր վայրում,
օրինակ կենդանաբանական այգում կամ սերմերի բանկում՝ դրանց
պահպանման և վերարտադրման նպատակով:
ՊԱՍՏՈՐԱԼԻԶՄ (ԱՐՈՏԱՅԻՆ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ), Ուղտերի,
ալպակաների, խոշոր եղջերավոր անասունների, ուղտայծերի, այծերի
և ոչխարների արածեցում և բուծում: Այսպիսի անասնապահությամբ
զբաղվողները, սեզոնից կախված, թարմ արոտավայր և ջուր գտնելու
նպատակով նախիրը մի տեղից մյուսն են տեղափոխում:
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ, Քիմիական կամ օրգանական նյութ, որը
պարունակում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ սնուցիչներ, և
հետևաբար, այն հողին ավելացնելու դեպքում, բարելավվում է բույսերի
աճն ու զարգացումը:
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, Իրավիճակ,
երբ մարդիկ ապահովված չեն բավարար քանակի անվտանգ և
սննդարար սննդով, և, այդ պատճառով չեն ստանում այն քանակով, որն
անհրաժեշտ է ակտիվ և առողջ կյանքի համար: Դրա պատճառը կարող
է լինել պարենի բացակայությունը, աղքատությունը կամ պարենի ոչ
ճիշտ օգտագործումը (աղբյուրը՝ ՊԳԿ):
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐ, Երկրի մթնոլորտում պարունակվող գազերը՝
ներառյալ ջրային գոլորշին, ածխածնի երկօքսիդը, մեթանը, ազոտի
ենթօքսիդը: Այս գազերը կլանում են արևի էներգիան և պահում
ջերմության մի մասը: Դրա շնորհիվ Երկիր մոլորակը տաքանում
է, սակայն մթնոլորտում մեծ քանակությամբ ջերմոցային գազերը
հանգեցնում են կլիմայի փոփոխության:
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ, Ջերմոցային գազերն
արտանետվում են մթնոլորտ բնական համակարգերից և մարդու
գործունեության հետևանքով: Արտանետում ների բարձր մակարդակն
առաջանում է էլեկտրաէներգիայի ստացման նպատակով հանածո
վառելիքների այրման և փոխադրում ների նպատակով նավթի
օգտագործման արդյունքում:
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏ, Մթնոլորտում պարունակվող ջերմոցային
գազերը բաց են թողնում արեգակնային ճառագայթումը, որի շնորհիվ
Երկիրը տաքանում է, և խոչընդոտում են Երկրի մակերևույթից
ջերմային ճառագայթումը։ Կլանվելով մթնոլորտում՝ վերջինիս մի մասը
նորից անդրադառնում է հետ՝ Երկրի մակերևույթ և այն տաքանում է:
ՋՐԻ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏ, Ջրի անընդհատ տեղաշարժ երկրի վրա՝
մթնոլորտում, ջրոլորտում և երկրակեղևում:
ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Երկրի պատմության
այնպիսի ժամանակաշրջան, երբ բևեռային և լեռնային
սառցադաշտերը զբաղեցնում էին Երկրի վրա անսովոր մեծ
տարածություններ:
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ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ, Բնական պաշար, որը կարող է կարճ
ժամանակահատվածում բնական ճանապարհով վերականգնվել: Օդը,
ջուրը և արևը վերականգնվող պաշարներ են:
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱ, Վերականգնվող աղբյուրներից
ստացվող էներգիա: Վերականգնվող էներգիայի տեսակներն
են՝ երկրաջերմային, քամու, կենսազանգվածից (ներառյալ
կենսավառելիքներից ստացվող), հիդրոէլեկտրաէներգիա և արևային
էներգիա:
ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏ, Բնական իրադարձություն, ինչպիսին է, օրինակ,
ջրհեղեղը, երկրաշարժը կամ արևադարձային ցիկլոնը, որը մեծ
վնասներ է հասցնում կամ խլում է մարդկային կյանքեր:
ՏԵՂԱԿԱՆ, Վերաբերում է այն վայրին կամ շրջակա միջավայրին,
որտեղ ծնվել է մարդը կամ ինչ-որ բան լույս աշխարհ է եկել:
ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ, Գործընթաց, որի ժամանակ մթնոլորտում ջրային
գոլորշիները խտանում են և թափվում անձրևի, թաց ձյան, ձյան կամ
կարկուտի տեսքով:
ՏՐԱՆՍՊԻՐԱՑԻԱ, Գործընթաց, որի ժամանակ ջուրը գոլորշանում է
բույսերի տերևների ստորին մասում գտնվող փոքրիկ անցքերից:
ՈՒՂԵԾԻՐ, Սա երկնային մարմ նի շարժման ուղին է, որով մարմինը
պարբերաբար շարժվում է՝ պտտվելով այլ մարմ նի շուրջ: Մոլորակները,
գիսաստղերը, աստերոիդները և Արեգակնային համակարգի այլ
մարմիններ պտտվում են արևի շուրջը: Ուղեծրերը կարող են ունենալ
տարբեր ձևեր: Բոլոր ուղեծրերն էլիպսաձև են, այսինքն, դրանք ունեն
ձվաձև տեսք: Մոլորակների դեպքում ուղեծրերը համարյա շրջանաձև
են: (Աղբյուրը` ՆԱՍԱ):
ՔԱՂԱՔԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ/ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ, Գործընթաց, որի
ժամանակ մարդիկ ավելի ու ավելի շատ են գյուղական վայրերից
տեղափոխվում քաղաք:
ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՈՒՐ, Բնական ծագման ոչ աղի ջուր (օրինակ՝ գետերի,
լճերի ջրերը և ստորերկրյա ջրերը):
ՔԱՄՈՒ ԷՆԵՐԳԻԱ, Օդի շարժման էներգիա (մեխանիկական
էներգիա): Քամու էներգիան վերականգնվող էներգիա է, որն
առաջանում է Երկրի մակերևույթի անհամաչափ տաքացումից:
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ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱ, Օրգանիզմ ների միջև կապերը, որոնք ցույց
են տալիս, թե ինչպես յուրաքանչյուր նախորդ օրգանիզմ սնունդ է
հանդիսանում հաջորդի համար: Սննդային շղթան ցույց է տալիս, թե
ինչպե՞ս է էներգիան, առաջնային արտադրողներից (բույսերից) սկսած,
մեկ օրգանիզմից անցնում մյուսին:

ՔԱՅՔԱՅՎԵԼ/ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ, Այն տեղի է ունենում, երբ մահացած
բույսերի և կենդանիների մ նացորդները նեխում են: Ժամանակի
ընթացքում դրանք տրոհվում են հիմ նական տարրերի: Ջերմությունը,
լույսը, մանրէները և սնկերը կարևոր դեր են խաղում այս
գործընթացում: Հանածո վառելիքներն առաջանում են երկար
ժամանակաշրջանի ընթացքում՝ նյութերի քայքայման արդյունքում:
ՕԶՈՆ, Երկրի մթնոլորտի վերին շերտում գտնվող եռատոմ թթվածին:
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ, Կենդանի նյութից կամ օրգանիզմ ներից ստացված
նյութեր: Դրանք պարունակում են ածխածին:
ՕՐԳԱՆԻԶՄ, Կենդանի էակ, օրինակ, բույսը, կենդանին կամ
միկրոօրգանիզմը:
ՖԻՏՈՊԼԱՆԿՏՈՆ, Ծովում ապրող միկրոսկոպիկ բույսեր:
ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ, Գործընթաց, որի օգնությամբ բույսերն արևի լույսից
կլանված էներգիայից, ածխածնի երկօքսիդից ու ջրից ստեղծում են
իրենց սեփական քիմիական էներգիան, որն ապահովում է բույսերի
սնունդը (շաքարներ և այլ օգտակար նյութեր):
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց

ներդրում ն են ունեցել «Կլիմա. մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկի 2-րդ հրատարակության պատրաստման
գործում: Ցանկանում ենք առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել
բոլոր այն կազմակերպություններին և ոգեշնչող առաջնորդներին,
սկաուտներին, դպրոցական խմբերին և անհատներին, որոնք
իրականացրել են ձեռնարկի փորձնական կիրառումը և նախնական
տարբերակի մանրակրկիտ վերանայումը:
Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Մեգ Քլարկին, Քեյթլին
Լեգեին, Էլիսոն Քենեդիին և Բրիգիտե Բերկենբոշին (2-րդ Բերլինգտոն
Սպարկս/Բրաունիս, Կանադա) իրենց գործունեության մասին
տեղեկատվությամբ կիսվելու և իրենց գաղափարներն այս ձեռնարկում
օգտագործելու թույլտվություն տալու համար:
Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում նաև Իբրահիմ Ակիբու
Յաաֆարուին, Բհարալի Կրիշնեին, Ռանջիտա Բութիին, Սակետ
Մանիին, Մուհամադ Ուսմանին, Մուհամադ Նառուդին Սալիհուին,
Ռանջանա Սայկիային, Սոումեն Ռահմանին և Ջոնաթան Յիին՝ սույն
ծրագրի իրականացման գործում ունեցած ներդրման համար: Հենց
նրանց մասնակցությունն է հիմք տալիս հաստատելու, որ ձեռնարկը
մշակվել է երիտասարդների կողմից և երիտասարդների համար: Մեր
խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Էներգիայի և պաշարների
ինստիտուտին՝ իրենց որոշ ուսուցողական նյութերը ձեռնարկում
օգտագործելու թույլտվություն տալու համար: Մենք շնորհակալ
ենք նաև Դանաե Էսպինոզային, Զինաիդա Ֆադեևային, Սաբրինա
Մարկվանտին, Ֆելիսիտի Մոնկին և Ունիկրիշնան Պայապալիմանային՝
ձեռնարկի ստեղծմանն աջակցելու համար:
Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Լուիզա Արաուժոյին, Ալաշիա
Գորդեսին, Սաադիա Իքբալին, Ալլա Մետելիցային, Ալեքսանդր
Մեյբեկին, Սյուզան Ռեդֆերնին, Լորնա Սքոթին, Ռուբեն Սեսսային,
Իզաբել Սլոմանին, Ադրիանա Վալենսուելա Խիմենեսին, Յասսեն
Չոլակովին և Մորից Վայգելին՝ ձեռնարկի ստեղծման և տեքստի
խմբագրման աշխատանքներում ունեցած ներդրման համար:
Ձեռնարկի նկարազարդման համար օգտագործվել են նկարչական
տարբեր մրցույթներին ներկայացված ավելի քան 20 000 նկարներից
մի քանիսը: Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր երեխաներին,
որոնք մեծ ոգևորությամբ մասնակցել են նկարչական մրցույթներին:
Ընթացիկ մրցույթների և նախաձեռնությունների մասին տեղեկանալու
համար կարող եք այցելել մեր կայքը (www.fao.org/yunga) կամ ուղարկել
հաղորդագրություն մեր էլեկտրոնային հասցեով՝ yunga@fao.org:
Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է ՅՈՒՆԳԱ-յի համակարգող և ՊԳԿ-ի
երիտասարդության հարցերով խորհրդատու Ռուբեն Սեսսայի
անմիջական հսկողության ներքո:
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Սույն ձեռնարկը ստեղծվել է «Շվեդիայի միջազգային զարգացման
և համագործակցության գործակալության» (Sida) ֆինանսական
աջակցության շնորհիվ՝ www.sida.se:
Սույն ձեռնարկը մշակվել է հետևյալ կազմակերպությունների հետ
համագործակցությամբ՝
«Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայի (ԿԲԿ/CBD)
քարտուղարություն
«Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիան ուժի մեջ
է մտել 1993 թ.-ի դեկտեմբերի 29-ին: Կոնվենցիայի նպատակներն են
կենսաբանական բազմազանության պահպանումը, կայուն օգտագործումը և
օգուտների արդար և հավասար սկզբունքներով համատեղ օգտագործումը:
ԿԲԿ-ի քարտուղարությունը կազմակերպում է կենսաբազմազանության
քաղաքականության վերաբերյալ քննարկում ներ, համակարգում
է պետությունների և կազմակերպությունների մասնակցությունը
կենսաբազմազանության պահպանության գործընթացներին և աջակցում
կոնվենցիայի իրականացմանը՝ www.cbd.int/youth:
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (ՊԳԿ/FAO)
ՊԳԿ-ն միջազգային առաջատար դեր է խաղում սովի վերացմանն ու սննդի
համընդհանուր կայուն արտադրությանը, ներառյալ գյուղատնտեսության,
անտառտնտեսության, ձկնաբուծության և ակվակուլտուրայի ոլորտներում,
ուղղված միջազգային գործունեությունում: Սպասարկելով և՛ զարգացած,
և՛ զարգացող երկրներին, ՊԳԿ-ն հանդես է գալիս որպես չեզոք ֆորում,
որտեղ բոլոր պետությունները հանդիպում են որպես հավասար կողմեր՝
համաձայնագրերի շուրջ բանակցելու և քաղաքականության շուրջ
բանավիճելու նպատակով: ՊԳԿ-ն նաև գիտելիքների և տեղեկատվության
աղբյուր է: Այն օգնում է երկրներին արդիականացնել և բարելավել հողային
և ջրային պաշարների կառավարման ոլորտներում գյուղատնտեսական
քաղաքականությունները՝ www.fao.org/ climatechange/youth/en:
Պլան Ինթերնեյշնլ (Plan International) «Պլան Ինթերնեյշնլ»-ը հիմ նադրվել
է 75 տարի առաջ: Այն երեխաների իրավունքների պաշտպանության
աշխարհում ամենահին և խոշոր կազմակերպություններից է:
Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում Աֆրիկայի, Ասիայի և
Ամերիկայի 51 զարգացող երկրում՝ աղքատության մեջ ապրող երեխաների
իրավունքների պաշտպանության խթանման և միլիոնավոր երեխաների
աղքատության վերացման համար: 2014 թ.-ին կազմակերպությունն
օգնություն է ցուցաբերել 86 675 համայնքի: Կազմակերպության
գործունեության շահառուների թիվը հասնում է 164,9 մլն-ի, ներառյալ
81,5 մլն երեխա: Պլանն անկախ, ոչ կառավարական կազմակերպություն
է, որը չի հարում որևէ կրոնական, քաղաքական կամ կառավարական
կազմակերպության՝ https://plan-international.org:
Միավորված ազգերի կազմակերպության Կլիմայի փոփոխության
շրջանակային կոնվենցիա (ԿՓՇԿ/UNFCCC)
Միավորված ազգերի կազմակերպության Կլիմայի փոփոխության
շրջանակային կոնվենցիային (ԿՓՇԿ) անդամակցում է 196 երկիր:
Կոնվենցիան ունի բացառիկ անդամակցություն և հանդիսանում է
1997թ.-ի Կիոտոյի արձանագրության ելակետային համաձայնագիրը:
Կիոտոյի արձանագրությունը վավերացրել է ԿՓՇԿ 192 Կողմ երկիր: Երկու
համաձայնագրերի վերջնանպատակը մթնոլորտում ջերմոցային գազերի
պարունակության այնպիսի մակարդակի ապահովում ն է, որը կբացառի
վտանգավոր մարդածին ներգործությունը կլիմայական համակարգի վրա՝
www.unfccc.int:

Միավորված ազգերի կազմակերպության Համալսարանի ընդլայնված
հետազոտությունների ինստիտուտ (ՄԱՀ – ԸՀԻ/ UNU-IAS)
Միավորված ազգերի կազմակերպության Համալսարանի ընդլայնված
հետազոտությունների ինստիտուտը (ՄԱՀ–ԸՀԻ/ UNU-IAS) առաջատար
հետազոտական և ուսում նական կենտրոն է: Այն գտնվում է Ճապոնիայի
մայրաքաղաք Տոկիոյում: Կենտրոնի առաքելությունն է՝ ակտիվացնել ջանքերն
ավելի կայուն ապագայի ապահովման ուղղությամբ: Կենտրոնի գործունեությունը
կենտրոնացած է այնպիսի հետազոտությունների իրականացման վրա, որոնք
նպաստում են քաղաքականության մշակմանը և կարողությունների զարգացմանը:
Կենտրոնն իր հիմ նական ուշադրությունը հատկացնում է կայունության
սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական կողմերին՝ www.ias.unu.edu:
Երիտասարդությունը և կլիման (YouNGO կամ IYCM)
Կլիմայի պաշտպանության երիտասարդական շարժումը (YouNGO) կամ
Կլիմայի պաշտպանության միջազգային երիտասարդական շարժումը (IYCM)
երիտասարդական կազմակերպությունների միջազգային ցանց է, որոնք
հավաքական ջանքերով ձգտում են ոգեշնչել, հզորացնել և մոբիլիզացնել
երիտասարդ սերունդներին, որպեսզի նրանք դրական քայլեր ձեռնարկեն՝ կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարելու համար: Սա միջազգային երիտասարդության աճող
շարժում է, որը ստեղծում է կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ ուսուցողական
ծրագրեր, իրականացնում է իրազեկության բարձրացման քարոզարշավներ և
ձեռնարկում գործողություններ՝ www.youthclimate.org:
Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք (ՅՈՒՆԳԱ/YUNGA)
Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինքի նպատակն է՝ երեխաներին
և երիտասարդներին տալ հասարակության կյանքին ակտիվորեն
մասնակցելու հնարավորություն: ՅՈՒՆԳԱ-յի բազմաթիվ գործընկերները`
ՄԱԿ-ի գործակալությունները և քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունները համատեղ մշակում են նախաձեռնություններ և նոր
հնարավորություններ են ստեղծում երեխաների և երիտասարդության համար:
Բացի այդ, ՅՈՒՆԳԱ-ն ծառայում է որպես հարթակ, որը երեխաներին և
երիտասարդներին թույլ է տալիս մասնակցել կայուն զարգացման նպատակների,
պարենի անվտանգության, կլիմայի փոփոխության և կենսաբազմազանության
ոլորտներում ՄԱԿ-ի ծավալած գործունեությանը՝ www.fao.org/yunga:
ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ դաշինքը ստեղծվել է ի
աջակցություն ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի կրթության, վերապատրաստման և հանրային
իրազեկման վերաբերյալ 6-րդ հոդվածի: Այս միջգերատեսչական ծրագիրը
նպատակ ունի նպաստել կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ կրթության,
վերապատրաստման, հանրային իրազեկման և մասնակցության և
տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ իմաստալից արդյունքների վրա
հիմ նված և արդյունավետ համագործակցությանը`
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/
items/7403.php:
«Աղջիկ առաջնորդների և աղջիկ սկաուտների համաշխարհային
ասոցիացիա» (ԱԱԱՍՀԱ/WAGGGS)
ԱԱԱՍՀԱ-ն միջազգային շարժում է ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում, որը
հնարավորություն է տալիս աղջիկներին և երիտասարդ կանանց զարգացնել
առաջնորդության հմտությունները և ձեռք բերել կյանքի հմտություններ այնպիսի
մեթոդների օգնությամբ, ինչպիսիք են ինքնազարգացումը և դժվարությունների
հաղթահարումը: Աղջիկ առաջնորդները և աղջիկ սկաուտները սովորում են
գործնական պարապմունքների միջոցով: Համաշխարհային ասոցիացիան
միավորում է 145 անդամ երկրների ասոցիացիաների և իր շարքերում հաշվում է 10
մլն մարդ՝ www.wagggsworld.org:
Սկաուտական շարժման համաշխարհային կազմակերպություն (ՍՇՀԿ/WOSM)
Սկաուտական շարժման համաշխարհային կազմակերպությունը (ՍՇՀԿ) անկախ,
միջազգային շահույթ չհետապնդող և ոչ քաղաքական կազմակերպություն է, որը
ծառայում է սկաուտական շարժմանը: Դրա նպատակն է խթանել միասնությունը և
սկաուտական նպատակների և սկզբունքների ըմբռնումը, ինչպես նաև նպաստել
սկաուտական շարժման ընդլայնմանն ու զարգացմանը՝ www.scout.org:
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Տեքստի ձևավորումը՝ Հռիփսիմե Ջանգիրյանի

Մ Ե Ն Ք Շ Ա Տ Ե Ն Ք , Մ Ե Ն Ք Յ Ո ՒՆ Գ Ա Ե Ն Ք

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔԸ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ
ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
Է, ՈՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ, ԱԿՏԻՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿՅԱՆՔ ՎԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԴԵՊԻ ԼԱՎԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Տարբեր ոլորտների մարտահրավերներին նվիրված ՄԱԿ-ի ձեռնարկների
շարքը նպատակ ունի բարձրացնել երիտասարդների իրազեկությունը,
կրթել և խրախուսել նրանց՝ փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց
համայնքներում լինել փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ:
Այդ ձեռնարկները կարող են օգտագործվել դպրոցականների
և երիտասարդական խմբերի հետ աշխատանքներում: ՄԱԿ-ի
ձեռնարկների շարքը հավանության է արժանացել ԱԱԱՍՀԱ-յի և
ՍՇՀԿ-ի կողմից: Ուսուցիչները և առաջնորդները ձեռնարկներում
ներառված առաջադրանքները կարող են հեշտությամբ հարմարեցնել/
ադապտացնել: Վերոհիշյալ շարքը ներառում է առկա և մշակման փուլում
գտնվող ձեռնարկները, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսությանը,
կենսաբազմազանությանը, էներգիային, կլիմայի փոփոխությանը,
անտառներին, սեռային հավասարությանը, կառավարմանը, սովին,
ճիշտ սնուցմանը, համաշխարհային օվկիանոսին, հողային և ջրային
պաշարներին:
«Կլիմա. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի
նպատակն է՝ օգնել երեխաներին և երիտասարդներին հասկանալ կլիմայի
կարևորությունը Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործում: Ձեռնարկը
բացատրում է, թե մեր առօրյա գործունեությունն ինչպե՞ս է ազդում
Երկրի կլիմայի վրա և առաջարկում է գաղափարներ այն մասին, թե ի՞նչ
կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր
վերաբերմունքը լինի ավելի խելամիտ և կայուն:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ՝
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ
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ՄԱԿ-Ի ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
(ՊԳԿ/FAO)

www.facebook.com/yunga

ՎԻԼԱ ԴԵԼԼ ԹԵՐՄԵ
ԿԱՐԱԿԱԼԼԱ
00153, ՀՌՈՄ, ԻՏԱԼԻԱ
ՅՈՒՆԳԱ-ՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ
ՇԱՐՔԸ պատրաստվել է Sida-յի
աջակցությամբ:

www.twitter.com/un_yunga

Սույն ձեռնարկն աջակցում է ԿԶ 12-րդ և 13-րդ
նպատակների իրականացմանը:
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