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ՈՂՋՈՒ՛ՅՆ
Անտառները մ եր մոլորակի
թոքերն են. դրանք մաքրում
են օդը, որը մ ենք շնչում ենք:
ր
Անտառներն անթիվ - անհամա
ւնն
բույսերի ու կենդանիների տո
են: Դրանք նաև մ իլ իոնավոր
նև
մարդկանց համար ոգեշնչմա

ն:

ապրելամ իջոցների աղ բյուր ե

նիների համար ստեղծում են
Անտառները մարդկանց և կենդա
, սննդի
նք մարդկանց ապրելամիջոցների
ամենաբազմազան օգուտներ: Դրա
վ, որն
յտո
փա
առները մեզ ապահովում են
և դեղամիջոցների աղ բյուր են: Անտ
պես
ինչ
ում,
ում, կահույքի արտադրություն
օգտագործվում է շինարարություն
դեր
մեծ
նք
երը նաև հանգստավայր են: Դրա
նաև՝ որպես վառելիք: Անտառն
մ:
ծու
գոր
ն
նմա
շրջակա միջավարի պահպա
ունեն նաև մեր մոլորակի առողջ
կը,
էրոզիան, բարելավում են ջրի որա
Անտառները կանխում են հող ի
ի
յսեր
բու
և
երի
նին
ավայր կենդա
ապահովում են բնակության միջ
ինչպես նաև ջրհեղեղներից
ար,
համ
ի
միլ իոնավոր տեսակներ
վյան
ամ երձ տարածքներում մանգրո
պաշտպանության միջոց են: Ափ
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Ւ

Թ

Յ

Ո

Ւ

Ն
ւզա Դիաս
Բրաուլիո Ֆերեյրա դե Սոո
մասին»
ն
թյա
«Կենսաբազմազանու
դիր
ծա
գոր
Կ)
(ԿԲ
յի
կոնվենցիա
քարտուղար
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Ե

Էդուարդո Ռոխաս-Բրիալես
թյան
Պարենի և գյուղատնտեսու
անտառային
Կ)
(ՊԳ
ն
ւթյա
պո
կազմակեր
գլխավոր
ն
տնտեսության վարչությա
տնօրենի օգնական

Ն

FE

Ր

Ա

ենք հասնել,
սի արդյունքների կարող
Պատկերացրե՛ք, թե ինչպի
այս մեկ պարզ
ի
սարդությունը մասնակց
եթե ողջ աշխարհի երիտա
գործողությանը:
նաք այն
ընթերցումը, որպեսզ ի իմա
Շարունակե՛ք ձեռնարկի
զ ավելի լավ
Ձե
, որոնք կարող են օգնել
գործողությունների մասին
ք
ե՛
Եկ
:
և նշանակությունը
այի:
հասկանալ անտառի դերը
տառների և մեր իսկ ապագ
ան
ր
գործենք՝ ի նպաստ մե

Ո

ք խաղաղության

նում են
«Տնկելով ծառեր՝ մենք ցա
և հույսի սերմ եր»:

Ծ

ցունամիների
ցնում են փոթորիկների և
զե
նվա
են
իոր
ալ
զգ
երը
ածխածինն,
անտառն
, կլանելով և կուտակելով
երը
ռն
տա
Ան
սը:
վնա
ած
պատճառ
խության
են ունենում կլիմայի փոփո
անգնահատելի ներդրում
գործում:
հետևանքների մեղմացման
ն սպառնում են մեծ
րածքներում անտառների
Ցավոք, աշխարհի շատ տա
են տագնապալ ի
ադացվում կամ ոչնչացվում
վտանգներ: Դրանք դեգր
արագությամբ:
ած մեծ
շարք պատճառներով՝ սկս
Դա պայմանավորված է մի
ջացրած՝
վեր
,
ից
ում
նդ
հույթի հետապ
շա
ց
մի
կող
ի
ներ
ուն
ւթյ
ընկերո
նկալվում է, որ
րդկանց վարքագծով: Ակ
մա
րող
ապ
ջ
մե
ան
ւթյ
տո
աղ քա
ելի բարդացման
նգեցնի իրավիճակի էլ ավ
կհա
ը
ուն
ւթյ
խո
փո
փո
յի
կլիմա
փոխության:
կարգերի դինամիկայի փո
և անտառային էկոհամա
փրկելու համար:
րող եք անել՝ անտառները
Դուք ինքներդ շատ բան կա
ի Մաաթային.
մրցանակակիր Վանգար
յան
բել
Նո
էր
ում
աս
ես
չպ
Ին

Ե Ր

Դ Ե Ս

Պ

Ա Ն

Ն

Ֆա նն ի
Լո ւ

Վալեն տինա Վեզա լի

Ն ա դ յա

Կա րլ
Լյո ւիս

ամ
Ն ո ա (Ա կ ի ն ո
)
Նինի

ունեն Երկրի վրա կյանքի
Անտառներն առանցքային դեր
արդ յոք, որ անտառները
պահպանման հարցում: Գիտե՞ք
յին տարածքի ավելի քան
զբաղեցնում են Երկրի ցամաքա
երը մարդու
30%-ը: Այնուամենայնիվ, անտառն
ել են վտանգի տակ:
տնվ
գործունեության պատճառով հայ
թի ստացման, իսկ
նյու
յտա
Մարդիկ ծառերը հատում են` փա
ան նպատակներով
սակ
նտե
րը` գյուղատ
ծառերից ազատված տարածքնե
անտառները:
մեր
ք
նեն
ք է պահպա
օգտագործելու համար: Մենք պետ
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Ն
Ւ
Ո
Յ
Թ
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Նո վա

Ո

Ւ
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Ր
Ե

: Հետազոտե՛ք, խաղացե՛ք և
Սկսե՛ք այս ձեռնարկի ընթերցումը
յտում ներ: Ձեր ժամանակը
՛ Ձեզ համար նորանոր բացահա
կատարեք
շ ի՞նչ
ահեռ, կարող եք մտածել, թե ուրի
հետաքրքիր անցկացնելուն զուգ
ով
Հուս
:
երը
առն
իր մոլորակի անտ
ճանապարհով կարելի է փրկել Երկ
կ
եսա
մատ
բազ
ղ
աճո
վրա
ի
մոլորակ
ենք, որ Դուք այնքան կսիրեք մեր
եռանդուն
նաք
նկա
կցա
որ
վ,
նցո
դրա
վեք
անտառները և այնքան կոգեշնչ
նության:
ստ դրանց փրկության և պահպա
նպա
ի
ել՝
դիմ
երի
ունն
ությ
ծող
գոր
Ձեր
ված
ուղղ
ն
յան
ու պահպանութ
Ի վերջո, անտառների փրկությանն
արհն
ները կօգնեն, որպեսզ ի մեր աշխ
ցում
հղա
մտա
և
երը
գործողությունն
ա:
էլ ավելի բարգավաճի ու զարգան

Ա

Ծ

Պերկանս

Ն

Լեա
նգա
Սալո

ԵՂԵ՛Ք

ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՍԻՐԵԼԻ´ ԱՌԱՋՆՈՐԴ,
ՍԻՐԵԼԻ´ ՈՒՍՈՒՑԻՉ,
«Մարտահրավերի 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:

ՀՈԳԱՑԵ՛Ք ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ
ÙÙ Լվացե՛ք ձեռքերը յուրաքանչյուր գործողությունից հետո:
ÙÙ Խուսափե՛ք արևին նայելուց:
ÙÙ Մի՛ քաղեք և մի՛ կերեք պատահական բույսեր, քանզի որոշ
թունավոր բույսեր շատ նման են ուտելի բույսերին:
ÙÙ Մի՛ խմեք բնական աղբյուրների ջուրը, եթե համոզված չեք, որ
այն անվտանգ է:
ÙÙ Առանձնակի զգուշավորություն պահպանե՛ք խորը ջրի կամ
կրակի մոտ գտնվելիս: Համոզվե՛ք, որ մեծահասակներից որևէ
մեկը մշտապես ձեր կողքին է:
ÙÙ Ուշադիր եղե՛ք սուր առարկաներ և էլեկտրական սարքեր
օգտագործելիս: Երեխաները միշտ պետք է գտնվեն
մեծահասակների հսկողության տակ:
ÙÙ Որոշ առաջադրանքներ կատարելիս ձեզ ընձեռնվում է
համացանցում, օրինակ՝ YouTube-ում, 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:
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Ն
Ւ
Ո
Յ
Ւ

Ն
ՀՈԳԱՑԵ՛Ք ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻ

Թ

Բնության ուսում նասիրությունը բնաշխարհի մասին
տեղեկություններ ստանալու հրաշալի միջոց է: Այնուամենայնիվ,
անհրաժեշտ է ձեռնարկել որոշ նախազգուշական
միջոցառում ներ՝ մասնակիցներին վնասվածքներից զերծ
պահելու համար: Ուշադիր ծրագրե՛ք Ձեր գործողությունները
և հավաստիացե՛ք, որ կստանաք մեծահասակների կողմից
բավարար օժանդակություն՝ յուրաքանչյուր մասնակցի
անվտանգությունը երաշխավորելու համար, հատկապես՝ ջրի
մոտ գտնվելիս: Խնդրում ենք ուշադիր ուսում նասիրել ստորև
նշված ընդհանուր նախազգուշական միջոցառում ները և
մտածել, թե անվտանգության հետ կապված ի՞նչ այլ խնդիրներ
պետք է հաշվի առնել՝ որևէ գործողություն ձեռնարկելուց առաջ:

ÙÙ Եղե՛ք ուշադիր կենդանիների հետ շփվելիս: Անհրաժեշտության
դեպքում հագե՛ք պաշպանիչ հագուստ: Հոգատարությամբ
վերաբերվե՛ք կենդանիներին: Ապահովե՛ք նրանց անհրաժեշտ
քանակի սննդով, ջրով, կացարանով և շնչելու համար պիտանի
օդով: Աշխատանքն ավարտելուց հետո կենդանիներին
վերադարձրե՛ք այնտեղ, որտեղից վերցրել եք:
ÙÙ Հնարավորինս վերաօգտագործեք կամ ուղարկե՛ք
վերամշակման այն բոլոր նյութերը, որոնք օգտագործվել են
առաջադրանքների կատարման ժամանակ:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ÙÙ Ճամբարային խարույկը վառե՛ք միայն դրա համար թույլատրված
վայրերում (օրինակ, ճամբարներում՝ հատուկ նախատեսված
փոսերում) և ոչ մի դեպքում՝ բնության մեջ:

Ե

ÙÙ Ոչ մի կենդանու անտառից դուրս մի՛ հանեք: Փոխարենը՝
լուսանկարե՛ք կամ նկարե՛ք դրանց:

Ն

ÙÙ Բնության մեջ գտնվելիս, ավելի լավ է ոչնչի ձեռք չտալ և թողնել
ամեն ինչ իր նախկին վիճակում: Երբեք մի՛ քաղեք պահպանվող
բույսերի տեսակները: Որևէ բույս կամ ծաղիկ հավաքելուց
առաջ, նախապես ստացե՛ք դրա թույլտվությունը: Հավաքե՛ք
միայն այն, ինչն իրոք ձեզ անհրաժեշտ է՝ բնության մեջ
թողնելով առնվազն մեկ երրորդն այն ամենի, ինչ գտել եք:

Ո

ÙÙ Բնությանը վերաբերվե՛ք հարգանքով:

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:
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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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Ն
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 նախագծի իրականացման ժամանակահատվածի, ինչպիսին,
օրինակ, այս ծրագրի կատարում ն է, 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:
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԵ՛Ք ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀՍՏԱԿ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
Նախապատվությունը տվե՛ք այն առաջադրանքներին, որոնք
ուղղված են վարքագծի հստակ և կոնկրետ փոփոխություններին:
Այսպես, որևէ ընդհանուր բնույթի առաջարկ կատարելու փոխարեն,
ինչպես օրինակ՝ «Պաշտպանե՛ք անտառները», առաջարկե՛ք
հետևյալը՝ «Գնե՛ք վերամշակված թղթից արտադրված զուգարանի
թուղթ»:
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:
Իրենց կողմից համապատասխան վարքագծի չդրսևորումը
մարդիկ պատճառաբանում են ժամանակի սղությամբ, գումարի
բացակայությամբ կամ անտեղյակությամբ։ 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:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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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 հաջողությունների
հասած անձանց:

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,
որպեսզի տեսնեք, թե ո՞րն է ձեզ դուր գալիս, 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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Խրախուսե՛ք, որպեսզի Ձեր խումբն ուսում նասիրի անտառների
թեման։ Ուսում նառությունը խորհուրդ ենք տալիս սկսել անտառների
ներկայացմամբ՝ անտառում ակտիվ ուսուցողական պարապմունքի
միջոցով (ինչպիսին է օրինակ Ա.1 «Անտառային զբոսանք»
առաջադրանքը) կամ ցուցադրել անտառների մասին հետաքրքիր
տեղեկատվական տեսանյութ, օրինակ, «Անտառները և մարդիկ»
տեսանյութը, որը հասանելի է www.unep.org/flvPlayer/share/default.
asp?id=1307 կայքում:
Դրանից հետո մասնակիցները կարող են շարունակել անտառների
ուսում նասիրությունը տարբեր վայրերում: Այցելե՛ք Ձեր բնակավայրում
գտնվող բուսաբանական այգին, հարևանությամբ գտնվող գրադարանը
կամ բնության պատմության թանգարանը: Որևէ գիտնականի հրավիրե՛ք
Ձեր խմբի հետ հանդիպման, անցկացրե՛ք առցանց հետազոտություն կամ
հետազոտե՛ք Ձեզ շրջապատող բնությունը: Այս հարցում Ձեզ կարող են
օգնել ձեռնարկի վերջում ներկայացվող նյութերը՝ «Անտառների մասին
ուղեցույց երիտասարդների համար», «Կանաչ ալիք» կազմակերպության
վեբկայք, (greenwave.cbd.int) և այլն:
Վերջում, խմբի հետ քննարկե՛ք այն հարցը, թե յուրաքանչյուրիս
անձնական ընտրությունը և գործողություններն ինչպես կարող են
դրական փոփոխություններ բերել:
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Պարտադիր առաջադրանքները երաշխավորում են, որ մասնակիցները
յուրացրել են անտառների 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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5

Կ Ր Ծ Ք Ա ՆՇ Ա ՆԻ Շ Ն Ո ՐՀՈ ՒՄ

Կազմակերպե՛ք տոնակատարություն 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:

6

ՔԱՅԼ
ՅՈՒՆԳԱ-ՅԻ ՀԵՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
Ուղարկե՛ք մեզ Ձեր պատմությունները, լուսանկարները, նկարները,
գաղափարները և առաջարկությունները: Մեզ համար հետաքրքիր կլինի
իմանալ, թե ինչպե՞ս եք օգտվում այս ձեռնարկից: Մենք շարունակաբար
աշխատում ենք տեղեկատվական նյութերի կատարելագործման
ուղղությամբ: Հետևաբար, դիմե՛ք մեզ հետևյալ հասցեով՝ yunga@fao.org:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

Ո

Ւ

Ն
ՔԱՅԼ

Ծ

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 շրջապատող իրերն ու առօրյա գործողություններն
ինչպիսի՞ կախվածություն ունեն անտառներից և ինչպե՞ս են ազդում
անտառների վրա: Քննարկե՛ք ձեռք բերված փորձը և մտածե՛ք, թե ինչպե՞ս
կարելի է այն կիրառել կյանքում:

Ո

Ւ

ՔՆՆԱ Ր Կ Ո ՒՄ
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ՔԱՅԼ

Յ

Խմբին տվե՛ք բավականաչափ ժամանակ՝ առաջադրանքների
իրականացման համար: Որոշ գործողություններ, օրինակ, մ նջախաղի
միջոցով անտառային ոլորտի մասնագիտությունների կռահումը կամ
անտառային կոլաժների պատրաստումը, կարող են ավարտվել մեկ
ժամում կամ ավելի արագ, մյուս առաջադրանքներն, օրինակ՝ անտառի
բնակիչների ուսում նասիրությունը տարվա տարբեր եղանակներին,
պահանջում է մի քանի շաբաթ կամ ամիս: Կարևոր է առաջին հերթին
որոշել, թե ե՞րբ և որտե՞ղ եք իրականացնելու ծրագիրը (օրինակ,
շաբաթական հանդիպում ների ընթացքում կամ ճամբարում), այնուհետև
ընտրել իրականացվելիք առաջադրանքները: Օգնե՛ք և առաջնորդե՛ք
Ձեր խմբին ամբողջ աշխատանքի ընթացքում՝ հետևելով, 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:

Թ

Ա Ռ Ա ՋԱ Դ Ր Ա ՆՔ Ի ԿԱ ՏԱ ՐՈ Ւ Մ

Ե

3

Ն

ՔԱՅԼ

ՁԵՌՆԱՐԿԻ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
«Անտառներ. մարտահրավերի հաղթահարման
կրծքանշան» ձեռնարկի նպատակն է երեխաներին և
երիտասարդներին հաղորդել գիտելիքներ Երկրի վրա
կյանքի պահպանման գործում անտառների կարևոր դերի
մասին: Այս ձեռնարկը կօգնի մշակել համապատասխան,
հաճելի և հետաքրքիր կրթական ծրագիր Ձեր դասարանի
կամ խմբի համար:
Այն ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ համապատասխան
կրթական թեմաների վերաբերյալ, որոնք օգնում են ուսուցիչներին և
երիտասարդ առաջնորդներին նախապատրաստել դասընթացները և
խմբային աշխատանքները՝ խուսափելով լրացուցիչ տեղեկատվություն
փնտրելու աշխատանքից: Բովանդակությունը ներառում է հետևյալ
թեմաները՝ անտառային էկոհամակարգերի կարևորությունը, անտառի
օգտագործումը, անտառներին սպառնացող վտանգները, անտառների
մշակութային, տնտեսական և սոցիալական նշանակությունը:
Բնականաբար, ոչ բոլոր նյութերն են պարտադիր կամ հարմար
բոլոր տարիքային խմբերի համար: Հետևաբար, առաջնորդներն ու
ուսուցիչները պետք է ընտրեն այն թեմաներն ու տեղեկատվության այն
մակարդակը, որն առավել համապատասխանում է տվյալ խմբին:
Ձեռնարկի երկրորդ մասում ներկայացվում է կրծքանշանի ստացման
համար ուսում նական ծրագիրը: Այն ներառում է առաջադրանքներ
և գաղափարներ, որոնք կօգնեն երիտասարդներին ձեռք բերել
գիտելիքներ, հմտություններ և արժեքներ, որոնք անհրաժեշտ են
անտառների պահպանության և ընդարձակման համար, ինչպես
նաև անտառների կողմից մոլորակին և մարդկանց տրամադրվող
երկարաժամկետ օգուտներ ունենալու համար: Ուսում նական ծրագրի
վերջում զետեղված է ստուգաթերթիկ, որը կօգնի մասնակիցներին
հետևել, թե ո՞ր առաջադրանքներն են իրականացվել:
Լրացուցիչ նյութերը, օգտակար վեբկայքերը և հիմ նական
հասկացությունների բացատրական բառարանը (որոնք տեքստում
նշված են այս կերպ) տրամադրված են գրքույկի վերջում:
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անտառների մշակութային նշանակությունը ողջ աշխարհում և
դրանց դերը մարդու հանգստի կազմակերպման գործում:

Դ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ Բաժնում քննարկվում են

բնական և մարդածին այն գործընթացները, որոնք վնաս են
հասցնում անտառներին՝ վտանգելով Երկիր մոլորակի վրա կյանքի
գոյությունը:

Ե. ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բաժնում

առաջարկվում են գաղափարներ, թե ինչպե՞ս կարելի է խրախուսել
և օգնել Ձեր խմբին կամ դասարանին՝ Ձեր իսկ համայնքում
անտառներին ուղղված գործողություններ նախաձեռնելու գործում:

Պահանջները. Մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշանը
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:

19

Յ
Թ
Ւ

Գ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ Բաժնում ներկայացվում է

Ո

անտառային էկոհամակարգերի կողմից մարդուն տրամադրվող
տարբեր ծառայությունները և պաշարները:

Ծ

Բ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Բաժնում ներկայացվում են

Ա

են անտառների և դրանց բնակիչների մասին հիմ նական
տեղեկություններ, ինչպես նաև մանրամասներ տարբեր տիպի
անտառների մասին:

Ր

Ա. ԱՆՏԱՌԸ ԵՎ ԱՆՏԱՌԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ Բաժնում ներկայացվում

Ո

Կ

Ե

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

Ն

Ե

ՐԻ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

Ն

ՐԾ

ԱՎ

ՔԱ

ՆՇԱՆ

ՄԱՐՏԱՀՐ

Ծրագրի կառուցվածքը

Ւ

Կ-Ի

ԵՐ

ՄԱ

ԱՆ Տ ԱՌՆ

Բաժին Ա. ԱՆՏԱՌԸ ԵՎ ԱՆՏԱՌԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Ա.1 կամ Ա.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Ա.3 - Ա.27)

+
Բաժին Բ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Բ.1 կամ Բ.2)

և

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

+
Բաժին Գ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Գ.1 կամ Գ.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Գ.3 - Գ.20)

+
Բաժին Դ. ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ
1 պարտադիր առաջադրանք
(Դ.1 կամ Դ.2)

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Դ.3 - Դ.15)

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

և

առնվազն 1 լրացուցիչ առաջադրանք
(Ե.3 - Ե.15)

=
«Անտառներ. 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
Ւ
Ւ

Ձեռնարկը տարբեր գործողություններ է առաջարկում աշխարհի տարբեր
երկրներում և տարբեր տեսակի անտառների հարևանությամբ ապրող
երիտասարդներին, որոնք ունեն ռեսուրսներից և տեխնոլոգիաներից
օգտվելու տարբեր աստիճանի հնարավորություններ: Ելնելով
պայմաններից՝ որոշ գործողություններ հնարավոր չէ իրականացնել,
օրինակ՝ դժվար է ուսում նասիրել ձմեռային անտառները, եթե ապրում
եք արևադարձային երկրում, կամ առցանց տեղադրել որևէ նյութ
աուդիո ձևաչափով (փոդքասթ), եթե չունեք լավ ինտերնետային կապ:
Հետևաբար, ընտրե՛ք այն գործողությունները, որոնք առավել հարմար են
Ձեր տարածքում իրականացնելու համար:

Ո

«Անտառներ. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի
հիմ նական նպատակն է կրթել և ոգևորել երիտասարդներին, խթանել
նրանց հետաքրքրությունն անտառների նկատմամբ, ինչպես նաև
խրախուսել նրանց փոխել վարքագիծը և նախաձեռնել տեղական և
միջազգային մակարդակների գործողություններ: Այնուամենայնիվ,
այդ գործողություններն, ամենից առաջ, պետք է լինեն զվարճալի
և հետաքրքիր: Մասնակիցներին պետք է դուր գա կրծքանշանը
վաստակելու և անտառների մասին գիտելիք ստանալու գործընթացը:

Յ

ՀԻՇԵ´Ք

Թ

				

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

3

Տասնվեց տարեկան և բարձր

Այնուամենայնիվ, նկատի ունեցե՛ք, 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:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

Ծ
Ա

2
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Ր

Հինգից տասը տարեկան

Ե

1

Ն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Առավել համապատասխան առաջադրանքների ընտրության
հարցում Ձեզ և Ձեր խմբին կօգնի ձեռնարկում ներկայացվող կոդային
համակարգը: Յուրաքանչյուր առաջադրանքի դիմաց նշված կոդը ցույց
է տալիս տարիքային խումբը (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

Առաջադրանքների կատարման տարիքային խմբերը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

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

1

Հինգից տասը տարեկան

2

Տասնմեկից տասնհինգ տարեկան

3

Տասնվեց տարեկան և բարձր

Յուրաքանչյուր առաջադրանք հետապնդում է ուսուցողական
որոշակի նպատակ: Բացի այդ, երեխաները հնարավորություն են
ունենում տիրապետելու որոշակի հմտությունների, օրինակ՝

ÙÙ ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ,
ÙÙ ԵՐԵՎ ԱԿԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
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

Անտառները՝
վտանգի տակ

Ե

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ

Պարզել, թե ո՞ր
մասնագիտությունների
տեր մարդիկ պետք է ծառ
բարձրանան, և ինչպե՞ս
անվտանգ բարձրանալ ծառը

Գ.1. Բնիկներ (էջ111)

Խաղալ դերային խաղ՝ ձեր
երկրի կյանքում անտառների
մշակութային նշանակության
թեմայով

Գ.8. Գրական
ներշնչում (էջ113)

Կարդալ անտառների մասին
գեղարվեստական գործեր
և ստեղծագործական
մոտեցմամբ նկարագրել
անտառը

Դ.1. Անտառները՝
վտանգի տակ
(էջ119)

Հասկանալ անտառներին
սպառնացող որոշ
գործոնները

Դ.4. Օտարածին
տեսակներ (էջ120)

Պարզել ձեր անտառներում
առկա ինվազիվ տեսակները

Ե.1. Անտառի տոնը
(էջ125)

Կազմակերպել անտառի
տոնին նվիրված ուրախ
միջոցառում

Կազմակերպել
Ե.4. Ֆինանսական
դրամահավաք՝ անտառների
միջոցներ՝
անտառների համար պաhպանությամբ զբաղվող
(էջ126)

Ո

Բ.5. Բարձրանալ
ծառը (էջ104)

Ւ

Թ

Յ

Ուսում նասիրել անտառի
կարևորությունը մարդկանց
ապրելամիջոցների
ապահովման հարցում

Ւ

Ն
Անտառները
և մշակույթը

Բ.1. Արժեքավոր
անտառներ (էջ103)

Ո

Գ

Հետևել անտառի
փոփոխությանը՝ ըստ
եղանակների

Ծ

Անտառների
օգտագործում

Ա.10. Անտառը
տարվա բոլոր
եղանակներին
(էջ 95)

Ա

Բ

Ուսում նասիրել կենդանի
և անկենդան բնությունը
տարբեր զգայարանների
օգնությամբ

Ր

Անտառն ու
անտառի
բնակիչները

Ա.1. Գնացե՛ք
անտառ՝
երկարատև
զբոսանքի (էջ 93)

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

կազմակերպությանն
աջակցելու համար

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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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

Բ.9.
Էկոզբոսաշրջություն
(էջ 106)

Պարզել էկոզբոսաշրջության
սոցիալական նշանակությունը
և ազդեցությունը բնության
վրա

Գ.1. Բնիկներ (էջ111)

Խաղալ դերային խաղ՝ ձեր
երկրի կյանքում անտառների
մշակութային նշանակության
թեմայով

Գ.12. Սրբազան
անտառներ (էջ115)

Գնահատել անտառների
մշակութային և կրոնական
արժեքները

Անտառները
և մշակույթը

Դ

Անտառները՝
վտանգի տակ

Ե

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ

Հասկանալ անտառներին
Դ.1. Անտառները՝
վտանգի տակ (էջ119) սպառնացող որոշ
գործոնները

Դ.9. Անտառազրկում
և դեգրադացիա
(էջ 122)

Պարզել անտառների
կրճատման և դեգրադացիայի
պատճառները

Ե.2. Ծառատունկ
(էջ 125)

Կազմակերպել ծառատունկ և
ներգրավել այլ մարդկանց

Ե.11. Կապի
հաստատում որոշում
կայացնողների հետ
(էջ 129)

Աջակցել Ձեր տարածքում
անտառային հիմ նախնդրի
լուծմանն ուղղված
քաղաքականությանը

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ա

Գ

Ր

Անտառների
օգտագործում

Ւ

Ն
Ուսում նասիրել անտառի
կարևորությունը մարդկանց
ապրելամիջոցների
ապահովման հարցում

Ո

Բ

Բ.1. Արժեքավոր
անտառներ (էջ103)

Յ

Հետազոտել Ձեր անտառի
հողերի տարբեր շերտերը

Թ

Ա.17. Հողի
ուսումնասիրություն
(էջ 98)

Ւ

Անտառն ու
անտառի
բնակիչները

Ո

Պարզել՝ ինչպիսի՞
անտառային բիոմ ներ կան
ձեր տարածքում կամ երկրում

Ծ

Ա.2. Բիոմներ (էջ 93)

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

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 ԵՎ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ,
ÙÙ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ,
ÙÙ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ÙÙ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ,
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

Գ.2. Անտառները և
հրդեհները (էջ111)

Իմանալ ճամբարային
խարույկի ճիշտ
պատրաստման եղանակը
և դրանով կերակուր
պատրաստելու ձևը

Գ.18. Նորությունների
թողարկում
(ռեպորտաժ) (էջ117)

Պատրաստել ռեպորտաժ
անտառում ապրող բնիկների
և նրանց խնդիրների մասին
Իմանալ անհետացման
եզրին գտնվող անտառային
կենդանիների մասին

Գ

Անտառները
և մշակույթը

Դ

Դ.2. Կենսաբազմազա- Իմանալ անհետացման
եզրին գտնվող անտառային
նության կորուստ
կենդանիների մասին
(էջ119)
Դ.13: Անտառային
հրդեհներ (էջ123)

Հասկանալ անտառային
հրդեհների ազդեցությունն
անտառային
էկոհամակարգերի վրա

Ե

Ե.2. Ծառատունկ
(էջ 125)

Կազմակերպել ծառատունկ և
ներգրավել այլ մարդկանց

Ե.10. Կամավորական
աշխատանք
անտառային ոլորտում
(էջ128)

Աջակցել անտառների
պահպանությանը՝
որպես կամավոր
անդամակցելով տեղական
կազմակերպությանը

Անտառները՝
վտանգի տակ

Ձեռնարկե´ք
գործողություններ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ւ

Ն
Խթանել ստեղծագործական
մտածելակերպն՝ անտառային
պաշարներից էներգիա
ստանալու թեմայով

Ո

Բ.10. «Էներգետիկ»
ծառեր (էջ107)

Անտառների
օգտագործում

Յ

Ուսում նասիրել անտառի
կարևորությունը մարդկանց
ապրելամիջոցների և
բարեկեցության ապահովման
հարցում

Թ

Բ

Բ.2.
Ապրելամիջոցների
այլընտրանքային
աղբյուրներ (էջ103)

Ւ

Իմանալ, թե մանգրովյան
անտառներն ինչպե՞ս են
պաշտպանում առափնյա
տարածքները

Ո

Ա.26. Հզոր
մանգրովյան
անտառներ (էջ101)

Ծ

Անտառն ու
անտառի
բնակիչները

Ա

Պարզել՝ ինչպիսի՞
անտառային բիոմ ներ կան
Ձեր տարածքում կամ երկրում

Ր

Ա.2. Բիոմներ (էջ 93)

Ե

Ա

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ն

ԲԱԺԻՆ

ԱՆՏԱՌԸ ԵՎ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՏԱՌԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՏԱՌԸ

ՍՈՒ –ՅՈՆ

Գ ՉՈՅ , 10
ՏԱՐԵԿԱՆ

, ՀԱՐԱՎԱ

ՅԻՆ ԿՈՐԵ

Ա

«Անտառ» հասկացությունը մի քանի բառով սահմանելը դժվար
է: Անտառն ավելին է, քան որևէ տարածքում աճող ծառերի
ամբողջությունը: Անտառները կյանքով լի համալիր էկոհամակարգեր
են, որոնք անընդհատ փոփոխվում են: Անտառները տուն են միլիոնավոր
մարդկանց, կենդանիների, միջատների, ծառերի, սնկերի և հողային
միկրօրգանիզմ ների համար, որտեղ բոլորն ապրում և զարգանում
են: (Այս «տները» գիտականորեն անվանում են ապրելավայրեր և
աճելավայրեր (բնակության միջավայրեր), որոնց միասնությունը
կազմում է ավելի մեծ էկոհամակարգեր):
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Այնուամենայնիվ, կարևոր է տալ «անտառ» հասկացության
սահմանումը: Այն ծառայում է որպես մեկնարկային կետ՝ ամբողջ
աշխարհում գործնական քայլեր իրականացնելու համար: ՄԱԿ-ի
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (ՊԳԿ) տվել է
անտառի սահմանում, որն օգտագործվում միջազգայնորեն: Ըստ այդ
սահմանման, անտառը պետք է համապատասխանի հետևալ երեք
չափանիշների՝

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

?

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Միլիոնավոր բույսերի և
կենդանիների համար
Աշխարհում 300 մլն մարդ բնակվում
անտառներն ապահովում
է անտառներում, իսկ ցամաքային
են ապրելավայրեր
կենսաբազմազանության 80%-ը կուտակված է
և աճելավայրեր,
անտառներում:
ինչպես նաև սնունդ՝
Աղբյուրը՝ ԲՀՀ
նպաստելով Երկրի վրա
կենսաբազմազանության
պահպանմանը: Անտառները նաև տրամադրում են մեզ օգտակար
նյութեր, օրինակ՝ փայտ, որն օգտագործվում է որպես շինանյութ
կամ վառելիք: Դրանք նպաստում են մեր խմելու ջրի աղբյուրների
մաքրությանն ու անվտանգությանը: Ծառերի հզոր արմատները
կանխում են հողի էրոզիան՝ նվազեցնելով բնապահպանական
վտանգները, օրինակ՝ ջրհեղեղները: Անտառները նաև մաքրում են
օդը: Դրանք կլանում են ածխածնի երկօքսիդը՝ նպաստելով կլիմայի
փոփոխության ընթացքի դանդաղեցմանը: Անտառներն ապահովում են
աշխատատեղեր, որոնք օգնում են մարդկանց և նրանց ընտանիքներին
բարելավել իրենց կենսամակարդակը: Անտառները նաև հիանալի վայր
են խաղի և հանգստի համար: Փորձե՛ք այս ամենն ընդհանրացնել մի
քանի բառով:

Գ
ՎՏԱՆԳ

•• տարածքի չափ՝ առնվազն 0,5 հա,
•• ծառերի բարձրություն՝ առնվազն 5 մ,
•• սաղարթի միակցվածություն՝ առնվազն 10 %:
Այլ կերպ ասած, համաձայն ՊԳԿ-ի սահմանման, անտառը պետք է՝

•• լինի (առնվազն) ամերիկյան ֆուտբոլային դաշտի մեծության,
•• ունենա ծառեր, որոնց բարձրությունը հասնում է հասուն ընձուղտի

?

իրենցով ծածկում են երկնքի առնվազն մեկ տասներորդ մասը:

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

հասակին (կամ ավելի բարձր է),

•• ունենա բավարար քանակի ճյուղեր և տերևներ (սաղարթ), որոնք

Աշխարհի բոլոր անտառների կեսից ավելին (ըստ տարածքի)
գտնվում են հինգ երկրում (Ռուսաստանի Դաշնություն, Բրազիլիա,
Կանադա, Միացյալ Նահանգներ և Չինաստան):

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ի՞ՆՉ Է ԾԱՌԸ

«Կարծում եմ, երբեք չեմ
տեսնի ավելի գեղեցիկ
ստեղծագործություն, քան ծառն է:»
Ջոյս Կիլմեր

Քանի որ «անտառ»
հասկացության սահմանումը
հիմ նված է ծառերի առկայության վրա, եկե՛ք պարզենք
ի՞նչ է ծառը: Ըստ ամենապարզ սահմանման, ծառը բույս է
երկար բնով, ճյուղերով, որոնց վրա աճում են տերևներ կամ
ասեղներ: Ավելի մանրամասն ուսում նասիրելիս, կտեսնենք,
որ բազմաթիվ բույսերի նման, ծառերն աճում են սերմերից:
Ստանալով բավարար սնունդ, ջուր և արևի լույս՝ սերմից
զարգանում է սերմ նածիլ, որն այնուհետև վեր է ածվում
մատղաշ ծառի: Աճելով՝ այն դառնում է ծառ, որը կարող է
սերմեր առաջացնել:

Ստորև բերված գծապատկերում բացատրվում է ծառի կյանքի
կենսացիկլը և ծառի տարբեր մասերը:
Բոլոր ծառերն ունեն արմատներ, որոնք աճում են հողում դեպի
ներքև և կատարում են շատ կարևոր գործառույթներ: Դրանք
ամուր պահում են ծառը հողում, ինչը թույլ է տալիս ծառին
պահպանել ուղղահայաց դիրքը: Բացի այդ, դրանք հողից
կլանում են ծառի աճի համար անհրաժեշտ ջուրը, հանքային
նյութերը և սննդարար նյութերը:

Շատերն «անտառ» հասկացության սահմանում ն ընդլայնում
են՝ դրանում ներառելով քաղաքային զբոսայգիները, այգիները,
ագրոանտառային համակարգերը և ագրոանտառաբուծության այլ
օբյեկտներ:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Այժմ ուսում նասիրենք ծառի բունը: Բունը հենարան է ճյուղերի
համար: Հողից վերցնելով ջուրը և սննդարար նյութերը, բունը
տեղափոխում է դրանք դեպի ծառի մ նացած մասերը: Բունը
ծածկված է կոշտ, պաշտպանիչ շերտով, որը կոչվում է կեղև:
Ծառերն ունեն նաև ճյուղեր: Բնից սկիզբ են առնում ճյուղերը,
որոնց հաջորդում են ավելի փոքր ճյուղերը: Ճյուղերը
տեղափոխում են ջուրը և հանքային նյութերը դեպի տերևները
կամ ասեղները:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ծառի տերևները կամ ասեղները նույնպես կարևոր
աշխատանք են կատարում: Դրանք դասավորված են ճյուղերի
վրա այնպես, որ կլանեն արևի լույսի առավելագույն քանակը,
որի օգնությամբ դրանք սնունդ են արտադրում ամբողջ ծառի
համար: Այս գործընթացը կոչվում է ֆոտոսինթեզ, որի մասին
կտեղեկանանք ավելի ուշ:

Գ

Ծառ
Տերևներ
(կամ ասեղներ)
Փոքր ճյուղեր

Պտուղ

ՎՏԱՆԳ

Մեծ ճյուղեր

Բուն
Արմատներ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
Սերմ

Մատղաշ ծառ
Ա

ղբ
յո

ւր

ը՝

ՅՈ

Սերմ նածիլ
ՒՆ
Գ

Ա,

Էմ

իլ ի

Դո

նեգ

ան

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Ցավոք, մեր մոլորակի անտառները կրճատվում են տագնապալի
արագությամբ: Համաձայն ՊԳԿ-ի տվյալների, 2000 - 2010
թվականներին աշխարհում ամեն տարի գրանցվել է 2 մլն հեկտար
անտառի կորուստ: Դա հավասար է Կոստա Ռիկայի տարածքին:
Այսօր աշխարհի ընդհանուր անտառային տարածքը 4 մլրդ հեկտար
է, ինչը կազմում է ընդհանուր ցամաքային տարածքի 31%-ը:
Թեև անտառների անհետացման արագությունը դանդաղում է,
այնուամենայնիվ, անտառներին դեռևս սպառնում են բազմաթիվ
վտանգներ: Մեր գործողություններով մենք նույնպես կարող
ենք նպաստել անտառների պահպանմանը: Մեզ այդ հարցում
կօժանդակի այս ձեռնարկը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՇԱՐԱՀԱՐԿԵՐԸ
Շատ անտառներում
բուսականությունն
աճում է տարբեր
բարձրությունների
վրա: Ստորև
ներկայացնում ենք
անտառի հիմ նական
շարահարկերը:

ՎԵՐԻՆ ՇԱՐԱՀԱՐԿ

Անտառային թաղիք
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ՍԱՂԱՐԹ

ԵՆԹԱՆՏԱՌ

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԹԱՂԻՔ

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

Աղբյուրը՝ ՅՈՒՆԳԱ, Էմիլի Դոնեգան

Եթե հնարավորություն
ունենաք հետազոտել
անտառը
գործնականում,
մեկ րոպեով շեղե՛ք
Ձեր ուշադրությունն
այլ հետաքրքիր
երևույթներից և
ուշադիր զննե՛ք
այն հողը, որի վրա
ոտք եք դնում:
Անտառային
թաղիքը հաճախ
ծածկված է թափված
տերևներով,
ճյուղերով,
տապալված
ծառերով,
կենդանիների
արտաթորանքներով,
մամռով և այլ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

?

Ենթանտառ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

օրգանական
ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
(բնական) նյութերով:
Առաջին հայացքից
Ցամաքային տեսակների մոտ երկու
անհետաքրքիր
երրորդը բնակվում է անտառներում
թվացող այս
կամ դրանց գոյատևումը կախված է
շարահարկն
անտառ
ներից:
իրականում անչափ
կարևոր դեր է
կատարում: Այստեղ տեղի է ունենում
վերամշակման գործընթացը. սնկերը, միջատները, բակտերիաներն ու
անձրևաորդերը քայքայում են թափոնները և բույսերի համար ստեղծում
հողի նոր շերտ և սննդարար նյութեր: Անտառային թաղիքը հաճախ
ծածկված է պտերներից, խոտերից, սնկերից ու երիտասարդ վերաճից
կազմված գորգով:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Անտառի հաջորդ շարահարկը կոչվում է ենթանտառ: Այն կազմված է
մացառուտներից, թփերից և մատղաշ ծառերից, որոնք հարմարված են
սաղարթի ստվերում ապրելու համար:

Սաղարթ
Եթե նայեք ավելի վերև, ապա կտեսնեք անտառի սաղարթը: Այն նման
է տանիքի, որը կազմված է միահյուսված ճյուղերից և անտառի բարձր
ծառերի տերևներից: Սաղարթը ստեղծում է ստվերային, պաշտպանիչ
ծածկ՝ մ նացած անտառի համար:

Վերին շարահարկ

ՎՏԱՆԳ

Վերին շարահարկը
բաղկացած է
ամենաբարձր
ծառերից, որոնց
կատարներն
ավելի բարձր են,
քան ընդհանուր
սաղարթը
(դրանք ասես
«դուրս են
գալիս»
սաղարթի
միջից):

Գ

ՕՈՆ

Դ

, ՄԱ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Բ ԻՆ Գ Շ ԵՆ , 16 Տ Ա Ր Ե Կ ԱՆ

ԼԱ

ԶԻ
Ա

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՎՏԱՆԳԸ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ
Մարդու գործունեության ազդեցությամբ պայմանավորված՝
անտառները բաժանվում են երեք կատեգորիայի:

Կուսական անտառներ
Կուսական անտառները կազմում են աշխարհի անտառների
36 %-ը: Սրանք այն անտառներն են, որոնք չեն կրել մարդու
գործունեության ազդեցությունը և այնտեղ աճում են միայն այդ
տարածքին բնորոշ ծառատեսակներ: Կուսական անտառները,
մասնավորապես, խոնավ արևադարձային անտառներն
ունեն բուսական և կենդանական աշխարհի ամենահարուստ
կենսաբազմազանությունը:

Անտառային տնկարկներ
Այս անտառները ստեղծվել են մարդու կողմից՝ ցանքսի և տնկման
միջոցով: Դրանք տարբեր անտառային արտադրանքների,
ներառյալ՝ փայտանյութի և վառելափայտի, ինչպես նաև
ոչ բնափայտային արտադրանքի, օրինակ, մանրաթելերի
կարևոր աղբյուր են: Անտառային տնկարկները (նաև կոչվում
են անտառային պլանտացիաներ) կարևոր են, քանի որ
դրանք ապահովում են բնափայտային և ոչ բնափայտային
արտադրանք, օգնում են նվազեցնել բնական անտառների
կրճատումը: Անտառային տնկարները հաճախ ստեղծվում են
նաև բնապահպանական նպատակներով, օրինակ՝ հողերի
պահպանության նպատակով: Աշխարհում գնալով ավելանում
է անտառային տնկարկներով զբաղեցրած տարածքը, և
ակնկալվում է, որ այս միտումը կշարունակվի: Ներկայումս
անտառային տնկարկները կազմում են աշխարհի անտառների
7% -ը:

Բնական անտառներ
Բնական անտառները բաղկացած են այդ տարածքին
բնորոշ ծառատեսակներից և չեն դասակարգվում որպես
անտառային տնկարկներ: Օրինակ, բացի տարածքին բնորոշ
ծառատեսակներից, այդ անտառներում կարող են հանդիպել
մարդու կողմից ներմուծված այլ տեսակներ: Անկանոն
ծառահատումը մարդու գործունեության ևս մեկ օրինակ է, որը
բացասաբար է անդրադառնում նման անտառների վրա: Բնական
անտառները կազմում են աշխարհի անտառների 57% -ը:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԼԱՅ ՅՈՒՆԳ ՎՈՆԳ, 13 ՏԱՐԵԿԱՆ, ՀՈՆԿՈՆԳ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Ա

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ԵՎ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄԻՋԵՎ
ÙÙ Եղանակն այն է, ինչ տեղի է ունենում որոշակի վայրում

եղանակային պայմաններն են: Այդ վայրը կարող է լինել
որևէ առանձին քաղաք (օրինակ, որոշ շրջաններում
կարող է լինել չոր և տաք կլիմա, իսկ մյուսներում`
ցուրտ և անձրևային) կամ ամբողջ Երկիր մոլորակը
(օրինակ, կարող ենք հաշվել մեր մոլորակի օդի միջին
ջերմաստիճանը կամ տեղում ների միջին քանակը):
Հիշե´ք. 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
ՎՏԱՆԳ

ÙÙ Կլիման որոշակի վայրի միջին կամ դրան բնորոշ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

և բավականին կարճ ժամանակահատվածում: Օրինակ,
այսօր եղանակը կարող է լինել ամպամած՝ թեթև անձրևով,
իսկ վաղը կարող է լինել արևոտ՝ թեթև ամպամածությամբ:

Աշխարհում գոյություն ունեն բնական անտառների տարբեր
տիպեր՝ կախված կլիմայից (ջերմաստիճանը և տեղում ները) և
անտառի տեղադիրքից:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ

ԲԻՈՄՆԵՐԸ
Բոլոր անտառներն ունեն մեկ բնորոշ ընդհանրություն. դրանք
կազմված են ծառերից: Անտառի ծառերը (տարածքում
հանդիպող մյուս բուսատեսակների և կենդանատեսակների
հետ միասին) պայմանավորում են անտառի տիպը կամ այսպես
կոչված «բիոմը»: Բիոմը տարածք է, որը կարող է դասակարգվել՝
ըստ տարածքում հանդիպող բույսերի և կենդանիների: Բիոմի
օրինակներ են՝ արևադարձային անտառները, անապատները,
մարգագետնատափաստանները և բուստախութերը:
Այս քարտեզի վրա պատկերված են Երկիր մոլորակի վրա
հանդիպող տարբեր բիոմ ները և դրանց տարածվածությունը:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
Արևադարձային և մերձարևադարձային
ասեղնատերև անտառներ
Բարեխառն գոտու լայնատերև և խառը
անտառներ
Բարեխառն գոտու ասեղնատերև
անտառներ
Բորեալ անտառներ / տայգա
Տունդրա
Միջերկրածովյան անտառներ և թփուտներ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Արևադարձային և մերձարևադարձային
մարգագետնատափաստաններ,
սավաննաներ և թփուտներ
Բարեխառն գոտու
մարգագետնատափաստաններ,
սավաննաներ և թփուտներ
Լեռնային մարգագետնատափաստաններ և
թփուտներ

ՎՏԱՆԳ

Արևադարձային և մերձարևադարձային
չորասեր լայնատերև անտառներ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Արևադարձային և մերձարևադարձային
խոնավ լայնատերև անտառներ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Աղբյուրը՝ MA 2005, քարտեզի ձևավորումը՝ Էմանուել Բուրնեի, Փարիզ

Ա

Ճահճացած մարգագետնատափաստաններ
և սավաննաներ
Մանգրովյան անտառներ
Անապատներ և չորասեր թփուտներ
Լեռներ և սառցադաշտեր

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Եկե՛ք ավելի մոտիկից ծանոթանանք անտառների տարբեր
տիպերին և իմանանք՝ որտե՞ղ են դրանք գտնվում:

ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ
ՉՈՐԱՍԵՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ
Արևադարձային չորասեր
անտառներն ու նոսրանտառները
հանդիպում են արևադարձային
տարածաշրջաններում, որոնց
բնորոշ է վառ արտահայտված
չորային սեզոնը: Այս անտառները աճում են արևել յան
և հարավային Աֆրիկայում, Հնդկաստանում, Հարավային Ամերիկայի և
Չինաստանի որոշ մասերում՝ զբաղեցնելով ընդարձակ տարածքներ:
Բուսականությունը սովորաբար կազմված է տերևաթափ ծառերից,
որոնք տարվա որոշակի սեզոնին կորցնում են իրենց տերևները: Այստեղ
ծառերի բարձրությունը հասնում է մինչև 20 մ - ի, իսկ ենթանտառում
առկա է խոտածածկ: Հաճախակի հրդեհների և անտառահատում ների
պատճառով այս տիպի շատ անտառներ վեր են ածվել սավաննայի՝
խոտածածկի և թփուտների գերակշռությամբ: Աֆրիկայում
նոսրանտառները և սավաննաները վայրի կենդանիների և բույսերի
տարածման ընդարձակ տարածքներ են: Բացի այդ, դրանք տեղական
բնակիչներին տրամադրում են կարևոր էկոհամակարգային օգուտներ
և ծառայություններ, օրինակ՝ վառելափայտ, մեղր, փայտանյութ, վայրի
կենդանիների միս, դեղորայք և այլն: Դրանք նաև հրաշալի արոտավայր
են կենդանիների համար: Արևադարձային չորասեր անտառներում
ապրում են այնպիսի կենդանիներ, ինչպիսիք են՝ ընձուղտները,
կապիկները և սպիտակ ռնգեղջյուրները:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա

ՄԵՐՁԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ

?

Ամազոնի արևադարձային խոնավ անտառն աշխարհում ամենա
մեծն
է: Այն զբաղեցնում է շուրջ 800 մլն հա և ընդգրկում է 9 երկիր: Ամազո
նի
ավազանն առանձնանում է թռչունների, քաղցրահամ ջրերում
հանդիպող ձկների և թիթեռների աշխարհում ամենահարուստ
կենսաբազմազանությամբ. որոշ գնահատականներով այստեղ
հանդիպում է բոլոր ցամաքային տեսակների մեկ քառորդը: Այն
այնպիսի հազվագյուտ տեսակների ապրելավայր է, ինչպիսիք
են յագուարները, հարպիաները (ամերկյան արծիվ) և գետայի
ն
ամազոնյան դելֆինները:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Գ
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ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Բ

ՎՏԱՆԳ

Մերձարևադարձային չորասեր
անտառները հանդիպում են
աշխարհի տարբեր շրջաններում:
Այս տիպի անտառներում աճում է
միջերկրածովյան կլիմային (մեղմ
խոնավ ձմեռներ, չոր ամառներ)
բնորոշ բուսականություն:
Բնորոշ ծառատեսակները
կլոր տարին ունեն փոքր, կաշվենման տերևներ (որոնց
շնորհիվ դրանք մշտադալար են, ի տարբերություն տերևաթափ
ծառատեսակների): Բուսականությունը բազմազան է՝ բարձր ծառերից
մինչև նոսրանտառներ և թփուտներ: Միջերկրածովյան կուսական
անտառների զգալի մասը հատվել է, և այժմ այնտեղ գերակշռում են
թփուտները, իսկ Ավստրալիայի էվկալիպտի անտառները վերածվել են
անտառային պլանտացիաների: Բուսականությամբ, այդ թվում էնդեմիկ
տեսակներով առանձնապես հարուստ է Հարավային Աֆրիկայի Կապյան
շրջանը: Մերձարևադարձային չորասեր անտառներից մարդիկ ստանում
են տնտեսական մեծ արժեք ունեցող նյութեր՝ փայտանյութ, խցանածառի
կեղև, մեղր, ձիթապտուղ և այլն: Այս անտառներում հանդիպում են
այնպիսի կենդանիներ, ինչպիսիք են՝ հսկա ջրասամույրը, յագուարը,
հսկա զրահակիրը (արմադիլո):

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՉՈՐԱՍԵՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ
ԽՈՆԱՎ ԱՆՏԱՌՆԵՐ
Արևադարձային խոնավ
անտառներն աճում են
տաք և խոնավ կլիմա
ունեցող տարածքներում
(արևադարձային
գոտում): Ամենախոշոր
արևադարձային
անտառները գտնվում են Հարավային Ամերիկայի Ամազոն
գետի և Կենտրոնական Աֆրիկայի Կոնգո գետի ավազաններում:
Արևադարձային խոնավ անտառներն աշխարհի ամենաբազմազան
ցամաքային էկոհամակարգն են: Այս անտառներում հանդիպում են շատ
հազվագյուտ և վտանգված բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ
(«վտանգված» նշանակում է, որ դրանք գտնվում են անհետացման
եզրին), ինչպես նաև շատ էնդեմիկ տեսակներ (սահմանափակ
տարածվածություն ունեցող և ոչ մի այլ վայրում չհանդիպող տեսակներ):
Ներկայումս գիտությանը հայտնի է բույսերի, կենդանիների և սնկերի
շուրջ 1,75 մլն տեսակ: Այնուամենայնիվ, համարվում է, որ այդ թիվը
կարող է հասնել մինչև 100 միլիոնի, իսկ գիտությանն անհայտ
տեսակների մեծամասնությունը հանդիպում է արևադարձային խոնավ
անտառներում:
Արևադարձային խոնավ անտառների բուսականությունը հարուստ
է: Բարձր ծառերը հաճախ հասնում են 50-60 մ բարձրության, աճում
են իրաի մոտ, և դրանց կատարները ձևավորում են խիտ սաղարթ:
Որոշ ավելի բարձր ծառեր դուրս են գալիս սաղարթից՝ դեպի
վեր: Արևադարձային խոնավ անտառները հարուստ են տարբեր
բնական պաշարներով: Դրանցից են փայտանյութը, մրգերը,
ընկույզները, դեղաբույսերը, խեժը և եղեգնարմավենու ճյուղերը,
որոնք օգտագործվում են կահույքի և արհեստագործական իրերի
պատրաստման համար: Այս անտառները նաև ապրելավայր են
բազմաթիվ բնիկ ժողովուրդների համար (հայտնի են նաև որպես
աբորիգեններ):
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Բ

Գ
ՎՏԱՆԳ

Բարեխառն լայնատերև
անտառները գտնվում են
Հյուսիսային Ամերիկայի
արևելյան մասում, Արևմտյան
Եվրոպայում, Արևելյան
Ասիայում և Պատագոնիայի որոշ շրջաններում:
Այս անտառներին բնորոշ է խոնավ կլիման: Այստեղ աճում են ծառերի
այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են՝ կաղնին, հաճարենին, կեչին,
ընկուզենին, թխկին, թեղին և հացենին: Այս անտառները տարբերվում
են իրենց կառուցվածքով և կազմով՝ կախված տեղի կլիմայից,
հողից, ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից և հրդեհների
հաճախականությունից: Ամուր փայտանյութով այս ծառատեսակներից
շատերը բարձր արժեք ունեն՝ փայտի որակի և լայն գործածության
շնորհիվ: Այդ պատճառով պահպանված անտառների մեծ մասն
ինտենսիվ օգտագործվում է մարդու կողմից: Այս անտառներում
հանդիպում են աղվեսը, եղջերուն, վայրի խոզը, ինչպես նաև խոշոր
գիշատիչ թռչուններ, օրինակ՝ կարմրապոչ բազեն: Այս կենդանիները
հարմարված են տարվա տարբեր եղանակներին: Օրինակ, եղջերուն
գարնանը և ամռանը ճարպ է կուտակում՝ ձմռան ցուրտ ամիսներին
գոյատևելու համար:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ԲԱՐԵԽԱՌՆ ԳՈՏՈՒ
ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎ
ԱՆՏԱՌՆԵՐ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Սովորաբար լեռներում և բարձրավանդակներում աճող անտառները
կտրուկ տարբերվում են ցածրադիր վայրերում աճող անտառներից:
Այնտեղ հանդիպում են բույսերի և կենդանիների այլ տեսակներ:
Արևադարձային գոտու բարձրավանդակներում (օրինակ, Անդերում
և Հիմալայան լեռներում) աճում են տարբեր տիպի անտառներ՝
կախված ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից և կլիմայից:
Այդ անտառների վերին սահմանը հասնում է 3000 մ-ի: Չորային
շրջաններում, օրինակ, Մերձավոր Արևելքում բնական անտառները
պահպանվել են միայն լեռներում: Լեռնային անտառներում առկա է
բնակության միջավայրերի մեծ բազմազանություն: Այդ անտառները
կարևոր դեր ունեն ջրհավաք ավազանների պաշտպանության և հողերի
պահպանության հարցում: Այստեղ կարելի է հանդիպել սև արջերի,
լեռնային այծերի և մացառախոզերի (վայրենակերպ):

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

ՎՏԱՆԳԸ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՄԱՆԳՐՈՎՅԱՆ
ԱՆՏԱՌՆԵՐ
Մանգրովյան անտառները
հանդիպում են արևադարձային
և մերձարևադարձային
շրջանների ափամերձ վայրերում: Ամենախոշոր
մանգրովյան անտառները գտնվում են Ինդոնեզիայում, Բրազիլիայում
և Հնդկաստանի և Բանգլադեշի Սունդարբան տարածքում:
Մանգրովյան անտառները բարձր արտադրողականությամբ օժտված
էկոհամակարգեր են, որոնք կարևոր դեր ունեն վերարտադրության,
ծովային շատ ձկնատեսակների և խեցգետինների բազմաթիվ
տեսակների վերարտադրության և զարգացման համար: Դրանք
մաքրում են ջուրն աղտոտող նյութերից (նույնիսկ ծանր մետաղներից
(օրինակ՝ երկաթ և նիկել): Մանգրովյան անտառներն կանխում են
էրոզիան և պաշտպանում ափամերձ տարածքները` հանդիսանալով
որպես արգելք ցամաքի և ծովի միջև, հատկապես՝ փոթորիկների,
պտտահողմերի և ցունամիների ժամանակ: Ձկների տարբեր
տեսակներից բացի, այս անտառները հանդիսանում են մեղրի, ուտելի
ջրիմուռների, մրգերի, տերևների և դեղաբույսերի աղբյուր: Դրանք
կարևոր են ոչ միայն մեր առողջության և սննդի համար: Մանգրովյան
ձկնաբուծարաններն ապահովում են աշխատատեղեր մոտ կես միլիոն
մարդու համար: Ցավոք, այդ անտառները շատ խոցելի են: Աշխարհում
գոյություն ունեցող մանգրովյան անտառների կեսից ավելին ոչնչացվել
են՝ գյուղատնտեսության, ակվակուլտուրայի (ձկնաբուծության) և աղի
լճակների ստեղծման նպատակով:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ԲՈՐԵԱԼ ԲԶԵԶՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Կանադայի բորեալ անտառներում հանդիպում են
32 000 տեսակի միջատ: Սա կարող է անհավատալի
թվալ: Միջատները բնության մեջ կարևոր դեր
են կատարում որպես փոշոտողներ, ռեդուցենտներ
են
(քայքայողներ) և սննդային շղթայի մաս: Միջատներով սնվում
եր:
թռչունն
շատ
վող
անտառներում բնադր

Բ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՎՏԱՆԳ

Գ

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Բորեալ ասեղնատերև
անտառները (տայգա)
հիմ նականում գտնվում
են աշխարհի հյուսիսային
շրջաններում, որոնց բնորոշ
է ցուրտ կլիման («բորեալ»
բառը հունարեն լեզվում նշանակում է «հյուսիս», ընդհանրապես, շատ
գիտական անուններ առաջացել են հունարենից կամ լատիներենից):
Դա աշխարհի ամենախոշոր ցամաքային էկոհամակարգն է.
այն զբաղեցնում է տարածքներ Ալյասկայում, Կանադայում,
Սկանդինավիայում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Մոնղոլիայում և
Ճապոնիայում: Այս անտառներն աշխարհում առևտրային նպատակով
օգտագործվող փափուկ փայտանյութի հիմ նական աղբյուրն են: Այստեղ
անտառի ցածր սաղարթի տակ աճում է թփերից, մամուռներից կամ
քարաքոսերից բաղկացած ենթանտառը: Սիբիրի բորեալ անտառը
Երկիր մոլորակի ամենամեծ անտառն է: Բորեալ անտառներում
կենսաբազմազանությունը հարուստ չէ, բայց այն, ինչ այստեղ
գոյություն ունի, սովորաբար ոչ մի այլ վայրում չկա: Բորեալ անտառների
բնութագրական հատկանիշներից է նաև ընդարձակ ջրաճահճային
տարածքների առկայությունը: Դրանք շատ կարևոր դեր ունեն:
Ջրաճահճային տարածքներն ապրելավայր են ջրային թռչունների
բազմաթիվ տեսակների համար: Դրանք նաև պահպանում ու զտում
են հողի սննդարար նյութերը: Բորեալ անտառներում հանդիպում են
եղջերուն, որմզդեղնը, գորշ արջը և բազմաթիվ այլ կենդանիներ:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԲՈՐԵԱԼ
ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎ
ԱՆՏԱՌՆԵՐ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՄԵՆԱՀԱՅՏՆԻ ԾԱՌԵՐԸ

10

ՏԱ

ՐԵ

ԿԱ

Ն,

ՆԻ

ԳԵ

ՐԻ

Ա

Գոյություն ունեն որոշ հայտնի ծառեր, որոնք առանձնահատուկ
նշանակություն ունեն տարբեր մշակույթներում և ավանդույթներում:
Ահա դրանցից մի քանիսը:

ԱԲ
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ԴՈ

ՒԼ

ՌԱ

ՀԻ

Մ

,

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ՄՇՏԱԴԱԼԱՐ
ՓՇԱՏԵՐԵՎ ԾԱՌԵՐ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Հյուսիսային երկրներում այս ծառերը հայտնի են որպես տոնածառեր:
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ քրիստոնեության ընդունումից առաջ դրանք
ունեցել են մեծ մշակութային նշանակություն: Մշտադալար ծառերն
ավանդաբար համարվել են հավերժական կյանքի խորհրդանիշ, քանի որ
դրանց ասեղները չեն թափվում և, այդ պատճառով տարբեր հեթանոսական
մշակույթներում տարածված է եղել այս ծառի երկրպագությունը:
Մշտադալար փշատերև ծառերը բարձր են գնահատվում նաև իրենց
փայտանյութի շնորհիվ: Դրանցից շատերն ունեն նաև բժշկական
կիրառություն:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

Գ

ԳԻՆԿԳՈ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Այս ծառը, որը հայտնի է նաև «գինկգո բիլոբա» անվամբ, հնարավոր
չէ համեմատել որևէ այլ ծառի հետ: Սա եզակի ծառատեսակ
է, որը հաճախ անվանում են «կենդանի բրածո»: Այն որոշակի
նմանություն միայն այն տեսակների հետ, որոնք հայտնի են որպես
բրածոներ: Գինկգո ծառերը Չինաստանում աճում են վաղնջական
ժամանակներից, որտեղ դրանք ավելի քան 1500 տարեկան են:
Այն նաև ճապոնական արվեստում ընդունված խորհրդանիշերից է:
Գինկգո ծառը կարևոր նշանակություն ունի բուդդայականությունում:
Այդ պատճառով այն հաճախ աճեցրել են տաճարներում: Երկար
ժամանակ Չինաստանում և Ճապոնիայում այս ծառը եղել է
ավանդական շատ դեղամիջոցների կարևոր բաղադրիչ: Այն լայն
տարածում է գտել նաև այլ երկրներում: Միակ թերությունն այն է, որ
դրա պտուղն ունի տհաճ հոտ: Իրականում, որոշ վայրերում գինկգո
ծառը հայտնի է «փսխման ծառ» անունով:

ՎՏԱՆԳ

(Գինկգո բիլոբա)

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՍԵԿՎՈՅԱ
(Sequoia sempervirens)
Սեկվոյաները Երկիր մոլորակի
ամենաբարձր և ամենատարեց ծառերն են: Ամենաբարձր
սեկվոյաները հասնում են համարյա 26 հարկանի շենքի բարձրության:
Բնի ստորին մասի տրամագիծը հաճախ գերազանցում է շատ
քաղաքային փողոցների լայնությունը: Ըստ «Նաշընալ Ջեոգրաֆիկ»-ի,
դրանք այդքան հին են, որովհետև վերապրել են բոլոր վտանգները,
որոնք կարող էին ոչնչացնել նրանց: Սեկվոյաները շատ դիմացկուն
են քամունկատմամբ: Դրանց փայտանյութը և կեղևը ներծծված
են դաբաղաթթուներով և այլ քիմիական նյութերով, որոնք ծառը
պաշտպանում են փտումից: Անտառային բզեզներն այս ծառերին չեն
անհանգստացնում: Հաստ կեղևը հրակայուն է: Կայծակը կարող է
վնասել խոշոր ծառերը, բայց անկարող է ոչնչացնել դրանք: Սեկվոյան
ամենաարժեքավոր փայտանյութ ունեցող ծառատեսակներից է:

ՀՆԴԿԱԿԱՆ
ԱԶԱԴԻՐԱԽՏԱ
(Azadirachta indica)
Հնդկական ազադիրախտան աճում է Հնդկաստանում, Պակիստանում
և հարավ-արևելյան այլ երկրներում: Բազմաթիվ բուժիչ
հատկությունների շնորհիվ, այս ծառին տվել են «գյուղի դեղատուն»
անունը: Օգտագործվում է որպես ցավազրկող և ջերմիջեցնող
միջոց, ինչպես նաև բուժում է մալարիա, ջրծաղիկ, ոտքերի սնկային
և այլ հիվանդություններ: Այն օգտագործվում է նաև մի շարք
գեղահարդարման միջոցների արտադրությունում: Ծառի բարակ
ճյուղերն օգտագործվում են որպես ատամի խոզանակ: Հնդկական
ազադիրախտան նաև կարևոր դերակատարում ունի որոշ կրոնական
ծիսակատարություններում:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ԿԱՂՆԻ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

(Quercus species)

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Կաղնին շատ տարածված է հյուսիսային
կիսագնդում: Այն համարվում է ուժի և
տոկունության խորհրդանիշ: Կաղնին նաև շատ
երկրների, այդ թվում՝ Բուլղարիայի, Անգլիայի,
Էստոնիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լատվիայի,
Լիտվայի, Մոլդովայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի,
Սերբիայի, Միացյալ Նահանգների և Ուելսի ազգային ծառն է: Այն
խորհրդանիշ է նաև մի շարք քաղաքական կուսակցությունների համար:
Կաղնին հաճախ հանդիպում է նաև հյուսիսային կիսագնդի երկրների
գրականություններում՝ սկսած Աստվածաշնչից՝ մինչև հունական և
նորվեգական դիցաբանություն:

Գ
ՆՌՆԵՆԻ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Երբևէ համտեսե՞լ եք այս ծառի
պտուղը: Նուռը հազարամյակների
ընթացքում աճեցվել է տաք և չոր կլիմայական
պայմաններում՝ Միջերկրական ծովից մինչև Հարավային
Ասիա ձգվող շրջաններում: Նուռը ոչ միայն հրաշալի համ ունի,
այլև դրա հյութը, սերմերը և նույնիսկ կեղևը լայնորեն կիրառվում
են ավանդական բժշկությունում, մասնավորապես՝ Հնդկաստանի
բժշկության Այուրվեդիկ համակարգում այնպիսի հիվանդությունների
բուժման համար, ինչպիսին է փորլուծությունը, ինչպես նաև սրտի
առողջության ամրապնդման համար: Նռան աներևակայելի բուժիչ
հատկությունների մասին հիշատակվում է որոշ սուրբ գրքերում,
ներառյալ՝ Աստվածաշնչում և Ղուրանում:

ՎՏԱՆԳ

(Punica protopunica)

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԲՐՈՒԳՄԱՆՍԻԱ
(Brugmansia)
Բրուգմանսիան աճում է փոքր ծառերի կամ
թփերի տեսքով և ծաղկում է մեծ, շեփորաձև
ծաղիկներով: Լինելով էնդեմիկ բույս Հարավային
Ամերիկայում, ժամանակի ընթացքում այն տարածում է
գտել ամբողջ աշխարհում: Բրուգմանսիան գիշերն արձակում
է բուրում նավետ հոտ՝ փոշոտող միջատներին գայթակղելու
համար: Այս ծառը լայն կիրառություն ունի ժամանակակից և
ավանդական բժշկությունում: Այն օգտագործվում է ցավերի,
դերմատիտի, արթրիտի, ռևմատիզմի, գլխացավի, վարակների
դեմ և նաև որպես հակաբորբոքային միջոց: Հարավամերիկյան
երկրներում այն օգտագործվում է նաև մի շարք ծիսական
արարողությունների ժամանակ: Ասիական մշակույթներում
այն օգտագործվում է որպես քնաբեր միջոց: Այնուամենայնիվ,
այս ծառը կարող է լինել նաև թունավոր և հանդիսանալ
հալուցինացիաների առաջացման պատճառ: Այդ պատճառով
խորհուրդ չի տրվում այն օգտագործել՝ առանց բժշկի հետ
խորհրդակցելու:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա
ԱՆԱ ԾԱՌ
(Faidherbia Albida)

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Բ

Գ
ՎՏԱՆԳ

Փղերի, ընձուղտների, պավիանների, այծքաղների և շատ
այլ կենդանիների սիրելի ուտելիքն է: Այս ծառն Աֆրիկայում
և Մերձավոր Արևելքում էնդեմիկ ծառատեսակ է: Այն արագ
աճող ծառերից է: Որոշ երկրներում համարվում է «կյանքի և
պտղաբերության ծառ»: Աշխարհի տարբեր անկյուններում այն
օգտագործվում է մեղվաբուծությունում և անասնաբուծությունում,
նավերի կառուցման, լուծ հիվանդության բուժման նպատակով
և օճառի արտադրությունում: Այն նաև կարևոր դեր է խաղում
ենթասահարային Աֆրիկայի ագրոանտառաբուծության
ոլորտում (որտեղ միավորված են գյուղատնտեսությունը և
անտառաբուծությունը): Ֆերմերները նկատել են, որ այս ծառի
կողքին եգիպտացորեն, սորգո, կորեկ, բամբակ և գետնանուշ
աճեցնելիս, վերջիններիս բերքատվությունը բարձրանում է:
Իրականում բերքատվության աճը կազմում է 6 %-ից մինչև ավելի
քան 100 %: Անա ծառը նաև նպաստում է ջրի որակի բարելավմանը և
հողում սննդարար նյութերի քանակի ավելացմանը:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
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ԵԵ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ
ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԸ

, 16 տարեկան, Մալդի

վներ

Մեր Երկիր մոլորակի անտառները հարուստ են կենդանական
աշխարհով, և նշել դրանց ճշգրիտ քանակը հեշտ չէ:
Ահա անտառի չորսոտանի, մորթիավոր կամ փետրավոր
բնակիչներից մի քանիսը:

Այիշատ Արին Իլիաս

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՆՏԱՌԻ
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Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Էգերի վրա տպավորություն գործելու
համար, արու թռչնակ-շինարարը պետք է
լինի փորձառու ճարտարապետ, շինարար և
նկարիչ: Այս թռչունները Ավստրալիայի և Նոր Գվինեայի
անտառների բնիկ թռչուններ են: Դրանց արու ներկայացուցիչները
բույն հյուսելու համար անտառում փնտրում են վառ գունավորմամբ
առարկաներ, փայտի կտորներ և այլ շինարարական նյութեր: Դրանց
օգնությամբ արու թռչունները պատրաստում և զարդարում են իրենց
այսպես կոչված «հոլիկը»: Որքան գեղեցիկ լինի հոլիկը, այնքան ավելի
մեծ կլինի էգին հրապուրելու հավանականությունը: Գոյություն ունի
թռչնակ-շինարարների շուրջ 20 տեսակ: Յուրաքանչյուր տեսակ բնի
պատրաստման համար նախընտրում է տարբեր գույներ ու առարկաներ
(օրինակ՝ ծաղիկներ, տերևներ, քարեր, հատապտուղներ, փետուրներ
կամ նույնիսկ մարդու պատրաստած իրեր, օրինակ՝ մետաղադրամ ներ,
պլաստիկ իրեր կամ ապակու կտորներ):

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ԹՌՉՆԱԿ-ՇԻՆԱՐԱՐ

Գ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե երբևէ հանդիպեք մի արարածի՝
սամույրի մարմ նով, կուղբի պոչով, բադի
կտուցով, թաղանթավոր թաթերով, որը սողում
է սողունի նման, մի՛ մտահոգվեք, սա հալուցինացիա չէ: Դուք
պարզապես հանդիպել եք վախկոտ բադակտցի: Այս կենդանին
ապրում է Ավստրալիայի լայնատերև անտառներում՝ ջրում
անցկացնելով կյանքի մեծ մասը: Արու բադակտուցները ոտքերի
վրա ունեն սուր, թունավոր ելուստներ, որոնց օգնությամբ նրանք
պաշտպանվում են վտանգից: Բադակտուցները պատկանում են
միանցքանիների կարգի ձվադրող կաթնասունների ընտանիքին:
Այսօրվա դրությամբ միանցքանիների մեծ մասն անհետացած է:
Պահպանվել են միայն բադակտուցը և փշոտ մրջնակերը (եքիդնա):

ՎՏԱՆԳ

ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԼԱՐԿՈՏ
Ալարկոտներն ապրում են Կենտրոնական
և Հարավային Ամերիկայի ջունգլիներում:
Գոյություն ունի ալարկոտների երկու
տեսակ՝ երկումատնյա և երեքմատնյա: Երկու
տեսակն էլ իրենց ժամանակի մեծ մասը ծախսում
են բառացիորեն ծառերի ճյուղերից կախված: Այս
կենդանին աշխարհի ամենադանդաղաշարժ կաթնասունն է, այնպես
որ, դրանց համեմատ մեզ կարող ենք համարել գերարագաշարժ:
Եթե երբևէ ձեր ծնողները հորդորեն Ձեզ շտապել և ավարտել տնային
աշխատանքները, հիշեցրե՛ք նրանց, որ ամեն ինչ կարող է շատ ավելի
վատ լինել և օրինակ բերե՛ք ալարկոտներին, որոնք օրական քնում են
15-20 ժամ և օրվա ընթացքում տեղափոխվում 38մ-ից ոչ ավել: Ի նշան
այս կենդանու հանդեպ ձեր հարգանքի, ամեն տարի հոկտեմբերի
20-ին՝ ալարկոտների միջազգային օրը, կարող եք ինքներդ ձեզ թույլ
տալ լինել փոքր-ինչ դանդաղաշարժ:

ԴԱՆԴԱՂ ՄԱՐՍԵԼՈՎ ՍՆՈՒՆԴԸ
Ալարկոտները ցանկացած գործողություն կատարում են շատ
դանդաղ: Տերևներից, ճյուղերից կամ մրգերից բաղկացած
մեկանգամյա սննդի մարսումը երբեմ ն տևում է մեկ ամբողջ ամիս:
Աղբյուրը՝ Արևադարձային անտառների պաշտպանության դաշինք

52

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ո՞վ չի սիրում օրանգուտաններին:
Նարնջագույն մազերով և խորաթափանց
հայացքով այս կենդանիներն աշխարհի
«ամենախարիզմատիկ տեսակներից» են,
այսինքն, չափազանց հանրահայտ են (դրանց
համարում են կինոաստղեր): Խարիզմատիկ տեսակների հանրահայտ
լինելու կարգավիճակը կարող է նպաստել օրանգուտանների
պահպանությանը: Դրանք մեծ ուշադրության են արժանանում այն
բանի շնորհիվ, որ պաշտպանում են Ինդոնեզիայի արևադարձային
անտառները, որտեղ իրենք ապրում են: Այս կենդանիները կարևոր
բնապահպանական աշխատանք են կատարում: Սնվելով ավելի քան
500 տեսակի բույսերով, օրանգուտաններն այդ բույսերի սերմերը
տարածում են անտառում, ընդ որում՝ նաև այն խոշոր սերմերը,
որոնք փոքր կենդանիները չեն կարողանում տարածել: Այս սերմերի
տարածումը կարևոր է արևադարձային խոնավ անտառների
առողջության և կայունության համար: Օրանգուտաններին անվանում
են անտառի «այգեպաններ» (Աղբյուրը` Բնության պահպանության
միջազգային միություն (ԲՊՄՄ/IUCN):

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ՕՐԱՆԳՈՒՏԱՆ

Գ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք հավանաբար տեսել եք պանդայի
բազմաթիվ լուսանկարները կամ գուցե
նույնիսկ հանդիպել եք իրական կյանքում: Շատ
մարդիկ պանդաներին դասում են «խարիզմատիկ
տեսակների» շարքին, որոնք պաշտպանության կարիք ունեն,
քանի որ դրանք համարվում են վտանգված տեսակ: Պանդան դարձել
է կենդանատեսակների պահպանությանն ուղղված միջազգային
բազմաթիվ նախաձեռնությունների խորհրդանիշ: Հսկա պանդաներն
ապրում են 1500 - 3000մ բարձրությունների վրա գտնվող լայնատերև և
ասեղնատերև անտառներում՝ բամբուկի խիտ ենթանտառներում : Այս
կենդանիները մի ժամանակ ապրում էին ցածրադիր տարածքներում,
սակայն գյուղատնտեսությունը, անտառահատում ները և այլ
զարգացում ները այժմ ստիպել են պանդաներին տեղափոխվել լեռները
(Աղբյուրը՝ Սմիթսոնյան ինստիտուտ):

ՎՏԱՆԳ

ՀՍԿԱ ՊԱՆԴԱ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՄՐՋՅՈՒՆՆԵՐ
Մրջյուններն անտառի ամենակարևոր
բնակիչներից են: Գիտե՞ք արդյոք, որ
մրջյունները «հայտնաբերել են» գյուղատնտեսությունը մեզանից
50 մլն տարի առաջ: Տերևակեր մրջյունները կտրում են տերևները,
դրանց կտորները տանում իրենց բույնը և դրանց վրա աճեցնում
բորբոս, որով էլ սնվում են: Որոշ մրջյուններ օգտագործում են
ուտիճներին՝ դրանց արտադրած քաղցր հյութով սնվելու համար,
որը կոչվում է մեղրացող: Սա շատ նման է կով պահելուն, որին
խնամում ենք կաթ ստանալու համար: Մրջյուններն ապրում են
մինչև մեկ միլիոն առանձնյակից բաղկացած մեծ գաղութներով:
Վերը նշված նկարում պատկերված է զինվոր մրջյունը, որի մասին
վկայում են վերջինիս հսկայական ծնոտները: Որոշ ժողովուրդներ
դրանք օգտագործում են վերքերը կարելու համար: Հենց որ մրջյունը
ծնոտներով բռնում է կտրվածքը երկու կողմից (այդ ժամանակ վերքը
պահում են փակ վիճակում), մարդիկ պոկում են մրջյունի մարմինը՝
գլուխը և ծնոտը թողնելով ներսում, որպեսզի դրանք ծառայեն որպես
բնական կարեր:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Հարավային կամ Հարավարևելյան Ասիայի
ջունգլիներում զբոսնելիս, մի՛ մոռացեք
երբեմ ն նայել դեպի վեր, քանի որ երկնքում
կարող եք պարզապես թռչող օձ տեսնել: Ճիշտն
ասած, թռչող օձը տեխնիկապես չի կարող թռչել,
քանի որ այն չի կարող բարձրություն հավաքել (այսինքն՝ այն չի կարող
բարձրանալ ավելին, քան այն կետը, որտեղից թռիչքը սկսել է): Բայց այս
սողունը կարող է նրբորեն սահել օդի միջով՝ նմանվելով երկար թևի: Ահա,
թե ինչպես է դա նրան հաջողվում: Օձը սողում է դեպի ճյուղի ծայրը և
կախվում այնտեղից՝ ընդունելով անգլերեն «J» տառի տեսքը: Այնուհետև,
օգտագործելով իր մարմ նի ստորին հատվածը, ճյուղից կատարում է
հրում՝ միաժամանակ ընդունելով «S» տառի ձևը և հարթեցնում է իր
մարմինը «C» տառի տեսքով, որն օձին օդում ճախրելու հնարավորություն
է տալիս: Օձը կարող է փոխել իր թռիչքի ուղղությունը` կատարելով
մարմ նի տարբեր շարժում ներ (պատկերացրեք օձին բրեյք - դանս
պարելիս)): Այս օձերի թռչելու ունակությունն այնքան տպավորիչ է, որ
ԱՄՆ զինվորականները դրանք մանրազնին ուսում նասիրում են:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ԹՌՉՈՂ ՕՁ

Գ

PAEDOPHRYNE AMANUENSIS
ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՐՏ
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Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ողնաշարավոր կոչվում է այն կենդանին, որն
ունի ողնաշար: Օրինակ, զեբրերը, կոկորդիլոսները և
մարդիկ ողնաշարավորներ են, մինչդեռ խխունջները, ծովաստղերը և
անձրևաորդերը՝ ոչ: Աշխարհի ամենափոքր ողնաշարավորը մի գորտ
է, որի երկարությունը միջինում հասնում է 7,7 մմ-ի: Այլ կերպ ասած,
դա մոտավորապես տնային ճանճի չափ է: Այս կենդանին ապրում է
Նոր Գվինեայի անտառներում և ցատկի իսկական չեմպիոն է: Ըստ
«Նաշընլ Ջեոգրաֆիկ»-ի տվյալների, այս գորտի թռիչքի երկարությունը
կարող է 30 անգամ գերազանցել սեփական մարմ նի երկարությունը:
Այնուամենայնիվ, հնարավոր է, որ այս կենդանին ցուցակում 1-ին
տեղը զբաղեցնելու պատիվը վայելի ոչ երկար ժամանակ, քանզի
գիտնականները մշտապես հայտնաբերում են նոր տեսակներ, և,
միգուցե, հայտնաբերեն շատ ավելի փոքր ողնաշարավոր կենդանի,
քան այս գորտն է:

ՎՏԱՆԳ

(հայտնի է որպես աշխարհի ամենափոքր
ողնաշարավոր կենդանի)

Ե

ԱՆՏԱՌԻ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
արևի լույս

ikipedia.org/wiki/File:P

hotosynthesis.gif

Անտառները հանդիսանում են Երկիր մոլորակի ամենամեծ գանձերից
մեկը: Սրանք հարուստ բնական միջավայրեր են՝ բազմազան
կենդանատեսակներով և բուսատեսակներով, խոտաբույսերով, սնկերով
և միկրոօրգանիզմ ներով: Անտառները ոչ միայն ծառայում են որպես
տուն՝ կյանքի բոլոր այս ձևերի համար, այլև մեզ ապահովում են սննդով,
վառելափայտով, դեղամիջոցներով, քաղցրահամ ջրով և մաքուր օդով:
Աշխարհում միլիոնավոր ամենաաղքատ մարդկանց գոյատևումը
կախված է անտառից: Պատկերացրե՛ք, որ այն տունը, որտեղ ապրում
եք, ծառայեր Ձեզ համար ոչ միայն որպես կացարան, այլև Ձեր
ընտանիքին ապահովեր մաքուր օդով, ջրով, սննդով, դեղորայքով և
եկամուտով: Այսպիսի տան գյուտարարն, անկասկած, կարժանանար
Նոբելյան մրցանակի: Իրականում, որևէ բան հայտնագործելու կարիք
չկա, չէ՞ որ մենք անտառներ ունենք: Եկե՛ք ուշադիր ուսում նասիրենք և
պարզենք, թե ինչպե՞ս են անտառները կարողանում մեզ այդքան շատ
օգտակար ծառայություններ մատուցել:

Աղ բյուրը՝ http://en.w

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ
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թթվածին

ածխածնի երկօքսիդ

ջուր

Մոլորակի կանաչ թոքերը:
Ֆոտոսինթեզ
Անտառներն օգնում են
մեր ամենահիմ նական
գործառույթի կատարմանը`
շնչելուն: Գոյատևելու համար
մեզ անհրաժեշտ է թթվածին:
Այն արտադրում են ծառերը
ֆոտոսինթեզ կոչվող
գործընթացի ժամանակ: Այն
տեղի է ունենում հետևյալ կերպ:
Ծառերը և մ նացած կանաչ
բույսերը մթնոլորտից կլանում
են ածխածնի երկօքսիդը,
արևից ստանում են էներգիա,
հողից վերցնում են ջուրը, և այս
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

?

Ա

Աշխարհում թթվածնի ավելի քան 40 %-ն արտադրում են
արևադարձային անտառները: Մեր մոլորակի վրա աճող անտառները
կլանում են ջերմոցային գազերի արտանետում ների մոտ 15 %-ը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

բոլորը միասին վերածում իրենց աճի համար անհրաժեշտ սննդի:
Ֆոտոսինթեզի ժամանակ ածխաթթու գազի մոլեկուլը (CO2) տրոհվում
է ածխածնի (C) և թթվածնի (O) ատոմ ների (ածխածնի 1 և թթվածնի
2 ատոմի): Ծառերն օգտագործում են ածխածինը, իսկ թթվածինն
արտամղում են դեպի մթնոլորտ: Ֆոտոսինթեզի ընթացքում ծառերը
ոչ միայն կրճատում են ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ները և
արտադրում թթվածին, այլև շատ ծառատեսակներ կլանում են նաև օդն
աղտոտող նյութերը՝ գործելով որպես հսկա ֆիլտրեր, որոնք մաքրում են
օդը, որը մենք շնչում ենք: Շնորհակալություն ձեզ, ծառե՛ր:
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Ջերմաստիճանի
կարգավորում

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Անտառների կուտակ
ած ածխածնի քանա
կը
ներկայումս գերազա
Ծառերը բնական
նցում է մթնոլորտո
ւմ
պարունակվող ածխա
օդորակիչներ են:
ծնի քանակին:
Դրանք զովացնում են
Աղբյուրը՝ ԲՊՄՄ
օդը տրանսպիրացիայի
միջոցով. օգտագործում
են արևային էներգիան՝
տերևներում պարունակվող
ջրի գոլորշացման համար: Բացի այդ, ծառերի ստվերները
զովացնում են շրջակա օդը և գետինը, որն, ի վերջո, նպաստում է
ամբողջ Երկրի վրա ջերմաստիճանի նվազմանը
(Աղբյուրը՝ www.ecokids.ca):
Կլանելով ածխածնի երկօքսիդը, անտառները մեծ ազդեցություն
են թողնում կլիմայի վրա: Սա շատ կարևոր է, քանի որ ածխածնի
երկօքսիդը ջերմոցային գազ է, իսկ ջերմոցային գազերն արագացնում
են կլիմայի փոփոխության ընթացքը: Այսպիսով, ծառերն ու անտառները,
գործելով որպես ածխածնի կլանիչներ, կարևոր դեր են խաղում կլիմայի
փոփոխության դանդաղեցման գործում: Անտառները, կլանելով
և կուտակելով ածխածնի երկօքսիդը, նվազեցնում են վերջինիս
պարունակությունը մթնոլորտում:

Ինչպես բոլոր կենդանի արարածները, ծառերը նույնպես գոյատևման
համար ջրի կարիք ունեն: Ծառերն ու անտառներն ամեն ինչ անում
են մեզ համար անհրաժեշտ ջրային պաշարները պահպանելու և
ջրի որակը բարելավելու համար: Դրանք օգնում են ջրի մաքրության
պահպանմանը: Ծառերն ունեն զարմանալի արմատային համակարգեր,
որոնք հաճախ ընդգրկում են ավելի մեծ ստորգետնյա տարածք,
քան ծառը, որը տեսնում եք գետնի վրա: Այս բարդ համակարգերը
հողում պարունակվող ջուրը ֆիլտրում են՝ հեռացնելով վնասակար
նյութերը, ներառյալ մի շարք աղտոտիչներ, օրինակ՝ մետաղները և
թունաքիմիկատները:
Ծառերը նաև օգնում են կանխել հողերի ճահճակալումը: Ճահճակալումը
տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ հողը հագեցած է լինում ջրով
(այսինքն, հողն այնքան շատ ջուր է կլանել, որ ավելին չի կարող
կլանել): Դա դժվարացնում է բույսերի շնչառությունը և կարող է մեծ
վնաս հասցնել գյուղատնտեսությանը: Ծառերը սաղարթում պահում
են խոնավությունը, ինչի շնորհիվ էլ նվազում է գետնի վրա թափվող
տեղում ների քանակը: Բացի այդ, ծառերն, իրենց արմատների միջոցով
«խմելով» հողում պարունակվող ջուրը, նվազեցնում են ջրի մակարդակը
հողում:

58

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

Հաջորդ էջում՝ ԻԴԻՏԱ ԱՆԳՐԱԻՆԻ, 8 տարեկան, ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

Ջրային ռեսուրսների կառավարում

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՏԱՆԳ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

?

30մ բարձրություն ունեցող առողջ ծառը մեկ սեզոնի ընթացքում կարող
է հողից վերցնել ավելի քան 40 000լ ջուր:
Աղբյուրը՝ www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5269813.pdf

Ծառերը ոչ միայն կլանում և իրենց մեջ պահում են խոնավությունը, այլև
տրանսպիրացիայի օգնությամբ ջուրը գոլորշու տեսքով վերադարձնում
են մթնոլորտ: Մթնոլորտում տարբեր աղբյուրներից առաջացած ջրային
գոլորշիները միանում են իրար և վերջնական արդյունքում թափվում
Երկիր մոլորակի վրա տեղում ների՝ անձրևի, ձյան, կարկուտի կամ
թաց ձյան տեսքով՝ կախված մթնոլորտային պայմաններից (օրինակ՝
ջերմաստիճանից): Ինչպես նշվեց վերևում, դա նպաստում է Երկրի վրա
ջերմաստիճանի նվազեցմանը:

Տրանսպիրացիայի գործընթացը
Վերը նշվածից հետևում է,
որ ծառերն առանցքային
դերակատարում
ունեն ջրհավաք
ավազանների` կարևոր
հողատարածքների,
պաշտպանության
գործում, որոնք կլանում
են տեղում ները և դրանք
ուղղում դեպի ավելի
խոշոր ջրամբարները՝
գետերը, լճերը կամ
օվկիանոսները:

?

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Աղբյուրը՝ ՅՈՒՆԳԱ, Էմիլի Դոնեգան

Ամազոն գետը թափվող
տեղումների 50-80 %-ն առաջանում է այդ
գետի ջրերի գոլորշացման հետևանքով:
Աղբյուրը՝ www.mongabay.com
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Հողերի պաշտպանություն
Ինչպես արդեն գիտենք, ծառերն իրենց տերևներում պահում են
խոնավությունը և այդպիսով կարգավորում գետնի վրա թափվող ջրի
քանակը: Ավելին, ծառերի արմատները կլանում են ջուրը և այդկերպ
ամրացնում հողը: Սա կանխում է հողի էրոզիան (օրինակ, անձրևի
կամ քամու պատճառով հողատարումը): Անտառի հողային ծածկը
նույնպես չափազանց կարևոր է էրոզիայի կանխարգելման համար և դա
շնորհիվ այն փոքր բույսերի, որոնք աճում են անտառային թաղիքում, և
բուսական «աղբ»-ի (ներառյալ` թափված տերևները և ճյուղերը):
Բացի այդ, անտառների շնորհիվ պահպանվում է հողի խոնավությունը
և բերրիությունը, ինչն էլ նպաստում է բուսականության աճին:
Անտառահատում ները և հողերի գերշահագործումը կարող է
հանգեցնել անապատացման: Սա նշանակում է, որ հողը չորանում
է և նվազում է հողի բերրիությունը, որը շատ անհրաժեշտ է բույսերի
աճի համար: Նման դեպքերում ցածր եկամուտ ունեցող գյուղացիները,
որոնց ապրուստը կախված է հողից, սովից խուսափելու համար
հարկադրված լքում են իրենց տները:
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ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ

ԱՊՐԵԼԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Մաքուր օդ շնչելու և մաքուր ջուր խմելու մեր հիմ նական կարիքների
բավարարումից բացի, անտառները մեզ նաև ապահովում են կարևոր
բնական պաշարներով, օրինակ՝ սննդով, վառելիքով և դեղորայքով:
Ավելին, մոտ 14 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում աշխատում է
անտառային տնտեսության ոլորտում: (Աղբյուրը՝ ՊԳԿ):
Անտառային ոլորտը վերաբերում է գործունեության բոլոր այն
տեսակներին, որոնք ապահովում են այնպիսի աշխատանքներով
ու եկամուտներով, որոնք կախված են հիմ նականում անտառային
ապրանքներից և ծառայություններից: Օրինակ, թղթի և փայտյա
կահույքի արտադրությունը պատկանում է անտառային ոլորտին,
քանի որ դրանում օգտագործվում է փայտանյութ: Մոտ 1,6 միլիարդ
մարդկանց եկամուտը կախված է անտառային ապրանքներից և
ծառայություններից: Այդ մարդկանց թվին են պատկանում Երկիր
մոլորակի մոտ 350 մլն ամենաաղքատ բնակիչները, ինչպես նաև բնիկ
ժողովուրդների 60 միլիոն ներկայացուցիչներ, որոնք ամբողջությամբ
ապավինում են անտառներին՝ իրենց ապրելամիջոցների և գոյատևման
համար: Եկե՛ք ավելի մանրակրկիտ քննարկենք այն հարցը, թե ինչպե՞ս է
անտառն օգնում մարդկանց ապրուստ վաստակել:

ԲՆԱՓԱՅՏԸ ՈՐՊԵՍ ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐ
Բնափայտը բոլորիս քաջ հայտնի անտառային պաշարներից
է: Այն օգտագործվում է տարբեր տեսակի արտադրանքների
արտադրությունում, օրինակի համար, որպես շինանյութ՝
բնակարանաշինության և կահույքի պատրաստման համար: Աշխարհի
շատ շրջաններում փայտանյութից ստանում են նաև թուղթ: Ընդհանուր
առմամբ, անտառային արտադրանքները, որոնք ստացվում են
բնափայտից, կոչվում են բնափայտային արտադրանքներ:
Ցավոք սրտի, անտառի օգտագործումը թղթի և փայտանյութի
արտադրության նպատակներով ունի իր բացասական կողմերը:
Աշխարհում անտառազրկման 1/3-ը պայմանավորված է փայտյա
արտադրանքների արտադրության նպատակով իրականացվող
անտառահատում ներով, ընդ որում՝ թուղթը կազմում է աղբավայրերի
թափոնների 25 %-ը: Անտառներն, անշուշտ, օգնում են մեծ թվով
մարդկանց գումար վաստակել, սակայն շատ կարևոր է, որ այդ
պաշարներն օգտագործվեն կայուն եղանակով: Մեր օրերում շատ
կազմակերպությունների գործունեությունն ուղղված է հենց դրան: Այս
մասին ավելի մանրամասն կսովորենք բաժին Ե-ում:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Փայտը միակ անտառային արտադրանքը չէ, որ մարդիկ ձեռք են բերում
բնափայտի մթերման արդյունքում և վաճառում: Մեր կենցաղային
օգտագործման շատ արտադրանքների ծագումը նույնպես կապված
է անտառների հետ: Օրինակ, բոլորիս սիրելի շոկոլադը ստանում ենք
արևադարձային խոնավ անտառներից: Նույնը կարող ենք ասել սուրճի
և բանանի մասին: Ընկույզը, սունկը, մեղրը, համեմունքները, յուղերը,
կաուչուկը, բամբուկը և շատ դեղորայքային միջոցներ ոչ բնափայտային
արտադրանքների օրինակներ են: Ոչ բնափայտային արտադրանքները
կարևոր ազդեցություն են թողնում համաշխարհային տնտեսության վրա,
ինչպես նաև ապահովում են կենսապայմաններ տեղի համայնքների
համար: Վայրի բնության համաշխարհային հիմ նադրամի (WWF)
տվյալներով, մոտ 150 տարբեր ոչ բնափայտային արտադրանքներ
ոչ միայն մեծ արժեք ունեն միջազգային առևտրում, այլև մեծ դեր
ունեն տնտեսության աճի խթանման և կենսաբազմազանության
պաշտպանության ոլորտում: Ոչ բնափայտային արտադրանքները ոչ
միայն եկամուտ են բերում, այլև ծառայում են որպես այլընտրանքային
եկամտի աղբյուր և ավելի քիչ վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին,
քան փայտանյութի արտադրությունը: 2005 թ.-ին ոչ բնափայտային
արտադրանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 18,5 մլրդ ԱՄՆ
դոլար, ընդ որում, առավելագույն մասը բաժին է ընկել սննդամթերքներին:
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Ո՞ՐՆ Է ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դուք հավանաբար լսել եք փայտանյութի փափուկ և ամուր
տեսակների մասին: Եթե կարծում եք, որ դրանց միջև եղած
տարբերությունը փայտի ամրության մեջ է, ապա սխալվում եք: Ընդ
որում շատերն են այդպես կարծում: Բայց դա այդպես չէ: Իրականում
տարբերությունը պայմանավորված է ծառերի սերմերի տեսակով:

Ամուր փայտանյութով ծառերը կոչվում են ծածկասերմ ծառեր,
որը նշանակում է, որ դրանց սերմերը գտնվում են պտղի ներսում:
Այսպիսի ծառերն աճում են ամբողջ աշխարհում: Դրանք ներառում
են՝ մահագոնին (կարմրածառ), հնդկակաղնին, ընկուզենին, կաղնին,
հացենին, թեղին, կաղամախին, բարդին, կեչին և թխկին: Ամուր
փայտանյութն օգտագործվում է շինարարությունում, կահույքի,
հատակի ծածկույթների և բեռնարկղերի արտադրությունում և այլն:
Փայտանյութի այս տեսակը սովորաբար ծանր է և մուգ գույնի:
Փայտանյութի այս երկու տեսակները միմյանցից տարբերվում են
նաև նրանով, որ փափուկ փայտանյութով ծառերն աճում
են ավելի արագ, քան ամուր փայտանյութով ծառերը,
ուստի շատ ավելի հեշտ է առաջինների փոխարինումը
նորերով: Շատ բնապահպաններ խորհուրդ են
տալիս նախապատվությունը տալ փափուկ
փայտանյութից պատրաստված կահույքին և
մյուս արտադրանքներին: Ամուր փայտանյութով
ծառերը դանդաղ են աճում և դրանց փոխարինումը
նորերով շատ դժվար է: Հետևաբար, այս տեսակի
փայտանյութի օգտագործումը, փափուկ
փայտանյութի համեմատ, բնապահպանական
առումով պակաս ընդունելի տարբերակ է:
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Որոշ ծառեր հայտնի են որպես մերկասերմ ծառեր, որը նշանակում
է, որ դրանց սերմերը և սերմ նաբողբոջները բաց վիճակում
գտնվում են պտղատերևների վրա: Այսպիսի ծառերն ունեն փափուկ
փայտանյութ: Դրանց թվին են պատկանում սոճին, եղևնին, մայրին,
եղևինը, խեժափիճին, Դուգլասի եղևինը, կանադական տսուգան,
նոճին և կենին: Փափուկ փայտանյութով ծառերն աճում են Երկրի
հյուսիսային շրջաններում, և դրանց փայտը սովորաբար թեթև է ու
բաց գույնի: Փայտանյութի այս տեսակը հաճախ օգտագործվում է
կահույքի արտադրության և փայտյա տների կառուցման համար:
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Անտառի կարևոր պաշարներից մեկը կենսազանգվածն է: Վերջինս
էներգիայի կարևոր աղբյուր է, որն առաջանում է բուսական և
կենդանական ծագման նյութերից (օրինակ` փայտանյութից կամ
կենդանիների արտաթորանքից՝ գոմաղբ, թռչնաղբ): Ավելի վաղ
մենք սովորել ենք, որ ֆոտոսինթեզի ընթացքում բույսերը կլանում են
արևի էներգիան: Այս էներգիան կուտակվում է բույսի մեջ և, այրվելիս,
անջատվում է ջերմության տեսքով: Փայտն ամբողջ աշխարհում
լայնորեն կիրառվող կենսազանգվածային վառելիք է: Սա վառելիքի
պարզ տարբերակ է աշխարհի աղքատ երկրների բնակիչների համար,
որտեղ էլեկտրաէներգիայից կամ էներգիայի այլ տեսակներից օգտվելու
հնարավորությունները սուղ են: Համաձայն Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, մոտ 2.4 մլրդ մարդ
(այսինքն՝ Երկրի
յուրաքանչյուր երրորդ
բնակիչ) օգտագործում է
2010
Կենսավառել իքներ
կենսազանգվածը որպես
Այլ*
և թափոններ
Հիդրոէներգիա
վառելիք՝ կերակուր
10.0%
0.9%
2.3%
պատրաստելու և տան
Ածուխ, տորֆ
ջեռուցման համար:
Միջուկային
27.3%
Դիագրամում տոկոսային
էներգիա
5.7%
հարաբերությամբ
ներկայացված են
վառելիքի տարբեր
Բնական
տեսակները, որոնք
գազ
ամբողջ աշխարհում
21.4%
օգտագործվում են մեր
Նավթ
էներգետիկ կարիքների
32.4%
բավարարման համար:
Ողջ աշխարհում
քամու
են երկրաջերմային, արևային,
*Այլ աղբյուրները ներառում
վառելիքի սպառման
էներգիան և այլն:
մեջ կենսավառելիքները
կազմում են 10 %:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԱՆՏԱՌԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ

Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Անտառաբուծությունն անտառի խնամքի, անտառահատում ների
և անտառի վերարտադրման գործընթաց է: Առանց պատշաճ
անտառաբուծության վարման, հնարավոր չէ իրականացնել
անտառների կայուն կառավարումը: Անտառի վերականգնումը
ներառում է երիտասարդ ծառերի տնկումը, որը սովորաբար խորհուրդ
է տրվում կատարել նախկին անտառային տարածքի մաքրումից
անմիջապես հետո: Անտառների կառավարման և վերականգնման
համար կիրառվում են տարբեր եղանակներ: Ահա դրանցից մի
քանիսը.

ÙÙ Ընտրովի հատում (ծառերի խումբ կամ առանձին ծառեր):

Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ ընտրողաբար հատվում են
առանձին ծառեր կամ ծառերի փոքր խմբեր: Սովորաբար հատվում
են վատորակ ծառերը, որպեսզի ավելի մեծ տարածք ապահովվի
ավելի առողջ և արժեքավոր ծառերի համար: Մնացած ծառերը,
բավականաչափ մեծանալուց հետո, նույնպես կարող են հատվել:

ÙÙ Համատարած հատում: Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ ողջ

ծառուտը հատվում է անտառմթերման մեկ սեզոնում: Արդյունքում
ձևավորվում է ընդարձակ բաց տարածք, ինչպես որ լինում է
անտառային հրդեհներից հետո: Շատ երկրներում, համատարած
հատումը սահմանափակված է օրենքով, քանի որ այն կարող է լուրջ
վնաս հասցնել անտառներին:

ԱՆՏԱՌԻ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ: Անտառները նաև միլիոնավոր մարդկանց,

հատկապես՝ աղքատ երկրների բնակիչներին ապահովում են սննդով:
Զարգացող երկրների բնակիչների մոտ 80 %-ն իրենց առողջության
պահպանման և սննդի կարիքների բավարարման համար ապավինում
են ոչ բնափայտային արտադրանքներին: Դրանք ներառում են մրգերը,
դեղաբույսերը, ընկույզը, սերմերը, տերևները, ցողունները, ինչպես
նաև կենդանական ծագման մթերքներ, օրինակ՝ թռչնամիս, թռչնի ձու,
վայրի կենդանու միս և ձուկ: Թեև անտառային մթերքները սովորաբար
բավարար չեն լիարժեք սննդակարգի համար, դրանք մարդկանց սննդի
կարևոր բաղադրիչն են և բարելավում են գյուղական բնակչության
սնուցման որակը: Բացի այդ, որպես սննդի աղբյուր դրանք կարևոր դեր
են խաղում արտակարգ իրավիճակների, երաշտի, սովի կամ զինված
հակամարտությունների ժամանակ: (Աղբյուրը՝ ՊԳԿ):
Անտառները և ծառերը նաև նպաստում են գյուղատնտեսական
արտադրության համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի պայմանների
ապահովմանը: Դրանք կայունացնում են հողում սննդարար նյութերի
մակարդակը, կանխարգելում են էրոզիան, ավելացնում հողի՝
խոնավությունը պահպանելու ունակությունը, կարգավորում են օդի և հողի
ջերմաստիճանը (Աղբյուրը՝ ՊԳԿ):

66

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

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ժամանակ ծառահատումը կատարվում է այնպես, որ չհատված
ծառերի միջև պահպանվի բավականաչափ մեծ հեռավորություն,
որպեսզի դրանք կարողանան տարածել իրենց սերմերն
ծառահատումից հետո մաքրված տարածքում: Սերմ նային ծառերը
պահպանվում են մինչև նոր ծառերի աճը, որոնք էլ, իրենց հերթին,
ապագայում, ինչ որ ժամանակ նույնպես կարող են ենթարկվել
ծառահատման:
ÙÙ Աստիճանական հատում: Այս մեթոդով նախատեսվում է
երկարատև ժամանակահատվածում բոլոր ծեր ծառերի
աստիճանական հատում, որն ուղեկցվում է երիտասարդ տնկիների
տնկմամբ: Ծեր ծառերն օգտագործվում են նոր մատղաշ տնկիների
համար ստվեր և նախնական պաշտպանություն ապահովելու
նպատակով:
ÙÙ Կոճղաշիվային հատում: Վերականգնման այս մեթոդը կիրառելի
է միայն ամուր փայտանյութով ծառերի, օրինակ, կաղնու,
արջատխլենու, հացենու, ուռենու և լորենու համար, որոնցից
շատերը հատումից հետո չեն մահանում: Հատումից հետո կոճղերը
չեն չորանում և կարող են շիվեր արձակել: Շիվերը վեր են ածվում
ճյուղերի, որոնք այնուհետև փոխարինում են կտրված ծառաբնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ÙÙ Սերմ նային ծառերի պահպանում: Այս մեթոդի կիրառման

ՎՏԱՆԳ

Գ

ԼԱՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԱՏՄԱՏ

Դ

ԻԱ
ԱՏ

ԻՖ
,7

ՏԱ

ՐԵ

ԿԱ

Ն,

ՄԱ

ԼԴ Ի

ՎՆ Ե

Ր

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ: Անտառները հարուստ են դեղաբույսերով: Հազարավոր
տարիներ շարունակ մարդիկ օգտագործել են բազմաթիվ բույսեր,
որոնք օգտակար են առողջության համար՝ սկսած միջատապաշտպան
տեսակներից՝ մինչև ցավազրկող դեղաբույսերը: Չի բացառվում,
որ ապագայում հայտնաբերվեն բազմաթիվ նոր դեղաբույսեր, որոնց
օգնությամբ հնարավոր կլինի բուժել ՁԻԱՀ-ը, քաղցկեղը, շաքարախտը,
արթրիտը և Ալցհեյմերի հիվանդությունը: Աշխարհի անտառները լի են
գաղտնիքներով ու գանձերով:
Անտառներում ապրող բնիկները կուտակել են բուժիչ բույսերի մասին
գիտելիքների հսկայական պաշար: Նրանք դեղաբույսերը պարբերաբար
օգտագործում են հիվանդությունների, վերքերի բուժման և առողջության
պահպանման համար: Սա մեկն է այն պատճառներից, թե ինչու՞ պետք
է հարգենք բնիկ ժողովուրդների մշակույթները և հնարավոր ամեն ինչ
անենք՝ նրանց բնակավայրերը պաշտպանելու համար:

Օգտագործման իրավունքը

ՈՒ

ՏԱ

ՆԳ

ՈՒ

ԵԿ

Ո, 1
6 ՏԱ
ՐԵԿԱ

Ն , Ս ԻՆ Գ Ա

ՊՈՒ

Ր

Անտառային պաշարների մասին խոսելիս, երբեմ ն հարց է ծագում՝
ո՞վ իրավունք ունի օգտվելու անտառի այդ բարիքներից: Այս հարցին
պատասխանելու համար, եկե՛ք նախ խոսենք այնպիսի խնդիրների
մասին, ինչպիսիք են բիոծովահենությունը և բիոհետախուզությունը:
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ՎԻ

ՍԵ

Ե
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* Աղբյուրը՝ ԲՊՄՄ

Բիոհետախուզությունը շահույթ ստանալու նպատակով նոր
հայտնաբերված արտադրանքների որոնում ն է, որոնք ստացվում են
բնական աղբյուրներից, օրինակ՝ անտառներից: Բիոհետախուզությունը
մեծ մասամբ հանդիպում է զարգացող երկրներում, որի ժամանակ
հաճախ կիրառվում են բնիկ ժողովուրդների գիտելիքները, որոնք
լայնորեն օգտագործում են հեռավոր վայրերում աճող այնպիսի
դեղաբույսեր և խոտաբույսեր, որոնց մասին աշխարհի մ նացած
մասերում մարդիկ տեղյակ չեն: Որոշ ընկերություններ, տեղեկանալով,
որ այդ նյութերը կարող են հսկայական առևտրային արժեք ունենալ,
արտոնագրում են այդ հայտնագործությունը, այսինքն` պնդում են
այդ գիտելիքների կամ ապրանքների օրենքով բացառապես իրենց
պատկանելիության մասին: Ընկերություններն այդ արտոնագրերն
օգտագործում են շահույթ ստանալու նպատակով, իսկ բնիկ
ժողովուրդները, որոնք առաջինն են բացահայտել այդ եզակի
անտառային արտադրանքների օգտակար հատկությունները,
չեն ստանում ոչ փոխհատուցում, ոչ էլ որևէ շնորհակալության են
արժանանում: Սա արդար չէ: Բնիկ ժողովուրդների գիտելիքների
շահագործում ն առանց նրանց արժանիքների ճանաչման և առանց
փոխհատուցման վճարման, կոչվում է բիոծովահենություն:
Մեր օրերում անտառային պաշարների կայուն կառավարումը և
խելամիտ օգտագործումը կարևոր հարցեր են, և միջազգային
հանրությունը ուղիներ է մշակում բնիկ ժողովուրդների շահագործումը
կանխելու համար: Անտառային իրավունքը իրավական առանձին
դաշտ է, որտեղ մասնագետները մշակում են անտառօգտագործումը
կարգավորող օրենքներ: Դա իրականացնելն այնքան էլ հեշտ չէ, և
մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու: Այնուամենայնիվ,
ըստ բնության պահպանման միջազգային միության փորձագետների
(ԲՊՄՄ), վերջին տարիներին արձանագրվել են կարևոր ձեռքբերում ներ.
բնիկները պաշտոնապես ստացել են իրենց անտառային պաշարներն
օգտագործելու իրավունք:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

արժեքը կազմում է տարեկան մոտ 108 մլրդ ԱՄՆ դոլար, արտադրվում է
արևադարձային անտառների բույսերից:*
ÙÙ Աշխարհում ավելի քան 70 հազար բուսատեսակ օգտագործվում է որպես
դեղորայք:
ÙÙ Միայն Չինաստանում, 5 հազար բուսատեսակ օգտագործվում է
ավանդական բժշկությունում:
ÙÙ Ըստ ազգային քաղցկեղի ինստիտուտի տվյալների, հակաքաղցկեղային
պատրաստուկների ավելի քան երկու երրորդը պատրաստվում է
արևադարձային բույսերից:

Գ
ՎՏԱՆԳ

ÙÙ Ժամանակակից դեղամիջոցների ավելի քան մեկ քառորդը, որոնց ընդհանուր

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

Ե

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԶՎԱՐՃԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Անտառները դարեր շարունակ հուզել են մեր երևակայությունը,
ազդել մեր կոլեկտիվ գիտակցության և մշակույթի վրա: Հին
մարգարեները և հոգևոր առաջնորդները, փիլիսոփաները, որոնք
փնտրում են իմաստություն և մտքի խաղաղություն, ժամանակակից
զբոսաշրջիկները, հետախույզներն ու արկածախնդիրները` բոլոր
այս մարդիկ անտառն օգտագործել են որպես գործողության վայր՝
մշակութային, հոգևոր և վերականգնողական միջոցառում ների
իրականացման համար: Հազարամյակներ շարունակ մարդիկ
անտառն ընտրել են որպես կախարդական հեքիաթների և արկածային
պատմությունների գործողությունների վայր: Հեքիաթներում մարդը
հենց անտառում է գտնում կախարդված ամրոցներ՝ բանտարկված
արքայադստրերով, չար մարդակերներով և հանելուկները գուշակող
թզուկներով: Բանաստեղծները գովերգում են անտառների
գեղեցկությունն ու խորհրդավորությունը: Ճգնավորները և յոգայով
զբաղվողները խոր անտառներում ապաստան են փնտրում:
Ոմանք աղոթում են հինավուրց ծառերի բների մոտ, մյուսները
տոնակատարությունների ժամանակ պարում են դրանց շուրջը:
Անտառները միշտ կարևոր դեր են խաղացել այն մարդկանց կյանքում,
ում բախտ է վիճակվել ապրել դրանց կողքին:

Անտառները և հանգստի կազմակերպումը
Անտառները խորհրդավոր, բայց և, միևնույն ժամանակ, հիանալի
վայր են հանգստի և ժամանցի կազմակերպման համար: Ի դեպ,
բնության գրկում կազմակերպվող միջոցառում ները միլիարդավոր
դոլարների եկամուտներ են բերում շատ ու շատ ընկերությունների:
Անտառի հիմ նական գայթակղություններից մեկն, անշուշտ,
զարմանահրաշ բնությունն է: Կենդանասերներն, թռչնասերները և
միջատասերներն ուղևորվում են անտառ՝ սեփական աչքերով տեսնելու
և նրանց արձակած ձայները լսելու համար: Ոմանք կազմակերպում են
անտառային ճամբարներ և արշավներ:
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Եթե ապրում եք անտառի հարևանությամբ, ապա դա մեծ առավելություն
է Ձեզ համար: Դուք կարող եք, օրինակի համար, գնալ անտառ՝
զբոսնելու կամ վազելու կամ ծառերի ստվերի տակ ընկերների և
հարազատների հետ կազմակերպել հիանալի պիկնիկ կամ խնջույք:
Կարող եք ընկերների հետ արշավի գնալ կամ պարզապես մեծ ծառի
ստվերում նստած ընթերցել Ձեր սիրած գիրքը: Անտառտնտեսության
շատ կառույցներ առաջարկում են հանգստի կազմկաերպման տարբեր
ծառայություններ, օրինակ՝ էքսկուրսիաներ կամ նավակներով
թիավարում:

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Այսօր աշխարհի շատ երկրներում էկոլոգիական զբոսաշրջությունը
գնալով ավելի մեծ կարևորություն է ստանում: Զբոսաշրջության այս
տեսակը թույլ է տալիս ոչ միայն հանգստանալ և զվարճանալ, այլև
նպաստում է բնության պահպանությանը, օգուտներ է բերում տեղի
բնակիչներին, մարդկանց հնարավորություն է տալիս ուսում նասիրել
բնությունը և ծանոթանալ տեղական մշակույթներին:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ինչպիսի հետաքրքիր զբաղմունք էլ ընտրեք, մի՛ մոռացեք անվտանգության միջոցների պահպանության մասին և ձեր գործողությունները
կատարե՛ք՝ նախապես ստանալով ծնողների կամ խնամակալի
թույլտվությունը:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

Ջերիկա Շի

, 13 տարեկա

ն, Ֆիլ իպին

ներ

ՎՏԱՆԳ

Գ
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Ե

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

«Կիսաճամփին մեր այս կյանքի նախընթաց
Ես կորցրի ճանապարհը ճշմարիտ
Եվ ինձ գտա մի անտառում մթամած»:
Դանթե Ալիգիերի, «Աստվածային կատակերգություն»

Անտառներն արվեստում, գրականությունում և
երաժշտությունում
Գրողները և բանաստեղծները դեռ վաղ ժամանակներից մեծ
հիացմունք են տածել անտառների հանդեպ: Չնայած, եթե անտառները
կարողանային խոսել, ապա, հավանաբար, կբողոքեին այն բանից,
որ գրքերում իրենց գրեթե միշտ նկարագրում են որպես մութ ու
սարսափելի վայրեր: Սակայն, անկախ նրանից, անտառը սարսափելի է,
թե՝ ապահով, այն միշտ օժտված է կախարդական հատկություններով,
որոնք հրապուրում են հերոսներին: Իրական կյանքում անտառները
հրապուրիչ են նաև մեզ համար:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Անտառների մասին ամենից հաճախ հիշատակվում է հեքիաթներում,
որտեղ ոչինչ չկասկածող հերոսները հանդիպում են տարօրինակ
արկածների: Կարմիր գլխարկը հանդիպում է Գորշ գայլին, Հենզելն ու
Գրետելը՝ չար կախարդին: Իսկ ահա Սպիտակաձյունիկի բախտն ավելի
է բերում, երբ անտառում հանդիպում է յոթ թզուկներին:
Ռոբին Հուդը և նրա «քաջ ընկերներն» ապրում էին Շերվուդյան
անտառում, որը ծառայում էր նրանց համար որպես ապաստան և
արկածախնդրության վայր:
Աղքատ փայտահատ Ալի Բաբան անտառներում հանդիպում
է ավազակներին: Անտառները հանդիպում են հունական
դիցաբանության անհամար սյուժեներում և նույնիսկ՝ Շեքսպիրի
ստեղծագործություններում: Դրանցից ամենաանմոռանալին
«Ամառային գիշերվա երազը» պիեսում նկարագրվող կախարդական
անտառն է: Արևմտյան Աֆրիկայի դիցաբանական կերպարներից
են անտառներում ապրող գերբնական էակները, որոնք հայտնի
են «ազիզա» անվամբ: Վերջիններս անտառներում ապրող և
որսորդությամբ զբաղվող մարդկանց հետ կիսվում են իրենց բարի
կախարդական և հոգևոր գիտելիքներով:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Անտառը փառաբանվում է նաև պոեմ ներում: Օրինակ, Ռոբերտ Ֆրոստի
նկարագրած անտառը «գեղեցիկ է, մութ և խորը»: Շատ նկարիչներ են
փորձել կտավի վրա պատկերել անտառի գեղեցկությունը: Անտառները
մասին նաև ստեղծվում են երգեր: Գիտե՞ք արդյոք, թե անտառներին
նվիրված ինչպիսի՞ գրքեր, բանաստեղծություններ կամ երգեր են գրվել
Ձեր մայրենի լեզվով:

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Անտառային տեսարաններն օգտագործվում են նաև ժամանակակից
գրականությունում: Հարրի Փոթերի մասին պատմող գրքերում
Արգելված անտառում Հարրիի, Ռոնի և Հերմայոնի հետ պատահում
են սարսափելի արկածներ: «Քաղցած խաղերի» գլխավոր
հերոսուհի Քաթնիսն անտառում գտնում է ոչ միայն երջանկություն և
խաղաղություն, այլև սնունդ:

ՎՏԱՆԳ

10 տարեկան, Թայլան

դ

Գ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Վիգավ ի Ռա թամանի,

Դ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Մեր պատկերացմամբ, անտառն այն վայրն է, ուր կարելի է այցելել,
իսկ 150 մլն մարդու համար անտառը նրանց տունն է: Անտառների
բնակիչները (ներառյալ շատ բնիկ ժողովուրդներ) այստեղ հայթայթում
են սնունդ, հագուստ, դեղորայք և գոյատևման միջոցներ: Սակայն
անտառի հետ այդ մարդկանց կապը շատ ավելի խորն է: Շատ բնիկ
ժողովուրդների համար անտառները սուրբ են: Այս յուրահատուկ
կապը գոյություն ունի այն ժամանակներից, երբ նրանց նախնիներն
անտառներում սկսեցին զբաղվել որսորդությամբ և հավաքչությամբ:
Անտառներում ապրող մարդիկ հաճախ այնտեղ կատարում են
կարևոր ծեսեր, երեխաներին սովորեցնում են սիրել և պաշտպանել
անտառը, հին ծառերի և հողի միջոցով զգում են իրենց
կապը նախնիների հետ: Անտառների հանդեպ
նման խորը հարգանքի շնորհիվ
շատ բնիկ ժողովուրդներ մեծ
դերակատարում են ունեցել դրանց
պաշտպանության գործում:
Իրականում, բնիկներն
ապրում են մոլորակի վրա
դեռևս պահպանված
արևադարձային
անտառներում:
Բնիկների համար
անտառը ոչ միայն
եկամտի և սննդի
աղբյուր է, այլև նրանց
տունն է, ինչպես նաև
իրենց ինքնության,
մշակույթի և
հասարակության
խորը արմատացած
մասը: Զարմանալի չէ,
որ նրանք փայփայում
և պաշտպանում
են անտառները՝
դիմակայելով իրենց
այդտեղից դուրս հանելու
բոլոր փորձերին:
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ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՏԱՌՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԸ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

«Բնիկ ժողովուրդները ձգտում են հասնել անտառների
պահպանության, պաշտպանության և կայուն օգտագործման
երաշխավորության ոչ միայն իրենց, նախկին և ապագա
սերունդների համար, այլև կենդանի և ոչ կենդանի, աստվածային
և անտեսանելի այլ արարածների համար»:
Աղբյուրը՝ ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիա

Բ
Ահա մի քանի օրինակ այն մասին, թե ինչպես են
անտառներն ազդում բնիկների կյանքի վրա:
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ÙÙ Բրազիլիայի ամազոնյան անտառներում ապրող վաիմիրի և

ատրոարի ցեղերն օգտագործում են 32 տեսակի բույս՝ որսորդական
գործիքներ պատրաստելու համար: Նրանք հատուկ ընտրում են այն
բույսերը, որոնք օժտված են անհրաժեշտ ֆիզիկական և քիմիական
հատկություններով:

ÙÙ Եթե ձեր ծնողները կամ ուսուցիչները խնդրեն ձեզ դադարեցնել

սուլոցը, դուք կարող եք նրանց ասել, որ շփվում եք սիլբո լեզվով: Այս
սուլոց-լեզուն օգտագործվում է Գարախոնայ ազգային պարկում
(Իսպանիա)՝ որպես լեռնային հովիտներում բնակվող մարդկանց
միջև հաղորդակցման միջոց:

Գ

ÙÙ Մաասայի կոչվող բնիկների գրեթե բոլոր արարողություններն ու

ՎՏԱՆԳ

ծեսերը, ներառյալ անվանակոչությունը, ամուսնությունը և մահվան
արարողությունները, տեղի են ունենում անտառում:

ÙÙ Էֆե ցեղի անդամ ները, որոնք հայտնի են որպես «պիգմեյներ»,

Դ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

հազարավոր տարիներ ապրում են Կոնգոյի Դեմոկրատական
Հանրապետությունում գտնվող Իթուրի անտառում: Անտառը ոգեշնչել
է նրանց զարմանահրաշ երաժշտություն ստեղծելու համար: «Նրանք
Տորե աստծուն կանչում են շեփորի ձայնին նմանվող կոչերով,
որոնք հիշեցնում են կենդանիների ձայները, հագուստը լվանում են
լիկեմբի կոչվող երաժշտական գործիքի ուղեկցությամբ և հաճախ
ողջ երեկոյի ընթացքում երգում են: Էֆերն իրենց երգերի շնորհիվ
ձեռք են բերել համաշխարհային ճանաչում: Այդ երգերը նրանց սիրո
արտահայտությունն է, որ տածում են անտառի հանդեպ, որը նրանց
տունն է»:*
*Աղբյուրը՝ Մշակութային գոյատևում (Cultural Survival)
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Ե

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

՝
ԱՆՏԱՌՆԳԵԻՐՏԸ
ԱԿ
ՎՏԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Քանի որ անտառները մեզ շատ օգուտներ են բերում, կարելի
է ենթադրել, որ մենք հնարավոր ամեն բան անում ենք՝ դրանց
պահպանության համար, այնպես չէ՞: Ցավոք, դա միշտ չէ, որ հեշտ է
անել: Գոյություն ունեն բազմաթիվ գործոններ, որոնք սպառնում են
անտառներին և կենսաբազմազանությանը: Անտառներն անհետանում
են տագնապալի արագությամբ: Դրանց չափերը և տեսքը միշտ
ենթարկվել են փոփոխությունների այնպիսի գործոնների ազդեցության
հետևանքով, ինչպիսիք են՝ կլիման, տարերային աղետները և ջրի
առկայությունը: Այնուամենայնիվ, մարդու կողմից իրականացվող
անտառահատում ները (գյուղատնտեսական կամ շինարարական
նպատակներով)
հանգեցրել են անտառների կորստի
կտրուկ աճին:
Բարեբախտաբար,
համաշխարհային
ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ
հանրության ջանքերի
ÙÙ.Ամեն րոպե աշխարհում անհետա
շնորհիվ անտառների
է հինգ ֆուտբոլային դաշտի չափ նում
կորստի տեմպերը
անտառային տարածք:
դանդաղել են, բայց
մենք դեռ շատ
ÙÙ Ավելին, ամեն օր անհետանում
է վա
խնդիրներ ունենք
կենդանիների և բույսերի մոտ 100 յրի
հաղթահարելու:
տեսակ:
Հենց դրա մասին էլ
կխոսենք այս բաժնում:

ԱՆՏԱՌԱԶՐԿՈՒՄ

?

Անտառազրկում ն անտառների ոչնչացում ն է` որոշակի նպատակի,
օրինակ, գյուղատնտեսության համար տարածք ստեղծելու նպատակով:
Անտառի կորստի հետևանքով շատ բույսեր և կենդանիներ, որոնք
աճում և ապրում են այդտեղ, չեն կարողանում հարմարվել նոր
պայմաններին և մահանում են: Տարբեր շրջաններում անտառազրկման
պատճառները տարբեր են: Ահա հիմ նական պատճառներից մի
քանիսը.

•• Անտառների ոչնչացում գյուղատնտեսական նպատակներով,

օրինակ, պտղատու այգիների, արմավենու յուղի արտադրության
համար պլանտացիաների, ինչպես նաև արոտավայրերի ստեղծման
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••

••
••
••

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

համար: Որպես կանոն, դա իրականացվում է ծառերի հատման և
այրման մեթոդով:
Մեծ ծավալի փայտանյութի վաճառքը: Այս դեպքում կատարվում
է անտառահատում՝ փայտանյութի արտահանման նպատակով՝
առանց երաշխավորելու, որ դա արվում է կայուն եղանակով, ինչը
նշանակում է, որ ծառերը հատվում են ավելի արագ, քան կարող
են նոր ծառերը հասցնել աճել: Այսօր դա հիմ նականում տեղի է
ունենում զարգացող երկրներում՝ եկամտի ստացման նպատակով,
սակայն այսօրվա զարգացած շատ երկրներ նույնպես ունեն իրենց
մեղավորությունը խոշոր չափերի անտառապատ տարածքների
ոչնչացման մեջ: Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը, անտառազրկման
ամենաբարձր տեմպերը գրանցվել են Ասիայի, Եվրոպայի և
Հյուսիսային Ամերիկայի արևադարձային անտառներում (Աղբյուրը՝
ՊԳԿ): Փաստորեն, այսօր աշխարհում պահպանված ամենախոշոր
անտառները հիմ նականում գտնվում են զարգացող երկրներում:
Հողատարածքների նկատմամբ պահանջարկի բավարարում:
Բնակչության աճի հետ մեկտեղ, մենք կարիք ունենք նոր
տարածքների: Շատ երկրներում այդ հարցի լուծման ամենահեշտ
ճանապարհն անտառների շահագործում ն է:
Խոշոր հանքարդյունաբերության համար հաճախ պահանջվում է
իրականացնել անտառհատում, որպեսզի հնարավոր լինի կատարել
հանքաքարի հորատման աշխատանքներ և իրականացնել
ճանապարհների կառուցում:
Անտառների կառավարման համապատասխան համակարգերի
բացակայությունը:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Բ
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Շատ արժեքավոր ծառատեսակներ, ինչպիսիք են սոճին,
կաղնին, մայրին և մահագոնին (կարմրածառը) վտանգված են՝
դրանց ոչ կայուն օգտագործման պատճառով: Մանգրովյան
ծառատեսակներից յուրաքանչյուր վեցերորդը գրանցված
է Բնության պահպանության միջազգային միության
Կարմիր գրքում: Դրանք անհետացման վտանգի տակ են
գտնվում այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են՝
ափամերձ կառուցապատում ները, կլիմայի փոփոխությունը,
փայտամթերման գործընթացները և գյուղատնտեսությունը:

Ա

Գ
ՎՏԱՆԳ

Չնայած մենք քաջատեղյակ ենք վայրի այնպիսի
կենդանատեսակներին սպառնացող վտանգների մասին,
ինչպիսիք են՝ արջերը, վագրերը և գորիլաները, ոչ բոլոր մարդիկ
են տեղյակ աշխարհի որոշ ծառերի խոցելի կարգավիճակի
մասին: Ծառերի Կարմիր Գրքում (1998 թ.) գրանցված
ծառատեսակներից ավելի քան 8 հազարը՝ ծառերի ընդհանուր
թվի 10 %-ը, գտնվում են անհետացման եզրին:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՏԱՆԳՎԱԾ ԾԱՌԵՐ

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ

?

Անտառազրկումը կլիմայի փոփոխության գլխավոր
գործոններից մեկն է:
Ջերմոցային գազերի ընդհանուր արտանետումներ
ի մոտ 20 %-ն առաջանում
է անտառազրկման հետևանքով: Դա ավելին է, քան
բոլոր ավտոմեքենաների,
բեռնատարների, ինքնաթիռների, նավերի և գնացքների
առաջացրած
արտանետումները միասին վերցրած:
						
Աղբյուրը` Greenpeace

ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ

Ի տարբերություն անտառազրկման, որի դեպքում անտառը ոչնչացվում
է այլ նպատակներով օգտագործելու համար, անտառը կոչվում է
«դեգրադացված», երբ վերջինիս որոշ առանձնահատկություններ կամ
բնութագրական հատկանիշներ ոչնչացվում են: Օրինակ, անտառի
դեգրադացիայի մասին խոսվում է այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում
անտառածածկ մակերեսի կրճատում, ծառերի կառուցվածքային
փոփոխություններ կամ անտառում հանդիպող բուսատեսակների և
կենդանատեսակների նվազում:

ԱՐՄԱՎԵՆՈՒ ՅՈՒՂ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Անտառները ենթարկվում են առավել լուրջ անտառահատում ների, երբ
որոշակի արտադրանքներ հանկարծ դառնում են հանրահայտ ողջ
աշխարհում: Այդ ժամանակ ֆերմերները և խոշոր գյուղատնտեսական
ընկերությունները անտառահատում ների միջոցով ազատում
են տարածքներ, որպեսզի աճեցնեն այնպիսի մշակաբույսեր,
որոնք ավելի շահավետ են և լայնորեն օգտագործվում են մեծ
պահանջարկ վայելող ապրանքների արտադրությունում: Այդպիսի
արտադրանքներից է արմավենու յուղը, որն օգտագործվում է
հարյուրավոր տեսակի սննդամթերքներում, այդ թվում` մարգարինի
և շոկոլադի արտադրությունում: Այն նաև օգտագործվում է մաքրող
միջոցների, կոսմետիկայի արտադրությունում և նաև՝ որպես
կենսավառելիք, որը բուսական յուղից ստացվող վառելիք է: Չնայած
արմավենու յուղը հնարավոր է արտադրել կայուն եղանակով
(օրինակ` ոչ անտառածածկ կամ դեգրադացված հողերի վրա),
այնուամենայնիվ, դրա համար հարկավոր է բարելավել պլանավորումը
և մշակել ավելի խիստ օրենքներ:
Աղբյուրը՝ www.unep.org/pdf/Dec_11_Palm_Plantations.pdf և
www.greenpeace.org.uk/forests/palm-oil
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
Անտառի դեգրադացիան կարող է առաջանալ նաև բնական
գործընթացների հետևանքով, թեև դա հաճախ կապված է լինում
մարդու գործունեության հետ: Մարդկային գործունեության
հետևանքով անտառները կարող են ավելի խոցելի դառնալ բնական
երևույթների նկատմամբ, ինչպիսիք են հրդեհները, վնասատուները և
հիվանդությունները: Քանի որ անտառները վերականգնվող ռեսուրս
են, դեգրադացիայի որոշ ձևեր հակադարձելի են, թեև վերականգնումը
կարող է երկար ժամանակ տևել: Այնուամենայնիվ, դեգրադացիան
երբեմ ն լինում է անշրջելի և հանգեցնում է որոշակի անտառային
էկոհամակարգերի մշտական կորստի:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության և առևտրի
զարգացման նպատակներով անտառային հողերի օգտագործում ն
անտառի դեգրադացիայի հիմ նական պատճառներից է: Այս
պատճառների հիմքում հաճախ ընկած են լինում ավելի մեծ
խնդիրներ, օրինակ, անտառների պաշտպանության ոլորտում
կազմակերպությունների և կառավարությունների ձախողումը, հողի և
սեփականության իրավունքի ոչ հստակ սահմանում ները, օրենքի վատ
կիրարկումը, անտառային հողերն այլ նպատակներով օգտագործման
խթանները և անտառների մոնիթորինգի համար մարդկային
ռեսուրսների անբավարարությունը:

Ա

Գ
ՎՏԱՆԳ

Ութ հազար տարի առաջ Երկիր մոլորակի մակերևույթը ծածկված
էր անտառներով կամ անտառապատ տարածքներով: Այսօր
անտառածածկ տարածքները կազմում են մոլորակի ցամաքային
մակերեսի մեկ երրորդից պակաս մասը:

ԷՐՈԶԻԱ
Հողի էրոզիան անտառի ոչնչացման և՛ հետևանքն է, և՛ պատճառը:
Ծառի արմատներն օգնում են հողի ամրապնդմանը, հետևաբար, երբ
անտառները հատվում են կամ դեգրադացվում, և հողն այլևս ծածկված
չի լինում բուսականությամբ, առատ տեղում ները կարող են հանգեցնել
հողի լվացման: Տեղում ների ազդեցությունը կարող է էլ ավելի մեծանալ,
եթե հողի վրա բացակայեն տերևները, քանի որ դրանք պահում են
խոնավությունը հողի վրա և մեղմացնում գետնի վրա տեղում ների
թափվելը: Հողի վերին շերտի ջրի հոսանքով լվացման և հեռացման
գործընթացը կոչվում է էրոզիա: Այն շատ վտանգավոր է անտառների
համար և խանգարում է դրանց վերականգնմանը: Երբ հողի վերին
շերտը, որը հարուստ է սննդարար նյութերով, ենթարկվում է էրոզիայի,
բոլոր բույսերի աճի համար անհրաժեշտ պայմանները վատթարանում
են, հողը երկար ժամանակ մ նում է անմշակ և նույնիսկ վեր է ածվում
անապատի:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՆԱ

ՅԼ

Ի

ՆԱ

Գ

Դ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Կլիմայի փոփոխությունը վերաբերում է Երկրի վրա ընդհանուր
կլիմայի փոփոխությանը, որն առաջանում է բնական գործընթացների
և մարդկային գործունեության համակցության արդյունքում: Շատ
վայրերում արձանագրվում են եղանակային ծայրահեղություններ, ինչը
նշանակում է, որ ամառները որոշ վայրերում դառնում են ավելի տաք, իսկ
ձմեռներն՝ ավելի ցուրտ: Որոշ շրջաններում գրանցվում են ավելի առատ
տեղում ներ, նույնիսկ ջրհեղեղներ, որոշ շրջաններ տուժում են ուժեղ
փոթորիկներից ու երկարատև երաշտներից: Այս բոլոր փոփոխություններն
իրենց հետքն են թողնում անտառների վրա: Ջերմաստիճանի նույնիսկ
աննշան փոփոխությունները պարտադրում են անտառի որոշակի
կենդանատեսակներին և բուսատեսակներին փնտրել բնակության նոր
տարածքներ, ինչը նշանակում է, որ նրանք ընդարձակում են իրենց
բնկատեղիները: Այլ տեսակներ ընդհանրապես անհետանում են իրենց
բնակատեղիներից: Առավել բարենպաստ պայմանների որոնում ներում
նույնիսկ անտառներն են տեղաշարժվում դեպի հյուսիսային կամ
հարավային բևեռներ կամ դեպի ավելի բարձր գոտիներ: Որոշ անտառներ
կարող են անհետանալ ամբողջովին, օրինակ, շատ չոր վայրերում
գտնվող անտառները կամ խոնավ, ափամերձ տարածքները, որտեղ
ծովի մակարդակը բարձրանում է (օրինակ` մանգրովյան անտառները
խաղաղօվկիանոսյան մի շարք կղզիներում): Կլիմայի փոփոխությունները
կարող են նաև ինչպես նպաստել անտառի աճին, այնպես էլ դանդաղեցնել
այդ աճը՝ փոխելով անտառի դեմքը:
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?

Անտառային հրդեհները երբեմ ն օգնում են անտառներին: Դրա
հետաքրքիր օրինակներից են Ավստրալիայի անտառները և
անտառապատ տարածքները, որտեղ շոգը, ծուխը և մոխիրն
անհրաժեշտ են բույսերի շատ տեսակների սերմերի ծլարձակման
համար: Այլ կերպ ասած, առանց հրդեհների այդ անտառները չէին
կարողանա վերականգնվել և վերարտադրվել:

Հետևաբար, ամբողջությամբ անտառային հրդեհների կանխումը
օգտակար չէ անտառների համար: Փոքր մասշտաբի և վերահսկվող
հրդեհներն օգնում են պայքարել վնասատուների դեմ և առավելագույն
ազատ տարածություն ապահովել ամենադիմացկուն ծառերի համար
և կանխել չոր տերևների և ճյուղերի կուտակում ն անտառային թաղիքի
վրա: Հրդեհների կառավարման արհեստավարժ մասնագետները
պարբերաբար կազմակերպում են թույլ ինտենսիվության և հեշտ
վերահսկելի հրդեհներ:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Անտառային հրդեհները նոր երևույթ չեն: Հեռավոր անցյալում անտառային
հրդեհներն առաջանում էին այնպիսի բնական երևույթների պատճառով,
ինչպիսիք են՝ կայծակները կամ հրաբխային ժայթքում ները, սակայն
հետագայում դրանց առաջացման գլխավոր պատճառը դարձավ մարդը:
Այսօր անտառային հրդեհների 90 %-ի ծագման պատճառը մարդն
է: Երբեմ ն մարդիկ հրդեհները հատուկ կազմակերպում են, օրինակ,
գյուղատնտեսության համար տարածքն ազատելու նպատակով: Որոշ
դեպքերում դրանք տեղի են ունենում պատահաբար, անզգուշության
հետևանքով, օրինակ, ծխախոտի մ նացորդը դեն նետելու կամ խարույկն
առանց հսկողության թողնելու պատճառով: Անտառային հրդեհները
կարող են հսկողությունից դուրս գալ: Այդպիսի անտառային հրդեհները
վնաս են հասցնում ոչ միայն անտառներին, այլև կենդանիներին,
մարդկանց, երբեմ ն՝ ամբողջ գյուղերին ու համայնքներին:

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՀՐԴԵՀՆԵՐ

Ա

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Անտառներն անուղղակիորեն խոցելի են կլիմայի փոփոխության
բազմաթիվ այլ հետևանքների նկատմամբ ևս: Ծայրահեղ այնպիսի
եղանակային երևույթներ, ինչպիսիք են՝ փոթորիկները, հորդառատ
անձրևները և երաշտը մեծ վնաս են հասցնում ծառերին և այդկերպ
ազդում անտառի առողջության վրա: Անտառային հրդեհների
հավանականությունն ավելի մեծ է չոր և տաք պայմաններում: Բացի
այդ, կլիմայի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել վնասատուների և
հիվանդությունների ավելի հաճախակի և ինտենսիվ հարձակում ների,
ինչպես նաև կենդանիների ու բույսերի նոր ինվազիվ տեսակների
տարածմանը:

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Դժվար է պատկերացնել, որ ջուրը՝ Երկիր մոլորակի ամենաթանկարժեք
պաշարներից մեկը, կարող է նաև վնասակար լինել: Ջրի քանակը և
որակն, այդուհանդերձ, կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ անտառի
և նրա բնակիչների վրա: Օրինակ, ջրհեղեղները կամ հորդառատ
անձրևները կարող են ոչնչացնել բուսականությունը և առաջացնել
սողանքներ: Կանգած ջուրը նույնպես վնասակար է: Այն լցվում է հողի
մասնիկների միջև տարածությունում, այնտեղից հեռացնում է թթվածինը
և կանխում արմատների կողմից հողի սննդարար նյութերի կլանումը
և գազափոխանակումը: Մյուս կողմից, չոր եղանակային պայմանների
հետևանքով առաջացած ջրի պակասությունը նույնպես վնասակար է
բույսերի համար: Վերջիններս թառամում են և, ի վերջո, մահանում: Բացի
այդ, չոր եղանակային պայմանները բույսերին դարձնում են ավելի խոցելի
այնպիսի սպառնալիքների հանդեպ, ինչպիսիք են՝ հիվանդությունները,
վնասատուները, ծայրահեղ ջերմաստիճանները և ուժեղ քամիները:
Երկարատև երաշտը մեծացնում է անտառային հրդեհների առաջացման
հավանականությունը:
Ջրի որակը նույնպես խնդիր է: Ամբողջ աշխարհում ջրի որակը գնալով
վատթարանում է, հիմ նականում՝ մարդու գործունեության հետևանքով,
օրինակ, կեղտաջրերը, քիմիական նյութերը և ռադիոակտիվ թափոնները
լճերը և գետերը թափելու պատճառով: Նավթի արտահոսքը ջրերում
նույնպես շատ վնասակար է:

Կուան Յի Լի,

13 տարեկան,

Մալազիա

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Ջրային ռեսուրսների աղտոտումը ներկայացնում է լուրջ սպառնալիք
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ՈՒԹՅԱՄԲ

Մանգրովյան անտառներ
ը միակ անտառներն
են, որոնք հիանալ ի գոյա
տևում են կանգնած
ջրերում:

կենսաբազմազանության համար: Ջրում առկա քիմիական նյութերը
կլանում են հողի սննդարար նյութերը և հանքային նյութերը՝ նախքան
բույսերը կհասցնեն դրանք օգտագործել: Քիմիական նյութերը,
ռեակցիայի մեջ մտնելով հողի անվնաս մասնիկների հետ, դրանք
դարձնում են ծառերի համար շատ վտանգավոր:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ԼՈՂԱԼՈՎ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒՂՂ

Բ

Անտառների համար մեկ այլ սպառնալիք է ոչ բնաշխարհիկ տեսակների
(որոնք նաև կոչվում են «էկզոտիկ» կամ «օտարածին» տեսակներ)
հայտնվելը տարածքում, որը պատահում է կամ կենդանիների
և բույսերի միգրացիայի կամ մարդկանց կողմից պատահական
ներմուծման հետևանքով: Նոր տեսակներն, արագ տարածվելով
իրենց նոր միջավայրում և սննդի համար մրցակցության մեջ մտնելով
տեղական օրգանիզմ ների հետ, վերջիններիս դուրս են մղում
այնտեղից և մեծ վնաս հասցնում այդ էկոհամակարգերին: Օտարածին
տեսակներին անվանում են ինվազիվ տեսակներ (Աղբյուրը` ԿԲՀ):

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՎՏԱՆԳ

Գ

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Միջատները, սնկերը և վայրի կենդանիներն առողջ անտառների
բնական և անհրաժեշտ բնակիչներն են: Դրանք իրականացնում
են շատ տարբեր և օգտակար գործառույթներ: Օրինակի համար,
դրանք արագացնում են մեռած բույսերի և կենդանիների քայքայումը
և սննդարար նյութերի վերամշակման գործընթացը, փոշոտում են
բույսերը, տեղափոխում են սերմերը, ինչպես նաև կարող են ծառայել
որպես սնունդ այլ կենդանիների համար: Միևնույն ժամանակ, այդ
արարածները կարող են վնասել անտառները: Վնասատուները,
սնկերը և միկրոօրգանիզմ ների հարուցած հիվանդությունները կարող
են սպանել կամ վնասել ծառերը: Արածող կենդանիները կարող
են խանգարել մատղաշի աճին: Որպես կանոն, այս երևույթները
սովորաբար սահմանափակ բնույթ են կրում, և միայն ամենաթույլ
ծառերն են մահանում (օրինակ` մատղաշ կամ անառողջ ծառերը):
Սակայն, որոշակի պայմանների առկայության պարագայում
միջատների կամ վնասատուների պոպուլյացիաների թվաքանակը
կարող է ավելանալ այնքան, որ լուրջ սպառնալիք դառնա անտառների
համար: Այդպիսի երևույթը կոչվում է վնասատուների բռնկում:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԸ ՈՂՋ ԵՎ ԱՌՈՂՋ ԵՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների կայուն կառավարումը բերում է բազմաթիվ
օգուտներ: Ճիշտ ծրագրերի և քաղաքականությունների
իրականացման դեպքում, անտառտնտեսության ոլորտը կարող
է առաջատարը լինել դեպի ավելի կայուն և ավելի «կանաչ»
տնտեսություն ունենալու ճանապարհին:
Էդուարդո Ռոխաս-Բրիալես, ՊԳԿ անտառային տնտեսության վարչության
գլխավոր տնօրենի օգնական

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ
ԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Այժմ, երբ գիտենք, թե ի՞նչ վտանգներ են սպառնում անտառներին, եկել
է լավ նորություններ հայտնելու ժամանակը: Այսօր ամբողջ աշխարհում
բազմաթիվ մարդիկ և կազմակերպություններ հսկայական ջանքեր են
գործադրում՝ անտառների փրկության համար: Ահա մի քանի օրինակ
այն մասին, թե ինչպե՞ս են նրանք անտառային ոլորտում դրական
փոփոխություններ մտցնում:

Անտառի վկայագրում
Անտառի վկայագրումը փայտանյութի, թղթի և այլ բնափայտային
արտադրանքների արտադրության նկատմամբ վերահսկողության
իրականացման միջոց է՝ հավաստիանալու համար, որ
անտառահատումը կատարվել է սահմանված չափանիշների
համաձայն: Ի հավելում ն, վկայագրման մեխանիզմ ները նպատակ
ունեն՝

•• պահպանել վտանգված տեսակները և դրանց բնակատեղիները,
•• պաշտպանել տեղական բնակիչների և աշխատողների
իրավունքները,

•• նվազագույնի հասցնել անտառտնտեսական գործունեությունից
գոյացող թափոնների քանակը,

•• աջակցել կայուն տնտեսական համակարգերի ստեղծմանը

(այսինքն՝ օժանդակել տեղական բնակչության համար կայուն
եկամուտների աղբյուրի ստեղծմանը):
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա

Բ

Տ ԻՖ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Խոշոր բիզնեսներն ունեն իրավիճակը բարելավելու հսկայական
հնարավորություններ: Նրանք պետք է ապահովեն այնպիսի
պայմաններ, որոնց դեպքում իրենց մատակարարները փայտանյութը,
սոյան, արմավենու յուղը, թուղթը և այլ ապրանքներ արտադրեն
այնպիսի եղանակով, որը նվազագույն վնասը կհասցնի անտառներին
և շրջակա միջավայրին, օրինակի համար, մասնակցելով վկայագրման
համակարգին: Նրանք նաև կարող են ընդլայնել վերամշակված փայտի,
թաղանթանյութի (ցելյուլոզ), թղթի և թելքերի օգտագործում ն իրենց
արտադրանքներում: Իհարկե, մենք պետք է աջակցենք և խրախուսենք
այն ընկերություններին, որոնք օգնում են
անտառների պաշտպանությանը:
Այս մասին կխոսենք
հաջորդիվ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Խոշոր բիզնեսներ

ԱՆ Ի Լ Ո Ո Ւ , 15 Տ Ա Ր Ե Կ
ԱՆ

Գ

,Հ
ՈՆ

Գ

ԱՍ

ՏԱ

Ն

Քաղաքական գործիչները նույնպես
ունեն մեր անտառներին օգնելու մեծ հնարավորություններ: Օրինակ,
նրանք կարող են ներգրավել անհրաժեշտ ներդրում ներ՝ անտաների
պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերի և հետազոտությունների
ֆինանսավորման համար: Զարգացած երկրների քաղաքական
գործիչները կարող են ստեղծել ուսուցողական ծրագրեր, որոնց
օգնությամբ նրանք կարող են զարգացող երկրների բնակիչներին
ուսուցանել և հաղորդել գիտելիքներ: Քաղաքական գործիչները կարող
են ցույց տալ իրենց աջակցությունն՝ ապահովելով անտառների ավելի
լավ կառավարումը, մշակելով ավելի խիստ օրենքներ և ապահովելով
տեղացիների մասնակցությունն իրենց անտառներին վերաբերող
որոշում ների կայացման գործընթացում, քանի որ այդ որոշում ները
կարող են ազդել նրանց ապրելամիջոցների վրա:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ն

Խոսքից դեպի գործ

ԻՆ

ՎՏԱՆԳ

ԿՈ
,Չ

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Իրազեկության բարձրացում

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Միջազգային հանրությունը մշակել է միջոցառում ների շարք, որը
զարգացող երկրների բնակիչներին հնարավորություն է տալիս
պահպանել և պաշտպանել անտառները և պայքարել կլիմայի
փոփոխության դեմ: Գիտե՞ք արդյոք, թե ինչպես է կոչվում այդ ծրագիրը:
Այն բավական երկար է՝ «Զարգացող երկրներում անտառազրկման և
անտառների դեգրադացիայի արդյունքում առաջացող ջերմոցային
գազերի արտանետում ների կրճատում և անտառների պահպանության,
կայուն կառավարման դերը և ածխածնի պաշարների ավելացումը
զարգացող երկրների անտառներում»: Մի՛ անհանգստացեք: Այս
ծրագիրը կարճ կոչվում է REDD+:

Իրավիճակը բարելավելու լավագույն միջոցներից մեկը կարևոր
խնդիրների մասին մարդկանց իրազեկում ն է: Շատ միջազգային,
ոչ կառավարական և այլ կազմակերպություններ հանդես են գալիս
հանուն անտառների պաշտպանության: Նրանց վեբկայքերում Դուք
կգտնեք փաստեր և թվեր, մանրամասն տեղեկություններ, ինչպես նաև
գաղափարներ այն մասին, թե ինչպե՞ս կարող եք ներգրավվել նրանց
նախաձեռնություններում: Այդ կազմակերպություններից որոշների
մասին տեղեկատվությունը զետեղված է այս, ինչպես նաև «Լրացուցիչ
տեղեկություններ և նյութեր» բաժնում:

REDD+
Մենք արդեն գիտենք, թե անտառներն ինչպես են օգնում մեզ
պայքարել կլիմայի փոփոխության դեմ: Ծառերը կուտակում և պահում
են մեծ քանակությամբ ածխածին: Հետևաբար, շատ կարևոր է
պահպանել անտառների առողջությունը: Այնուամենայնիվ, աղքատ
երկրներում գյուղատնտեսության կամ փայտանյութի արտադրության
նպատակով անտառի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս
ստանալ ակնթարթային շահույթ: Ծառերի հատումից հետո դրանց մեջ
կուտակված ածխածինը վերադառնում է մթնոլորտ: Սա մեծ խնդիր է:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Անտառները բարդ էկոհամակարգեր են, և դրանց պաշտպանությունը
նույնպես բարդ ու համալիր խնդիր է: Անտառների պաշտպանության
գործում երկարաժամկետ արդյունքների հասնելու համար, մենք պետք
է ցուցաբերենք ամբողջական մոտեցում՝ հաշվի առնելով անտառի
վրա ազդող բոլոր գործոնները: Օրինակ, «Կենսաբազմազանության
մասին» կոնվենցիայի շրջանակում մշակվել է աշխատանքային ծրագիր,
որն ուղղված է անտառի կենսաբազմազանության պահպանմանը:
Այդ ծրագրի և դրա տարբեր բաժինների մասին առավել մանրամասն
կարող եք տեղեկանալ՝ այցելելով www.cbd.int/forest/doc/forest-powweb.pdf կայքը:

REDD+ ծրագրի շնորհիվ զարգացող երկրները կարող են ստանալ
ֆինանսական աջակցություն՝

ÙÙ անտառահատման հետևանքով առաջացած արտանետում ները
կրճատելու,

ÙÙ անտառների դեգրադացիայի հետևանքով առաջացած
արտանետում ները կրճատելու,

ÙÙ անտառների կայուն կառավարում իրականացնելու,
ÙÙ անտառներում կուտակված ածխածինը պահպանելու և
ÙÙ անտառներում կուտակված ածխածնի պաշարներն ավելացնելու

Գ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՎՏԱՆԳ

համար:
Զարգացող երկրները, որոնք հաջողությամբ պաշտպանում են
իրենց անտառները և միջոցներ են ձեռնարկում արտանետում ների
նվազեցման համար, կարող են ստանալ ֆինանսական փոխհատուցում:
REDD+ ծրագրից ամենամեծ օգուտները կքաղեն բնիկ ժողովուրդները
և անտառից կախում ունեցող համայնքները, քանի որ ամենից շատ
հենց նրանք են ջանքեր գործադրում անտառների պահպանության
ուղղությամբ: Նրանք նաև կօգտվեն անտառների անհետացման
կամ դեգրադացիայի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքների երկարաժամկետ արդյունքներից: Չնայած ծրագրի
որոշ մանրամասներ դեռևս քննարկման փուլում են, REDD+ -ի
նախագծերն արդեն ընթացքի մեջ են և տալիս են առաջին դրական
արդյունքները:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Բազմակողմանի մոտեցում

ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՔ

ԱՆԵԼ ԴՈՒՔ

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Ահա քայլերից մի քանիսը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է
ձեռնարկել՝ նպաստելու համար անտառների կենսաբազմազանության
պահպանմանը և կայուն օգտագործմանը:

ՀԱՎԱՔԱԳՐԵ՛Ք ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Հուսով ենք, որ ձեզ ապահովեցինք բավարար
տեղեկատվությամբ անտառային պաշարների և դրանց
հետ կապված ռիսկերի վերաբերյալ: Այժմ ժամանակն
է, որ պարզեք՝ ինչպիսի՞ն է ձեր տարածքում
հանդիպող կենսաբազմազանությունը: Ինչպիսի՞
տեղական բույսեր և կենդանիներ են հանդիպում
ձեր տարածքում: Ի՞նչ սպառնալիքների առջև
են նրանք կանգնած: Նաև փորձեք պարզել,
թե ին՞չ կապ գոյություն ունի ձեզ շրջապատող
բնության և ձեր առողջության միջև: Այս ամենը
պարզելու համար կարող եք օգտվել տեղեկատվական
տարբեր աղբյուրներից, օրինակ, կարող եք հանդիպել
տեղական իշխանության պաշտոնյաների կամ էլ
կառավարության անդամ ների հետ և խոսել անտառների և
կենսաբազմազանության կարևորության մասին և, ի վերջո,
պարզել, թե դուք ի՞նչ կարող եք անել ձեր տարածքում գտնվող
անտառների պահպանության և կայուն օգտագործման համար:

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԽԵԼԱՄԻՏ ԳՆՈՒՄՆԵՐ
Բնակարանաշինության կամ վերանորոգման
աշխատանքներ կատարելու համար համոզե՛ք ձեր
ծնողներին օգտագործել միայն կայուն եղանակով
արտադրված փայտանյութ կամ նրբատախտակ:
Համոզվե՛ք նաև, որ թղթից պատրաստված իրերը,
որոնք ձեր ամենօրյա գործածության առարկաներն
են, օրինակ՝ տպիչների համար նախատեսված
թուղթը, թղթե սրբիչները, զուգարանի թուղթը և
այլն, ստացվել են բնապահպանական առումով
անվնաս եղանակով: Այս ապրանքները գնելիս
փնտրե՛ք վկայագրման համակարգի պիտակներ, օրինակ,
Անտառային հոգաբարձուների խորհրդի պիտակը /FSC/
(www.fsc.org):
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

«Ես խոսում եմ ծառերի անունից,
քանզի նրանք խոսել չեն կարող»:

Բնության պահպանության արդյունավետ
եղանակներից մեկը սպառման կրճատում ն է (այն
ամենի, ինչ գնում ենք և օգտագործում): Գնելով և
օգտագործելով ավելի քիչ արտադրանքներ, մենք
նպաստում ենք ծառահատում ների կրճատմանը,
որովհետև մեր կենցաղային օգտագործման
շատ ապրանքների արտադրության համար
օգտագործվում է փայտանյութ: Իրերի հանդեպ
հոգատար վերաբերմունքը և վնասված ապրանքների
վերանորոգումը թույլ կտան մեզ նվազեցնել սպառումը:
Բացի այդ, ուշադրություն դարձրե՛ք փաթեթավորմանը:
Փորձե՛ք ավելի քիչ գնել փաթեթավորված ապրանքներ, քանի
որ ավելցուկային փաթեթվածքը հանգեցնում է թափոնների
քանակի ավելացմանը:

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՊԱԿԱՍԵՑՐԵ՛Ք ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

)

ԱՆՋԱՏԵ՛Ք ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՂԱՐԿԵ՛Ք ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Գ
ՎՏԱՆԳ

Անտառներին օգնելու արդյունավետ միջոցներից է
նաև անհատական էլեկտրաէներգիայի սպառման
ծավալների կրճատումը: Էլեկտրական սարքերի
(օրինակ, լամպեր, հեռուստացույց և համակարգիչ)
անջատում ն այն պահին, երբ դրանք մեզ հարկավոր
չեն, կամ մեքենայով գնալու փոխարեն քայլելը
կամ հեծանվավարումը, նպաստում են հանածո
վառելիքների ավելի պակաս օգտագործմանը:
Հանածո վառելիքների սպառումը հանգեցնում
է օդի աղտոտմանը, ինչն էլ կարող է նպաստել
թթվային անձրևների առաջացմանը: Նվազեցնելով
հանածո վառելիքների օգտագործումը, մենք կարող
ենք պաշտպանել անտառները թթվային անձրևների վնասակար
ազդեցությունից:

Դ

Օգտագործված իրերի, օրինակ, թղթի,
վերամշակում ն օգնում է կանխել նոր ծառերի
հատումը: Ըստ www.dosomething.org կայքի
տվյալների, «եթե յուրաքանչյուր ամերիկացի
վերամշակման ուղարկեր իր օգտագործած
թերթերի գոնե մեկ տասներորդ մասը, ապա դա
թույլ կտար ամեն տարի խնայել մոտ 25 մլն ծառ»:

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ-ր Սյուզ, «Լորաքս» (Dr. Seuss, The Lorax

ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՔ

ՏԵՂԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆԵԼ ԴՈՒՔ

ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՎԵ՛Ք ԲՈՒՍԱԿԱՆ
ԾԱԳՄԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻՆ
Ավելի քիչ կարմիր միս ուտելու գաղափարը՝ որպես
անտառների փրկությանը նպաստող միջոց,
կարող է ոմանց տարօրինակ թվալ: Իսկ գիտե՞ք
արդյոք, թե արևադարձային անտառների
ինչպիսի՞ հսկայական տարածքներ են հատվում
և այրվում՝ կովերի համար դրանք արոտավայրի
վերածելու նպատակով: Մսից մեկ համբուրգեր
պատրաստելու համար, ոչնչացվում է 16 մ2
անտառ (Աղբյուրը՝ Արևադարձային անտառների
պաշտպանության համար գործողությունների ցանց):
Մեկ համբուրգեր պատրաստելու համար, ծառերից
ազատում են մեկ փոքրիկ խոհանոցի չափ անտառային
տարածք: Ուսում նասիրե՛ք բաղադրատոմսերը և
փորձե՛ք շաբաթը մեկ անգամ տավարի միսը փոխարինել
լոբազգիներից պատրաստված կերակուրներով (դրանք
նույնպես պարունակում են սպիտակուցներ):

ՁԵՌՆԱՐԿԵ՛Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Դուք կարող եք բարելավել իրավիճակը՝
պարզապես օժանդակելով ձեր քաղաքի կամ
գյուղի կանաչ գոտիների պաշտպանությանը,
նույնիսկ՝ եթե դա ընդամենը փոքր այգու
չափ տարածք է: Ծառատունկը շատ հաճելի
և օգտակար զբաղմունք է: Տեղական
ծառատեսակների տնկումը հիանալի միջոց է
ծառերի և անտառների պարգևած բարիքների
մասին ձեր հարազատների, ընկերների
և, ընդհանուր առմամբ, հասարակության
իրազեկությունը բարձրացնելու համար: Տնկելուց
հետո, մի՛ մոռացեք դրանց խնամքի մասին:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Ձեր ընտանիքին, ընկերներին և ծանոթներին ներկայացրե՛ք
անտառների մասին հետաքրքիր փաստեր: Խնդրե՛ք,
որպեսզի նրանք մասնակցեն անտառների և
կենսաբազմազանության պահպանության ձեր
նախաձեռնություններին: Նույնիսկ այնպիսի
փոքրիկ քայլը, ինչպիսին հաղորդագրության
տեղադրում ն է սոցիալական ցանցերում,
կստիպի ձեր ընկերներին մտածել անտառների
կարևորության մասին: Դուք կարող եք ստեղծել
բլոգ կամ որևէ ամսագրի կամ թերթի համար
գրել հոդված: Կարող եք նաև այցելել Twitter և
խոսել օգնության կարիք ունեցող վայրի թռչունների
անունից: Այնուամենայնիվ, այդ քայլը կատարելուց
առաջ, եթե ձեր 16 տարին դեռ չի լրացել, ստացեք ձեր
ծնողների կամ խնամակալների թույլտվությունը: Եթե
չունեք համացանցի (ինտերնետի) հասանելիություն, ապա
կարող եք ձեր համայնքում կազմակերպել անտառային
թեմաներով երեկույթներ և հրավիրված մարդկանց պատմել
ձեր տարածքում գտնվող անտառի, դրան սպառնացող
վտանգների և այն մասին, թե նրանք, իրենց հերթին, ինչպե՞ս
կարող են օգնել անտառի խնամքին և պահպանությանը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ԻՐԱԶԵԿԵ՛Ք

Գ

ՊԱՍՏ
ԵԿԵ՛Ք ԳՈՐԾԵՆՔ Ի Ն

Դ

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ
ՓՐԿՈՒԹ ՅԱՆ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ծրագրում ներառված առաջադրանքների կատարումը գերազանց
միջոց է անտառների պահպանությանն ուղղված աշխատանքները
սկսելու համար: Գոյություն ունեն բազմաթիվ համաշխարհային
շարժում ներ ու ծրագրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ՝ սկսել անտառների
փրկությանը նվիրված ձեր գործունեությունը: Սույն ձեռնարկի վերջում
ներկայացված են վեբկայքեր, որոնք կարող են ձեզ օգտակար լինել:

ՎՏԱՆԳ

ՄԱՍՆԱԿՑԵ՛Ք

Ստորև ներկայացնում ենք մի շարք
կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունն ուղղված
է անտառների պահպանությանը:

ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագրի
բնության պահպանության մոնիթորինգի
համաշխարհային կենտրոնը (UNEPWCMC) 2003 թ.-ին ծառատեսակների
պահպանության նպատակով ստեղծել է
ծառերի պահպանության համաշխարհային
ատլաս, որը պարունակում է անհետացման
վտանգի տակ գտնվող տարբեր տեսակի
ծառերի համառոտ տեղեկագիրը՝ քարտեզի
ձևաչափով (www.unep-wcmc.org):

Անտառների հարցերով ՄԱԿ-ի
համաժողովը (UNFF) ստեղծվել է բոլոր
տեսակի անտառների կառավարման,
պահպանության և կայուն զարգացման
խթանման և երկարաժամկետ քաղաքական
պարտավորությունների ամրապնդման
նպատակով (www.un.org/esa/forests):

Անտառների միջազգային օրը նշվում է
ամեն տարի մարտի 21-ին: Դրա նպատակն
է հրավիրել համաշխարհային հանրության
ուշադրությունն անտառների կարևոր
դերակատարության վրա (www.un.org/
esa/forests/international-day-of-forests և
www.fao.org/forestry/international-day-offorests/en):

92

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
«Կենսաբազմազանության մասին»
կոնվենցիան (ԿՄԿ/CBD) ձգտում է
նվազեցնել կենսաբազմազանության համար
առկա սպառնալիքներն՝ ինստիտուցիոնալ
և սոցիալ-տնտեսական միջավայրի
ստեղծման միջոցով, որը կօգնի անտառի
կենսաբազմազանության պահպանմանը և
կայուն օգտագործմանը, ինչպես նաև դրա
գնահատմանն ու մոնիթորինգին (www.cbd.
int/forest/programme.shtml):
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Գ
ՎՏԱՆԳ

Բնության պահպանության միջազգային
միությունն (ԲՊՄՆ/ IUCN) իրականացնում
է անտառների պահպանության ծրագիր,
որն ուղղված է աշխարհի անտառների
կենսաբազմազանության պահպանման
խրախուսմանը և խթանմանը և անտառի
ռեսուրսների հավասար և էկոլոգիապես
կայուն օգտագործման ապահովմանը (www.
iucn.org/about/work/programmes/forest):

Բ

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԳԿ-ի անտառտնտեսության վարչությունը
ձգտում է հավասարակշռել սոցիալական,
տնտեսական և բնապահպանական
խնդիրներն այնպես, որ ներկայիս սերունդը
կարողանա վայելել Երկրի անտառային
ռեսուրսների պարգևած օգուտները՝
պահպանելով դրանք ապագա սերունդների
կարիքների բավարարման համար (www.fao.
org/forestry/en):

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺԻՆ Ա.
.

ԱՆՏԱՌԸ

ԵՎ Ա Ն ՏԱ Ռ Ի ԲՆ Ա ԿԻ ՉՆ ԵՐ Ը

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԵՐԿՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ
ՄԵԿԸ ` Ա.1. -Ը ԿԱՄ Ա.2. -Ը: ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, ԸՍՏ
ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՏԱՐԵ՛Ք (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ)
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎՍ ՄԵԿԸ:
«ԱՆՏԱՌՆ ՈՒ ԻՐ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ » ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙÙ ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ անտառի բնական բաղադրիչները և
հասկանալ դրանց դերը,
ÙÙ ՀԵՏԵՎԵԼ անտառին և ԽՈՐԱՑՆԵԼ գիտելիքները
դրա մասին՝ հետազոտելով ձեր տարածքում
գտնվող անտառի կենդանի և անկենդան
բնությունը:
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք

Ա

Մի՛ քաղեք և մի՛ կերեք պատահական բույսեր, քանի որ
որոշ թունավոր բույսեր շատ նման են ուտելի բույսերին:
Կան բույսեր, որոնք պատկանում են բույսերի հազվագյուտ
տեսակներին և, այդ պատճառով, դրանք չի կարելի վնասել:
Վայրի կենդանիներին անտառից մի՛ հեռացրեք, փոխարենը՝
նկարե՛ք դրանց: Առաջադրանքը կատարելուց հետո, մի՛
մոռացեք լվանալ ձեռքերը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.02. ԲԻՈՄՆԵՐ: Անտառի տեսակը և
3
2
1

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

երկարատև զբոսանքի: Ճանապարհին հավաքե՛ք
այնպիսի իրեր, որոնք, ձեր կարծիքով, ներկայացնում են
անտառի տարբեր մասերը: Տարբեր տեսակի քարերը,
մի բուռ հողը, չորացած տերևները, ճյուղերը, ծեր
օձի կաշին կամ անտառային թաղիքի վրա թափված
թռչունների փետուրները կարող են ձեզ պատկերացում
տալ անտառի ժայռերի և քարերի, անտառի հողի, թփերի,
ծառերի, սողունների և թռչունների մասին: Անտառից
վերադառնալուց հետո, խմբի անդամ ների հավաքած
նյութերից պատրաստե՛ք անտառային կոլաժ: Քննարկե՛ք,
թե հավաքած առարկաներից յուրաքանչյուրն ի՞նչ է և ինչու՞ է
այդքան կարևոր:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

3
2
1

Գ

ԼԱՎ
ՄԻՏ
Ք

անտառում հանդիպող կյանքի դրսևորում ները
(կենսաբազմազանությունը) կախված են շատ
գործոններից, ներառյալ աշխարհագրական
դիրքից և կլիմայից: Տեղեկացե՛ք տարբեր
անտառային բիոմ ների մասին: Ի՞նչ է
անտառային բիոմը: Բերե՛ք անտառային
բիոմ ների չորս օրինակ: Որո՞նք են դրանցից
յուրաքանչյուրի հիմ նական առանձնահատկությունները:
Որտե՞ղ են այդ բիոմ ները տեղակայված: Անտառային
ինչպիսի՞ բիոմ ներ են հանդիպում ձեր երկրում: Ձեր
պատասխանները քննարկե՛ք ձեր խմբի անդամ ների հետ:

ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.01 ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԶԲՈՍԱՆՔ: Գնացե՛ք անտառ՝

Դ

Լրացուցիչ առաջարկ: Գտե՛ք տարբեր անտառային
բիոմ ների լուսանկարներ և փորձե՛ք արտանկարել
դրանք: Հորինե՛ք խաղ, որի ժամանակ յուրաքանչյուր
անտառային բիոմի համար հարկավոր է ընտրել
դրան համապատասխանող աշխարհագրական
տեղակայվածությունը: Խաղը կարող եք խաղալ ընկերոջ
հետ:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՍՏՈՐԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԸՆՏՐԵ՛Ք
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ ՄԵԿ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.03 ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ: Անտառում

ձեր դիտորդական առաքելությունն իրականացրեք վաղ
առավոտյան: Լսե՛ք կենդանիների ձայները և փորձե՛ք նմանակել
դրանք՝ տեսնելու համար՝ արդյո՞ք կենդանիներն արձագանքում
1 են դրանց: Գետնի վրա փնտրեք կենդանիների հետքեր:
Կարո՞ղ եք որոշել, թե ո՞ր կենդանիներին են պատկանում այդ
հետքերը: Դրա համար փնտրեք հուշում ներ` բուրդ, փետուրներ,
կենդանիների արտաթորանք: Հետազոտե՛ք այդ կենդանիների
բնակատեղիները:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.04 ՀԻՆԳ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌ: Ինչու՞ են անտառները

բնության համար այդքան կարևոր: Բերե՛ք 5 պատճառ:
Օգտակա՞ր են արդյոք այդ բարիքները նաև մարդու համար:
Ինչու՞: Նկարե՛ք նկար՝ նվիրված անտառների կարևոր
1 դերակատարությանը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.05 ԿԵՂԵՎԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ: Այցելե՛ք դենդրոպարկ: Ստեղծե՛ք

երեք ամենաանսովոր ծառերի կեղևների նկարներ տրորման
(շփման) մեթոդի օգնությամբ (սպիտակ թուղթը դրե՛ք ծառաբնի
վրա և, թուղթը կեղևի վրա պահելով, մատիտով ներկե՛ք ամբողջ
թուղթը, այնուհետև այն հեռացրե՛ք կեղևի վրայից (որպեսզի
1
սովորեք՝ ինչպե՞ս դա անել, այցելե՛ք www.wikihow.com/Makea-Bark-Rubbing կայքէջը): Ստացված պատկերների վրա նշե՛ք
ընտրված ծառերի ընդունված և գիտական անվանում ները
և գրե՛ք, թե ինչպիսի՞ բնական պայմաններում են այդ ծառերն
աճում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա. 06 ԱՆՏԱՌԻ ՇԱՐԱՀԱՐԿԵՐԸ: Նկարե՛ք այն շարահարկերը,
որոնք հանդիպում են ձեր տարածքում գտնվող անտառներում:
Գրե՛ք դրանց անվանում ները: Եթե ձեր տեղանքում չկան
2 անտառներ, ընտրե՛ք այն տարածքը, որտեղ կան անտառներ
1 և նկարե՛ք այդ տարածքում աճող որևէ անտառի նկար՝ իր
շարահարկերով:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա. 07 ՏԱՐԵԿԱՆ ՕՂԱԿՆԵՐ: Ծառի տարիքը կարող է որոշվել
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1

բնի վրա առկա օղակների թվով: Գտե՛ք որևէ կոճղ կամ
գերան և ուսում նասիրե՛ք օղակները: Քանի՞ օղակ եք տեսնում:
Յուրաքանչյուր օղակ նշանակում է մեկ տարի: Քանի՞ տարեկան
է եղել տվյալ ծառը: Օղակներն ինչպե՞ս են դասավորված՝
միմյանցից հավասա՞ր հեռավորության վրա, թե՞ ոչ: Ի՞նչի մասին է
վկայում օղակների միջև առկա տարածությունը: Պատրաստե՛ք
պաստառ, որտեղ պատկերված լինեն ծառի տարիքը ցույց տվող
օղակները:

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

խմբի երեխաների հետ միասին տնկե՛ք
անտառային ծառերի սերմ նաբուսակներ:
2 Քննարկե՛ք այն բոլոր հարցերը, որոնք կապված
1 են ծառատունկի հետ: Օրինակ, ի՞նչ խորությամբ պետք է
փոսերը փորել, միմյանցից ի՞նչ հեռավորության վրա, արդյոք
հարկավո՞ր է պարարտանյութ կամ կոմպոստ լցնել փորած
փոսում կամ սերմ նաբուսակները հատուկ խնամքի կարիք
ունե՞ն, օրինակի համար, տարվա ցուրտ եղանակներին:
Քննարկե՛ք այն հարցը, թե ինչպե՞ս եք պատրաստվում խնամել
ձեր տնկած սերմ նաբուսակները, որպեսզի երաշխավորվի
դրանց հետագա աճը:

Ա

Բ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.10 ԱՆՏԱՌԸ ՏԱՐՎԱ ԲՈԼՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻՆ: Ընտրե՛ք

որևէ մոտակա անտառ և այցելե՛ք այնտեղ տարվա առնվազն երկու
3
տարբեր եղանակներին: Գրի առե՛ք այն ամենն, ինչ տեսնում եք,
2 լսում կամ զգում: Ինչպիսի՞ն է եղանակը: Ի՞նչ են անում անտառում
1 կենդանիները և մարդիկ: Ծաղկու՞մ են արդյոք բույսերը:
Համեմատե՛ք տարբեր եղանակներին կատարած գրառում ները:
Ձեր բացահայտում ներով կիսվեք ձեր խմբի հետ, օրինակ՝
պատրաստելով լուսանկարների կոլաժ, նկարահանելով կարճ
տեսաֆիլմ, ստեղծելով բլոգ կամ գրելով հոդված որևէ թերթի կամ
ամսագրի համար:

Ա.11 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ: Անտառային բույսերը
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

կամ սննդային շղթայի մակետ, որը հստակ պատկերացում
կտա անտառում ապրող տարբեր կենդանատեսակների և
2 բուսատեսակների փախկապակցվածության մասին:
1

կարող են օգտագործվել տարբեր բուժական նպատակներով՝
3 փոքր կտրվածքներից և քերծվածքներից սկսած՝ մինչև լուրջ
2 հիվանդություններ: Պարզե՛ք, թե անտառային ո՞ր բույսերը կարող
1 են օգնել հիվանդությունների բուժման հարցում: Որոշ բույսեր
օգտակար են, որոշներն, ընդհակառակը, կարող են վնասել մեր
առողջությունը: Պարզե՛ք, թե ո՞ր բույսերն են մարդկանց համար
թունավոր: Ձեր հետազոտությունների արդյունքներով կիսվե՛ք
ձեր դասընկերների հետ:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.09 ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱ:Նկարե՛ք նկար, պատրաստե՛ք կոլաժ

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.08 ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՍԱԿՆԵՐ: Ձեր

ԼԱՎ
ՄԻՏ Ք

ՋՈ

ՎԱ

ՆՆ

Ա ԼՈ

Ւ Կ Ա Ր ԻՆ

Ե
Ի , 10 Տ Ա Ր

Կ ԱՆ

Տ
,Ի

ԱԼ

ԻԱ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԼԱ
ՄԻՏՎ
Ք
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.12 ԵԶԱԿԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Անտառի

բուսականությունը (բույսերը և ծառերը) շատ բազմազան
3 է: Բույսերի որոշ տեսակներ կարճահասակ են, որոշները՝
2 բարձրահասակ, որոշ բույսեր փշոտ են, մյուսները՝ վառ
1 գունավորմամբ ծաղիկներ ունեն: Անտառային զբոսանքի
ժամանակ նկարե՛ք բուսականության 5 տարբեր տեսակներ:
Եթե հնարավոր է, գտե՛ք յուրաքանչյուր բուսատեսակի
ընդունված և գիտական անվանում ները:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.13 ԶՐՈՒՅՑ ԾԱՌԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: Կազմակերպե՛ք հանդիպում
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3
2
1

անտառագետի հետ և դրա համար նախօրոք պատրաստե՛ք ձեր
հարցերը: Օրինակ, ինչու՞ են տերևաթափվող անտառներում
աճող ծառերի տերևները փոխում իրենց գույնը կամ ինչու՞
մանգրովյան անտառներում աճող ծառերը ջրի տակ չեն
սուզվում:

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ունի անտառ, որտեղ կարող եք կազմակերպել զբոսանք անտառի
3 սաղարթի վրա, ապա բաց մի՛ թողեք այդ հնարավորությունը:
2 Նայելով ծառերի գագաթներից ցած, փորձե՛ք պարզել, թե
1 որո՞նք են անտառը վերևից դիտելու առավելությունները՝
ներքևից նայելու համեմատ: Լուսանկարե՛ք տեսարանները կամ
էլ, ծառերի վրայից ցած իջնելուց հետո, ձեր տեսածը թղթին
հանձնե՛ք մատիտների կամ ջրաներկի օգնությամբ: Չմոռանա՛ք
նկարել այն ամենը, ինչ տեսել եք, օրինակ՝ էպիֆիտները
(օդային արմատներով բույսեր, որոնք աճում են այլ բույսերի
վրա), թռչունների բները, միջատներին, կապիկներին և այլն:
Նկարներին կից տվե՛ք համառոտ բացատրություններ: Ձեր
խմբի այլ անդամ ների հետ միասին կազմակերպե՛ք նկարների
ցուցահանդես և հրավիրե՛ք ձեր հարազատներին և ընկերներին:

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.14 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԵՐԿՆՔՈՒՄ: Եթե ձեր տարածքում գոյություն

Բ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.16 ԱՆՏԱՌՈՒՄ ՈՐՏԵ՞Ղ ԿԱ ՋՈՒՐ: Շատ անտառներ

ծառայում են որպես ջրբաժաններ: Իմացե՛ք, թե անտառում
3 որտե՞ղ կարելի է ջուր գտնել՝ գետնի տակ, հողում, լճում,
2 տերևների վրայի ցողում, թե՞ մեկ այլ վայրում: Նկարե՛ք քարտեզ
1 կամ ստեղծե՛ք ջրի բոլոր աղբյուրների մակետը: Ձեր կարծիքով՝
ո՞ր կենդանատեսակներն ու բուսատեսակներն են օգտվում այդ
աղբյուրներից:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

99

Գ
ՎՏԱՆԳ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳԱՂԱՓԱՐ: Ժայռերը երբեմ ն ծառայում են որպես
սուբստրատ (մակերես, որի վրա բույսը կամ կենդանին կարող
է աճել/մեծանալ): Օրինակ, ժայռերի վրա կամ ծերպերում
աճում են մամուռներ, քարաքոսեր և նույնիսկ որոշ ծառեր:
Կազմակերպե՛ք լուսանկարների, էսքիզների կամ նկարների
իրական կամ վիրտուալ ցուցահանդես, որտեղ պատկերված
լինեն ժայռերը՝ որպես անտառային սուբստրատ: Ձեզ համար
որպես ոգեշնչման աղբյուր կարող է ծառայել ձեր տարածքում
գտնվող անտառը, գրադարանը կամ բնության թանգարանը:
Հրավիրե՛ք ձեր ընտանիքի անդամ ներին ու ընկերներին՝ ձեր
նկարները դիտելու և դրանց վերաբերյալ նրանց կարծիքն
իմանալու համար:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

հանդիպում երկրաբանի հետ՝ զրուցելու համար ձեր երկրի
3 անտառներում հանդիպող ժայռերի և քարերի տեսակների
2 մասին: Ինչպե՞ս են ձևավորվել այդ ժայռերը: Ե՞րբ են ձևավորվել:
1 Կպահպանվե՞ն արդյոք դրանք 100 տարի անց: Ո՞րն է դրանց դերն
անտառային լանդշաֆտում:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.15 ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՏԱՌԸ: Կազմակերպե՛ք

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԼԱՎ
ՄԻՏ Ք

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.17 ՀՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ:
3
2
1

Անտառում փորե՛ք 30 սմ խորությամբ փոս:
Ուսում նասիրեք հողի կառուցվածքը տարբեր
խորությունների վրա: Նկատու՞մ եք արդյոք հողի
շերտերը: Ի՞նչ կազմություն ունեն դրանք: Ինչպիսի՞ն է
դրանց կառուցվածքը և խոնավությունը: Կա՞ն արդյոք հողում
բույսեր, միջատներ և այլ օրգանիզմ ներ: Սխեմային տեսքով
նկարե՛ք հողի կառուցվածքը: Անտառից հեռանալուց առաջ,
փոսը լցրե՛ք հողով:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.18 ՎԻԿՏՈՐԻՆԱ: Եկե՛ք խաղանք: Ներբեռնե՛ք iTunes

կայքից (https://itunes.apple.com/en/app/fao-forestry/
3 id490653521?mt=8) անտառտնտեսության վերաբերյալ ՊԳԿ-ի
2 հավելվածը: Վիկտորինան խաղացե՛ք համակարգչի, պլանշետի
1 վրա կամ բջջային հեռախոսով: Կամ անտառտնտեսության
վերաբերյալ հորինե՛ք ձեր սեփական խաղը և խաղացե՛ք այն ձեր
խմբի անդամ ների հետ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.19 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԴԱՍԵՐ: Գոյություն ունի կենդանիների
3
2
1

6 դաս՝ կաթնասուններ, սողուններ, թռչուններ, երկկենցաղներ
(ամֆիբիաներ), միջատներ և թռչուններ: Մոտակա
անտառում փորձե՛ք գտնել այդ դասերին պատկանող
կենդանիներից թեկուզ մեկական ներկայացուցիչ: Դրանից
հետո խմբի երեխաների հետ խաղացե՛ք հետևյալ խաղը: Խաղի
յուրաքանչյուր մասնակից թղթի վրա գրում է որևէ կենդանու
անուն: Կենդանիների անունները գրելուց հետո, բոլոր թղթերը
ծալում են և դնում գլխարկի մեջ: Խումբը բաժանվում է 3-4
հոգուց բաղկացած խմբերի: Յուրաքանչյուր մասնակից
գլխարկից հանում է մեկ թերթիկ և, առանց կարդալու այն,
ամրացնում իր ճակատին: Վերջինս պետք է գուշակի տվյալ
կենդանու անունը: Կենդանու մասին տրվում են հարցեր,
որոնց մ նացած մասնակիցները պատասխանում են «այո» կամ
«ոչ»: Եթե խաղացողը ստանում է «այո» պատասխանը, ապա
պետք է շարունակի հարցեր տալ այնքան ժամանակ, մինչև որ
ստանա «ոչ» պատասխանը: Դրանից հետո հերթը
հասնում է մյուս մասնակցին (օրինակ, Հարց. «Ես
ձու ածու՞մ եմ»: Պատասխան՝ այո: «Ես սողու՞ն եմ»:
Պատասխան՝ ոչ):

ԼԱՎ
ՄԻՏ Ք
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ԵԿ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԱՐ
18 Տ
Հ ՈՅ Կ
Ե Յ ԼՅ Ո ՒՆ Գ ,

Ա

ԱՆ

Բ

,Հ

Ո

Ն

ԿՈ

ՆԳ

,Չ

ԻՆ

ԱՍ

Տ ԱՆ

տարբեր փուլերում բնակվում են տարբեր վայրերում: Օրինակ,
բարեխառն գոտու անտառներում օձերը կարող են ձվադրել
2 և ձմեռն անցկացնել որջերում, իսկ գարնանային տաք և
ամառային ամիսներին ապրել անտառային թաղիքի և ծառերի
վրա: Ընտրե՛ք ձեր երկրի անտառներում բնակվող որևէ կենդանի:
Պարզե՛ք՝ որտե՞ղ է բնակվում այդ կենդանին տարվա տարբեր
եղանակներին: Ստեղծե՛ք տարվա օրացույց և դրա վրա նկարե՛ք
տվյալ կենդանու հնարավոր բնակատեղիներն ՝ըստ ամիսների:
Օրացույցը ցույց տվե՛ք ձեր խմբի անդամ ներին:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.20 ՏԵՂԱՇԱՐԺ: Անտառի որոշ կենդանիներ իրենց կյանքի

Գ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՎՏԱՆԳ

հաղթահարում են հսկայական տարածություններ: Ձմեռային
3 ամիսները նրանք անց են կացնում հասարակածին մոտ
2 արևադարձային անտառներում, իսկ ամառը` բարեխառն գոտու
անտառներում, որոնք հարուստ են միջատներով: Ընտրե՛ք
անտառային որևէ թռչնատեսակ, որն ամեն տարի կտրումանցնում է մայրցամաքները: Պարզե՛ք, թե ո՞ր երկրներում է
ապրում, ինչպիսի՞ անտառներում, ի՞նչով է սնվում, անտառներում
ինչպիսի՞ գիշատիչներ և ախտածին միկրոօրգանիզմ ներ
(բակտերիաներ և վիրուսներ) են սպառնում այդ թռչնատեսակին:
Ին՞չ վարքագիծ են դրսևորում թռչունները երամում (օրինակ,
որոշ տեղերում դրանք փոքր երամ ներ են կազմում, իսկ որոշ
վայրերում՝ մեծ): Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս են այդ թռչունները
կարողանում ապրել այդքան միմյանցից տարբեր պայմաններում:
Քննարկե՛ք ձեր պատասխանները: Մի՛ մոռացեք ցույց տալ այդ
թռչունների որոշ նկարներ կամ լուսանկարներ:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.21 ՉՎՈՂ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ: Ամեն տարի չվող թռչունները

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ա.22 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Երկու կամ երեք

հոգուց բաղկացած փոքր խմբերով հետազոտե՛ք որևէ բուսածածկ
3 տարածք: Այս մեթոդն օգտագործվում է գիտնականների
2 կողմից տարբեր լանդշաֆտների հողերի և բուսականության
նմուշառման համար: Դա կատարելու համար անտառային
թաղիքի վրա ընտրե՛ք 1մx1մ չափի հողակտոր: Հաշվե՛ք այդ
հողակտորի վրա աճող բույսերի քանակը: Ի՞նչ տեսակի բույսեր
են դրանք: Ի՞նչ չափերի են՝ մե՞ծ, թե՞ փոքր: Կա՞ն արդյոք ինչ-որ
օբյեկտներ այդտեղ` քարեր, միջատներ կամ աղբ: Ստեղծե՛ք
հողակտորի գծագիրը 1: 10-ի մասշտաբով (այսինքն, եթե
հողամասի տարածքը 1մ2 է (100 սմ2), ապա ձեր գծապատկերի
վրա կունենաք 10 սմ2 մակերեսով քառակուսի): Ձեր արդյունքները
համեմատե՛ք այլ թիմերի արդյունքների հետ: Ի՞նչ նմանություններ
և տարբերություններ կան: Հնարավորության դեպքում, հրավիրե՛ք
բուսաբանի՝ ձեր ուսում նասիրություններին մասնակցելու և
բույսերի տարբեր տեսակների նույնականացման հարցում օգնելու
համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.23 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՁԱՅՆԵՐ: Գնացե՛ք անտառ և փորձե՛ք
3
2

ձայնագրել անտառում լսվող բոլոր հնարավոր ձայները:
Ձայնագրե՛ք բիոտիկ (կենդանի բնության) ձայները, ինչպիսիք
են, օրինակ, թռչունների երգեցողությունը, միջատների
տզզոցը), ինչպես նաև աբիոտիկ (անկենդան) բնության
ձայները (օրինակ, քամու սուլոցը կամ ջրի խոխոջը): Անտառում
կարող եք լսել նաև մարդու կողմից արձակված ձայներ
(օրինակ՝ ձեր ոտնաձայներն անտառում զբոսնելիս):
Ձայնագրած անտառային բոլոր ձայները միախառնե՛ք
(ստացե՛ք միքս տարբերակը) և ներկայացրե՛ք ձեր
խմբին: Խնդրե՛ք Անրանց՝ տարբերակել ձայները:

Ֆ

ՐԻ

Մ

ՆՈ

ՐՆ

, 14

Տ Ա Ր Ե Կ ԱՆ , Բ ԱՆ Գ Լ

ԱԴ

ԵՇ

ԼԱՎ
ՄԻՏ Ք

Ա
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
աճող և զարգացող բույսերի և կենդանիների տեսակները
3 պայմանավորված են բազմաթիվ գործոններով: (Այդպիսի
2 գործոններից են մթնոլորտում տարբեր գազերի տեսակները
և քանակությունը): Ընտրե՛ք մեր մոլորակի պատմության որևէ
ժամանակաշրջան, օրինակ, յուրյան ժամանակաշրջանը,
և պարզե՛ք, թե այդ ժամանակներում անտառներում
ինչպիսի՞ բույսեր են աճել: Արդյոք այդ բույսերն ունե՞ն իրենց
ժամանակակից փոխարինողները: Ի՞նչ չափերի են դրանք, ավելի
փո՞քր են, թե՞ ավելի մեծ: Որո՞նք են դրանց տարբերությունները:
Ե՞րբ են բույսերի այդ ընտանիքները (օրինակ, ձիաձետը) եղել
առավել բազմազան՝ անցյալու՞մ, թե՞ հիմա:

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.24 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԴԱՐԵՐԻ ԽՈՐՔԻՑ: Անտառներում

Բ

թե մանգրովյան անտառներն ինչպե՞ս են պաշտպանում
3 ափամերձ գոտիները փոթորկի հսկայական ալիքներից
2 (որոնք առաջանում են ծովում արտասովոր ուժգին քամիների
պատճառով) և ցունամիներից (վիթխարի ալիքներից, որոնք
առաջանում են, օրինակ, ստորջրյա երկրաշարժերի կամ
հրաբխային ժայթքում ների հետևանքով): Եթե կարող եք, այցելե՛ք
մանգրովյան անտառ: Հետևե՛ք ծառերի աճման եղանակին:
Ինչպիսի՞ն է դրանց արմատային համակարգը: Ուրիշ ի՞նչ
ցամաքային և ջրային կենդանական և բուսական տեսակներ
են հանդիպում մանգրովյան անտառներում: Ի՞նչ դեր են խաղում
մանգրովյան ծառերն այդ կենդանիների և բույսերի կյանքում:

Ա.27 Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.26 ՄԱՆԳՐՈՎՅԱՆ ՀԶՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ: Պարզե՛ք,

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

որոշ բաղադրիչներ ինչպե՞ս են փոխակերպվել էներգիայի
3 աղբյուրների, օրինակի համար, ածխի: Ստեղծե՛ք այդ
2 գործընթացը լուսաբանող կոմիքս կամ փոքրիկ գրաֆիկական
պատմություն: Այն ցույց տվե՛ք ձեր խմբին:

Դ

արժանացել ձեր ուսուցչի կամ սկաուտ առաջնորդի կողմից:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2 3
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ա.25 ԿՈՄԻՔՍ ԱԾԽԻ ՄԱՍԻՆ: Պարզե՛ք, թե անտառի

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺԻՆ Բ.

ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԵՐԿՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ
ՄԵԿԸ ` Բ.1.-Ը ԿԱՄ Բ.2.-Ը: ԵՎ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ)
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ ԸՍՏ ՁԵՐ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ: «ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙԳՆԱՀԱՏԵԼ
Ù
անտառների կարևոր դերակատարումը
ձեր երկրի և մարդկության գոյատևման հարցում,
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ,
Ù
որ ամբողջական էկոհամակարգերի
գոյատևումը, որոնք ներառում են կենդանիների
և բույսերի բազմաթիվ տեսակներ, կախված է
անտառներից:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա

տարածքում գտնվող անտառը և նախապատրաստե՛ք
3 անտառի վերաբերյալ հաշվետվություն: Ի՞նչ տեսակի անտառ
2 է դա: Ի՞նչ նշանակություն ունի ձեր երկրի մշակութային
1 ժառանգության համար: Ինչպե՞ս է անտառն աջակցում
տեղական բնակչության ապրելամիջոցների բարելավմանը:
Անտառն ի՞նչ սպառնալիքների առջև է կանգնած: Ի՞նչ են
անում մարդիկ՝ անտառի կենսաբանական, մշակութային և
տնտեսական արժեքները պաշտպանելու համար: Ներկայացրե՛ք
ձեր եզրակացությունները ստեղծագործորեն, օրինակ, խաղի,
նորությունների հաղորդման, վեբկայքի կամ պաստառի տեսքով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.01 ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ: Ուսում նասիրե՛ք ձեր

Բ

ՀՄԵ
ԻՖ Ա Ա
Դ,

ապավինող ոչ բոլոր մարդիկ են ներգրավված այսպես
կոչված «պաշտոնական տնտեսությունում», այսինքն՝ գումար
վաստակելու, ապրանքներ գնելու և վաճառելու տնտեսական
համակարգում, որը ճանաչված է պետության կողմից: Որոշ
մարդիկ անտառում զբաղվում են որսորդությամբ, հավաքում
են փայտ և անտառի այլ բարիքներ՝ սնվելու, որպես դեղամիջոց
օգտագործելու կամ այն ապրանքների
արտադրման համար, որոնք իրենց
գոյատևման համար շատ
կարևոր են: Կազմե՛ք բոլոր
այն ապրանքների ցանկը,
որոնք մարդը կարող
է գտնել անտառում
և օգտագործել իր
գոյատևման համար:
Հորինե՛ք խաղ, որը
կօգնի ձեզ իրազեկել
ձեր ընկերներին
անտառային
բարիքների
և մարդկանց
ապրելամիջոցների
բարելավման
գործում դրանց
նշանակության մասին:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

3
2
1

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.02 ԱՊՐԵԼԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ: Իրենց գոյատևման համար անտառին

Դ

Տ
10
ԱՐ

ԵԿ

ԱՆ

,

Մ

Ա

ԼԴ
Ի

ՎՆ

ԵՐ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.03 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ
ԽՆԴԻՐ: Անտառներում աշխատող մարդիկ պետք է

պահպանեն անվտանգության որոշակի կանոններ: Որո՞նք են այդ
2 կանոնները: Բերե՛ք մի քանի օրինակ: Ինչպիսի՞ հագուստ պետք է
1 կրեն անտառի աշխատողները: Կազմե՛ք այն իրերի ցանկը, որոնք
անհրաժեշտ են անտառում ձեր անվտանգությունն ապահովելու
համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.04 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Կազմե՛ք

այն մասնագիտությունների ցանկը, որոնք ուղղակիորեն
3 կամ անուղղակիորեն առնչվում են անտառի հետ: Ամբողջ
2 խմբով խաղացե՛ք խաղ, որի ժամանակ մասնակիցներից մեկը
1 մ նջախաղի օգնությամբ նկարագրում է մասնագիտությունը, իսկ
մյուսները փորձում են կռահել այն:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.05 ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ ԾԱՌԸ: Ծառը բարձրանալը ոչ միայն

զվարճանք է և կոկոս կամ մանգո քաղելու հնարավորություն,
3 այլև կարևոր հմտություն, որն անհրաժեշտ է շատ մարդկանց
2 գոյատևման և մասնագիտական գործունեության համար:
1 Անվանե՛ք այն հինգ մասնագիտությունները, որոնք մարդկանցից
պահանջում են ծառը բարձրանալու հմտություն և կարողություն:
Ինչու՞ է ծառը մագլցելու հմտությունը կարևոր նրանց
աշխատանքի համար: Նրանք ծառը բարձրանալու համար
օգտագործու՞մ են արդյոք հատուկ սարքավորում ներ: Ի՞նչ
անվտանգության միջոցներ են ձեռնարկում: Ովքե՞ր են մագլցում
ծառերը, օրինակ` երիտասարդ տղամարդի՞կ, թե՞ ծեր կանայք:
Ձեր բացահայտում ներով կիսվե՛ք ձեր խմբի անդամ ների հետ:
Լրացուցիչ. Փորձե՛ք ինքներդ բարձրանալ ծառը:

Ուշադրություն դարձրե՛ք այն բանին, թե ինչի՞ վրա եք
դնում Ձեր ձեռքերն ու ոտքերը: Մի՛կանգնեք փոքր
կամ բարակ ճյուղերի վրա: Այս առաջադրանքը
կատարե՛ք մեծերի հսկողության ներքո:
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ՐԻ

Ա

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Բ

Դ

ԱՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԻԵ

ԼԱ

ԿԱ

ՐԱ

ԻՎԱ

ՆՈՎԱ

ՈՒ
, 17 Տ Ա Ր Ե Կ ԱՆ , Բ

ԼՂ Ա

Ա

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.07 ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ: Կազմե՛ք ձեզ

շրջապատող բոլոր փայտյա առարկաների ցանկը: Ի՞նչ կարելի է
3 պատրաստել փայտից: Երբևէ տեսե՞լ եք անտառահատում ներն
2 արգելող պաստառներ կամ ականատես եղե՞լ եք արդյոք
անտառահատում ների դեմ իրականացվող քարոզարշավների:
Դուք համաձա՞յն եք դրանց հետ։ Կազմե՛ք երկու սյունակից
բաղկացած աղյուսակ: Մեկ սյունակում թվարկե՛ք այն բոլոր
պատճառները, ըստ որոնց ծառահատումը համարում եք
դրական երևույթ, իսկ մյուսում՝ այն պատճառները, ըստ որոնց
այն համարում եք վատ և անընդունելի արարք:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Գ
ՎՏԱՆԳ

կամ պահպանվող տարածքը հսկող պահակից: Պատրաստե՛ք
3 նրանց աշխատանքի մասին հարցերի ցանկ: Օրինակ, ինչո՞վ են
2 նրանք զբաղվում աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փոխվու՞մ
1 են արդոք նրանց պարտականությունները՝ տարվա եղանակից
կախված: Ինչպիսի՞ վայրերում են նրանք լինում: Ինչպե՞ս է
նրանց աշխատանքն օգնում պաշտպանել էկոհամակարգային
ապրանքները և ծառայությունները: Համագործակցու՞մ են
արդյոք նրանք տեղաբնակների հետ: Խմբին պատմե՛ք ձեր
հարցազրույցի արդյունքների մասին:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.06 ԱՆՏԱՌԱՊԱՀ: Հարցազրույց վերցրե՛ք անտառապահից

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.08 ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ:

Կլիմայի փոփոխությունը և անտառները փոխկապակցված
3 են: Անտառի գործառույթը և կառուցվածքը կարող են փոխվել
2 ջերմաստիճանի ամենաանշան փոփոխության իսկ, օրինակ՝
ընդամենը 1oC-ով բարձրանալու դեպքում: Պարզե՛ք, թե կլիմայի
փոփոխությունը ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ երեք տարբեր
տեսակի անտառների համար (մանգրովյան անտառներ, բարձր
լեռնային անտառներ և տայգա): Համեմատե՛ք այդ հետևանքները:
Այդ անտառներից յուրաքանչյուրն ինչպիսի՞ ազդեցություն
կարող է ունենալ կլիմայի փոփոխության վրա: Ձեր
հետազոտության արդյունքներով կիսվելու համար,
խաղացե՛ք խաղ քարտերի օգտագործմամբ, որի
ժամանակ խաղացողները պետք է անտառի
յուրաքանչյուր տեսակի համար գտնեն այն քարտը,
որն արտացոլում է տվյալ տեսակի անտառի կապը
կլիմայի փոփոխոխության հետ:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.09 ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ: Բերե՛ք էկոզբոսաշրջության

3 (էկոտուրիզմ) երկու օրինակ, որոնք օգնում են պահպանել
անտառները և անտառներում կամ դրանց հարևանությամբ
2 ապրող մարդկանց: Ի՞նչ տեսակի անտառի մասին է խոսքը:
Ինչպիսի՞ միջոցառում ների են մասնակցում էկոզբոսաշրջիկները:
Որտե՞ղ են իջևանում: Ինչո՞վ են սնվում: Էկոտուրիստական
գործակալությունը վարձու՞մ է արդյոք տեղաբնակներին: Ինչպե՞ս
է էկոտուրիզմ ն ազդում շրջակա միջավայրի վրա: Ինչպե՞ս
է ազդում տեղաբնակների վրա: Համարու՞մ եք արդյոք այս
գործողությունները էկոտուրիզմի դրական օրինակներ: Ինչու՞
կամ ինչու՞ «ոչ»: Ցանկանու՞մ եք մասնակցել էկոտուրիզմին:
Ներկայացրե՛ք ձեր ուսում նասիրության արդյունքները ձեր խմբի
երեխաներին:
Լրացուցիչ գաղափար. Այցելե՛ք մոտակա անտառ և
պատկերացրեք, որ այն դարձել է էկոզբոսաշրջության
զարգացման վայր: Ինչպիսի՞ զվարճանքներ կարելի է առաջարկել
զբոսաշրջիկներին: Որտե՞ղ պետք է նրանք գիշերեն: Ինչո՞վ պետք է
սնվեն: Որքա՞ն կարժենա այդ սննունդը: Այդ գումարների մի մասը
ծախսվելու՞ է արդյոք անտառի պահպանության կամ տեղական
բնակիչների կենսամակարդակի բարձրացման վրա: Պատրաստե՛ք
ճամփորդական գրքույկ՝ գովազդելու համար էկոտուրիզմի
վերաբերյալ ձեր առաջարկած գաղափարը: Հնարավորության
դեպքում, ձեր ընկերների համար կազմակերպե՛ք էքսկուրսիա կամ
արշավ դեպի անտառ:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Անտառը էներգիայի կարևոր աղբյուր է:
Օրինակ, վառելափայտը կարող է օգտագործվել
ջեռուցման և սննդի պատրաստման նպատակներով
կամ վերածվել փայտածուխի: Անտառային ռեսուրսների,
որպես էներգակիրների, օգտագործման ուրիշ ին՞չ եղանակներ
գիտեք: Էներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիաների
ոլորտի ընկերությունները ներկայումս անտառների ին՞չ
հնարավորություններ են հետազոտում: Ունե՞ք արդյոք
անտառային ռեսուրսներից էներգիայի ստացման նոր և
յուրօրինակ մտահղացում ներ: Ստեղծե՛ք ձեր նորարարության
փոքրիկ մակետը:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

3
2

Ա

գործունեությունը կապված է անտառների հետ: Պարզե՛ք այդ
3 հաստատություններից երկուսի աշխատանքի մասին: Ի՞նչ կոնկրետ
2 խնդիրներով են դրանք զբաղվում: Նրանցից յուրաքանչյուրն ի՞նչ
համաշխարհային խնդիրներ է փորձում լուծել: Գտնվու՞մ են արդյոք
անտառներն այս հաստատությունների ուշադրության կենտրոնում
կամ դրանք ընդգրկվա՞ծ են արդյոք նրանց գործունեության
ավելի լայն համատեքստում: Որտե՞ղ են տեղակայված դրանց
գլխամասային գրասենյակները: Ե՞րբ են ստեղծվել: Յուրաքանչյուր
հաստատություն ներկայումս անտառին նվիրված ի՞նչ ծրագրեր է
իրականացնում: Ձեր հետազոտության արդյունքներով կիսվե՛ք ձեր
խմբի հետ:

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.11 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱԿ-Ը: ՄԱԿ-ի որոշ հաստատությունների

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.12 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ: Տեղաբնակների՝

3 անտառային արտադրանքների հասանելիության և
օգտագործման իրավունքը անտառների կայուն կառավարման և
անտառապատ գյուղական վայրերում աղքատության կրճատման
երաշխավորման կարևոր պայմաններից է: Խմբի հետ քննարկե՛ք,
թե ինչպե՞ս կարելի է պաշտպանել այս իրավունքը ձեր երկրի
կառավարության անտառային քաղաքականության շրջանակում:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.10 «ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ» ԾԱՌԵՐ:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

3 բժշկական և դեղագործական արտադրանքների արժեքավոր
բաղադրիչների աղբյուր է: Ավանդական մեթոդներով աշխատող
հեքիմ ներին և բժիշկներին հայտնի են բույսերի, կենդանիների
և սնկերի բազմաթիվ բուժիչ հատկությունների մասին:
Դեղագործական ընկերությունները, գիտահետազոտական
ինստիտուտները (օրինակ՝ համալսարանները) փորձում են
ստանալ այդ ավանդական գիտելիքները՝ դեղորայքային
պատրաստուկների կատարելագործման համար: Կազմակերպե՛ք
բանավեճ ձեր խմբի հետ՝ այս թեմայի շուրջ: Բանավեճի մեկ կողմը
թող հանդես գա բիոհետախուզության օգտին՝ հետազոտողների
և դեղագործական ընկերությունների անունից, իսկ մյուս կողմը
փաստարկներ բերի բիոծովահենության դեմ (օրինակ, բնիկ
ժողովուրդների անունից):

ՇԱ

ՐԼ

ՈՏ

ԱՆ

ԳՈ Ս
ՈՒԵՏ,

14 Տ Ա Ր Ե Կ Ա

Ն, Հ

ՈՆ

Ն
ԿՈ

Գ,

ՉԻ

Ս
ՆԱ

ՏԱ

Ն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.13 ԲԻՈԾՈՎԱՀԵՆՆԵՐ: Անտառային կենսաբազմազանությունը
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
3 երևույթների (սողանքներ, թայֆուններ կամ ցունամիներ)
առաջացման դեպքում, վտանգավոր բնական երևույթը
կվերաճի՞ արդյոք բնական աղետի, կախված է անտառների
ազդեցությունից (այն վեր է ածվում «աղետի», երբ բնակչությունն
ի վիճակի չի լինում արձագանքել և հաղթահարել այդ
երևույթի հետևանքները): Բերե՛ք աղետի մեկ օրինակ, որի
ժամանակ անտառները կարևոր դերակատարում են ունեցել:
Անտառը խորացրե՞լ, թե՞ մեղմացրել է մարդկանց վրա աղետի
ազդեցությունը:
Ներկայացրե՛ք ձեր հետազոտության արդյունքները թերթի
հոդվածի, առցանց բլոգի, ռադիոհաղորդման
կամ տեսանյութի տեսքով:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.16 REDD+: Սա միջազգային ծրագիր
3

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Բ

Գ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

է, որն ուղղված է մթնոլորտում
ջերմոցային արտանետում ների
կրճատմանը և կլիմայի փոփոխության
հետևանքների մեղմմանը: Ճիշտ
օգտագործման դեպքում, ծրագիրն ունի
կենսաբազմազանության, հատկապես անտառային
կենսաբազմազանության պահպանման ներուժ: Կատարե՛ք
աուդիոձայնագրություն կամ գրե՛ք REDD+ ծրագրին նվիրված
հոդված՝ որևէ թերթի համար: Մի՛ մոռացեք հայտնել նաև ձեր
կարծիքը դրա մասին:

ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.15 ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐ: Վտանգավոր բնական

Ա

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

3 Պարզե՛ք, թե վերջին հիսուն տարում կլիմայի փոփոխությանը
և անտառներին նվիրված ի՞նչ կարևոր համաժողովներ
և միջոցառում ներ են տեղի ունեցել: Ստեղծե՛ք այդ բոլոր
իրադարձությունների օրացույցը: Դրանցում ի՞նչ դեր են ունեցել
կառավարությունները, ՄԱԿ-ի հաստատությունները, բնիկ
ժողովուրդները և ոչ կառավարական կազմակերպությունները:

Դ

Բ.17 Կատարե՛ք ուսուցչի կամ սկաուտ առաջնորդի հավանությանն
արժանացած ցանկացած մեկ այլ առաջադրանք:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1 2 3

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ.14 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺԻՆ Գ.

ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ

ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Գ.1. ԿԱՄ Գ.2. ԵՎ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ)
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ ԸՍՏ ՁԵՐ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ: «ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ»
ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ
ԿՕԳՆԻ՝
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ
Ù
և գնահատել անտառների
նշանակությունը ձեր երկրի և աշխարհի այլ
երկրների մշակույթներում,
ÙՆՊԱՍՏԵԼ
Ù
անտառների հանրահռչակմանը
երաժշտությունում, կերպարվեստում,
գրականությունում և սպորտում:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ԵՐԿՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

բնիկ ժողովուրդների մասին, որոնք ապրել կամ ապրում են ձեր
3 երկրի անտառներում: Ձեր ընկերների հետ պատրաստե՛ք դերային
2 խաղ և բեմականացրե՛ք այն: Կարող եք նույնիսկ կազմակերպել
1 հատուկ միջոցառում, օրինակ, երեկոյան ներկայացում, որի
ժամանակ մի քանի խումբ հանդես կգա տարբեր լեգենդների
բեմականացում ներով:
Լրացուցիչ գաղափար. Կազմակերպե՛ք հանդիպում բնիկ
ժողովրդի ներկայացուցչի հետ, որպեսզի նրա հետ խոսեք
այն մասին, թե ինչպե՞ս են նրանք օգտագործում անտառները,
ինչպիսի՞ն է նրանց վերաբերմունքն անտառի հանդեպ, փոխվե՞լ է
արդյոք նրա ժողովրդի վերաբերմունքը՝ 50 կամ 200 տարի առաջ
եղած վերաբերմունքի համեմատ: Ինչու՞ կամ ինչու՞ «ոչ»:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.01 ԲՆԻԿՆԵՐ: Գտե՛ք ավանդական պատմություններ կամ լեգենդներ

Այս առաջադրանքը պետք է կատարել մեծահասակների
3
հսկողության ներքո:
2 Պարզե՛ք, թե ինչպե՞ս պետք է պատրաստել ճամբարային խարույկը,
1 որպեսզի այն լինի անվտանգ: Հավաքե՛ք փայտի կտորներ և
խարույկ վառելու համար անհրաժեշտ տաշեղներ (չոր տերևներ և
փայտիկներ, որոնք կօգնեն վառել խարույկը): Հավաքած փայտը և
տերևները դասավորե՛ք իրար վրա և մեծահասակների հսկողության
ներքո վառե՛ք խարույկը: Ձեռնարկե՛ք նախազգուշական միջոցներ
և կրակը պահե՛ք հսկողության տակ: Կրակի վրա կարող եք
կերակուր պատրաստել (օրինակ, խորովել շագանակներ,
խնձոր, կարտոֆիլ, աղանձած եգիպտացորեն /ադիբուդի/):
Բացատրե՛ք, թե ինչու՞ է կրակն անհրաժեշտ մեր գոյատևման
համար: Թվարկե՛ք բոլոր հնարավոր պատճառները: Պարզե՛ք,
թե փայտանյութի ո՞ր տեսակներն են ավելի արագ այրվում:
Օրինակ, կաղնու փայտն այրվում է դանդաղ, իսկ սոճու փայտը՝
շատ արագ: Ե՞րբ են հրդեհները մարդկանց և անտառների համար
վտանգավոր: Ձեր տարածքում գտնվող անտառները անտառային
հրդեհներից երբևէ տուժե՞լ են: Ի՞նչ նախազգուշական միջոցներ
կարող եք ձեռնարկել, որպեսզի ձեր պատրաստած խարույկն
անտառային հրդեհի առաջացման պատճառ չդառնա: Քննարկե՛ք
ձեր խմբի հետ: Դուք կարող եք երեկոն անցկացնել խարույկի
շուրջ՝ երգելով կամ ասմունքելով: Քննարկե՛ք այն հարցը, թե ի՞նչ
նշանակություն ունի խարույկը տարբեր մշակույթներում, օրինակ,
ի՞նչ իրադարձություններ կամ ծեսեր են կատարվում խարույկի շուրջ:

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.02 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՀՐԴԵՀՆԵՐԸ:

Դ

Լրացուցիչ գաղափար. Կազմակերպե՛ք և խարույկի շուրջ
անցկացրե՛ք անտառի թեմայով երգեցողության երեկո:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

113

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ապրող ժողովուրդներն ի՞նչ ավանդական խաղեր են խաղացել:
Խաղացե՛ք 3 խաղ, որոնցից մեկը կարող է լինել այն խաղը, որն
2 ընդունված է ձեր երկրում, իսկ մյուս երկուսը՝ այլ երկրների
1 ժողովուրդների խաղեր: Ի՞նչ են սովորեցնում այդ խաղերը խաղի
մասնակիցներին:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.04 ԱՐԿԱԾՆԵՐ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԿՈՒՄ: Անտառում սպորտի
և հանգստի ի՞նչ տեսակներով կարելի է զբաղվել (օրինակ՝
արշավներ, ճամբարներ, ժայռամագլցում, խոհարարություն և
2 այլն): Գրի առե՛ք ձեր բոլոր մտահղացում ները: Ընտրե՛ք երեք
1 գործողություն և կազմե՛ք այն իրերի ցանկը, որոնք կարող
են ձեզ հարկավոր լինել անտառում: Իրականացրե՛ք այդ
մտահղացում ներից գոնե մեկը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.05 ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌ: Հավաքե՛ք անտառային

ՍԹ

ԻՎ ԵՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Գ.03 ԽԱՂԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ:Պարզե՛ք, թե անտառում

նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել որպես թուղթ
(օրինակ, ծառի կեղև, տերևներ և այլն): Դրանց վրա գրե՛ք ձեր
2 ցանկությունները և, եթե նյութերը շատ են, դրանցից ստեղծե՛ք
ծառի կամ ծառերի մեծ կոլաժ: Ձեր
1
ցանկությունները կարող են լինել
միայն ձերը, ձեր ընկերներներինը,
հարազատներինը կամ ամբողջ
աշխարհինը: Ուղարկե՛ք
ձեր ցանկությունների
ծառերի լուսանկարները
հետևյալ էլեկտրոնային
փոստի հասցեով՝
yunga@fao.org:

Ո
Տ Ս Չ Ո ՒՆ Չ Ա

5Տ
Ւ, 1

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ԱՐ

ԵԿ

Ա

Ն
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
է արտասանել անտառ և ծառ բառերն աշխարհի տասը
ժողովուրդների լեզուներով: Աշխարհի քարտեզի վրա այդ
2 բառերը գրե՛ք տասը երկրի վրա՝ այդ երկրներում ընդունված
1 լեզուներով: Այդ բառերի միջև նկատու՞մ եք արդյոք որևէ
նմանություն: Քարտեզի վրա այդ բառերն արդյոք միմյանցից
մո՞տ հեռավորության վրա են գտնվում, թե՞ ոչ: Ձեր կարծիքով՝
ինչու՞ է այդպես:

Գ.07 ՆՈՐ ՍՊՈՐՏԱՁԵՎ: Հորինե՛ք որևէ նոր սպորտաձև և սկսե՛ք

դրանով զբաղվել անտառում: Անտառային միջավայրն ինչպե՞ս է
օգնում ձեզ զբաղվել նոր սպորտաձևով:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.06 ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ: Սովորե՛ք, թե ինչպե՞ս պետք

Բ

նվիրված ոտանավորներ, պատմվածքներ կամ պիեսներ:
3 Հեղինակներն ինչպե՞ս են նկարագրում անտառը: Ի՞նչ բառեր
2 և արտահայտություններ են նրանք օգտագործում: Ի՞նչ եք
1 զգում այդ ոտանավորները կամ պատմվածքներն ընթերցելիս:
Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ է հեղինակն անտառը պատկերել հենց
այդպիսին: Ձեր մեջ առաջացա՞վ արդյոք ցանկություն՝ հայտնվել
անտառում: Այս հարցերը քննարկե՛ք ձեր խմբի երեխաների հետ:
Լրացուցիչ գաղափար. Գրե՛ք անտառին նվիրված ոտանավոր,
կարճ պատմվածք կամ պիես:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.08 ԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐՇՆՉՈՒՄ: Ընթերցե՛ք անտառին

Գ
ՎՏԱՆԳ

կատարե՛ք որևէ երգ անտառի մասին: Անտառում զբոսնելիս
3 դուք կարող եք հավաքել նյութեր և դրանցից պատրաստել
2 «երաժշտական գործիքներ»՝ ձեր սիրած կամ հորինած երգին
1 նվագակցելու համար (օրինակ՝ կարող եք տերևները միմյանց
շփել, փայտիկներով թմբկահարել, թռչնի պես սուլել և այլն):

Դ
Ոչ մի տեսակի բույս մի՛ քաղեք և մի՛ կերեք, որովհետև
որոշ թունավոր բույսեր շատ նման են բույսերի ուտելի
տեսակներին:
Անտառում ապրող կենդանիներին ձեռք մի՛ տվեք և
ձեզ հետ տուն մի՛ տարեք:
Անտառից վերադառնալուց հետո լվացե՛ք ձեռքերը:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.09 ԵՐԳԵ՛Ք ԱՆՏԱՌԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ: Հորինե՛ք կամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

3 թեմայով որևէ նկար, քանդակ կամ արվեստի
2 այլ ստեղծագործություն: Գրե՛ք հեղինակային
1 բացատրություն ձեր ստեղծագործության վերաբերյալ:
Կազմակերպե՛ք գեղարվեստական պատկերասրահ և
ցուցադրե՛ք ձեր խմբի անդամ ների ստեղծագործական
աշխատանքները: Ցուցահանդեսին հրավիրե՛ք ձեր
հարազատներին ու ընկերներին և ներկայացրե՛ք ցուցադրված
գործերը:

ԵԿԱՆ, ՔԱԹԱՐ
ԱԲԻ ԱԲՐ ԱՀԱՄ, 13 ՏԱՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.10 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ: Ստեղծե՛ք անտառի

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ
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ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
Մի՛ հավաքեք և մի՛ կերեք անծանոթ բույսեր: Դրանք կարող
են թունավոր լինել:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

Մասնակցե՛ք անտառում կողմ նորոշվելուն
3 նվիրված պարապմունքին, որի ժամանակ
2 դուք, անտառում պետք է գտնեք ձեր
ճանապարհը քարտեզի օգնությամբ: Ստուգե՛ք՝
արդյոք կարողանու՞մ եք կողմ նորոշվել անտառում
տարվա տարբեր եղանակներին: Օրինակ, գարնանը կամ
ամռանը կարող եք կազմակերպել անտառային արշավ, իսկ
ձմռանը` անտառում զբոսնել քայլքի դահուկների օգնությամբ
կամ զբաղվել դահուկասահքով:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

անտառը սրբազան, հոգևոր կամ կրոնական
3 վայր է: Ընտրե՛ք երեք բնիկ համայնք կամ
2 կրոն, որոնք բարձր են գնահատում անտառը:
1 Պարզեք, թե ինչու՞ է անտառն այդքան կարևոր
նրանց համար: Ինչպե՞ս են նրանք օգտվում անտառից:
Անտառի ո՞ր մասն են օգտագործում և ե՞րբ են օգտագործում:
Ինչպիսի՞ անտառային տաբուներ գոյություն ունեն: Ձեր
կարծիքով, ինչու՞ են նրանք որպես հատուկ վայր ընտրել
անտառը, և ոչ թե, օրինակի համար, քաղաքի կենտրոնը: Ձեր
հետազոտության արդյունքներով կիսվե՛ք ձեր խմբի անդամ ների
հետ:

Գ.13 ԳՏԵ՛Ք ՁԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ:

Բ

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.12 ՍՐԲԱԶԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ: Ոմանց համար

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

նությունը բույսերի, կենդանիների և նույնիսկ մարդկանց
3 համար անհրաժեշտ սննդարար նյութերի գերազանց աղբյուր
2 է: Հրավիրե՛ք այնպիսի անձնավորության, որը զբաղվում
1 է անտառային վայրի պտուղների հավաքմամբ: Եթե դուք
ծանոթ չեք այդպիսի մարդկանց հետ, ապա պարզապես
փորձե՛ք պարզել, թե ո՞ր ուտելի բույսերն են աճում մոտակա
անտառներում: Ինչպե՞ս կարող եք դրանցից համեղ, անվտանգ և
առողջ սնունդ պատրաստել: Խնդրե՛ք մեծահասակներին օգնել
ձեզ կերակուր պատրաստել անտառից հավաքած մթերքներից
կամ դա արե՛ք ամբողջ խմբով: Բարի՛ ախորժակ:

Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.11 ԱՆՏԱՌԻ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ: Անտառային կենսաբազմազա-

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.14 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏԻ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ
3 ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՔԱՆԴԱԿ: Բնական աղետի տպավորության

տակ պատրաստե՛ք որևէ քանդակ: Երբ բնական որևէ
2 վտանգավոր երևույթ, օրինակ, ջրհեղեղը, թայֆունը, փոթորիկը,
ցիկլոնը (պտտահողմը) և երկրաշարժը լրջորեն վնասում է
մարդկանց, նրանց տները և գոյատևման միջոցները, այդ
երևույթը կոչվում է «աղետ»: Ողբերգությունը և կորուստը
հաղթահարելու համար, մարդիկ երբեմ ն ստեղծում են
քանդակներ և այլ արվեստի գործեր՝ օգտագործելով, օրինակ,
արմատախիլ արված ծառերը: Եթե ապրում եք աղետներից
տուժած տարածքում, ապա դուք նույնպես կարող եք այդկերպ
ստեղծել արվեստի գործեր: Հակառակ դեպքում, օգտագործեք
այնպիսի փայտանյութ, որը ստացվել է կայուն եղանակով:
Եթե ապրում եք ծովից ոչ հեռու, կարող եք օգտագործել նաև
ալիքների կողմից ափ շպրտված ծառերի մ նացորդները:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.15 ՀԵՏՔԱԳԵՏՆԵՐ: Անտառում կամ անտառի հարևանությամբ
ապրող որոշ մարդիկ հիանալի կողմ նորոշվում են այնտեղ,
3 նույնիսկ, եթե չկան ճանապարհներ կամ ճանապարհային
2 նշաններ: Փոխարենը, նրանք օգտագործում են այլ ուղենիշներ
կամ հետքեր, որպեսզի գտնեն իրենց ճանապարհը: Սովորե՛ք
պատրաստել հետքերը խորհրդանշող նշաններ, օրինակ,
«Գնացե՛ք ուղիղ», «Թեքվե՛ք աջ», «Կանգ առե՛ք» կամ «Ես գնացել
եմ տուն»: Երկու կամ երեք ընկերոջ հետ զբոսնե՛ք անտառում՝
թողնելով ձեր հետքերը խորհրդանշող նշանները: Մեկ այլ խմբի
առաջարկե՛ք հետևել ձեզ՝առաջնորդվելով այդ նշաններով:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

C.16 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐ: Անտառներում ապրող
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որոշ ժողովուրդներ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ և
3 անասնապահությամբ: Նրանք բույսերի աճեցման միջոցով
2 կարող են ակտիվորեն կառավարել, երբեմ ն էլ բարելավել
տարածաշրջանի կենսաբազմազանությունը: Պարզե՛ք,
թե ո՞վ քեր են անտառում զբաղվում ֆերմերությամբ: Ձեր
ուսում նասիրության արդյունքներով կիսվեք ձե՛ր խմբի հետ՝
պատրաստելով մակետ, ծիծաղաշարժ կոմիքս կամ գրելով կարճ
նկարազարդ պատմվածք:

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.18 ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

Վերցրե՛ք հարցազրույց բնիկ ժողովրդի
3 ներկայացուցչից այն խնդիրների վերաբերյալ,
2 որոնց առերեսվում է նրա ժողովուրդը, և
այն մասին, թե ինչպե՞ս են նրանք օգտագործում
անտառային ռեսուրսները: Հարցազրույցի հիման վրա
գրե՛ք լրագրային հոդված կամ պատրաստե՛ք ռեպորտաժ
ռադիոյի համար: Մի՛ մոռացեք ստանալ ձեր պատրաստած
նյութի տարածման համար թույլտվություն այն անձից, ով
ձեզ տրամադրել է այդ տեղեկատվությունը: Թույլտվություն
ստանալուց հետո, կարող եք ձեր պատրաստած հոդվածը
կամ ռեպորտաժը ներկայացնել որևէ տեղական թերթի կամ
ռադիոկայանի:

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ժողովուրդներ, օրինակ, Արևմտյան Պապուայի կորովայները,
3 ջունգլիներում իրենց տները կառուցում են ծառերի վրա:
2 Պարզե՛ք, թե ո՞ր ժողովուրդներն են անտառում կառուցում իրենց
ժամանակավոր կամ մշտական կացարանները՝ խրճիթները,
գամակները, տները: Պատրաստե՛ք այդ կացարաններից որևէ
մեկի մակետը:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.17 ԿՅԱՆՔԸ ԾԱՌԵՐԻ ՎՐԱ: Անտառներում ապրող որոշ

Գ
ՎՏԱՆԳ

Բերե՛ք մեկ օրինակ այն մասին, թե ինչպե՞ս է անտառն
3 օգտագործվել որպես քաղաքական դիմադրության վայր,
օրինակ, Հնդկաստանում «Չիպկո» շարժումը կամ «Կանաչ
գոտի» շարժումը Քենիայում: Պարզե՛ք մանրամասները՝
ի՞նչը, ե՞րբ և որտե՞ղ է տեղի ունեցել: Ովքե՞ր են մասնակցել
այդ իրադարձություններին: Ո՞րն է եղել դրանց պատճառը:
Ի՞նչ արդյունքների են հանգեցրել: Ինչու՞ էր անտառն այդ
շարժում ների համար կարևոր: Ձեր ուսում նասիրության
արդյունքները ներկայացրե՛ք հետաքրքիր ձևաչափով, օրինակ,
աուդիո ձայնագրության (փոդքասթ), ասմունքի, պարի կամ
ռեպորտաժի տեսքով:

Դ

Գ.20 Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է
արժանացել ձեր ուսուցչի կամ սկաուտ առաջնորդի կողմից:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2 3

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Գ.19 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺԻՆ Դ.

ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝
ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Դ.1. ԿԱՄ Դ.2. ԵՎ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ)
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ ԸՍՏ ՁԵՐ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ:
«ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ
ÙՀԱՍԿԱՆԱԼ,
Ù
թե ի՞նչ գործոններ են սպառնում մեր
անտառներին,
ÙԳԻՏԱԿՑԵԼ
Ù
մեր մոլորակի համար անտառների
կորստի հետևանքները:

120

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

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.01 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ: Պատրաստե՛ք կոլաժ, մակետ
կամ պաստառ՝ ձեր տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում
3 անտառներին սպառնացող վտանգների մասին: Գրե՛ք համառոտ
2 բացատրություն այդ վտանգների հետևանքների, ինչպես նաև
1 այն մասին, թե ինչպե՞ս կարող ենք փոխել իրավիճակը: Փորձե՛ք
պարզել՝ կարո՞ղ եք արդյոք ձեր աշխատանքները ցուցադրել
դպրոցում, հանրային զբոսայգում կամ հասարակական
նշանակության որևէ այլ վայրում:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
ՎՏԱՆԳ

Գ

, 13
ԻՄ

ՍՆ

ՏԱ
ԼՎ
Ա

Ա

ՍՐ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դ

ՏԱՐ

Ե Կ ԱՆ , Բ ԱՆ Գ Լ ԱԴ Ե Շ

ոչնչացման կամ դեգրադացիայի արդյունքում տուժում են վայրի
3 կենդանիները: Հազարավոր վտանգված կենդանատեսակների
2 շարքում են Երկիր մոլորակի այնպիսի հայտնի բնակիչները,
1 ինչպիսիք են՝ հսկա պանդաները, ասիական ռնգեղջյուրները,
վագրերը, օրանգուտանները և գորիլաները: Ընտրե՛ք
անհետացման եզրին գտնվող անտառային կենդանիներից որևէ
մեկին և պատրաստե՛ք պաստառ՝ նկարագրելով այդ կենդանու
ներկա վիճակը և այն, թե ինչպե՞ս, ձեր կարծիքով, կարելի է փրկել
այդ կենդանուն անհետացումից:

.Ս

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.02 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ: Անտառների

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Դ.03 ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՈՒՄ: Կազմակերպե՛ք հանդիպում

անտառարդյունաբերության ոլորտի աշխատողի հետ: Հարցրե՛ք
3
նրան, թե ի՞նչ միջոցներ է ձեռնարկում իրենց ընկերությունը և
2
անտառարդյունաբերական կազմակերպությունը վստահեցնելու,
1 որ անտառները չեն վերանում: Կարո՞ղ են արդյոք սպառողները
(մարդիկ, որոնք գնում են փայտյա արտադրանքներ) աջակցել
փայտանյութի կայուն օգտագործմանը: Ինչպե՞ս կարող եք
ապացուցել, որ այս կամ այն արտադրանքը պատրաստված
չէ վտանգված ծառատեսակներից կամ կուսական անտառում
աճող ծառերից:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.04 ՕՏԱՐԱԾԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ: Պարզե՛ք՝ ի՞նչ օտարածին

(ինվազիվ) տեսակներ են տարածված ձեր տարածաշրջանի
3 անտառներում: Դրանք ի՞նչ տեսակների են պատկանում՝
2 միջատներ, կաթնասուններ, բակտերիաներ, ծառեր, խոտեր:
1 Որտեղի՞ց են դրանք հայտնվել: Ի՞նչ ճանապարհով են մուտք
գործել անտառներ: Ինչպե՞ս են դրանք ազդում անտառի վրա:
Ի՞նչ միջոցառում ներ է հարկավոր ձեռնարկել՝ նմանօրինակ
երևույթները կանխելու համար: Ձեր բացահայտում ներով կիսվե՛ք
ձեր խմբի հետ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.05 ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ: Բաժանվե՛ք խմբերի:

Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ընտրի մեկ մայրցամաք: Պարզե՛ք,
3
թե ներկայումս որքա՞ն է այդ մայրցամաքի անտառային
2 ծածկույթի մակերեսը և դրա ո՞ր մասն է կորսվել տարիների
1 ընթացքում: Ո՞րն է պատճառը: Ի՞նչ ազդեցություն է թողնում
անտառային մակերեսների կորուստն այդ մայրցամաքում
ապրող մարդկանց կյանքի վրա: Պատրաստե՛ք պաստառ, որում
շարադրե՛ք ձեր հետազոտության արդյունքները, և ցույց տվեք
դրանք մյուս խմբերին՝ քննարկման համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.06 ԱՆՏԱՌԸ ՁԵՐ ԿՅԱՆՔՈՒՄ: Կա՞ արդյոք անտառ ձեր
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բնակավայրի շրջակայքում: Ի՞նչ կարևոր դերակատարում ունի
3
անտառը ձեր կյանքում: Ինչպիսի՞ զգացողություններ կունենաք,
2 եթե հանկարծ անտառը վերանա: Գրե՛ք շարադրություն
1 այն մասին, թե ի՞նչ նշանակություն ունի անտառը ձեզ և ձեզ
շրջապատող մարդկանց համար: Եթե ապրում եք անտառից
հեռու, ապա գրե՛ք, թե ինչու՞ կուզենայիք, որ մոտակայքում
անտառ լիներ և այն ի՞նչ ազդեցություն կունենար ձեր կյանքի
վրա: Շարադրությունը բարձրաձայն կարդացե՛ք ձեր խմբի
անդամ ների համար:

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՍԻԴՀԻ Պ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ր Ա Ս ԱԴ , 8
Տ Ա Ր Ե Կ ԱՆ

, ՔԱԹԱՐ

Ա

Գ
ՎՏԱՆԳ

ինչպիսի՞ անտառներ են աճում աշխարհի
3 տարբեր երկրներում և ընտրե՛ք այն
2 անտառը, որը ձեզ ամենից շատ է դուր գալիս:
1 Կցանկանայի՞ք լինել այդ անտառում: Ինչու՞: Ի՞նչ
վտանգներ են սպառնում այդ անտառին: Մարդիկ
ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկում այն պահպանելու համար:
Տվյալ անտառը պահպանելու ի՞նչ գաղափարներ կարող եք
առաջարկել: Պատրաստե՛ք պաստառներ այդ անտառի մասին,
և ձեր կարծիքովՙ ինչու՞ է կարևոր հետևել այդ անտառին։
Ցուցադրե՛ք պաստառները ձեր խմբի հանդիպում ներից մեկի
ժամանակ:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.08 ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԻՍ: Որոշ շրջաններում,

օրինակ, Կենտրոնական Աֆրիկայում, վայրի կենդանիների
3
միսը գյուղաբնակների համար ծառայում է որպես սպիտակուցի
2 կարևոր աղբյուր: Ցավոք, որոշ տարածքներում բնական
ռեսուրսների գերշահագործման հետևանքով կենդանիների
որոշ տեսակներ անհետանում են: Բերե՛ք օրինակներ երեք
այն երկրների վերաբերյալ, որտեղ մարդիկ սնվել են վայրի
կենդանիների մսով: Ո՞ր կենդանիների միսն է օգտագործվում
սննդում: Ինչպե՞ս է դրանց որսը կատարվում: Ի՞նչ ազդեցություն
է թողնում վայրի կենդանիների որսն անտառի վրա: Ձեր
կարծիքով, ի՞նչ պետք է արվի «վայրի կենդանիների մսի
ճգնաժամը» հաղթահարելու համար: Ձեր ուսում նասիրության
արդյունքներով կիսվե՛ք խմբի երեխաների հետ:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե
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ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.07 ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ ԱՆՏԱՌԸ: Պարզե՛ք՝

Բ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.09 ԱՆՏԱՌԱԶՐԿՈՒՄ ԵՎ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ:

Անտառազրկումը և դեգրադացիան լուրջ վտանգ են
3
ներկայացնում անտառների համար ամբողջ աշխարհում:
2 Ձեր երկրի տարածքի քանի՞ տոկոսն են կազմում կուսական
անտառները և քանի՞սը՝ մյուս տեսակների անտառները: Մեր
օրերում ի՞նչ արագությամբ է տեղի ունենում անտառազրկումը
ձեր երկրում: Անտառազրկումը, միջին գլոբալ ցուցանիշի
համեմատ, արա՞գ, թե՞ դանդաղ տեմպերով է տեղի
ունենում: Անտառազրկման տեմպերն ավելի
արագացե՞լ, թե՞ դանդաղել են՝ նախորդ տարիների
համեմատ: Ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞ է այդպես:
Հետազոտության արդյունքներով կիսվե՛ք ձեր
խմբի հետ: Նյութի ներկայացման նկատմամբ
հանդես բերե՛ք ստեղծագործական մոտեցում:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.10 ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՋՐԱՅԻՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Կյանքի բոլոր ձևերն ունեն

ջրի կարիք՝ գոյատևման համար: Այնուամենայնիվ,երբեմ ն,
3
տարվա որոշ եղանակներին ջրի բավարար քանակով
2 ապահովվածությունը դառնում է խնդիր կենդանիների և բույսերի
տեսակների համար, օրինակ, տեղում ների բացակայության
դեպքում կամ ձմռանը, երբ ջուրը սառչում է: Պարզե՛ք, թե չորս
տարբեր տեսակների պատկանող անտառային կենդանիները
և բույսերը (օրինակ, փշատերև ծառը, թռչունը, սունկը և վայրի
ծաղիկը) այդպիսի պայմաններում ինչպե՞ս են կարողանում
ջուր հայթայթել կամ առանց ջրի ապրել: Ձեր կարծիքով, այդ
ռազմավարություններն ապագայում կպահպանե՞ն իրենց
արդյունավետությունը, եթե կլիմայի փոփոխությունը բացասաբար
անդրադառնա ջրային պաշարների մատչելիության վրա: Ինչու՞
կամ ինչու՞ «ոչ»:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.11 ՈՉ ԲՆԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ Է: Երբեմ ն
3
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որոշ ոչ բնափայտային արտադրանքների արտադրությունն
իրականացվում է շրջակա միջավայրի համար վնասակար
եղանակով: Օրինակի համար, անտառի հսկայական տարածքներ
հաճախ ազատում են բուսականությունից՝ արմավենու
պլանտացիաներ հիմ նելու նպատակով (արմավենու յուղի
շահութաբեր արտադրության համար): Փորձե՛ք պարզել, թե ձեր
տանն օգտագործվող արտադրանքներից որո՞նք են արմավենու յուղ
պարունակում: Արդյո՞ք դրանք ստացվել են էկոլոգիապես կայուն
եղանակով: Եթե ոչ, ապա կարո՞ղ եք արդյոք դրանք փոխարինել
այնպիսի արտադրանքներով, որոնք ստացվել են շրջակա
միջավայրի համար անվնաս եղանակով:
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

հրդեհները կարող են լինել անտառի կյանքի
3 բնական շրջափուլի բաղադրիչներից մեկը:
Գոյություն ունեն ծառեր, որոնց սերմերի
ծլարձակման համար բարձր ջերմաստիճանը
նույնիսկ անհրաժեշտություն է: Մյուս կողմից,
պատահում են հրդեհներ, որոնք ոչնչացնում են անտառի
հսկայական տարածքներ և մարդկանց տներ: Պարզե՛ք, թե ձեր
երկրում անտառային հրդեհների դեմ պայքարի ի՞նչ միջոցներ
են ձեռնարկվում: Ձեր երկրում կազմակերպվու՞մ են արդյոք
վերահսկելի հրդեհներ (անտառի որոշակի տարածքների այրում
հսկողության ներքո): Բնակչությանն իրազեկու՞մ են արդյոք
անտառային հրդեհների կանխարգելման միջոցառում ների
մասին: Ի՞նչ նշանակություն ունեն հրդեհներն անտառային
էկոհամակարգերի համար: Ի՞նչ կարող եք անել պատահական
և անվերահսկելի հրդեհների կանխարգելման համար: Ձեր
գաղափարներով կիսվե՛ք խմբի հետ:

խմբեր, սկսե՛ք ուսում նասիրել ձեր բնակավայրում շրջակա
3 միջավայրի աղտոտման խնդիրները, օրինակ, ջրային ռեսուրսների
աղտոտումը (այդ թվում՝ թթվային անձրևի տեսքով), ինչպես նաև
հողի աղտոտումը: Պարզե՛ք՝ հիմ նախնդի՞ր է դա ձեր երկրում,
թե՞ ոչ: Որո՞նք են դրա պատճառները: Ազդու՞մ է արդյոք շրջակա
միջավայրի աղտոտում ն անտառի կենսաբազմազանության վրա,
և, եթե այո, ապա՝ ինչպե՞ս: Ի՞նչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել
աղտոտումը կանխելու համար: Ներկայացրե՛ք ձեր հետազոտության
արդյունքները ռեպորտաժի կամ հոդվածի տեսքով:

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

Դ.14 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ: Կազմելով փոքր
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Բ

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.13 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐ: Անտառային

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

3 Պարզե՛ք, թե պատմական անցյալում
2 մթնոլորտն ի՞նչ գազերից է բաղկացած
եղել: Համեմատե՛ք ներկայիս իրավիճակի հետ՝
ի՞նչ գազեր են պարունակվում մթնոլորտում, ինչպիսի՞ն
է դրանց պարունակության մակարդակը: Ինչու՞ են այդ
փոփոխությունները տեղի ունեցել: Գիտնականների կարծիքով,
ի՞նչ ազդեցություն ունեն մթնոլորտային գազերն անտառային
բուսականության վրա: Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կարող է պատահել,
եթե ածխածնի երկօքսիդի մակարդակը շարունակի աճել: Ձեր
եզրակացություններով կիսվե՛ք ձեր խմբի հետ:

Դ

Դ.15 Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է
արժանացել ձեր ուսուցչի կամ սկաուտ առաջնորդի կողմից:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1 2 3

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Դ.12 ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱԺԻՆ Ե.

Ձ Ե Ռ Ն Ա ՐՒՆԿՆ ԵԵՐ ´ Ք
Գ Ո Ր Ծ Ո Ղ Ո ՒԹ Յ Ո

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք Ե.1. ԿԱՄ Ե.2. ԵՎ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ)
ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ ԸՍՏ ՁԵՐ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ:
«ՁԵՌՆԱՐԿԵ´Ք ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՁԵԶ ԿՕԳՆԻ՝
ÙԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
Ù
և ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ անտառների
պահպանությանն ուղղված համայնքային
նախաձեռնությանը,
ÙՀԱՄՈԶԵԼ
Ù
այլ մարդկանց՝ միանալու Երկիր մոլորակի
անտառների պահպանության ջանքերին:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Ա
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԿԱՏԱՐԵ
՛Ք
ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԵՐԿՈՒ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ
տոնին, որի ժամանակ խորհուրդ ենք տալիս կազմակերպել
3 խաղեր, երաժշտական համարների կատարում, սպորտային
2 մրցում ներ, զվարճություններ, հյուրասիրություն և այլ հետաքրքիր
1 միջոցառում ներ: Տոնակատարությանը հրավիրե՛ք ձեր
հարազատներին ու ընկերներին: Այս միջոցառման ժամանակ
կարող եք կազմակերպել ցուցահանդեսներ, շնորհանդեսներ,
ներկայացում ներ, որոնց նախապատրաստվել եք «Անտառային
ոլորտի մարտահրավերների խորհրդանիշ կրծքանշան» ծրագրի
իրականացման ողջ ընթացքում: Եթե ձեր երկիրն ունի անտառի
ազգային օր, դուք կարող եք անտառի տոնը նշել հենց այդ օրը:
Անտառի միջազգային օրն ամեն տարի նշվում է մարտի 21-ին, իսկ
կենսաբազմազանության միջազգային օրը՝ մայիսի 22-ին:

Բ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.01 ԱՆՏԱՌԻ ՏՈՆԸ: Կազմակերպե՛ք և / կամ մասնակցե՛ք անտառի

3
2
1

այն վայրը, որտեղ հնարավոր է կազմակերպել ծառատունկ: Նախ
քննարկե՛ք, թե ի՞նչ ծառեր եք տնկելու: Հետևյալ կայքում կարող եք
գտնել ծառեր տնկելու վերաբերյալ անհրաժեշտ հրահանգները՝
http://greenwave.cbd.int/resources/how-to-plant: Կազմակերպե՛ք
ծառատունկի պաշտոնական արարողություն: Հրավիրե՛ք
ընկերներին և հարազատներին, բոլորին բաժանե՛ք ծառերի և
անտառների մասին տեղեկատվական
նյութեր, խրախուսե՛ք նրանց, որպեսզի
նրանք նույնպես կազմակերպեն
նմանօրինակ միջոցառում ներ:
Մի՛ մոռացեք նորատունկ
ծառերի ոռոգման և
խնամքի համար
պարտավորությունների
ստանձնման մասին:

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.02 ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ: Ուսուցչի կամ ծնողների հետ միասին գտե՛ք

Ց Ո ՒՆ Գ

ՆԳՈ
ՒԵ
ՆՏ
ԱՀ

Ա,

14

ՏԱ

ՐԵ

ԿԱ

Ն,

ՎԻ

ԵՏ Ն

ԱՄ
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Ե
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Դ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.03 Ո՛Չ ԱՂԲԻՆ: Ցավոք, երբեմ ն աղբը դառնում է անտառի
3
2
1

բնապատկերի անբաժանելի մասը: Գնացե՛ք մոտակա անտառ
և այնտեղ փնտրե՛ք աղբ և այլ թափոններ: Դուք կզարմանաք՝
տեսնելով, թե բնությունն ինչպե՞ս է քայքայում թափոնները` թղթե
բաժակները, ինչպես են հին ժանգոտ մեքենայում աճում մամուռ
և այլ խոտաբույսեր: Մտածե՛ք այն մասին, թե ինչպե՞ս կարող եք
մաքրել անտառն աղբից և կանխել դրա հետագա աղտոտումը:
Ձեր գաղափարներով կիսվե՛ք հարազատների և ընկերների հետ:
Հավաքե՛ք աղբը և նետե՛ք, օրինակի համար, աղբամանը:
Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործե՛ք
ձեռնոցներ և պաշտպանիչ հագուստ:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.04 ՖՒՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ՝
ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

Կազմակերպե՛ք անտառների
պահպանության համար անհրաժեշտ
3
գումարների հավաքագրում: Հավաքված
2 գումարը նվիրաբերե՛ք անտառների
1 պահպանության հարցերով զբաղվող տեղական
խմբին կամ այլ երկրներում անտառների պաշտպանության
ոլորտում գործունեություն ծավալող կազմակերպություններին:
Որևէ կառույցին աջակցելու վերաբերյալ ձեր որոշումը
կայացրե՛ք գումարների հավաքագրմանը նվիրված
միջոցառման մեկնարկից առաջ: Մի՛ մոռացեք, որ գումարների
հավաքագրումը հիանալի հնարավորություն է՝ անտառների,
դրանց օգտակար հատկությունների և անտառներին
սպառնացող վտանգների մասին տեղեկատվություն
տարածելու համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.05 ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԻՆՎԱԶԻՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ:
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Պատրաստե՛ք այնպիսի պաստառ, որը մարդկանց կիրազեկի այն
3 մասին, թե ի՞նչ միջոցառում ներ կարելի է ձեռնարկել ինվազիվ
2 տեսակների տարածումը մեկ անտառից մյուսը կանխարգելելու
1 համար: Պաստառը փակցրե՛ք հանրային վայրում, օրինակ,
անտառ տանող ճանապարհի սկզբնամասում, դպրոցում
կամ պուրակում: Դուք կարող եք նաև ձեր համայքի համար
կազմակերպել այդ թեմայով շնորհանդես:

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

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ
3 հետևե՛ք, թե ինչպե՞ս եք օգտագործում բոլոր այն կենցաղային
2 իրերը, որոնք պատրաստված են փայտանյութից, օրինակ`
1 թղթե անձեռոցիկները, տետրերը և այլն: Արդյոք դրանք
ավելի շա՞տ եք օգտագործում, քան անհրաժեշտ է: Կարո՞ղ
եք դրանք վերաօգտագործել: Ուղարկու՞մ եք արդյոք այս
նյութերը վերամշակման, եթե դրանց օգտագործումը դառնում
է անհնարին: Պատրաստե՛ք հիշեցում ների ստուգաթերթիկ
և փակցրե՛ք այն նկատելի տեղում (օրինակ, սառնարանի
վրա): Ստուգե՛ք, որքանո՞վ են ընտանիքի բոլոր անդամ ները
հետևում այդ կանոններին, և որքանո՞վ է դա ազդել բնափայտից
արտադրված ապրանքների օգտագործման ծավալների վրա:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Բ

Գ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

ՎՏԱՆԳ

ԵԿԱՆ, ՄԵՔՍԻԿԱ
ՍՈՖՅԱ ԴԵԼ ՌԻՈ ՌՈԽԱՍ, 7 ՏԱՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.07 ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ,
ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ: Մի քանի օր շարունակ ուշադիր

Ա

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

անդամ ների հետ դիտե՛ք անտառների մասին որևէ
3 վավերագրական կինոնկար: Դիտում ն ավարտելուց հետո,
2 քննարկե՛ք կինոնկարում արծարծված հարցերը: Ֆիլմում ու՞մ
1 տեսակետն էր ներկայացված: Ու՞մ տեսակետը չէր ներկայացված:
Ո՞րն է ֆիլմի հիմ նական գաղափարը: Ֆիլմ ն ի՞նչ միջոցներ է
առաջարկում և ամենագլխավորն՝ այդ առաջարկներից որո՞նք
կարող է ձեր խումբը կատարել: Մշակե՛ք գործողությունների
պլան, այնուհետև իրականացրե՛ք այն:

Դ
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Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.06 ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՖԻԼՄԻ ԴԻՏՈՒՄ: Ձեր խմբի

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

E.08 ԿԱՆԱՉ ԱԼԻՔ: Անցկացրե՛ք «Կանաչ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ալիք» խորագրով միջոցառում՝
3 նվիրված կենսաբազմազանության
2 միջազգային օրվան: «Կանաչ ալիք»-ը
1 կենսաբազմազանության վերաբերյալ երեխաների
և երիտասարդների շրջանում իրականացվող
կրթական գլոբալ քարոզարշավ է: Վերջինիս հիմ նական
գործունեությունն ամեն տարի տեղական մակարդակում
ծառատունկերի կազմակերպում ն է՝ կենսաբազմազանության
միջազգային օրը (22 մայիսի), տեղական ժամանակով ժամը
10:00-ին: Այդ արարողությունները միասին ձևավորում են
այսպես կոչված «կանաչ ալիքը», որը սկսվում է Հեռավոր
Արևելքից և տարածվում ողջ աշխարհում: Մի՛ մոռացեք
գրանցվել հետևյալ կայքում՝ greenwave.cbd.int:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

E.09 ԿԱՆԱՉ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ: Առողջ հողն առանցքային
նշանակություն ունի անտառի առողջության համար: Դուք կարող
3 եք ձեր ներդրում ն ունենալ՝ հոգ տանելով ձեր պարտեզի հողի
2 մասին: Օրինակ, կարող եք կոմպոստի համար պատրաստել
արկղ (տե՛ս www2.epa.gov/recycle/composting-home):
Կոմպոստն օրգանական նյութերի վերամշակման բնական
եղանակ է, որն անհրաժեշտ է կյանքի շրջափուլի շարունակման
համար: Միլիարդավոր միկրոօրգանիզմ ներ, որոնք ապրում
են առողջ հողում, մեռած բույսերը վերածում են նոր, բույսերի
աճի համար անհրաժեշտ սննդարար նյութերի: Պահե՛ք օրագիր,
որպեսզի գրի առնեք այն ամենը, ինչ նետում եք կոմպոստի
արկղի մեջ և հետևե՛ք բույսերի աճին, որպեսզի արձանագրեք՝
բարելավում կա՞, թե՞ ոչ: Եթե այգի չունեք, պատրաստե՛ք պաստառ
կոմպոստի և դրա կարևորության մասին և այն տարածե՛ք այգի
ունեցող ձեր ընկերների և հարազատների շրջանում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.10 ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ: Մի քանի
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3
2

ամիս շարունակ, շաբաթական մի քանի ժամ
հատկացրե՛ք անտառների պահպանության
հարցերով զբաղվող տեղական
կազմակերպությունում կամավորական
աշխատանքներ կատարելուն:

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

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

Բ

3 Պահե՛ք օրագիր, որպեսզի գրի առնեք
2 ձեր այն ամենօրյա սովորույթները և դրանց
հնարավոր ազդեցությունը անտառների վրա:
Օրինակ, դուք էլեկտրաէներգիա կամ տավարի միս
արդյո՞ք ավելին եք օգտագործում, քան անհրաժեշտ է: Ոչ
բնափայտային կամ բնափայտային արտադրանքներն արդյո՞ք
ձեռք եք բերում միայն պատասխանատու ընկերություններից:
Մեկ ամիս անց հավաքվե՛ք խմբի երեխաներով և համեմատե՛ք
գրառում ները: Քննարկե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող եք փոխել ձեր
սպառողական վարքագիծը դեպի լավը:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԼԱՎ
ՄԻՏՔ

Գ
ՎՏԱՆԳ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.12 ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ
ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

3 կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են անտառների
2 հարցերով: Տեղեկություններ ձեռք բերե՛ք այդ
կազմակերպություններից և որոշում կայացնողներից մի
քանիսի մասին: Բոլոր այն հարցերից, որոնց անդրադառնում
են այդ կազմակերպությունները, ո՞ր հարցն է ձեզ ամենից
շատ հետաքրքրում: Ինչու՞ է այս խնդիրը կարևոր ձեզ
համար: Որո՞նք են այդ խնդրի լուծման հնարավոր ուղիները:
Անտառային քաղաքականության վերաբերյալ ձեր կարծիքը
հայտնե՛ք պաշտոնատար անձանց կամ տեղական
պատգամավորներին: Նրանց կարող եք դիմել
փոստով, հեռախոսով կամ անձամբ այցելության
միջոցով:

Ա

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.13 ԴԱՐՁԵ՛Ք ԲԼՈԳԵՐ: Խմբի անդամ ներով ստեղծե՛ք բլոգ՝

նվիրված տեղական անտառին և դրա պաշտպանության տարբեր
3 եղանակներին: Էլեկտրոնային փոստով հարազատներին և
ընկերներին ուղարկե՛ք տեղեկատվություն բլոգի մասին՝ խնդրելով
նրանց տվյալ տեղեկատվությունը փոխանցել մյուսներին:
Խնդրե՛ք մարդկանց ուղարկել իրենց մեկնաբանությունները կամ
հարստացնել անտառին վերաբերող նյութի բովանդակությունը:
Իրականացրե՛ք անտառներին նվիրված լուսանկարների մրցույթ,
լուսանկարները վերբեռնե՛ք բլոգում և խնդրե՛ք ընթերցողներին
քվեարկել լավագույն լուսանկարի օգտին:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Դ

Ե

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Ե.11 ԿԱՊԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԻ
ՀԵՏ: ՄԱԿ-ից բացի, գոյություն ունեն նաև այլ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ե.14 ԶԲԱՂՎԵ՛Ք ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ: Պատրաստե՛ք բիզնես
3

նորությունների լրահոս՝ ածխածնի շուկաների և ածխածնի
արտանետում ների փոխհատուցման վերաբերյալ մարդկանց
իրազեկելու համար: Ներկայացրե՛ք ձեր լրահոսը ռադիո- կամ
հեռուստահաղորդման կամ առցանց նորությունների տեսքով:

Ե.15 Կատարե՛ք ցանկացած այլ առաջադրանք, որը հավանության է

ՏԱ

ՐԵ

ԿԱ

Ն,

ԻՆ

ԴՈ

ՆԵ

ԶԻԱ

արժանացել ձեր ուսուցչի կամ սկաուտ առաջնորդի կողմից:
ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1 2 3

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

ԵԿ

ՈՄ

Ա
ԱՐ

4
,1

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ

Մասնակցի անունը՝

Տ Ա ՌՆ Ե Ր

Մասնակցի տարիքը 1

(5-10 տարեկան)

2

(11-15 տարեկան)

3

(16 տարեկան և բարձր)

ՀՐ

ԿՐ

ԾՔԱ

ՄԱՐՏԱ

ՆՇԱՆ

ԱՆ

ՀԱՂԹԱՀ

ԱՐՄ

Ա

քի

ան

ր
ադ
աջ
Առ արը
մ
հա

քի

ն
րա
ադ
աջ ումը
ռ
ն
Ա
վա
ան

ան
րմ
տա իվ ը
ա
թ
Կ
սա
ամ

րի
ւնը
վա ությո
կա
Ղե րագր
ո
ստ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԱՆՏԱՌԸ
ԵՎ ԱՆՏԱՌԻ
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ

Բ

ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Գ

ԱՆՏԱՌԸ ԵՎ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

ՎՏԱՆԳ

ՐԻ

ԱՆ

Դ

ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ՝
ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ա

ՎԵ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Այս ստուգաթերթիկը կօգնի ձեզ հետևել ձեր կատարած
առաջադրանքներին: Բոլոր անհրաժեշտ առաջադրանքները կատարելուց
հետո, դուք կվաստակեք մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան:

Ե

ՁԵՌՆԱՐԿԵ՛Ք
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՁԵՐ

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

ԱՆ Տ Ա Ռ

Ն
ԵՐ

Մասնակիցներին պարգևատրելու
նպատակով վկայագրեր և կրծքանշաններ
ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել՝
ուղարկելով հաղորդագրություն
yunga@fao.org էլեկտրոնային
փոստի հասցեով: Հավաստագրերը
տրամադրվում են անվճար, իսկ
կրծքանշանները կարող եք գնել կամ
պատրաստել ըստ այն ձևանմուշի
և գրաֆիկական պատկերի, որը
ՅՈՒՆԳԱ-ն կարող է տրամադրել
անվճար՝ ըստ պահանջի:

Ա

ՂԹ

ՇԱ

ԻՀ

Ն

ՀՐԱՎԵՐ

ՁԵՐ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆՆԵՐ

Մենք կցանկանայինք իմանալ Ձեր փորձառության մասին՝
կապված այս ծրագրին Ձեր մասնակցության հետ: Ի՞նչը
Ձեզ առավելապես դուր եկավ: Ձեզ մոտ առաջացա՞ն արդյոք
նոր առաջադրանքների գաղափարներ: Ուղարկե՛ք մեզ Ձեր
նյութերը, գաղափարներն ու առաջարկությունները
yunga@fao.org էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

ՐՏԱ
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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:

ՄԱ

ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ ԵՎ

ՈՒՂԱՐԿԵ՛Ք ՄԵԶ

ՄՆԱՑԵ՛Ք

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՀ

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

ԱՐՄԱՆ ԿՐԾՔ

ԱՆ

«Թռչունների պաշտպանության միջազգային
կազմակերպության» (BIRDLIFE) կայքում կարող
եք գտնել տեղեկատվություն թռչունների, դրանց
բնակմիջավայրերի, կենսաբազմազանության և
բնապահպանական ծրագրերի մասին՝ www.birdlife.org:
«Բնության պահպանության միջազգային ընկերության»
(CONSERVATION INTERNATIONAL) կայքը պարունակում
է տեղեկություններ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ
հաջողված ծրագրերի, ինչպես նաև գրաֆիկական նյութեր
անտառների և կլիմայի փոփոխության հետևանքների
մեղմման գործում դրանց դերի մասին՝ www.conservation.
org/learn/climate/forests/Pages/overview.aspx:
«Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայի
(CONVENTION ON BIODIVERSITY) կայքը պարունակում
է տեղեկատվություն կենսաբազմազանության մասին,
ինչպես նաև երիտասարդության համար առաջարկում է
բազմաթիվ գաղափարներ և նյութեր՝ www.cbd.int/youth:
«Կյանքի հանրագիտարան»-ը (ENCYCLOPEDIA OF
LIFE) առցանց տեղեկատու է և տվյալների բազա, որը
պարունակում է տվյալներ գիտությանը հայտնի բոլոր
կենսաբանական տեսակների մասին` www.eol.org:
«Երեխաների և երիտասարդության համար կլիմայի
փոփոխության մասին ՊԳԿ-ի պորտալ»-ը (FAO CHILDREN
AND YOUTH CLIMATE CHANGE) պարունակում է
տեղեկատվություն կենսաբազմազանության, կլիմայի
փոփոխության և երիտասարդությանը մտահոգող այլ
հարցերի վերաբերյալ նյութերի, միջոցառում ների,
մրցույթների և նախագծերի մասին՝ www.fao.org/
climatechange/youth/en:
«Անտառային ակադեմիա»-յի (FOREST ACADEMY) կայքը
խրախուսում է, որպեսզի հարստացնեք Ձեր գիտելիքները
ծառերի և անտառների մասին՝ առցանց ինտերակտիվ
խաղեր խաղալու և կրծքանշաններ շահելու միջոցով՝
www.theforestacademy.com/en:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ԿԱՅՔԷՋԵՐ

«Կանաչ ալիք»-ը (GREEN WAVE) կենսաբազմազանության
ոլորտում երիտասարդական հետաքրքիր ծրագրի
պորտալ է: Այս կայքում Դուք կգտնեք շատ նյութեր
և պատմություններ այն մասին, թե ինչպե՞ս
են երիտասարդները պահպանում աշխարհի
կենսաբազմազանությունը՝ www.greenwave.cbd.int:

«Թռչունների պաշտպանության թագավորական
ընկերություն»-ը (ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION
OF BIRDS) առաջարկում է հիանալի ծրագիր երեխաների
համար: Վայրի բնության հետազոտողների կայքում
Դուք կգտնեք հետաքրքիր նյութեր և առաջադրանքներ:
Վայրի բնության պահպանությանն ուղղված որոշ
առաջադրանքներ, որոնց կատարման համար
նախատեսված է մրցանակ, ծառայել են որպես ոգեշնչման
աղբյուր սույն ծրագրի համար՝ www.rspb.org.uk/youth:
«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:
Աչքի անցկացրե՛ք «ՏՈՒՆԶԱ»-յի երիտասարդական
ամսագիրը, որն ունի անտառներին նվիրված հատուկ
թողարկում՝ www.ourplanet.com/tunza/issue0403en,
ինչպես նաև ՄԱՇՄԾ-ի ամսագրի հատուկ թողարկումը՝
http://unep.org/pdf/ourplanet/OP-2008-09-enFULLVERSION.pdf:

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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«ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի համաշխարհային ժառանգության
անտառային ծրագիր»-ը (UNESCO’S World Heritage
Forest Programme) խթանում է անտառների
պահպանությունը՝ դրանք հայտարարելով
համաշխարհային ժառանգության օբյեկտներ: Այսօր
այդ օբյեկտները զբաղեցնում են ավելի քան 75 մլն հա
տարածք ամբողջ աշխարհում: Մանրամասները կարող եք
գտնել http://whc.unesco.org/en/activities/43 կայքէջում:

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

«ՄԱԿ-ի դպրոցական կիբերավտոբուս»-ը (UNITED
NATIONS CYBERSCHOOLBUS) գլոբալ կրթական և
ուսուցողական ծրագիր է, որը ներառում է այնպիսի
թեմաներ, ինչպիսիք են խաղաղությունը, մարդու
իրավունքները, շրջակա միջավայրը, առողջությունը,
օվկիանոսները և այլն՝ www.cyberschoolbus.un.org:
ՄԱԿ-ը 2011 թ.-ը հայտարարել է անտառների
միջազգային տարի (UNITED NATIONS INTERNATIONAL
YEAR OF FORESTS): Հետևյալ կայքը պարունակում
է տեղեկատվություն անտառային ոլորտի տարբեր
խնդիրների մասին՝ www.un.org/en/events/iyof2011:
«Աղջիկ առաջնորդների և աղջիկ սկաուտների
համաշխարհային ասոցիացիա»-յի (ԱԱԱՍՀԱ) (WORLD
ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS /
WAGGGS/) կայքը պարունակում է շրջակա միջավայրի
խնդիրների վերաբերյալ մեծ քանակությամբ նյութեր
և նորություններ, օրինակ, «Միասին կարող ենք փոխել
աշխարհը» ձեռնարկը, որի թեման հազարամյակի
զարգացման նպատակներն են՝ www.wagggsworld.org:
«Սկաուտական շարժման համաշխարհային
կազմակերպություն»-ը (ՍՇՀԿ) (WORLD ORGANIZATION
OF THE SCOUT MOVEMENT /WOSM/) միացել է ՄԱԿ-ի
Շրջակա միջավայրի ծրագրին (ՄԱՇՄԾ), որպեսզի «1
մլրդ ծառ» քարոզարշավի մաս կազմի ՝ www.plant-fortheplanet-billiontreecampaign.org:

«Բնության համաշխարհային հիմ նադրամ»-ի (ԲՀՀ)
(WWF) կայքը պարունակում է հետաքրքիր փաստեր և
թվային տվյալներ անտառների և դրանց կարևորության
մասին՝ wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ

139

Ն Յ Ո Ւ Թ Ե Ր Ե Վ Լ Ր ԱՑ Ո Ւ Ց Ի Չ Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

«ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի երիտասարդության ձայներ» (UNICEF
VOICES OF YOUTH) կայքում Դուք կարող եք ներկայացնել
Ձեր հայացքները, կարծիքը, ինչպես նաև տեղեկանալ
այն մասին, թե ի՞նչ է մտածում երիտասարդությունն
էկոլոգիայի, շրջակա միջավայրի և այլ խնդիրների մասին`
http://voicesofyouth.org/sections/environment/pages/
environment-the-big-picture:

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՌԱՐԱՆ
ԱԳՐՈԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Գյուղատնտեսական գործունեության

տեսակ, որը միավորում է երկրագործությունը կամ անասնաբուծությունը և
անտառաբուծությունը:

ԱԾԽԱԾՆԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴ (CO2), Գազ՝ կազմված ածխածնից և թթվածնից,
որը կազմում է օդի բաղադրության ավելի քան մեկ տոկոսը: Ածխածնի
երկօքսիդի մոլեկուլը կազմված է մեկ ատոմ ածխածնից (C) և երկու
ատոմ թթվածնից (O2): CO2-ն արտադրվում է կենդանիների կողմից և
օգտագործվում բույսերի ու ծառերի կողմից: Այն նաև արտադրվում է որպես
արդյունք մարդկային գործունեության այնպիսի տեսակների, ինչպիսիք
են հանածո վառելիքների այրումը: CO2-ը ջերմոցային գազ է, որը կարող է
արագացնել կլիմայի փոփոխության ընթացքը:

ԱԾԽԱԾՆԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴԻ ԿՈՒՏԱԿԻՉ, «Ռեզերվուար», որում ածխածինը

պահպանվում է անվտանգ պինդ վիճակում, ի տարբերություն վնասակար
գազային վիճակում գտնվող ածխածնի, որը կարող է նպաստել կլիմայի
փոփոխության արագացմանը: Ածխածնի կուտակիչ է հանդիսանում, օրինակի
համար, ծառը: Երկրի վրա ածխածնի չորս կուտակիչներն են՝ մթնոլորտը,
երկրային կենսոլորտը (ներառյալ անտառները և քաղցրահամ ջրամբարները),
օվկիանոսները և նստվածքները (ներառյալ հանածո վառելիքները):

ԱԾԽԱԾՆԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ԱԾԽԱԾՆԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, Տնտեսական հասկացություն է, որը կարգավորում է

ածխածնի երկօքսիդի արտանետում ները: Ածխածնի երկօքսիդն ամենուր է:
Սա նշանակում է, որ, եթե ածխածնի երկօքսիդն արտանետվել է մթնոլորտ
աշխարհի որևէ վայրում, ապա այն կարող է կլանվել մեկ այլ վայրում: Այս
գործընթացը կոչվում է «ածխածնի արտանետում ների փոխհատուցում»:
Խոշոր արդյունաբերականացված երկրները, որոնք աղտոտում են մթնոլորտը
ածխաթթու գազի մեծ քանակի արտանետում ներով, մասամբ հատուցում
են աղտոտման համար՝ վճարելով այն ծրագրերի համար, որոնց նպատակն
է նվազեցնել ածխաթթու գազի մակարդակը մթնոլորտում: Ածխածնի
արտանետում ների փոխհատուցման առք ու վաճառքը կոչվում է «ածխածնի
շուկա» կամ «արտանետում ների առևտուր»: Տե՛ս նաև կլիմայի փոփոխություն,
ջերմոցային գազեր, կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմում, REDD+:

ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, Ծովային կենդանիների և բույսերի աճեցում

վանդակներում, լճակներում կամ երբեմ ն պարանների վրա կամ ցանցերում:

ԱՄՈՒՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ, Այս փայտանյութը

ստացվում է ծածկասերմ ծառատեսակներից, որոնց սերմերն ունեն կեղև:
Ամուր փայտանյութն օգտագործվում է շինարարությունում, կահույքի,
հատակի ծածկույթների, բեռնարկղերի արտադրությունում և այլն:

ԱՆԱՊԱՏԱՑՈՒՄ, Հողը կարող է նաև դեգրադացվել (տե՛ս դեգրադացիա):

Սա հատկապես կարող է տեղի ունենալ չորային կամ կիսաչորային
շրջաններում, որտեղ ջրի պաշարները չեն բավականացնում բերրի հողերի
պահպանման համար: Սա կարող է հանգեցնել էկոհամակարգի փլուզմանը և
դժվարություններ առաջացնել գյուղատնտեսության համար:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

կամ կենդանատեսակը Երկրի վրա այլևս գոյություն չունի:

ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ ՏԵՍԱԿ,Կենսաբանական տեսակներ, որոնց սպառնում է
ոչնչացումը:

ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Անտառի աճեցման, մշակման և
պահպանության գործընթաց:

ԱՆՏԱՌԱԶՐԿՈՒՄ, Անտառի կամ անտառի մի մասի հեռացում (օրինակ,
հատում և այրում) փայտանյութի օգտագործման նպատակով (օրինակ,
թուղթ կամ կահույք արտադրելու համար) կամ հողը մեկ այլ նպատակով
օգտագործելու նպատակով (օրինակ, գյուղատնտեսություն կամ
շինարարություն):

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԹԱՂԻՔ, Անտառի ամենաստորին շարահարկը:
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀ, Խոշոր, կործանիչ հրդեհ, որը հեշտությամբ
տարածվում է:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ, Անտառ, որը

ստեղծվել է մշակված հողում նոր ծառերի տնկման և / կամ սերմերի ցանքի
միջոցով: Այն բաղկացած է ներմուծված տեսակներից կամ որոշ դեպքերում՝
տեղական տեսակներից:

ԱՆՏԱՌԻ ԲՆԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ, Ցանկացած արտադրանք,

որը ստացվում է ծառերի և այլ բնափայտային բույսերի բներից (ցողուններից)
և ճյուղերից:

ԱՆՏԱՌԻ ՈՉ ԲՆԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ, Անտառային բոլոր

արտադրանքները, բացառությամբ փայտանյութի, համարվում են անտառի ոչ
բնափայտային արտադրանքներ: Դրանք ներառում են խեժը, բուսայուղերը,
տերևները, կեղևը, սնկերը, կենդանիները, կենդանական ծագման մթերքները
և բույսերը:

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, Ապրանքն այն արտադրանքն

է, որը մենք սպառում կամ օգտագործում ենք, օրինակ, հագուստը կամ
մթերքները: Ծառայությունները վերաբերում են ոչ նյութական իրերին, որոնք
մենք օգտագործում ենք, օրինակ, էլեկտրաէներգիան կամ ինտերնետ կապը,
որը մեր կյանքն ավելի է հեշտացնում:

ԱՊՐԵԼԱՄԻՋՈՑ, Սեփական գոյությունը պահելու եղանակ՝ վճարովի

աշխատանքի դիմաց գումար վաստակելու միջոցով կամ աճեցնելով,
արտադրելով և/կամ հավաքելով այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է գոյատևման
համար:

ԱՏՈՄ, Ատոմ ները փոքրագույն մասնիկներ են, որոնցից բաղկացած է

ամեն ինչ աշխարհում: Այս մասնիկները նման են փոքր աղյուսների: Տարբեր
ատոմ ներ միանում են՝ առաջացնելով այս կամ այն նյութի մոլեկուլներ:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ, ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄ, Վիճակ, որի դեպքում տվյալ բուսատեսակը

ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ, Հասարակածի շուրջը գտնվող

շրջաններ, որտեղ կլիման ողջ տարվա ընթացքում տաք է, ցերեկվա
տևողությունը մոտ 12 ժամ է (գիշերվա տևողությունը՝ 12 ժամ):
Արևադարձները տարածվում են դեպի հյուսիս՝ Խեցգետնի արևադարձ
(այնտեղ, որտեղ հունիսի 21-ի կեսօրին արեգակը զենիթային դիրքում է) և
դեպի հարավ՝ Այծեղջյուրի արևադարձ (որտեղ դեկտեմբերի 21-ին արեգակը
զենիթային դիրքում է):

ԲԱՐԵԽԱՌՆ, Կլիմայի տեսակ, որը կարելի է գտնել Երկրի արևադարձային
և բևեռային շրջանների միջև, որտեղ ջերմաստիճանը համեմատաբար
չափավոր է՝ ձմռան և ամռան ամիսներին որոշ ծայրահեղություններով:
Օրինակ, միջերկրածովյան կլիման բարեխառն է:

ԲԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Բարիքների համատեղ

օգտագործումը ենթադրում է, որ բոլորն ունեն տեղական բնական
պաշարներից և դրանց ապահոված բարիքներից օգտվելու (ֆիզիկական կամ
ֆինանսական) հավասար հնարավորություն: Տե՛ս նաև բիոծովահենությունը,
որի դեպքում բարիքները հավասար չեն բաշխվում:

ԲԻՈԾՈՎԱՀԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, Սա բնությունում հանդիպող կենսաբանական

նյութերի, օրինակ, բուսական նյութերի կամ կենդանիների գեների
առևտրային նպատակներով օգտագործման գործելակերպ է, որն
իրականացվում է առանց այդ ռեսուրսներն առաջինը հայտնաբերած
ժողովուրդների թույլտվության ստացման և/կամ առանց նրանց արդար
փոխհատուցման վճարման: Բիոծովահենությամբ, որպես կանոն, զբաղվում
են տեխնոլոգիապես զարգացած երկրները և կազմակերպությունները:

ԲԻՈՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ, Բույսերի, կենդանիների և այլ կենսաբանական
նյութերի որոնում, որոնք կարող են օգտագործվել կոմերցիոն
արտադրանքների, օրինակ՝ կոսմետիկական միջոցների կամ դեղորայքի
արտադրությունում:

ԲԻՈՄ, Բիոմը մոլորակի այն տարածքն է, որը կարող է դասակարգվել ըստ

այդ տարածքում ապրող բույսերի եւ կենդանիների: Բիոմ ն էկոհամակարգից
տարբերվում է նրանով, որ էկոհամակարգը վերաբերում է շրջակա
միջավայրում կենդանի և անկենդան բնության փոխհարաբերություններին,
իսկ բիոմը կոնկրետ աշխարհագրական տարածք է, որը բնութագրվում է՝ ըստ
այնտեղ ապրող տեսակների:

ԲՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌ, Անտառ, որտեղ աճում են տեղական ծառեր և չի

դասակարգվում որպես անտառային տնկարկ (անտառային պլանտացիա):

ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ, Սրանք օգտակար նյութեր են, որոնք գոյություն

ունեն մեզ շրջապատող բնական միջավայրում: Բնական պաշարներից են
ջուրը, հողը, անտառները կամ լեռները, որոնք մեզ հարկավոր են գոյատևման
համար: Ջուրը մեզ հարկավոր է խմելու համար, ջուրն ու հողը՝ սննդամթերքի
արտադրության, փայտանյութը՝ թղթի կամ կահույքի արտադրության,
լեռնային ապարները՝ շինարարության համար: Եվ սրանք բնական
պաշարների օգտագործման եղանակներից ընդամենը մի քանիսն են:
Բնական պաշարների օգտագործման ուրիշ ի՞նչ եղանակներ են Ձեզ հայտնի:
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օրգանիզմը սովորաբար ապրում է:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՈՒՄ, Բնական պաշարների, օրինակ, ծառերի հատման
և անտառից դուրսբերման գործընթաց:

ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ, ԲՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, էթնիկ խմբեր, որոնք

վաղնջական ժամանակներից բնակեցնում են այս կամ այն աշխարհագրական
տարածքը (հայտնի են նաև որպես տեղաբնակներ կամ աբորիգեններ): Այս
համայնքները հաճախ ունենում են ուժեղ մշակութային և երբեմ ն հոգևոր կապ
անտառների հետ, որտեղ նրանք ապրում են:

ԲՈՐԵԱԼՅԱՆ, Վերաբերում է երկրագնդի հյուսիսային մասին: Օրինակ,
բորեալյան անտառները հանդիպում են հյուսիսային կիսագնդում:

ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Տարածքում աճող բույսերը և ծառերը:
ԳԵՐՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ, Տեսակի կամ էկոհամակարգի գերշահագործում,

որը կարող է հանգեցնել բնական միջավայրի վերականգնվելու ունակության
կորստի: Ծանր դեպքերում գերշահագործումը կարող է հանգեցնել
տեսակների վերացման:

ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ, Անտառի մի մասի վնասման և / կամ հեռացման

գործընթացը, երբեմ ն՝ ժամանակավոր, որի ժամանակ անտառին բնորոշ
հատկանիշները շարունակում են պահպանվել: Ժամանակի ընթացքում
վնասված անտառը կրկին կարող է վերածվել առողջ անտառի:

ԵՂԱՆԱԿ, Օրվա ընթացքում ներքնոլորտի ստորին շերտերի ֆիզիկական

վիճակը, որը բնութագրվում է ամպամածության, տեղում ների, օդի
ջերմաստիճանի, մթնոլորտային ճնշման, քամու և խոնավության (օդում ջրի
գոլորշիների քանակը) համակցությամբ:

ԵՆԹԱՆՏԱՌ, Անտառային բուսականության շարահարկ, որը գտնվում է
մայր սաղարթից ավելի ցած:

ԵՐԱՇՏ, Տեղում ների երկարատև անբավարարություն, որը հանգեցնում է ջրի
պակասի և անապատացման:

ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ, Կենդանիների մի մեծ խումբ, որն ապրում է ինչպես

ջրում, այնպես էլ ցամաքում: Միլիարդավոր տարիներ առաջ, երկկենցաղներն
առաջին կենդանիներն էին, որ սկսեցին ապրել ցամաքում: Ժամանակակից
երկկենցաղները ներառում են գորտերը, սալամանդրերը և տրիտոնները:
Այսօր, մեծ մասը ձվադրում են ջրում, այսինքն՝ նրանց ձագերն իրենց կյանքը
սկսում են ջրի տակ:

ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿԻՐ, Սոցիալապես և տնտեսապես զարգացած հարուստ
երկիր՝ բարձր զարգացած արդյունաբերությամբ, տեխնոլոգիաներով,
ենթակառուցվածքներով և այլն:
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ԲՆԱԿՄԻՋԱՎԱՅՐ, Տեղական միջավայր էկոհամակարգի ներսում, որտեղ

ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿԻՐ, Աղքատ երկիր, որը ձգտում է հասնելու

տնտեսական զարգացման ավելի բարձր մակարդակի: Զարգացող երկրի
բնակչության ապրուստը մեծապես կախված է գյուղատնտեսությունից
և ձկնաբուծությունից (ֆերմերները և ձկնորսները աճեցնում, բուծում
կամ որսում են քիչ քանակությամբ սնունդ՝ միայն իրենց ընտանիքները
կերակրելու համար և հազվադեպ են արտադրում՝ վաճառքի նպատակով):

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ, Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական և կենսաբանական

բաղադրիչները և դրանց փոխադարձ կապը: Էկոհամակարգը
համեմատաբար ինքնաբավ է և բնութագրվում է դրա մեջ հանդիպող
օրգանիզմ ների տեսակներով և դրանց փոխազդեցություններով (օրինակ,
բույսերի, կենդանիների և անկենդան բնության փոխադարձ կապը):

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,

Այն օգուտները, որոնք էկոհամակարգերը բերում են շրջակա միջավայրին,
այդ թվում նաև մարդկանց: Գոյություն ունի էկոհամակարգային
ծառայությունների չորս տեսակ` ապահովող (սնունդ և ջուր), կարգավորող
(ծառերի առողջ արմատները հողում կարգավորում են ջրային հոսքերը),
մշակութային (մարդիկ սիրում են ժամանակ անցկացնել անտառում,
որոշ ժողովուրդներ երկրպագում են բնությանը և բնության տարրերին) և
աջակցող (օրինակ, ջրի շրջապտույտն օգնում է պահպանել կյանքը Երկրի
վրա):

ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿ / ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, Էկոզբոսաշրջությունը

տուրիզմի տեսակ է, որը նվազ ազդեցություն է ունենում շրջակա միջավայրի
վրա և նպաստում է տեղական բնակչության ապրելամիջոցների
բարելավմանը:

ԷՆԴԵՄՙԻԿ, Կենսաբանական տեսակ, որը տարածված է

աշխարհագրական որևէ ոչ մեծ տարածքում և ոչ մի այլ վայրում չի
հանդիպում:

ԷՊԻՖԻՏ, Բույս, որն ապրում է մեկ այլ բույսի վրա և չունի իր սեփական

արմատները հողում, այսինքն՝ առնչություն չունի հողի հետ: Այդ պատճառով
այս բույսերը երբեմ ն անվանում են «օդային արմատներով բույսեր»:

ԷՐՈԶԻԱ, Անձրևների, հոսող ջրերի, քամիների, սառույցի,

ձգողականության կամ այլ բնական և մարդածին գործոնների ազդեցության
տակ հողի վերին շերտի ողողամաշման և քայքայման գործընթաց:

ԹԹՎԱԾԻՆ (02),Ֆոտոսինթեզի ժամանակ բույսերի և ծառերի կողմից

արտադրված գազ, որը մարդկանց և կենդանիներին հարկավոր է շնչելու
համար: Թթվածնի մոլեկուլը բաղկացած է 2 ատոմ թթվածնից (02):

ԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՁՐԵՎ, Տեղում ների ցանկացած տեսակ, որը պարունակում
է ազոտական և ծծմբական թթուներ, որոնք ձևավորվում են, երբ անձրևը
խառնվում է ծծմբի և ազոտի օքսիդների, ինչպես նաև գազերի հետ, որոնք
արտանետվում են մթնոլորտ՝ հանածո վառելիքների այրման արդյունքում:
Թթվային անձրևը վնաս է հասցնում բուսական և կենդանական աշխարհին:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

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:

ԾԼԱՐՁԱԿՈՒՄ, Գործընթաց, որի ժամանակ սերմերը վերաճում են
բույսերի:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՅՈՒՆ, Մարդու կողմից բնական միջավայրի

օգտագործում սեփական կարիքների բավարարման համար` առանց
բնական միջավայրի արտադրողականությանը վնաս հասցնելու (այսինքն,
շրջակա միջավայրը չդարձնելով բույսերի, կենդանիների կամ մարդու
կյանքի համար ոչ պիտանի): Մեր գործունեության կայունությունը ապագա
սերունդների նորմալ կյանքի երաշխիքն է:

ԿԱՅՈՒՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ, Սա վերաբերում

է այն արտադրանքներին, որոնք արտադրվել են՝ հաշվի առնելով
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները: Օրինակ, կայուն
աղբյուրից ստացված թուղթը արտադրվում է այնպիսի մեթոդների
կիրառմամբ, որոնց ժամանակ անտառները չեն օգտագործվում, և թուղթը
հաճախ ստանում են վերամշակված նյութերից:

ԿԵՂԵՎ, Հաստ, պաշտպանիչ շերտ, որը ծածկում է ծառի բունը և ճյուղերը:
ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾ, Բուսական նյութ և կենդանական թափոններ, որոնք
օգտագործվում են որպես վառելիք կամ էներգիայի աղբյուր:

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Երկրի վրա բույսերի և կենդանիների

տարատեսակությունը, ինչպես նաև դրանց միջև փոխհարաբերությունները:

ԿԼԻՄԱ, Կլիման տվյալ վայրին բնորոշ միանման եղանակների բազմամյա
կրկնությունն է:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, Երկրի կլիմայի ընդհանուր վիճակի

փոփոխություն (օրինակ՝ ջերմաստիճանի կամ տեղում ների), որն
առաջանում է բնական և մարդածին գործոնների հետևանքով:
Մթնոլորտում ջերմոցային գազերի (օրինակ, ածխածնի երկօքսիդի)
կուտակում ն օրինակ է այն բանի, թե ինչպե՞ս է մարդու գործունեությունը
(էներգիայի արտադրություն, տեղափոխում, երկրագործություն և
արդյունաբերություն) նպաստում կլիմայի փոփոխության ընթացքի
արագացմանը:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄՈՒՄ,

Մթնոլորտում ջերմոցային գազերի քանակի նվազեցում: Գոյություն ունեն
ջերմոցային գազերը մթնոլորտից հեռացնելու տարբեր եղանակներ:
Ծառերն, օրինակ, շնչելու համար ածխածնի երկօքսիդի կարիք ունեն,
ահա թե ինչու է REDD+ ը՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման
միջազգային ծրագիրն, աջակցում ծառերի և անտառների տնկմանը և
պահպանմանը: Տե՛ս նաև կլիմայի փոփոխություն, ածխածնի շուկաներ և
ածխածնի արտանետում ների փոխհատուցում:
ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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Ն Յ Ո Ւ Թ Ե Ր Ե Վ Լ Ր ԱՑ Ո Ւ Ց Ի Չ Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

ԻՆՎԱԶԻՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Կենդանիների, բույսերի և այլ օրգանիզմ ների

ԿՈՒՍԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌ, Էնդեմիկ ծառատեսակներով հիմ նականում

անխախտ էկոհամակարգերի գործընթացներով անտառներ, որոնք չեն
ենթարկվել մարդու գործունեության ազդեցությանը:

ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐ, Վառելիքներ, որոնք առաջացել են

նախապատմական բույսերի կամ կենդանիների մ նացորդներից՝
միլիոնավոր տարիներ առաջ:

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, Հասկացություն, որը

երաշխավորում է բնակչության աղքատ և խոցելի խմբերի կողմից հողի և
բնական այլ պաշարների օգտագործման իրավունքը:

ՎԿԱՅԱԳՐՈՒՄ, ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Համակարգ, որը

սահմանում է մի շարք կանոններ և պայմաններ՝ երաշխավորելու համար, որ
բնական պաշարները (օրինակ, փայտանյութը) արտադրվում են արդար և
կայուն (առանց շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու) եղանակով:

ՀԱՏԿԱՆԻՇ, Բնորոշ կամ տարբերակող առանձնահատկություն, որը

նույնականացնում է օրգանիզմը, ինչպես օրինակ, գանգուր մազերը կամ
հասակը: Գյուղատնտեսությունում կարևոր հատկանիշները ներառում են
այն հատկանիշները, որոնք ազդում են բույսի բերքատվության վրա (որքա՞ն
կարող է աճել կամ որքա՞ն բերք կարող է տալ) կամ որքանո՞վ է դիմացկուն
հիվանդությունների նկատմամբ: Որոշ հատկանիշներ ժառանգական
են (կարող են փոխանցվել մայր բույսերից կամ կենդանիներից իրենց
սերունդներին), որոշ հատկանիշներ՝ ոչ:

ՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՅՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ, Ծառերի հատման և այրման

միջոցով անտառի որոշակի տարածքի մաքրում՝ գյուղատնտեսական
ժամանակավոր գործունեություն ծավալելու կամ որպես արոտավայր
օգտագործելու նպատակով:

ՀՈՂԻ ՎԵՐԻՆ ՇԵՐՏ, Հողի արտաքին շերտը, որը պարունակում է բույսերի
աճի համար անհրաժեշտ սննդարար նյութերի մեծ մասը:

ՃԱՀՃԱՑԱԾ, Երբ գյուղատնտեսական նշանակության հողը գերհագեցած
է ջրով, այդպիսի հողատարածքն անվանում են «ճահճացած»:

ՄԹՆՈԼՈՐՏ, Մթնոլորտը Երկրի շուրջը գտնվող գազերի շերտ է, որն իր

տեղում պահպանվում է ձգողականության շնորհիվ: Մթնոլորտային գազերը
ներառում են թթվածինը (որը մարդկանց և կենդանիներին հարկավոր է
շնչելու համար) և ածխածնի երկօքսիդը (որն անհրաժեշտ է բույսերին): Տես
նաև՝ ջերմոցային գազեր:

ՄԻԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, Անտառի սաղարթի մակերեսը, որը ծածկում է և
ստվերի տակ պահում անտառային թաղիքը:

ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄ, Անզեն աչքով անտեսանելի օրգանիզմ, որը կարելի

է տեսնել միայն մանրադիտակի օգնությամբ: Միկրոօրգանիզմ ներն
էկոհամակարգերում մասնակցում են սննդարար նյութերի վերամշակմանը:
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ասեղները կլոր տարին (ի տարբերություն տերևաթափ լինող տեսակների):

ՄՈԼԵԿՈՒԼ, Երբ առանձին ատոմ ները միանում են, դրանք կազմում են

փոքրիկ կլաստերներ, որոնք կոչվում են «մոլեկուլներ»: Տարբեր մոլեկուլներ
կազմում են տարբեր նյութեր: Օրինակ, ածխածնի երկօքսիդի ատոմը
կազմված է մեկ ատոմ ածխածնից (C) և երկու ատոմ թթվածնից (O2),
հետևաբար, ածխաթթու գազի մոլեկուլի բանաձևն է՝ CO2:

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ, Կենդանի, որն ունի ողնաշար:
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Բնության առողջության պահպանում (ներառյալ

հողի, ջրի, կենսաբազմազանության և էներգիայի)՝ փոխելով մարդկանց
պահանջները կամ սովորությունները:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Երկրում պաշտոնական

տնտեսական համակարգ (գումար վաստակելու, ապրանքների գնում ն ու
վաճառքն իրականացնելու), որը ճանաչվում է կառավարության կողմից:

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐ, Սրանք մթնոլորտային գազեր են, որոնք կարող
են կլանել և (արձակել կամ ճառագայթել) ջերմություն: Դրանք ներառում
են ջրային գոլորշին, ածխածնի երկօքսիդը, մեթանը, ազոտի օքսիդը և
օզոնը: Մարդու գործունեությունը՝ արդյունաբերական արտադրությունը,
էներգիայի արտադրությունը, տրանսպորտային փոխադրում ները
հանգեցրել են մթնոլորտում ջերմոցային գազերի մակարդակի
այնպիսի մեծացմանը, որ Երկրի ջերմաստիճանը սկսել է բարձրանալ:
Այս երևույթը կոչվում է կլիմայի փոփոխություն: Տե՛ս նաև՝ կլիմայի
փոփոխության հետևանքների մեղմում, ածխածնի շուկաներ և ածխածնի
արտանետում ների փոխհատուցում և REDD +:

ՋՐԲԱԺԱՆ, Հողատարածք, որը կլանում է անձրևի և ձյան տեղում ները և

ուղղում դրանք դեպի ավելի մեծ ջրամբարներ, ինչպիսիք են ճահիճները,
գետերը, լճերը, օվկիանոսները կամ ստորերկրյա ջրերը: Ջրբաժանը
(երբեմ ն նաև կոչվում է «ջրահեռացման ավազան») կարող է զբաղեցնել մի
քանի հեկտարից մինչև մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք:

ՍԱՂԱՐԹ, Անտառի հիմ նական շերտը, ներառյալ ծառերի կատարները և
այն բուսատեսակները, որոնք հասնում են սաղարթին:

ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑ, Միմյանցից կախում ունեցող սննդային շղթաների

համակարգ: Սննդային շղթաները ցույց են տալիս օրգանիզմ ների միջև
գոյություն ունեցող փոխադարձ կապը: Քանի որ որոշ օրգանիզմ ներ ուտում
են միևնույն սնունդը, այս շղթաները հատվում են և առաջացնում խճճված
սննդային ցանցեր:

ՍՆՆԴԱՐԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ, Քիմիական նյութեր, որոնք հարկավոր են
կենդանիների ու բույսերի կյանքի և աճի համար:

ԱՆ Տ Ա ՌՆ ԵՐ . ՄԱՐՏԱ ՀՐ ԱՎԵՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՄԱՆ ԿՐԾ Ք ԱՆՇԱՆ
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ՄՇՏԱԴԱԼԱՐ, Բուսատեսակ, որը պահպանում է իր տերևները կամ

ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ, Սողուների թվին են պատկանում օձերը, մողեսները,

կոկորդիլոսները, կրիաները և այլն: Որոշ սողուններ բնակվում են
ցամաքում, մյուսները և՛ ցամաքում, և՛ ջրում, իսկ որոշ սողուններ բնակվում
են բացառապես ջրում (օրինակ՝ քաղցրահամ ջրերում ապրող կրիաները):
Սողունների մեծ մասը ձվադրում են ցամաքում, որտեղ էլ նրանք զարգանում
են և լույս աշխարհ գալիս:

ՍՈՎ, Սննդամթերքի ծայրահեղ սակավությունը, որը հանգեցնում է
քրոնիկական քաղցի:

ՍՈՒՆԿ (ՍՆԿԵՐ), Օրգանիզմ, որն աճում է հողում մահացած բույսերի

կամ կենդանիների կամ այլ սնկերի վրա և սնվում է քայքայված
օրգանական նյութերով: Այս գործընթացը նշանակում է, որ սննդանյութերը
վերաօգտագործվում են («սննդարար նյութերի վերամշակում»):

ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՄԻՍ, Վայրի կենդանիների միս, որը ստանում են
որսված վայրի, այլ ոչ թե բուծած կենդանուց:

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ / ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Առողջացնել կամ վերականգնել
այն, ինչը վնասված է: Օրինակ, անտառը վերականգնման կարիք ունի
անտառային հրդեհից կամ ինվազիվ տեսակներին ոչնչացնելուց հետո:

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐ, Բնական պաշար, որը կարող է փոխարինվել
կամ համալրվել Երկրի բնական գործընթացներով կամ մարդու
գործունեության արդյունքում: Օդը, ջուրը և անտառները վերականգնվող
պաշարների օրինակներ են:

ՎԵՐԻՆ ՇԱՐԱՀԱՐԿ, Անտառի ամենաբարձր ծառերի շարահարկը, որոնք
վեր են ընդհանուր անտառամասի սաղարթից:

ՎՏԱՆԳՎԱԾ, Եթե որևէ բուսատեսակ կամ կենդանատեսակ գտնվում է
վերացման սպառնալիքի տակ, դրան անվանում են «վտանգված»:

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏ, Երաշտները, ջրհեղեղները, սողանքները և

ցունամիները տարերային աղետների օրինակներ են, որոնք կարող են վնաս
հասցնել մարդկանց և /կամ շրջակա միջավայրին: Տարերային աղետները
գնալով ավելի սպառնալից են դառնում, քանի որ կլիմայի փոփոխության
հետևանքով դրանք ավելի կործանարար են դառնում և ավելի հաճախ են
պատահում:

ՏԵՂԱԿԱՆ (ԷՆԴԵՄԻԿ), Բնորոշ է որոշակի տեղանքի և բնականաբար
հանդիպում է միայն այնտեղ:

ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ, Գործընթաց, որի ժամանակ ջրային գոլորշիները

մթնոլորտում խտանում են և թափվում անձրևի, ձյան կամ կարկուտի
տեսքով:

ՏԵՍԱԿ, Նմանատիպ օրգանիզմ ների խումբ, որոնք ունակ են զուգավորվել
և տալ առողջ սերունդ, որոնք, իրենց հերթին, նույնպես կարող են սերունդ
տալ:
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կորցնում են իրենց տերևները: Այս տեսակի անտառը՝ կապված խոնավ
կլիմայի հետ, ներառում է ծառի այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են կաղնին,
հաճարենին, կեչին, ընկուզենին, թխկին, թեղին և հացենին:

ՏՐԱՆՍՊԻՐԱՑԻԱ, Գործընթաց, որի ժամանակ ջուրը գոլորշանում է

բույսերի տերևների ստորին մասում գտնվող փոքրիկ անցքերից (հունարեն
կոչվում են «ստոմատա», որը նշանակում է «բերան»):

REDD+., Միջազգային մեխանիզմ, որի նպատակն է նվազեցնել
ջերմոցային գազերի քանակը մթնոլորտում և մեղմել կլիմայի
փոփոխության հետևանքները: Այն պարգևատրում է զարգացող երկրների
կառավարություններին, տեղական իշխանություններին և անտառային
տնտեսությունների սեփականատերերին այն բանի համար, որ նրանք
ծառերը հատելու փոխարեն իրականացնում են իրենց անտառների
պաշտպանությանն ուղղված գործունեություն: «Զարգացող երկրներում
անտառազրկման և անտառների դեգրադացիայի արդյունքում առաջացող
ջերմոցային գազերի արտանետում ների կրճատում և անտառների
պահպանության, կայուն կառավարման դերը և ածխածնի պաշարների
ավելացումը զարգացող երկրների անտառներում» կամ կարճ՝ REDD+
(արտասանվում է րեդ պլյուս):
ՑՈՒՆԱՄԻ, Հզոր ալիքներ, որոնք առաջանում են օվկիանոսի

մակերևույթին ստորջրյա երկրաշարժերի, հրաբուխների ժայթքման և
ստորջրյա սողանքների պատճառով:

ՓԱՓՈՒԿ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ, Փայտանյութ, որը

ստացվում է մերկասերմ ծառատեսակներից: Այսպիսի ծառերն աճում են
հյուսիսային կիսագնդում, և դրանց փայտանյութը թեթև է և ունի ավելի բաց
գույն:

ՓՇԱՏԵՐԵՎ, Ծառերի տեսակներ, որոնց սերմերը հասունանում են

կոներում: Փշատերև (ասեղնատերև) ծառերը հանդիպում են հյուսիսային
կիսագնդում:

ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՈՒՐ, Բնական ծագման ոչ աղի ջուր (օրինակ՝ գետերի,
լճերի ջրերը և ստորերկրյա ջրերը):

ՕՐԳԱՆԻԶՄ, Կենդանի արարած, ինչպես օրինակ, բույսը, կենդանին կամ
միկրոօրգանիզմը:

ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ, Կենսաբանական գործընթաց է, որը տեղի է ունենում

կանաչ բույսերի բջիջներում, որոնք արևի լույսն օգտագործում են որպես
էներգիայի աղբյուր՝ ածխածնի երկօքսիդը և ջուրը սննդի աղբյուրի
փոխակերպելու համար (շաքարներ և այլ օգտակար քիմիական նյութեր):
Ֆոտոսինթեզի ընթացքում ածխաթթու գազի մոլեկուլները քայքայվում
են, որը հնարավորություն է տալիս բույսերին կլանելու ածխածինը (C):
Մնացած թթվածնի (O2) մոլեկուլները վերադառնում են մթնոլորտ, որը շատ
կարևոր է Երկրի վրա կյանքի պահպանման համար:
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց,
ովքեր իրենց ներդրում ն են ունեցել «Անտառներ.
մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան»
ձեռնարկի պատրաստման հարցում: Ցանկանում
ենք առանձնահատուկ շնորհակալություն
հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին և
էնտուզիաստ առաջնորդներին, սկաուտներին,
դպրոցականներին և այն անհատներին, որոնք
իրականացրել են ձեռնարկի փորձնական
կիրառում և նախնական տարբերակի
մանրակրկիտ վերանայում:
Հատուկ շնորհակալություն ենք
հայտնում Քրիստին Գիբին և Սաադիա
Իկբալին՝ տեքստի պատրաստման և
համակարգման համար, Էմիլի Դոնեգանին՝
նկարազարդում ների և գծանկարների
համար, Ալաշիա Գորդեսին, Կոնստանս
Միլլերին, Էմիլի Ռոդրիգեսին, Ռուբեն
Սեսսային, Իզաբել Սլոմանին և Թամարա
Վանտվոուտին՝ ձեռնարկի վերանայման
և մշակման հարցում աջակցություն
ցուցաբերելու համար:
Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է ՅՈՒՆԳԱ - յի
համակարգող և ՊԳԿ-ի երիտասարդության
հարցերով խորհրդատու Ռուբեն Սեսսայի
անմիջական հսկողության ներքո:
Ձեռնարկի նկարազարդման համար
օգտագործվել են նկարչական տարբեր
մրցույթներին ներկայացված ավելի քան 20000
նկարներից մի քանիսը: 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:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ |
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է Շվեդիայի
միջազգային զարգացման գործակալության (Sida)
ֆինանսական աջակցությամբ` www.sida.se:

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել և հաստատվել
է հետևյալ կազմակերպությունների հետ
համագործակցությամբ և նրանց կողմից՝
«Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայի (ԿԲԿ/CBD)
քարտուղարություն: «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիան
ուժի մեջ է մտել 1993 թ.-ի դեկտեմբերի 29-ին: Կոնվենցիայի
նպատակներն են կենսաբանական բազմազանության պահպանումը,
դրա կայուն օգտագործումը և դրա օգուտների՝ արդար և հավասար
սկզբունքներով համատեղ օգտագործումը: ԿԲԿ-ի քարտուղարությունը
կազմակերպում է կենսաբազմազանության քաղաքականության
վերաբերյալ քննարկում ներ, համակարգում է պետությունների և
կազմակերպությունների մասնակցությունը կենսաբազմազանության
պաշտպանության գործընթացներին և աջակցում կոնվենցիայի
իրականացմանը՝ www.cbd.int/youth:

ԻՐԻՆԱ ԻՈՐԴԱՉԵ, 16 ՏԱՐԵԿԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ

ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
(ՊԳԿ/FAO): ՊԳԿ-ն միջազգային առաջատար դեր է խաղում
սովի վերացման և սննդի անվտանգության խթանմանն 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 գյուղատնտեսության,
անտառտնտեսության և ձկնաբուծության կառավարման մեթոդները
և ապահովել համապատասխան սնունդ բոլորի համար: ՊԳԿ-ի
անտառտնտեսության վարչությունն օգնում է անդամ երկրներին
կառավարել իրենց անտառները կայուն եղանակով՝ հավասարակշռելով
սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի խնդիրները՝
www.fao.org/climatechange/youth/en:
The Green Wave Կանաչ ալիք (The Green Wave): «Կանաչ ալիք»-ը
երեխաների և երիտասարդների շրջանում կենսաբազմազանության
խթանման գլոբալ քարոզարշավ է: Վերջինիս հիմ նական
գործունեությունն ամեն տարի տեղական մակարդակում ծառատունկերի
կազմակերպում ն է, որոնք անցկացվում են կենսաբազմազանության
միջազգային օրը (22 մայիսի), տեղական ժամանակով ժամը 10:00ին: Այդ արարողությունները միասին ձևավորում են այսպես կոչված
«կանաչ ալիքը», որը սկսվում է Հեռավոր Արևելքից և տարածվում ողջ
աշխարհում: Մի՛ մոռացեք գրանցվել հետևյալ կայքում՝
www.greenwave.cbd.int:

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

UNESCO Միավորված ազգերի Կրթության, գիտության և մշակույթի
կազմակերպություն (ՅՈՒՆԵՍԿՕ/UNESCO): ՅՈՒՆԵՍԿՕ - ն հիմ նադրվել է
1945 թ.-ի նոյեմբերի 16-ին՝ երկու համաշխարհային պատերազմ ներից հետո
մեկ սերնդից էլ պակաս ժամանակահավածում ազգերի մեջ ձևավորված
այն ըմբռնողության արդյունքում, որ քաղաքական և տնտեսական
պայմանավորվածությունները բավարար չեն կայուն խաղաղության համար:
Խաղաղությունը պետք է հիմ նված լինի մարդկության բարոյական և մտավոր
համերաշխության վրա: Կազմակերպությունը փորձում է միջազգային
հարաբերություններ հաստատել, որոնք անհրաժեշտ են նման համերաշխության
համար՝ զարգացնելով կրթությունը, միջմշակութային փոխըմբռնումը,
գիտական փոխգործակցությունը և խոսքի ազատությունը: Միավորված ազգերի
կազմակերպության այս մասնագիտացված գործակալությունը իր առջև դրել է
հավակնոտ նպատակ՝ խաղաղություն հաստատել տղամարդկանց և կանանց
գիտակցության մեջ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և հաղորդակցության
միջոցով՝ www.unesco.org:
«Աղջիկ առաջնորդների և աղջիկ սկաուտների համաշխարհային
ասոցիացիա»-ն (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 ասոցիացիաներ 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
ընդլայնմանը և զարգացմանը՝ www.scout.org:
ԲՀՀ (WWF): Բնության համաշխարհային հիմ նադրամ ն աշխարհի խոշորագույն
և ամենափորձառու անկախ կազմակերպություններից է, որն ունի ավելի քան
5 միլիոն կողմ նակից և ակտիվ գործունեություն է ծավալում ավելի քան 100
երկրում: ԲՀՀ-ի առաքելությունն է՝ դադարեցնել մոլորակի բնական միջավայրի
դեգրադացիան, կառուցել այնպիսի ապագա, որտեղ մարդիկ կապրեն բնության
հետ ներդաշնակության մեջ՝ պահպանելով աշխարհի կենսաբանական
բազմազանությունը, երաշխավորելով վերականգնվող բնական պաշարների
կայուն օգտագործումը և խթանելով աղտոտման և գերսպառման կրճատումը՝
wwf.panda.org:
Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինք (ՅՈՒՆԳԱ/YUNGA):
Երիտասարդության և ՄԱԿ-ի գլոբալ դաշինքի նպատակն է՝ երեխաներին
և երիտասարդներին տալ հնարավորություն՝ ակտիվորեն մասնակցել
հասարակության կյանքին: ՅՈՒՆԳԱ-յի բազմաթիվ գործընկերները`
ՄԱԿ-ի գործակալությունները և քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունները, համատեղ մշակում են նախաձեռնություններ և նոր
հնարավորություններ ստեղծում երեխաների և երիտասարդության համար:
Բացի այդ, ՅՈՒՆԳԱ - ն ծառայում է որպես պորտալ, որը երեխաներին
և երիտասարդներին թույլ է տալիս մասնակցել զարգացման, պարենի
անվտանգության, կլիմայի փոփոխության և կենսաբազմազանության
ոլորտներում ՄԱԿ-ի ծավալած գործունեությանը՝ www.fao.org/yunga:

ՅՈՒՆԳԱ-Ն ՀԱՆԴԵՍ Է ԳԱԼԻՍ ՈՐՊԵՍ ՀԱՐԹԱԿ, ՈՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ
ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ԸՆՁԵՌՈՒՄ Է ՄԱԿ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:
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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:

ՄԱԿ-ի «Մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկների
շարքը նպատակ ունի բարձրացնել երիտասարդների իրազեկությունը, կրթել
և համոզել նրանց՝ փոխել իրենց վարքագիծը և իրենց համայնքներում լինել
փոփոխությունների ակտիվ նախաձեռնողներ: Ներկայումս գոյություն ունեն կամ
մշակման փուլում են գտնվում այլ թեմաներին, ներառյալ գյուղատնտեսությանը,
կենսաբազմազանությանը, կլիմայի փոփոխությանը, էներգիային, կառավարմանը,
անտառային պաշարներին, սովին, սնուցմանը, համաշխարհային օվկիանոսին,
հողային և ջրային պաշարներին նվիրված ձեռնարկները:

«Անտառներ. մարտահրավերի հաղթահարման կրծքանշան» ձեռնարկի
նպատակն է երեխաներին և երիտասարդներին հաղորդել գիտելիքներ Երկրի վրա
կյանքի պահպանման գործում անտառների կարևոր դերակատարման մասին:
Սույն գրքույկը ներառում է հիմ նարար տեղեկություններ անտառների տարբեր
տեսակների և դրանց տեղակայվածության մասին: Այն բացատրում է, թե ինչպե՞ս
են անտառներն ապահովում հիմ նական էկոհամակարգային ծառայությունները,
ինչպիսիք են մաքուր օդը, ջուրը և կլիմայի փոփոխության հետևանքների
մեղմացումը: Այն նաև նկարագրում է տարբեր անտառային պաշարները և
բացատրում, թե ինչպե՞ս են միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում ապավինում
անտառներին իրենց գոյատևման համար: Ձեռնարկում նկարագրվում է, թե մեր
մոլորակի անտառներն ինչպիսի՞ սպառնալիքների առջև են կանգնած, և ի՞նչ է
արվում դրանց պաշտպանության ուղղությամբ: Այս նյութը կարող է օգտագործվել
դպրոցական պարապմունքների ժամանակ, երիտասարդական կամ սկաուտական
խմբերի հետ աշխատանքներում: Ձեռնարկը ներառում է տարատեսակ
գործողություններ և գաղափարներ, որոնք կարող են խթանել անտառների
կարևորության մասին սովորելու ցանկությունը և համոզել երիտասարդներին՝
օժանդակել անտառների պահպանությանը և տեղյակ լինել շրջակա միջավայրի
վրա իրենց գործողությունների ազդեցության մասին:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ՝

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՄԱԿ-Ի ԳԼՈԲԱԼ ԴԱՇԻՆՔ
(ՅՈՒՆԳԱ/YUNGA/)
ՄԱԿ-Ի ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
(ՊԳԿ/FAO)

yunga@fao.org
www.yunga-un.org
www.facebook.com/yunga.un
www.twitter.com/un_yunga

ՎԻԼԱ ԴԵԼԼ ԹԵՐՄԵ
ԿԱՐԱԿԱԼԼԱ
00153, ՀՌՈՄ, ԻՏԱԼԻԱ

Հրատարակությունը
պատրաստվել է ՊԳԿ-ի կողմից:
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