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4. Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության 
և անտառվերականգնման միջոցառումներ 
FOREST MAINTENANCE, PROTECTION AND REFORESTATION  
MEASURMENT 

 

Աղյուսակ 4.1.                     
Table 4.1. 

 Ապօրինի անտառհատումներ1   
 Illegal loggings1 

 
Չափի միավոր 

Measurement unit 2006 2007 2008 2009 

Ապօրինի անտառհատումներ 
Illegal loggings 

ծառերի քանակ 
number of trees 

հատ 
unit 3454 2473 1214 1310 

ծավալ 
volume 

խտ. խոր. մետր 
condensed cubic 

meter 
1430.18 1661.38 1073.48 711.99 

Ակտերով  ձևակերպված 
ապօրինի անտառհատումներ 
Officially registered illegal loggings 

ծառերի քանակ 
number of trees 

հատ 
unit 2632 1883 946 1310 

ծավալ 
volume 

խտ. խոր. մետր 
condensed cubic 

meter 
1176.32 980.14 1027.17 711.99 

 
 

 
Աղյուսակ 4.2. 

Table 4.2. 
 Հակահրդեհային ճանապարհներ, անտառային հրդեհներ և պատճառված վնաս 
 Fire prevention roads, forest fires and damage caused   

 
 
 
 

Չափի միավոր 
Measurement unit 

2006 2007 2008 2009 

Հակահրդեհային ճանապարհներ 
Fire prevention roads 
           նոր կառուցված 

newly built 
կմ 
km 37.0 19.0 - 25.5 

վերանորոգված 
reconstructed -‘’- 39 40 - 25 

Անտառների հրդեհներ 
Forest  fires 
          հրդեհված անտառատարածք 

fired woodland 
հա 

hectare 333.56 12.50 18.97 18.67 
դրանից` 
of which 

անտառածածկ տարածք 
forest-covered area -‘’- 299.20 12.50 15.17 7.49 

հրդեհների քանակ 
number of fire 

հատ 
unit 

10 1 8 17 

Հրդեհների պատճառած վնաս 
Damage caused by fire 

հազ.դրամ 
thousand drams 500241.8 - 496.5 52.3 

                                                            
1 Ցուցանիշները հաշվարկված են գարնանային և աշնանային ստուգումների հիման վրա և ընդգրկում են դեկտեմբերից դեկտեմբեր 
ժամանակահատվածները, համապատասխանաբար` 2004-2005թթ., 2005-2006թթ., 2006-2007 թթ., 2007-2008 թթ. և 2008-2009 թթ.: 
  These indicators have been calculated based on spring’s and autumn’s checks – up and include the periods from December to December of 
2004-  2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009 years correspondingly. 
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Աղյուսակ 4.3. 

Table 4.3. 
 Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախներ 
 Availability of hotbeds of forest pests and diseases  

 
 
 

Չափի միավոր 
Measurement 

unit 
2006 2007 2008 2009 

Օջախների առկայությունը տարեսկզբին  
Availability of hotbeds at the beginning of year 

հա 
hectare 

20385   30000    19500     15393

դրանից` 
of which 

պահանջում են պայքարիմիջոցառումներ 
 needs pest-control measures 

-‘’- 20165 30000     7700     15393

 Վերացված է պայքարի միջոցառումներով
 Eliminated by pest-control measures 

-‘’- 19795 24723 7700 4958 

  Օջախների առկայությունը տարեվերջին 
  Availability of hotbeds at the end of year 

-‘’- 30000 19500     15393   19265

դրանից` 
of which 

պահանջում են պայքարի միջոցառումներ 
 needs pest-control measures 

-‘’- 30000 19500     15393      19265

 
 

Աղյուսակ 4.4. 
Table 4.4. 

Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ 
Reforestation and afforestation  

 
 
 
 

Չափի 
միավոր 

Measurement 
unit 

2006 2007 2008 2009 

Հիմնադրված և ցանված անտառային տարածքներ
Planted and sown woodlands 

անտառտնկում և ցանքս 
forest planting and sowing 

հա 
hectare 321.0 688.9 417.8 453.0 

միջին հաշվեկշռային կպչողականություն 
average weighted implantation 

% 60.3 64.5 62.8 …1 

           ոչնչացված (դուրս գրման ենթակա) 
անտառմշակաբույսեր 

          destroyed  (subject to striking off) forest crops 

հա 
hectare 

301.72 - -            - 

Արտադրված  տնկանյութեր 
Produced planting stocks 

հազ. հատ 
thousand units 1432.0 1118.4    1191.6 1502.0

այդ թվում` 
including 

սերմնաբույսեր 
seedlings 

-‘’- 

907.0 945.0 1135.1 1457.0
տնկիներ 
saplings -‘’- 525.0 173.4 56.5 45.0 

Անտառավերականգնման (ներառյալ բնաշվային 
եղանակով վերականգնված տարածքները) և 
անտառապատման աշխատանքների ծավալ 
Volume of reforestation (including coppice)  and 
afforestation 

հա 
hectare 9428.0 7240.4 7057.8 453.0

 

                                                            
1 Տվյալը կհաշվարկվի ս.թ. սեպտեմբերին: 
  The date will be calculated in September of this year. 
2 Չորացել է 2006թ. աննախադեպ երաշտի հետևանքով: 
  Destroyed in the result of drought in 2006. 


