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5.28. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական 
աշխատանքները 2011 թվականին 

   
Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

տեղեկատվության, 01.07.2011թ. դրությամբ ՀՀ անտառային հողերը կազմել են 343.1 հազ. հա, 
որի 86.4%-ը ծածկված է անտառներով: 

Ըստ ՀՀ բնապահպանության և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունների ամփոփ 
տեղեկատվության, 2011թ. անտառտնտեսական աշխատանքները ունեցել են հետևյալ 
պատկերը. 

 

Անտառտնտեսական աշխատանքների ընդհանրացված ցուցանիշները, 2011թ. 
 

 Ընդգրկման 
տարածքը, հա 

Ծախսված գումարը, 
հազ. դրամ 

Անտառվերականգնում  52.2 12610.7 
         այդ թվում` անտառի տնկում 34.4 1287.9 
                              ցանքս 17.8 11322.8 
Պաշտպանական անտառային տնկարկների ստեղծում 
արոտավայրերում 4.3 332.4 
Անտառային մշակաբույսերի լրացում 344.3 14627.0 
Բնափայտային և թփուտային տեսակների ցանքս տնկարաններում 2.1 1073.1 
Անտառային մշակաբույսերի խնամք 1379.7 37449.6 
Անտառպուրակի խնամք 373.4 3241.8 
         որից` քիմիական եղանակով 9.5 1555.9 
Ծառատեսակների, թփերի, պտղային և հատապտղային տեսակների 
սերմնաբույսերի հիմնում դպրոցներում 3.9 1555.9 
         որից` փշատերևավորներ 1.0 992.0 
Անտառային մշակաբույսերի, տնկարանների, տնկադաշտերի և 
դպրոցների ստեղծման համար հողի նախապատրաստում 18.4 1049.3 
         որից` հաջորդ տարվա համար 3.9 697.3 
Անտառպաթոլոգիական ուսումնասիրություն 873.4 - 
Վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ քիմիական եղանակով 39.5 254.3 
Կանաչ գոտիների բարեկարգում 373.4 17815.3 
Պետական նշանակության անտառներում անտառային 
մշակաբույսերի փոխադրում անտառածածկ տարածք 35.0 - 

 

Սերմերի մթերումը և մնացորդը տարեվերջին, 2011թ. 
 

Սերմերի մթերում (ներառյալ անտառ-
սերմային տնկադաշտերից) 

 

կգ հազ. դրամ 

Սերմերի մնացորդը 
տարեվերջին, կգ 

Փշատերևավորներ  131.0 1997.0 437.6 
      այդ թվում` սոճի 130.5 1958.4 424.6 
                           եղևնի 0.0 30.2 - 
                           մայրի 0.5 8.4 - 
                           կենսածառ - - 13.0 
Սաղարթավոր և ծառաթփային տեսակներ 
(ներառյալ տեխնիկական տեսակները) 2583.0 2320.7 1488.8 
      այդ թվում` կաղնի 1300.0 380.0 1020.0 
                           պտղահնդավորներ 100.0 1169.0 116.0 
                           ընկուզապտղավորներ 830.0 378.6 80.0 
             թխկի 164.0 170.0 126.4 
                            հացենի    165.0 165.0 146.4 
                            լորի    24.0 58.1 - 
Ընդամենը   2714.0 4317.7 1926.4 
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Ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործումը  
(անտառային կողմնարդյունք), 2011թ. 

 

 Ընդամենը, 
հա 

Ֆինանսական մուտքերը, 
հազ. դրամ 

Խոտհունձ 87.9 618.5 
Անասունների արածեցում 75.3 229.0 
Վայրի պտուղների հավաքում և մթերում 20.0 26.4 
Ընդամենը 183.2 873.9 

 

Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը, 2011թ. 
հեկտար 

 Վնասատու-
ների և հի-

վանդություն-
ների օջախ-
ները տարե-

սկզբին 

որից` պա-
հանջում են 
պայքարի 
միջոցա-
ռումներ 

Վերացված 
է պայքարի 
միջոցա-
ռումներով 

Վնասատու-
ների և հի-

վանդություն-
ների օջախ-
ները տարե-

վերջին 

որից` պա-
հանջում են 
պայքարի 
միջոցա-
ռումներ 

Վնասատուներով վարակված տարածք-
ներ, ընդամենը 2848 2848 83 13795 13795 

այդ թվում`           
     փշատերևավորների վնասատուներ 35 35 35 - - 
     տերևակեր վնասատուներ 2148 2148 48 12934 12934 

այդ թվում`           
տարազույգ և օղակավոր   
մետաքսագործներ 11 11 11 - - 
ոսկետուտ 2120 2120 20 7234 7234 
կաղնու կանաչ տերևամոլոր 8 8 8 - - 
երկրաչափեր 9 9 9 5700 5700 

անտառի այլ վնասատուներ 665 665 - 861 861 
Անտառի հիվանդություններով վարակ-
ված տարածքներ, ընդամենը 7476 7476 32 9161 9161 

այդ թվում`           
     կաղնու ալրացող 6836 6836 6 9161 9161 
     այլ 640 640 26 - - 
Ընդամենը1 8224 8224 115 13795 13795 

 

Անտառհատումների և մթերված փայտանյութի ծավալներն ըստ տեսակների, 2011թ. 
 

Մթերված փայտանյութի 
ծավալը, խիտ. խոր. մ 

 Հատումների 
ենթարկված 
տարածքը, հա 

Ծախսված 
գումարը, 
հազ. դրամ ընդամենը որից` շինափայտ 

որից` օգտագործ-
ման համար 

նախատեսված 
Նոսրացման 79.7 27.0 981.6 428.4 981.6 
Անցումային 531.6 179.8 10924.5 1126.2 10924.5 
Սանիտարական 808.3 241.0 16327.4 1411.3 15468.1 
Այլ2 183.8 11.1 7016.3 405.4 7016.3 
Ընդամենը 1603.4 458.9 35249.8 3371.3 34390.5 

 

Անտառային հրդեհները և անտառտնեսությանը պատճառված վնասը, 2011թ. 
  

 Ընդամենը 
Հրդեհների քանակը, միավոր 56 

այդ թվում ըստ պատճառների`  
գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից           48 

                                                 
1 Ըստ առանձին խմբերի ցուցանիշների հանրագումարը չի համընկնում ընդամենի հետ, քանի որ նույն տարածքի 

վրա կատարվել են համատեղ անտառպաշտպանական աշխատանքներ: 
2  Այստեղ ներառված են նաև Սևանա լճի ափամերձ ջրածածկ տարածքների ծառերի հատումները: 
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 Ընդամենը 
բնակչության մեղքով 4 
անհայտ 4 

Հրդեհված վերգետնյա տարածքի մակերեսը, հա 472.6 
որից` անտառածածկ 421.2 

Հրդեհների մարման ծախսերը, հազ. դրամ 217.6 
Ակտավորված նյութերի (դեպքերի) քանակը, միավոր 53 

 
Անտառխախտումներն ըստ ուղղությունների, 2011թ. 

 

 Ընդամենը 
ակտերի քանակը, միավոր 187 
ծառերի քանակը, միավոր 1767 Ապօրինի անտառհատումներ 
ծավալը, խոր. մ 1179.9 
ակտերի քանակը, միավոր 4 

Անասունների չթույլատրված արածեցում 
գլխաքանակը, միավոր 88 
ակտերի քանակը, միավոր 1 

Հողազավթում 
տարածքը, հա 0.01 
ակտերի քանակը, միավոր 2 

Անօրինական խոտհունձ և այլն 
տարածքը, հա 1.01 

Որսականոնների խախտումների ակտերի քանակը, միավոր 241 
Անտառխախտումների ակտերի ընդհանուր քանակը, միավոր 218 

 
Անտառխախտումների գործերի շարժն ըստ տեսակների, 2011թ. 

միավոր 
այդ թվում`  Ընդամենը 

ապօրինի 
անտառհա-
տումներ 

անասունների 
չթույլատրված 
արածեցում 

հողազավ-
թում 

անօրինա-
կան խոտ-
հունձ և այլն 

որսականոն-
ների խախ-
տումներ 

Հանձնվել է հետաքննության 16 16 - - - - 
որից` ընթացք է տրվել 6 6 - - - - 

Ուղարկվել է բնապահպանու-
թյան պետական տեսչություն 184 171 4 1 2 6 

որից`վերականգնվել է 2 1 - 1 - - 
           ընթացք է տրվել 72 70 2 - - - 

Ընդամենը 200 187 4 1 2 6 
 

Հատուկ պահպանվող տարածքների հիմնական ցուցանիշները, 2011թ. 
 

 Ընդամենը 
քանակը, միավոր 4 

Ազգային պարկերի2 
մակերեսը, հազ. հա 236.7 
քանակը, միավոր 3 

Պետական արգելոցների2 
մակերեսը, հազ. հա 35.4 
քանակը, միավոր 26 

Պետական արգելավայրերի3 
մակերեսը, հազ. հա 96.2 

Հատուկ պահպանվող տարածքներով անցնող բոլոր կարգի ճանապարհների երկարությունը, կմ 989 
Առկա բուսատեսակների քանակը, հատ 1855 

որից` հազվագյուտ 150 
  էնդեմիկ 107 
  անհետացող 106 

                                                 
1 Արձանագրված խախտումներից 18-ի դեպքում հայտնաբերվել են որսագողության միջոցները, սակայն 
պատկանելիությունը անհայտ է, ուստի ՀՀ բնապահպանության պետական տեսչություն է ներկայացվել մնացած 6-ը: 
2   Աղբյուր` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: 
3   Աղբյուր` ՀՀ բնապահպանության և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություններ: 
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 Ընդամենը 
Առկա վայրի կենդանիների տեսակների քանակը, հատ 216 

 որից` հազվադեպ 6 
  անհետացող 3 

Առկա թռչունների տեսակների քանակը, հատ 267 
 որից` հազվադեպ 95 

   էնդեմիկ 2 
   անհետացող 41 

Առկա երկկենցաղների տեսակների քանակը, հատ 4 
 որից` անհետացող  1 

Առկա սողունների տեսակների քանակը, հատ 33 
 որից` հազվադեպ 3 

   էնդեմիկ 1 
   անհետացող 1 

Առկա ձկնատեսակների քանակը, հատ 40 
Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ 548 

այդ թվում` գիտական աշխատողներ 26 
  պահպանության ծառայության աշխատողներ 353 
  այլ աշխատողներ 169 

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը տարեսկզբին, հազ. դրամ 10786.4 
Ֆինանսական միջոցների մուտքերը, հազ. դրամ 805175.3 

այդ թվում` ՀՀ բյուջեից (պետական, համայնքային) 481136.2 
   արտաբյուջեից 324039.1 

Ֆինանսական ծախսերը, հազ. դրամ 787191.9 
այդ թվում` նյութական ծախսեր 180074.0 

   ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ 116080.5 
   գործուղման ծախսեր 7562.6 
   աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ 379346.6 
   պարտադիր սոցիալական ապահովագրական վճարներ 90905.2 
   այլ 13223.0 

Ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին, հազ. դրամ 28769.8 

 
2011թ. որսվել է 4 կճղավորներ (բոլորն էլ` վարազ), 180 մուշտակամորթ (բոլորն էլ` 

նապաստակ), 48410 փետրավոր թռչուն (3250 աղավնի, 1160 քարակաքավ, 8500 բադ և 35500 
լոր): 

Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանման և վերարտադրության ծախսերը 
կազմել են 60.0 մլն. դրամ: Բնական ջրատարներ և ջրամբարներ է արձակվել 366.7 հազ. հատ 
Սևանի իշխան (գեղարքունի և ամառային իշխան): 


