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Բնության համաշխարհային հիմնադրամ (WWF)  

WWF-ն աշխարհի ամենամեծ և ամենափորձառու բնապահպանական կազմակերպություններից 

մեկն է։ Այն ունի 5 միլիոնից ավել աջակից ամբողջ աշխարհով մեկ և գրասենյակներ 100-ից ավելի 

երկրներում։ WWF-ի առաքելությունն է կանգնեցնել մոլորակի բնական միջավայրի հետընթացը և 

ստեղծել այնպիսի ապագա, որտեղ մարդիկ ապրում են բնության հետ ներդաշնակ՝ պահպանելով 

մոլորակի կենսաբազմազանությունը, ապահովելով բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը, 

նպաստելով մոլորակի աղտոտվածության և ոչ խելամիտ սպառման կրճատմանը։ 

 

Կենդանաբանության ինստիտուտ (Լոնդոնի կենդանաբանական հասարակություն)  

Կենդանաբանության ինստիտուտը (Լոնդոնի կենդանաբանական հասարակություն)` ZSL-ը, 

հիմնադրվել է 1826 թվականին։ Այն միջազգային բնապահպանական բարեգործական 

կազմակերպություն է, որն աշխատում է ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ վայրի բնությունը 

բարգավաճում է։ 

ZSL-ի աշխատանքը հիմնված է նորարարական գիտական ձեռքբերումների, ամբողջ աշխարհով 

մեկ բնապահպանության ու 2 կենդանաբանական այգու միջոցով միլիոնավոր մարդկանց 

ներգրավվածության վրա (Լոնդոնի կենդանաբանական այգի և Ուիփսնեյդի կենդանաբանական 

այգի)։ ZSL-ը կառավարում է Կենդանի մոլորակ համաթիվը® հաշվարկելու գործընթացը՝  WWF- ի 

հետ համատեղ: 
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Ընդհանուր պատկերը 
 
Մարդն առանց բնության չի կարող ապրել։ Բնությունն անհրաժեշտ է մարդու 

գոյության և կյանքի լավ որակի համար։ Բնությունը մարդկությանն 

ապահովում է մաքուր օդով, քաղցրահամ ջրով և բերրի հողերով, որոնցից 

կախված ենք մենք բոլորս: Բնությունը կարգավորում է նաև կլիման, 

ապահովում է փոշոտում, պաշտպանում վնասատուներից և նվազեցնում 

բնական վտանգների ազդեցությունը: Այսօր մարդկության կողմից սննդի, 

էներգիայի և այլ նյութերի բավական մեծ ծավալի սպառումն ուղեկցվում է 

բույսերի և կենդանիների գերօգտագործմամբ, որն ավելի ու ավելի է կասկածի 

տակ դնում ապագայում բնության կողմից դրանց տրամադրման 

հնարավորության հավանականությունը: 

Լայնածավալ առևտրի, անընդհատ աճող սպառման և բնակչության թվի, 
ինչպես նաև ուրբանիզացիայի հսկայական ծավալների պատճառով վերջին 
50 տարում մեր աշխարհն արագ տեմպերով վերափոխվում է: Այս ամենն 
իհարկե հանգեցնում է աննախադեպ ծավալներով բնական ռեսուրսների 
գերօգտագործման, սա էլ իր հերթին բերում է բնության ոչնչացման։ Քիչ 
թվով երկրներ են պահպանում մոլորակի վերջին վայրի տարածքները: 
Արդյունքում, մեր բնական աշխարհն ավելի արագ է վերափոխվում, քան 
երբևէ: 
 
2020 թ.-ի Կենդանի մոլորակի համաշխարհային համաթիվը ցույց է տալիս 
1970-ից 2016 թթ․ ժամանակահատվածում դիտարկված կենդանիների, այն է՝ 
մի շարք կաթնասունների, թռչունների, երկկենցաղների, սողունների և 
ձկների պոպուլյացիայի միջինում 68% անկում: Տեսակների պոպուլյացիայի 
միտումները կարևոր են, քանի որ դրանք էկոհամակարգի առողջության 
գրավականն են: Ճիշտ է, չափազանց բարդ է հաշվարկել բոլոր 
կենդանատեսակների թվաքանակի փոփոխությունը, քանի որ կենդանական 
աշխարհը չափազանց բազմազան է, և հնարավոր չէ կիրառել այնպիսի 
հաշվարկման մեխանիզմ, որն ընդգրկի բոլոր տեսակների 
հետազոտությունը, սակայն, այնուամենայնիվ, ստացված արդյունքները 
վկայում են, որ վերջին տասնամյակներում գրանցվել է 
կենսաբազմազանության էական կորուստ։  
 
Հարց է ծագում՝ կարո՞ղ ենք կասեցնել կորստի այս միտումները: Սա այն 
հարցն է, որ բարձրացվել է 2017 թ.-ին՝ Bending the Curve (Բեկենք կորը) 
(WWF-ի և ավելի քան 40 համալսարանների, բնապահպանական 
կազմակերպությունների և միջկառավարական կազմակերպությունների 
գործակցություն) նախաձեռնության կողմից, որպեսզի հետազոտվեն և 
մոդելավորվեն այն ուղիները, որոնք կօգնեն կասեցնել 
կենսաբազմազանության կորստի միտումը: 
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Այժմ վստահորեն կարող ենք ասել, որ այս նորարարական մոդելը վկայում է 
այն մասին, որ մենք կարող ենք վերականգնել ցամաքային հատվածի 
կենսաբազմազանությունը հողօգտագործման մոդելի փոփոխության 
դեպքում։ Պահպանության նկատմամբ աննախադեպ և անմիջական 
ուշադրության, ինչպես նաև մեր ժամանակակից սննդային համակարգի 
վերափոխման շնորհիվ, մենք կարող ենք ունենալ կենսաբազմազանության 
վերականգնման և աճող բնակչությանը բավարար պարենով ապահովելու 
գործողությունների արդյունավետ ծրագիր: 
 
Դրա համար անհրաժեշտ է ուժեղ առաջնորդություն և կամք: Բացի «Բեկելով 
կորը» նախաձեռնության կողմից բարձրաձայնած թեզերից մենք դիմեցինք 
ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված տարբեր երկրների ինչպես երիտասարդ, 
այնպես էլ կայացած մշակութային գործիչների, ստեղծագործողների, 
մտածողների, տարբեր ոլորտների մասնագետների, որպեսզի նրանք մեզ 
հետ կիսվեն իրենց տեսակետներով, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում 
առողջ մոլորակը մարդկանց և բնության համար: Նրանց մտքերն առաջին 
անգամ ամփոփված են «Կենդանի մոլորակ 2020» զեկույցում՝ «Իմ ձայնը 
կենդանի մոլորակին» հատուկ հավելվածով: 
 
Վերջին շրջանում աշխարհում տեղի ունեցան մի շարք աղետալի 
իրադարձություններ՝ հրդեհներ, միջատային համաճարակներ, COVID-19՝ 
ցնցելով աշխարհի բնապահպանական գիտակցությունը։ Այս ամենը 
շեշտադրեց կենսաբազմազանության պահպանության առաջնային և 
օրհասական խնդիր լինելու փաստը։ Եթե մարդկությունը ցանկանում է 
պահպանել իր առողջությունը, անվտանգությունը, ինչպես նաև 
կարողությունները, ապա օր առաջ պետք է կատարվեն բոլոր անհրաժեշտ 
ռազմավարական ներդրումները բնության առողջացման ուղղությամբ։ 2020 
թվականը նախատեսում էր լինել «գեր-տարի», որի ընթացքում միջազգային 
հանրությունը պլանավորում էր անցկացնել կլիմային, 
կենսաբազմազանությանը և կայուն զարգացմանն ուղղված հանդիպումների 
պատմական շարք, որն իր ձեռքը կվերցներ Անթրոպոցենի (մարդածին) 
կառավարումը, սակայն COVID-19-ի պատճառով դրանցից շատերը 
տեղափոխվեցին 2021 թ.։  
 
Աշխարհում ստեղծված ներկայիս իրավիճակը հաստատում է, որ երկրների 
առաջնորդները պետք է գան նոր համաշխարհային համաձայնության, ինչը 
մեզ կտանի այնպիսի ճանապարհով, որի պայմաններում և՛ մարդկությունը, 
և՛ բնությունը կկարողանան բարգավաճել: 
 
Մենք գիտենք, որ այս զեկույցը հրապարակվում է դժվարին 
ժամանակներում: Քանի որ աշխարհն այսօր անխուսափելիորեն 
թևակոխում է ավելի մեծ իրարանցման, անկայունության և 
փոփոխությունների մի շրջան, այս զեկույցում մենք ներկայացրել ենք 
բավական կարևոր տեղեկատվութուն և գիտելիք, որոնք հուսով ենք շարժիչ 
ուժ կհանդիսանան կարևորագույն որոշումների կայացման, էկոլոգիական, 
սոցիալական և տնտեսական մարտահրավերների դիմակայման ու 
խնդիրների լուծման համար: 
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SOS բնության համար  
 
 

Կենսաբազմազանությունը, ինչպես մենք նրան այսօր ծանոթ ենք, հիմնարար 

նշանակություն ունի մարդու կյանքի համար Երկիր մոլորակի վրա։ Սակայն 

պարզից էլ պարզ է, որ մենք այն ոչնչացնում ենք աննախադեպ արագությամբ։  

 
 

 
Արդյունաբերական հեղափոխությունից ի վեր, մարդկային 
գործունեության հետևանքով ավելի ու ավելի շատ են ոչնչացվել և 
քայքայվել անտառները, խոտհարքները, ջրավազանները և այլ 
կարևոր էկոհամակարգեր՝ սպառնալով մարդու բարեկեցությանը: 
Երկրի ոչ սառցային մակերեսի 75%-ը զգալիորեն փոխվել է, 
օվկիանոսների մեծ մասն աղտոտված է, իսկ ջրաճահճային 
տարածքների ավելի քան 85%-ը կորսվել է: 
 
Վերջին մի քանի տասնամյակում ցամաքային համակարգերում 
կենսաբազմազանության կորստի ամենակարևոր պատճառը եղել է 
հողօգտագործման փոփոխությունը, առաջին հերթին` չբնակեցված 
տարածքները գյուղատնտեսական համակարգերի վերածելու 
հաշվին, միևնույն ժամանակ օվկիանոսների մեծ մասում 
ձկնորսությունն իրականացվել է թույլատրվածից շատ ավելին: 
Ամբողջ աշխարհում կլիմայի փոփոխությունը մինչ օրս չի 
հանդիսացել կենսաբազմազանության կորստի ամենակարևոր 
պատճառը, սակայն առաջիկա տասնամյակների ընթացքում 
կանխատեսվում է, որ այդպես կլինի, կամ այն կդառնա 
ամենակարևոր պատճառներից մեկը: 
 
Կենսաբազմազանության կորուստը ոչ միայն բնապահպանական 
խնդիր է, այլ զարգացման, տնտեսական, համաշխարհային 
անվտանգության, էթիկական և բարոյական: Դա նաև 
ինքնապահպանման խնդիր է: Կենսաբազմազանությունը 
չափազանց կարևոր դեր ունի սննդի, մանրաթելերի, ջրի, էներգիայի, 
դեղամիջոցների և գենետիկ այլ նյութերի տրամադրման գործում։ 
Այն նաև առանցքային նշանակություն ունի մեր կլիմայի, ջրի որակի, 
աղտոտվածության, փոշոտման, ջրհեղեղի և փոթորիկների զսպման 
հարցում: Բացի այդ, բնությունն ընկած է մարդու առողջության բոլոր 
հարթությունների հիմքում և ներգործում է ոչ նյութական 
մակարդակների վրա` ոգեշնչում և ուսուցանում է, ֆիզիկական և 
հոգեբանական փորձառության շնորհիվ ձևավորում է մեր 
ինքնությունը։ Իսկ այս ամենն առանցքային է կյանքի որակի և 
մշակութային ամբողջականության տեսանկյունից: 
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Պոպուլյացիայի մակարդակով․ 
ի՞նչ է ցույց տալիս Կենդանի 
մոլորակ համաթիվը 2020 
թվականին  
 

Տեսակների պոպուլյացիայի միտումները կարևոր են, քանի որ դրանք 

էկոհամակարգի ընդհանուր առողջության գրավականն են: Լուրջ անկումներն 

ահազանգում են բնության փոփոխության կամ կորստի մասին:  

Կենդանի մոլորակ համաթիվը (ԿՄՀ) այժմ հետևում է ամբողջ աշխարհում շուրջ 21,000 կաթնասունների, 
թռչունների, ձկների, սողունների և երկկենցաղների պոպուլյացիայի փոփոխություններին։ Վերջիններս կցված 
են ԿՄՀ-ին 1970 թվականից ի վեր պոպուլյացիաների թվաքանակի միջին տոկոսային փոփոխությունը 
հաշվարկելու համար` օգտագործելով համաթիվը (նկար 1): Այս տարվա համաթիվը ներառում է գրեթե 400 նոր 
տեսակ և 4,870 նոր պոպուլյացիա: 
 
2018 թ.-ի վերջին ԿՄՑ-ի հաշվարկից հետո հաշվարկում ընդգրկված տեսակների քանակն ավելացել է 
տարածաշրջանների մեծ մասի և տաքսոնոմիկ խմբերի համար, ընդ որում՝ ավելի շատ երկկենցաղների 
հաշվին: Ներկայումս ԿՄՀ-ն պարունակում է տվյալներ միայն ողնաշարավոր տեսակների վերաբերյալ, քանի 
որ պատմականորեն նրանց ավելի հեշտ է վերահսկել։ Սակայն ներկայումս մենք արդեն ձեռնարկում են քայլեր 
անողնաշարավորներին ընդգրկելու ուղղությամբ, քանի որ փորձում ենք ընդլայնել մեր պատկերացումները 
վայրի կենդանիների պոպուլյացիայի փոփոխության վերաբերյալ։  
 
2020 թ.-ի ԿՄՀ-ն ցույց է տալիս 1970-2016 թթ․ ընկած ժամանակահատվածում կաթնասունների, թռչունների, 
երկկենցաղների, սողունների և ձկների դիտարկված տեսակների պոպուլյացիայի միջինում 68% անկում 
(միջակայք՝ -73%-ից -62%)1։  
 
 

 
 

 
Նկար 1: Կենդանի մոլորակ գլոբալ 
համաթիվ՝ 1970 to 2016 
Դիտարկված 20,811 պոպուլյացիաների 
միջին խտությունը, որոնք 
ներկայացնում են 4,392 տեսակ,  նվազել 
է 68%-ով։ Սպիտակ գիծը ցույց է տալիս 
համաթվի արժեքները, իսկ 
ստվերավորված տարածքները 
ներկայացնում են միտումը պատկերող 
վիճակագրական որոշակիությունը 
(միջակայքը՝ -73%-ից -62%):   
Աղբյուրը՝ WWF/ZSL (2020)1. 
 

 

 

Կենդանի մոլորակ գլոբալ 
համաթիվ 
 
 

Վստահության սահմաններ 
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Տարբեր շրջաններում 

կենսաբազմազանությունը 

տարբեր մակարդակով է 

նվազում  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Հյուսիսային և հարավային 
Ամերիկայի արևադարձային 
որոշ շրջանների համար ԿՄՀ-ի 
94%  անկումն 
ամենազարմանալի արդյունքն 
է, որ նկատվում է շրջաններում:  
Խոտհարքների, 
սավաննաների, անտառների և 
ջրաճահճային վայրերի 
վերափոխումը, տեսակների 
գերօգտագործումը, կլիմայի 
փոփոխությունը և օտար 
տեսակների բնակեցումը 
հիմնական պատճառներն են։ 
 

ԿՄՀ-ն մեզ չի տալիս իրավիճակի ամբողջական պատկեր. 

տարբեր շրջաններում անկման մակարդակը տարբեր է։ 

Ամենամեծ անկումն արևադարձային գոտում է։  
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Նկար 2։ Կենդանի մոլորակ համաթիվը յուրաքանչյուր IPBES շրջանի համար 
Սպիտակ գիծը ցույց է տալիս համաթվի արժեքները, իսկ ստվերավորված տարածքները ներկայացնում են միտումը պատկերող 
վիճակագրական անորոշությունը (95%): Համաթվերի կշիռը պայմանավորված է համաթվում ընդգրկված տեսակների հարստությամբ․ 
ցամաքում և քաղցրահամ ջրերում տեսակներով հարուստ տաքսոնոմիկ խմբերն ավելի մեծ կշիռ ունեն, քան ավելի քիչ տեսակներ 
ունեցողները։ Շրջանների քարտեզ՝ IPBES (2015)2։ Աղբյուրը՝ ԿՄԶ՝ WWF/ZSL (2020)1։ 
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Քաղցրահամ ջուրն ու կենդանի 
մոլորակ համաթիվը 
 
Քաղցրահամ ջրերի կենսաբազմազանությունը շատ ավելի արագ է նվազում, քան օվկիանոսներինը 

կամ անտառներինը: Հիմնվելով առկա տվյալների վրա, մենք գիտենք, որ 1700 թվականից ի վեր մենք 

կորցրել ենք ջրաճահճային տարածքների գրեթե 90% -ը։ Գլոբալ քարտեզագրումը վերջերս 

բացահայտեց, թե որքանով են մարդիկ վերափոխել միլիոնավոր կիլոմետրերով գետերը: Այս 

փոփոխությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղցրահամ ջրի կենսաբազմազանության վրա, 

քանի որ քաղցրահամ ջրերի տեսակների պոպուլյացիան կտրուկ անկում է ապրել։  

Դիտարկված 3,741 պոպուլյացիաները, որոնք ներկայացնում են կաթնասուների, թռչունների, 

երկկենցաղների, սողունների և ձկների 944 տեսակ, քաղցրահամ ջրի կենդանի մոլորակի համաթվում 

նվազել են միջինում 84%-ով (միջակայքը՝ -89%-ից -77%), ինչը համարժեք է տարեկան 4%-ի 1970 թ-ից     

(նկար 3): Անկումների մեծ մասը նկատվում է քաղցրահամ ջրերի երկկենցաղների, սողունների և ձկների 

պոպուլյացիաներում։ Այս փաստն արձանագրվել է բոլոր շրջաններում, մասնավորապես՝ Լատինական 

Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում: 

 

 

 

Չափերով որքան մեծ, այնքան վտանգն ավելի շատ 

Նույն տաքսոնոմիկ խմբի մյուս տեսակների համեմատ մարմնի ավելի մեծ չափեր ունեցող տեսակներին 

երբեմն անվանում են «մեգաֆաունա»: Քաղցրահամ ջրի համակարգում մեգաֆաունան ներկայացնում են 

այնպիսի տեսակներ, որոնց չափերը հասնում են ավելի քան 30 կգ-ի։ Դրանցից են՝ թառափը, Մեկոնգ գետի 

հսկա կատվալոքոն, գետի դելֆինները, ջրասամույրը, կուղբը և գետաձին: Դրանք ունեն խիստ մարդածին 

սպառնալիքներ3, ներառյալ չափից ավել որսը4, հետևաբար առկա է պոպուլյացիայի խիստ անկում5:  

Մեծ չափերի ձկներն առավել քան խոցելի են: Օրինակ, Մեկոնգ գետի ավազանում 2000-2015 թթ.-ի  

ընթացքում նվազել է տեսակների 78%-ը։ Նվազել են հատկապես միջինից մինչև մեծ չափերի մարմին 

ունեցող տեսակները6։ Խոշոր ձկների պոպուլյացիայի վրա մեծապես ազդում է պատվարների կառուցումը, 

ինչն արգելափակում է նրանց միգրացիոն ուղիները, խոչընդոտում ձվադրմանն ու կերի հայթայթմանը7, 3: 

  

Նկար 3։ Քաղցրահամ ջրի ԿՄՀ: 1970-ից 
2016 թթ․ 
Քաղցրահամ ջրում ապրող 944 տեսակ 
ներկայացնող 3,741 պոպուլյացիաների 
միջին թվաքանակը միջինում նվազել է 
84%-ով: Սպիտակ գիծը ցույց է տալիս 
համաթվի արժեքները, իսկ 
ստվերավորված տարածքները 
ներկայացնում են միտումը պատկերող 
վիճակագրական որոշակիությունը 
(միջակայքը՝ -89%-ից -77%): Աղբյուրը՝ 
WWF/ZSL (2020)1։ 

 
Քաղցրահամ ջրի կենդանի 
մոլորակ համաթիվ 
 
 

Վստահության սահմաններ 
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Երիտասարդ լամանտին Ֆլորիդայում (Trichechus manatus latirostrus), ձմռանը մարմնի տաքությունը պահպանում է քաղցրահամ 

ջրում «3 քույր քաղցրահամ ջրի աղբյուր», Ֆլորիդա, ԱՄՆ 

Նկարը՝ naturepl.com / Alex Mustard / WWF   
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Կենդանի մոլորակ համաթիվը 

վերջին տասնամյակների 

ընթացքում կտրուկ անկում 

արձանագրած բազմաթիվ 

ցուցանիշներից մեկն է  
 

 

 

 

 

 

 

Կենդանի մոլորակ համաթիվ (ԿՄՀ) 
 

ԿՄՀ-ն ներկայումս հետևում է ամբողջ աշխարհում կաթնասունների, թռչունների, ձկների, սողունների և 

երկկենցաղների գրեթե 21,000 պոպուլյացիաների առատությունը1 ։ Օգտագործելով 4,392 տեսակների 20,811 

պոպուլյացիաներից ստացված տվյալները՝ 2020 թ. ԿՄՀ-ն ցույց է տալիս դիտարկված տեսակների միջինում 

68% անկում 1970-ից մինչև 2016 թթ․ ընթացքում (միջակայքը՝ -73X%-ից -62%): Համաթվի տոկոսային 

փոփոխությունը չի արտացոլում արդեն կորսված առանձին տեսակների քանակը, այլ արտացոլում է 46 

տարվա ընթացքում դիտարկված կենդանիների պոպուլյացիայի միջին համաչափ փոփոխությունը: 
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Առատություն 

Բաշխվածություն 
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Տեսակների ապրելավայր համաթիվ (ՏԱՀ) 

 

Մարդու կողմից հողօգտագործման փոփոխությունը և կլիմայի փոփոխությունն ավելի ու ավելի են փոխում 

լանդշաֆտներն ամբողջ աշխարհում: Հեռակառավարվող մշտադիտարկումն ու մոդելի վրա հիմնված 

կանխատեսումները տալիս են այդ փոփոխությունների առավել ճշգրիտ պատկեր։ ՏԱՀ-ն քանակական 

գնահատական է տալիս տեսակների պոպուլյացիայի վրա ազդող հետևանքներին8, 9։ Հազարավոր տեսակների 

համար, որոնց ապրելավայրերը ճշգրտված են, համաթիվը չափում է կենսամիջավայրի համապատասխան 

կորուստները դիտարկված և մոդելավորված տարածքներում 10։ 2000-ից մինչև 2018 թթ․ համաթիվն ընկել է 2% 

-ով։ Որոշ շրջանների և տեսակների համար ՏԱՀ-ի նվազումը շատ ավելի կտրուկ է՝ երկնիշ տոկոսային 

կորստով, ինչը ենթադրում է պոպուլյացիայի էական կրճատում, հետևաբար նաև էկոլոգիական դերի անկում։  

Մարդու ազդեցությունը բնության ոչնչացման վրա այնքան մեծ է, որ գիտնականները կարծում են, որ 

մենք մտնում ենք նոր երկրաբանական դարաշրջան՝ Անթրոպոցեն: Այնուամենայնիվ, 

կենսաբազմազանության ներկա վիճակի գնահատումը բոլոր կենդանի օրգանիզմների համար 

չափազանց բարդ է։ Չկա մի միջոց, որը կարողանա ընդգրկել բոլոր տեսակներին ու գնահատի տեղի 

ունեցած բոլոր փոփոխությունները։ Սակայն ցուցանիշների ու համաթվերի մեծ մասը վերջին 

տասնամյակների ընթացքում ցույց են տալիս տեսակների զուտ անկումներ ու կրճատումներ։   

 

Կարմիր ցուցակ համաթիվ (ԿՑՀ)  

 

ԿՑՀ-ն, հիմնված ԲՊՄՄ վտանգված տեսակների տվյալների վրա։ Այն ցույց է տալիս գոյատևման 

հավանականության միտումները (ժամանակի ընթացքում ոչնչացման ռիսկի հակադարձ կախվածությունը)։ 

Կարմիր ցուցակի 1.0 համաթվի նշանակությունը համապատասխանում է խմբում ընդգրկված բոլոր 

տեսակներին, որոնք որակվում են որպես քիչ մտահոգություն առաջացնող (այսինքն ՝ մոտ ապագայում 

վերացման վտանգ չկա): 0 համաթվի նշանակությունն այն է, որ բոլոր տեսակներն անհետացել են։ Ժամանակի 

ընթացքում կայուն արժեքը ցույց է տալիս, որ խմբի համար անհետացման ընդհանուր ռիսկն անփոփոխ է 

մնացել: Եթե կենսաբազմազանության կորստի տեմպը նվազեր, համաթիվը ցույց կտար աճի միտում: 

Համաթվի անկումը նշանակում է, որ տեսակներն արագ տեմպերով գնում են դեպի անհետացում: 
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Ոչնչացման ռիսկ 

Ավելի 

լավ 

Ավելի 

վատ 

Թռչուններ 

Կաթնասուններ 

Կորալներ 

Ցիկադներ 

Փշատերևներ Երկկեն- 

ցաղներ 

Սողուններ Մոնոկոտներ 

Խեցգետիններ 

Ոսկրային ձկներ 
Կոնային խխունջներ 

Եզրուկներ Ճպուռներ 

Շնաձկներ ու կատվաձկներ 
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Կենսաբազմազանության անձեռնմխելիության 

համաթիվ (ԿԱՀ) 

 

ԿԱՀ-ը գնահատում է, թե որքանով է ի սկզբանե առկա կենսաբազմազանությունը միջինում մնում կայուն 

համապատասխան շրջանների էկոլոգիական համայնքներում: Այն կենտրոնանում է հողօգտագործման և դրա 

հետևանքով ստեղծված ճնշումների վրա, որոնք մինչ այժմ եղել են կենսաբազմազանության կորստի 

հիմնական պատճառը11, 12։ Քանի որ այն հաշվարկվում է էկոլոգիապես բազմազան կենդանիների և բույսերի 

տեսակների հիման վրա, ԿԱՀ-ն օգտակար է էկոհամակարգերը գնահատելու համար՝ մարդկանց օգտակար 

լինելու կարողության (էկոհամակարգի ծառայություններ) տեսանկյունից: Այդ իսկ պատճառով, այն 

օգտագործվում է «Մոլորակային սահմանների» շրջանակում, որպես կենսոլորտային ամբողջականության 

համաթիվ13։ Համաշխարհային միջին ԿԱՀ-ն (79%) շատ ցածր է առաջարկվող ցածր անվտանգ սահմանից 

(90%) և շարունակում է ընկնել հատկապես Աֆրիկայում14՝ շեշտելով, որ աշխարհի ցամաքային 

կենսաբազմազանությունն արդեն իսկ վտանգված է: ԿԱՀ-ն շատ ցածր է հատկապես որոշ շրջաններում, 

օրինակ Արևմտյան Եվրոպայում, որտեղ  լանդշաֆտների ինտենսիվ օգտագործումը երկար տարիների 

պատմություն ունի: 
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Գլոբալ 

Ամերիկաներ 

Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան 

Աֆրիկա 

Եվրոպա – Կենտրոնական Ասիա 
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Լուսանկարում կարմիր պլաստիկի այս կույտն ընդամենը պլաստիկ աղբի մի փոքրիկ մասն է ՝ հավաքված Rame Peninsula Beach 

Care Group-ի կողմից Ուիթսանդ ծոցում, Քորնուոլ:  

 

© Sam Hobson / WWF-UK 
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Հողի կենսաբազմազանություն․ 
փրկելով մեր ոտքի տակի հողը 
 

Հողը բնական միջավայրի կարևոր բաղադրիչն է։ Մարդկանց մեծ մասը 

բոլորովին անտեղյակ է էկոհամակարգային ծառայություններից, որոնցից 

մենք կախված ենք, կամ թերագնահատում է այն կարևոր դերը, որը խաղում 

է հողի կենսաբազմազանությունը մարդու կյանքում։ 

 

Հողը Երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է։ Ցամաքային 

էկոհամակարգերի կենդանի օրգանիզմների շուրջ 90% -ը, ներառյալ որոշ փոշոտողներ, իրենց կյանքի մեծ 

մասն անց են կացնում հողային ապրելավայրում։ Հողի բաղադրիչների բազմազանությունը՝ լցված օդով և 

ջրով, ստեղծում է ապրելավայրերի անհավատալի բազմազանություն տարատեսակ հողային օրգանիզմների 

համար, որոնք ընկած են մեր կյանքի հիմքում:  

Առանց հողի կենսաբազմազանության ցամաքային էկոհամակարգերը կարող են խարխլվել: Այժմ մենք 

գիտենք, որ վերգետնյա և ստորգետնյա կենսաբազմազանությունները մշտական համագործակցության մեջ 

են15-17, ինչից լավ տեղեկացված լինելը կօգնի ավելի լավ կանխատեսել կենսաբազմազանության 

փոփոխության և կորուստների հետևանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Նկար 4։ Հող 

Հողի կենսաբազմազանությունը մեծ դեր է 

կատարում ցամաքային էկոհամակարգերի համար 

(գյուղատնտեսական, քաղաքային, բնության և 

բոլոր բիոմների, ներառյալ անտառները, 

խոտածածկերը, տունդրաները և անապատները) 

 

 Մեգաֆաունա 

Մակրոֆաունա 

Մեզոֆաունա 

Մանրէներ ու միկրոֆաունա 
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Արդյոք անհետանո՞ւմ են 
«երկիրը կառավարող փոքր 
մասնիկները» 

 

Միջատների քանակի, բազմազանության և կենսազանգվածի վերջին 

շրջանի արագ անկումների մասին կան բազմաթիվ վկայող փաստեր, 

սակայն պատկերն այդքան պարզ չէ։ Հիմնական տեղեկատվությունը գալիս 

է հյուսիսային կիսագնդի մի քանի երկրներից:  

Ի․ Օ․ Ուիլսոնը դրանց կոչել է «երկիրը կառավարող փոքր մասնիկներ»18։ Արևմտյան Եվրոպայում և 

Հյուսիսային Ամերիկայում միջատների մշտադիտարկումները վկայում են այն մասին, որ դրանց թիվը 

կտրուկ անկում է ապրում: Հաշվի առնելով, որ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն ավելի վաղ ծագել է 

Արևմտյան Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում, քան մյուս շրջաններում19, հավանական է, որ այնտեղ 

նկատվող միջատների կորուստը հուշում է կանխատեսվող համաշխարհային կորստի մասին, եթե 

շարունակվեն անթրոպոգեն միջամտությունները և հողօգտագործման նման տեմպերն աշխարհում: 

 

 

 

 

Նկար 5։ Ցամաքային միջատների պոպուլյացիայի քանակի 

(առատության կամ կենսազանգվածի) երկարաժամկետ 

փոփոխության գնահատում՝ հիմնված 103 հետազոտության վրա՝ 

դիտարկված Van Klink et al-ի կողմից (2020) 77։ 

Ուսումնասիրությունների երեք քառորդը կատարվել է (77/103) 

Եվրոպայում  և Հյուսիսային Ամերիկայում, փոքր մասը Աֆրիկայում 

(1), Ասիայում (5, բացառությամբ Ռուսաստանի և Մերձավոր Արևելքի) 

կամ Հարավային Ամերիկայում (3): Գրաֆիկը ցույց է տալիս տվյալների 

հավաքագրման քանակի պատմագրությունը յուրաքանչյուր տարվա 

համար առնվազն մեկ կետ տվյալով։ 
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Միտման թեքություն 

Նվազում Աճ 
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Բույսերի բազմազանությունը 

էականորեն կրճատվում է 
Բույսերը գրեթե բոլոր ցամաքային էկոհամակարգերի կառուցվածքային և 

էկոլոգիական հիմքն են և հիմնարար աջակցություն են ցուցաբերում Երկիր 

մոլորակի վրա կյանքի ապահովման համար: Դրանք կենսական 

նշանակություն ունեն մարդու առողջության, սննդի և բարեկեցության 

համար20։ 

 
 
 
 
 
 
Nymphaea thermarum՝ աշխարհի 
ամենափոքր ջրաշուշանը, որն աճում է 
միայն Ռուանդայի մեկ տաք աղբյուրից 
հեղեղման արդյունքում ստեղծված 
խոնավ ցեխի շնորհիվ: Վերջին բույսը 
չորացել և անհետացել է, երբ 2008-ին 
աղբյուրի հունը շեղվեց տեղական 
գյուղատնտեսության համար: Քյուի 
թագավորական բուսաբանական 
այգում պահպանվում է ex-situ 
հավաքածուն։ Մենք լիահույս ենք, որ 
հնարավոր է տեսակը վերականգնել իր 
փխրուն աճելավայրի վերականգնման 
շնորհիվ։ 

 

 
 
 
 
 
 
Բույսերի բազմազանության կորուստը 
ոչ միայն սպառնում է հենց իրենց 
բույսերին և նրանց էկոհամակարգերին, 
այլ նաև ծառայությունների այն 
մեծածավալ քանակին, որ բույսերը 
մատուցում են մարդկանց և մոլորակին: 
 
Արաբիկան (Coffea arabica) սուրճի 
աշխարհի ամենահայտնի տեսակն է։  
Անհետացման ռիսկի գնահատումը, որն 
իր մեջ ներառում է կլիմայի 
փոփոխության հավանական 
հետևանքները, արաբիկան 
դասակարգեց C. կարգի՝ որպես 
վտանգված, ըստ որի կանխատեսվում 
է, որ մինչև 2088 թվականը տեսակի 
բնական պոպուլյացիան կնվազի 
կեսով23։  

 

 
 

 
 

 

Andrew McRobb, © Քյուի թագավորական բուսաբանական այգու հոգաբարձուներ 

© Jenny Williams, RGB Kew 
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Բույսերի ոչնչացման ռիսկի աստիճանը համեմատելի է կաթնասունների 
հետ և ավելի մեծ է, քան թռչուններինը: Փաստագրված բույսերի 
ոչնչացման քանակը կրկնակի ավել է, քան կաթնասունների, թռչունների 
և երկկենցաղներինը միասին վերցված21: Բացի այդ, բույսերի 
համաշխարհային բազմազանության տաքսոնոմիկ և աշխարհագրական 
լայնությունը ներկայացնող հազարավոր տեսակների նմուշների 
գնահատումը ցույց տվեց, որ դրանց մեկից հինգը (22%) ոչնչացման եզրին 
են, որոնց մեծ մասը արևադարձային շրջաններում22։ 

 

 

  
Ծառերի առաջին համաշխարհային 
գնահատումը կներառի 60,000 հայտնի 
ծառատեսակ ամբողջ աշխարհից, 
որպեսզի հնարավոր լինի ամբողջական 
պատկեր ստանալ աշխարհի ծառերի 
պահպանության կարգավիճակի մասին24: 
Արդյունքները կարևոր նշանակություն 
կունենան նաև այլ 
կենսաբազմազանության և 
էկոհամակարգերի համար, որոնք 
կախված են ծառերից, կօգնեն դրանց 
պահպանության, վերականգնման ու 
վերարտադրության հարցում։  
 
Terminalia acuminata, հայտնի որպես 
Guarajuba, վտանգված էնդեմիկ 
ծառատեսակ է Բրազիլիայում։  
Նախկինում կարծիք կար, որ այս տեսակն 
այլևս գոյություն չունի ազատ բնության 
մեջ, սակայն հայտնաբերվեց ծառերի 
համաշխարհային գնահատման համար 
իրականացված վերագնահատման 
ժամանակ: 

 

 
 

 
 

 
 
Ամբողջ աշխարհով մեկ սերմերի 
պահեստներն ունեն շուրջ 7 միլիոն բերքի 
նմուշ՝ օգնելով պահպանել 
կենսաբազմազանությունը և նպաստելով 
պարենի համաշխարհային 
անվտանգությանը: Անցած մի քանի 
տասնամյակների ընթացքում ստեղծվել 
են հարյուրավոր տեղական, ազգային, 
տարածաշրջանային և միջազգային 
սերմապահեստներ: Թերևս 
ամենահայտնին Նորվեգիայի Սվալբարդի 
սերմերի համաշխարհային պահեստն է, 
որը ռեզերվային դեր ունի մնացած այլ 
պահեստների համար։ Եթե որևէ տեղ 
սխալ տեղի ունենա և սերմի կորուստ 
լինի, ապա այս ռեզերվը օգնության 
կհասնի։ Սերմնաբուծարաններն 
օգտագործվում են հետազոտողների և 
բուսաբույծների կողմից՝ մշակաբույսերի 
նոր, բարելավված սորտեր մշակելու 
համար: 
 
Լուսանկարը՝ Սվալբարդի սերմերի 
համաշխարհային պահեստ, Սվալբարդ 
արշիպելագ, Նորվեգիա 

 

© Malin Rivers 

 

© Սվալբարդի սերմերի համաշխարհային պահեստ, Riccardo Gangale 
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Մարդկությունն այսօր շատ 

ավելին է ծախսում, քան իրեն 

հասանելի կենսաբանական 

բյուջեն է 

1970 թվականից սկսած մեր էկոլոգիական ոտնահետքը գերազանցում է Երկրի վերականգնման 

արագությունը: Սրա գերազանցումն ուղղակիորեն ազդում է մոլորակի առողջության վրա՝ դրանով վտանգի 

տակ դնելով մարդկության գոյության հեռանկարները: 

 

 

 

 

  

Նկարի 7: Մեկ շնչի հաշվով էկոլոգիական 
ոտնահետքի համաշխարհային քարտեզ՝ 
2016 թ 
Մեկ շնչի հաշվով էկոլոգիական 

ոտնահետքը կախված է ինչպես 

բնակչության ընդհանուր թվաքանակից, 

այնպես էլ տվյալ երկրում սպառման 

մակարդակից: Երկրի սպառումը 

ներառում է իր կողմից արտադրված 

էկոլոգիական ոտնահետքը, գումարած 

ներմուծումն այլ երկրներից, հանած 

արտահանումը:  

Աղբյուրը՝ Ոտնահետքի գլոբալ ցանց 

(2020) 31։ 
   
   

  gha = գլոբալ հեկտար 

 

 

>5 gha/մարդ 

3,5 – 5 gha/մարդ 

2 – 3,5 gha/մարդ 

1,6 – 2 gha/մարդ 

<1,6  gha/մարդ 

Ոչ բավարար տվյալներ 
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Էկոլոգիական ոտնահետքերի տարբեր մակարդակները պայմանավորված են տվյալ տարածքում 

կենսակերպի առանձնահատկություններով  և սպառման տարբեր մոդելներով, ներառյալ` բնակչության 

կողմից սպառվող սնունդը, ապրանքների և ծառայությունների քանակը, օգտագործվող բնական 

ռեսուրսները և ածխածնի երկօքսիդը, որն արտանետվում է այդ ապրանքների ու ծառայությունների 

մատուցման ժամանակ: 

Թե՛ մարդկային պահանջարկի ծավալը, և թե՛ բնական պաշարները Երկիր մոլորակի վրա 

անհավասարաչափ են բաշխված։ Ռեսուրսների սպառման մոդելը չի համընկնում ռեսուրսների առկայության 

մոդելի հետ, քանի որ ռեսուրսները չեն սպառվում հենց արդյունահանման պահին: Էկոլոգիական 

ոտնահետքը՝ մեկ շնչի հաշվով պատկերացում է տալիս տարբեր երկրներում առկա ռեսուրսների ծավալի, 

ռիսկերի և հնարավորությունների մասին28-30: 
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Քարտեզագրելով Երկիր 
մոլորակի վրա մնացած վերջին 
վայրի տարածքները  
 

Արբանյակային տեխնոլոգիաների առաջընթացը մեզ թույլ է տալիս 

պատկերացնել, թե ինչպես է փոխվում Երկիր մոլորակն իրական 

ժամանակում: Մարդկանց ոտնահետքի քարտեզագրումը ցույց է տալիս, թե 

որտեղ է առավել քիչ ճնշում գործադրվում Երկիր մոլորակի վրա:  

 

 

 

 

1․ Նույնականացնել 
մարդու կողմից 
հիմնական ճնշումը  

2․ Գտնել կամ մշակել 
տվյալներ մարդու կողմից 
անհատական ճնշման 
մասին 
 

3․ ստեղծել միավորներ 
անհատական ճնշումների 
համեմատության համար 
 

4․ գումարել անհատական 
ճնշման մակարդակները 
մարդկության ոտնահետքի 
քարտեզի ստեղծման համար 
 

Նկար 8: Մեթոդական հիմք, որն 

օգտագործվում է կուտակային 

ոտնահետքի քարտեզագրման համար՝ 

Watson և Venter-ի հեղինակային 

գրաֆիկի ադապտացված տարբերակ 

(2019)33։ 

 
բնակչության խտություն 

բարձր 

 

ցածր 

 

վարելահողեր 

երկաթուղի ու ճանապարհներ 

գիշերային լույսեր 

նավարկելի ուղիներ 

կառուցապատված միջավայր 

արոտավայրեր 
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Այս քարտեզը ցույց է տալիս, որ ընդամենը մի քանի երկիր՝ Ռուսաստան, 

Կանադա, Բրազիլիա և Ավստրալիա, ունեն մարդու ոտնահետքից զերծ 

մնացած ամենաշատ տարածքները, այսինքն Երկիր մոլորակի վրա դեռևս 

պահպանված վայրի տարածքները32:  

 

 
 

Նկար 9: Յուրաքանչյուր ցամաքային բիոմի մասնաբաժինը 

(բացառությամբ Անտարկտիդայի) համարվում է վայրի տարածք 

(մուգ կանաչ՝ մարդկային ոտնահետքի արժեք <1), անձեռնմխելի 

(բաց կանաչ՝ մարդու ոտնահետքի արժեք <4) կամ խիստ 

ձևափոխված մարդու կողմից (կարմիր՝ մարդու ոտնահետքի 

արժեք > կամ հավասար 4): Williams, et al-ի աշխատանքի 

ադապտացված տարբերակ (2020)32։ 

 

 

  

Վնասված Չվնասված Վայրի 

Բարձր։50 

Ցածր։ 4 

 

Ցածր։ 4 

Բարձր։ 1 

Ցածր։ 1 

Բարձր։ 0 



23 | WWF Կենդանի մոլորակ զեկույց․ ամփոփոում 
 

Մեր օվկիանոսը «տաք ջրում» է 
 
Ձկնորսության մեծ ծավալները, աղտոտումը և ափամերձ տարածքների 
օգտագործումը, ի թիվս այլ ճնշումների, ազդել են ամբողջ օվկիանոսի վրա՝ 
սկսած մակերեսային ջրերից մինչև խորը ծովեր։ 
 

  Փոփոխության 

պատճառը 

Պոտենցիալ բացասական 

ազդեցությունը 
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Կլիմայի փոփոխությունն իր հերթին կշարունակի առաջացնել ծովային 

էկոհամակարգերի վրա ազդող երևույթներ: 

 

 

 

 

Էկոլոգիական հետևանքների 

օրինակներ 
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Մեր աշխարհը 2020 թվականին 
Վերջին 50 տարիների ընթացքում մեր աշխարհը վերափոխվել է շնորհիվ 

համաշխարհային առևտրի, սպառման և բնակչության աճի, ինչպես նաև 

հսկայական ուրբանիզացիայի մակարադակի՝ իր հետ փոխելով մեր 

կենսակերպը: Սակայն այս ամենը շատ թանկ է նստել բնության ու Երկիր 

մոլորակի օպերացիոն համակարգերի կայունության վրա, որոնք 

ապահովում են մեր գոյությունը:  

 

 Նկար 6։ 1970 թվականից սկսած զարգացման ուղիները 
բնութագրվում են տարբեր երկրների համար օգուտի և բեռի 
անհավասարաչափ բաշխմամբ 
ՀՆԱ-ի ամենացածր աճը տեղի է ունեցել պակաս զարգացած 
երկրներում (A), մինչդեռ զարգացած երկրներում սպառման աճը 
հանգեցրել է բնական ռեսուրսների ավելի մեծ սպառման և 
արդյունահանման, որոնք հիմնականում մատակարարվում են 
զարգացող երկրներից (B), իսկ կենսաբազմազանության 
առանցքային տարածքների պահպանությունն ամենաբարձրը 
եղել է զարգացած երկրներում (C): Բնակչության ընդհանուր 
քանակն ավելի արագ աճել է զարգացող երկրներում (D), մինչդեռ 
քաղաքային բնակչությունն ամենաշատը զարգացած 
երկրներում է և ամենաարագն աճում է պակաս զարգացած 
երկրներում (E): Երեխաների մահացությունը կտրուկ նվազել է 
ամբողջ աշխարհում, սակայն դեռ առկա են մարտահրավերներ 
պակաս զարգացած երկրների համար (F):  
Աղբյուրը՝ փոփոխված Համաշխարհային բանկի կողմից (2018)27, 
IPBES (2019)26: 

 
 
 

 

  

A. Համախառը ներքին արդյունք (GDP) մեկ 

շնչի հաշվով 

B. Կենդանի կենսազանգվածի 

արդյունահանում 

C. Կենսաբազմազանության առանցքային 

կետերի պահպանություն 

D. Ընդհանուր բնակչություն E. Քաղաքային բնակչություն F. Մանկական մահացություն 
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Զարգացած տնտեսություն 

Զարգացող տնտեսություն 

Պակաս զարգացած տնտեսություն 

Աշխարհ  
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Կլիմայի փոփոխության ռիսկերը 
կենսաբազմազանության համար 
 

Նույնիսկ հաշվի առնելով այն փաստը, որ զգալի ջանքեր են ուղղված կլիմայի 

փոփոխության հետևանքների մեղմմանը՝ վայրի տեսակների մինչև մեկ 

հինգերորդ մասն այս հարյուրամյակում ոչնչացման եզրին է։ Ամենամեծ 

կորուստները սպասվում են կենսաբազմազանության ամենաթեժ կետերում։  

 
 
 
Նկար 11։ Կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ առավել զգայուն 
տեսակների վրա հնարավոր է ազդել 
5 մեխանիզմների միջոցով, ընդ որում՝ 
դրական, բացասական և 
համակցված։  
Յուրաքանչյուր տեսակի 
զգայունությունը և 
փոփոխությունների 
ազդեցություններին 
հարմարվողականությունը 
պայմանավորված է իր եզակի 
կենսաբանական հատկություններով 
և կենսափորձով: Ճնշումները, 
մեխանիզմները, զգայունությունը և 
հարմարվողականությունը միասին 
պայմանավորում են տեսակի 
խոցելիության աստիճանը։ (Նկարն 
ադապտացված է Foden et al-ի 
աշխատանքից (2018)34)։ 

 

Ուղիղ 30 տարի առաջ տեսակների վրա կլիմայի փոփոխության 
հետևանքները չափազանց հազվադեպ էին նկատվում, բայց այսօր դրանք 
սովորական երևույթ են դարձել: Որոշ տեսակներ համեմատաբար 
պաշտպանված են փոփոխություններից (օր.՝ խորը ծովային ձկները), բայց 
մյուսներն (օրինակ՝ արկտիկայի և տունդրայի տեսակները) արդեն 
անմիջականորեն չափազանց մեծ ճնշման տակ են: Նման ճնշումները 
տեսակների վրա ազդում են տարբեր մեխանիզմների միջոցով` ներառյալ 
անմիջական ֆիզիոլոգիական սթրեսը, հարմար միջավայրի կորուստը, 
միջանձնային փոխհարաբերությունների խափանումները (օրինակ՝ 
փոշոտումը կամ գիշատիչների միջև փոխհարաբերությունները) և կյանքի 
հիմնական իրադարձությունների ժամանակացույցը (օրինակ` 
միգրացիան, բազմացումը կամ տերևների հայտնվելը) (Նկար 11)34։ 
 
Թռչող աղվեսների և Բրամբլ–Քեյ կղզու վրա բնակվող խճանկարապոչ 
առնետների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ցույց է տալիս, թե 
կլիմայի փոփոխությունը որքան արագ կարող է հանգեցնել 
պոպուլյացիայի կտրուկ անկման և նախազգուշացնում է ավելի քիչ 
տեսանելի տեսակների վրա դեռևս չբացահայտված վնասների մասին 
(տե՛ս ստորև ներկայացված գրաֆիկը): 
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Կլիմայի փոփոխության 
հետևանքով առաջին 
կաթնասունի անհետացումը 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Բրամբլ–Քեյ կղզու վրա բնակվող խճանկարապոչ առնետը (Melomys 
rubicola) 2016-ին ճանաչվեց անհետացած՝ Ավստրալիայի Տոռեսի նեղուցի 
մոտ 5 հեկտար կորալային խութի ինտենսիվ ուսումնասիրությունից հետո, 
որտեղ նա ապրում էր: Սա կաթնասունի առաջին հայտնի անհետացումն է, 
որն ուղղակիորեն կապված է կլիմայի փոփոխության հետ35։  Մենք կորցրել 
ենք այս կրծողին, սակայն նա, կարելի է ասել, անմահացավ՝ որպես դաժան 
հիշեցում այն բանի, որ եկել է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի 
անհետաձգելի պահը36։ 

 
 

© Bruce Thompson / Auswildlife  

 

Բրամբլ–Քեյ կղզու վրա բնակվող խճանկարապոչ առնետ (Melomys rubicola)՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքով անհետացած 

առաջին կաթնասունը։ Ավստրալիա, Տոռեսի նեղուցի կղզիներ 



28 | WWF Կենդանի մոլորակ զեկույց․ ամփոփոում 
 

Ջերմաստիճանի բարձրացում, 
չղջիկների պոպուլյացիայի 
անկում 

 

 
 
 
 
 
 
 

Թռչող աղվեսները (Pteropus conspicillatus) ֆիզիոլոգիապես ընդունակ չեն 
հանդուրժել 42o C-ից բարձր ջերմաստիճան37։ Այսպիսի ջերմաստիճանի 
պայմաններում նրանց սովորական վարքագիծը, ինչպիսին է ստվեր 
փնտրելը, գերօդահարությունը, մարմնի վրա թուք տարածելը (նրանք չեն 
կարող քրտնել), բավարար չեն իրենց զով պահելու համար։ Նրանք 
կատաղած սկսում են իրար գլխի հավաքվել՝ շոգից խուսափելու համար։ 
Երբ ծառերից ցած են նետվում, շատերը վիրավորվում են կամ ընկնում 
թակարդ և մահանում: Ենթադրվում է, որ 1994-ից մինչև 2007 թվականն 
ընկած ժամանակահատվածում, առնվազն 2 տեսակի 30,000-ից ավել թռչող 
աղվես, որոնք 100,000-ից էլ քիչ պոպուլյացիա ունեն, ոչնչացել են ջերմային 
ալիքների ժամանակ37, 38։ 

© Martin Harvey / WWF  

 

Ավստրալիայում մայրամուտին գիշերակացի վայրից հեռացող թռչող աղվեսներ (Pteropus conspicillatus)։ Թռչող աղվեսները 

խմբով հավաքվում են գիշերելու, ինչը հեշտացնում է էքստրեմալ երևույթների հետևանքների հայտնաբերումը, քան դա 

հնարավոր կլիներ առանձին կենդանիների դեպքում։ 
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Անվտանգության ցանցի 

ձգումը պատռվելու 

աստիճան 
Մարդիկ գնահատում են բնությունը տարբեր կերպ, ամեն մեկն 

իր յուրօրինակ ընկալմամբ։ Այս բոլոր ընկալումները կարելի է 

համախմբել և ձևավորել մի քաղաքականություն, որը կստեղծի 

առողջ և կենսունակ մոլորակ մարդկանց և բնության համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երբ ասում ենք բնության ներդրումը մարդու կյանքում, ի նկատի 

ունենք և՛ դրական, և՛ բացասական երևույթներ, ինչի հետևանքով 

մարդկության կյանքի որակը կարող է փոխվել:  

Հիմնվելով էկոհամակարգի ծառայությունների հայեցակարգի վրա՝ 

հանրայնացված «Հազարամյակի էկոհամակարգի գնահատման» 39 

մեջ, «Բնության ներդրումը մարդու կյանքում» հայեցակարգը 

ներառում է բնությունից մարդու կախվածության բոլոր հնարավոր 

դրսևորումները, օրինակ՝ էկոհամակարգային ապրանքներ և 

ծառայություններ ստանալը։ Այն կարևորում է նաև մշակույթի 

գործոնը, որն էական դեր է խաղում մարդկանց և բնության 

փոխազդեցության վրա։ Շեշտվում է նաև տեղական բնակչության 

գիտելիքի դերը40, 26:  

Այս աղյուսակը ներկայացնում է 1970 թվականից մինչ օրս 

վերոնշյալ ներդրումների որոշ համաշխարհային միտումներ և այն 

ընդգրկված է IPBES քաղաքականություն մշակողների 

ամփոփագրում26: 

 

 

 Նկար 12: Համաշխարհային 

միտումները 1970-ից մինչ օրս՝ 18 

կատեգորիաներով․ բնության 

ներդրումը մարդու կյանքում․ 

վերլուծված 18 կատեգորիաներից 

14-ը նվազել են 1970 թվականից ի 

վեր (Պատկերն ադապտացված է 

Díaz, et al-ի աշխատանքից (2019)41, 

IPBES (2019)26)։ 

 

Համաշխարհային 

միտումներ 

 անկում 

 

աճ 

 Որոշակիության 

աստիճան  

 Լավ հաստատված 

 Հաստատված բայց թերի 

 Չկարգավորված 
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Բնության ներդրումը մարդկանց 

կյանքում 

50 տարվա 

համաշխարհային  

միտում 

     Ընտրված ցուցանիշ 

Ապրելավայրի ստեղծում ու պահպանում 

Սերմերի ու այլ բույսերի փոշոտում ու 

տարածում 

Օդի որակի կարգավորում 

Կլիմայի կարգավորում 

Օվկիանոսի թթվայնության 

կարգավորում 

Խմելու ջրի ծավալի, տեղի ու ժամանակի 

կարգավորում 

Խմելու ջրի ու ափամերձ ջրերի  

կարգավորում 

Հողի ու ողողատների ձևավորում, 

պաշտպանություն 

Սպառնալիքների ու էքստրեմալ 

երևույթների կարգավորում 

Վնասակար օրգանիզմների, կենսաբանական 

գործընթացների կարգավորում 

Էներգիա 

Սնունդ ու կերակուր 

Նյութեր ու աջակցություն 

Բժշկական, կենսաքիմիական ու գենետիկ 

ռեսուրսներ 

Ուսուցում ու ոգեշնչում 

ֆիզիկական ու հոգեբանական փորձ 

 

Աջակցող հիմք 

 
Ընտրանքների պահպանում 

 

 Համապատասխան կենսամիջավայր 

 Կենսաբազմազանության անձեռնմխելիություն 

 Փոշոտողների բազմազանություն 

 Գյուղատնտեսական տարածքներում բնական միջավայր 
 

 Գյուղատնտեսական տարածքներում բնական միջավայր 

 Վեկտորի միջոցով փոխանցվող հիվանդության կրողների 
բազմազանություն 

 Տեսակների գոյատևման հավանականություն 

 Ֆիլոգենետիկ բազմազանություն 

 Սպառնալիքները կլանելու ու պահելու էկոհամակարգերի ունակություն 

 Հողօգտագործման ու հողային ծածկույթի կայունություն 

 Հողի օրգանական ածխածին 

 Բնական և ավանդական լանդշաֆտներ, ծովային տեսարաններ 

 Էկոհամակարգեր, որոնք զտում կամ բաղադրիչներ են ավելացնում 
ջրում 

 Էկոհամակարգերի կողմից օդն աղտոտող արտանետումների 
կանխում և կլանում 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ․ բիոէներգետիկ 
արտադրության համար պոտենցիալ հող  

 Անտառապատ տարածքներ 

 էկոհամակարգերի կողմից ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կանխում և կլանում 

 Ածխածնի երկօքսիդի հեռացման կարողություն ծովային և ցամաքային 

միջավայրում 

 Էկոհամակարգի ազդեցությունն օդ-մակերես-գրունտային ջուր 
բաժանման վրա 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր. սննդի արտադրության 
համար պոտենցիալ հող  

 Ծովային ձկների պաշարներ 

 Բնությանը մոտ գտնվող մարդիկ  

 Կյանքի բազմազանություն, որից կարելի է սովորել 

 Լոկալ տարածքներում հայտնի և օգտագործվող դեղամիջոցների 
տեսակներ 

 Ֆիլոգենետիկ բազմազանություն 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր. նյութական արտադրության 
պոտենցիալ հող  

 Անտառապատ տարածքներ 
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Առողջ մոլորակ, առողջ մարդիկ 

Ամեն ինչ փոխկապակցված է  

 

Անցյալ դարում մարդը բացառիկ նվաճումներ է ունեցել իր առողջության և 

բարեկեցության ապահովման համար։ Օրինակ՝ մինչև 5 տարեկան 

երեխաների մահացությունը կիսով չափ կրճատվել է 1990 թվականից ի 

վեր42, նույն ժամանակահատվածում բնակչության այն հատվածը, որն 

ապրում էր օրական 1,90 դոլարից էլ քիչ գումարով, երկու երրորդով 

նվազել է, իսկ ծննդյան պահին կյանքի սպասվելիք տևողությունն այսօր 

մոտավորապես 15 տարի ավել է, քան 50 տարի առաջ էր44: 

Այս ամենը շատ լավ է, սակայն սա ձեռք է բերվել բնության համակարգերի 

շահագործման և փոփոխման միջոցով, ինչը սպառնում է հետարկել այդ 

հաջողությունները: 

 

Կենսաբազմազանության և առողջության միջև կապերը 

բազմազան են՝ սկսած ավանդական դեղամիջոցներից և ֆարմացևտիկ 

միջոցներից, որոնք ստացվում են բույսերից, մինչև ջրի ֆիլտրացում 

ջրաճահիճներից 26, 47, 48։ 

Առողջությունը «լիարժեք ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական 

բարեկեցության վիճակ է, այլ ոչ թե միայն հիվանդության կամ 

անկարողության բացակայություն: Առողջության հնարավոր 

բարձրագույն մակարդակին հասնելը յուրաքանչյուր մարդու 

հիմնարար իրավունքներից է`անկախ ռասսայից, կրոնից, 

քաղաքական համոզմունքից, տնտեսական կամ սոցիալական 

վիճակից»:  

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, ԱՀԿ 

(1948) 45 

 
Կենսաբազմազանությունը «միլիարդավոր տարիների էվոլյուցիայի 

պտուղ է, որը ձևավորվում է բնական գործընթացներով և, ավելի ու 

ավելի, մարդու ազդեցությամբ: Այն ձևավորում է կյանքի այն ցանցը, 

որի անբաժանելի մասն ենք մենք և որից մենք այդքան կախված 

ենք: Այն նաև ներառում է էկոհամակարգերի բազմազանություն, 

ինչպիսիք են անապատների, անտառների, ջրաճահիճների, 

լեռների, լճերի, գետերի և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների 

էկոհամակարգերը: Յուրաքանչյուր էկոհամակարգում կենդանի 

օրգանիզմները, ներառյալ մարդիկ, ստեղծում են համայնքներ՝ 

համագործակցելով ինչպես միմյանց, այնպես էլ օդի, ջրի և հողի 

հետ»:  

Կենսաբանական բազմազանության կոնվենցիա, ԿԲԿ (2020) 46 
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Պատկեր 13: Ադապտացված 

«Կապակցելով համաշխարհային 

գերակայությունները․ 

կենսաբազմազանություն և 

մարդկության առողջություն»-ից, 

Առողջապահության 

համաշխարհային 

կազմակերպություն (ԱՀԿ) և 

Կենսաբանական բազմազանության 

կոնվենցիայի քարտուղարություն 

(ԿԲԿ), © (2015)49։ 
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Մարդկության հարստությունը 

կախված է բնության 

առողջությունից 
Մեր տնտեսությունն ուղղակի կախվածության մեջ է գտնվում բնությունից։ 

Ուշադրության կենտրոնում ունենալով այս փաստը, ընդունելով ու գործելով 

դրան համապատասխան՝ մենք կարող ենք պաշտպանել և բարելավել 

կենսաբազմազանությունը, դրանով իսկ բարելավել մեր տնտեսական 

բարգավաճումը: 

Բնությունը COVID-19-ի միջոցով մեզ հաղորդագրություն է ուղարկում: Փաստորեն, այն կարծես 

SOS ազդանշան լինի մարդու համար՝ անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգ միջավայր։ Այլապես 

հետևանքները ցավալի կլինեն ինչպես մարդու, այնպես էլ տնտեսության համար։  

Հիմա ավելին, քան երբևէ, տեխնոլոգիական առաջընթացը թույլ է տալիս ականջալուր լինել 

նման հաղորդագրությունների։ Դա մեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ 

բնությունը։  Մենք «բնական կապիտալի» արժեքը՝  մոլորակի վերականգնվող և 

չվերականգնվող բնական պաշարները, ինչպիսիք են բույսերը, հողերը և հանքանյութերը, 

«արտադրական և մարդկային կապիտալի» արժեքների հետ միասին՝ ճանապարհներ և 

բազմաթիվ կարողություններ ու հմտություններ, կարող ենք գնահատել։ Այս բոլորը միասին 

պատկեր են տալիս երկրի իրական հարստության մասին: 

ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի տվյալները ցույց են տալիս, որ մեկ շնչի հաշվով մեր 

մոլորակի բնական կապիտալի ծավալը 90-ականների սկզբից իջել է մոտ 40%-ով, մինչդեռ 

արտադրված կապիտալը կրկնապատկվել է, իսկ մարդկային կապիտալն աճել է 13% -ով82: 

Բայց մեր տնտեսական և ֆինանսական որոշումներ կայացնողներից շատ քչերը գիտեն, թե 

ինչպես մեկնաբանել բնության կողմից ուղարկված հաղորդագրությունները, կամ որ ավելի վատ 

է, ընդհանրապես չեն ցանկանում ականջալուր լինել: Առանցքային խնդիր է արհեստական 

«տնտեսական քերականության», որը պայմանավորում է պետական և մասնավոր 

քաղաքականությունը, և «բնության շարահյուսության», որը որոշում է, թե ինչպես է գործում 

իրական աշխարհը, միջև անհամապատասխանությունը: 

Արդյունքում մենք բաց ենք թողնում կարևոր հաղորդագրությունները: 

Այսպիսով, եթե տնտեսագիտական լեզուն մեզ չի օգնում, ապա մենք որտեղի՞ց ու ինչպե՞ս 

գտնենք պատասխաններ: Ի տարբերություն տնտեսական աճի և զարգացման ստանդարտ 

մոդելների, մեզ և մեր տնտեսությունները բնության շրջանակներում դիտարկելը մեզ օգնեց 

հասկանալ, որ մեր բարեկեցությունն ի վերջո խիստ կախված է մեր մոլորակի 

բարեկեցությունից: Այս միտքն անհրաժեշտ է բարձրաձայնել ամենուրեք՝ դասասենյակներից 

մինչև նիստերի դահլիճներ, ազգային կառավարման գերատեսչություններ և այլն: Դա լուրջ 

նշանակություն ունի  այն բանի համար, թե ինչ ենք մենք հասկանում կայուն տնտեսական աճ 

ասելով ՝ օգնելով մեր առաջնորդներին կայացնել առավել արդյունավետ որոշումներ։ Սա 

հնարավորություն կտա ապագա սերունդներին ունենալ ավելի առողջ, կանաչ, երջանիկ կյանք, 

այնպիսի կյանք, որի մասին մենք ավելի ու ավելի շատ ենք խոսում, որ ցանկանում ենք ունենալ։ 

Այսուհետ մեր շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու բարելավումը պետք է լինի մեր 

տնտեսական բարգավաճման հիմքում: 
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վարել իր հյուրատնային բիզնեսը 
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Կենսաբազմազանությունը 

հիմնարար է սննդի 

անվտանգության համար 
Անհրաժեշտ է գործել անհապաղ, որպեսզի փրկել 

կենսաբազմազանությունը, որը կերակրում է ամբողջ աշխարհին։ 

 

 

  

տնայնացված 

սննդի 

անվտանգություն ապրելամիջոց 
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Անուղղակի։ Կենսաբազմազանությունը ստեղծում է պայմաններ  

ցամաքային բույսեր 

ցամաքային կենդանիներ 

ջրային կենդանիներ ու 

բույսեր 

միկրո օրգանիզմներ ու 

սնկեր 

գեներ, տեսակներ ու 

էկոհամակարգեր 

մոտ 6000 տեսակ, բերքի արտադրության 2/3-ը 9 տեսակ է կազմում,  

հազարավոր սորտեր, հողեր և մշակաբույսեր (ճշգրիտ թվերն անհայտ են)՝ մոտ 

5,3 միլիոն նմուշ է պահվում գենետիկական բանկերում 

թռչունների և կաթնասուների շուրջ 40 տեսակ, մարդու սննդամթերքի ավելի 

քան 95%-ը 8 տեսակի հաշվին է ապահովվում, 

մոտ 8800 ցեղատեսակ (առանձին ենթատեսակային պոպուլյացիաներ) 

ջրային տնտեսության մեջ օգտագործվում է գրեթե 700 տեսակ, արտադրության 

50%-ը 10 տեսակի հաշվին, 

քիչ ճանաչված շտամներ (առանձին ենթատեսակային պոպուլյացիաներ) 

սնկերի և միկրոօրգանիզմների հազարավոր տեսակներ, որոնք անհրաժեշտ են 

սննդային գործընթացների համար, ինչպիսիք են ֆերմենտացումը, 

առևտրային տնտեսությամբ աճեցվում է ուտելի սնկերի շուրջ 60 տեսակ 

հազարավոր տեսակի փոշոտողներ, հողի ինժեներներ, վնասատուների բնական 

թշնամիներ, ազոտը մաքրող բակտերիաներ և տնայնացված տեսակների վայրի 

տեսակներ 
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2019 թ.-ին ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO) թողարկեց «Աշխարհի 

կենսաբազմազանության վիճակը պարենի և գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ» առաջին զեկույցը55: 

Զեկույցը պատրաստվել է 5 տարվա ընթացքում՝ FAO-ի Պարենի և գյուղատնտեսության գենետիկական 

ռեսուրսների հանձնաժողովի ղեկավարությամբ: Զեկույցում ներկայացվում են այն բազմաթիվ օգուտները, 

որը տալիս է կենսաբազմազանությունը պարենի և գյուղատնտեսության ոլորտին։ Ներկայացվում է, թե 

ինչպես են ֆերմերները, հովվապետերը, անտառաբնակները, ձկնորսները և ձկնաբուծարանները 

կառավարում կենսաբազմազանությունը, բացահայտվում են կենսաբազմազանության կարգավիճակի 

միտումների հիմնական շարժիչ ուժերը և քննարկվում են կենսաբազմազանության օգտագործման 

միտումները, ինչպես նաև կենսաբազմազանության համար բարենպաստ արտադրական մեթոդները:  

 

 

Պատկեր 14։ Կենսաբազմազանության 

հիմնական ուղղակի և անուղղակի 

ներդրումները սննդի անվտանգության 

ոլորտում:  

Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է մի 

շարք աղբյուրներից 55, -68։ 

սննդի արտադրության համար 

վայրի 

ճկունություն 

ավելի քան 1160 վայրի բույսի տեսակ մարդկանց կողմից 

օգտագործվում է որպես սնունդ 

մարդն ուտում է առնվազն 2111 միջատների, 1600 թռչունների, 1110 

կաթնասունների, 140 սողունների և 230 երկկենցաղների տեսակ  

ավելի քան 1800 տեսակ ձուկ, խեցգետին, խեցեմորթ, փշամորթ, աղեխորշավոր և 

ջրային բույս ստացվում է խոշոր ձկնորսական գործունեության շնորհիվ, 

արտադրության 28% -ն ապահովվում է  տեսակի հաշվին 

1154 տեսակ ուտելի սունկ 

ջրիմուռային մարգագետինների, կորալային խութերի, մանգրովների, ջրաճահիճների, անտառների, 

արոտավայրերի էկոհամակարգեր, որոնք տեսակներին ապահովում են ապրելավայրով, 

էկոհամակարգային այլ ծառայություններով, որոնք կարևոր են սննդի անվտանգության համար 
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Պատկերացնելով մարդու ու 

բնության համար 

ճանապարհային քարտեզը 
Նորարար մոդելավորումը հնարավորություն տվեց ներկայացնել 
հայեցակարգ, ըստ որի հողօգտագործման փոփոխության արդյունքում մենք 
կարող ենք դադարեցնել և վերականգնել երկրային 
կենսաբազմազանության կորուստը: Անհապաղ մեր ուշադրությունը 
սևեռելով ինչպես պահպանության, այնպես էլ սննդի ներկա համակարգի 
վերափոխման վրա՝ «Բեկենք կորը» նախաձեռնությունը մեզ տալիս է 
ճանապարհային քարտեզ կենսաբազմազանության վերականգնման և 
աճող բնակչության կերակրման համար: 
 

Մոդելավորումը կախարդանք չէ։ Այն ամեն օր կիրառվում է ամբողջ 

աշխարհում՝ երթևեկությունը պլանավորելու, բնակչության աճի 

տարածքները կանխատեսելու համար։ Սա օգնում է հասկանալ, թե որտեղ 

պետք է կառուցել դպրոցներ, պահպանման տեսանկյունից, օրինակ, 

հասկանալ, թե ինչպես կշարունակվի փոխվել մեր կլիման ապագայում: 

Ներկայումս հաշվիչ համակարգերի և արհեստական ինտելեկտի կտրուկ 

աճը մեզ թույլ է տալիս, շարունակաբար աճող բարդությամբ, նայել 

ապագայի մի շարք բարդ հնարավոր տարբերակների՝ հարցնելով ոչ թե 

«ինչ», այլ՝ «իսկ եթե՞»։ 

«Բեկենք կորը» նախաձեռնությունը69 դիտարկեց բազմաթիվ 

ժամանակակից մոդելներ և սցենարներ՝ ուսումնասիրելու, թե արդյոք մենք 

կարող ենք կանգնեցնել կենսաբազմազանության կորուստը և 

վերականգնել այն։ Եթե այո, ապա ինչպե՞ս: Հիմնվելով նորարար 

աշխատանքի վրա, որը մոդելավորել է ցանկալի նպատակներին հասնելու 

ուղիները70, ինչպես նաև «Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական 

հանձնաժողովի» (IPCC) գիտական համայնքի և «Կենսաբազմազանության 

և էկոհամակարգերի ծառայության միջկառավարական գիտա-

քաղաքականության պլատֆորմի» կողմից ձեռնարկված ջանքերի վրա71-73՝ 

մշակվել են 7 տարբեր սցենարներ։  

Նմուշային «իսկ եթե» սցենարը հիմնված է IPCC-ի «միջանկյալ» սցենարի 

վրա (SSP2 in Fricko, O. et al. (2017)74) և ենթադրում է նույնատիպ 

կենսակերպով ապագա՝ պահպանության, կայուն արտադրության և 

սպառման ուղղությամբ սահմանափակ ջանքերով: Այս մոդելում 

բնակչությունը մինչև 2070 թվականը հասնում է 9,4 միլիարդի, 

տնտեսական աճը չափավոր և անհավասարաչափ է, գլոբալիզացիան էլ 

շարունակվում է: Բացի այս նմուշային սցենարից մշակվել են ևս 6-ը՝ 

հնարավոր հետևանքներն ուսումնասիրելու համար: 
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Ինչպես կլիմայի փոփոխության կամ COVID-19-ի մոդելավորման 
դեպքում, հետագա հնարավոր ուղիները կարգավորելու համար ի 
հայտ եկան միջամտություններ, որոնք ներառում են 
պահպանության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ, ինչպես 
նաև մեր սննդի համակարգի ազդեցության թուլացում ցամաքային 
կենսաբազմազանության վրա` ինչպես արտադրության, այնպես էլ 
սպառման առումով: 

 

 

 

Կորը բեկելու սցենարներ 
 

Սցենարներից երեքը ենթադրում են մեկ գործողությամբ 
միջամտություններ, որոնք ուղղված են կորի բեկմանը։ 
 

1. Բնապահպանության մակարդակի բարձրացում (C) 
սցենարը ներառում է պահպանվող տարածքների 
ավելացում և դրանց կառավարում, ինչպես նաև 
լանդշաֆտների պահպանության և վերականգնման 
պլանավորման ուժեղացում: 
 

2. Ավելի կայուն արտադրության (SS) սցենարը ներառում է 
գյուղատնտեսական արտադրողականության և 
գյուղատնտեսական ապրանքների առևտրի ավելի բարձր 
և ավելի կայուն աճ: 
 

3. Ավելի կայուն սպառման (DS) սցենարը նվազեցնում է 
գյուղատնտեսական թափոնները դաշտից մինչև 
պատառաքաղ և ներառում է սննդակարգի փոփոխում՝ 
մսի մեծ սպառում ունեցող երկրներում կենդանական 
կալորիաների ավելի ցածր մասնաբաժնի կիրառման 
հաշվին: 
 

Մնացած երեք սցենարները վերին երեքի համակցված 
տարբերակներն են։ 

 
4. Չորրորդը վերաբերում է բնապահպանությանը և կայուն 

արտադրությանը (C+SS)։ 
 

5. Հինգերորդը ենթադրում է բնապահպանության և կայուն 
սպառման համակցություն (C+DS)։ 

 
6. Վեցերորդ սցենարը դիտարկել է 3 ոլորտների 

միջամտություն միանգամից։ Սա հայտնի է որպես 
«գործողությունների ինտեգրված պորտֆոլիո» կամ IAP 
սցենար:   
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Բեկելով կորը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Պատկեր 15: Տարբեր միջամտությունների կանխատեսվող 

ազդեցությունը հողօգտագործման փոփոխության միջոցով 

կենսաբազմազանության միտումների հակադարձման վրա։  

Այս նկարում օգտագործվում է կենսաբազմազանության 

մեկ ցուցիչ` ցույց տալու համար, թե ինչպես են 

կենսաբազմազանության միտումները հակադարձող 

գործողություններն ունենում տարբեր արդյունք տարբեր 

յոթ սցենարների դեպքում (նշված են 7 տարբեր գույներով): 

Յուրաքանչյուր սցենարի գիծը և ստվերավորված 

տարածքը ներկայացնում են կանխատեսվող 

հարաբերական փոփոխությունների միջինը և հնարավոր 

դիապազոնը հողօգտագործման չորս մոդելներում 

(համեմատած 2010 թ.-ի հետ): Գրաֆիկը ցույց է տալիս 

կենսաբազմազանության ցուցիչներից մեկի 

կանխատեսվող ռեակցիան` տեսակների միջին 

առատություն կամ MSA՝ օգտագործելով 

կենսաբազմազանության մոդելներից մեկը (GLOBIO)։ 

Աղբյուրը՝ Leclère, et al. (2020)69 

 

Սցենարներ 

2100 արժեք անհատական հողօգտագործման համար 

 

Պատմական 

Սկզբնական 

Առաջարկի կողմից ջանքեր 

Պահանջարկի կողմից ջանքեր 

 

Բնապահպանության մակարդակի բարձրացում (C) 

Բնապահպանություն և կայուն արտադրություն (C+SS) 

Բնապահպանության և կայուն սպառման համակցություն (C+DS) 

Գործողությունների ինտեգրված պորտֆոլիո (IAP) 

Կենսաբազմազանության 

կանխատեսվող փոփոխություն 

հողօգտագործման մոդելի 

յուրաքանչյուր սցենարի դեպքում 2100 

թվականին 
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Գրաֆիկի հաստ գունավոր գծերը ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող է 
իրեն դրսևորել կենսաբազմազանությունը յուրաքանչյուր սցենարի 
դեպքում: Քանի որ օգտագործվում էին հողօգտագործման չորս 
մոդելներ, դա ցույց է տալիս բոլոր նրանց միջին արժեքը: 
 
Մոխրագույն գիծը ցույց է տալիս, որ նմուշային սցենարի 
«իրադարձությունների սովորական զարգացման» դեպքում 
կենսաբազմազանությունն արագությամբ շարունակում է նվազել 
ամբողջ 21-րդ դարի ընթացքում, ինչպես վերջին տասնամյակների 
ընթացքում էր, և սա շարունակվում է մինչև 2050 թվականը։  
 
Եզակի միջամտություններ․ 

 կարմիր գիծը ցույց է տալիս արտադրության կայուն միջոցների 
ձեռնարկման ազդեցությունը (միայն այս միջոցն է 
ձեռնարկված), 

 կապույտ գիծը ցույց է տալիս սպառման կայուն 
միջամտությունների կիրառման ազդեցությունը (միայն այս 
միջոցն է ձեռնարկված), 

 կանաչ գիծը ցույց է տալիս պահպանության առավել 
հավակնոտ միջոցների կիրառման ազդեցությունը (միայն այս 
միջոցն է ձեռնարկված): 

 
Ինտեգրված միջամտություններ․  

 մանուշակագույն գիծը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարձագանքի 
կենսաբազմազանությունը, եթե պահպանության 
միջոցառումները զուգակցվեն կայուն արտադրության հետ, 

 բաց կապույտ գիծը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարձագանքի 
կենսաբազմազանությունը, եթե աճի պահպանման 
միջոցառումները զուգակցվեն կայուն սպառման հետ,  

 դեղին գիծը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարձագանքի 
կենսաբազմազանությունը, «միջամտությունների պորտֆելի» 
դեպքում, որը միավորում է բոլոր երեք առանձին 
միջամտությունները՝ պահպանության միջոցառումներ, կայուն 
արտադրություն և սպառում: 

 

Պահպանությունը կարևոր է, սակայն ոչ բավարար 

Մենք պետք է վերափոխենք նաև սննդի արտադրության և 

սպառման ձևերը 

 
Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ բնապահպանության ուղղությամբ համարձակ քայլերն 

առանցքային են կորի բեկման հարցում. պարզ է դառնում, որ ուժեղացված բնապահպանական քայլերը 

բոլորից շատ են նպաստելու կենսաբազմազանության կորստի կանխմանը, ինչպես նաև ապագայում դրա 

վերականգնմանը: Սակայն միայն ինտեգրված մոտեցումը, այսինքն բնապահպանությունը, կայուն 

արտադրությունը և կայուն սպառումը միասին կարող են լուրջ փոփոխություն բերել ստեղծված 

իրավիճակին։  
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Վաղվա ճանապարհը 
 

«Կենդանի մոլորակ» զեկույց 2020-ը թողարկվում է համաշխարհային 

ցնցումների ժամանակ, սակայն զեկույցի հիմնական ուղերձը չի 

փոխվել։ Այն նույնն է արդեն տասնամյակներ շարունակ։  

Բնությունը՝ մեր կենսապահովման համակարգը, անհավանական 

տեմպերով անկում է ապրում: Մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց և մեր 

մոլորակի առողջությունը գնալով ավելի ու ավելի փոխկապակցված է 

դառնում: Դրա ապացույցն են նախորդ տարիների կործանարար 

անտառային հրդեհները և իհարկե COVID-19 համաճարակը։ 

«Բեկելով կորի» մոդելավորումը մեզ հուշում է, որ տրանսֆորմացիոն 

փոփոխությամբ մենք կարող ենք շեղել կենսաբազմազանության 

կորստի կորը: Ճիշտ է՝ դուք կասեք հեշտ է խոսել տրանսֆորմացիոն 

փոփոխությունների մասին, սակայն ունենալով ներկայիս բարդ, խիստ 

փոխկապակցված ժամանակակից հասարակությունը, ինչպե՞ս է դա 

հնարավոր իրագործել:  

Մենք գիտենք, որ դրա համար կպահանջվի համաշխարհային, 

հավաքական ջանք ու կամքի ուժ, գիտենք որ բնապահպանությանն 

ուղղված ջանքերը շատ կարևոր են այս հարցում, ինչպես նաև 

արտադրության ու սպառման, բնական ռեսուրսների, էներգիայի ու 

սննդի ոլորտում փոփոխություններն էական են։  

Երկիր մոլորակի բնակիչները, կառավարությունները և բիզնես ոլորտի 

ղեկավարները պետք է տրանսֆորմացիոն շարժման մասը կազմեն, 

ընդ որում մեծ մասշտաբներով, ամբիցիաներով ու անհապաղ։  

Մենք ցանկանում ենք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը լինի այս շարժման 

մի մասնիկը: Մենք հուսով ենք, որ կարդալով զեկույցը՝ դուք կոգեշնչվեք 

և կհամոզվեք, որ գործել պետք է հենց հիմա։   

Երեխաները քայլում են անտառային լանդշաֆտների վերականգնման 

կենտրոններում և տնկարաններում Ռուկոկի ենթաշրջանում 

Կասեսե թաղամաս, Ռվենցորի լեռներ, Ուգանդա 
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