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2011թ. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների Հայաստանի փրկարար
ծառայությունը, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը, ԵԱՀԿ-ն և Հրդեհների
գլոբալ կառավարման կենտրոնը (Գերմանիա) նախաձեռնեցին
խորհրդակցություններ, որպեսզի բացահայտեն Հայաստանում անտառային հրդեհների կառավարման բարելավմանն ուղղված ընդհանուր նպատակներն ու հնարավորությունները և միավորեն համապատասխան գործողությունները: Արդյունքում, 2011թ. սեպտեմբերի
12-13-ին, Հայաստանի Սյունիքի մարզում կազմակերպվեց ուսուցում
և հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն: Դրանց հետևեց
2011թ. սեպտեմբերի 14-ին Երևանում կազմակերպված «Անտառային
և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխատեսում, կանխարգելում և հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով գիտաժողովը և «Հրդեհների կառավարում» թեմայով ազգային կլոր սեղանը:
Գիտաժողովին մասնակցեցին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների,
ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ պաշտպանության և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունների ու
մարզպետարանների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մասնագետներ միջազգային ու հասարակական կազմակերպություններից և
ուսումնական հաստատություններից:
Սույն ժողովածուի մեջ ներկայացվում են գիտաժողովի մասնակիցների հոդվածները` հայերեն և անգլերեն: Հոդվածներում ներկայացված գաղափարների, նյութերի և եզրահանգումների համար պատասխանատվությունը կրում են դրանց հեղինակները:

Ժողովածուն մշակվել և թարգմավել է «Կլիմայի փոփոխության
հետևանքների
նկատմամբ
Հայաստանի
լեռնանտառային
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության
բարձրացում»
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00051202 ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում
է ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքո` ՄԱԶԾ աջակցությամբ և Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսավորմամբ:

In 2011 the Armenian Rescue Service of the Ministry of Emergency Situations of
the Republic of Armenia, UNDP, OSCE and Global Fire Management Center
(Germany) initiated consultations in order to identify common objectives and
possibilities to join activities towards the improvement of forest fire management
in Armenia. As a consequence, a National Training and a Fire Drill were
organized on 12-13 September 2011 in the Syunik region of Armenia followed
by the Conference on “Forecast, Prevention and Suppression of Forest and
Grassland Fires” and National Round Table on Fire Management on 14
September 2011 in Yerevan.
Representatives from the stakeholder Ministries of the Republic of Armenia,
including RA Ministry of Emergency Situations, RA Ministry of Agriculture, RA
Ministry of Nature Protection, RA Ministry of Defense, RA Ministry of
Territorial Administration and regional administrations as well as from
international, non-governmental and educational institutions participated in the
Conference. The participants discussed the current capacities and needs to
develop closer cooperation between stakeholders, necessary changes in relevant
legislation and law enforcement, as well as scientific advancements and
forecasting models to improve fire prevention and risk reduction.
The proceedings contains the contributions made by the participants at the
Conference. The articles are represented both in Armenian and English
languages. The responsibility for the ideas, materials and conclusions presented
in the papers lies with the authors of the articles.

The proceedings has been developed, translated and published under the
“Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain Forest Ecosystems of
Armenia” UNDP-GEF/00051202 Project, which is funded by Global
Environment Facility and implemented by the Ministry of Nature Protection of
RA with support of UNDP.
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Բացման խոսք
Ս.Ազարյան, փ/ծ գեներալ-մայոր
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
փրկարար ծառայության տնօրեն
Հարգելի պարոն Բոբերգ, պարոն Հենլոն, պարոն Գոլդամեր, տիկնայք և
պարոնայք, գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ,
Թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության անունից ողջունել «Անտառային հրդեհների կառավարման խնդիրները» խորագրով` «Անտառային և խոտածածկ տարածքների
հրդեհների կանխատեսում, կանխարգելում և հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով գիտաժողովի մասնակիցներին:
Աշխարհում ամեն օր տեղի են ունենում մեծ թվով հրդեհներ, որոնց
հետևանքով զոհվում են մարդիկ, ոչնչանում է ֆլորան ու ֆաունան, վնասվում է հողաշերտն ու աղտոտվում է մթնոլորտը: Զանգվածային անտառային
հրդեհներից վնասվում են նաև մոտակա բնակավայրերը, շարքից դուրս են
գալիս կապի ու էլեկտրահաղորդման գծերը, փայտաշեն կամուրջները, գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները, խաթարվում են երկրի տնտեսական կառավարման ենթահամակարգերը: Աշխարհում տարեկան արձանագրվում է 200 հազարից ավելի հրդեհ:
Անտառները կազմում են երկրագնդի ցամաքի 31%, իսկ անտառածածկույթը կազմում է շուրջ 4մլրդ. հա: ՀՀ անտառային զանգվածը զբաղեցնում է
հանրապետության տարածքի 11,2%, կամ 334,1հազ. հա: Երկրագնդի մասշտաբով բնակչության մեկ շնչին բաժին է ընկնում 0.6հա անտառ, իսկ Հայաստանում այդ թիվը 0.1հա է: Ամեն տարի աշխարհի մասշտաբով հրդեհներից
տուժում է 19.8մլն. հա, իսկ Հայաստանում վերջին 3 տարվա ընթացքում տուժել է անտառածածկույթի 0.08% կամ 266հա:
Հայաստանի չոր կլիմայական պայմաններում անտառային հրդեհները
կարող են ոչնչացնել անտառներ, այգիներ, խոտածածկ տարածքներ և համակողմանի ու հետևողական պայքար չկազմակերպելու դեպքում այն կարող է
հանգեցնել էկոլոգիական աղետի: Հենց դա է պատճառը, որ քննարկվող
հարցն իր հրատապությամբ Հայաստանի համար ունի ռազմավարական
նշանակություն:
Հատկապես ողջունելի է, որ հանրապետության շահագրգիռ կազմակերպությունների, պետական կառավարման մարմինների հետ միասին իրենց
համագործակցված և համահունչ քայլերն են կատարում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը և մի շարք միջազգային կազմակերպություններ: Նման համագործակցված աշխատանքը մեծապես

8

կնպաստի ուժերի և միջոցների կենտրոնացմանը և նպատակային օգտագործմանը:
Համոզված եմ, որ այսօր Ձեր կողմից կիրականացվի շահագրգիռ քննարկում, կարվեն լուրջ, արժեքավոր առաջարկություններ, որի համար ցանկանում եմ նախօրոք հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը:
Միաժամանակ առաջարկում եմ, գիտաժողովում Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը, արված առաջարկություններն ի մի բերելու և դրա հիման վրա
հանրապետությունում արդյունավետ համագործակցության ապահովման
նպատակով միջոցառումների պլան կամ ծրագիր մշակելու համար շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստեղծել աշխատանքային խումբ:
Շնորհակալություն:
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Opening Speech
S. Azaryan, Major-General of Rescue Service
Director of Rescue Service of the
Ministry of Emergency Situations of RA
Dear Mr. Boberg, Mr. Hanlon, Mr. Goldammer, Ladies and Gentlemen, dear
Participants of the conference.
On behalf of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia let me
welcome the participants of the conference entitled “Forecast, Prevention and
Suppression of Forest and Grassland Fires” covering the topic of “Forest Fire
Management Issues”.
Every day numerous fires take place in the world killing hundreds of people,
destroying flora and fauna, damaging the soil layer and polluting the atmosphere.
These forest fires result in massive fires affecting the surrounding settlements,
damaging the communication and power lines, wooden bridges, and agricultural
croplands, and for certain period of time the economic management structures of the
countries are being undermined. More than 200 thousand fires are recorded annually
worldwide.
Forests occupy 31% of the Earth’s terrestrial area, while the forest cover makes about 4
billion hectares. The RA forest land cover makes 11.2%, or 334.1 thousand hectares.
Globally the forest area on average is 0.6 hectares per capita; however in Armenia the
figure is only 0.1 hectares per capita. The fire-affected forest areas reach annually
about 19.8 million hectares globally, and in Armenia for the last 3 years the average
damage was 0.08% of the forest cover or 266 hectares.
From this standpoint, the large-scale forest fires typical for the dry climatic conditions
of Armenia may destroy thousands of hectares of forests, gardens, grasslands, as well
as may lead to ecological disaster if comprehensive and consistent firefighting is not
organized. That is the reason why the issue under discussion is of great urgency and
possesses strategic importance for Armenia.
It is particularly welcomed, that together with the stakeholder government
organizations and state management bodies, the UN Development Programme, OSCE
Yerevan Office and other international organizations implement coordinated steps.
Such harmonized work and efforts greatly contribute to the accumulation and targeted
application of the forces and resources.
I feel assured, that today you will carry out a mutually beneficial discussion, as well as
serious and valuable suggestions will be proposed, and for that, please, accept my
sincere gratitude in advance.
At the same time, I propose to establish a working group of representatives of the
stakeholder organizations, so that the issues and recommendations being raised in the
course of the conference be summarized, as well as for developing programme or plan
of actions for effective cooperation in the republic.
Thank you.
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Բացման խոսք
Դ.Բոբերգ
ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցչի տեղակալ
Հարգարժան հյուրեր, հարգելի գործընկերներ,
Հայաստանը հայտնի է որպես աղետավտանգ գոտի՝ բազմաթիվ վտանգների ու ռիսկերի ենթակա։ Նույնիսկ ինտերնետային կայքերում որոնում կատարելիս, հեշտությամբ կարելի է պարզել, որ Հայաստանը գտնվում է այն
երկրների ցանկում, որոնք առավել են տուժել բնական աղետներից։ Պոտենցիալ ռիսկերի ցանկում Հայաստանում ամենահավանականը երկրաշարժերի վտանգն է, որին հաջորդում են երաշտները, ջրհեղեղները, հողի էրոզիան,
որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում երկրի տնտեսական և
սոցիալական կյանքի վրա։
Երբ դիմում ենք ավելի հավաստի աղբյուրների (օրինակ՝ Բնական
աղետների և գլոբալ ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ Համաշխարհային
բանկի զեկույցը), տեղեկանում ենք, որ Հայաստանը բազմաթիվ վտանգների
հակված առաջին 60 երկրների թվում է։ Ավելի վաղ լույս տեսած «Բնական աղետների վտանգների նվազեցում» ՄԱԶԾ զեկույցում նշվում է, որ սկսած
1980թ. Հայաստանում աղետների պատճառով 1մլն. բնակչի հաշվարկով զոհվել է միջինը 325 մարդ և բնակիչների ավելի քան 80% ենթակա է աղետների
ռիսկի:
Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ)
աղբյուրների՝ Հայաստանի տարածքի ընդամենը 8-9% է անտառածածկ: Անտառհատումները կատարվում են ջեռուցման և սնունդ պատրաստելու համար: Կատարվում են նաև անհատական և գործարար նպատակներով
ապօրինի հատումներ: Հայաստանի անտառների համար լրացուցիչ հարված
է նաև անտառային հրդեհների վտանգը:
Պատկերացրեք, թե որքան ավերիչ ազդեցություն կթողնեն Հայաստանի
անտառների վրա այնպիսի խոշոր հրդեհները, ինչպիսիք էին 2007թ. Հունաստանի, անցյալ տարի Ռուսաստանի և վերջերս տեղի ունեցած Տեխասի
հրդեհները։ Հայաստանում արդեն դիտվում է հրդեհավտանգության գործոնների աճի միտում։ Այդպիսի գործոններից է կլիմայի փոփոխությունը, որն
ուղեկցվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, տեղումների և խոնավության
նվազեցմամբ, որոնք ի վերջո բացահայտորեն հանգեցնում են անտառների
հրդեհավտանգության բարձրացմանը։
Այս բոլոր պատճառների հետևանքով անտառային հրդեհների կանխումը և մարումը դառնում է շատ կարևոր դիմակայելու համար փոփոխվող կլիմայական պայմանների գերակայող մարտահրավերներին, որոնց ականատեսն ենք այսօր։
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Սպառնալիքների մեղմացմանը, բացասական հետևանքների կանխմանը
և պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված հարմարվողականության հնարավոր միջոցառումներն ընդգրկում են`
 անտառկառավարման պլանների փոփոխությունը,
 բարելավված ենթակառուցվածքները և համագործակցությունը,
 մարդկային գործոնով պայմանավորված վտանգների նվազեցումը։
Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի կողմից ֆինանսավորվող ՄԱԶԾ ծրագրերի
շրջանակներում ՄԱԶԾ-ն աջակցում է ՀՀ կառավարությանը կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման և հարմարվողկանության բարձրացմանն
ուղղված մարտահրավերներին դիմակայելու, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայությունն ապահովելու նպատակով:
Ինչ վերաբերում է կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ
լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականությանը, ՄԱԶԾ-ն
«Սյունիքի» և «Կապանի» անտառտնտեսություններին, ինչպես նաև «Արևիկ»
ազգային պարկին տրամադրել է անտառային հրդեհների վաղ արձագանքման սարքավորումներ: Այդ սարքավորումները ներառում են ամենագնաց
մեքենաներ, որոնց վրա տեղադրված են շարժիչով գործարկվող ջրի պոմպ,
մի քանի տիպի ձեռքի աշխատանքային գործիքներ, հրշեջի ուսապարկեր,
ինչպես նաև հրշեջների համար պաշտպանիչ հագուստ: Բացի այդ, ՄԱԶԾ–ն
անտառապահների համար կազմակերպել է նաև անտառային հրդեհների
դեմ պայքարի վերաբերյալ դասընթացներ, ինչպես նաև նպաստել է շահագրգիռ կողմերի համագործակցությանը`հստակ համակարգման և պարտավորությունների բաշխման համակարգի ձևավորման նպատակով: Աջակցություն է ցուցաբերվել հանրային իրազեկմանն ուղղված արշավների անցկացման համար, ինչպես նաև մշակվել է անտառային վնասատուների դեմ
պայքարի մեթոդաբանությունը:
Բացի այդ համեստ ներդրումներից, անհրաժեշտ է կատարել ավելին անտառային հրդեհների հնարավոր ռիսկերի կանխարգելման, մեղմման և
դրանց դեմ պայքարի մասով ազգային կարողությունների մակարդակը
բարձրացնելու նպատակով: Եվ ես երաշխավորում եմ Կառավարության,
մասնավորապես Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեսլականի, վճռականության և եռանդի համար, որն այն ներդրել է աղետների վտանգի կրճատման իր ջանքերում` Հայաստանն ավելի ու ավելի դիմակայուն
դարձնելու նպատակով։
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Opening Speech
D. Boberg
Deputy Resident Representative, UNDP Armenia CO
Distinguished guests, Dear colleagues,
It is common knowledge that Armenia is a disaster prone country with multifaceted
threats and risks. While doing a quick Internet research you will find out easily that
even Wikipedia mentions Armenia in its list of countries most affected by natural
hazards and resulting disasters. At the first place in the list of potential risk is
Armenia’s exposure risk related to seismic activity, followed by droughts, floods, land
erosion with all their related negative impacts on the economic and social life of the
country.
If we consult more reliable sources though – for example the World Bank Report on
Natural Disasters and Global Risk Analysis – we learn that Armenia is ranked within
the top 60 countries exposed to multiple hazards. An earlier UNDP report on Natural
Disaster Risk Reduction revealed that Armenia since the 1980s averaged about 325
deaths per million inhabitants due to disasters and that more than 80 percent of
Armenians are at risk of exposure to catastrophic events.
In light of the fact that according to FAO sources only 8-9% of Armenia is forested and
that wood cutting for heating and cooking purposes as well as illegal cutting for
individual and business purposes is taking place, the risk of wildfires constitutes an
additional stress factor for the Armenian forests.
Imagine the devastating impact on the Armenian Forests if Mega Fires occurred in
Armenia such as the wildfires in Greece in 2007, in Russia last year, and in Texas these
very days. The factors for increased risk of wildfires are already present in Armenia.
Those factors are symptoms of climate change, which translate among others into
increased temperature, reduction of precipitation and humidity ultimately leading to
increased fuel dryness.
For all these reasons forest fire prevention, pre-suppression and suppression become
increasingly important in responding to the overwhelming challenges under changing
climate conditions we witness today.
Possible adaptation measures to modify the threats, to prevent negative effects and to
increase preparedness include:
 changes in forest management plans,
 improved infrastructures and cooperation, and
 reduction of stress factors caused by human beings.
In the framework of UNDP projects funded by the Global Environment Facility UNDP
assists the Government to address challenges related to climate change mitigation and
adaptation and to ensure resilience to climate change.
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With regard to adaptation to climate change impacts in mountain forest ecosystems,
UNDP provided to the “Syunik” and “Kapan” Forest Enterprises as well as to “Arevik”
National Park forest fire early response equipment. Those equipment included pick-up
trucks equipped with engine operated water pumps, several types of hand tools,
backpack pumps as well as protective clothes for fire fighters. Furthermore, UNDP
provided training in forest fire fighting to foresters and promoted and facilitated
Stakeholder cooperation to establish clear coordination systems and command chains.
Public awareness raising campaigns were supported, and a forest pest monitoring
methodology was developed.
Beyond those modest contributions more needs to be done to increase the national
capacity to prevent, mitigate and fight against the possible risks of wildfires and I
recommend the Government, in particular the Ministry of Emergency Situation for its
vision, its drive and energy being invested in disaster risk reduction efforts to make
Armenia more and more resilient.
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Բացման խոսք
Ու.Հենլոն
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի տնտեսական և
բնապահպանական հարցերով պատասխանատու
Բարի առավոտ հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք:
Ես շատ ուրախ եմ, որ այս առավոտ մասնակցում եմ այս համաժողովին,
որը վերաբերում է Հայաստանում անտառային հրդեհների կառավարման
հարցերին: Առաջին հերթին ես հատկապես կուզենայի շնորհակալություն
հայտնել ՀՀ կառավարությանը, մասնավորապես, Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, նրանց հսկայական աշխատանքի և պրոֆեսիոնալիզմի համար` շնորհավորելով նրանց Սյունիքի մարզում երեկ հաջող իրականացված անտառային հրդեհների դեմ պայքարի ուսումնավարժության առթիվ: Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել նաև ՄԱԶԾ-ին արդյունավետ համագործակցության համար: Ես, իրավ հավատում եմ, որ այս հարցում
հաջողությունը պայմանավորված է մեր համատեղ աշխատանքով: Վերջապես ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր փորձագետներին` Յոհան
Գոլդամերին` Հրդեհների մոնիտորինգի համաշխարային կենտրոնից, Էրթուգրուլ Բիլգիլիին` Տրապիզոնի Կարադենիզ տեխնիկական համալսարանից, Նիկոլա Նիկոլովին` Սկոպյեի Սս. Կիրիլի և Մեֆոդիի անվան համալսարանից: Նրանք բոլորը հրդեհների մասով միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող փորձագետներ են և մեզ հնարավորություն է ընձեռվել հյուրընկալել
նրանց Հայաստանում այս միջոցառման շրջանակներում:
Նախ, ես կարծում եմ կարևոր է նկարագրել ԵԱՀԿ–ի դերը անտառային
հրդեհների կառավարման հարցում Հայաստանում և Հարավային Կովկասում։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպությունն (ԵԱՀԿ) անվտանգության հարցերով զբաղվող կազմակերպություն
է, որն անվտանգության մասով որդեգրել է համապարփակ մոտեցում։ Այն
ներառում է ԵԱՀԿ–ի «Երկրորդ ուղղության» գործողություններ` կենտրոնանալով անվտանգության տնտեսական և բնապահպանական կողմերի վրա:
Շրջակա միջավայրի անվտանգության հարցերի ներառումը կարևորվում է
թե՛ երկրի ներսում, և թե՛ երկրների միջև: Շրջակա միջավայրին առնչվող
վտանգների նվազեցումը կարող է թեթևացնել հնարավոր լարվածությունը:
Բացի այդ, հարաբերությունները կարող են բարելավվել շրջակա միջավայրի
խնդիրների շուրջ համագործակցության շրջանակներում, քանի որ շրջակա
միջավայրը բոլորինս է և դրա մասին հոգ տանելը բխում է բոլորիս շահերից:
Ինչպես բոլորս գիտենք, այս տարածաշրջանում անտառային հրդեհները
շրջակա միջավայրի համար վտանգ են ներկայացնում: Վերջին տասնամյա-
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կի վիճակագրական տվյալները և զեկույցները ցույց են տալիս, որ անտառային հրդեհների խնդիրը բնորոշ է Հարավային Կովկասին: Եթե անտառային
հրդեհները պատշաճ կերպով չվերահսկվեն, ապա կարող են ոչ միայն անմիջականորեն վտանգել շրջապատող տարածքի բնակչությանը, այլև կարող են
լուրջ հետևանքներ ունենալ սողանքների, սելավների և ջրհեղեղների
տեսքով: Իսկ եթե անտառային հրդեհները բռնկվեն քաղաքական տեսակետից պայթյունավտանգ տարածքներում, ապա նրանք երկրների միջև կարող
են ստեղծել լրացուցիչ լարվածություն և բացասաբար անդրադառնալ տարածաշրջանի ընդհանուր անվտանգության վրա:
Այդ պատճառով “Շրջակա միջավայր և անվտանգություն” նախաձեռնության (ՇՄԱՆ) միջոցով ԵԱՀԿ-ն աշխատել է Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել ազգային կարողությունները` մասնավորապես մշակելով և
իրականացնելով հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականություններ և հզորություններ տարածաշրջանային և ազգային դասընթացների տարրերի միջոցով: Մասնակցությունը նման միջոցառումներին հնարավորություն է տալիս տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներով
ստեղծել ոչ պաշտոնական և կամավոր համագործակցության մեխանիզմներ,
ինչն ապահովում է լրացուցիչ աջակցություն երկրներին, տարածելով տեղեկատվություն և ռեսուրսներ, օրինակ՝ առաջադեմ համակարգերի և մեթոդների օգտագործման ձևով:
Այս գործողությունները սկսվեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու տարածքներում 2006թ. տեղի ունեցած հրդեհների և Վրաստանում հակամարտության հետևանքով 2008թ. տեղի ունեցած անտառային
հրդեհների տարածքներ շրջակա միջավայրի գնահատման առաքելությամբ:
Երկու միջադեպերն էլ ցույց են տալիս, որ այս երեք երկրներում էլ առկա է
կարողությունների զարգացման անհապաղ անհրաժեշտություն` ներառելով
հրդեհի դեմ պայքարի պատրաստվածությունը, վերահսկումն ու հակազդումը: Ի պատասխան այս կարիքի ԵԱՀԿ և ՇՄԱՆ կողմից ընդունվեց փուլային
մոտեցում, որպեսզի այս գործընթացում երկրներում ապահովվի հանձնառություն և ներգրավվածություն: Այս առաջին քայլն աչքի ընկավ տարածաշրջանային մակարդակով կարողությունների զարգացման գործողություններով, որին հետևեցին մանրամասն դաշտային ուսումնասիրություններ ու
գնահատումներ, ինչն իր հերթին հիմք է հանդիսանում անտառային հրդեհների ազգային կառավարման քաղաքականության զարգացման համար:
Նախաձեռնության այս երկրորդ փուլը Հարավային Կովկասի երկրների
հրդեհների կառավարման ազգային մասնագետներին հնարավորություն
տվեց Հարավարևելյան Եվրոպայի գործընկերների հետ միասին մասնակցել
Թուրքիայի անտառային գլխավոր տնօրինության և Հրդեհի մոնիտորինգի
գլոբալ կենտրոնի կողմից (ՀՄԳԿ) Թուրքիայում կազմակերպված անտառա-
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յին և բուսածածկ տարածքների հրդեհների վերաբերյալ տարածաշրջանային
սեմինարին: Դրան հետևեցին հետագա գործողությունները Հարավային Կովկասի երեք երկրներում: Հայաստանում հրդեհների տեսակետից խոցելիության գնահատումն իրականացվեց 2010թ. վերջին և հիմնական ազգային
շահագրգիռ կողմերի հետ նախաձեռնվեցին հրդեհների կառավարման վերաբերյալ քննարկումներ: Սա հանգեցրեց վերջին մի քանի օրվա մեր միջոցառումներին` աջակցություն կառավարության կողմից կազմակերպված
վարժանքին և այս կեսօրին կազմակերպվելիք ազգային կլոր սեղանին:
Մենք հետամուտ կլինենք գիտաժողովի և կլոր սեղանի առաջարկություններին և կաշխատենք Հայաստանում աջակցել անտառային և բուսածածկ տարածքների հրդեհների ազգային կառավարման քաղաքականության հետագա զարգացմանը: Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ մենք վստահ ենք,
որ նախաձեռնելով ավելի լայն տարածաշրջանային մոտեցում, մենք կարող
ենք թե’ ազգային, և թե’ տարածաշրջանային մակարդակով աջակցել
Հարավային Կովկասի երեք երկրների կարողությունների զարգացմանը:
Մենք հավատում ենք, որ, ի վերջո, այս ռազմավարությունը կուղղորդի դեպի
այնպիսի տարածաշրջանի կայացմանը, որն առավել լավ է պատրաստված
հրդեհի սպառնալիքների դեմ պայքարին և հետևաբար` հնարավոր վնասներից պաշտպանվելուն:
Շնորհակալություն ուշադրության համար:
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Opening Speech
W. Hanlon
Economic and Environmental Officer, OSCE Office in Yerevan
Dear colleagues, Ladies and Gentlemen, good morning.
I am very pleased to be here this morning to participate in this conference, which will
discuss wildfire management in Armenia. I would first particularly like to thank the
Armenian Government and specifically the Ministry of Emergency Situations for their
outstanding work and professionalism – and I wish to congratulate them on a very
successful wildfire drill, which they successfully conducted yesterday in the Syunik
region. I would also like to thank UNDP for their excellent co-operation. I really
believe that we have achieved a more successful outcome by working together on this
issue. Finally I would like to thank our experts: Dr. Johann Goldammer from the
Global Fire Monitoring Center, Dr. Ertugrul Bilgili from the Karadeniz Technical
University in Trabzon, and Dr. Nikola Nikolov from the Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje. They are all internationally recognized fire experts and we are
fortunate to have them all here in Armenia for this event.To begin with, I think it is
important to describe OSCE’s role in wildfire management in Armenia and in the
South Caucasus. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is
a security organization that takes a comprehensive approach towards security. This
includes the “Second Dimension” activities of the OSCE with focuses on the economic
and environmental aspects of security. This inclusion of environmental security issues
makes sense as environmental problems can lead to stresses internal to a country and
between countries. Minimizing these environmental threats can help alleviate tensions
that can potentially arise. Furthermore, improved relations can be realized by cooperating on environmental issues: the environment is something that we all share and
it is in the interest of us all to take care of it.
And as we are all aware, wildfires pose a threat to the environment in this region. The
statistical data and reports of the last decade indicate that the problem of the forest fires
is quite common in the South Caucasus. Wildfires, if not well managed, might pose not
only immediate risk to the population of the surrounding area but can have serious
consequences in terms of increased threats of landslides, mudflows or floods. In
addition, if wildfires occur in a politically sensitive area, this might become additional
source of contention between countries and have a negative impact on the overall
security situation in the region.
Therefore the OSCE, through the Environment and Security Initiative (ENVSEC), has
been working to strengthen the national capacities in South Caucasus countries mainly
through development and implementation of the national fire management policies and
capacities through regional and national training elements. Participation in such events
allows informal and voluntary cooperation mechanisms at regional and international
levels, which provides additional support to countries in sharing information and
resources, for example, the use of advanced systems and methods.
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These activities began with environmental assessment missions for the wildfires that
occurred in the Nagorno-Karabakh Conflict Zone in 2006 and for the forest fires that
occurred in Georgia as a consequence of the 2008 conflict. Both incidents revealed the
immediate need for capacity building in fire preparedness, management and response
in all three countries. In response to this need, a stepwise approach was adopted by the
OSCE and ENVSEC in order to ensure commitment and engagement of countries in
the process. This first step featured capacity building activities at the regional level and
was followed by detailed field assessments that form the basis for the development of
national forest fire management policies.
This second phase of the initiative provided an opportunity to support the national fire
management experts of the South Caucasus countries to participate together with
colleagues from South Eastern Europe in a regional seminar on wildfires in Turkey
organized by the General Directorate of Forestry of Turkey and the Global Fire
Monitoring Center (GFMC). This was then followed by further activities in the three
South Caucasus Countries. In Armenia, the wildfire vulnerability assessment was
carried out in late 2010 and discussions were initiated with the main national
stakeholders engaged in the fire management. This has led to our activities during the
last few days which included support to the Government led exercise and to the
national roundtable, which will be conducted this afternoon.
We will continue to follow up on the recommendations made by the conference and
roundtable and will work to support the further development of national wildfire
management policy in Armenia. And again, we believe that by taking a broader
regional approach we can support the synergistic development of the capacities of the
three South Caucasus Countries on both a national and regional level. We believe that
this strategy will ultimately lead to a region that is better prepared to battle the wildfire
threats and therefore protect against potential damages.
Thank you for your attention.
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Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխատեսումը,
կանխարգելումը և հրդեհաշիջման կազմակերպումը
Վ.Գաբրիելյան, փ/ծ գեներալ-մայոր
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
փրկարար ծառայություն
Քաղաքակրթության սկզբից ի վեր մարդկությանը մշտապես սպառնացել
են տարաբնույթ բնական, տեխնածին ու սոցիածին աղետներ, և մարդկությունը մշտապես փնտրել է աղետներից պաշտպանվելու կամ աղետները
կառավարելու ուղիներ: Բնականաբար, դա ոչ միշտ է հաջողվել և աղետները,
որպես կանոն, ուղեկցվել են զանգվածային զոհերով և ավերածություններով,
ամբողջությամբ ոչնչացվել են քաղաքներ, բնակավայրեր և, նույնիսկ, քաղաքակրթություններ: Աղետները մարդկությանը սպառնում են նաև այսօր և
դրանում մեղքի բաժին ունենք նաև մենք:
Ինչպես
ամբողջ
աշխարհը, Հայաստանը նույնպես մշտապես
ենթարկվում է աղետների ազդեցությանը` երկրաշարժեր, հեղեղումներ, սողանքներ, հրդեհներ և այլն: Հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից
Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն
ունի անտառների պահպանությունը: Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է սակավանտառ երկրների թվին: Անտառածածկ տարածքները կազմում են երկրի տարածքի միայն 11.2%-ը, մոտ 334,1հազ. հա և անտառային
տարածքների կորուստը կարող է խաթարել էկոհամակարգերը և անդառնալի հետևանքներ ունենալ:
Անտառային հրդեհների աշխարհագրությունը և մասշտաբները մարդկանց ստիպել են գործել համատեղ և միասնական, սակայն նույնիսկ այս
պայմաններում միշտ չէ, որ հաջողվում է խուսափել մարդկային և նյութական կորուստներից: Հայաստանում վերջին տարիներին արձանագրված արտակարգ իրավիճակների վերլուծությունը, ինչպես նաև աշխարհում տեղի
ունեցող արտակարգ իրավիճակների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ
մարդկանց և շրջակա միջավայրին սպառնացող աղետների թվում զգալիորեն աճել է նաև անտառային ու խոտածածկ տարածքներում արձանագրված
հրդեհների թիվը: Աշխարհում տարեկան արձանագրվում են 200 հազարից
ավելի անտառային հրդեհներ: Խոշոր անտառային հրդեհները Հայաստանի
չոր կլիմայական պայմաններում կարող են ոչնչացնել տասնյակ հազարավոր
հա անտառներ և այգիներ, հասնել դժվարամատչելի վայրեր, որտեղ չկա
հրդեհի դեմ պայքարի համար պահանջվող հատուկ տեխնիկա: Եվ այստեղ
արդեն, առաջին պլան է մղվում հրդեհների կանխատեսման և կանխարգելման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման անհրաժեշտությունը:
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2010թ. անտառային տարածքներում տեղի ունեցած հրդեհների թիվը կտրուկ
ավելացել է և դա պայմանավորված էր չոր և շոգ եղանակով (աղյուսակ 1):
Տարեթիվը

Հրդեհների
քանակը, հատ

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ընդամենը

32
13
35
13
4
4
2
10
10
1
8
17
49
198

Այրված
անտառածածկ
մակերեսը, հա
323
68
25
127
5
0.4
2
20
299
13
15
7
775
1679.4

Աղյուսակ 1. 1998-2010թթ.
ՀՀ անտառային տարածքներում տեղի ունեցած
հրդեհները

ՀՀ անտառային տարածքներում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ԱԻՆ) Հայաստանի փրկարար ծառայության (ՀՓԾ) ստորաբաժանումների կողմից անտառային հրդեհներին արձագանքող գործողությունները ներկայացված են աղյուսակ 2–ում և նկար 1–ում:
Աղյուսակ 2. 2006-2010թթ. ՀՀ մարզերի անտառային տարածքներում ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ
ստորաբաժանումների կողմից անտառային հրդեհների մարման աշխատանքները
Մարզերը
Արարատ
Արագածոտն
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Երևան
Ընդամենը

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
2
7
0
0
11
4
2
2
28

0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
4

2
1
0
1
5
3
0
1
1
7
0
21

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
3
4
0
0
9
4
1
0
21

21

30

Նկար 1. ՀՀ մարզերի
անտառային տարածքներում ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ
ստորաբաժանումների
կողմից անտառային
հրդեհների մարման
դեպքերի դինամիկան

25
20
15
10
5
0
2 0 06թ.

2 0 07թ.

2 0 08թ.

2 0 09թ.

2 0 10թ.

Նկար 2-ից հստակ երևում է, որ Սյունիքի մարզը անտառային հրդեհների տեսանկյունից առավել խոցելի տարածքներից է: Կարևոր է նաև այն
փաստը, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ
Սյունիքում նույնիսկ քիչ թվով անտառային հրդեհների պարագայում էլ այրվում են ավելի մեծ մակերեսով տարածքներ: Օրինակ` 2006թ. այրվել է էկոլոգիական տեսանկյունից արժեքավոր մոտ 100հա գիհու անտառ:
Շարունակում են լրջորեն անհանգստացնել նաև խոտածածկ տարածքների հրդեհները: 2010թ. հանրապետությունում գրանցվել է խոտածածկ տարածքների 2698 հրդեհ (աղյուսակ 3 և նկար 3):
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10
8
6
3

4
2
0
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0

0

0

4

4

0

0

1

0

Նկար 2. ՀՀ մարզերի
անտառային տարածքներում ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ
ստորաբաժանումների
կողմից 2010թ. անտառային հրդեհների մարման
աշխատանքները (դեպքեր)

Աղյուսակ 3. 2006-2010թթ. ՀՀ խոտածածկ տարածքներում առաջացած հրդեհները
Մարզերը
Արարատ
Արագածոտն
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Երևան
Ընդամենը

2006

2007

2008

2009

2010

29
56
54
13
41
113
13
69
47
39
477
951

27
53
47
1
7
49
2
26
25
12
406
655

20
27
6
20
105
94
21
37
27
66
139
562

12
23
8
11
41
17
4
18
10
24
184
352

102
163
140
119
192
468
95
182
77
101
1059
2698

Նկար 3. 2006-2010թթ.
ՀՀ խոտածածկ
տարածքներում
առաջացած հրդեհների
դեպքերը

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006թ.

2007թ.

2008թ.

2009թ.

2010թ.

Նկար 4-ից հստակ երևում է, որ 2010թ տեղի է ունեցել խոտածածկ տարածքների հրդեհների կտրուկ աճ: 2010թ. տեղի ունեցած հրդեհների դեպքերի
վերլուծությունից հստակ երևում է, որ խոտածածկ տարածքներում առաջացած` թվով 2698 հրդեհների դեպքերը կազմում են հանրապետությունում
տեղի ունեցած ընդհանուր թվով 4331 բոլոր տեսակի հրդեհների դեպքերի գերակշռող մասը:
Եթե հանրապետությունում 2009թ. արձանագրվել էր խոտածածկ տարածքների հրդեհների 352 դեպք, ապա 2010թ. նույն ժամանակահատվածում
այն աճել է մոտ 8 անգամ: Հարկ է նշել, որ 2010թ. խոտածածկ տարածքների
հրդեհների կտրուկ աճն սկսվել է հունիս ամսից՝ չոր և շոգ եղանակի պատճառով (աղյուսակ 4):
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Նկար 4. 2010 թ. ՀՀ մարզերի
խոտածածկ տարածքներում
առաջացած հրդեհների
դեպքերը

1 2 00
1 0 00
800
600
400
200
0

Ամիսը
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր
Ընդամենը

Դեպքերի քանակը
2009

2010

54
90
47
19
5
1
3

220
551
957
574
18
80
105
2505

219

Աղյուսակ 4. 2009-2010թթ.
հունիս-դեկտեմբեր
ամիսներին ՀՀ խոտածածկ
տարածքներում առաջացած
հրդեհների դեպքերը

Անդրադառնալով անտառային հրդեհներին, անհրաժեշտ է նշել, որ ըստ
համաշխարհային վիճակագրության, անտառային հրդեհների սոսկ 4% ունի
բնական պատճառներ, իսկ դեպքերի մնացած 96% դեպքում ուղղակիորեն
կամ անուղղակիորեն մեղավոր են մարդիկ: Ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ անտառներում հրդեհներ առաջանում են, հիմնականում,
հետևյալ պատճառներով՝
 մարդկանց կրակի հետ անզգույշ վարմունքը,
 կայծակը,
 չոր բուսականության և տորֆի ինքնաբռնկումը,
 սեփական հողատարածքներում հնձած արտերի կամ չոր խոտի այրումից տարածված կրակը:
Ինչպես արդեն նշվեց, անտառներում հրդեհների առաջացումը, հիմնականում, մարդկային գործոնի հետևանք է, սակայն հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման դեպքերում պատասխանատվության միջոցների կիրառման փաստերը եզակի են, իսկ անպատժելիությունը` նոր խախտումներ է ծնում:
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Հանրապետության անտառածածկ և խոտածածկ տարածքներում հրդեհավտանգավորության աստիճանի որոշման գործընթացը Հայաստանում
բարձր հիմքերի վրա է դրված, սակայն նույնիսկ որևէ տարածքում ամենաբարձր հրդեհավտանգավորության աստիճան հայտարարելու դեպքում չի
հետևում հրդեհների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում` չի արգելվում հնձած արտերում կամ խոտածածկ տարածքներում
հսկվող այրում կատարելը, անտառներում կամ նրանց կից հանգստյան
գոտիներում խարույկ վառելը, չեն ստեղծվում բաժանարար հանքայնացված
գոտիներ, իսկ անտառային տարածքներում հրդեհների առաջացման մասին
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ահազանգը, որպես կանոն,
շատ է ուշանում: Հատկապես զարմանալի է այն փաստը, որ բարձր հրդեհավտանգավորության աստիճան հայտարարելու դեպքում, երբ փոխհամագործակցելով անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել բոլոր ուժերն ու միջոցները, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները
նշված խնդիրներին պատշաճ ուշադրություն չեն դարձնում:
ՀՀ կառավարության 1998թ. սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N589 որոշմամբ սահմանվել են հրդեհային անվտանգության
կանոնները, հրդեհների կանխարգելման և անտառներում տարբեր աշխատանքներ կատարելիս հրդեհային անվտանգության պատասխանատուների
շրջանակները, սակայն հրդեհների թիվը շարունակում է աճել և հենց այս
իրավիճակով էլ պայմանավորված է մեր այս կոնֆերանսի անցկացման
անհրաժեշտությունը:
Հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում և, ընդհանրապես, անտառային
հրդեհների կանխարգելման և հրդեհային անվտանգության կանոնների քարոզման բնագավառում մենք կարևորում ենք զանգվածային լրատվության
միջոցների դերը: Ցավոք լրատվության միջոցներն ընդգծված ակտիվություն
են դրսևորում միայն հրդեհների մասին հաղորդագրություններ տարածելիս:
Աշխարհի շատ երկրներում լուրջ հիմքերի վրա են դրված հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում հրդեհների կանխարգելման կազմակերպման աշխատանքները և կարելի է համոզված լինել, որ նրանց փորձի ուսումնասիրումն ու ներդնումը դրական արդյունք կտան: Այս ուղղությամբ մեզ
համար անգնահատելի է միջազգային կառույցների և, հատկապես, ՄԱԿ-ի
հայաստանյան գրասենյակի աջակցությունը:
Անտառածածկ և խոտածածկ տարածքներում հրդեհավտանգավորության աստիճանի կանխատեսման և հրդեհների կանխարգելման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացումն, անշուշտ, կտա դրական
արդյունք, զգալիորեն կկրճատվի մարդածին հրդեհների քանակը, սակայն
հրդեհները կշարունակեն բռնկվել և այս դեպքում առաջին պլան է մղվում
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արդյունավետ հրդեհաշիջման կազմակերպման հարցը, որն ամենածախսատար ու մարդկային մեծ ռեսուրսներ պահանջող խնդիրն է: Անտառային տարածքների դժվարամատչելի տեղամասերում հրդեհաշիջում իրականացնելու
նպատակով, ՀՀ ԱԻՆ Հայաստանի փրկարար ծառայության կողմից ձեռք են
բերվել 100 հատ 20լ տարողության դյուրակիր սրսկիչներ և հատկացվել են
Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերին:
Հայաստանի բարդ ռելիեֆի պայմաններում, երբ հրդեհաշիջման տեխնիկայի օգտագործման հնարավորությունը նվազագույն է և բացակայում է
հրդեհաշիջման ավիացիոն տեխնիկան, անտառային հրդեհների մարումը
հրշեջ փրկարարական ջոկատների փոքրաթիվ անձնակազմի ուժերով գործնականում անհնար է: Այդ աշխատանքներում անհրաժեշտ է ընդգրկել համապատասխան պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, հասարակական և կամավորական փրկարարական կազմավորումների ուժերն ու միջոցները:
Սակայն այն դեպքերում, երբ հրդեհներն առաջանում են Ադրբեջանի
հետ սահմանամերձ տարածքներում կամ հրդեհները մեր տարածք են թափանցում հարևան երկրից, ինչը վերջին ժամանակներս հաճախակի բնույթ է
կրում, նշված ուժերը չեն կարող ներգրավվել հրդեհաշիջման աշխատանքներում` ականապատ տարածքների առկայության և դիպուկահարների կրակոցների պատճառով: Այս տարածքներում հրդեհաշիջման կազմակերպմանը
աջակցում են ՀՀ պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները: Հրդեհների առաջացման սկզբնական փուլում արագ արձագանքման
կազմակերպման նպատակով աշխատանքներ են տարվում հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերում հրշեջ հենակետեր, ինչպես նաև արագ արձագանքման խմբեր և սեզոնային հրշեջ պարեկային ծառայություններ հիմնելու
ուղղությամբ: Այսպիսով` անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխատեսման, կանխարգելման և հրդեհաշիջման արդյունավետ
կազմակերպման համար անհրաժեշտ է`
 ըստ վտանգավորության աստիճանի հստակեցնել հանրապետության
տարածքում հրդեհավտանգավորության կանխատեսման չափորոշիչները,
 հրդեհավտանգավորության աստիճան հայտարարելու դեպքում,
սահմանել իրականացվելիք կանխարգելիչ միջոցառումների ցանկը, գերատեսչությունների, համայնքների և կազմակերպությունների խնդիրներն ու
պարտականությունները, բնակչության վարքի կանոնները,
 անտառների, արգելոցների և բնակավայրերի տարածքներում գտնվող
խոտածածկ տարածքների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու մարմինների կազմում ստեղծել հրշեջ կազմավորումներ, նրանց
ապահովելով անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով,
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 հստակեցնել գերատեսչությունների, համայնքների, հասարակական,
կամավորական փրկարարական կազմավորումների ուժերի ներգրավման և
փոխգործողությունների պլանները,
 գյուղատնտեսական աշխատանքների ավարտից հետո արտերում
թույլատրել այրում միայն անվտանգության միջոցառումների ապահովման և
անհրաժեշտ ուժերի և միջոցների առկայության դեպքում,
 յուրաքանչյուր հրդեհի դեպք դարձնել առանձին քննարկման առարկա, վեր հանել հրդեհի առաջացման պատճառները, միջոցներ ձեռնարկել
վիճակը բարելավելու ուղղությամբ, հայտնաբերել մեղավոր անձանց, նրանց
նկատմամբ կիրառել վարչական, իսկ հանցակազմի առկայության դեպքում
նաև քրեական պատասխանատվության միջոցներ,
 անտառներին հարող տարածքներով անցնող գետերի, լճակների մոտ
կառուցել արհեստական ջրավազաններ՝ հրշեջ ավտոմեքենաները ջրով լիցքավորելու համար,
 կազմել անտառային տարածքների մանրամասն քարտեզներ, որոնցում նշված լինեն բոլոր անտառային ճանապարհները, գետերը, լճերը, արհեստական ջրավազանները, ժայռերը, խոր ձորակները, անտառային բացատները, բաժանարար գոտիները և դրանք հատկացնել համապատասխան
ստորաբաժանումներին,
 հրդեհավտանգավորության աստիճան հայտարարելու դեպքում, գործողության մեջ դնել նախօրոք մշակված միջգերատեսչական փոխգործողությունների պլանները, մշակել համատեղ միջոցառումների իրականացման կարգ, իսկ համապատասխան տարածքներում սահմանել պարեկային
ուժեղացված ծառայություն,
 պարբերաբար անցկացնել ուսումնական վարժանքներ՝ «Անտառային
հրդեհների մարումը» թեմայով,
 անկախ հրդեհների ծավալներից, ՀՀ անտառային տարածքներում
հրդեհների բռնկման մասին անմիջապես ահազանգել ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային
կառավարման կենտրոն:

27

Prediction, Prevention and Suppression of Forest and Grassland Fires
V. Gabrielyan, Major-General of Rescue Service
Rescue Service of the Ministry of Emergency Situations of RA
Since the beginning of civilization, mankind has always been threatened by various
natural, man-made and social disasters and humankind is constantly looking for ways
to protect itself from disasters or to manage them. Naturally, those efforts have not
always been very successful and the disasters as a rule have been accompanied by
massive losses of human lives and destruction, completely ruined cities and towns and
even losses of entire civilizations. Disasters continue to be a threat to humanity also
nowadays, and we have to take a fair share of the blame.
Armenia, like all other countries of the world, is constantly exposed to the threat of
disasters - earthquakes, floods, landslides, fires, etc. From the fire safety perspective,
forest protection is of strategic importance for the Republic of Armenia. Our country is
among those countries that have scarce forest resources; its forests cover only 11.2% of
the total land area, approximately 334, 1 thousand hectares, and the loss of forest areas
can disrupt the ecosystems and cause irrecoverable consequences.
The geography and scale of forest fires has forced people to join efforts and act
together, however even then is it not always possible to avoid the human and material
losses. The analysis of emergency situations recorded in Armenia in recent years, as
well as the statistical data on emergency situations in the world, reveal that the
wildfires are among the disasters which are considerably increasing in frequency and
affecting the humanity and the environment. Worldwide, over 200,000 forest fires are
being recorded annually. Large-scale forest fires in dry climatic conditions of Armenia
can destroy tens of thousands of hectares of forests and gardens and spread to the hard
to reach places where the required special firefighting equipment is not available.
Given this, introducing a system for effective fire prediction and prevention activities
becomes a priority. The number of forest fires has significantly increased in 2010 due
to dry and hot weather (Table 1).
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Year

Number of fires

Destroyed forest
area, ha

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

32
13
35
13
4
4
2
10

323
68
25
127
5
0.4
2
20

Table 1. Fires
recorded in RA forest
areas over 1998-2010.

2006
2007
2008
2009
2010
Total

10
1
8
17
49
198

299
13
15
7
775
1679.4

The activities of the units of Armenian Rescue Service (ARS) of the Ministry of
Emergency Situations (MES) reacting to the fires occurring in Armenia's forests are
reflected in Table 2 and Figure 1.
Table 2. Firefighting activities of the ARS of the MES in the forests of the regions of RA over
2006-2010.
Regions
Ararat
Aragatsotn
Armavir
Gegharkunik
Lori
Kotayk
Shirak
Syunik
Vayots Dzor
Tavush
Yerevan
Total

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
2
7
0
0
11
4
2
2
28

0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
4

2
1
0
1
5
3
0
1
1
7
0
21

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
3
4
0
0
9
4
1
0
21

Figure 1. Forest
firefighting activities of
the ARS units of the
MES of RA over 2006
and 2010 (cases).
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Figure 2 below clearly indicates, the Syunik region is among the most vulnerable area
for forest fires. Interestingly enough the studies show that even when only very few
forest fires occur in the Syunik region, still a significantly large area gets burnt. For
example, in 2006 some 100 hectares of ecologically valuable juniper forests were
destroyed.
The grassland fires continue to be a serious concern, too. In 2010 there were 2,698
grassland fires recorded in the country (Table 3 and Figure 3).
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Figure 2. Firefighting
activities of the ARS
units of MES in the
forests of the regions of
RA in 2010 (cases).
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Table 3. Grassland fires occurred in RA over the period 2006-2010.
Regions
Ararat
Aragatsotn
Armavir
Gegharkunik
Lori
Kotayk
Shirak
Syunik
Vayots Dzor
Tavush
Yerevan
Total
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2006

2007

2008

2009

2010

29
56
54
13
41
113
13
69
47
39
477
951

27
53
47
1
7
49
2
26
25
12
406
655

20
27
6
20
105
94
21
37
27
66
139
562

12
23
8
11
41
17
4
18
10
24
184
352

102
163
140
119
192
468
95
182
77
101
1059
2698

Figure 3. Grassland fires
occurred in RA over the
period 2006-2010.
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Figure 4 clearly shows that the year of 2010 was drastic in terms of grassland fire
occurrence. By analyzing the fires of 2010 it becomes apparent that out of the total of
4,331 fires (all types of fire incidences), 2,698 occurred in grasslands.
If in 2009 a total number of 352 cases of grassland fires have been recorded, then in
2010 there was a nearly 8 time increase in the country. Meanwhile, it should be noted,
that the rapid growth of grassland fires in 2010 peaked up in June due to the dry and
hot weather (Figure 4 and Table 4).
Figure 4. Grassland fires
occurred in RA in 2010.
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Month
June
July
August
September
October
November
December
Total

Number of fires
2009
54
90
47
19
5
1
3
219

2010
220
551
957
574
18
80
105
2505

Table 4. Comparative data
of grassland fires recorded
in RA for the JuneDecember period in 2009
and 2010.
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With reference to forest fires it should be noted that according to world statistics, only
about 4% of wildfires are because of natural causes, while the remaining 96% is either
directly or indirectly caused by human activities. Studies indicate that wildfires can be
ignited because of the following:





human negligence and careless handling of fire,
lightning,
self ignition of dry vegetation and peat,
burning of dry grass or harvested agricultural fields in rural lands owned by
farmers.

As already mentioned, wildfires are mostly caused by human factors, however there
are only few cases where someone has been held responsible for breaking the fire
safety rules, and the impunity gives rise to new violations.
The process for assessing the fire risk for the forests and grasslands of Armenia is well
established, however even in cases when extremely high fire risk is identified for a
certain area, no fire prevention measures are being implemented, the controlled
burning in harvested fields or grass covered areas as well as campfires in forests and
nearby recreational areas are not being banned, mineralized partition zones are not
being created, and the alarm of MES on forest fires - as a rule - comes too late. The
most surprising fact is when the announcement of an extremely high fire risk is made
and it is necessary to bring together all the efforts and recourses through close
cooperation, the state and local self-governing bodies do not adequately respond to the
mentioned issues.
The Decree of the Government of the Republic of Armenia No. 589 of September 19,
1998 on “Approval the Forest Fire Safety Rules for the Republic of Armenia”
specifies the fire safety rules as well as the scope of responsibilities of fire-safety
authorities for implementation of fire prevention and other activities in the forests.
Nonetheless, the number of fires continues to grow and hence, the need for this
conference.
We attach high importance to the role of mass media in the prevention of forest fires
during the fire risk seasons, as well as in the promotion of fire safety rules in general.
Unfortunately, the media becomes highly involved only when news on fires breaks
out.
Many countries of the world have highly developed capabilities for the implementation
of fire prevention activities when there is high risk of a fire. We are certain that the
study of the best international practices and building on international experiences will
result in positive developments. To that end we highly appreciate the invaluable
assistance provided by the international organizations and particularly, by the UN
Armenia office.
Prediction of fire risks and prevention of fires in the forests and grasslands of Armenia,
coupled with the increased effectiveness of the firefighting activities will certainly
have positive outcomes, and the number of man-induced fires will be significantly
reduced. However, fires will continue to occur and the issue of efficiently fighting the
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fires will gain a priority, which is rather costly and requires significant human
resources. The ARS of MES has acquired 100 portable fire-fighting extinguishers with
20 liter capacity and allocated them to the regions of Syunik, Tavush, Lori and
Aragatsotn for providing firefighting services in hard to reach forest areas.
In practice, the suppression of forest fires with the efforts of the limited numbers of
firefighting and rescue officers becomes impossible, given Armenia’s complicated
relief that provides minimal possibility for utilization of firefighting equipment, and the
lack of aerial firefighting technologies. For this purpose it is necessary, therefore, to
bring together the efforts and resources of respective state entities, local self-governing
bodies, non-governmental organizations and voluntary rescue teams.
However, when the fires ignite in the bordering areas with Azerbaijan or when they
penetrate into our territory from the neighboring countries, which recently has tended
to happen more frequently, the mentioned forces cannot be involved in firefighting
activities because of mine covered areas and sniper shooting. The units of the Ministry
of Defense of RA provide assistance to firefighting activities in those areas. Activities
are being implemented towards establishing fire lookout stations in remote and
borderline settlements, introduction of rapid response groups and seasonal fire patrol
services to ensure provision of emergency fire response activities at the early stages of
the fire.
Thus, for the effective prediction of wildfires and grassland fires and implementation
of efficient preventive and fire management activities it is required to:
 clarify fire prediction indicators per fire risk in the country,
 define the list of preventive activities to be implemented when a fire risk is
indicated, as well as the tasks and responsibilities of the involved agencies,
communities and organizations, and the codes of conduct for the public,
 establish firefighting units within the entities responsible for the fire safety of
grasslands, forests, reserves and residential areas and provide them with
adequate equipment and supplies,
 rationalize the plans for cooperation between various involved stakeholders
(agencies, communities, non-governmental organizations, public), and their
involvement,
 upon completion of agricultural works allow controlled burnings of fields only
if the safety and security measures are applied and the required resources and
forces are available,
 study every single case of fire, identify the cause and undertake respective
activities to improve the situation, find out who was behind it and impose
administrative sanctions, and in case there is a criminal offense, initiate
criminal proceedings,
 build artificial ponds next to rivers and lakes adjacent to forest areas to ensure
water supply for firefighting vehicles,
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 develop detailed maps of the forest areas comprised of all the forest trails,
rivers, lakes, man-made ponds, hills, deep gorges, forest glades and
compartment boundaries and distribute to respective entities,
 in case of fire risk indication, implement the interagency cooperation plan
developed beforehand, outline arrangements for implementation of joint
activities and introduce reinforced patrolling services in the affected areas,
 regularly organize and conduct training and fire drills on fire suppression,
 immediately alert the Crisis Management Center of MES on any fire outbreak
regardless of the spread and intensity of fire.
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Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը. անտառային հրդեհների
աճող ռիսկերը և մեղմման միջոցառումները
Դ.Հարությունյան, Ա.Տեր-Զաքարյան, Է.Ուլանդեր
Միավորված ազգերի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակ,
“Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ Հայաստանի
լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացում”
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00051202 ծրագիր
Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և եղանակային վտանգավոր երևույթների աճող ռիսկերը
Կլիմայի տաքացումն ակնհայտ է, և 1950թ. սկսած միջին ջերմաստիճանի դիտարկված բարձրացման պատճառը (հավանականությունը >90%) ջերմոցային գազերի (ՋԳ) կոնցենտրացիայի բարձրացումն է, որը պայմանավորված է մարդածին գործոններով։ Ջերմաստիճանի բարձրացման դիտարկումներ կատարվել են ողջ աշխարհում, և ամենամեծ բարձրացումը դիտվել է
հյուսիսային բարձր լայնություններում: Սկսած 1850թ. երկրի մակերևույթի
ջերմաստիճանին վերաբերվող գրանցումների համաձայն, 1995-2006թթ. միջև
ընկած 12 տարիներից 11-ը դասվում են 12 ամենատաք տարիների շարքին:
1961-1990թթ. ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ երկրի միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է 0.530C-ով, բացի այդ, 1998թ., 2005թ. և 2010թ. արձանագրվել են որպես դիտարկումների ամբողջ ժամանակաշրջանի ամենատաք տարիներ [21]: Տաքացման գծային միտումը 1956-2005թթ. միջև ընկած
50 տարիների ընթացքում (0.130C ըստ տասնամյակի) գրեթե կրկնակի է
1906-2005թթ. միջև ընկած 100 տարիների համեմատ (100 ամյա գծային միտումը 0.740C): 1961-2003թթ. նկատելի է ծովի գլոբալ մակարդակի բարձրացում, միջինը տարեկան 1.8մմ, ինչն էլ զուգակցվում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Օվկիանոսի ջրերի ջերմաստիճանի բարձրացումը, բևեռային և
լեռնային սառցադաշտերի կրճատումը նպաստում են ծովի մակարդակի
բարձրացմանը: 1900-2005թթ. մթնոլորտային տեղումները զգալիորեն աճել
են Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի արևելյան շրջաններում, Հյուսիսային Եվրոպայում և Հյուսիսային ու Կենտրոնական Ասիայում: Մյուս կողմից, միևնույն ժամանակահատվածում մթնոլորտային տեղումները նվազել
են Սահելում, Միջերկրածովյան, Հարավային Աֆրիկայի և Հարավային
Ասիայի շրջանում: Կլիմայի փոփոխությունը, հատկապես ջերմաստիճանի
բարձրացումը, ազդել են շատ ֆիզիկական և կենսաբանական համակարգերի
վրա, օրինակ` ցամաքային կենսաբանական համակարգերում նկատելի է,
որ գարունը շուտ է սկսվում և դիտվում են նաև տեսակների արեալների
փոփոխություններ: Ակնկալվում է, որ երկրի կլիմայական համակարգի փոփոխությունները կլինեն ավելի մեծ, քան 20-րդ դարում, որն էլ պայմանավոր35

ված է նույն կամ ավելի բարձր մակարդակով ջերմոցային գազերի արտանետումների շարունակական աճով: [13]
Ի լրումն կլիմայական միջին ցուցանիշների դիտարկված փոփոխությունների` վերջին 50 տարիների ընթացքում դիտվել են նաև եղանակային
վտանգավոր երևույթների հաճախականության և ինտենսիվության փոփոխություններ: Ցուրտ օրերը, ցուրտ գիշերներն ու սառնամանիքները դարձել
են պակաս հաճախակի, մինչդեռ տաք օրերի ու տաք գիշերների հաճախականությունն ավելացել է: Զգալի տարածքներում ջերմային ալիքների հաճախականության հավանականությունն աճել է 66%, ինչպես նաև ավելացել
է տեղատարափ անձրևների հաճախականությունը: Սկսած 1970թ.-ից երաշտի վտանգի տակ գտնվող տարածքներն ավելացել են (հավանականությունը
>66%): Շատ հավանական է, որ ապագայում ջերմային ալիքների և ուժեղ տեղումների հաճախականությունը կշարունակի ավելանալ: Եղանակային
վտանգավոր երևույթների հաճախականության և կլիմայական միջինների
փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ օրինակ`
կլիմայից կախվածության մեջ գտնվող սեկտորների, մարդու առողջության և
հասարակության վրա։ Շոգի հետևանքով Եվրոպայում [13] ավելացել են
մահացության դեպքերը [1], ակնկալվում է նաև հիվանդացության դեպքերի
աճ կապված ջրային ռեսուրսների խոցելիության, պարենային ապահովվածության նվազման և եղանակային վտանգավոր երևույթների թվի աճի հետ:
Տեղատարափ անձրևները կարող են հանգեցնել ջրհեղեղների և սողանքների
հետևանքով առաջացած ենթակառուցվածքների խաթարմանը: Բացի այդ
ջերմային ալիքներն ու երաշտները, ինչպես նաև կլիմայական փոփոխությունները կարող են հանգեցնել անտառային հրդեհների հաճախականության և ուժգնության աճի, ինչն էլ բացասաբար կազդի և՛ էկոհամակարգերի, և՛ մարդու վրա: [13]
Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և անտառային հրդեհները
Անտառային էկոհամակարգերի համար հրդեհների առաջացումը բնական երևույթ է: Հրդեհավտանգ էկոհամակարգերում հրդեհներն ազդում են
բուսականության կազմի և կառուցվածքի վրա, ինչպես նաև ձևավորում են
լանդշաֆտի խճանկարը [6]: Կլիմայի փոփոխությունն այլ մարդածին գործոնների հետ միասին, ինչպիսիք են` հողօգտագործումը և հողօգտագործման փոփոխություններն, այնուամենայնիվ, կարող են փոխել հրդեհների
բնական ռեժիմը ինչպես հրդեհավտանգ, այնպես էլ ոչ հրդեհավտանգ էկոհամակարգերում: Համապատասխանաբար փոփոխված հրդեհային ռեժիմը
կարող է հանգեցնել տեսակների և կենսաբազմազանության կորստի:
Անտառային, ինչպես նաև խոտածածկ տարածքների հրդեհները կախված են մթնոլորտային և կլիմայական գործոններից: Եղանակային և կլիմա36

յական տարրերը` ջերմաստիճանը, մթնոլորտային տեղումները, խոնավությունը և քամու արագությունը, ազդում են, օրինակ` հրդեհների հաճախականության, ինտենսիվության, չափի, տեսակի և ուժգնության վրա [6]:
Շատ շրջաններում արդեն դիտվել են խոշոր հրդեհների սեզոններ, որոնք
համընկել են ջերմաստիճանի բարձրացման, տեղումների նվազեցման,
ինչպես նաև այնպիսի կլիմայական վտանգավոր երևույթների հետ,
ինչպիսիք են՝ ջերմային տաք ալիքները և երաշտները: Կան փաստարկներ,
որ հաջորդ դարում որոշակի տարածքներում կլիմայական փոփոխվող պայմանների պատճառով փոփոխված հրդեհային ռեժիմը էկոհամակարգերի
վրա կարող է ունենալ արագ և զգալի ազդեցություն, որը կգերազանցի էկոհամակարգերի վրա կլիմայի փոփոխության ուղղակի ազդեցությունը [6]:
Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նաև ազդել հրդեհային ռեժիմների վրա`
փոխելով վառվող նյութի առկայությունը և բռնկման համար պայմանները:
Ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կարող է նպաստել ուժեղ քամիներին և վնասատուների բռնկումներին, ինչն էլ կարող է հանգեցնել չորացած
կենսազանգվածի ավելացմանը` մեծացնելով հրդեհների վտանգը [14]: Իսկ
բավարար խոնավ վայրերում, բարձրացող ջերմաստիճանի պայմաններում
կլիմայի փոփոխության հետ կապված բուսականության աճի տեմպերի ավելացումը կարող է հանգեցնել անտառային հրդեհների վտանգի մեծացմանը:
Աշխարհի բոլոր շրջաններում զգալիորեն ավելացել է խոշոր անտառային հրդեհների թիվը [20]: Համաշխարհային մակարդակով խոշոր հրդեհները,
հիմնականում, գրանցվել են քիչ տեղումներով և ուժեղ քամիներով ուղեկցվող տաք ջերմային հոսանքների ժամանակ [20]: Կործանիչ հրդեհներ են տեղի ունեցել, օրինակ` 2003թ. Կալիֆորնիայում և 2010թ. Ռուսաստանում: Ռուսաստանում արձանագրված անտառային հրդեհներն ամենաուժեղն էին
1972թ.-ից հետո արձանագրված հրդեհների շարքում [7]: Ողջ երկրում ուժեղ
երաշտի, բարձր ջերմաստիճանի և ուժեղ քամիների հետևանքով բռնկվեց
մոտ 32,000 հրդեհ, որի արդյունքում այրվել է 2.3մլն. հա տարածք [7]: Հրդեհներից առաջացած ծուխը, համակցված երկարատև ջերմային ալիքներով,
Մոսկվայում և քաղաքամերձ բնակելի տարածքներում առաջացրեց նաև առողջական լուրջ խնդիրներ [7]: Կլիմայական նպաստավոր պայմանների
հետևանքով համաշխարհային մակարդակով խոշոր հրդեհներ են տեղի
ունեցել այն տարածքներում, որտեղ առկա է հրդեհավտանգ զանգված և որն
էլ աճում է նաև լանդշաֆտի և անտառների կառավարման` ներառյալ
հրդեհների դեմ պայքարի մասով կիրառվող քաղաքականությունից [20]:
1980թ. սկսած Եվրոպայում դիտվել է եղանակային և կլիմայական աղետների (էքստրեմալ ջերմաստիճան, երաշտ, անտառային հրդեհներ, ուժեղ քամիներ, ջրհեղեղներ և զանգվածային տեղաշարժեր) աճ [1]: Եվրոպայում
Միջերկրական ծովի ավազանն ամենախոցելին է կլիմայի փոփոխության
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նկատմամբ [1]: Վերջին տասնամյակներում ջերմաստիճանի աճ և տեղումների նվազում է գրանցվել այդ տարածաշրջանի շատ երկրներում, ինչպիսիք են
Իսպանիան, Պորտուգալիան, Իտալիան և Հունաստանը [4,5,11,17]: Ավելին,
ակնկալվում է, որ այս միտումը կպահպանվի կլիմայի փոփոխության պայմաններում [1]։ Օրինակ, ակնկալվում է, որ տաք ժամանակահատվածները,
ներառյալ ջերմային ալիքները, կդառնան ավելի ուժգին, հաճախակի և ավելի
երկարատև ողջ Եվրոպայում, հատկապես Միջերկրածովյան շրջանում և
Արևելյան Եվրոպայում [2]: Անցած մի քանի տասնամյակներում նկատվել է
նաև անտառային հրդեհների աճ՝ հատկապես Միջերկրական ծովի հյուսիսային ափերի մոտ գտնվող երկրներում [7]: Ի լրումն կլիմայական գործոնների` հողօգտագործման փոփոխությունները և անտառների սխալ կառավարումն էապես նպաստել են տարածաշրջանում անտառային հրդեհների հաճախականության և ուժգնության վրա [18]:
Արտակարգ հրդեհներ են գրանցվել նաև Միջերկրածովյան շրջանում
եղանակային վտանգավոր երևույթների ժամանակ: Օրինակ` 2003թ. ջերմային հոսանքների պատճառով հրդեհներ են բռնկվել հատկապես Պորտուգալիայում և Ֆրանսիայում, որտեղ այրված տարածքները գերազանցել են տարեկան միջինը: 2003թ. ողջ Միջերկրածովյան շրջանում այրվել է 742,5հա անտառ, մինչդեռ 1980-2010թթ. տարածաշրջանում հրդեհների տարեկան միջինը կազմել է 471,3հա [10]: Ջերմային ալիքների և երաշտի պատճառով հրդեհներ են տեղի ունեցել 2005թ. Պորտուգալիայում [9] և 2007թ. Հունաստանում
[8]: Ըստ հրդեհների նվազող դեպքերի դիտարկումների, նախորդ տասնամյակում, չնայած կլիմայական միջին ցուցանիշների տարեկան զգալի փոփոխությանը, Միջերկրածովյան շրջանում գտնվող երկրներում դիտվում է
հրդեհների աճի կայուն միտում [7]: Հրդեհների դեպքերի, ինչպես նաև հրդեհների միջին տարածքի նվազումը կարելի է վերագրել Միջերկրածովյան
երկրներում հրդեհների կանխմանն ու դրանց դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների բարելավմանը, ինչպես նաև հանրային իրազեկման արշավների
իրականացմանը [7]:
Անտառային հրդեհների վտանգի մեղմման միջոցառումներ
Անտառների և խոտածածկ տարածքների հրդեհների աճող վտանգը,
մարդու և էկոհամակարգերի համար, ինչպես նաև հրդեհների հետևանքով
ջերմոցային գազերի արտանետումների աճը պահանջում են կատարելագործված միջոցառումներ հրդեհների բացասական հետևանքների մեղմման
համար: Շատ երկրներում հրդեհների դեպքերն ավելանում են ոչ միայն կլիմայի փոփոխության, այլ նաև հրդեհների կառավարման մասով առկա թերի
քաղաքականության պատճառով [3]: Անտառային հրդեհների ռիսկերը և
դրանց կանխման միջոցառումները պետք է ներառվեն անտառային կառա38

վարման պլաններում գործառնական և լանդշաֆտային մակարդակներում
[12] և պետք է կիրառվեն անտառային ռեսուրսների հարմարվողական/ճկուն
կառավարման մոտեցումներ, հաշվի առնելով փոփոխվող պայմանները: Էկոհամակարգի առողջության, կենսաբազմազանության պահպանության ապահովումը և էկոհամակարգի դեգրադացիայի կանխումը կբարձրացնի անտառների դիմադրողականությունը հրդեհների և այլ ազդակների հանդեպ և
կնպաստի էկոհամակարգի ծառայությունների լիարժեք ապահովմանը, որն
անհրաժեշտ է նաև կլիմայի փոփոխությանը բնակչության հարմարվելու համար [3]: Անշուշտ, մարդածին գործոնները նպաստում են անտառներում և
կից տարածքներում անտառային հրդեհների առաջացմանը, քանի որ
հրդեհները, հիմնականում, տեղի են ունենում մարդու գործունեության
հետևանքով: Շատ երկրներում անտառային հրդեհների մեծ մասը տարածվում է գյուղատնտեսական դաշտերից և արոտավայրերից, որտեղ կրակի օգտագործումը սովորական պրակտիկա է: Հրդեհների կանխարգելումը և
հրդեհների ճիշտ կառավարումն անտառի մերձակա տարածքներում նպաստում է անտառային հրդեհների վտանգի մեղմմանը:
Հայաստանում հրդեհների կառավարման կատարելագործման համար
հարմարվողականության միջոցառումների փորձարկումը ՄԱԶԾ-ԳԷՖ
ծրագրի շրջանակներում
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և կլիման երկիրը դարձնում են
առավել խոցելի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Փաստորեն Հայաստանը համարվում է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ամենախոցելի երկրներից մեկը: 1961-1990թթ. համեմատությամբ վերջին 80 տարիների ընթացքում Հայաստանում տարեկան
միջին ջերմաստիճանն աճել է 0.850C-ով, իսկ տարեկան տեղումները նվազել
են 6%-ով: Բացի այդ կանխատեսվում է, որ մինչև 2100թ. ջերմաստիճանը
կբարձրանա 4.8–5.70C–ով, իսկ տեղումները կնվազեն 8-28%–ով (Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի ՋԳ արտանետման
A2 և B2 սցենարների համաձայն): Վերջին տասնամյակներում (1975-2005թթ.)
եղանակային վտանգավոր երևույթների` սառնամանիքների, տեղատարափ
անձրևների և ուժեղ քամիների աճի միտում է գրանցվել: Ակնկալվում է, որ
եղանակային վտանգավոր երևույթների հաճախականությունը և ինտեսիվությունը կշարունակի աճել կլիմայի փոփոխության հետևանքով: Բացի այդ,
կլիմայի չորայնացման հետևանքով կարելի է կանխատեսել Հայաստանի
անտառային էկոհամակարգերի համար ոչ բնորոշ հրդեհների թվի աճ: [19]
Հայաստանում անտառային և արոտավայրային հրդեհների դեպքերը և
այրված տարածքների մակերեսներն անցյալ տասնամյակում ավելացել են:
Հրդեհների սեզոնը համընկել է երկարատև շոգ և սակավ տեղումներով ժա39
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մանակաշրջանների, ջերմային ալիքների և նպաստող այլ եղանակային պայմանների հետ: Հատկապես չափազանց շոգ և չոր 2010թ. նկատվել է անտառային հրդեների դեպքերի և այրված մակերեսների զգալի աճ (նկար 1):
Երկրի հարավ-արևելյան շրջանները` Սյունիքի մարզը, ճանաչվել է կլիմայի
փոփոխությունից ամենախոցելին [16]: 2001-2010թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում, այդ մարզում, անտառային հրդեհների հետևանքով այրվել է
430հա տարածք, կամ Հայաստանի անտառածածկ տարածքի ընդհանուր մակերեսի 27%-ը (նկար 1): Հայաստանում անտառների և արոտավայրերի
հրդեհների կառավարման թերությունները`ներառելով նաև հրդեհների կանխարգելման և հրդեհաշիջման միջոցառումները, առկա են բոլոր շրջաններում, [16]: Անշուշտ, անտառային և արոտավայրային հրդեհների կառավարումն անհրաժեշտ է տեղափոխել արձագանքումից դեպի կանխարգելում:
Հայաստանում անտառների և արոտավայրերի հրդեհների կառավարման ավելի խորը վերլուծությունները ներկայացված են ժողովածուի այլ հոդվածներում:
Նկար 1. 2001-2010թթ.
ընթացքում Հայաստանում
անտառային հրդեհների
ընդհանուր թիվը և
անտառային հրդեհների
հետևանքով այրված
տարածքը Սյունիքում ու
Հ այաստանի այլ
մարզերում [15]

«Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ Հայաստանի լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացում»
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը նպատակ ունի ընդլայնել ազգային կարողությունները,
մեղմել բացասական ազդեցությունը: Ծրագիրն իրականացվում է Սյունիքի
մարզում, որը հանրապետությունում համարվում է կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ ամենախոցելին և նպատակ ունի նպաստել կլիմայի փոփոխությունից անտառային էկոհամակարգերի և պահպանվող տարածքների հարմարվողականության բարձրացմանը: Հարմարվողականությանն ուղղված
միջոցառումների կազմակերպումը նպատակ ունի ավելացնել լեռնային անտառների դիմադրողականությունը կլիմայի փոփոխության հանդեպ և այդպիսով կանխել համամոլորակային նշանակություն ունեցող կենսաբազմազանության կորուստը: Պիլոտային միջոցառումներն ընտրվել են ըստ էկոհամակարգի խոցելիության և հարմարվողականության գնահատումների: Կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած սպառնալիքների նկատմամբ
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հարմարվողականության այլ միջոցառումների թվում, որպես առաջնային,
առաջարկվել է անտառային հրդեհների ռիսկերի մեղմման գործողությունները:
Անտառային հրդեհների կառավարմանը և հրդեհների ռիսկերի մեղմմանն ուղղված միջոցառումների բարելավման մասով Ծրագիրը սերտորեն
համագործակցում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
Փրկարար ծառայության և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի հետ: Ծրագիրը նպատակ
ունի աջակցել անտառային հրդեհների արագ արձագանքման համակարգի
ստեղծմանը, որը հիմնված կլինի պատասխանատվությունների և գործառույթների հստակ տարանջատման վրա: Բացի այդ ծրագիրը նպատակ ունի
անտառների և պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների մեջ ներառել հարմարվողականությանն, այդ թվում նաև հրդեհների կանխարգելմանն և կառավարմանն ուղղված միջոցառումներ: Ազգային մակարդակով,
նախաձեռնվել են հրդեհների կանխարգելմանը նպատակաուղղված գործողություններ, այսպես` ծրագիրն աջակցություն է ցուցաբերել օրենսդրության
վերանայմանը, որով արգելվում է արոտավայրերի և գյուղատնտեսական
թափոնների չվերահսկվող այրումը դաշտերում:
Ծրագիրն աջակցում է նաև անտառների և պահպանվող տարածքների
կառավարման մարմիններին անտառային հրդեհների արագ արձագանքման
հզորությունների զարգացմանը: Ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի և
Կապանի անտառտնտեսություններին, ինչպես նաև “Արևիկ” ազգային պարկին նվիրաբերվել են անտառային հրդեհների վաղ արձագանքման սարքավորումներ, ներառյալ ամենագնաց մեքենաներ, որոնց վրա տեղադրված են
ինքնավար շարժիչով գործող ջրային պոմպեր, մի քանի տեսակ գործիքներ,
պոմպով հրշեջի ուսապարկեր և հրշեջի համազգեստ: Հետագայում անտառային հրդեհների կառավարումը բարելավելու համար ծրագիրը նաև կապահովի վաղ արձագանքման համակարգի զարգացման աջակցություն:
Անտառային հրդեհների պատճառ հանդիսացող մարդածին գործոնները
պակասեցնելու համար, բացի օրենսդրության կատարելագործումից, ծրագրի
շրջանակներում նախաձեռնվել են նաև հասարակության տեղեկացվածության և իրազեկության բարձրացմանն ու կրթությանը միտված մի շարք
այլ կոնկրետ միջոցառումներ: Սյունիքի անտառային տարածքներում և
հանգստի վայրերում տեղադրվել են հրդեհի վտանգի և կանխարգելման վերաբերյալ ցուցատախտակներ, ինչպես նաև մշակվել, տպագրվել ու հանրապետության դպրոցներին և համայնքներին են տրամադրվել տեղեկատվական պաստառներ: Անտառային հրդեհների, կլիմայի փոփոխության և
անտառային
կենսաբազմազանության
պահպանության
թեմաներով
դասընթացներ են կազմակերպվել լրագրողների և ուսուցիչների, ինչպես
նաև աշակերտների և ուսանողների համար: Միաժամանակ ինչպես հանրա-
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պետական, այնպես էլ տեղական հեռուստաընկերությունների կողմից
հեռարձակվել է անտառային հրդեհների վերաբերյալ ծրագրի շրջանակներում նկարահանված վավերագրական ֆիլմը և սոցիալական տեսահոլովակը:
Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ անտառների դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար Ծրագիրը կիրառում է էկոհամակարգային
մոտեցում: Սյունիքի մարզի ընտրված պիլոտային տարածքներում
իրականացվել է անտառապատում` էկոհամակարգերի ամբողջականությունը և միասնականությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև անտառվերականգնման աշխատանքներ` ուղղված կենսաբազմազանության պահպանությանն այն տարածքներում, որոնք վնասվել են անտառային
հրդեհներից և վնասատուների բռնկումներից: Ծրագրի բաղկացուցիչ մաս է
կազմում անտառների ֆիտոսանիտարական մոնիտորինգի համակարգի
զարգացումն`անտառների ճկունության բարձրացման և անտառային
հրդեհների վտանգը մեղմելու միջոցով:
Հենվելով միջազգային և ազգային փորձի վրա և կիրառելով գիտական
ուսումնասիրություններում փորձարկված մոտեցումները, Ծրագիրը, համագործակցելով Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հակոբյանի անվ.
շրջակա միջավայրի կենտրոնի հետ, մշակել է անտառային վնասատուների
մոնիտորինգի կիրառելի մեթոդաբանություն: Ապագայում պլանավորվում է
անտառտնտեսությունների մասնագետների ուսուցման շրջանակներում
մշակել և զարգացնել անտառի վնասատուների մոնիտորինգի մեթոդը,
ինչպես նաև կախված անտառտնտեսությունների կարիքներից, կիրառել այլ
մոտեցումներ: Բացի այդ պլանավորվում է նաև վնասատուներով վարակված
անտառային տարածքներում փորձարկել կենսաբանական պայքարի
միջոցներ: Ձեռք բերված դրական փորձը, ինչպես նաև այն մեթոդները, որոնք
արդյունավետ կլինեն Հայաստանի պայմաններում, դասընթացների միջոցով
կտարածվեն ազգային շահագրգիռ կազմակերպություններին:
Հղումները բերված են հոդվածի անգլերեն տարբերակի վերջում:
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Global Climate Change: Growing Risks of Forest Fires and
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UNDP-GEF/00051202 Project
Global Climate Change and the Increasing Risk of Extreme Events
Warming of the climate is unambiguous and most of the observed increase in the
average temperatures since the 1950s is very likely (>90% probability) caused by the
increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations. Widespread observations of
increasing temperatures have been made across the globe with the increases being
greatest at higher northern latitudes. Eleven of the twelve years between 1995 and 2006
rank among the twelve warmest years in the instrumental record of global surface
temperature since 1850. Furthermore, 2010 ranked as the warmest year on record
together with 1998 and 2005 with global average temperature 0.53ºC above the 19611990 mean [21]. The linear warming trend for the 50 years between 1956 and 2005
(0.13ºC per decade) is nearly twice as much as that for the hundred years from 1906 to
2005 (100-year linear trend 0.74ºC). Also a global sea level rise of 1.8 mm per year on
average between 1961 and 2003 consistent with warming temperatures has been
observed. Thermal expansion of the oceans, decreasing glaciers and ice caps and losses
of polar ice sheets all contribute to the rising sea levels. Also changes in precipitation
over large regions have been observed. Between 1900 and 2005, precipitation has
increased significantly in eastern parts of North and South America, Northern Europe
and Northern and Central Asia. On the other hand over the same period precipitation
has declined in the Sahel, the Mediterranean, Southern Africa and parts of Southern
Asia. The changes in climate, especially increasing temperatures, have affected many
physical and biological systems, and for example in terrestrial biological systems
earlier timing of spring events and shifts in species ranges are observed. Further
warming and changes in the global climate system, which will very likely be larger
than those observed during the 20th century, are expected with continued GHG
emission at current or higher levels. [13]
In addition to the observed changes in climatic averages, changes in the frequency and
intensity of extreme weather events have been observed over the last 50 years. Cold
days, cold nights and frosts have become less frequent whereas hot days and hot nights
have increased in frequency. With a probability of over 66%, heat waves have become
more frequent over most land areas and the frequency of heavy precipitation events has
increased over most areas. Since the 1970s, the area affected by drought has likely
increased (probability >66%). It is very likely that the frequency of hot extremes, heat
waves and heavy precipitation will continue to increase in the future. Changes in the
frequency of extreme weather events as well as in climatic averages can have many
adverse impacts e.g. on climate-dependent sectors, human health and societies. For
example heat-related mortality has risen in Europe [13] and is expected to rise further
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under changing climate conditions [1], increasing pressure on water resources and
decreasing levels of food security are expected and diseases and injury caused by
extreme weather events will likely increase. Heavy rainfall events can further lead to
e.g. flooding and landslides causing destruction to infrastructure. Furthermore, heat
waves and droughts as well as changes in climatic averages can lead to more frequent
occurrence and increased intensity of wildfires affecting both ecosystems and humans
adversely. [13]
Global Climate Change and Forest Fires
In many forest ecosystems, the occurrence of fires is a natural phenomenon. In firedependent ecosystems, fire regimes influence the composition and structure of
vegetation as well as shape the landscape mosaic [6]. Changes in climate, together with
other anthropogenic factors such as land-use and land-use change, can however alter
the natural fire regime, both in fire-dependent ecosystems as well as in ecosystems,
where fire is not considered an intrinsic part of the ecosystem. Respectively, an altered
fire regime can lead to losses of species and biodiversity.
The characteristics of forest as well as grassland fires are very dependent on
meteorological and climatic factors. Weather and climate elements such as
temperature, precipitation, humidity and wind speed affect for example the frequency,
intensity, size, type and severity of fires [6]. Wildfire regimes also respond rapidly to
changes in the climate. In many regions severe wildfire seasons coinciding with
increasing temperatures, decreasing precipitation and increased occurrence of extreme
climate events, such as heat waves and drought, have already been observed in recent
decades. It has been argued, that over the next century in certain areas the altered fire
regime caused by changing climate conditions could have the most immediate and
significant impact on ecosystems exceeding the direct impacts of climate change on
ecosystems [6]. Climate change can also affect fire regimes by altering fuel availability
in addition to altering fuel flammability. Climate change is expected to increase the
occurrence of for example wind storms and pest outbreaks, which can lead to increased
levels of dead biomass increasing the risk of fires [14]. Also increased growth rates of
vegetation induced by rising temperatures in areas with sufficient precipitation can
affect wildfire risk due to climate variability.
The number of large wildfires, or groupings of several fires across large geographical
areas, has been increasing notably in all regions of the world [20]. Globally these large
wildfires have been recorded during heat waves accompanied by low precipitation and
strong winds [20]. Devastating fire seasons occurred for example in 2003 in California
and 2010 in Russia. The 2010 wildfire season in Russia was the most severe since 1972
and the worst on record in European Russia [7]. The over 32,000 fires burning
nationwide occurred during a severe drought, record-high temperatures and strong
winds leaving 2.3 million hectares burned [7]. The smoke from the fires combined with
the prolonged heat wave caused also severe health impacts in Moscow and other
nearby urban areas [7]. Globally the large-scale fires are occurring under suitable
climate conditions in areas where fuel is available and is increasing due to e.g. changes
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in climate as well as current landscape and forest management practices including
some fire prevention policies [20].
In Europe, an increasing trend in the number of weather and climate-related disasters
(extreme temperatures, droughts, forest fires, storms, floods and mass movements) has
been observed since 1980 [1]. The Mediterranean basin is one of the most vulnerable
areas to climate change in Europe [1]. Many countries in the region, such as Spain,
Portugal, Italy and Greece have reported increasing temperatures and decreasing
precipitation, although with less prominent trends, over the past decades [4,5,11,17].
Furthermore, these trends are expected to continue under changing climate conditions
[1]. For example warm periods, including heat waves, are expected to become more
intense, more frequent and longer lasting in all of Europe and especially in the
Mediterranean region and Eastern Europe [2]. Increases in wildfires have also been
observed in the past few decades especially in the countries on the northern shores of
the Mediterranean region [7]. In addition to climatic factors, land-use change and
mismanagement of forests have contributed significantly to the increasing occurrence,
intensity and extent of forest fires in the region [18].
Extreme fire seasons have been experienced also in the Mediterranean region during
the occurrence of extreme weather events. For example the heat wave of 2003 affected
especially the fire situation in Portugal and France, where the areas burned exceeded
clearly the annual averages. The area burned in the whole Mediterranean region in
2003 was 742,500 hectares, whereas the 1980-2010 annual average for the region was
471,300 hectares [10]. Extreme fire seasons caused by prolonged hot periods and
drought have been experienced recently also for example in Portugal in 2005 [9] and in
Greece in 2007 [8]. Despite great annual variability, the tendency towards an
increasing number of fires in the Mediterranean countries has stabilized with
observations of decreasing numbers of fires in the past decade [7]. A part of the
decrease in the number as well as average size of fires can be attributed to
improvements made in the prevention of fires and fire-fighting capacities in the region
as well as public information campaigns carried out in the Mediterranean countries [7].
Forest Fire Risk Mitigation Measures
The increasing risk of forest and grassland fires, the potential adverse impacts caused
to humans and ecosystems as well as the amount of carbon gas emissions released
globally by fires call for improved measures to mitigate wildfires. Globally many
countries are experiencing an increasing incidence of wildfires not only because of
changing climate conditions, but also because of the lack of or deficiencies in fire
management policies [3]. The risk of forest fires and forest fire prevention measures
should be accounted for in forest management planning at stand and landscape levels
[12], and adaptive management of forest resources might be required under the
changing conditions. Ensuring ecosystem health, conserving biodiversity and
preventing ecosystem degradation will increase the resilience of forests to fires and
other disturbances and protect the provision of ecosystem services vital also for human
adaptation to climate change impacts. Importantly forest fire mitigation has to target
human activities in forests and adjacent areas, as humans cause the overwhelming
45

majority of all wildfires [3]. In many countries a great part of wildfires spread from
agricultural fields and pasturelands where the use of fire is a part of their traditional
management. Fire prevention or accurate management of fires in areas in the vicinity
of forests in addition to accurate forest management is important in mitigating the risk
of forest fires.
Piloting Adaptation Measures to Improve Wildfire Management in Armenia
under a UNDP/GEF Project
The climate and geography of Armenia make the country highly sensitive to climate
change. In fact, Armenia has been identified as one of the most sensitive countries in
Europe and Central Asia in regards to climate change. Compared to the 1961-1990
mean, the average annual temperature has increased by 0.85ºC and annual precipitation
has decreased by 6% in the past 80 years in Armenia. Furthermore, the temperature is
predicted to increase by 4.8-5.7ºC and precipitation is predicted to decrease by 8-27%
by 2100 compared to the 1961-1990 baseline (IPCC A2 and B2 GHG emission
scenarios). Increasing trends for extreme weather events, such as frosts, heavy rainfall
and strong winds, have also been observed in recent decades (1975-2005) in Armenia.
It is expected that the frequency and intensity of extreme weather events will continue
to increase under climate change. Additionally changes in climatic averages are
expected to lead to an increasing occurrence of wildfires, which are not considered an
intrinsic part of the forest ecosystems of Armenia. [19]
An increase in the number of and area burned by forest and grassland fires has already
been observed in the past decade in Armenia. The severe fire seasons have coincided
with prolonged hot periods or heat waves and low precipitation. Especially in the
extremely hot and dry year of 2010 a great increase in the number of and total forest
area burned by fires was observed (Figure 1). The South-Eastern part of the country,
the Syunik region, has been identified as especially vulnerable to climate change
impacts [16]. Between 2001 and 2010 wildfires burned about 430 hectares of forest
lands in the region, or 27% of the total forest land area burned in Armenia during the
same period. Shortcomings of forest and grassland fire management in Armenia have
been identified in all areas from fire prevention to the suppression of fires [16].
Importantly there is a need to move from reactive to proactive forest and grassland fire
management. Thorough analyses of issues related to forest and grassland fires and fire
management in Armenia are presented in other articles of the Proceedings.
The UNDP/GEF project “Adaptation to climate change impacts in mountain forest
ecosystems of Armenia” aims to enhance national capacities in Armenia to moderate,
cope with and take advantage of the consequences of climate change. The project is
implemented in the Syunik region, identified as most vulnerable to climate change, and
is targeting especially the adaptive capacities of forest and protected area management
to cope with climate change. The piloting of adaptation measures is aimed at increasing
the resilience of mountain forests to climate change and thus preventing the loss of
globally significant biodiversity. The piloted measures have been selected based on
sectoral and ecosystem vulnerability and adaptation assessments. Among others,
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Figure 1. The total number
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the introduced adaptation options are targeting the increasing risk of forest fires
identified as one of the major threats to forest ecosystems under climate change.
The project is working in close cooperation with the Armenian Rescue Service and
ArmForest SNCO (“Hayantar”) to improve wildfire management and adopt wildfire
mitigation measures at the national level. The project aims to achieve a clear response
system to wildfires, which will be based on well defined organisational responsibilities
and roles. Furthermore, the project aims to incorporate adaptation measures including
fire prevention and pre-suppression into forest and protected area management
planning. To address a major cause of forest fires at the national level the project also
initiated and assisted in the revision of the current legislation related to the burning of
organic waste, which resulted in a ban of uncontrolled pastureland and agricultural
waste burning.
The project also targets forest fire early response capacities of forest and protected area
managers. Forest fire early response equipment including pick-up trucks outfitted with
engine operated water pumps, several types of hand tools, backpack pumps as well as
fire fighter uniforms have been donated under the project to the Forest Enterprises of
Syunik and Kapan as well as to Arevik National Park. The project will also provide
assistance in the development of an early warning system to further improve wildfire
management.
In addition to the revision of important legislation, also other specific approaches have
been taken under the project to reduce anthropogenic factors causing forest fires. The
fire prevention measures include public awareness raising and education. The project
has installed fire warning signs in recreational areas in the South-Eastern part of the
country as well as distributed fire posters in schools and communities around Armenia.
Trainings on forest fires, climate change and the protection of forest biodiversity have
been conducted for journalists and teachers. Furthermore seminars and lessons on the
same topics have been organised for pupils and students from elementary schools to
universities. Also a documentary and a social ad on forest fires produced under the
project have been broadcasted in local media to raise public awareness.
Furthermore, the project is applying the ecosystem approach in enhancing forest
resilience to climate change impacts by piloting measures on reforestation areas in the
Syunik Marz to restore forest ecosystem integrity and connectivity as well as to
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rehabilitate forest biodiversity on sites affected by disturbances such as forest fires and
pest outbreaks to maintain ecosystem functioning. An integral part of enhancing forest
resilience and mitigating the risk of forest fires under the project is the development of
forest health monitoring. Drawing from international and national experience and using
a scientifically tested approach, a feasible method for forest pest monitoring has been
developed under the project in cooperation with the Acopian Center for the
Environment of the American University of Armenia. Further, based on specific needs
of foresters, elaboration and development of this and other pest monitoring and control
methods is planned to be conducted through participatory trainings of the employees of
the Forest Enterprises. Besides that, biological pest control methods will be tested in
pest infected forest areas. The lessons learned, as well as methods proved to be
effective and feasible in the Armenian context will be disseminated nationally through
trainings.
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«Շրջակա միջավայր և անվտանգություն» նախաձեռնության
շրջանակներում իրականացվող «Հարավային Կովկասում հրդեհների
կառավարման և բուսածածկ տարածքների հրդեհային աղետների
ռիսկերի նվազեցման ազգային կարողությունների հզորացում»
ծրագրի ներկայացում
Յ. Գոլդամեր
Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոն, Գերմանիա
Վերջին տասնամյակի վիճակագրական տվյալների և հաշվետվությունների համաձայն Հարավային Կովկասում անտառային հրդեհների խնդիրը բավականին արդիական է: Անտառային հրդեհների սխալ կառավարումը ոչ
միայն վտանգավոր է կից տարածքում բնակվող բնակչության համար, այլև
կարող է ունենալ լուրջ հետևանքներ սողանքների, ջրհեղեղների և սելավների
սպառնալիքների տեսքով: Իսկ եթե անտառային հրդեհները բռնկվում են քաղաքական տեսակետից զգայուն տարածքներում, ապա դրանք երկրների միջև
կարող են ստեղծել լրացուցիչ լարվածություն և բացասաբար անդրադառնալ
տարածաշրջանի անվտանգության ընդհանուր իրավիճակի վրա: Եթե հրդեհները բռնկվում են հակամարտություններից հետո չպայթեցված ականների և
ականապատված վայրերում, ապա ստեղծվում է լրացուցիչ սպառնալիք հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմի և քաղաքացիական անձանց համար:
Հարավային Կովկասում անտառային հրդեհների վնասի չափը վերագրվում է հակահրդեհային և հրդեհների կանխարգելման կառավարման գործակալությունների սահմանափակ կարողություններին: Սկսած 2009թ.-ից
Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը
(ԵԱՀԿ) աջակցում է «Շրջակա միջավայր և անվտանգություն» (ՇՄԱ) նախաձեռնության1 շրջանակներում և Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոնի
(ՀՄԳԿ) հետ սերտ համագործակցությամբ իրականացվող “Հարավային
Կովկասում հրդեհների կառավարման և բուսածածկ տարածքների հրդեհային աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային կարողությունների հզորացում” ծրագրին: Ծրագրի նպատակն է բարելավել անտառային հրդեհներին
1 “

Շրջակա միջավայր և անվտանգություն” (ՇՄԱ) նախաձեռնությունը վեց կազմակերպությունների
համագործակցություն է. Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն
(ԵԱՀԿ), Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն
(ՏԲԿ), Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ), Միավորված Ազգերի
Կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով (ՄԱԿ ԵՏՀ), Միավորված Ազգերի
Կազմակերպության Շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր (ՄԱԿ ՇՄՊ) և Հյուսիսատլանտյան
դաշնագրի կազմակերպություն (ՆԱՏՕ), որպես ասոցացված գործընկեր`հասցեագրելու շրջակա
միջավայրի և անվտանգության մարտահրավերներն Արևելյան Եվրոպայում, Հարավ Արևելյան
Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում:
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արդյունավետորեն արձագանքելու և դրանց կառավարումը բարելավելու
Հարավային Կովկասի երկրների հզորությունն, ինչպես նաև օգնել երկրներին ձևակերպել անտառային հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականություն և իրականացման ռազմավարություն: Ծրագիրը ներառում է
նաև հրդեհների կառավարման խնդիրներում տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման բաղադրիչ:
Հայաստանում ծրագրի նպատակն է ցուցաբերել տեխնիկական աջակցություն ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը (ՀՀ ԲՆ) և ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների նախարարությանը (ՀՀ ԱԻՆ) պատրաստելու անտառային
հրդեհների կառավարման համապատասխան ազգային քաղաքականություն
ու իրականացման ռազմավարություն, ինչպես նաև անցկացնել հրշեջների վերապատրաստում: Տարածաշրջանային բաղադրիչի շրջանակներում, ծրագիրն
աջակցել է Հարավային Կովկասի և Հարավային Եվրոպայի երկրների հրշեջներին և արտակարգ իրավիճակների հարցերով ազգային փորձագետներին
մասնակցել 2010թ. մարտին Թուրքիայի Անթալիա քաղաքում կազմակերպված
բուսածածկ տարածքների հրդեհների խնդիրներին նվիրված տարածաշրջանային սեմինարին:
Ստորև բերվում է ծրագրի գործունեության ամփոփումը Հայաստանում և
տարածաշրջանային համագործակցությանն ուղղված գործողությունների
մասով` (ժամանակային հաջորդականությամբ):
1. Հարավային Կովկասի և Հարավարևելյան Եվրոպայի երկրների բուսածածկ տարածքներում հրդեհների կառավարմանը նվիրված խորացված
սեմինար
1.1. Ներածություն
Բուսածածկ տարածքներում հրդեհների կառավարմանը նվիրված խորացված սեմինարը կազմակերպվել էր Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ
կենտրոնի (ՀՄԳԿ), Թուրքիայի անտառային տնտեսության գլխավոր վարչության, Միավորված Ազգերի Կազմակերպության համալսարանի (ՄԱՀ) անտառների պահպանության և հակահրդեհային վերահսկողության բաժանմունքի հետ սերտ համագործակցությամբ, ինչպես նաև Կարադենիզի տեխնիկական համալսարանի (Տրապիզոն, Թուրքիա) անտառային տնտեսության
ֆակուլտետի, ՄԱԿ-ի աղետների նվազեցման միջազգային ռազմավարություն
(ՄԱԱՆՄՌ) Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կովկասի բուսածածկ տարածքների հակահրդեհային տարածաշրջանային ցանցի և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ և ՊԱԿ Անտառային հրդեհների խմբի մասնագետների ակտիվ մասնակցությամբ: Սեմինարը տեղի է ունեցել Անթալիայում, 2010թ. մարտի 1-4-ը, Անտառային տնտե.
սության տարածաշրջանային վարչության գրասենյակում:
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1.2. Նախապատմությունը և հիմնավորումը
Վերջին տասնամյակում անտառային հրդեհներից առավել տուժել են
Հարավարևելյան Եվրոպայի և Բալկանյան տարածաշրջանի երկրների,
ինչպես նաև Թուրքիայի, Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի անտառային և այլ տարածքները: Անտառային հրդեհների ավելացող ուժգնությունը և
տարածվածությունը վերագրվում է հողի օգտագործման տեսակների փոփոխության, գյուղական բնակավայրերը լքելու, կլիմայական վտանգավոր
երևույթների և կլիմայի փոփոխության հետևանքներին: Հարավարևելյան
Եվրոպայի ու Կովկասյան տարածաշրջանի և սահմանակից որոշ երկրներ
ստեղծել են հրդեհների կառավարման գործառնական համակարգեր (հրդեհի
կանխարգելում և շիջում), այդ թվում անտառային հրդեհների վաղ ահազանգման, հայտնաբերման և մոնիտորինգի կատարելագործված մոտեցումների և
տեխնիկական միջոցների կիրառում, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիական
վերգետնյա և օդային հրդեհաշիջման կարողություններ: Այնուամենայնիվ,
որոշ երկրներ դեռ գտնվում են հրդեհների կառավարման ազգային հզորությունների ստեղծման փուլում:
Հրդեհների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների հետ
կապված ազգային կարողությունների զարգացման անհրաժեշտությունը
դրդել է կառավարություններին և միջազգային կազմակերպություններին մշակել արձագանքման միջոցներ: 2004թ. Թուրքիայի Անթալիա քաղաքում տեղի
ունեցավ «Արևելյան միջերկրածովում, Բալկաններում և Մերձավոր Արևելքի
ու Կենտրոնական Ասիայի սահմանակից տարածքներում անտառային հրդեհների կառավարումը և միջազգային համագործակցությունը հրդեհների առաջացման արտակարգ իրավիճակներում» թեմայով կոնֆերանսը, ինչի արդյունքում ստորագրվեց «Բալկաններում, Արևելյան միջերկրածովում, Մերձավոր
Արևելքում և Կենտրոնական Ասիայում բուսածածկ տարածքների հրդեհների
կառավարման համագործակցության վերաբերյալ Անթալիայի հռչակագիրը»:
Մեկ տարի անց Բուլղարիայում տեղի ունեցավ «Արևելյան Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի պետությունների բուսածածկ տարածքներում առաջացող հրդեհների տեղեկատվության և ռեսուրսների փոխանակման վարժանքը, 2005թ.» (EASTEX FIRE 2005) և հիմնվեց ՄԱԱՆՄՌ-ը`
Հարավային Եվրոպայի/Կովկասի բուսածածկ տարածքների հրդեհների տարածաշրջանային ցանցը:
Ի պատասխան տարածաշրջանում խոշոր հրդեհների հետևանքով առաջացող արտակարգ իրավիճակներին, Թուրքիան օժանդակություն ցուցաբերեց Սիրիային (2004թ.) և Վրաստանին (2004թ., 2006թ. և 2008թ.): Բալկանյան
մի շարք այլ երկրներ, հատկապես 2007թ. խոշոր հրդեհների սեզոնի շրջանում, Համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմի միջոցով օգնություն ստացան հարևան երկրներից: Չնայած օդային հակահրդեհա52

յին միջոցների բավականին արագ արձագանքման, բացահայտվեց, որ ցամաքային հակահրդեհային միջոցների անբավարարության, ցամաքային-օդային
ուժերի անբավարար համակարգման, լեզվական խոչընդոտների և հրդեհաշիջման ազգային տարբեր մոտեցումների, այդ թվում՝ պատահարների կառավարման տարբեր համակարգերի պատճառներով, վթարային տարածքից
դուրս տեղակայված օդային ռեսուրսների արդյունավետությունը նվազեց:
Որպեսզի զարգացվեն անտառային ռեսուրսների և պահպանվող տարածքների կայունության և գործունեության ապահովմանն ուղղված ազգային հակահրդեհային կառավարման կարողությունները, Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոնը (ՀՄԳԿ) ՄԱԱՆՄՌ Հարավարևելյան Եվրոպայի և
Կովկասի բուսածածկ տարածքների հակահրդեհային տարածաշրջանային
ցանցի միջոցով ինչպես նաև ԵԱՀԿ ու «Շրջակա միջավայր և անվտանգություն» նախաձեռնության, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպայի և
Միջերկրական հիմնական վտանգների մասին համաձայնագրի (EUR-OPA)
օժանդակությամբ, իրականացրին մի շարք ազգային ծրագրեր և տարածաշրջանային գործողություններ, օր.` տարեկան տարածաշրջանային խորհրդակցություններ 2005 և 2009թթ., այդ թվում խորացված սեմինար «Բուսածածկ
տարածքների հրդեհներ և մարդկային անվտանգությունը. հրդեհների կառավարում ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված, չպայթեցված ականներով
(UXO) և ականապատված տարածքներում» (Կիև/Չերնոբիլ, Ուկրաինա,
2009թ. հոկտեմբերի 6-8):
Բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարմանը նվիրված խորացված սեմինարը, որը տեղի ունեցավ Թուրքիայի Անթալիա քաղաքում, կառուցված էր նախորդ գործողությունների փորձի վրա և նպաստեց հետագա
առաջընթացին` ընդլայնելով ընդհանուր փոխըմբռնումը ազգային մակարդակով հրդեհների կառավարման արդյունավետության բարելավման հարցում:
1.3. Մասնակիցները
Խորացված սեմինարի նպատակն էր ապահովել Հարավարևելյան
Եվրոպայի երկրների (Ալբանիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Բուլղարիա, և
Նախկին Հարավսլավիայի Հանրապետություն Մակեդոնիա) և Հարավային
Կովկասի երկրների (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան) հիմնական անձնակազմին տեղեկատվության տրամադրում և դաշտային ցուցադրություններ`
հրդեհների կառավարման տեխնոլոգիաների և դրանց օգտագործման մասին:
Անթալիայում կազմակերպված սեմինարին Հայաստանից մասնակցել են
ներկայացուցիչներ ՀՀ ԱԻՆ Հայաստանի փրկարար ծառայությունից (ՀՓԾ),
ՀՀ ԲՆ պետական բնապահպանական տեսչության անտառների վերահսկո-
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ղության բաժնից, և ՀՀ պաշտպանության նախարարության (ՊՆ) ինժեներական ուժերի վարչությունից:
1.4. Խորացված սեմինարի շրջանակները
Սեմինարը հնարավորություն ընձեռեց վեր հանել տարածաշրջանում
(Թուրքիա, Հարավային Կովկաս և հարակից Բալկանյան շրջան) անտառային հրդեհների հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել
հրդեհների կառավարման և հզորությունների զարգացման ազգային և միջազգային մոտեցումները (օրինակ`Թուրքիա, Բուլղարիա, Ադրբեջան,
Ռուսաստանի Դաշնություն, Նախկին Հարավսլավիայի Հանրապետություն
Մակեդոնիա, Ալբանիա): Սեմինարի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեցին նաև հրդեհների տարածման բնութագրերի և հրդեհաշիջման հիմունքների վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, այդ թվում իրականացվեց հրդեհաճնշման տեխնիկայի, գործիքների և անվտանգության սարքավորումների
ներկայացում և ցուցադրում:
Սեմինարի ընթացքում դաշտային վարժանքը ներառեց դաշտային պայմաններում անհատական պաշտպանիչ սարքավորանքի (ԱՊՍ), ձեռքի գործիքների և մեխանիզացված սարքավորումների ներկայացումը, ինչպես նաև
հակահրդեհային գծի ձևավորման, հրդեհի շիջման և վերջնական մարման,
բուսածածկ տարածքների հրդեհների վտանգի նվազեցման համար իրականացվող նախատեսված հրկիզման և հակադարձ կրակի օգտագործման ներկայացումը:
Սեմինարը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց ծանոթանալ գոյություն ունեցող միջազգային համագործակցության մեխանիզմներին, այդ
թվում` Եվրամիության քաղաքացիական հասարակություն պաշտպանության մեխանիզմին, Մարդասիրական հարցերի համակարգման ՄԱԿ-ի գրասենյակին, Եվրոֆայր (EuroFire) և ԱՅՍԻԷՍ (ICS) միջազգային ստանդարտներին, ՄԱԱՆՄՌ Բուսածածկ տարածքների գլոբալ հակահրդեհային ցանցին և
ՄԱԱՆՄՌ Հարավարևելյան Եվրոպայի/Կովկասի տարածաշրջանային բուսածածկ տարածքների հակահրդեհային ցանցին: Սեմինարի մասնակիցները
հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ նաև այդ միջազգային մեխանիզմների փորձին` հրդեհների հետ կապված արտակարգ իրավիճակների մասով,
քննարկել հրդեհների կառավարման հարցում համագործակցության
ընդլայնման հեռանկարները, այդ թվում նաև` երկկողմ արձանագրությունների միջոցով:
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2. Տեխնիկական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության
հետ
ԵԱՀԿ-ի գլխավորած ՇՄԱ ծրագրի շրջանակներում գործողությունները
Հայաստանում ընդգրկել են բուսածածկ տարածքների հրդեհների վտանգի,
ու անտառների, ազգային պարկերի և այլ տարածքների խոցելիության դաշտային փորձագիտական գնահատումը, ինչպես նաև հրդեհների կառավարման ոլորտում ազգային կարողությունների զարգացման դասընթացն ու
հրդեհների կառավարմանը նվիրված ազգային կլոր սեղանի կազմակերպումը:
2.1. Հայաստանում անտառային հրդեհների վտանգները, անտառների,
ազգային պարկերի և այլ տարածքների խոցելիության դաշտային գնահատումը
Հայաստանում ՇՄԱ շրջանակներում դաշտային գնահատումը տեղի
ունեցավ 2010թ. սեպտեմբերի 20-22-ը, և ընդգրկեց «Խոսրովի անտառ» արգելոցը և Սյունիքի մարզի շրջանները: Գնահատումն իրականացվեց ՀՄԳԿ
կողմից ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ սերտ համագործակցությամբ,
ինչպես նաև համակարգելով «Հայաստանի լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացումը կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի հետ:
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը գտնվում է Երևանից ոչ հեռու և
խիստ հակված է հրդեհների: Անտառային նոսրուտների և մարգագետինների
համակեցությունը, հատկապես արգելոցը շրջապատող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի հետ սահմանագծում, խիստ դյուրավառ են, հետևաբար, նաև խիստ խոցելի պոտենցիալ աղետալի հրդեհների նկատմամբ:
Արգելոցի ղեկավարությունը բավականին ակտիվ է հրդեհների կանխարգելման գործում: Զբոսաշրջիկներն իրավունք չունեն մուտք գործել արգելոց առանց ուղեկցողի: Հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում հրշեջ պարեկներն ամեն օր վերահսկում են արգելոցի տարածքը: Հարակից տեղական
համայնքների ղեկավարները պարտավոր են ստորագրել պարտավորագրեր,
տարեկան կտրվածքով, որով նրանք համաձայնում են ցուցաբերել ակտիվ
մասնակցություն հրդեհների կանխարգելման միջոցառումներին, մասնավորապես իրազեկության մակարդակի բարձրացման միջոցով: Առայժմ, արգելոցի ղեկավարությունն անտառային հրդեհների կանխման աշխատանքներում հաջողության են հասել: Վերջին հրդեհը տեղի է ունեցել 12 տարի առաջ:
Սակայն արգելոցի ղեկավարությունը մտահոգված է կլիմայի փոփոխության
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հնարավոր հետևանքներով, այդ թվում արգելոցում ավելացող հրդեհային
ռիսկերով: Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ հասանելի հակահրդեհային սարքավորումները (հրշեջ մեքենան) հարմար չեն ճանապարհներից
դուրս և լեռներում հրդեհների դեմ պայքարելու համար, լիովին բացակայում
են նաև անհրաժեշտ գործիքները:
Տարանցում Սյունիքի մարզով
Սյունիքի մարզում չափազանց շատ են գյուղատնտեսական ու անմշակ
հողերի և արոտավայրերի այրման նշանները: Կրակները ճանապարհների
եզրերին, ակնհայտորեն պատահաբար սկսված, և խոշոր, հաճախ անվերահսկելի կրակները գյուղատնտեսական հողերում բնութագրում են բնապատկերը, որը բնորոշ է աշնանային բերքահավաքից հետո ընկած ժամանակաշրջանին: Խոզանների և արոտավայրերի այրումը կարծես թե լայն տարածված պրակտիկա է: Որոշ վերահսկվող գյուղատնտեսական այրումներ
սահմանափակվում են հողամասերով, մյուսները դուրս են գալիս հողակտորների սահմաններից և անվերահսկելիորեն տարածվում են, ինչպես դա
երևում է նկար 1-ում, Կապան քաղաքի տարանցման ժամանակ (նկար 1):
Սյունիքի մարզի որոշ տարածքներում գյուղական բնակավայրերի լքելու
արդյունքում հողը չի մշակվում: Ինչպես Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կովկասի ամբողջ տարածաշրջանում այս միտումը բարձրացնում է անտառային
հողերի խոցելիությունը հրդեհների նկատմամբ: Կենսազանգվածի պատմական ինտենսիվ օգտագործումը նվազեցնում է բուսածածկ տարածքների
հրդեհների ներուժը: Մշակովի հողերը լքելու արդյունքում բարձրանում է
հրդեհների վտանգը, դրանց ուժգնությունը (ծայրահեղ ազդեցության) և անվերահսկելի տարածումը` տեղական բնակչության կողմից հողերը պաշտպանելու նկատմամբ անտարբերության արդյունքում:

Նկար 1. Սյունիքի մարզում 2010թ. սեպտեմբերի 20-ին գնահատողական այցի
ժամանակ դիտված լայնածավալ անվերահսկելի գյուղատնտեսական հրդեհներ
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Սյունիքի մարզի անտառները
Ներկայումս մեծ ուշադրություն է դարձվում Հայաստանի Սյունիքի մարզի անտառների պահպանությանը: Հայաստանի անտառային էկոհամակարգերը մտնում են Կովկաս-անատոլյան-հիրկանյան բարեխառն անտառային
գոտու մեջ, որը Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) կողմից
ընդգրկվել են Գլոբալ 200 էկոտարածքների ցանկում և «Միջազգային պահպանություն» կազմակերպության կողմից ճանաչվել որպես վտանգված կենսաբազմազանությամբ տարածքներ: Կենսաբազմազանության բարձր մակարդակը Հայաստանի հարավ-արևելյան Սյունիքի մարզի առավել կարևոր
հատկանիշներից է:
Կապանում ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցչի, Կապանի անտառտնտեսության
ղեկավարի և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի գործընկեր` տեղական ՀԿ-ի ներկայացուցչի կողմից իրականացված հետազոտությունը բացահայտեց, որ տեղական
անտառապահները և բնապահպանները հավաստում են, որ կլիմայի փոփոխությունն արդեն ազդում է եղանակի և հրդեհների նկատմամբ անտառների
զգայունության վրա: Նոր երևույթներ, ինչպիսիք են կայծակների արդյունքում աշնանը տեղի ունեցող հրդեհները, երկարատև երաշտի շրջանները,
ձյան տեսքով տեղումների նվազումը, կամ չորացող ջրաղբյուրները նպաստում են հրդեհների վտանգի ավելացմանը, հատկապես այն անտառներում,
որոնք հարուստ են գիհու (Juniperus) տեսակներով: Ընդ որում, նկատվել է, որ
խոնավասեր ծառատեսակները, ինչպիսիք են հացենու (Fraxinus) տեսակները, առավել խոցելի են գնալով ավելացող չոր պայմաններից:
Հետազոտող խումբը նաև ծանոթացել է Կապանի մոտակայքում իրականացվող անտառավերականգնման գործողություններին: Սրանք տարածաշրջանում անտառների ծածկույթը պահպանելու և վերականգնելու
կարևոր գործողություններ են: Այնուամենայնիվ, անտառվերականգնման
այդ տարածքը չափազանց հրդեհավտանգ է, քանի որ իր աճման վաղ շրջանում թաղված է խոտային ծածկույթի մեջ: Չնայած երիտասարդ տնկիների
շուրջ աճող խոտը հնձած է, անտառային հրդեհները դեռևս մեծ սպառնալիք
են ներկայացնում: Հրդեհային պահպանությունն այստեղ պետք է արժանանա բարձր առաջնահերթության:
Հրդեհների նկատմամբ զգայուն այլ տարածքների շարքին են դասվում
ջրամբարի սահմանամերձ լանջերը, որոնք գտնվում են Կապանի մոտակայքում, Սյունիքի մարզի հարավում: Տեխնիկական թերությունների պատճառով ջրամբարը ներկայումս անսարք վիճակում է: Լանջերն անտառային
հրդեհներից տուժել են մի քանի տարի առաջ: Հրդեհի արդյունքում ոչնչացել
է անտառային ծածկույթը և հողի վերին շերտը ամբողջովին մերկացել է,
որին հետևել են էրոզիան և ջրամբարի տղմակալումը:
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Ի տարբերություն նախկին ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի, ներկայումս տեղական անտառտնտեսության ղեկավարությունը տիրապետում է հրդեհաշիջման շատ սահմանափակ միջոցների: Դժվարամատչելի և զառիթափ անտառային տարածքները դժվարացնում են մուտքը անտառներ` հրդեհների
դեմ պայքարի կազմակերպման համար:
Տեղի անտառտնտեսության մասնագետներն ընդգծում են, որ անհրաժեշտ է կազմակերպել հրդեհների կառավարման վերապատրաստման դասընթացներ անտառտնտեսության և բնապահպանության համար պատասխանատու անձնակազմի, ինչպես նաև տեղական համայնքների համար: Այս
վերապատրաստումը պետք է լրացվի նաև ձեռքի գործիքների ձեռքբերմամբ,
որոնք հեշտությամբ կարելի է կրել լեռներում, օրինակ` հրշեջի ուսապարկեր
և ձեռքի հրշեջ ստանդարտ գործիքներ:
Քննարկվել է հրշեջների ջոկատ ստեղծելու գաղափարը, որոնք կօգտագործեն ձիեր` պարեկության և հրդեհաշիջման համար: Դա կհեշտացնի զառիթափ լանջերի անտառներ հեշտությամբ մուտք գործելը և ձեռքի գործիքներ ու հրշեջի ուսապարկեր հրդեհի տեղանք բերելու կարիքը: Նաև առաջարկվել է, որ ամենևին նպատակահարմար չէ կառուցել ճանապարհներ՝
հրշեջ մեքենաների մուտքն ապահովելու համար:
Այսպիսով, հետևելով գնահատմանը, և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի առաջիկա
գործունեության լույսի ներքո, խորհուրդ էր տրվել և համաձայնություն էր
ձեռք բերվել կենտրոնանալ հրդեհների կառավարման կարողությունների
զարգացման միջոցառումների վրա (անտառային և բնապահպանության ոլորտի աշխատակիցների, ինչպես նաև գյուղացիների ու տեղական համայնքների վերապատրաստում), տրամադրել ձեռքի գործիքներ և երկու թեթև
հրշեջ միավորներ (պոմպով ու շարժիչով ջրի տարա ունիվերսալ 4x4 քարշակ բեռնատար մեքենաների համար), և նկատի ունենալ ձիերով ապահովված հրդեհների արձագանքման թիմերի հիմնումը:
Դաշտային գնահատման եզրակացությունները
Դաշտային գնահատման եզրակացությունների համաձայն և Հայաստանի ազգային իշխանությունների (ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
(ԱԳՆ), ՀՀ ՊՆ, «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի ղեկավարություն)
հետ ունեցած հետագա հանդիպումների արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ ԵԱՀԿ կողմից աջակցվող ՇՄԱ ինչպես նաև ՄԱԶԾ-ԳԷՖ
ծրագրերի միջև պետք է հաստատվեն համագործակցության ուղիներ, և
2011թ. անհրաժեշտ է կազմակերպել հրդեհների կառավարման դասընթաց և
ազգային կլոր սեղան, որոնք կնպաստեն, որպեսզի Հայաստանում հրդեհների կառավարման կարողությունները ամրապնդելու համար ձևավորվի
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տեսլականների և գործունեության միասնական և համակարգված միջգերատեսչական մոտեցում:

2.2. Հրդեհների կառավարման դասընթացը և հրդեհաշիջման վարժանքը
ՇՄԱ-ի շրջանակներում հրդեհների կառավարման հարցերով դասընթացը կազմակերպվեց 2011թ. սեպտեմբերի 12-ին Կապան քաղաքում, որին
մասնակցում էին ՀՀ ԱԻՆ կենտրոնական և տեղական գրասենյակների ներկայացուցիչները, ՀՓԾ, ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարությանների, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի և
Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները:
ՀՄԳԿ, Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կովկասի հրդեհների մոնիտորինգի տարածաշրջանային կենտրոնի և տարածաշրջանային ցանցի և
Կարադենիզի տեխնիկական համալսարանի (Տրապիզոն, Թուրքիա) մասնագետները ներկայացրին Եվրոֆայր 2 ստանդարտները և կարողությունների
վրա հիմնված հրդեհների կառավարման դասընթացի հայեցակարգը: Դասընթացները կենտրոնանում էին հրդեհների կառավարման մարտավարությունների և միջոցների վրա, այդ թվում` գործիքների, հրկիզում և անվտանգություն:
Դասընթացին հետևեց 2011թ. սեպտեմբերի 13-ին Կապան քաղաքի մոտակայքում կազմակերպված հրդեհաշիջման վարժանքը: Այս առաջին խոշոր անտառային հրդեհների դեմ պայքարի հրամանատարաշտաբային դաշտային ուսումնավարժանքը ղեկավարվում էր ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ կողմից: Վարժանքին մասնակցում էին տարբեր գործակալությունների, կազմակերպությունների և տեղական խմբերի ղեկավար ու դաշտային անձնակազմի
256 ներկայացուցիչներ: Վարժանքի սցենարը ներառում էր զարգացող հրդեհային իրավիճակ և որոշում կայացնողների համապատասխան արձագանքը, ինչպես նաև դաշտային միավորների կողմից հրդեհաշիջման կարողությունների ցուցադրումը` տեղական, մարզային և ազգային մակարդակներում
համագործակցությամբ:
Այս վարժանքի ընթացքում հաջողությամբ ցուցադրվեցին և կիրառվեցին
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի կողմից տրամադրված սարքավորումները: Նախնական
գնահատումը բացահայտեց բոլոր ներգրավված կողմերի շահագրգռվածությունը և այն, որ անհրաժեշտ է նաև Սյունիքի մարզի փորձնական և ցուցադրական տարածքից դուրս նաև, ունենալ անտառային հրդեհների դեմ
պայքարի հատուկ սարքավորումներ:
ՀՄԳԿ-ն առանձնահատուկ նշել է, որ մոդելավորված անտառային հրդեհի մարտավարական արձագանքի այս վարժանքի ընթացքում Եվրոֆայր
ստանդարտների առաջին և հաջող կիրառումն էր:
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2.3. Անտառային հրդեհների կառավարման ազգային կոնֆերանսը և
կլոր սեղանը
2011թ. սեպտեմբերի 14-ին Երևանում տեղի ունեցած hրդեհների կառավարման ազգային կոնֆերանսը և կլոր սեղանը նշանակալի միջոցառումներ
էին` ազգային գործակալություններին, ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կառույցներին և կազմակերպություններին համախմբելու, ինչպես
նաև տեղեկատվության փոխանակման, միմյանց հետ շփման, երկրում բուսածածկ տարածքների հրդեհների հետ կապված իրավիճակի ներկայացման,
և առկա հրդեհների կառավարման կարողությունների և զարգացման կարիքների վերլուծության տեսակետից:
«Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների կանխատեսում,
կանխարգելում և հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով կոնֆերանսը
կազմակերպվել էր ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ կողմից` ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի և ԵԱՀԿ գլխավորած ՇՄԱ ծրագրի աջակցությամբ:
Կոնֆերանսից հետո կազմակերպվեց Հրդեհների կառավարման հարցերով ազգային կլոր սեղան, որը ներառում էր անտառների և այլ բուսատեսակների վրա ազդող հրդեհների հետ կապված խնդիրների մի լայն շրջանակ.
հրդեհի պատճառների մասին բավարար գիտելիքների առկայությունը, երկրում հրդեհների առաջացումը և դրա հետևանքները, նվաճումները անտառների պահպանության հարցում, հակահրդեհային պաշտպանությունը, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կարողությունների հզորացումը և
օրենսդրությունը, հրդեհների կանխարգելման և հրդեհաշիջման հզորությունների զարգացման կարիքները, միջգերատեսչական համագործակցության կարիքը, օրենսդրությունը և դրա կիրարկումը, քաղաքացիական
հասարակության դերը, օրինակ` կամավոր հրշեջների և ՀԿ-ների ներգրավվածությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցությունը հրդեհների կառավարման գործում:
Կլոր սեղանի արդյունքում գնահատվեց, որ Հայաստանը պետք է ունենա
հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականություն և իրականացման
ռազմավարություն: Կլոր սեղանի արդյունքում որոշվեց նաև, որ ՀՀ ԱԻՆ
ՀՓԾ-ն հանդես կգա որպես Հրդեհների կառավարման ազգային մշտական
աշխատանքային խմբի լիազորված անձ: Ներկայումս ձևավորվում է աշխատանքային խումբ, մշակվում են դրա մանդատը, կանոնադրությունը և աշխատանքային պլանը:
Եզրահանգումներ և հետագա քայլերը
ԵԱՀԿ գլխավորած ՇՄԱ ծրագրի և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի, ինչպես նաև հայ
գործընկերների հետ ծավալված գործողությունների սիներգիկ համագործակցության արդյունքում բացահայտվել է, որ Հայաստանի Հանրապե60

տությունը պատրաստ է ստանձնել սոցիալտնտեսական և բնապահպանական փոփոխությունների հետևանքով ծագող հրդեհների կառավարման մարտահրավերները: Հավանական է, որ գնալով կլիմայի փոփոխությունը կբարդացնի և կվատթարացնի իրավիճակը, և, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի
ակտիվորեն ներդրումներ կատարել անտառային հրդեհների կանխարգելման և պատրաստվածության մեջ:
ԵԱՀԿ գլխավորած ՇՄԱ ծրագրի հաջորդ փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հետագա աջակցություն ստանա հրդեհների կառավարման իրականացման համար անհրաժեշտ քաղաքականության շրջանակները և օրենսդրությունը ձևավորելու իր կարիքները և ուղղությունները
սահմանելու համար: Այս զարգացման շեշտադրումը պետք է ներառի միջճյուղային մոտեցումներ, հաշվի առնելով անտառների և հողերի կայուն կառավարման բոլոր ասպեկտները, ինչպես նաև մարդու առողջության և անվտանգության համար անտառային հրդեհների սպառնալիքները:
Հայաստանի Հանրապետությանը ներդրում կունենա նաև հարևան
երկրների հետ համագործակցելու հարցում` տարածաշրջանային և միջսահմանային համագործակցության միջոցով հրդեհների կառավարման կարողությունները հզորացնելու նպատակով: 2013թ. սկզբին ՄԱԿ-ի ԵՏՀ և ՊԱԿ
անտառային հրդեհների մասնագետների թիմի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ԵՏՀ
Առևտրի և փայտանյութի բաժնի կողմից Հրդեհների գլոբալ մոնիտորինգի
կենտրոնի (Գերմանիա) համակարգման միջոցով, և Եվրոպայի խորհրդի
Եվրոպական միջերկրածովյան հիմնական վտանգների համաձայնագրի
(EUR-OPA) աջակցությամբ կկազմակերպվի ՄԱԿ-ի ԵՏՀ և ՊԱԿ տարածաշրջանային առաջին համաժողովը, նվիրված միջսահմանային հրդեհների կառավարմանը: Հայաստանի Հանրապետությունը կհրավիրվի ակտիվորեն
մասնակցել հրդեհների կառավարման միջսահմանային համագործակցությանը նվիրված տարածաշրջանային կամավոր պայմանագրի մշակման գործընթացին:
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Introduction of the ENVSEC Project “Enhancing National Capacity on
Fire Management and Wildfire Disaster Risk Reduction in the South
Caucasus”
J. G. Goldammer
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Germany
The statistical data and reports of the last decade indicate that the problem of the forest
fires is quite common in the South Caucasus. Wildfires, if not well managed, might pose
not only immediate risk to the population of the surrounding area but can have serious
consequences in terms of increased threats of landslides, mudflows or floods. In addition,
if wildfires occur in a politically sensitive area this might become additional source of
contention between countries and have a negative impact on the overall security situation
in the region. Fires burning on terrain contaminated by unexploded ordnance and land
mines – both remnants of previous conflicts pose an additional threat to personnel
involved in firefighting and civilians.
In the South Caucasus, the extent of damage of the wildfires is attributed to the limited
capacity in fire management of agencies that deal with fire prevention and response. In
this respect, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) has been
supporting since 2009 the project entitled “Enhancing National Capacity on Fire
Management and Wildfire Disaster Risk Reduction in the South Caucasus”. Supported
through the Environment and Security (ENVSEC) Initiative2 and implemented in close
partnership with the Global Fire Monitoring Center (GFMC), the project aims to
improve the capacity of the South Caucasus countries to efficiently respond to the
wildfires and improve forest fire management as well as to help countries in
formulating national forest fire management policies and implementation strategies.
The project also incorporates a regional component to enhance regional co-operation
on fire management issues.
In Armenia, the project objective is to provide the Ministry of Nature Protection of RA
(MNP) and the Ministry for Emergency Situations of RA (MES) with technical
assistance in the preparation of a policy paper for the national forest fire management and
an implementation strategy and to conduct training for firefighters. Under the regional
component, the project also provided opportunities to the national fire and emergency
experts of the South Caucasus countries and Southeast Europe to participate in a regional
seminar on wildfires which was organized, in Antalya, Turkey, March 2010.
Below is a summary of the project activities (in sequence of time) targeting Armenia and
regional cooperation.

2 Environment and Security (ENVSEC) Initiative is a partnership of six organizations – the Organization for Security and Co-operation
in Europe (OSCE), Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC), United Nations Development Programme
(UNDP), United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations Environment Programme (UNEP), and the North
Atlantic Treaty Organization (NATO) as an associated partner – to address environment and security challenges in Eastern Europe,
South Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia.
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1. The Advanced Seminar on Wildland Fire Management for South Caucasus and
Southeast European Countries
1.1. Introduction
The Advanced Seminar on Wildland Fire Management was organized in close
partnership with the Global Fire Monitoring Center (GFMC) and the General
Directorate of Forestry of Turkey, Department of Forest Protection and Fire
Control/United Nations University (UNU) with active engagement of the Faculty of
Forestry, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon, Turkey), the UNISDR Regional
Southeast Europe/Caucasus Wildland Fire Network and the UNECE/FAO Team of
Specialists on Forest Fire. The seminar was held in Antalya, 1-4 March 2010, on the
premises of the Regional Forestry Directorate.
1.2. Background and Rationale
In the last decade, wildfires have increasingly affected forests and other lands in the
countries of the Southeast Europe and Balkan region, Turkey, the Southern Caucasus and
the Near East. The increasing severity and extent of wildfires are attributed to
consequences of land-use change, rural exodus, and climate extremes/climate change.
Some countries in the greater Southeast Europe and Caucasus Region and adjoining
countries have developed operational fire management systems (fire prevention and fire
suppression), including the use of advanced tools in wildfire early warning, detection and
monitoring, as well as high-tech ground-based and aerial fire suppression capabilities.
Some countries, however, are still in the stage of building national fire management
capacities.
The necessity of enhancing national capacities in fire emergency situations has prompted
governments and international organizations to respond. In 2004, the “Conference on
Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the
Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East and Central
Asia” was held in Antalya, Turkey, resulting in the “Antalya Declaration on Cooperation
in Wildland Fire Management in the Balkans, Eastern Mediterranean, Near East and
Central Asia”. One year later, the “Eastern European, Near East and Central Asian States
Exercise on Wildland Fire Information and Resources Exchange 2005” (EASTEX FIRE
2005) was held in Bulgaria and the UNISDR Regional Southeast Europe/Caucasus
Wildland Fire Network was founded.
In responding to major fire emergency situations in the region, Turkey assisted Syria
(2004) and Georgia (2004, 2006 and 2008). Other countries in the Balkans received
assistance from neighboring countries through the Community Civil Protection
Mechanism, especially during the extreme fire season of 2007. While the dispatch of
aerial firefighting assets in these cases was rather swift, it was recognized that the
efficiency of out-of-area deployment of aerial resources was hampered by the insufficient
firefighting resources on the ground, lack of air-ground coordination, language problems
and different national approaches in fire suppression, including different incident
management systems.
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In order to enhance the national fire management capability aimed at securing
sustainability and functioning of forest assets and protected areas, the Global Fire
Monitoring Center (GFMC) through the UNISDR Regional Southeast Europe/Caucasus
Wildland Fire Network, supported by the OSCE and the ENVSEC Initiative, and the
Council of Europe, European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUROPA), conducted a series of national projects and regional activities, e.g. annual regional
consultations between 2005 and 2009, including the Advanced Seminar “Wildfires and
Human Security: Fire Management on Terrain Contaminated by Radioactivity,
Unexploded Ordnance (UXO) and Land Mines” (Kyiv/Chernobyl, Ukraine, 6-8 October
2009).
The Advanced Seminar on Wildland Fire Management in Antalya, Turkey built on the
experiences of the past activities and contributed a further step towards enhancing the
common understanding in improving the efficiency of fire management on the national
level.
1.3. Participants
The objective of this advanced seminar was to provide information and field
demonstrations on fire management technologies and their use to key personnel from
the South East European countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia) and South Caucasus countries (Armenia,
Azerbaijan, and Georgia).
From Armenia, the representatives of the Armenian Rescue Service (ARS) of MES, the
Forest Control Division of the State Environmental Inspectorate of the MNP, and the
Engineer Forces Department of the Ministry of Defense of RA (MD) participated at the
seminar in Antalya.
1.4. Scope of the Advanced Seminar
The seminar provided the platform for introduction to forest fire problems in the region
(Turkey, Southern Caucasus, adjoining Balkan region) and presentation of national and
international approaches in fire management and capacity building (examples: Turkey,
Bulgaria, Azerbaijan, Russian Federation, FYR of Macedonia, Albania). It also
introduced to the participants training materials on basics in fire behaviour and fire
suppression including presentation and demonstration of fire suppression techniques,
tools and safety equipment.
The field exercise during the seminar included field presentation of Personal Protective
Equipment (PPE), introduction of hand tools and mechanized equipment, fireline
construction, fire suppression and mop up, prescribed burning for wildfire hazard
reduction and suppression firing (counter fire).
The seminar familiarized the participants with the existing international cooperation
mechanisms including the EU Community Civil Protection Mechanism, UN Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), international standards such as
EuroFire and ICS, UNISDR Global Wildland Fire Network, and UNISDR Regional
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Southeast Europe/Caucasus Wildland Fire Network; and enabled them to learn from
transnational cooperation in fire emergencies, discuss prospects for enhancing
cooperation in fire management including through bilateral protocols.
2. Technical Cooperation with the Republic of Armenia
Within the framework of the OSCE-led ENVSEC project, activities in Armenia included
an expert-supported field assessment on wildfire hazards and vulnerability of forests,
national parks and other lands in Armenia, fire management training aimed at
strengthening national capacity in fire management, and a National Round Table on
Fire Management.
2.1. Field Assessment on the Wildfire Hazards and Vulnerability of Forests,
National Parks and other Lands in Armenia
The ENVSEC field assessment to Armenia took place on 20-22 September 2010 and
covered Khosrov Forest State Reserve and Syunik Marz regions and was conducted by
the GFMC in close partnership with the OSCE Office in Yerevan and in co-ordination
with the UNDP/GEF project on "Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain
Forest Ecosystems of Armenia"
Khosrov Forest State Reserve
Khosrov State Reserve is located close to Yerevan and is highly prone to fires. The
composition of open forest stands and grasslands, especially at the interface of the Park
with the surrounding agricultural lands, is highly flammable, and thus is highly
vulnerable to become affected by a potentially disastrous fire.
The reserve management is very active in fire prevention. There is no right for tourists
to enter the reserve without being accompanied by a guide. Daily fire patrols during the
fire season are controlling the reserve area. Adjoining local community leaders are
obliged to sign commitments annually in which they agree on active participation in
fire prevention measures, particularly through awareness raising. So far, the reserve
management has been successful in preventing wildfires. The last wildfire was 12
years ago. The reserve authorities, however, are concerned about the possible
consequences of climate change, including the increased fire risks in the reserve. The
assessment revealed that the fire equipment available (a fire truck) is not suitable for
fighting fires off road and in the mountains and there is a complete lack of adequate
tools.
Transit through Syunik Marz
Signs of burning of agricultural, pasture and fallow lands are abundant all over Syunik
Marz: roadside burns, obviously accidentally started, and large-scale, often uncontrolled
agricultural burnings are characterizing the autumn post-harvest landscape. Stubble
burning and pasture burning seem to be a widespread practice. Some controlled
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agricultural burns are confined to a plot, others escape the plots and spread uncontrolled
– as was witnessed during the transit to Kapan town (Picture 1).
In some territories of Syunik Marz, the rural exodus has resulted in abandonment of land
cultivation and settlements. Likewise, in other countries of the greater Southeastern
Europe and Caucasus region, this trend is increasing the vulnerability to wildfire.
Historic intensive utilization of “biomass” reduced the wildfire potential. Abandoned
land cultivation is resulting in a high fire hazard, high severity (=extreme impacts) of
wildfires and uncontrolled spread of fires due to the lack of local people interested to
protect their lands.

Picture 1. Large-scale uncontrolled agricultural burns in Syunik Marz observed during the
assessment mission on 20 September 2010.

Forests in the Syunik Marz
High attention is now given to the protection of forests in the South-Eastern Syunik Marz
province of Armenia. These forests belong to the Caucasus-Anatolian-Hyrcanian
Temperate Forests Ecoregion that has been listed by WWF as a Global 200 Ecoregion,
and by Conservation International as a biodiversity hotspot. The high level of
biodiversity is one of the most important features of the Syunik Marz in South-Eastern
Armenia.
The local survey of forests with the OSCE representative in Kapan, the head of the
Kapan Forest Enterprise, and the representative of a local NGO partner to the
UNDP/GEF project revealed that local foresters and conservationists have recognized
that climate change is already affecting weather and susceptibility of forests to wildfires.
New phenomena like lightning fires now occurring in autumn, extended drought spells,
reduction of snowfall, or desiccating wells, are contributing to a higher fire risk,
especially in forests with Juniperus species. Furthermore it is observed that moisturedependent species such as Fraxinus spp. are suffering from increasingly dry conditions.
Reforestation activities in open grasslands around Kapan were visited. These are
important activities to maintain and restore forest cover in the region. However, these
reforestation sites are extremely fire prone as they are embedded in the early stage in
grass cover. Although grass is cut around the young saplings, wildfires still represent a
major threat. Fire protection should receive a high priority here.
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Other areas that are fire sensitive are the slopes bordering a water reservoir near Kapan in
the South of Syunik Marz. The water reservoir is currently out of order due to a technical
failure. The slopes were affected by a wildfire several years ago. The fire resulted in
destruction of forest cover and denudation of the topsoil with subsequent erosion and
siltation of the reservoir.
Unlike during the time of the former USSR, the local forest enterprise management has
now very limited means for fire suppression. The closed and steep forest areas make
access difficult to fight fires.
The local forestry specialists very much agreed that there is a need for fire management
training for forestry and conservation personnel, as well as for local communities. This
training must be complemented with the purchase of hand tools that can be carried to the
mountains, e.g. backpack pumps and the firefighting standard hand tools.
The idea was discussed to establish a brigade of firefighters using horses for patrolling
and fire suppression. This would meet the challenges of entering the steep forest terrain
and bring hand tools and backpack pumps to the fire sites. It was also recommended that
in no case roads should be built for access of fire trucks.
Thus, in following up the assessment, and in the light of the upcoming activities of the
UNDP-GEF project it was recommended and agreed to concentrate fire management
measures on capacity building (training of forestry and conservation staff, villagers/local
communities), provision of hand tools and two light firefighting units (slip-on units for
multi-purpose 4WD pick-up cars), and consider the establishment of horse-based fire
response teams.
Conclusions of the Field Assessment
The findings of the field assessment and the follow-up meetings held with the national
authorities of Armenia (Ministry of Foreign Affairs (MFA) of RA, MD of RA,
authorities of Khosrov Forest State Reserve) concluded that: synergies should be
established between the OSCE-led ENVSEC project and UNDP/GEF project, a fire
management training course should be organized in 2011, and a National Round Table
should be organized to provide visions and tasks for a joint and coordinated inter-agency
approach in enhancing fire management capacity in Armenia.
2.2. Fire Management Training Course and Fire Control Exercise
The ENVSEC Fire Management Training Course took place on 12 September 2011 in
Kapan town, Syunik Marz, and was attended by central and local representatives of
MES, ARS, MNP, MD, Ministry of Agriculture of RA (MA), “Hayantar” (ArmForest)
SNCO, and local representatives of Syunik Marz Administration.
Resource persons from the GFMC, the Regional Network and the Regional Fire
Monitoring Center of Southeast Europe/Caucasus, and the Karadeniz Technical
University (Trabzon, Turkey) introduced the EuroFire Standards 2 and the concept of
competency-based fire management training. Training sessions focused on fire
management techniques and tactics, including tools, ignition and safety.
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The training course was followed by a fire control exercise on 13 September 2011 in and
nearby Kapan, Syunik Marz. This first large command-staff field exercise in forest fire
suppression was led by the ARS of MES and was attended by 256 command staff and
field personnel from various agencies, organizations and local groups. The scenario
included an escalating fire situation and the response by decision makers and involved
field units demonstrated the fire control capability in cooperation at local, regional and
national levels.
In this exercise the equipment provided by the UNDP/GEF project was successfully
demonstrated and used. The preliminary evaluation revealed a strong commitment of all
partners involved, and certainly the need for providing special forest fire control
equipment beyond the pilot and demonstration area in Syunik Marz.
The GFMC noted the first and successful application of EuroFire Standards for the
tactical response to the simulated wildfire.
2.3. The National Conference and Round Table on Fire Management
The National Conference and Round Table on Fire Management, held on 14 September
2011 in Yerevan, have been a major effort of bringing together national agencies,
institutions and civil society organizations of the Republic of Armenia to inform and
interact with each other, to provide a clear picture on the wildfire situation in the country,
and to analyze the existing fire management capabilities and the needs for enhancement.
The Conference on “Forecast, Prevention and Suppression of Forest and Grassland
Fires” was prepared and organized by the ARS of MES with the support of the
UNDP/GEF project and the OSCE-led ENVSEC Project.
The Conference was followed by the first National Round Table on Fire Management
that addressed a broad range of issues of fires affecting forests and other vegetation types
including: availability of sufficient knowledge about fire causes, occurrence and fire
impacts in the country, achievements in forest protection, fire protection, development of
emergency response capabilities and legislation, capacity building needs for fire
prevention and fire suppression, the need for inter-agency cooperation, legislation and
law enforcement, role of civil society, e.g. volunteer firefighters and NGO involvement,
and regional/international cooperation in fire management.
The primary outcome of the Round Table was the need for the development of a national
fire management policy and an implementation strategy for Armenia. The Round Table
concluded that the ARS of MES will act as convener of a Permanent National Fire
Management Working Group. At the time of writing this conference report, the Working
Group including its mandate, charter and work plan, is being formed.
Conclusions and Next Steps
The activities of the OSCE-led ENVSEC project together with the synergistic
cooperation with the UNEP/GEF project and all Armenian partners have revealed that
the Republic of Armenia is ready to take the challenges in fire management that are
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arising from the socio-economic and environmental changes. There is a high likelihood
that climate change may further aggravate the situation and that the country needs to be
prepared to proactively invest in wildfire prevention and preparedness.
In the next phase of the OSCE-led ENVSEC project, the Republic of Armenia should be
further supported in defining its needs and directions towards developing the necessary
policy framework and legislation addressing fire management. Emphasis of this
development should be on cross-sectoral approaches taking into account all aspects of
sustainable forest and land management, as well as the threats of wildfires to human
health and security.
The Republic of Armenia will also contribute to work with neighboring countries in the
endeavor of strengthening fire management capacity through regional, cross-boundary
cooperation in fire management. In early 2013, the first UNECE/FAO Regional Forum
on Cross-boundary Fire Management will be organized by the UNECE/FAO Team of
Specialists on Forest Fire and the UNECE Trade and Timber Division, through its
Coordinator – the Global Fire Monitoring Center (GFMC), Germany, and supported by
the Council of Europe, Euro-Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA). The
Republic of Armenia will be invited to actively participate in the process of developing a
voluntary regional agreement on border-crossing cooperation in fire management.
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«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի համակարգի անտառային տարածքներում
2008-2010թթ. տեղի ունեցած հրդեհների դինամիկան, մարման
աշխատանքներ իրականացնող ներկայիս համակարգը,
ռիսկերի նվազեցումը և կարողությունները
Ա. Մանասերյան
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ
Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է սակավանտառ երկրների
թվին, որի անտառային ֆոնդը կազմում է երկրի տարածքի շուրջ 11.2%-ը,
մոտ 460,0հազ. հա, որից 334.1հազ. հա` անտառածածկ տարածքներ:
«Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (ՊՈԱԿ)
համակարգի անտառային հողերը կազմում են 345.8 հազ. հա, որից 277.1հազ,
հա անտառածածկ է: ՀՀ անտառները լեռնային են և ունեն հողապաշտպան,
ջրապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, ինչպես նաև սոցիալտնտեսական, գիտական բարձր արժեք և հարուստ կենսաբազմազանություն:
Անտառային հրդեհները շատ կարճ ժամանակահատվածում խաթարում են
անտառի վերը նշված ֆունկցիոնալ դերն ու նշանակությունը, միաժամանակ
մեծ վնաս պատճառելով բնությանն ու շրջակա միջավայրին, այդ իսկ
պատճառով, այս կոնֆերանսը շատ կարևոր է և արդիական:
2008թ. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ համակարգի Վայոց Ձորի, Տաշիրի, Գուգարքի և Ճամբարակի անտառտնտեսություններ-մասնաճյուղերի անտառային
տարածքներում տեղի է ունեցել հրդեհի 8 դեպք 18.97 հա տարածքի վրա,
որից 15.17 հա` անտառածածկ, իսկ 3.8 հա` ոչ անտառածածկ տարածքներում: Բոլոր 8 դեպքերով այրվել է խոտածածկն ու խաշամը և ծառերին վնաս
չի պատճառվել:
Հրդեհների առաջացման 3 դեպք տեղի է ունեցել համայնքային գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից, 3 դեպք` բնակչության մեղքով,
1-ական դեպք` կայծակից և բարձր լարման հոսանքագծից:
2009թ. Գուգարքի, Երևանի և Տաշիրի «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում տեղի է ունեցել հրդեհի 17 դեպք 18.655 հա տարածքի վրա, որից
7.49 հա` անտառածածկ և 11.165 հա` ոչ անտառածածկ տարածքներում:
Բոլոր 17 դեպքերով էլ այրվել է խաշամն ու խոտածածկը և ծառերին վնաս չի
պատճառվել:
Հրդեհներն առաջացել են համայնքային գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից` 15 դեպք, իսկ անհայտ պատճառներից` 2 դեպք:
2010թ. պետական անտառային հողերում գրանցվել է հրդեհի 49 դեպք
810.58 հա տարածքի վրա, որից 775.13 հա` անտառածածկ, իսկ 35.45 հա` ոչ
անտառածածկ: Հրդեհներից 46-ն առաջացել են համայնքային գյուղատնտե-

70

սական հողատեսքերի հրկիզումից, 1-ն` այլ կազմակերպության մեղքով, իսկ
2-ի առաջացման պատճառն անհայտ է: Հրդեհների հետևանքով այրվել է 4.5
հա անտառմշակույթներ, մինչև աճի դադարեցման աստիճան այրվել է 743
ծառ, իսկ մասնակի` 582 ծառ, 601 հա-ի վրա այրվել է միայն խաշամն ու խոտածածկը, իսկ 140 հա-ի վրա` խաշամն ու խոտածածկը: Մինչև աճի դադարեցման աստիճան այրված ծառերի քանակը պարզ կլինի միայն ուսումնասիրություններից հետո:
Վերլուծելով 2008-2010թթ. տեղի ունեցած հրդեհների պատճառները,
հստակ երևում է, որ ամեն տարի ավելանում է անտառային հրդեհների
բռնկման այն դեպքերի քանակը, որոնք առաջանում են համայնքային գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից: Ըստ տարեթվերի համապատասխանաբար դեպքերի քանակն է` 3, 15, և 46, որոնց արդյունքում հրդեհված տարածքները 2010թ. ավելացել են շուրջ 43 անգամ: Հարկ եմ համարում
նշել, որ ամիսներով համակարգի անտառտնտեսությունների անտառապահակախմբի աշխատակիցները մարզային փրկարարական ծառայությունների հետ համատեղ զբաղվել են հրդեհված համայնքային գյուղատնտեսական
հողատեսքերի հրդեհաշիջման աշխատանքներով, որպեսզի հրդեհները
չմտնեն անտառային տարածքներ, հատկապես` Սյունիքի մարզի «Կապանի
անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի և Լոռու մարզի Գուգարքի ու Ստեփանավանի «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի անտառներին հարակից
համայնքային հողերում:
Անտառային հրդեհները կանխելու, ահազանգելու և մարման աշխատանքներում համակարգված գործողություններ իրականացնելու համար,
անտառտնտեսություններում գործող ներկայիս կարգը հետևյալն է` մասնաճյուղերում անմիջապես պատասխանատու են անտառապահակախմբի
բոլոր աշխատակիցները: Հրդեհների բռնկման դեպքում անտառապահներն
անմիջապես ահազանգում են իրենց վերադասին և իրենք տեղում, հնարավորության սահմաններում, կազմակերպում են մարման աշխատանքները`
մինչև նոր ուժերի գալը: Տվյալ իրավիճակում, իրազեկման պահից, հրդեհների մարման աշխատանքները ղեկավարում է տվյալ անտառտնտեսության
տնօրենը, որն էլ անմիջապես տեղեկացնում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ տնօրենին, տնօրենի տեղակալին և անտառների պահպանության և պաշտպանության բաժնին` բռնկված հրդեհի վայրի, ծավալների և ձեռնարկված գործնական մարման միջոցառումների վերաբերյալ, իսկ տնօրենն իրավիճակի
վերաբերյալ տեղեկացնում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին:
Հրդեհների ծավալների մեծանալու և ներքին ուժերը չբավականացնելու
դեպքում, անտառտնտեսության տնօրենը, համաձայն մարզպետարանների և
մարզային արտակարգ իրավիճակների փրկարարական ծառայությունների
կողմից ամեն տարի հաստատված անտառային հրդեհների մարման միջո-
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ցառումների ծրագրի, ահազանգում է արտակարգ իրավիճակների մարզային
ծառայությանը, որը տեղում ղեկավարում է մարման աշխատանքները և
մարզպետարան, որն էլ կազմակերպում է մարզի ազգաբնակչության ներգրավումը հրդեհի մարման աշխատանքներին: Հրդեհների ծավալներն առավել մեծանալու և առկա ուժերը չբավականացնելու դեպքում, ահազանգվում է
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն` զինվորականներին մարման աշխատանքներին ներգրավելու համար: Անտառային հրդեհների ռիսկերը մեղմելու նպատակով, հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում, «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ անտառների պահպանության և պաշտպանության բաժինը կապի մեջ
է լինում հիդրոօդերևութաբանական պետական ծառայության հետ և ստեղծված իրավիճակների (հրդեհավտանգության աստիճան) վերաբերյալ իրազեկում է «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերին: Վերջիններս ուժեղացնում
են հսկողությունը, հատկապես համայնքներին հարող անտառամերձ տարածքներում, հանդես են գալիս մարզային լրատվամիջոցներով և համայնքներում վարում են բացատրական աշխատանքներ` հրդեհների առաջացմանը նպաստող գործողություններից խուսափելու նպատակով: Այդ նպատակով առաջարկվում է կրակ վառել միայն նախատեսված տեղերում և վերջում
դրանք հանգցնել, կրակի հետ վարվել զգույշ և այլն:
Հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում, առավել հրդեհավտանգ անտառտարածքներում անտառապահակախմբի ուժերով հերթապահություն
իրականացնելիս, գրանցել անտառ մտնող անձանց տվյալները:
Անտառային հրդեհների ռիսկերի նվազեցման և կանխարգելման համար
շատ կարևոր է դիտանցի կետերի ստեղծումը, որը հնարավորություն կտա
ժամանակին (սկզբնական փուլում) հայտնաբերելու, ահազանգելու և լոկալացնելու անտառային հրդեհները: Այդ նպատակով, ոչ փաստաթղթային
ձևակերպմամբ, բոլոր անտառտնտեսություններում տնօրենների ղեկավարությամբ գործում են արագ ահազանգման ջոկատներ` անտառապահակախմբի ուժերով (տնօրենի տեղակալ անտառապահպանության գծով, ավագ
անտառապետ, անտառապահպանության ինժեներ, անտառապետեր և անտառապահեր): Շատ կարևոր է նաև հակահրդեհային ցուցանակների և անտառ մտնող ճանապարհներին ուղեփակոցների, ինչպես նաև, հերթապահություն իրականացնող անձանց համար տնակների տեղադրումը կամ կառուցումը:
Անհրաժեշտ է համագործակցել տուրիստական գործակալությունների
հետ` տուրիստական խմբերին անտառային տարածք մտնելիս նախօրոք
իրազեկելով հրդեհային անվտանգության կանոնները:
Անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար կարևոր է տեղանքի ուսումնասիրությունը` լանջերի
թեքության աստիճանը, կողմնադրությունը, քամու ուղղությունն ու արագու-
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թյունը, գետերի, լճերի և ճանապարհների առկայությունը, ինչպես նաև, մարման աշխատանքներին ներգրավված ուժերի տեղաբաշխումը:
Անտառային հրդեհների ռիսկերի մեղմմանն էապես կնպաստեն բանիմաց մասնագետների պատրաստումը, կարողությունների ձեռքբերումը, շահագրգիռ կողմերի համագործակցության և դերերի հստակ սահմանումների
տարանջատումը և օրենսդրական դաշտի բարելավումը:
Ներկա վիճակում «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերը չունեն հրդեհաշիջման նախնական գործիքներ (բահեր, դույլեր, փոցխեր, կացիններ, ձեռքի սղոցներ, չհրկիզվող բրեզենտե կտորներ` ամրացված փայտյա ձողերին և
այլն), ինչպես նաև, բենզասղոցներ, կրակմարիչներ, ջրի ռետինե ուսապարկեր, հեղուկ վառելանյութով աշխատող ջրի պոմպեր, ռետինե համապատասխան խողովակներ, ամենագնաց հրշեջ մեքենաներ, 1-2 տոննա տարողության ջրի տարաներ, արտահագուստ և այլն:
Նպատակահարմար է համակարգի «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում ստեղծել անտառային հրդեհների կանխարգելման, հրդեհաշիջման
արագ արձագանքման մասնագիտացված խմբեր` նրանց ապահովելով համապատասխան գույքով, տեխնիկայով: Ընթացիկ տարում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի «Սյունիքի անտառտնտեսություն» և «Կապանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերին, ինչպես
նաև «Արևիկ» ազգային պարկին աջակցություն է ցուցաբերվել վերը նշված
խմբերի ստեղծման նպատակով` ապահովելով անհրաժեշտ տեխնիկական
բազայով (ամենագնաց ավտոմեքենաներ, հեղուկ վառելանյութով աշխատող
ջրի պոմպեր, կրակմարիչներ, սարքավորումներ, 20լ ջրատարողության
ռետինե ուսապարկեր, համապատասխան արտահագուստ և այլն), ինչպես
նաև տրամադրվել են ձիեր:

73

Fire Dynamics in the Woodlands of “Hayantar” SNCO over 2008-2010,
Current System of Firefighting, as well as Risk Reduction and
Available Capacities
A. Manaseryan
“Hayantar” SNCO of the Ministry of Agriculture of RA
The Republic of Armenia is among the countries that have scarce forest resources. The
total forest area covers 11.2% of the country, or about 460.0 thousand hectares, of
which 334.1 thousand hectares are forested areas.
The forest area of the “Hayantar” State Non-Commercial Organization (SNCO) totally
is 345.8 thousand hectares, of which 277.1 thousand hectares are covered with forests.
The forests of RA are mountainous and play a very important role in soil and water
protection and climate regulation; at the same time they are of significant socialeconomic importance, high scientific value and offer rich biodiversity. Forest fires
destroy the above-mentioned functions and significance of the forests in a very short
period of time and cause considerable damage to the nature and the environment, and
therefore this conference is a highly important and actual.
Eight fires were registered in the Forest Enterprises of “Vayots Dzor”, “Tashir”,
“Gugark” and “Chambarak” of “Hayantar” SNCO in 2008, affecting an area of about
19 hectares, of which approximately 15 hectares were in forest covered areas and 4
hectares in non-forest covered areas. In all eight cases grass and dry leaf litter was
burnt, but no damage was caused to trees. In three cases the cause of the fire was
uncontrolled agricultural field burning in the communities, another three cases were
caused by other human activities; one case of fire was ignited by lightning and another
one by a high voltage electricity transmission line.
In 2009, seventeen fires were registered in the Forest Enterprises of “Gugark”,
“Yerevan” and “Tashir” covering an area of about 19 hectares, of which 8 hectares
were in forest covered areas and 11 hectares in non-forest covered areas. In all 17 cases
only dry leaf litter and grasses were burnt and no damage was caused to trees.
The cause of the fire in 15 cases was uncontrolled agricultural field burning, and for
the remaining two cases the cause was unknown.
In 2010 49 fires were recorded in state forest lands covering 810.58 hectares, of which
775.13 hectares were in forest covered areas and 35.45 hectares in non-forest covered
areas. The cause of the fire in 46 cases was uncontrolled agricultural field burning, one
case was because of performance of a company and for the remaining 2 cases the cause
was unknown. The fires destroyed 4.5 hectares of sylvula, 743 trees were burnt to the
extent that their growth was ultimately stopped and 582 trees were partially damaged.
In an area of 601 hectares only the grass and dry leaf litter were burned. Meanwhile, in
an area of 140 hectares the number of trees affected by fire to the extent to stop their
growth will be clarified only after further investigation.
By analyzing the causes of fires for the period of 2008-2010 it becomes apparent that
the number of forest fires caused by uncontrolled agricultural field burning has
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increased during the observation period. The annual statistics for the mentioned time
period are, respectively, 3, 15, and 46 cases. Only in 2010 the burnt area coverage
increased by 43 times. It should be mentioned that for many months the forest patrol
teams of the Forest Enterprises together with the regional rescue teams have been
involved in the suppression of uncontrollably burning fires on agricultural fields in the
communities preventing their penetration into forests, particularly in the Kapan
subdivision of the Syunik region and Gugark and Stepanavan subdivisions of the Lori
region.
Currently in the Forest Enterprises the following practice is applied for the
implementation of coordinated fire management activities related to prevention of
fires, warning and fire suppression. Staff members of the forest patrol deployed at the
subdivisions are directly responsible for the above-mentioned actions. In case of a fire
outbreak, the forest patrols immediately call their supervisors and, to the possible
extent, organize the suppression activities at the place until the arrival of additional
crews. The Head of the concerned Forest Enterprise handles the management of the
fire suppression activities and also immediately reports to the Director of “Hayantar”
SNCO, the Deputy Director of “Hayantar” SNCO and the Division for the Protection
and Safety of Forests about the location of the fire outbreak, its spread and the practical
suppression activities undertaken. Respectively, the Director of “Hayantar” SNCO
reports to the Minister of Agriculture about the situation.
In case the fire spread and intensity grow beyond the level manageable by internal
resources, the Head of the Forest Enterprise, in compliance with the of Action Plan for
the Suppression of Forest Fires approved annually by the Rescue Services of the
Regional Emergency Situations and Regional Administration, immediately calls the
local/regional emergency services, which then take over the control of the fire
management activities, and to the Regional Administration, who organizes
involvement of the region’s population in the activities of fire suppression. However, if
the fire grows bigger and spreads quicker, the Ministry of Defense of RA shall be
notified immediately to involve soldiers in the fire fighting activities.
In order to mitigate forest fire risks the Forest Protection and Safety Division of
“Hayantar” SNCO liaises with the State Hydrometeorological Service and provides
updated information on current situation to the Forest Enterpises. The latter reinforces
supervision and control, particularly in community neighbouring forests, reaches out to
the public through regional mass media, and instructing the communities how to avoid
activities causing fires. It is recommended to set fires only in specially designated
locations, to extinguish them before leaving, to properly handle fire, etc.
During the forest fire season, in the forest lands, that are prone to fires, the forest fire
safety patrol crew registers the personal data of people entering the forests.
Establishment of fire watching points is highly important in terms of forest fire risk
reduction and prevention, enabling early detection and localization of fires (at the start
up) as well as timely notification of the situation. For that purpose, informal early
warning groups led by Head of the Forest Enterprise and comprising of Deputy
Director for Forest Protection, Senior Forester, Forest Protection Engineer, Foresters
and Rangers currently operate in all Forest Enterprises. It is also highly important to
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introduce fire safety signs, forest-entry controlling gates, as well as to set up stations
for forest watching points for on-duty officers. It is also necessary to cooperate with
travel agencies and inform tour groups about fire safety rules before they enter forest
areas.
For effective management of forest firefighting activities it is highly critical to have
detailed maps of the terrain, (steepness of hill slopes, relevant measurements, direction
and speed of wind, existence of rivers, lakes and roads) as well as plans for the
deployment of fire fighting crews.
Training of competent firefighting professionals, capacity building, close cooperation
with relevant stakeholders, clear distinction of functions and revision of legislation will
significantly contribute to the mitigation of forest fire risk.
At the present the subdivisions of Forest Enterprises do not have the basic fire fighting
tools and equipment (shovels, buckets, rakes, axes, handheld and petrol-engine
chainsaws, fire swatters, etc.) or fire extinguishers, rubber water backpacks, water
pumps operated by liquid fuel (slip on units), proper rubber hoses, vehicles suitable for
rough terrain, water tanks with adequate capacity (1-2 tonnes), uniforms or protective
clothing, etc.
It is expedient to establish specialized forest fire prevention and emergency response
groups in the Forest Enterprises and supplying them with the required equipment and
gear. In 2011 the establishment of the above-mentioned groups in the “Kapan” and
“Syunik” Forest Enterprises as well as “Arevik” National Park in the Syunik region
was supported within the framework of the UN Development Programme through
provision of the necessary equipment (off-road vehicles, water pumps operated with
liquid fuel, fire extinguishers, firefighter uniforms, rubber backpacks with 20 liter
capacity, appropriate uniforms, etc.) as well as horses.
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Հայաստանի Հանրապետությունում հրշեջ հենակետեր
հիմնելու ծրագրի շրջանակներ
Ա.Պետրոսյան, փ/ծ գեներալ-մայոր
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
փրկարար ծառայություն
Հայաստանում տարեկան գրանցվող 1500-4500 հրդեհի հետևանքով զոհվում է 20-30 մարդ, 50-100-ը ստանում են տարբեր աստիճանի այրվածքներ,
բնակչությանը և պետությանը պատճառվում է 400մլն.-ից 2մլրդ. դրամի նյութական վնաս (աղյուսակ 1):
Համաձայն «Քաղաքաշինություն նորմեր և կառուցապատում 2.07.01-89,
Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի նախագծում,
կառուցապատում» նորմատիվ փաստաթղթերի և հրդեհային անվտանգության պահպանման պահանջների` հրշեջ դեպոյի սպասարկման շառավիղը քաղաքներում ընդունվում է 3կմ, իսկ գյուղական բնակավայրերում`
10կմ-ից ոչ ավելի:
Ելնելով դրանից` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ՀՀ
ԱԻՆ) Հայաստանի փրկարար ծառայության (ՀՓԾ) ներկայումս գործող մարզային հրշեջ ստորաբաժանումների սպասարկման տարածքներից դուրս է
մնում 348 համայնք, այդ թվում 7 քաղաքային համայնք, ինչպես նաև 4 անտառային գոտի, 2 արգելոց և «Սևան» ազգային պարկի մի շարք հատվածներ:
Հրշեջ ստորաբաժանումների կողմից բնակչության և տարածքների
պատշաճ սպասարկումը դժվարացնում են մի շարք հանգամանքներ` վատ
ճանապարհները, բարդ տեղանքը, բնակլիմայական պայմանները, տեղումների սակավությունը ամռան ամիսներին, շոգ ամիսներին կրկնվող հաճախակի հրկիզումները, գյուղական համայնքներում կառուցված տների և կցակառույցների ցածր հրակայունությունը (4-րդ և 5-րդ աստիճանի), ջրաղբյուրների անհամաչափ բաշխվածությունն ու սակավությունը, հրդեհաշիջման
սկզբնական պարզ միջոցների բացակայությունը, հրշեջ ավտոմեքենաների
մաշվածությունը, ցածր տեխնիկատակտիկական հնարավորությունները, մի
շարք բնակավայրերից հրշեջ փրկարարական ջոկատների (ՀՓՋ) 10կմ շառավղից ավելի դուրս գտնվելը, հրդեհի վայր ժամանելու ուշացումները (սահմանված 10-15ր փոխարեն` 30-50ր) և այլն:
Այս հանգամանքների, ինչպես նաև հրդեհներից առաջացած նյութական
վնասի, հրդեհների հետևանքով տուժած ազգաբնակչության և տարածքների
մասին, այդ թվում` անտառներին հասցված մեծ վնասի և մթնոլորտի աղտոտվածության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները, հանգեցնում են
նոր միջհամայնքային հրշեջ հենակետերի, կամ շարժական (շրջիկ) հրշեջ կետերի ստեղծման անհրաժեշտությանը:
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Դրանք զգալիորեն կկրճատեն հրդեհի վայր հասնելու ժամանակը, կապահովեն հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական համայնքների սպասարկումը և խոտածածկ ու անտառային տարածքների հրդեհաշիջումը, ինչպես նաև
կօպտիմալացնեն հրշեջ-փրկարարական ջոկատների հնարավորությունները և հրշեջ ավտոմեքենաների պարկը:
Երևանի և մարզային ՀՓՋ-ներում գտնվող պահեստային մեքենաների
50%-ի վերաբաշխումը միջհամայնքային կամավորական հրշեջ հենակետերին, հնարավորություն կտա սկզբնական փուլում 348 համայնքներից սպասարկել 137 գյուղական և 3 քաղաքային համայնք: Ներկայումս Հայաստանի
Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզպետարանների և 30-ից ավելի գյուղական համայնքների ղեկավարներ պատրաստակամ են ՀՀ ԱԻՆ օգնությամբ
նախաձեռնել հրշեջ միջհամայնքային հիմնական և շրջիկ հենակետերի ծավալման աշխատանքները, դրանց համար հատկացնելով տարածքներ և
անհրաժեշտ միջոցներ, վերականգնել և մշտական հերթապահության տակ
դնել ազատ ջրատար մեքենաներ (2.5-5 տոննա ջրատարողությամբ): Այնտեղ,
որտեղ բացակայում են թվարկված հնարավորությունները, խիստ անհրաժեշտ է ունենալ առաջնային հրդեհաշիջման միջոցներ, պահպանելով հակահրդեհային նորմերն ու կանոնները:
Այս առումով առաջարկվում է հրշեջ միջհամայնքային հենակետեր
ստեղծելու նպատակային առաջնահերթություն ունեցող ծրագիր` փուլային
տարբերակով:
Առաջին փուլը, որը նախատեսվում է իրականացնել 2012-2013թթ., հնարավորություն կտա միջհամայնքային լրացուցիչ 15 նոր հենակետերի ստեղծմամբ առաջնահերթորեն սպասարկել 3 քաղաք, 137 համայնք, 4 անտառամերձ գոտի, 2 արգելոց և 2 խոշոր հանգստյան գոտի` «Սևան» ազգային պարկը ու Տաթևի վանական համալիրը (աղյուսակ 2):
Միջհամայնքային հրշեջ հենակետերի ստեղծման համար անհրաժեշտ
են, մասնավորապես, հետևյալ քայլերը`

• սկզբնական շրջանում` յուրաքանչյուր հենակետի տվյալ տարածքին
մոտ գտնվող ՀՓՋ-ի պահեստային մեքենաներից և գործիքներից տրամադրել
մեկական հիմնական հրշեջ ավտոմեքենա,
•

անտառային հրդեհներին առաջնային արձագանքման համար սարքավորումներ և գործիքներ տրամադրել ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ կողմից, համայնքից
կամ հնարավոր այլ աղբյուրներից (դրամաշնորհներ, հանգանակություններ
և այլն),

•

ամառային սեզոնային աշխատանքների համար (հուլիսի 1-ից մինչև
հոկտեմբերի 1-ը) հրշեջ-հենակետի անձնակազմ ընտրել համայնքներից,
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•
•

մշտական հերթապահություն իրականացնել հերթափոխերով,

համայնքներից ընտրված քաղաքացիական անձնակազմի ուսուցումն
իրականացնել մոտակա ՀՓՋ-ի աջակցությամբ տվյալ հենակետում, իսկ
որակավորումը` ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում:
Երկրորդ փուլը, որը նախատեսվում է իրականացնել 2013-2015թթ., հնարավորություն կտա միջհամայնքային լրացուցիչ 21 հրշեջ շարժական հենակետերի ստեղծմամբ սպասարկել ևս 171 համայնք, 2 կարևորագույն օբյեկտ, և
ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը (ՀՀ ՊՆ) պատկանող 2 զորամաս
(աղյուսակ 3):
Միջհամայնքային հրշեջ շարժական հենակետերի ստեղծման համար
անհրաժեշտ են, մասնավորապես, հետևյալ քայլերը`

• տրամադրել 1տ ջրատարողությամբ և մինչև 30լ փրփրահեղուկի բաքով բարձր անցողականություն ունեցող առաջին օգնության հրշեջ ավտոմեքենաներ,
•

բուսածածկ և անտառածածկ տարածքների հրդեհաշիջման համար
նախատեսել 10-20լ տարողությամբ, պոմպերով ուսին ամրացվող ռետինե ուսապարկեր` լրացուցիչ հակահրդեհային սարքեր` կայծմարիչներ և հրդեհաշիջման նախնական միջոցներ (կրակմարիչներ, չայրվող ծածկոց և այլն):
Մասնավորապես, նախատեսվում է 2012թ. ապրիլին ավարտել Գառնու
հենակետի հիմնումը, որը կսպասարկի՝ 20հազ. ազգաբնակչությամբ 12 համայնք, Խոսրովի պետական արգելոցի մի մասը, պատմաճարտարապետական և հոգևոր արժեքավոր կենտրոններ (Գառնի, Գեղարդ), որի օրինակով և
կիրականացվի հանրապետության մյուս հենակետերի հիմնման գործընթացը (նկար 1):
Նկար 1. Գառնու հրշեջ
հենակետի սպասարկման
տարածքը
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Ծրագիրը լիովին իրագործելու համար կպահանջվի նաև իրականացնել
աերոմոբիլային դեսանտային խմբի ստեղծման փուլը: Նպատակահարմար է
ՀՓԾ ՀՓՋ կազմում ստեղծել աերոմոբիլային դեսանտային հրշեջ-փրկարարական խումբ, հետևյալ խնդրադրումներով.

•

օպերատիվ արագ արձագանքում` խոշոր աղետների, բնական և անտառային հրդեհների, տեխնածին բնույթի աղետների, բարդ եղանակային
պայմաններում փրկարարական, ջրասուզական աշխատանքների կատարման դեպքում,

• դժվարամատչելի և հեռավոր վայրերում, բուսածածկ և անտառածածկ
վտանգավոր գոտիներում, օբյեկտներում որոնողափրկարարական, հրշեջ
փրկարարական առաջնահերթ աշխատանքներ կատարելու համար,
•
•

հրատապ բուժօգնության կազմակերպում (սեփական ուժերով),

մասնակցություն միջազգային փրկարարական օպերացիաներին:
Աերոմոբիլային խմբի ստեղծման համար սկզբնական շրջանում հրշեջ,
փրկարարական, առաջին բուժօգնության, հետախուզական, նկարահանման
աշխատանքների, ինչպես նաև դեսանտային և ուսումնական պատրաստության աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել
փրկարարական հատուկ սարքավորումներով համալրված 3 ուղղաթիռ, 2
ինքնաթիռ և բարձր անցողականությամբ օժտված, ինչպես նաև փրկարարական և առաջին օգնության գործիքների ու սարքավորումների լրակազմով առաջին օգնության հրշեջ ավտոմեքենա:
Փրկարարները և փրկարար օդաչուները համապատասխան ուսուցում և
դեսանտային պատրաստություն կանցնեն ՀՀ ՊՆ Ավիացիայի վարչության
ուսումնական հաստատություններում կամ ուսումնական զորամասերում:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը
կկազմի` 293,200,000 դրամ: Նախատեսվում է, որ ծրագիրը, հիմնականում,
կիրականացվի միջհամայնքային հիմնադրամների ստեղծման, հրշեջ փրկարարական կամավորական ջոկատների հիմնման, նրանց հաստիքավորման,
ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ հետ ֆինանսատնտեսական և տեխնիկական գործունեության
կարգավորման, միջազգային դրամաշնորհների և ՀՀ բյուջեից հնարավոր
սուբսիդավորման միջոցներով:
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի ներգրավել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության, ՀՀ ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության և ՀՀ ՊՆ ու ՀՀ
ազգային անվտանգության ծառայության հրդեհային անվտանգության ապահովման ոլորտի զարգացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցնե-
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րից որոշակի մասնաբաժին (ըստ շահագրգիռ կողմերի միջև ձեռք բերված
համաձայնության):
Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված հրշեջ հենակետերի շնորհիվ հնարավոր կլինի ընդլայնել հրշեջ-փրկարարական ջոկատների և անտառտնտեսությունների սպասարկման տարածքները, կրճատել հրդեհների և այլ արտակարգ դեպքերի ու իրավիճակների արձագանքման ժամանակահատվածը, որը թույլ կտա մինչև հիմնական ուժերի ժամանումը կանխել հրդեհի տարածումը, կատարել առաջնահերթ փրկարարական աշխատանքներ` զգալիորեն բարձրացնելով բնակչության պաշտպանվածության մակարդակը:

81

82

1265

5247

2117

3762

2718

4493

2726

2296

Արմավիր

Գեղարքունիք

Կոտայք

Լոռի

Շիրակ

Սյունիք

Տավուշ

Վայոց Ձոր

Ընդամենը

29700

225

2115

Արարատ

Երևան

2736

Տարածքը,
կմ2

Արագածոտն

Մարզը

73

116

118

165

255

188

112

139

107

101

2697

1323

2008

81

71

72

60

1785

821

84

61

118

138

132

147

2009

4331

1930

112

155

272

200

276

503

235

225

178

245

2010

Հրդեհների թիվն ըստ տարիների

30

15

0

1

1

4

3

0

2

3

0

1

2008

16

7

0

1

2

1

1

1

0

1

0

2

2009

21

6

0

0

0

2

2

1

4

3

1

2

2010

Զոհերի թիվն ըստ
տարիների

1875800

1541000

10590

16100

59170

20870

57170

30950

38500

25900

61040

14510

2008

378500

151200

2100

8200

12700

37500

53300

17500

32800

13900

22600

26700

2009

412260

167920

6330

22120

38100

19750

39230

13500

49320

27740

16210

12040

2010

Պատճառած նյութական վնասի չափը, հազ. ՀՀ
դրամ

Աղյուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետությունում 2008-2010թթ. հրդեհների թիվը, դրանց հետևանքով զոհերը և պատճառած
նյութական վնասը

83

Արագածոտն / Աշտարակ,
Ապարան, Արագած,
Թալին
Արարատ / Արտաշատ,
Արարատ, Վեդի, Մասիս
Արմավիր / Արմավիր,
Վաղարշապատ,
Բաղրամյան, Մեծամոր
ԱԷԿ

Գեղարքունիք / Գավառ,
Մարտունի, Սևան,
Վարդենիս, Կարմիր
Լոռի / Վանաձոր-1,
Վանաձոր-2, Գուգարք,
Սպիտակ,
Ստեփանավան, Տաշիր,
Ալավերդի, Օձուն Հ.
Կոտայք / Հրազդան,
Աբովյան, Չարենցավան,
Եղվարդ, Հրազդան ՋԷԿ

1.

4.

6.

5.

3.

2.

Մարզը / ՀՓՋ

հ/հ

7. Ծաղկաձոր

6. Գառնի

5. Թումանյան-Դսեղ

4. Ծափաթաղ-Շորժա

3. Նալբանդյան

2. Սուրենավան

1. Արտենի

Համայնքային հենակետի
անվանումը

Գառնի (0), Գողթ (3), Գեղարդ (8,) Գեղադիր (11),
Կաքավաբերդ (10), Հացավան (8), Ողջաբերդ (12)
ք. Ծաղկաձոր (0), Կաքավաձոր (5), Մեղրաձոր (4),
Մարմարիկ (8), Փյունիկ (10), Հանքավան (15), անտառամերձ
տարածք

Թումանյան (0), Դսեղ (5), Դեբեդ (10), Եղեգնուտ (12),
Վահագնի (10), Վահագնաձոր (13), Ձորագյուղ (10), Ձորագետ
(7), Անտառամուտ (15), Չկալով (7), Քարինջ (3), Մարց (5),
Լորուտ (15), Շամուտ (20), Ահնիձոր (20), Աթան (20)

Նալբանդյան (0), Ջանֆիդա (5), Փշատավան (10), Տանձուտ
(15), Արգավանդ (12), Գետաշեն (5), Բերքաշատ (8),
Ն.Կեսարիա (10), Ամասիա (5), Ջրաշեն (10), Գյուղ Արմավիր
(3), Հուշակերտ (10), Արաքս (8), Այգեշատ (10), Արևիկ (15),
Ն.Արմավիր (5)
Ծափաթաղ (0), Փամբակ (7), Դարանակ (8), Նորակերտ (10),
Ջիլ (8), Արտանիշ (15), Շորժա (15), Արեգունի (15)

Սուրենավան (0), Արմաշ (4), Երասխ (8). Սևակավան (20)

Արտենի (0), Արագած (8), Հակկո (15), Արևուտ (8),
Քարակերտ (8), Լեռնագոգ (10), Արգինա (10), Շենիկ (12)

Սպասարկվող
համայնքները և նրանց հեռավորությունը հենակետից, կմ

Աղյուսակ 2. Առաջարկվող միջհամայնքային հրշեջ հենակետերի ստեղծման նպատակային ծրագրի առաջին փուլ
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Վայոց ձոր / Եղեգնաձոր,
Վայք, Ջերմուկ

Տավուշ / Իջևան, Բերդ,
Նոյեմբերյան, Դիլիջան

9.

10.

Ընդամենը`
ՀՓՋ 46
ՀՓՋ օբ. 2
ՀՓՋ Հ. 2

8.

Շիրակ / Գյումրի-1,
Գյումրի-2, Անի,
Ախուրյան, Արթիկ,
Ամասիա, Աշոցք
Սյունիք / Կապան, Գորիս,
Սիսիան, Մեղրի,
Քաջարան, Ագարակ Հ.

7.

Նորաստեղծ
հենակետեր`
15, որից` օբ. 1

15. Արծվաբերդ

14. ք. Այրում

13. Ազատամուտ

12.Արենի

11. Մարտիրոս

10. Շինուհայր

9. Շիկահող

8. Բագրավան

Ազատամուտ (0), Սարիգյուղ (7), Սևքար (4), Աչաջուր (4),
Այգեհովիտ (6), Դիտավան (3), Վազաշեն (9), Պառավաքար
(12)
ք. Այրում (0), Մ. Այրում (10), Փ. Այրում (12), Ախթալա (13),
Լիճքաձոր (3), Արճիս (6), Շնող (10), Քարկոփ (8), Հաղթանակ
(2), Պտղավան (8), Դեղձավան (3), Ճոճկան (8), Բագրատաշեն
(12), Դեբետավան (12)
Արծվաբերդ (0), Չինարի (8), Այգեձոր (6), Մովսես (8),
ՎերինԿարմիրաղբյուր (5), Չորաթան (3)
Լրացուցիչ սպասարկվող համայնքներ - 137, անտառամերձ
գոտի - 4, արգելոցներ - 2

Մարտիրոս (0), Զառիթափ (6), Գոմք (5), Կապույտ (10), Նոր
Ազնաբերդ (12), Բարձրունի (12), Սերս (4), Խնձորուտ (15), Ախտա
(12), Փոռ (12)
Արենի (0), Խաչիկ (15), Ելփին (12), Չիվա (8), Ամաղու (6), Գնիշիկ
(12), Ռինդ (5), Աղավնաձոր (7)

Բագրավան (0), Նոր Արթիկ (3), Զարնջա (10), Սուսեր (5), Անի
ավան (2), Անիպեմզա (10), Հացաշեն (15), Սորիկ (20), Թլիկ
(10), Գետափ (13), Հայկաձոր (10), Ջրափի (13), Աղին (13),
Ցամաքասար (8), Նոր շեն (12)
Շիկահող (0), Սրաշեն (3), Ծավ (8), Հանդ (10), Ճակատեն (8),
Շիշկերտ (18), Շիկահողի արգելոց
Շինուհայր (0), Խոտ (3), Քարահունջ (8), Արժիս (10), Հալիձոր
(3), Տաթև (10), Տանձատապ (12), Աղվանի (18), Քաշունի (18),
Սվարանց (18)
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

հ/հ

Շիրակ / Գյումրի-1, Գյումրի-2,
Անի, Ախուրյան, Արթիկ,

Լոռի / Վանաձոր-1, Վանաձոր2, Գուգարք, Սպիտակ,
Ստեփանավան, Տաշիր,
Ալավերդի, Օձուն Հ.

Գեղարքունիք / Գավառ,
Մարտունի, Սևան, Վարդենիս,
Կարմիր

Արարատ / Արտաշատ,
Արարատ, Վեդի, Մասիս
Արմավիր / Արմավիր,
Վաղարշապատ, Բաղրամյան,
Մեծամոր ԱԷԿ

Արագածոտն / Աշտարակ,
Ապարան, Արագած, Թալին

Մարզը / ՀՓՋ

12. Իսահակյան

11. Լուսաղբյուր

10. Մարգահովիտ

9. Ախթալա

7. Շորժա
8. Դպրաբակ

6. Վարդենիկ

5. Մեծամոր

3. Լուսաշող
/Շաղապ/
4. Երասխահուն

2. Կոշ

1. Երնջատափ

Համայնքային հենակետի
անվանումը

Վարդենիկ, Արծվանիստ, Ծովինար, Կարճաղբյուր, Լճավան,
Աստղաձոր, Զոլաքար
Շորժա, Սևան ՀԳ, Արտանիշ, Դրախտիկ, Ջիլ, Ծովագյուղ
Այգուտ, Գետիկ, Ջիլախլու, Կալավան, Ձորավանք,
Անտառամեջ, Գոշ, Խաչարձան
Ախթալա, Փ.Այրում, Նեղոց, Շամլուխ, Բենդիկ, Թեղուտ,
Շնող, Մ. Այրում
Մարգահովիտ, Ֆիոլետովո, Լերմոնտովո, Գազանաբուծ
պետ. տնտ., Թեժլեռ անտառներ
Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի, Ծաղկաբեր, Խնկոյան, Գեղասար,
Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Լեռնավան
Իսահակյան , Ն.Արթիկ, Զարնջա, Սուսեր, գ. Անիկ,
Հացաշեն, Սորիկ

ք.Մեծամոր, Տարոնիկ, Ակնալիճ, Զարթոնք,

Նորշեն, Բուժական, Արագյուղ, Սարալանջ, «Արայի լեռ»
անտառային արգելոց, Հարթաշեն, Շենավան
Կոշ, Ուջան, Ավան, Սասունիկ, Լեռնարոտ, Արուճ,
Շամիրամ, Պարտիզակ, Բազմաբերդ, Կաքավաձոր,
Անթունա
Լուսաշող, Շաղափ, Ուրծաձոր, Ուuրցալանջ, Վարդաշատ,
Լանջանիստ, Լանջառ, Զանգակատուն
Երասխահուն, Ջրարփի, Ջրառատ, Վարդանաշեն, Գայ,
Մարգարա, Արաքս, Հայկաշեն, Արազափ, Վանանդ

Սպասարկվող
համայնքները

Աղյուսակ 3. Առաջարկվող միջհամայնքային հրշեջ հենակետերի ստեղծման նպատակային ծրագրի երկրորդ փուլ
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Տավուշ / Իջևան, Բերդ,
Նոյեմբերյան, Դիլիջան

Վայոց ձոր / Եղեգնաձոր, Վայք,
Ջերմուկ

Ընդամենը`
ՀՓՋ 42
ՀՓՋ օբ. 1
ՀՓՋ Հ. 2

9.

8.

7.

14. Դաստակերտ

Սյունիք / Կապան, Գորիս,
Սիսիան, Մեղրի, Քաջարան,
Ագարակ Հ.

Նորաստեղծ
հենակետեր`
21

21. Հովք

20. Ոսկևան

19. Վահագավան,

18. Շատին,

17. Լիճք

16. Գեղի

15. Գոռհայք

13. Բերդաշեն

Ամասիա, Աշոցք

Բերդաշեն, Ամասիա, Պաղակն, Գառնալիճ, Զորակերտ,
Ծաղկուտ, Լորասար, Եղնաջուր, Շաղիկ, Զարիշատ, Ալվար,
Դարիկ, Սահմանապահ ուղ.
Դաստակերտ, Սոֆլու, Ծորունի, Տորոնիկ, Ախլաթյան,
Բնունիս, Տոլորս
Գոռհայք, Սիսիան, Ծղուկ, Սառնակունք, Ոuկեձոր,
Սպանդարյան
Գեղի, Քաջարան, Կարին, Կարթ, Կարճուտ, Մուսալլամ,
Հաջաբաջ, Խայահան, Քյոռուտ, Փիրլու, Գեղավանք,
Գետաշեն, Ոչեթի, Կադուրթ
Լիճք, Սարաշեն, Ծավ, Ն.Հանդ, Ճակատեն Շիշկերտ,
Անտառային արգելոց Կալեր
Շատին, Եղեգնաձոր, Վարդաբույնք, Սալլի, Եղեգիս,
Հերմոն, Գողթանիկ, Կալասար, Աղնջաձոր, Թառաթումբ,
Քարագլուխ, Հորս, Վարդահովիտ, Գետկվանք, Սևժայռ
Վահագավան, Բերդ, Ծաղկավան, Պառավաքար, Վազաշեն,
ՆերքինԿարմիրաղբյուր,
Ոսկևան, Ոսկեպար, Կոթի, Բաղանիս, Ջուջևան, ՊՆ
զորամասեր սահմանամերձ շրջան, Բարեկամավան,
Կիրանց, Հաճարկուտ, Ն.Ծաղկավան,
Հովք-Հաղարծին, Դիլիջան, Գոշ, Պարզ լիճ, Խաչարձան,
Աղավնավանք, Ճերմակ ավան, Դիլիջան ազգային պարկի
անտառներ
Լրացուցիչ սպասարկվող համայնքներ – 171, անտառամերձ
գոտի – 2, արգելոց – 2

Frameworks of the Program on the Establishment of Firefighting
Bases in the Republic of Armenia
A.Petrosyan, Major-General of Rescue Service,
Rescue Service of the Ministry of Emergency Situations of RA
As a result of the 1,500 to 4,500 fires registered annually in Armenia 20-30 people die,
50-100 people get different degrees of burn, and the material damage caused to the
state and the population reaches 400 million to 2 billion AMD (Table 1).
According to the requirements of normative documents "Urban Development and
Construction 2.07.01-89, Urban Development: Urban and Rural Design and
Construction" as well as fire safety, the radius of fire depot service in the cities is to be
3 km and in rural areas no more than 10 km.
Based on this data, 348 communities remain outside of the current regional (marz) fire
units of the Armenian Rescue Service (ARS) of the RA Ministry of Emergency
Situations (MES), including 7 urban communities, as well as 4 forest zones, 2 reserves
and some sectors of the "Sevan" National Park.
A number of circumstances hinder fire units to ensure provision of proper service to
the population and territories. These include factors such as poor road conditions,
complex terrain, climate conditions, low level of precipitation in the summer months,
repeated frequent arson occurring during the hot months, low fire-resistance (4th and 5th
grade) of built houses and outbuildings in rural communities, uneven distribution and
scarcity of water sources, absence of simple early-response firefighting tools,
depreciation of firefighting vehicles, lack of technical and tactical means, the number
of residential areas located 10 kilometers or farther from the range of the fire rescue
teams (FRT), the delays in reaching to the fire site (30-50 minutes instead of required
10-15 minutes), etc.
The above mentioned circumstances, as well as the statistical data on the material
damage caused by the fires, the population and areas affected by the fires, including the
damage caused by such fires to forests and air pollution, lead to the necessity of
creating new inter-community firefighting patrol bases, or mobile firefighting units.
The bases will significantly reduce the time needed to reach to the fire site, provide
services to remote and border rural communities, handle fire suppression of grass and
forest covered areas, and optimize the capacities of fire-rescue teams and the fleet of
fire engines.
The redistribution of 50% of the spare vehicles, that are in the possession of Yerevan
and Marz fire and rescue teams, to the inter-community volunteer firefighting bases in
the course of the initial phase, will make it possible to serve 137 rural and 3 urban
communities out of the above mentioned 348 communities in the Republic of Armenia.
At present, almost all Regional Administrations and more than 30 rural community
leaders are willing to initiate the inter-community main and mobile base station
expansion works with the assistance of the RA MES, thus allocating territories and
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necessary resources for them as well as restoring water tanks vehicles (having 2.5-5
tons of water capacity) and putting them on permanent duty. Where the listed
possibilities are missing, it is imperative to have a primary means of fire suppression in
order to comply with the fire regulations and rules.
In this regard, a priority program targeted to the creation of inter-community fire base
stations is proposed to be implemented in phases.
The first phase, planned to be implemented in 2012-2013, will enable the creation
of additional 15 new inter-community base stations that will primary serve 3 cities, 137
communities, 4 forest neighboring zones, 2 reserves, and 2 major resort zones, i.e. the
“Sevan” National Park and the “Tatev” monastery complex (Table 2).
To create inter-community fire base stations it is particularly necessary to implement
the following steps:






at the initial stage, ensure provision of one fire engine to each fire base station
from FRT spare vehicles/tools that are located nearby the given territory,
for forest fire early response ensure provision of equipment and tools by the
RA MES ARS, the community or other possible sources (grants, donations,
and etc.),
select fire fighting base station personnel from communities to implement the
seasonal summer works (July 1 to October 1),
implement permanent duties in shifts,
implement the training of civil personnel selected from the communities by the
assistance of nearby located FRT in the given base station, and the
qualification to be carried out in the RA MES Crisis Management State
Academy (CMSA).

The second phase, planned to be implemented in 2013-2015, will enable to serve
171 communities, 2 high importance facilities, and 2 military units pertinent to the RA
Ministry of Defense (MD) via the creation of 21 additional mobile inter-community
firefighter base stations (Table 3).
To create mobile inter-community fire base stations it is particularly necessary to
implement the following steps:



provide early-response off-road fire engines with 1t water capacity and up to
30l liquid foam capacity,
envisage having 10-20l capacity backpacks pumps, additional firefighting
tools, such as spark extinguishers and preliminary firefighting means (fire
extinguishers, incombustible blankets, etc.) for forest and vegetation covered
areas.

In particular, in April 2011 it is planned to complete the establishment of Garni base
station, which will serve 12 communities with a combined population of 20 thousand, a
part of the Khosrov State Reserve as well as historical, architectural and spiritual
centers (Garni, Geghard). The above mentioned will serve as an example to the
establishment of other base stations of the Republic (Picture 1).
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The phase dedicated to the creation of an aerial landing group would ensure
comprehensive implementation of the project. It is expedient to create the aerial
landing fire-rescue group within the ARS Special Rescue Team to address the
following tasks:





operative rapid response during major disasters, wildfires, man-made disasters,
as well as in case of rescue and diving works during complex weather
conditions,
implementing first-aid firefighting and rescue works in hard to reach and
remote areas and facilities as well as in dangerous vegetated and forest areas,
organizing emergency medical aid independently,
participating in international rescue operations.
Picture 1. Service area of
Garni firefighting base station

For the initial stage of aerial landing group creation and so as to handle the fire-rescue,
first medical aid, aerial investigation and recording works, as well as for landing and
training activities, it is necessary to obtain 3 rescue helicopters, 2 aircrafts and a
vehicle having high passability and equipped with a set of rescue and first-aid tools and
equipment.
Rescuers and rescue pilots will receive corresponding training and landing skills at the
RA MD Aviation Department's training/educational institutions or military training
units.
The total amount of financing needed for the project is 293,200,000 AMD. It is
expected that the project will be mainly implemented through the creation of intercommunity foundations, establishment of volunteer fire and rescue teams, their
staffing, settlement of financial-economic and technical activities with the RA MES
ARS, international grants and possible subsidies from the RA budget.
To implement the project it will also be necessary (according to the agreement reached
between the interested parties) to involve a share of the financial means allocated for
fire safety provision development to local self-governing authorities, "Hayantar"
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SNCO of the RA Ministry of Agriculture, the Bioresources Management Agency of
the RA Ministry of Nature Protection, the RA Police Public Order Administration, the
RA MD and the RA National Security Service.
Due to the created fire-rescue base stations in the framework of the project, it will be
possible to expand the fire rescue teams’ and forestries’ service areas, reduce the
number of fires and the time spent on responding to other emergency cases and
situations, enabling the prevention of the spread of fire untill the arrival of the main
forces as well as the implementation of primary rescue works thus substantially
increasing the level of the population's protection.
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1265

5247

2117

3762

2718

4493

2726

2296

225

Armavir

Gegharkunik

Kotayk

Lori

Shirak

Syunik

Tavush

Vayots Dzor

Yerevan

29700

2115

Ararat

Total

2736

Terriotory
in km2

Aragatsotn

Marz

2697

1323

73

116

118

165

255

188

112

139

107

101

2008

1785

821

84

61

118

138

132

147

81

71

72

60

2009

4331

1930

112

155

272

200

276

503

235

225

178

245

2010

Number of fires by years

0

1

1

4

3

0

2

3

0

1

30

15

2008

7

0

1

2

1

1

1

0

1

0

2

16

2009

6

0

0

0

2

2

1

4

3

1

2

21

2010

Number of victims by years

1875800

1541000

10590

16100

59170

20870

57170

30950

38500

25900

61040

14510

2008

378500

151200

2100

8200

12700

37500

53300

17500

32800

13900

22600

26700

2009

6330

22120

38100

19750

39230

13500

49320

27740

16210

12040

412260

167920

2010

Amount of the caused material damage (thousand RA
drams)

Table 1. The number of fires, victims and caused material damage in the Republic of Armenia in the course of 2008-2010.
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Aragatsotn / Ashtarak, Aparan,
Aragats, Talin

Ararat / Artashat, Ararat, Vadi, Masis

Armavir / Armavir, Vagharshapat,
Baghramyan Metstamor, NPP

Gegharkunik / Gavar, Martuni, Sevan,
Vardenis, Karmir

Lori / Vanadzor-1, Vanadzor-2,
Gugarq, Spitak, Stepanavan, Tashir,
Alaverdi, Odzun H.

Kotayq / Hrazdan, Abovyan,
Charentsavan, Eghvard, Hrazdan NPP

2.

3.

4.

5.

6.

Marz / FRT

1.

#

T. Tsaghkadzor (0), Kaqavadzor (5), Meghradzor (4), Marmarik (8),
Pjunik (10), Hankavan (15), forest zone

7. Tsaghkadzor

6. Garni

Tumanyan (0), Dsegh (5), Debet (10), Eghegnut (12), Vahagni (10),
Vahagnadzor (13), Dzoragyugh (10), Dzoraget (7), Antaramut (15),
Chkalov (7), Qarindj (3), Մարց (5), Lorut (15), Shamut (20), Ahnidzor
(20), Atan (20)
Garni (0), Goght (3), Geghart (8,) Geghadir (11), Kaqavaberd (10),
Hatsavan (8), Voghdjaberd (12)

Tsapatagh (0), Pambak (7), Daranak, Norakert (10), Djil (8), Artanish
(15), Shorzha (15), Areguni (15)

Nalbandyan (0), Djanfida (5), Pshatavan (10), Tandzut (15), Argavand
(12), Getashen (5), Berqashat (8), N.Kesaria (10), Amasia (5), Djrashen
(10), Armavir village (3), Hushakert (10), Araqs (8), Ajgeshat (10),
Arevik (15), N.Armavir (5)

Surenavan (0), Armash (4), Eraskh (8), Sevakavan (20)

Communities to serve and
distance from the base station (km)
Arteni (0), Aragats (8), Hako (15), Arevut (8), Karakert (8), Lernadzor
(10), Argina (10), Shenik (12)

5. TumanyanDsegh

4. TsapataghShorzha

3. Nalbandyan

2. Surenavan

Community base
stations
1. Arteni

Table 2. First phase of the proposed project on establishment of inter-community firefighting base stations.
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Syunik / Kapan, Goris, Sisian, Meghri,
Qajaran, Agarak H.

Vayots Dzor / Yeghegnadzor, Vayq,
Jermuk

8.

9.

Total`
FRT 46
FRT obj. 2
FRT H. 2

10. Tavush / Ijevan, Berd, Noyemberan,
Dilijan

Shirak / Gyumri-1, Gyumri-2, Ani,
Akhuryan, Arik, Amasia, Ashotsk

7.

New bases `
15, from which 1obj.

15. Artsvaberd

14. T. Ayrum

13. Azatamut

12.Areni

11. Martiros

10. Shinuhayr

9. Shikahogh

8. Bagravan

Azatamut (0), Sarigyugh (7), Sevqar (4), Achajur (4), Ajgehovit (6),
Ditavan (3), Vazashen (9), Parvaqar (12)
T. Ayrum (0), M. Ayrum (10), . Ayrum (12), Akhtala (13), Lichqadzor
(3), Artchis (6), Shnogh (10), Qarkop (8), Haghtanak (2), Ptghavan (8),
Dekhtsavan (3), Tchotchkan (8), Bagratashen (12), Debetavan (12)
Artsvaberd (0), Chinari (8), Ajgedzor (6), Movses (8), Verin
Karmiraghbyur (5), Choratan (3)
Additional serviced: communities - 137,
forest zone - 4, Reserves - 2

Martiros (0), Zaritap (6), Gomk (5), Kapuyt (10), Nor Aznaberd (12),
Bardzruni (12), Sers (4), Khndzorut (15), Akhta (12), Por (12)
Areni (0), Khachik (15), Elpin (12), Chiva (8), Amaghu (6), Gnishik
(12), Rind (5), Aghavnadzor (7)

Shikahogh (0), Srashen (3), Tsav (8), Hand (10), Tchakaten (8),
Shishkert (18), Shikahogh state reserve
Shinuhayr (0), Khot (3), Karahunj (8), Ardjis (10), Halidzor (3), Tatev
(10), Tandzapat (12), Aghavni (18), Kashuni (18), Svarants (18)

Bagravan (0), Nor Artik (3), Zarndja (10), Suser (5), Ani avan (2),
Anipemza (10), Hatsashen (15), Sorik (20), Tlik (10), Getap (13),
Hajkadzor (10), Jrapi (13), Aghin (13), Tsamaqasar (8), Nor shen (12)
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14. Dastakert
15. Gorahayq

Syunik / Kapan, Goris, Sisian, Meghri,
Kajaran, Agarak H.

7.
16. Geghi

12. Isahakyan
13. Berdashen

11. Lusaghbyur

10. Margahovit

9. Akhtala

7. Shozha
8. Dprabak

6. Vardenik

5. Metsamor

Geghi, Kajaran, Karin, Kart, Karchut, Musallam, Hajabaj,

Vardenik, Artsvanist, Tsovinar, Kartchaghbyur, Ltchavan,
Astghadzor, Zolaqar
Shorzha, Sevan, Artanish, Drakhtik, Jil, Tsovagyugh
Aygut, Getik, Jilakhlu, Kalavan, Dzoravank, Antaramej, Gosh,
Khachardzan
Akhtala, P. Ayrum, Neghots, Shamlukh, Bendik, Teghout,
Shnogh, M. Ayru
Margahovit, Fioletovo, Lermontovo, Gazanabuts state.
enterprise, Tezhler Forests
Lusaghbyur, Mets Parni, Tsaghkaber, Khnkoyan, Geghasar,
Katnajur, Hartagyugh, Lernavan
Isahakyan N. Artik, Zarnja, Sasun, v. Anik, Hatsashen, Sorik
Berdashen, Amasia, Paghakn, Garnalich, Zorakert, Tsaghkut,
Lorasar, Yeghnajur, Shaghik, Zarishat, Alvar, Darik, Border dir.
Dastakert, Soflu, Tsoruni, Toronik, Akhlatyan, Bnunis, Tolors
Gorhayk, Sisian, Tsghuk, Sarnakunk, Voskedzor, Spandaryan

T.Metsamor, Taronik, Aknalitch, Zartonq,

Kosh, Ujan, Avan, Sasunik, Lernarot, Aruch, Shamiram,
Partizak, Bazmabert, Kaqavadzor, Antuna
Lusashogh, Shaghap, Urtsadzor, Usrtsalandj, Vardashat,
Lanjanist, Lanjar, Zangakatun
Yeraskhahun, Jrapi, Jrarat, Vardanashen, Gay, Margara, Araqs,
Haykashen, Arazap, Vanand

2. Kosh
3. Lusashogh
(Shaghap)
4. Yeraskhahun

Communities to serve
Norashen, Budjakan, Aragyugh, Saralanj, « "Mount Ara" Forest
Reserve, Hartashen, Shenavan

Community base stations
1. Yernjatap

Shirak / Gyumri -1, Gyumri -2, Ani,
Akhuryan, Artik, Amasia, Ashotsk

Lori / Vanadzor-1, Vanadzor -2,
Gugark, Spitak, Stepanavan, Tashir,
Alaverdi, Odzun H.

Gegharkunik / Gavar, Martuni, Sevan,
Ararat, Karmir

Armavir / Armavir, Vagharshapat,
Baghramian, Metsamor NPP

Ararat / Artashat, Ararat, Vedi, Masis

Marz / FRT
Aragatsotn / Ashtarak, Aparan,
Aragats, Talin

6.

5.

4.

3.

2.

1.

#

Table 3. Second phase of the proposed project on establishment of inter-community firefighting base stations.
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Tavush / Ijevan, Berd, Noyemberyan,
Dilijan

Vayots Dzor / Yeghegnadzor, Vayk,
Jermuk

Total`
FRT 42
FRT obj. 1
FRT H. 2

9.

8.

New bases 21

21. Hovq

20. Voskevan

19. Vahagnavan

18. Shatin

17. Lichq

Khayahan, Kyorut, Pirlu, Geghavank, Getashen, Vocheti,
Kadurt
Lichk, Sarashen, Tsav, N. Hand, Tchakaten Shishkert, Kaler
Forest Reserve
Shatin, Yeghegnadzor, Vardabuynk, Salli, Yeghegis, Hermon,
Goghtanik, Kalasar, Aghnjadzor, Taratumb, Karaglukh, Hors,
Vardahovit, Getkvank, Sevzhayr
Vahagavan, Berd, Tsaghkavan, Paravakar, Vazashen, Nerkin
Karmiraghbyur
Voskevan, Voskepar, Koti, Baghanis, Jujevan, Bordering
Military Bases, Barekamavan, Kirants, Hacharkut, N.
Tsaghkavan.
Hovk - Haghartsin, Dilijan, Gosh, Parz Lake, Khachardzan,
Aghavnavanq, Tchermakavan, Dilijan National Park`s Forests
Additional serviced: communities – 171, forest zone – 2,
reserves – 2

Հրդեհավտանգության աստիճանի կանխատեսումը
Զ.Պետրոսյան, Ռ.Աբրահամյան
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
«Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ օդերևութաբանության կենտրոն
Անտառային հրդեհները դեռևս մնում են որպես բնական աղետալի հզոր
երևույթներից մեկը: Չի հաջողվում ստեղծել ցուցանիշ, որն իդեալականորեն
կհամապատասխանի փաստացի ձևավորվող հրդեհին, նախ` հրդեհային
աղետների առաջացմանը նպաստող պայմանների բազմազանության, երկրորդ` առաջացնող գործոնների բարդ փոխհարաբերության, երրորդ` բնական տարբեր պարամետրերի դիտարկումների սկզբնական տվյալների անբավարարության և մեծ դիսկրետայնության պատճառով:
Օդերևութաբանական պայմանները համարվում են բնության մեջ հրդեհների առաջացման գլխավոր գործոններից մեկը: Ըստ օդերևութաբանական
պայմանների հրդեհի հավանականության քանակական արտահայտումը,
հրդեհավտանգավորության համակարգային ցուցանիշն է (ՀՑ), որը մշակվել
է Վ.Գ.Նեստերովի [1] կողմից և գործնականում կիրառվում է տարբեր տարածաշրջաններում յուրաքանչյուր տարածաշրջանին հատուկ ձևափոխումներով:
Հրդեհավտանգության ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է չորացնող և
խոնավացնող գործոնների հաշվեկշիռ`
ՀՑ =
որտեղ`

 T - T  T
n

1

d

d

T -ն օդի ջերմաստիճանն է,
Td -ն ցողի կետի ջերմաստիճանն է,
n-ը տեղումներով օրերի թիվը:

Բանաձևը ստացվել է էմպիրիկ վերլուծությունների արդյունքում: Հաշվի
են առնվում 3 մմ/24 ժամ քանակից սկսած տեղումները (համարվում է, որ 3մմ
պակաս տեղումները լուրջ խոնավացում չեն առաջացնում):
Հրդեհավտանգավորության նշված ցուցանիշը կարող է փոփոխվել մեկից
մինչև մի քանի հազար աստիճանի սահմաններում, իսկ կայուն շոգ և չոր
եղանակի դեպքում` գերազանցել 10000 աստիճանը: Հրդեհավտանգավորության աստիճանի բնութագրիչների համար արժեքների ողջ տիրույթը բաժանվում է 5 կարգի (աղյուսակ 1): Սկզբնական էտապում մտցվում են
ուղղումներ, որոնք հաշվի են առնում սեզոնային առանձնահատկությունները և մակերևույթի ծածկը:
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Աղյուսակ 1. Հրդեհավտանգավորության աստիճանի սանդղակը ըստ եղանակային
պայմանների
Հրդեհավտանգ
ժամանակահատվածներ
ըստ շրջանների
Գարուն-ամառային շրջան.
ձյան ծածկույթի
վերացումից մինչև հունիս
Ամառային շրջան.
հունիսից մինչև օգոստոսի
31-ը
Ամառ-աշնանային շրջան.
սեպտեմբերի 1-ից մինչև
ձյան ծածկի առաջացումը

ՀՑ վերին սահմանը
Կարգեր
I

II

III

IV

V

150

700

2000

10000

>10000

550

2000

5500

10000

>10000

200

800

1400

10000

>10000

Բանաձևը բավականին կոպիտ է ներառում տեղումների քանակը, այն
ուղղակիորեն հաշվի է առնում միայն տեղումների առկայության փաստը,
չնայած քանակն իր ազդեցությունն է ունենում խոնավության դեֆիցիտի
վրա: Այսպես, երկարատև, առանց տեղումների, ժամանակաշրջանից հետո,
3մմ քանակի միանվագ տեղումների դեպքում ցուցիչի զրոյացնելը չի տալիս
հրդեհավտանգավորության պահպանվող իրական վտանգը: Տարբեր քանակի տեղումների դեպքում բուսածածկը գտնվում է խոնավացման տարբեր
մակարդակում, որը հնարավոր չէ քանակապես գնահատել, իսկ ամպամած և
թույլ տեղումներով եղանակի ժամանակաշրջանը, ինչ որ չափով նվազեցնում
է երևույթների առաջացման հավանականությունը:
Դրանով պայմանավորված հրդեհավտանգավորության ցուցանիշը (ՀՑ)
ենթարկվում է անընդհատ փոփոխության, անփոփոխ թողնելով կուտակված
չորայնության հաշվարկի իրական սկզբունքը (այսինքն ստացված ՀՑ որոշակիորեն տարբերվում է իրական վիճակից): Այնուհետև ՀՑ ստացված արժեքը
որակապես ճշգրտվում է կախված տեղումների քանակից՝ ինչքան մեծ է ՀՑ
արժեքն, այնքան ավելի շատ տեղումներ են պահանջվում դրա զրոյացման
համար: Այն կախված է նաև քամու արագությունների տարբեր արժեքներից:
«Հայհիդրոմետ»-ում մշակվել է ՀՑ հաշվարկման համակարգչային կիսաավտոմատացված ալգորիթմ (աղյուսակ 2):
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Աղյուսակ 2. Հրդեհավտանգավորության կարգը կախված ջերմաստիճանից և
խոնավությունից
Օրեր/ամիսներ
1
2
3
4
5
6

(t- )



t
40
41
41
37
37
34

16
14
9
15
18
15

24
26
32
22
19
19

Երևան (հունիսի 25-ից օգոստոսի 25)

45

ՀՑ
կարգ

K
960
1040
1312
756
648
594

8490
9530
10842
11598
12246
12840

4-րդ
4-րդ
5-րդ
5-րդ
5-րդ
5-րդ

Նկար 1. Հրդեհավտանգության աստիճանի
կապը ջերմաստիճանի
և խոնավության դեֆիցիտի հետ

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
Հրդեհավտանգություն

Ջերմաստիճան

Ցողի կետի պակասորդ

Ներգրավված օդերևութաբանական տարրերը ցույց են տալիս ստեղծված
հրդեհավտանգավորության աստիճանի կապը օդերևութաբանական տարրերի հետ:
Նկար 1-ում պատկերված է հրդեհավտանգավորության աստիճանի
կապը ջերմաստիճանի և խոնավության դեֆիցիտի հետ հանրապետության
կենտրոնական մասի, հյուսիսային և հարավային կեսերում: Բնակլիմայական առանձնահատկություններով պայմանավորված հրդեհավտանգավորության կարգը որոշակիորեն տարբերվում է ըստ դիտման ժամանակահատվածի և ուժգնության աստիճանի՝ կայաններում դիտված տեղումների
քանակը կարող է չհամապատասխանել հարակից տարածքներում դիտված
տեղումների քանակին, որոնց համար ՀՑ հաշվարկվում է: Արդյունքում գնահատվում է հրդեհավտանգավորության միտումը` համեմատաբար ընդհանուր տարածքի համար, առանց ճշտելու կոնկրետ շրջանները:
Հաշվարկային կանխատեսման մեթոդների մեծացող ծավալը և նոր
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նրա տարածաժամանակային մասնատման
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հնարավորությունները թույլ են տալիս լուծելու բնության բազմագործոն երևույթների կանխատեսման խնդիրները:
Հայաստանում ներդրվել են եղանակի կանխատեսման թվային երկու մոդել, որոնցով բավականին մեծ ճշգրտությամբ կանխատեսվում է 1-5 օրվա
վաղօրոքությամբ գետնամերձ շերտի ճնշման, ջերմաստիճանի և քամու
դաշտերը տարբեր իզոբարական մակերևույթների վրա, ամպամածության և
տեղումների բաշխումը (նկարներ 2, 3): Քարտեզներից ներգրավված համապատասխան պարամետրերն ու նրանց ածանցյալները կիրառվում են ֆիզիկավիճակագրական սխեմաներում` հրդեհավտանգավորության աստիճանը
կանխատեսելու համար:
Նկար 2. Օդի գետնամերձ հարաբերական խոնավություն

Նկար 3. Օդի ջերմաստիճան և
ճնշման գեոպոտենցիալ
բարձրություն (AT-850մբ)
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Կանխատեսման սխեման՝
1. փաստացի տվյալների ներգրավում մոդելի ստացման համար,
2. եղանակի կանխատեսման թվային մոդելի ստացում,
3. երկրի մակերևույթի օդի ջերմաստիճանի և տեղումների կանխատեսված արժեքների ներգրավում թվային մոդելից,
4. նախորդ օրերի տեղումների և ջերմաստիճանի փաստացի գումարային քանակի ներգրավում հրդեհավտանգության մոդելում ,
5. բացակայող կամ սխալ տվյալների վերականգնում/ճշտում,
6. ՀՑ գումարային ցուցանիշի հաշվարկ:
Հղումները բերված են հոդվածի անգլերեն տարբերակի վերջում:
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Forecasting the Fire Probability
Z. Petrosyan, R. Abrahamyan
Meteorological Center of the “ArmHydromet” SNCO of the
Ministry of Emergency Situations of RA
Forest fires are still one of the most intense natural disasters. The humanity has not
been successful in creating an indicator that will ideally match the actual fire behavior firstly, because of the diversity of conditions that contribute to causing a fire,
- secondly because of the complex interrelation between casual factors, including
anthropogenic factors, - thirdly because of insufficient baseline data for the verity of
observed natural parameters and for their significant discreteness.
Meteorological factors are the main elements creating the conditions for fires in the
wildlife. The quantitative expression of fire probability using variables per
meteorological conditions is the Fire Index (FI), which has been developed by V. G.
Nesterov and is used in practice in various regions with respective modifications
typical for that particular region [1].
Fire Potential Index is the balance of drying and humidifying variables:
FI =
where:

 T - T   T
n

1

d

d

T - is the air temperature,
Td - is the dew point temperature,
n - is the number of days with precipitation.

The formula has been developed based on empirical studies. For the quantitative
measurement of precipitation, readings equal to, or greater than, 3mm/24 hours are
recorded. Respectively, precipitation of less than 3 mm within a 24 hour period is not
recorded as it is considered not to significantly affect humidity.
The mentioned FI can range from one up to several thousand and, in the case of
continual hot and dry weather, the index can exceed 10000. The variables to define the
fire potential are classified into five categories (Table 1). At the initial stage some
corrections and modifications are made based on seasonal characteristics and land
cover.
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Table 1. Fire potential categories based on weather conditions.

FI Higher Limit

Classification of Fire Prone
Seasons

Categories
III

V

I

II

IV

Spring-summer period:
from seasonal snow cover
melt to June

150

700

2000

10000

>10000

Summer period:
from June to 31st of August

550

2000

5500

10000

>10000

Summer-fall period:
from 1st of September to
arrival of snow cover

200

800

1400

10000

>10000

The FI formula includes the data on precipitation by directly building on the fact of
precipitations but the amount. It gives the rough accuracy of precipitation involvement
in to the model, though the quantity has an influence over the deficit of humidity. In
reality, one-time precipitation in an amount of 3 mm after an extended period of
precipitation-free weather and the nullification of the gauge index does not reflect the
real fire danger remaining in the air. Different amounts of precipitation result in varied
degrees of moisture in the vegetation, which is not possible to assess in qualitative
terms, meanwhile the lasting cloudy weather with light precipitation to some extent
reduces the probability of occurrences of such phenomena.
This modification of the Fire Index does not touch the real principle for calculation of
the accumulated dryness (i.e. the generated FI is considerably different from the real
situation). Then the FI value is being qualitatively verified depending on the amount of
precipitation: the bigger the FI value - the greater amounts of precipitation is required
for its nullification. Furthermore, the FI value is verified based on wind speeds. A half
automated computerized algorithm has been developed in “ArmStateHydromet” for
calculation of FI values (Table 2).
Table 2. Fire potential category depending on the temperature and humidity.

Days/months
1
2
3
4
5
6
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(t- )



t
40
41
41
37
37
34

16
14
9
15
18
15

24
26
32
22
19
19

FP
category

K
960
1040
1312
756
648
594

8490
9530
10842
11598
12246
12840

4th
4th
5th
5th
5th
5th

45

Yerevan (from
(July
ր
ի 25
ի to
ից 25
գ of August)
ի )

40
35

Figure 1. The relevance of
temperature and humidity deficit
to the fire potential.
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The involved meteorological elements indicate the degree of fire potential with
relevance to meteorological conditions.
Figure 1 shows the degree of relevance between the temperature, humidity deficit and
fire potential in the central, northern and southern parts of the country. The fire
potential is distinctively different depending on the weather and climate parameters for
the review period and their intensity level.
However, the amounts of precipitation in the stations can be different from those
observed in the adjacent territories for which the FI is being estimated. As a result,
estimation characterized the probability of a fire, for a relatively expanded coverage.
The increasing volumes of the quantitative methods of forecasting and the growing
possibilities for their spatiotemporal distribution with the help of latest technologies
help us in forecasting the nature’s multi-variable phenomena. Two digital weather
forecast models have been implemented in Armenia that predict the air mean see level
pressure (MSL), surface temperature and wind, the geopotential (Figures 2, 3) wind
and temperature at different levels, precipitation intensity and cloud cover with
significant accuracy for 1-5 days. These variables and their derivatives are being used
in various physical and statistical schemes to predict the degree of fire probability.
The scheme of prediction:
1. The observed weather parameters integration in to the numerical weather
predicting models(NWP);
2. Operation of the NWP
3. The surface temperature and precipitation amount deriving from the NWP
models.
4. Observed temperature and precipitations integration into the FI model
5. Missing or incorrect data recovery/correction;
6. FI ccumulative index calculation.

103

Figure 2. Surface Relative
Humidity

Figure 3. Temperature and
geopotential at AT-850mb

References:
1. Нестеров В. Г. Горимость леса и методы ее определения. - М.: Гослесбумага,
1949.
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Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող
անտառտարածքների հրդեհավտանգության
գնահատումը և կառավարումը
Ա.Զիրոյան
ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի
կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Հայաստանի բուսածածկույթի, այդ թվում նաև անտառների ձևավորման
ու զարգացման գործում, կլիմայական և անտրոպոգենից բացի, մեծ ազդեցություն ունի նաև պիրոգեն/հրդեհ/ գործոնը: Այդ երևույթը դիտվել է մինչև
մարդկային գործոնի հանդես գալը, և որի բռնկման համար հիմք են ծառայել
մթնոլորտային ամպրոպներն ու կայծակները: Հետագայում այն մեծ չափերի
է հասել մարդու անմիջական ազդեցության հետևանքով: Պիրոգեն գործոնը և
հատկապես երկարատև հրդեհները հսկայական փոփոխությունների են ենթարկել բնական բուսականության կազմն ու կառուցվածքը: Առանձնապես
տուժել են անտառները, որն արտահայտվում է թե՛ տարածական, և թե՛ տեսակների քանակական ու որակական հատկանիշներով:
Երկրաբուսաբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հանրապետության անտառները կազմել են ընդհանուր տարածքի 35-40%, իսկ
այժմ՝ այն հասնում է 10-12%: Եվ անտառտարածքների կրճատման գործում
բացասական դեր են խաղացել նաև երկարատև ու անկառավարելի հրդեհները:
ՀՀ բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող
Հայաստանի ազգային պարկերում (Սևան, Դիլիջան, Արևիկ, Արփի լիճ) և
պետական արգելոցներում (Շիկահող, Խոսրովի անտառ) անտառտարածքները զբաղեցնում են շուրջ 71 հազ. հա, որը կազմում է հանրապետության
ընդհանուր անտառտարածքների մոտ 20%-ը: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում բավարար հիմքերի վրա է դրված հրդեհային անվտանգության ապահովումը, որով և բացատրվում է հատկապես վերջին 15-20
տարիներին անտառային հրդեհների բացակայությունը կամ որոշ հատվածներում դրանց աննշան թույլ բռնկումները: Անտառների հրդեհավտանգության գնահատման և կառավարման համար անհրաժեշտ է բացահայտել
հրդեհների առաջացման ու տարածման պատճառները և մշակել դրանց
հսկողական ու վերհսկողական մեխանիզմները:
Անտառների հրդեհավտանգությունը բնորոշվում է անտառի տիպով և
բնական պայմաններով: Ըստ հրդեհավտանգության այն կարելի է բաժանել 4
կարգի՝
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1) բարձր հրդեհավտանգ` դիտվում է անտառի ցածրադիր գոտում (մինչև
1300մ բարձրություն), երբ օդի միջին ջերմաստիճանը 20-25° աստիճան է, իսկ
օդի հարաբերական խոնավությունը 40%-ից ցածր,
2) միջին հրդեհավտանգ` միջին գոտի (1300-1800մ), որտեղ երկար ժամանակ դիտվում է չոր եղանակ, հարաբերական խոնավությունը 40-60%,
3) ցածր հրդեհավտանգ` բարձր գոտի (1800-2300մ), անձրևները հաճախակի են, հարաբերական խոնավությունը 60-80%,
4) թույլ հրդեհավտանգ` անտառի վերին գոտի (2300մ-ից բարձր), երբ
անձրևներն առատ ու երկարատև են, հարաբերական խոնավությունը
80%-ից բարձր է:
Անտառային հրդեհներն ըստ իրենց ծագման ու տարածման բնույթի լինում են գետնատարած, սաղարթային և ստորգետնյա: Գետնատարածի դեպքում հիմնականում այրվում է թափուկը, խաշամը, մամռային և խոտային
ծածկույթը, հրդեհի տարածման արագությունը կազմում է 1-3 մ/րոպե: Այս
դեպքում հիմնական ծառերը չեն վնասվում կամ քիչ են վնասվում: Սակայն
արագընթաց գետնատարած հրդեհի դեպքում, որոշ դեպքերում, այրվում են
նաև ենթանտառն ու մատղաշը: Սաղարթային հրդեհի ժամանակ խոտածածկի, թափուկի, խաշամի հետ միասին վառվում է նաև ծառերի սաղարթը: Սաղարթային հրդեհի տարածումն ընթանում է թռիչքաձև, տարածման միջին
արագությունը հասնում է մինչև 40 մ/րոպե: Երբեմն գետնատարած ու սաղարթային հրդեհները հանդես են գալիս միաժամանակ ու միասնական
ուժով: Ստորգետնյա հրդեհի դեպքում այրվում է, հիմնականում, տորֆային
շերտը` մինչև 1-1,5 մ հզորությամբ: Ստորգետնյա հրդեհի արագությունը չի
անցնում օրական 7 մ-ից, տևողությունը`մեկ կամ մի քանի օրից մինչև մի
քանի ամիս:
Անտառային ծառաթփերն ըստ հրդեհակայունության (կրակակայունություն) բաժանվում են 3 խմբի` բարձր հրդեհակայուն բույսեր (կաղնի,
բոխի, հացենի, բարդի, արոսենի), միջակ (հաճարենի, կեչի, թխկի, լորենի,
սզնի), թույլ (գիհի, սոճի, մասրենի և այլն): Պիրոֆիլ հրդեհակայուն են հիմնականում բորյալ և կովկասյան ֆլորայի ներկայացուցիչները, որոնք աչքի են
ընկնում իրենց մեզոֆիլ հատկությամբ, իսկ դրանց սերմերը սովորաբար
պատված են ամուր կրակադիմացկուն թաղանթով կամ մաշկով: Միաժամանակ թույլ հրդեհակայուն կամ արագ այրվող են համարվում իրանա-թուրանական պրովինցիայի քսերոֆիլ ծառաթփային կենսաձևերը, որոնց մեծ մասի
սերմերը նույնպես այրվում են և կորցնում իրենց ծլունակությունը: Խոտերից
առավել պիրոֆիտ են համարվում բազմամյա հացազգատարախոտային կենսաձևերը, որոնք ունեն վերգետնյա կնձիկային կառուցվածք և խոր գնացող
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արմատային համակարգ` վեգետատիվ վերսկսող բողբոջներով հանդերձ:
Արագ այրվում են միամյա խոտաբույսերը:
Անտառահրդեհային ժամանակաշրջան` այն առանձնապես կարևորվում է հրդեհների ծագման ու տարածման ժամկետների բացահայտման
համար: Մեր հանրապետության լայնատերև սաղարթավոր անտառների
համար այն համընկնում է ամռան երկրորդ կեսին և աշնանը, իսկ ասեղնատերևավորների համար` գարնան և ամռան ամիսներին:
Անտառային հրդեհների պարբերականություն` անտառի որոշակի տարածքում հրդեհների կրկնության հավանականություն և հաջորդականություն: Տարբերվում են բազմամյա, սեզոնային և օրական: Դրանց առաջացման ու կրկնման հավանականությունը պայմանավորված է առաջին հերթին
կլիմայական գործոններով, աճելավայրով և վառվող կենսանյութի բնույթով:
Անտառային համակեցությունում պիրոգեն հերթափոխության /սուկցեսիա/ ընթացքը կախված է ֆիտոցենոզի արտադրողականությունից, էներգետիկ հզորությունից և կենսանյութի շրջանառության բնույթից: Առանձնացվում են ֆլուկտացիոն, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, դարավոր հերթափոխություն: Ֆլուկտացիոն հերթափոխության դեպքում հրդեհված բուսազանգվածը կազմում է տարածքի ընդհանուր զանգվածի մինչև 20%, որի դեպքում բուսածածկի վերականգնումը (դեմուտացիա) տևում է 1-5 տարի: Կարճաժամկետի դեպքում հրդեհվում է բուսազանգվածի մինչև 40%-ը, դեմուտացիոն տևողությունը հասնում է մինչև 30 տարի: Երկարաժամկետի դեպքում
այրվում է բուսազանգվածի մինչև 80%-ը, դեմուտացիոն տևողությունը մինչև
100 տարի: Դարավոր հերթափոխության (էվոլուցիոն) դեպքում այրվում է
համարյա ամբողջ բուսազանգվածը, իսկ դեմուտացիոն տևողությունը` 100
տարուց ավելի, որն առանձին անտառային տիպերում կամ ծառուտներում,
կախված աճելավայրի պայմաններից, կարող է հասնել մինչև 300 տարի:
Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում գործում
են հակահրդեհային միասնական կանոններ, որը բացի տեխնիկատնտեսական, ընդգրկում են նաև բնապահպանական անտառվերականգնման համակարգված միջոցառումներ:
Պահպանվող անտառտարածքներում մշակվում են անտառհրդեհային
քարտեզներ, որոնք ցույց են տալիս անտառային քառակուսում գերակշռող
ծառատեսակը և հրդեհավտանգության աստիճանը: Անտառհրդեհային
շրջանացումը` հրդեհավտանգության տեսակետից միանման տարածքների
խմբավորում, ինչը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր մարզի կամ
շրջանի համար մշակելու հակահրդեհային միջոցառումների միասնական
օպտիմալ եղանակներ ու կանոններ: Հրդեհային դիտակետը հատուկ կառուցված (15-35 մ բարձրության), կամ լեռնալանջի գագաթին սարքավորված
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դիտակետ-աշտարակ է: Ընդ որում, 15 մ բարձրությամբ դիտակետից դիտման տեսադաշտը կազմում է 15 կմ, 25 մ բարձրությունից`20 կմ, 35 մ բարձրությունից`25 կմ: Կատարվում են նաև բարձրավոլտ հոսանքալարերի մեկուսացում, զբաղեցրած տարածքների հաշվառում և անսարքությունների վերացում: Անտառվերականգնումը և կենսաբազմազանության ապահովումը
իրականացվում է մարդու ակտիվ միջամտությամբ հրդեհված նախկին անտառածածկ տարածքներում (բացառությամբ արգելոցային ռեժիմի):
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Assessment and Management of Forest Fire Risks in the Specially
Protected Areas of Nature
A. Ziroyan
Bioresources Management Agency of the
Ministry of Nature Protection of RA
The pyrogenic (fire) factor in addition to the climate and anthropogenic factors has
significant influence on the vegetation cover of Armenia, including also on the
formation of forests and their development. Before the introduction of the human
factor, fires were mostly ignited by thunders and lightning. The phenomenon grew to
considerable sizes later on due to direct human impacts. The pyrogenic factor and,
particularly, long-lasting fires have caused major changes in the composition of
natural vegetation and its structure. Mostly suffered forests which are distinguished for
their spatial characteristics, as well as for quantitative and qualitative characteristics of
species.
Geo-botanical studies showed that forests of Armenia covered 35-40% of the total
area, but now it is 10-12%. The long-lasting and uncontrolled fires had a negative
impact on reduction of forest covered areas. In the national parks of Armenia (Sevan,
Dilijan, Arevik, Lake Arpi) and in state reserves (Shikahogh, Khosrov Forest), that are
under the Ministry of Nature Protection of Armenia (MNP), forest areas occupy
approximately 71 thousand hectares, which is nearly 20% of the total forest area of the
country. The fire safety issue is addressed to a satisfactory level in the specially
protected areas of nature, which accounts for the absence (or the rare occurrence of
some minor flares) of forest fires particularly in the last 15-20 years in these areas. For
wildfire risk assessment and management it is necessary to identify the causes and
spread of fires and develop control and oversight mechanisms.
Fire risks of forests are distinguished by the types of the forest and natural conditions.
The following four levels of fire risk are classified:
1. Highly likely: observed in low-set zones (up to 1300m), with an average air
temperature of 20 – 25°C and relative humidity of less than 40%,
2. Medium (moderately) likely: observed in medium zones (1300-1800m), with a
long-lasting dry weather and relative humidity of 40-60%,
3. Slightly likely: observed in low-set zones (1800-2300m), with frequent
rainfalls and relative humidity of 60-80%,
4. Unlikely: observed in the upper belt of the forest (more than 2300m), with long
lasting and abundant rainfall, and relative humidity of over 80%.
Forest fires are of three distinct natures differentiated based on their origin and the way
they spread: surface fires, crown fires and ground fires. In case of a surface fire mostly
the dead-fallen wood, litter, moss and grass layer get burnt and the fire-spread rate is
approximately 1-3m per minute. This normally causes little or no damage to the
dominant trees, however, when the fire moves fast it can also burn the understorey and
young trees. In a crown fire the canopy is also burned. A crown fire spreads in a spot
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fire manner and the average spread rate reaches up to 40m per minute. Surface and
crown fires may occur at the same time with combined intensity. In case of a ground
fire mostly the peat layer gets burnt penetrating into the underlying soil for up to 11.5m. The daily spread rate for the underground fire usually does not exceed 7m and it
can last from a day or two up to several months.
The tree and shrub species of the forests are divided into three groups based on their
fire retardant features: highly fire retardant (oak, hornbeam, ash, poplar, rowan),
moderately fire retardant (beech, birch, maple, linden, hawthorn) and slightly fire
retardant (juniper, pine, brier, etc). The species of boreal and Caucasian flora are
mostly considered pyrophitic fire resilient/resistant, which are known for their
mesophilous characteristics and their seeds usually are covered with thick fire-resistant
coating. However, most of the xerophilous tree and shrub species of the Irano-Turanian
provinces are either slightly fire-retardant or burn quickly and in most cases their seeds
burn and suffer germination losses. The perennial forbs having a clod-like form above
surface and deep roots developing from bulbs are considered the most pyrophitic
grasses. Annual grasses burn rapidly.
It is particularly important to identify the possible origins of the forest fires and predict
their spread during the fire prone season. In our country for the broad-leaved forests
typically it is the second half of summer and autumn, whereas for conifer forests - the
spring and summer months.
The frequency of forest fires (likelihood and return in certain forest areas) is classified
as multiyear, seasonal and daily occurrence. Fire occurrence and recurrence primarily
depends on climatic conditions, geography and vegetation cover.
The course of pyrogenic successions in forest communities depends on the productivity
of phytocenosis, energetic capacity and the nature of biomass turnover. There are
different sorts of pyrogenic succession: fluctuative, short term, long term, and secular.
In case of fluctuative succession the burnt biomass covers up to 20% of the total area
and vegetation recovery will take place within 1-5 years. In the short-term case the fire
destroys up to 40% of the biomass and the recovery lasts for 30 years; in the long-term
case the fire destroys up to 80% of the forest recovery takes up to 100 years. In case of
secular succession (evolutionary), almost all the vegetations is destroyed and recovery
period lasts over 100 years and depending on productivity of the habitat of certain
types of forests can reach up to 300 years.
In Armenia’s specially protected areas of nature unified firefighting rules are applied,
which include coordinated measures in terms of technology, environmental protection
and reforestation. In the protected forest areas wildfire maps are being developed that
define the forest types with prevailing species composition for a given forest sector and
also assess the fire risk. Grouping the forest areas from the perspective of being prone
to similar fire risk level enables the development of the most optimal unified fire
prevention and management methods and rules for every region and district.
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A fire watching points is a special construction at the height of 15-35m or an equipped
observation point at the peak of a mountain. The view shed for a tower at 15m high is
15km, for 25m high – is 20km and for 35m high – is 25km.
Reforestation is carried out in the forest areas destroyed by human caused fires except
of the reserve zones.
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Անտառային բացատների և գյուղատնտեսական
ցանքատարածությունների հրդեհների մարումն
օդի բարձր ճնշման շիթի միջոցով
Ռ.Արտեմյան1, Ա.Մազմանյան2
1Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի
կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն
2Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի
գյուղմեքենայացման ամբիոն
Անտառային բացատներում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ցանքատարածություններում ծագած հրդեհները հաճախ ընդունում են մեծ չափեր
շրջապատում կրակմարիչ միջոցների բացակայության պատճառով: Հրդեհի
ճակատում առաջացած կայծերը քամու օգնությամբ կրակի նոր օջախների
առաջացման և հրդեհի մակերեսի մեծացման պատճառ են դառնում: Հրդեհի
տարածման արագությունը կախված է քամու արագությունից, օդի հարաբերական խոնավությունից, այրվող նյութերի խտությունից և նյութերի այրման
արագությունից:
Որպես կանոն, հրդեհներն ունեն մակերեսային այրման տարբեր ձևեր`
շրջանաձև, անկյունային, էլիպսաձև և այլն: Ելնելով հրդեհի տարածման ձևերից, ինչպես նաև կրակմարիչ միջոցների քանակից և տեսակներից` անտառային բացատների և գյուղատնտեսական ցանքատարածությունների հրդեհները կարելի է մարել բոցի ճակատի տարածման ուղղությամբ, այրվող մակերեսի պարագծով կամ պարագծի մի մասով, և, հազվադեպ, ամբողջ մակերեսով՝ միաժամանակ ընդգրկմամբ: Նման հրդեհների մարման հիմնական միջոցը ջուրն է: Սակայն այդ հրդեհները կարող են բռնկվել ինչպես բնակավայրերից, այնպես էլ ջրի աղբյուրներից հեռու: Տեղանքի ռելիեֆից կախված
հաճախ դժվարանում է ջրի տեղափոխումը հրդեհի վայր, հետևաբար ջրի օգտագործումը դառնում է սահմանափակ` կախված տեղափոխման տեխնիկական տարբեր միջոցներից և մեծ հեռավորություններից:
Առաջարկվող կրակմարիչ միջոցը օդի բարձր ճնշման շիթի միջոցով
հրդեհի տարածման գոտում հակահրդեհային պատնեշի ստեղծումն է,
ինչպես նաև կրակի մարումը օդի բարձր ճնշմամբ, որը քանդում է չոր հողի
մակերեսը, պոկում և շպրտում է կրակի վրա:
Հրդեհի դեմ պայքարի միջոցները տարբեր են և բազմազան: Օգտագործում են ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ քիմիական միջոցներ: Օդի ճնշման
միջոցով հրդեհի մարման համար գոյություն ունեն հետևյալ միջոցները, օրինակ՝ օդամեխանիկական փրփուրային կրակմարիչները, որտեղ որպես
կրակմարիչ նյութ է բարձր ճնշման օդի (90%), ջրի (9.5%) և փրփուրագոյաց-
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նող նյութի խառնուրդը (0.5%): Բարձր ճնշման տակ կրակմարիչ նյութը
մղում են այրման գոտի և մարում այն:
Առաջարկվող տեխնիկական միջոցն իրենից ներկայացնում է շարժական ներքին այրման շարժիչով աշխատող կոմպրեսոր: Օդը կոմպրեսորից
բարձր ճնշման ռետինե խողովակով մղվում է այրման գոտի, որի վերջնամասում տեղադրված է փական և 2-3մ երկարությամբ կոնաձև ծայրապանակով
մետաղե խողովակ: Օդի շիթը կրակից որոշակի հեռավորության վրա
ուղղվում է դեպի հողը, քանդելով, պոկելով նրա վերին շերտը, փոշիացնում և
շպրտում է այրման գոտի: Նման տեխնիկական միջոցը կարելի է պատրաստել, այնպես, որ մարդը կարողանա ուսապարկի միջոցով տեղաշարժել կամ
տեղադրելով մոտոցիկլի, հեծանիվի, իսկ մեծ չափերի և հզորության դեպքում՝ ավտոմեքենաների և կցասայլակների վրա:
Սխեմատիկ տեսքը հետևյալն է`
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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5

6

ներքին այրման շարժիչ
կոմպրեսոր
ռետինե խողովակ
փական
մետաղյա խողովակ
ծայրապանակ

Եթե հրդեհը բռնկվել է գյուղատնտեսական ցանքատարածություններում
և քամու արագությունը թույլ չի տալիս որոշակի անվտանգ հեռավորության
վրա մոտենալ հրդեհին, ապա կարելի է առաջարկվող սարքի միջոցով հրդեհի տարածման ուղղությամբ հողի շերտը մաքրել չոր, այրվող նյութերից և
ստեղծել պաշտպանական գոտի:
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Suppression of Forest Fires in Open Forests and Agricultural Fields
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The forest fires ignited in open forests and agricultural fields very often spread rapidly
because of the lack of fire extinguishers at hand. Wind spreads the flames and causes
new fire outbreaks thus increasing the area of burning surface. The fire-spread rate
depends on the speed of the wind, relative humidity of air, density of the flammable
substances and combustion speed.
Fires, as a rule, have different surface burning patterns: circular, angular, elliptical, etc.
Depending on the fire spread model, as well as on the availability, quantity and types
of firefighting tools, the fires in the open forests and agricultural fields can be
suppressed in the direction of the front of the flames, along the fire perimeter or part of
it, and in rare cases - the total surface area at the same time. These types of fires are
mostly extinguished with water. However, there is a possibility for such fires to occur
far from residential areas and water sources. Sometimes transportation of water to the
fire-ground is very complicated due to rough terrain and the possibility of using water
is limited due to technical difficulties of transportation of large amounts of water and
considerable distances.
Diverse varieties of firefighting methods; both technological and chemical devices are
used. One of the devices used for suppression of fire is air foam mechanical
extinguisher that suffocates fire through the jet of compressed air, where, as a rule, the
pre-mixture of highly pressurized air (90%), water (9.5%) and the foam compound
(0.5%) serves as the firefighting agent. Under high-pressure the extinguisher delivers
the streams of the agent on the burning zone and smothers the fire. Here we
recommend a fire extinguisher that builds fire breaks in the fire zone through use of
high pressure air flow, and puts out the fire with highly pressurized air flow that
scratches the dry soil surface and throws it on the flames.
The recommended technical medium is a portable compressor operating with an
internal combustion engine. The pressurized air jet moves from the compressor to the
burning zone through the connecting high pressure rubber rod at the end of which there
is a valve attached and a metallic pipe of 2-3 meters with a cone spray nozzle. The
configuration is shown in the schematic diagram below:
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Internal combustion engine
Compressor
Rubber rod
Valve
Metal pipe
Nozzle

In case the fire occurs in agricultural fields and the wind speed does not allow to get
closer without compromising the appropriate safety limits, then with the help of the
recommended device it would be possible to remove dry, combustible materials from
the soil in the direction of fire propagation and create a fire line zone to arrest the
advance of a fire.
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ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում հրդեհաշիջման համար
համապատասխան ուժերի ու միջոցների ներգրավումը և
զինվորական ծառայության անվտանգության
ապահովման կազմակերպումը
Հ.Քոչարյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի թիկունքի
վարչության հակահրդեհային տեսչություն
Զինվորական ծառայության անվտանգությունն արտահայտում է զինվորական ծառայության վիճակը, զինծառայողների կյանքի և առողջության
պաշտպանվածության աստիճանը վտանգավոր և վնասակար գործոնների
ազդեցությունից։ Զինվորական ծառայության ընթացքում ծառայողական
պարտականություններ կատարելիս զինծառայողի անվտանգությունն արտահայտում է նրա պաշտպանությունը վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունից։
Զորամասի պաշտոնատար անձինք զինվորական անվտանգության
ապահովման միջոցառումներն իրականացնում են օրենքների, համազորային կանոնադրությունների, հրամանների ու դիրեկտիվների, հրահանգների և ուղեցույցների պահանջների, պաշտոնական և մասնագիտական
պարտականություններին համապատասխան։
Զինծառայողների կյանքի ու առողջության պահպանումը, վտանգավոր
գործոնների սահմանափակման միջոցառումների համակարգի ստեղծումն
իրականացնում են հրամանատարները, համագործակցելով պետական կառավարման մարմինների հետ:
Զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովումը կազմակերպելիս զորամասի հրամանատարը`
 հավաքում, հաշվառում և մշակում է զինվորական ծառայության
անվտանգության վիճակի մասին տեղեկությունները, ժամանակին բացահայտում է անվտանգությանը սպառնացող երևույթները և որոշում զինվորական
ծառայության անվտանգության պայմանները: Տվյալ պարագայում զորամասի հրամանատարը տեղեկություններ է հավաքում սահմանամերձ տարածքներում հրդեհի դեպքում զինվորական անվտանգության ապահովման
խնդիրների ճիշտ կազմակերպման համար, որից ելնելով, որոշում է ընդունում զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման վերաբերյալ,
 սահմանամերձ տարածքներում խոշոր հրդեհների հետևանքները վերացնելու աշխատանքներում ներգրավվելիս, նախապես որոշում է զինվորական ծառայության անվտանգության հիմնական միջոցառումները, հաշվի
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առնելով տվյալ իրավիճակի վտանգավորության և անկանխատեսելիության
չափը,
 տեղի բնակչությանը տեղեկացնում է տեղաբաշխման վայրերում սահմանված և պետական իշխանության (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների հետ համաձայնեցված սահմանափակման միջոցների մասին:
Տվյալ պարագայում սահմանամերձ շրջաններում հրդեհներ առաջանալու դեպքերում անհրաժեշտ է բացահայտել վտանգավոր և վնասակար գործոնները, որոնցից մարդիկ կարող են զոհվել կամ ստանալ մարմնական
վնասվածքներ:
Զորամասի տարածքի հակահրդեհային պաշտպանության և կարևորագույն օբյեկտների փրկարարական և անհետաձգելի, վթարային-վերականգնողական աշխատանքների իրականացման պլանում զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման մասով նշվում են բնական և տեխնիկական բնույթի հնարավոր արտակարգ իրավիճակների ազդեցության գոտիները:
ՀՀ սահմանամերձ շրջանների անտառապատ տարածքներն են`Տավուշի
մարզի Նոյեմբերյանի, Իջևանի, Տավուշի բնակավայրերի և Գեղարքունիքի
մարզի Ճամբարակ բնակավայրի առանձին հատվածները: Մնացած տեղերում խոտածածկ բուսականություն է:
Ադրբեջանի հետ շփման գոտիներում հրդեհաշիջում կատարելիս, առաջին հերթին, մեծ ուշադրություն է դարձվում տվյալ տարածքում հակառակորդի դիպուկահարների նշանառության տակ գտնվելուն, ինչպես նաև ականապատված լինելուն: Նման դեպքերում, բնականաբար, որոշում է կայացվում հրդեհաշիջման աշխատանքներից զերծ մնալ: Մնացած դեպքերում
հրդեհաշիջման աշխատանքները կատարվում են տեղական կառավարման
մարմիների և զինվորական ստորաբաժանումների հետ` նախապես համաձայնեցված պլանի համաձայն:
Ադրբեջանի Հանրապետության հետ շփման գոտում Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում հրդեհներն առաջանում են`
 լուսարձակ փամփուշտների կրակոցներից,
 ականների պայթյուններից,
 դիտավորյալ հրկիզումներից,
 անզգուշության հետևանքով և այլն:
Հրդեհներն անտառային զանգվածներում
Հայաստանում հրդեհավտանգ եղանակն անտառում սկսվում է ձյան
հալվելուց հետո և տևում է մինչև աշնանային հաստատուն անձրևների
սկսվելը (ապրիլից‐նոյեմբեր): Հապալասին, խնկենին, եղեգնախոտը ամենա‐
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հրդեհավտանգ բուսատեսակներն են: Չոր ավազային հողերում ծառուտների
հրդեհները շատ ավելի հեշտ և հաճախ են առաջանում և արագ տարածվում,
բայց նրանք կայուն չեն և դրանց հանգցնելը համեմատաբար հեշտ է:
Հրդեհները մեծ վնաս են հասցնում և վտանգավոր են փշատերև անտառներում, չորային տարում թափված տերևների, գետնամերձ բուսականության,
թափուկի առկայության պատճառով: Ամռանն անտառում հրդեհների թիվը
հասնում է առավելագույնի և այդ ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է
կենտրոնացնել բոլոր ուժերն ու միջոցները ծագած հրդեհները վերացնելու
համար:
Անտառում հրդեհի վտանգավորության վրա ամենամեծ ազդեցություններն ունեն տեղումներն, օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, քամին և ամպամածությունը: Անտառում հրդեհի վտանգավորության վիճակը գնահատելու համար օգտագործվում է կոմպլեքսային համալիր ցուցանիշ, որը հաշվի է
առնում անտառային այրվող նյութերի հրդեհավտանգավորության վրա ազդող բոլոր հիմնական փաստերը:
Անտառներում հրդեհների տարածումը կանխող միջոցառումները
Անտառային հրդեհները հաջող հանգցնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հրդեհների տարածմանը խոչընդոտող մի շարք միջոցառումներ,
այդ թվում` ճանապարհների ու ջրամբարների կառուցումը:
Որպես հակահրդեհային միջոց անտառում կարող են ծառայել հանքայնացված և այլ պաշտպանական գոտիները, հակահրդեհային ճեղքվածքները,
ջրանցքները և հակահրդեհային այլ արգելապատնեշները: Հանքայնացված
գոտին հողի 1.4 մ լայնությամբ գոտի է, որից ամբողջովին հանված է բուսականությունը մինչև հանքային շերտի հիմքը: Այն ծառայում է ստորգետնյա և
վերգետնյա հրդեհի կանգնեցման համար: 50 մ և ավելի լայնությամբ հակահրդեհային ճեղքումները կածաններ են փշատերև անտառներում, որոնց
վրա ստեղծված են հակահրդեհային պաշտպանիչ գոտիներ: Դրանք անտառները բաժանում են 2-12 հա տեղամասային տարածքների, ծառայում են որպես հենակետային գոտի և ճանապարհ` անտառային հրդեհները հանգցնելու համար: Հակահրդեհային ջրանցքները հատուկ արժեքավոր անտառային
հատվածները պաշտպանում են ստորգետնյա հրդեհների վտանգից:
Անտառային հրդեհները լինում են` վերին, ստորին և ստորգետնյա:
Ստորին անտառային է կոչվում հիմքային ծածկույթով տարածվող հրդեհը և
այն լինում է 2 տեսակի` վազող և կայուն: Վազող հրդեհները հաճախ պատահում են գարնանը և տարածվում են մեծ արագությամբ` վերգետնյա ծածկույթով, թափված տերևներով ու փշերով: Կարճ ժամանակահատվածում այրվում են նաև ծառերի արմատները և կեղևը: Կայուն հրդեհը, սովորաբար,
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զարգանում է ամռանը և շարունակվում է երկար ժամանակ: Այստեղ կարող
են ստեղծվել պայմաններ վերին հրդեհի զարգացման համար: Առանձին
դեպքերում հրդեհը 2 կամ 3 անգամ անցնում է նույն տարածքով: Կայուն
հրդեհների ժամանակ ծածկույթի այրվելուց հետո այրվում են կոճղերը, գետնին ընկած չորացած ոստերը:
Ստորին հրդեհին բնորոշ է հրդեհավայրի անհարթ եզրով ձգված ձևը:
Ստորին հրդեհի ծխի գույնը բաց մոխրագույն է: Պահանջվող քանակությամբ
ուժերի և միջոցների հաշվարկի ժամանակ այսպիսի հրդեհները հանգցնելու
համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հրդեհի տարածման արագությունը: Բաց
բարձրադիր տեղերում կարող է զարգանալ խոշոր հրդեհ, իսկ հրդեհի տարածումն անտառի ներքևի մասում կլինի զգալիորեն քիչ:
Քամու ուղղության փոխվելու հետ բարդանում է հրդեհի ձևը և դժվար է
որոշել հրդեհի հիմնական էլեմենտները` ճակատը, թևը, թիկունքը: Հնարավոր է նաև մարդկանց շրջափակումը հրդեհով: Խոշոր հրդեհի դեմ պայքարի
մոտեցումները հնարավոր է բացահայտել միայն օդային հետախուզության
օգնությամբ: Խոշոր հրդեհները կարող են ունենալ խառը բնույթ` միաժամանակ ստորին և վերին:
Ստորին հրդեհների տարածման արագությունը բոլոր ուղղություններով
միանման չէ և կախված է քամու ուղղությունից և արագությունից, այրվող
նյութի անհավասարաչափ տեղաբաշխումից, դրանց խոնավությունից և այլ
գործոններից:
Քամու արագությունը գրեթե լիովին որոշում է հրդեհի ուրվագիծը:
Ինչքան ուժեղ է քամին, այնքան ավելի ձգված կլինի հրդեհի ուրվագիծը նրա
ուղղությամբ: Գիշերվա ընթացքում, որպես օրենք, քամին թույլ է և ունի համեմատաբար կայուն արագություն և ուղղություն: Առավոտյան նրա արագությունը սկսում է աճել, հետագայում հասնում է իր պիկին, իսկ երեկոյան`
իջնում է մինչև նվազագույնը:
6-10մ/վ արագությամբ քամին անկայուն է, իսկ 10 մ/վ-ից բարձր` կայուն:
Ինչպես նշվեց, քամու փոփոխությունը բերում է տարածվող հրդեհի ուղղության փոփոխության: Քամու ուղղության փոփոխությամբ պայմանավորված հնարավոր է, որ կարճ ժամանակահատվածում հրդեհի թևերը վերածվեն նրա ճակատի: Քամու 6 մ/վ արագության ընթացքում ստորին հրդեհները
կարող են փոխվել վերինի: Ստորին հրդեհների զարգացումը կախված է նաև
անտառային տարածքի բնութագրից:
Վերին հրդեհը ստորինի հետագա զարգացման փուլն է: Ավելի հաճախ
ստորին հրդեհները հանդիպում են լեռնային անտառներում և ուժեղ քամու
ժամանակ: Վերին հրդեհները ևս լինում են վազող և կայուն: Վազող հրդեհները նկատվում են միայն ուժեղ քամու ժամանակ և, սովորաբար, տարածվում
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են թռիչքներով և, երբեմն, ծառերի սաղարթով նկատելիորեն առաջ են
անցնում ստորին հրդեհների ճակատից: Հրդեհի շարժման ժամանակ քամին
ցրում է կայծեր և այրվող ճյուղեր, որոնք հիմնական օջախից հարյուրավոր
մետրեր հեռու ստեղծում են ստորին հրդեհների նոր օջախներ: Վազող վերին
հրդեհի ժամանակ հրդեհի տարածքի ձևը ձգված է քամու ուղղությամբ: Կայուն վերին հրդեհի ժամանակ կրակը տարածվում է հրդեհի եզրերով ըստ
կայուն ստորինի տեղաշարժման: Վերին հրդեհների տարածքում ծառերի
տերևներն այրվում են գրեթե ամբողջովին: Վերին հրդեհների ծուխը մուգ է:
Ստորգետնյա հրդեհները ծագում են տորֆային տարածքների վրա կամ
մինչև 20 սմ շերտով, երբ այն զգալիորեն չորացած է:
Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպումը
Ընդհանուր հրդեհաշիջման ղեկավարումը և հրդեհների վերացման պատասխանատվությունը դրված է անտառատնտեսության վարչակազմի վրա,
որի ընթացքում պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ գործոնները`հրդեհի ճակա‐
տով տարածման հնարավոր առավել վտանգավոր ուղղությունը,
 հրդեհի տարածմանը խանգարող հանգամանքների առկայությունը,
 հրդեհի տարածման ընթացքում հրդեհի ուժեղացման կամ թուլացման
հնարավորությունը,
 օջախի տեղայնացումը և դրա վերացման միջոցները,
 ջրաղբյուրների առկայությունը և օգտագործման հնարավորությունը,
տրանսպորտային միջոցների համար անվտանգ տարածքները և կրակի
ճեղքման ժամանակ աշխատակիցների նահանջելու ճանապարհը,
 2-3 ժամվա ընթացքում հրդեհի տարածման սահմանները:
Հրդեհի հետախուզումն իրականացնում են խմբերի ղեկավարները:
Հրդեհաշիջման միջոցները և հնարավորությունները, անվտանգության
տեխնիկա
Հրդեհների տեղակայման համար կարող են օգտագործվել հետևյալ
տակտիկական միջոցները`
 հրդեհների շրջափակում,
 կասեցում ճակատից (եթե 1 ժամվա ընթացքում հնարավոր չի լինում
հրդեհը կասեցնել),
 կասեցում թիկունքից:
Անտառային ստորին հրդեհների կասեցման համար ուժերի և միջոցների
օգտագործումը կարող է լինել`
 կենտրոնացված,
 միաժամանակ հրդեհի ամբողջ պարագծով,
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 հրդեհի ճակատից տեղաշարժվելով դեպի թևեր և թիկունք,
 հրդեհի թիկունքից տեղաշարժվելով թևերով դեպի ճակատը,
 թևերի կողմից տեղաշարժվելով դեպի հրդեհի ճակատը:
Հրդեհաշիջման ղեկավարը պետք է ընտրի ուժերի և միջոցների տեղաբաշխումը` ելնելով հրդեհային իրավիճակից: Դեպի բնակավայրեր, փայտամշակման անտառային զանգվածներ, տորֆային դաշտեր և այլն, այրման
տարածման սպառնալիքի դեպքում հիմնական ուժերը և միջոցները, առաջին
հերթին, անհրաժեշտ է կենտրոնացնել այդ ուղղություններում: Թույլ ստորին
հրդեհները հանգցնելիս ունեցած ուժերը և միջոցները բաժանում են խմբերի`հիմնական խումբը գործում է վճռական ուղղությամբ, իսկ մյուս երկուսը`
մատակարարում են այրման տարածման սահմանափակումը հրդեհի պարագծով (թևերով և թիկունքով):
Վերին հրդեհները հանգցնելու համար հրդեհաշիջման ղեկավարն, ամենից առաջ, օգտագործում է տեղանքում ունեցած բոլոր արգելքները` լճերը,
գետերը, ճահիճները: Եթե բնական արգելքները բավարար չեն, ապա նպատակահարմար է օգտագործել հանդիպակած ցածր կրակը: Օգտագործման
այդ ձևի սկզբունքը վերին հրդեհի հանգցնելու համար չի տարբերվում
ներքին հրդեհաշիջման ձևից: Հաշվի առնելով, որ հրդեհի ճակատային մասը
շարժվում է անհավասարաչափ, դիմահար կրակը ուղղվում է ճակատի
կենտրոնին հակառակ:
Ներկայումս, ուժեղ հրդեհի ժամանակ ճակատային մասում արգելք
ստեղծելու համար, լայն տարածում ունի նաև պայթուցիկ նյութերի օգտագործումը:
Հրդեհաշիջման ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի
անվտանգության պահպանմանը: Հրդեհաշիջման բոլոր մասնակիցները
պետք է տեղեկացված լինեն անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանմանը: Հրդեհաշիջման ժամանակ չի թույլատրվում`
 անցնել այրվող շերտի վրայով,
 գտնվել տարածվող հրդեհի ճակատային և հանդիպակած կրակի
սահմանում,
 հեռանալ առանց ղեկավարի թույլտվության, բացառությամբ կյանքի
համար անմիջական վտանգի դեպքում,
 հրդեհի ճակատային մասում տրանսպորտային և հրդեհային միջոցները թողնել առանց հսկողության:
Հանդիպակաց կրակը բաց է թողնվում միայն մարդկանց բացակայության դեպքում`հրդեհի ճակատային և հիմնային գծի արանքում: Հրդեհաշիջման մասնակիցների կյանքին սպառնացող վտանգի դեպքում անհրաժեշտ է ցույց տալ հրդեհի տարածքից նահանջի ճանապարհը:
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Involvement of the Forces and Resources in Fire Suppression and
Provision of Military Service Security at the RA
Border Territories During Firefighting
H. Kocharyan
Anti-fire Inspection of the Rear Department of the Armed Forces of the
Ministry of Defence of RA
Security of the military service is the condition of the military service and the
protection of the life and health of servicemen from the impacts of dangerous and
hazardous factors. The security of a serviceman in the course of military service
demonstrates his protection from the exposure to dangerous and hazardous factors.
Military officials ensure the provision of military security measures according to the
requirements of laws, military charters, orders and directives, instructions,
requirements and guidelines, and in compliance with the official and professional
duties.
Measures to protect the life and health of the servicemen and establishment of the
system on limitation of the risk factors are implemented by the commanders in
cooperation with the state management bodies.
While ensuring the security of the military service in the military unit, the commander
is in charge of:
 collecting, keeping record of and processing information on the safety of
military service, timely identification of the threats to the security of military
service as well as identifying the conditions of the security of the military
service. In this context, a military unit commander collects information
regarding the proper organization of security in case of a fire in border
territories, and makes further decisions regarding the provision of military
service security,
 deciding in advance the main measures to maintain the security of the military
service if military forces participate in the elimination of the effects of major
fires in border territories, taking into account the level of danger in and
unpredictability of the given situation,
 informing the local population about the restrictions at certain areas set in
coordination with the state authorities (local self-government authorities).
In case of fire risk in border territories it is necessary to identify the factors of danger
and hazard, which can lead to human injury or fatality.
In order to ensure the military unit’s security the zones of the possible natural and
technical disasters are highlighted in the documents which envisage measures to ensure
fire protection at military unit areas, rescue measures at the facilities of high
importance, as well as urgent post-accident rehabilitation measures.
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The forest covered territories of the RA border regions include certain areas in
Noyemberyan, Ijevan and Tavush settlements in Tavush Marz, and Tchambarak
settlement of Gegarkunik Marz. The rest of the border areas is dominated by grass
vegetation.
While implementing firefighting works at the zones nearby the Republic of Azerbaijan,
first of all, great attention is paid to whether that area is under the aim of enemy
snipers, as well as whether there are mined territories. In such cases, naturally,
firefighting works will be avoided. In such cases, firefighting is carried out together
with the local administration bodies and military units, according to the plan agreed
beforehand.
The causes of fire ignition in the border regions of the Republic of Armenia and
Republic of Azerbaijan include:
• floodlight bullet shooting,
• mine explosions,
• intentional arson,
• carelessness etc.
Fires in Forest Areas
In Armenia the dangerous season for fire begins with the melting of snow and lasts
until the start of consistent autumn rains – lasting from April to November. Blueberry,
pistachio and canes are highly flammable species. Fires emerge much more often and
easily, as well as spread quicker in forests growing on dry sandy soils, but the intensity
of fires is not high there and it is relatively easy to handle the suppression.
Fires are dangerous and especially are intense in coniferous forests, where litter,
ground vegetation, and woody debris greatly contribute to the possible damage during
arid years. In the summer season the number of forest fires is at its maximum and it is
necessary to concentrate all forces and resources to eliminate the summertime fires.
The most significant factors affecting the danger of forest fires are precipitation, air
temperature, humidity, wind and cloudiness. To assess the danger of forest fires, a
complex indicator is used. The indicator takes into account all the basic factors, which
have an impact on the inflammability of the fuel in a forest.
Measures to Prevent the Spread of Fires in Forests
To successfully extinguish forest fires it is necessary to implement a number of
measures to help prevent the spread of fires including the construction of roads and
reservoirs.
Mineralized and other protection zones, fire clefts, water canals, as well as other fire
barriers can serve as fire breaks in the forests. A mineralized zone is a 1.4 meter wide
zone of soil, where the vegetation has been removed to reveal the mineral layer. This
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serves to halt underground and surface fires. 50 and more meters wide fire clefts form
pathways in coniferous forests to establish fire protection zones. The clefts divide the
forest area into 2-12 hectare sections, and serve as baseline point and road for fire
extinguishment. Water channels are to protect the valuable forests in case of fire in
adjacent areas.
Forest fires are classified as crown, surface and underground fires. Surface forest fires
spread on forest floor and can be of two types: rapid and stable. Rapid fire type occurs
often in spring and spreads very quickly over areas with dry ground vegetation, litter
and thorny plants. During the short period tree roots and bark are also burned. Stable
fires usually develop in summer and burn for a long time. Here favorable conditions
for crown fire development can emerge. The fire may pass through the same area two
or three times. In a stable fire deadwood and branches scattered on the ground are also
burned.
A characteristic feature of surface fires is their uneven edge. The color of the smoke
from a surface fire is light gray. To estimate the required forces and resources for the
suppression of surface fires, it is necessary to take into account the speed at which the
fire is spreading. If a major fire develops in open mountainous areas, its spread
downhill into forests will be slow.
A change in wind direction may alter the form of a fire making it difficult to
distinguish the edge, flanks and rear of the fire. Under these circumstances people may
become blocked by the fire. Aerial sensing is necessary to identify approaches for fire
suppression. Large-scale fires are often of mixed nature comprising surface and crown
fires.
A surface fire can spread with different speed to different directions depending on the
direction and speed of wind, distribution of fuel and its moisture content, as well as
other factors.
Wind speed almost completely determines the outline of the fire. The stronger the
wind, the more extended is the fire outline. The strength and direction of wind change
over the course of the day in forest areas. During the night, as a rule, wind is typically
weak and relatively stable. Wind speed starts to increase in the morning peaking during
the day and then again decreasing to its minimum in the evening.
Higher than 10 m/s wind is more consistent comparing with a weaker wind of 6-10
m/s. As mentioned above, changes in the wind cause also changes in the direction of
the spreading fire. The flanks of a fire can quickly turn into the fire edge as the
direction of the wind changes. A wind speed of 6 m/s can cause a surface fire to turn
into a crown fire. The development of surface forest fires also depends on the character
of the forest area.
Crown fires develop from surface fires. Surface fires often occur in mountainous
forests under conditions of strong wind. Crown fires are also of two types: rapid and
stable. Rapid fires usually emerge during strong winds, often spread by leaps and,
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sometimes, the crown fire edge proceeds more rapidly than the surface fire. The wind
disperses sparks and burning branches creating new fire spots on the surface hundreds
of meters away from the main fire. The shape of the crown fire depends on the wind
direction. During a stable crown fire, the fire perimeter proceeds along with the
movement of the surface fire. In the course of a crown fire, the tree canopy is almost
completely burned. The color of a crown fire smoke is dark.
The underground fires arise in the peat areas or areas having 20cm of dry soil layer.
Organizing Forest Fire Fighting
The administrations of the forestries have the general responsibility for forest fire
management and have to take into consideration the following factors:






the most likely and dangerous spreading direction of the fire front,
the existence of fire breaks,
the likelihood of fire strengthening or weakening,
identification and localisation of the fire,
availability of water sources, creation of secure area for transportation means
and a pathway for evacuation of employees,
 the changes in the edge of the fire within 2-3 hours.
The leaders of the employee groups are responsible for the fire area investigations.
The Means and Possibilities of Firefighting, Security Measures
The following tactics can be applied while localizing the fire:
 fire blockade,
 suppression from the front side (if the fire cannot be extinguished within an
hour),
 suppression from the rear side.
To suppress the surface forest fires the use of forces and resources can be:






centralized,
simultaneously covering the whole perimeter of the fire,
advancing from the front of the fire and moving towards the flanks and rear,
starting from the rear of the fire and moving towards the flanks and the front,
moving from the wings towards the fire front.

The firefighting manager has to choose the method of distributing the available forces
and resources, based on the fire situation. The priority of allocation of forces and
resources is to protect settlements, sawmills and peat swamps from the fire spread. To
extinguish weak surface fires the available forces and resources are to be divided into
groups: the main group moves towards the critical direction and the two others restrain
the fire spread from the flanks and the rear.
125

To extinguish crown fires the firefighting manager, first of all, uses all the barriers
present at the given location: lakes, rivers and swamps. If the natural barriers are not
sufficient, then it is expedient to use an opposite surface fire. The principle of using
this method for extinguishing crown fires is the same as for fighting surface fires.
Since the front side of the fire moves unevenly, then opposite fire is applied towards
the center of the fire front.
Currently, explosive substances are also used to establish barriers at the front of the fire
in case of intense fires.
During the firefighting works, the emphasis should be on security issues. All involved
in the firefighting should be instructed to apply the safety rules. During the firefighting
it is prohibited to:
 pass over the burning area,
 be in the close proximity of the spreading fire front and the opposite fire front,
 leave the position without the manager’s permission, with the exception of
immediate danger to life,
 leave transportation and fire equipment without control in the fire front.
The opposite fire is only ignited after ensuring absence of people between the front and
main lines of the fire. In case the life of firefighters is threatsened they should be
evacuated through the pathways identified in advance.
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Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների
կանխարգելման առանձնահատկությունները
Ս.Հայրապետյան
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական
հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն
Ժողովրդական իմաստությունը դիպուկ է ասում` անտառը բնության
ջահելությունն է, կյանքի խորհրդանիշը: Ավելին, այն մարդու անզուգական
բարեկամն է, առատ բարիքների և կենարար օդի անսպառ աղբյուրը:
Անտառն ի սկզբանե ապավեն է եղել մարդուն թե' տնտեսական, թե' պարենային, թե' հանգստի և այլ ոլորտներում: Անտառն է մթնոլորտը թթվածնով
հարստացնող հիմնական մատակարարը, բնական միջավայրի կայունարարը, կենդանական աշխարհի պահապանը:
Այժմ ամբողջ աշխարհում նկատվում է մարդու կյանքում անտառի դերի
ու նշանակության վերագնահատում: Եթե նախկինում անտառը դիտարկվում
էր, հիմնականում, որպես վառելիքի, փայտանյութի աղբյուր, ապա հիմա այն
ընկալվում է, առաջին հերթին, որպես սոցիալմշակութային արժեք, մարդկության կայուն զարգացման գրավական: Իր բնապահպանական գործառույթների ծավալով ու բազմազանությամբ անտառները շահեկանորեն
առանձնանում են բնության մյուս բոլոր բնապահպանական համակարգերից:
Անտառային հրդեհների առաջացման հաճախականության ու մասշտաբների մեջ ահռելի դեր է խաղում անտառօգտագործման կուլտուրան
(մշակույթը) և անտառային հրդեհների պրոֆիլակտիկան: Բայց դա մարդու
գործունեության շատ սպեցիֆիկ (յուրահատուկ) բնագավառ է և քիչ անտառաշատ երկրներ հաջողություններ ունեն այդ բնագավառում (օրինակ`
Սկանդինավյան երկրները):
Ներկայումս աշխարհում առաջանում են տարեկան 200հազ. ավելի անտառային հրդեհներ, ընդ որում այդ թիվը տարեցտարի ավելանում է: Վնասը,
որ դրանք պատճառում են մարդկությանը, ահռելի է, հատկապես, եթե հաշվի
առնվեն ոչ միայն ուղղակի, այլև անուղղակի վնասները: Այդ իսկ պատճառով
անտառային հրդեհների դեմ պայքարի պրոբլեմի արդիականությունը տարիների ընթացքում չի նվազում, այլ ավելանում ու սրվում է` կախված
երկրագնդի բնակչության թվաքանակի աճից:
Բոլոր անտառները ենթակա են հրդեհներից պահպանման: Անտառների
պահպանությունն իրականացվում է հաշվի առնելով դրանց կենսաբանական, տարածքային առանձնահատկությունները և իր մեջ ներառում է կազմակերպչական, իրավական ու այլ միջոցների համալիր:
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Անտառային հրդեհները, ընդգրկելով զգալի տարածքներ, ավերիչ ազդեցություն են ունենում անտառային ռեսուրսների վրա, ոչնչացնում են ֆլորան
ու ֆաունան, վնասում՝ հողաշերտն ու աղտոտում մթնոլորտը: Դրանց հետևանքով զանգվածային հրդեհներ են առաջանում անտառներին հարակից
բնակավայրերում, շարքից դուրս են գալիս կապի ու էլեկտրահաղորդման
գծերը, փայտաշեն կամուրջները, գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները և այլն:
Անտառային հրդեհը բուսականության անվերահսկելի այրումն է, որը
տարերայնորեն տարածվում է անտառային տարածքով: Տարածման բնույթից
կախված դրանք լինում են գետնատարած (գետնամերձ), վերնատարած և ստորգետնյա:
Գետնատարած հրդեհի դեպքում բոցի բարձրությունը հասնում է
50-150սմ-ի, իսկ կրակը հարթ տարածքով տարածվում է 0.5-1.5կմ/ժամ արագությամբ: Վերնատարած հրդեհներն ընդգրկում են անտառի վերնամասը և
տարածվում 8-25կմ/ժամ, իսկ երբեմն` 100կմ/ժամ արագությամբ: Ստորգետնյա հրդեհներն առաջանում են տորֆահողերում, տարածվում են օրական 2-10մ արագությամբ, սակայն շատ վտանգավոր են և հրդեհաշիջման
տեսակետից` բարդ: Անտառային ու տորֆային հրդեհների ազդող (խոցող)
գործոններն են կրակը, բարձր ջերմաստիճանը, ծխապատումը և թթվածնի
լիայրումը (այրումը):
Անտառային հրդեհների առաջացման պատճառները լինում են բնական
ու մարդածին: Ամենատարածված բնական պատճառ է կայծակը, որից առաջացած հրդեհները կազմում են ընդհանուրի մոտ 7-8%, այսինքն անտառային
հրդեհների պատճառը, հիմնականում, մարդկային գործոնն է: Երբեմն անտառային տարածքները հրդեհվում են արհեստականորեն: Նման հրդեհները
կոչվում են վերահսկելի հրդեհներ: Դրանց նպատակն է հրդեհավտանգ այրվող նյութերի ոչնչացումը, անտառահատումների թափոնների վերացումը,
տարածքների նախապատրաստումը տնկիների համար, պայքարը կրծողների ու անտառի հիվանդությունների դեմ և այլն: Իհարկե չպետք է մոռանալ
նաև անտառի դիտավորյալ հրկիզումները, որոնք կատարվում են զանազան
նպատակներով:
Անտառային ու տորֆային հրդեհները երկրագնդի ամենահնագույն
հրդեհներն են, որոնք առաջացել և փոփոխական ինտենսիվությամբ զարգացել են դեռևս մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ: Դրանց
զարգացման ինտենսիվությունը, հիմնականում, կախված էր եղանակային
պայմաններից և ջերմաստիճանի նվազման ու անձրևների սեզոնի սկսման
հետ դրանք մարում էին: Երկրի վրա մարդու հայտնվելուց, իսկ առավել ևս
նրա կողմից կրակը նվաճելուց հետո, անտառային հրդեհները սկսեցին առա-
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ջանալ հազարավոր անգամ ավելի հաճախակի: Այդպես եղել է, կա ու կլինի
դեռ շատ երկար ժամանակ:
Անտառային հրդեհներ կարող են առաջանալ աշխարհի բոլոր երկրներում բարձր հաճախականությամբ ու կանոնավորությամբ, կախված կլիմայական և եղանակային պայմաններից: Իսկ անտառային հրդեհների մարման
հնարավորությունները աշխարհի բոլոր երկրներում գործնականում չնչին
են` դրանց մարման բարդության և հենց մարման միջոցների անարդյունավետության պատճառով:
Առավել զարմանալին ու դժվար բացատրելին այն փաստն է, որ ժամանակ առ ժամանակ խոշոր անտառային հրդեհներ են տեղի ունենում ոչ միայն
չոր կլիմայական շրջաններում, այլև (ավելի քիչ հաճախականությամբ) Ամազոնիայի, Հնդկաստանի, Ինդոնեզիայի և մի շարք այլ երկրների խոնավ հասարակածային անտառներում, որտեղ որոշակի անբարենպաստ տարիներին կրակից ոչնչանում է հարյուր հազարավոր հեկտար անտառ:
Բայց անտառային հրդեհների տարերքի դեմ մարդու անօգնականության
տեսանկյունից առավել ցայտուն և ուսանելի էին 2007-2010թթ. տարբեր աշխարհամասերում մոլեգնած հրդեհները: Դրանք առաջացել էին Ավստրալիայում, Հունաստանում, Պորտուգալիայում, Կենտրոնական Եվրոպայում,
Կալիֆորնիայում, Ռուսաստանում և Իսրայելում, որոնց հետևանքով այրվել
էին հազարավոր հեկտար անտառաշերտեր, ոչնչացել բազմաթիվ տներ ու
ավաններ: Հրդեհները սպառնում էին շատ բնակավայրերի, հարյուր հազարավոր մարդիկ շտապ տարհանվել էին հրդեհավտանգ գոտիներից:
Բոլոր երկրներում եղան մարդկային զոհեր, տուժածներ, միլիարդավոր
դոլարների նյութական վնաս, բայց բոլոր այդ երկրներում միանման էր մի
բան` մարդկանց անօգնականությունը անտառային հրդեհների ավերիչ տարերքի դեմ: Ոչ մի տեղ, ոչ մի միջոցներով չէր հաջողվել ժամանակին կանգնեցնել կրակի ճակատը ցանկալի սահմանագծում և, առավել ևս, հանգցնել
հրդեհը տարածաշրջանում: Այդ հրդեհները քիչ թե շատ հսկողության տակ
էին վերցվում միայն այն ժամանակ, երբ նվազում էր ջերմաստիճանն ու
փոքր ինչ բարձրանում էր օդի խոնավությունը, իսկ մարվում էին, հիմնականում, շոգի թուլացման և գոնե թեթև անձրևի առկայության պայմաններում:
Իսկ հրդեհաշիջման աշխատանքների արդյունավետությունը համարյա
նույնն էր և այնտեղ, որտեղ օգտագործվել էին սովորական վերգետնյա հրդեհաշիջման միջոցներ, և այնտեղ, որտեղ կիրառվել էր ավիացիան (ընդ որում`
դրա ցանկացած տեսակը):
Քանի որ անտառային հրդեհները (մանավանդ` երկարատև) կարող են
մթնոլորտ արտանետել վնասակար նյութեր, ապա անխուսափելիորեն ազդում են մարդկանց առողջության վրա: Իսկ ավելի կոնկրետ` լուրջ վնաս են
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հասցնում շնչառական օրգաններին ու արյան շրջանառության համակարգին: Այսպես, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության բժշկական ու բնապահպանական ոլորտի մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտների երկարատև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ինտենսիվ անտառային
հրդեհների ժամանակ այդ տարածաշրջաններում 3-4 անգամ ավելացել է
բժշկական շտապ օգնությանը դիմողների քանակը, իսկ մահացությունն
ավելացել է 10-13 անգամ:
Իսկ ԱՄՆ-ի սրտաբանների ամերիկյան ասոցիացիան 2010թ. հրապարակեց գիտական հայտարարություն, ըստ որի գոյություն ունի հստակ կապ
օդի աղտոտվածության (մասնավորապես` ծխի) և սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների միջև: Այդ հայտարարության եզրակացության
մեջ նրանք հաստատում են, որ լուրջ կապ կա ծխի ու վաղաժամ մահվան,
սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, կաթվածի, առիթմիայի, իշեմիկ ինսուլտի,
ինչպես նաև սրտի կանգի և անոթային հիվանդությունների միջև:
Անտառային հրդեհների մարման գլխավոր սպեցիֆիկ պրոբլեմները
հանգեցնում են հրդեհաշիջման հետևյալ հիմնական առանձնահատկություններին`
1. Հրդեհի առաջնային օջախի ժամանակին հայտնաբերման պրոբլեմը,
հատկապես, երբ անտառաշերտերի մակերեսը չափազանց մեծ է (հարյուր
հազարավոր հեկտար),
2. Հրդեհաշիջման ուժերի ու միջոցների արագ մոբիլիզացման և հրդեհի
վայր ժամանակին հասցնելու պրոբլեմը (մանավանդ, որ հաճախ հրդեհի
օջախը գտնվում է այդ ուժերի ու միջոցների տեղակայման վայրից տասնյակ
կիլոմետրեր հեռավորության վրա),
3. Որպես կանոն, հատուկ տեխնիկայի ու հրդեհաշիջման միջոցների
(ջրի) անհրաժեշտ քանակության բացակայությունը հրդեհի վայրում,
4. Տարածքների մեծ մասի դժվար հասանելիությունը, ճանապարհների,
կապի ու հաղորդակցության այլ միջոցների բացակայությունը և, որպես դրա
հետևանք` հրդեհաշիջման լրացուցիչ ուժերի ու միջոցների ժամանակին
ներգրավման պրոբլեմը,
5. Կարևոր է 1, 2 և 4 կետերում նշված “ժամանակին” հասկացողության
թվային արժեքը, որի պահանջվող թույլատրելի մեծությունը չափվում է
րոպեներով` 30-50 րոպե, առավելագույնը` 1 ժամ: Այդ ժամանակի մեծությունը բերում է նրան, որ անտառային հրդեհների մարման տեխնիկատակտիկական առաջադրանքը վերածվում է խնդրի,
6. Հարցն այն է, որ անտառների այրվող նյութը, որպես կանոն, քիչ թե
շատ միասեռ է, անտառային զանգվածներում համեմատաբար հավասարաչափ է տեղաբաշխված և հաճախ շատ մեծ տարածքների վրա:
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Չնայած նրան, որ վերջին ժամանակաշրջանում ի հայտ են գալիս անտառային հրդեհների առաջացման նոր պատճառներ, ինչպես, օրինակ` գլոբալ
տաքացումը, ջերմոցային էֆեկտը, այդուհանդերձ, հիմնական պատճառը
մնում է մարդը: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է հատուկ ուշադրություն
դարձնել հրդեհային պրոֆիլակտիկային, հատկապես բնակչության շրջանում իրականացվող բացատրական աշխատանքներին:
Հրդեհային պրոֆիլակտիկան անտառներում նախատեսում է այնպիսի
համալիր միջոցառումների իրականացում, որոնք ուղղված են անտառային
հրդեհների առաջացման նախականխմանը, դրանց տարածման սահմանափակմանը, ինչպես նաև դրանց դեմ արդյունավետ պայքարի համար պայմանների ստեղծմանը: Պետք է նկատի ունենալ, որ հրդեհային պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն առավել արդյունավետ կլինեն, եթե իրականացվեն
որոշակի սխեմայով, համալիր, նպատակաուղղված և հետևողականորեն`
ժամանակի մեջ:
Անտառային հրդեհների առաջացման կանխարգելման և դրանց դեմ
պայքարի նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները`
 ամեն տարի մշակել ու իրագործել հրդեհային պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ ինչպես կազմակերպությունների կողմից, որոնց վրա դրված է անտառների պահպանության ու պաշտպանության խնդիրը, այնպես էլ անտառօգտագործողների կողմից,
 կազմակերպել հակահրդեհային լայնամասշտաբ քարոզչություն, անտառների պահպանման, հրդեհային անվտանգության հարցերի պարբերական լուսաբանումներ մամուլով, ռադիոյով ու հեռուստատեսությամբ,
 հակահրդեհային նշանակության ճանապարհների, օդանավակայանների և վայրէջքային հրապարակների կառուցում ու վերանորոգում, ինչպես
նաև հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում համապատասխան քանակությամբ տրանսպորտային միջոցների տրամադրում,
 ամեն տարի, մինչև հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանի սկսվելը, անտառային հրդեհների դեմ պայքարի օպերատիվ պլանի հաստատում,
 անտառային հրդեհների մարման համար բնակչության, տարբեր կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատակիցների,
ինչպես նաև կազմակերպությունների հակահրդեհային տեխնիկայի, տրանսպորտային և այլ միջոցների ներգրավման կարգի հաստատում,
 անտառներում բարձր հրդեհավտանգավորության ժամանակաշրջանում ներգրավված ուժերից ու միջոցներից անտառահրշեջային կազմավորումների ստեղծում (նախատեսում) և անտառային հրդեհների առաջացման

131

դեպքում դրանց անհապաղ դեպքի վայր ներկայանալու պատրաստակամությունը,
 հանրապետությունում անտառային հրդեհների դեմ պայքարի բոլոր
միջոցառումների համակարգման ապահովում` անհրաժեշտության դեպքում
այդ նպատակով հատուկ հանձնաժողովների ստեղծմամբ:
Անտառներում հրդեհային պրոֆիլակտիկ միջոցառումները բաժանվում
են 3 հիմնական խմբի`
1. Անտառային հրդեհների առաջացման կանխարգելում,
2. Անտառային հրդեհների տարածման սահմանափակում,
3. Անտառային ֆոնդի կայունությունն ապահովող կազմակերպատեխնիկական և այլ միջոցառումներ:
Անտառային հրդեհների առաջացման կանխարգելումն իրականացվում
է հակահրդեհային քարոզչության, ագիտացիայի, բնակչության` անտառ հաճախելիության կարգավորման, հրդեհային անվտանգության կանոնների
պահպանման նկատմամբ հսկողության, հրդեհների առաջացման հավանականությունը նվազեցնող կազմակերպատեխնիկական և անտառագիտական
միջոցառումների միջոցով:
Անտառային հրդեհների տարածման սահմանափակումն իրականացվում է հետևյալ կերպ`
 տնկարկների հրդեհների տարածման սահմանափակումն իրականացվում է քարոզարշավի, անտառ հաճախելիության կարգավորման միջոցով,
 անտառների հրդեհների տարածման սահմանափակումը ծառույթների կազմի կարգավորման, դրանք թափոններից ու անտառահատումների ու
ջրամբարների ստեղծումը, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ծառազուրկ մասերի վերահսկելի այրումը:
Անտառային ֆոնդի կայունությունն ապահովող կազմակերպատեխնիկական և այլ միջոցառումները ներառում են`
 անտառի հատվածամասերի ամրակցումը բնակավայրերին, կազմակերպություններին, հիմնարկ-ձեռնարկություններին,
 տեղի բնակչության նախապատրաստումը, ուսուցանումը անտառային հրդեհների կանխարգելման, հայտնաբերման, մարման աշխատանքներին,
 հակահրդեհային օբյեկտների շինարարությունը և վերանորոգումը,
 ղեկավար մարմինների, վարձակալների հետ աշխատանքը, և այլն:
Ըստ իրականացման ժամանակի և օպերատիվության հրդեհային կանխարգելիչ միջոցառումները ստորաբաժանվում են 2 խմբի`
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 պլանային , որոնք իրականացվում են նախօրոք մշակված պլանի համաձայն` անկախ անտառի ընթացիկ հրդեհային վտանգավորության մակարդակից (հակահրդեհային քարոզչություն, անտառային տարածքի բարեկարգում, հանքայնացված շերտերի, հակահրդեհային ճանապարհների ու
ջրամբարների սարքավորում),
 անտառի ընթացիկ հրդեհային վտանգավորության մակարդակով կանոնակարգված (հրշեջ խմբերի հերթապահություն, բնակչության անտառ հաճախելիության կարգավորում, պարեկություն և այլն):
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անտառային հրդեհների գերակշռող մասն առաջանում է մարդկանց կողմից կրակի հետ անզգույշ վարվելու
հետևանքով (հանգստի կամ աշխատանքի ժամանակ) անհրաժեշտ է`
 հակահրդեհային լայնամասշտաբ քարոզչություն բնակավայրերում`
բնակչության շրջանում, հասարակական տրանսպորտում, մարդկանց զանգվածային հանգստի ու աշխատանքների կատարման վայրերում` հրդեհային
անվտանգության կանոնների պահպանման նպատակով,
 անտառային ռեկրեացիայի կազմակերպումը` մարդկանց անկազմակերպ ներհոսքի կրճատման և հանգստավայրերի հրդեհային անվտանգության ապահովման նպատակով,
 անտառներում հրդեհային անվտանգության պահանջների ապահովման նկատմամբ հսկողության իրականացում, անտառային հրդեհների առաջացման պատճառների պարզում, անտառային հրդեհների առաջացման մեջ
մեղավորների հայտնաբերում:
Անտառներում հակահրդեհային քարոզչությունը պետք է ապահովի`
 հրդեհային անվտանգության պահանջների կատարումն անտառում,
 անտառի մասին առավել խոր գիտելիքների ձևավորում բնակչության
մոտ,
 մարդու փոխգործակցությունը անտառի հետ,
 անտառի պահպանման ուղղությամբ ակտիվ գործողությունների
անհրաժեշտությունը:
Անտառներում հակահրդեհային քարոզչությունը պետք է լինի նպատակաուղղված, օպերատիվ, տարվա ժամանակահատվածին, իրադրությանը և
բնակչության կատեգորիային համապատասխան, իր մեջ ներառի կոնկրետ
փաստեր, իսկ տպագիր հրապարակումները պետք է լինեն արտահայտիչ,
գրավիչ ու պատկերավոր: Անտառներում հակահրդեհային քարոզչությունը
պետք է իրականացվի անընդհատ` ողջ տարվա ընթացքում և ուժեղանա
հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում: Այդ աշխատանքների իրականացման
համար, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է օգտագործել զանգվածային լրատվամիջոցները` մամուլը, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, կինոն և այլն:

133

Անտառային տնտեսության կառավարման պետական մարմինները
պարտավոր են`
 անտառներում տարբեր տեսակի միջոցառումներ իրականացնող
կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների ղեկավարներից,
վարձակալներից պահանջել, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց աշխատակիցների հակահրդեհային հրահանգավորում` հրդեհների կանխարգելման և
դրանց մարման եղանակների վերաբերյալ,
 պարբերաբար աշխատանքներ տանել հասարակության առավել լայն
շերտերի ընդգրկման ուղղությամբ` անտառային հարստության պահպանության, վերականգնման, բազմացման, ինչպես նաև անտառային ուղեկալների, կետերի ու բրիգադների կազմակերպման հարցերում,
 կազմակերպել բնակչության ուսուցանումը անտառային հրդեհների
կանխարգելման ու մարման միջոցներին` հրդեհաշիջման ձեռքի միջոցների
և անտառտնտեսություններում առկա տեխնիկայի կիրառմամբ:
Տարեցտարի զգալիորեն ավելանում է անտառների օգտագործումը
հանգստի, սպորտային միջոցառումների անցկացման, տուրիզմի, էքսկուրսիաների և այլ նպատակներով: Այդ իսկ պատճառով, անտառային հրդեհների կանխարգելման կարևոր խնդիրներից է այնպիսի միջոցառումների իրականացումը, որոնք կնպաստեն բնակչության զանգվածային հանգստի համար անտառային ֆոնդի նախապատրաստմանը:
Անտառտնտեսությունները պետք է մշտական հսկողություն ապահովեն
անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման
նկատմամբ: Դրա համար անհրաժեշտ է կազմակերպել մշտական հսկողություն անտառում կատարվող աշխատանքների նկատմամբ, ինչպես նաև
պարեկություն այն տեղամասերում, որտեղ առավել մեծ է բնակչության ներհոսքը: Պարեկությունը պետք է կատարվի վաղօրոք մշակված պլանի համաձայն` հաշվի առնելով տվյալ ժամանակաշրջանի ու տեղամասի հրդեհավտանգավորությունը, մարդկանց ներհոսքը: Պարեկները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան տրանսպորտով (մոտոցիկլ, մոպեդ, ավտոմեքենա, հեծանիվ, նավակ, ձի և այլն), ուսապարկային կրակմարիչներով,
հակահրդեհային գույքով և ռադիոկապի միջոցներով:
Հրդեհավտանգ ժամանակահատվածներում անտառային հրդեհների
կանխարգելման համար արգելվում է`
 վառել խարույկներ: Խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի է
անել բաց տարածքներում` շրջապատելով այն 0.5մ ոչ պակաս հանքայնացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով,
 նետել այրվող լուցկի, չմարված ծխախոտի մնացորդ,
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 որսի համար օգտագործել դյուրավառ և մարմրող նյութերից փամփուշտի խիցեր,
 ավտոմեքենաները լիցքավորել վառելիքով` աշխատող շարժիչների
դեպքում,
 շահագործել անսարք սնուցման համակարգով մեքենաներ,
 ծխել և օգտվել բաց կրակից վառելիքով լիցքավորված մեքենաների
շրջակայքում,
 կատարել չոր խոտի, խոզանի այրում (բացի վերահսկելի այրումներից, որոնք իրականացվում են սահմանված կարգով, որոշակի ժամանակահատվածներում` տեղական իշխանությունների թույլտվությամբ),
 արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ,
քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթներն ու աշխատել որպես
հրկիզող ոսպնյակեր,
 թողնել (թափել) քսայուղով, բենզինով, կերոսինով և այլ դյուրավառ
հեղուկներով ներծծված լաթեր (բացի հատուկ հատկացված տեղերից) և այլն:
Կարևոր է իմանալ նաև անտառային հրդեհների ժամանակ կատարվելիք
ճիշտ գործողությունները: Մասնավորապես, եթե հայտնաբերվել է հրդեհի
փոքր օջախ, պետք է փորձել հանգցնել այն: Դրա համար անհրաժեշտ է օգտագործել սաղարթավոր ծառերի տեսակների կամ մատղաշ ծառերի ճյուղերի կապուկ, թաց հագուստ, ամուր կտոր: Կրակի եզրաշերտին կողքից` հրդեհի օջախի կողմը սահող հարվածներ հասցնել, ասես ավլելով, սրբելով կրակը: Ճյուղերը, կտորը յուրաքանչյուր հարվածից հետո շրջել, որպեսզի դրանք
այդ ձևով սառչեն ու չայրվեն: Ոչ մեծ կրակը կարելի է տրորել ոտքերով, չթողնելով, որ այն տարածվի դեպի ծառերի բներն ու սաղարթները: Մարելով
փոքր հրդեհը, կարելի է հեռանալ` միայն համոզվելով, որ կրակը նորից չի
բորբոքվի:
Անտառային կամ տորֆային հրդեհի գոտում հայտնվելիս անհրաժեշտ է
որոշել քամու ու կրակի տարածման ուղիները, շարժվել կրակի տարածմանը
զուգահեռ, դեպի անվտանգ տեղ (գետ, առվակ, ջրամբար): Եթե հնարավոր չէ
դուրս գալ հրդեհի գոտուց, պետք է փորձել մտնել մոտակա ջրամբարը,
ծածկվել թաց հագուստով, բերանն ու քիթը պաշտպանել թաց դիմակով: Տորֆային հրդեհի դեպքում անհրաժեշտ է շարժվել քամուն հակառակ, ուշադիր
զննելով ճանապարհը փայտաձողի օգնությամբ: Դուրս գալով անվտանգ տեղ
հրդեհի տեղի ու ժամանակի, ինչպես նաև դրա հնարավոր պատճառների
մասին պետք է հայտնել անտառտնտեսությանը կամ հրշեջ պահպանությանը:
Առավել հրդեհավտանգ ժամանակահատվածներում խորհուրդ է տրվում
ճանապարհներին (անտառի մուտքի մոտ) ստեղծել հսկիչ կետեր` վարորդ-
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ներին ու բնակիչներին հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման մասին նախազգուշացնելու նպատակով: Հրդեհային անվտանգության
կանոնների խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում անտառտնտեսության
աշխատակիցները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն խախտումները դադարեցնելու (վերացնելու) և օրենքով սահմանված կարգով մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Անտառային հրդեհների տարածումը կանխարգելվում և սահմանափակվում է անտառների հրդեհադիմացկունության բարձրացման միջոցառումների շնորհիվ, այն է`
 անտառակազմի կարգավորումը,
 անտառի սանիտարական հատումներն ու թափոններից մաքրումը,
 անտառային ֆոնդի տարածքում հակահրդեհային պատնեշների համակարգի ստեղծումը, որը սահմանափակում է հնարավոր հրդեհների տարածումը,
 ճանապարհների ու ջրամբարների ցանցի կազմավորումը, ինչը թույլ
կտա ավելի արագ ապահովել հրդեհի մեկուսացումը:
Հակահրդեհային պատնեշների համակարգի ստեղծումը նպատակ ունի
հրդեհավտանգ անտառային զանգվածները բաժանել իրարից մեկուսացված
տարբեր մեծության բլոկների: Որպես հակահրդեհային պատնեշներ, առաջին հերթին, պետք է օգտագործվեն անտառային ֆոնդի բնական պատնեշները (լճեր, գետեր, հրդեհադիմացկուն ծառատեսակների շերտեր), ինչպես նաև
արհեստական պատնեշները (երկաթգիծ, ավտոմոբիլային ճանապարհներ,
էլեկտրահաղորդագծեր, խողովակաշարեր և այլն):
Հակահրդեհային պատնեշները արգելակում են գետնատարած և վերնատարած հրդեհների տարածումը, ինչպես նաև ծառայում են որպես հենարանային գծեր (հենակետեր) առկա հրդեհների մեկուսացման աշխատանքների
ժամանակ: Հակահրդեհային պատնեշները պետք է պարբերաբար մաքրվեն
տարբեր տեսակի թափոններից, մնացորդներից, իսկ հակահրդեհային պատնեշների սահմաններում գտնվող միներալիզացված շերտերն ամեն տարի
թարմացվեն (նորացվեն):
Փշատերև անտառներում գտնվող բնակավայրերի շրջակայքում անհրաժեշտ է ստեղծել 150մ ոչ պակաս լայնությամբ, հրդեհադիմացկուն ծառատեսակներից կազմված անվտանգության շերտեր, որոնց սահմանագծով (և՛ արտաքին, և՛ ներսի կողմից) պետք է լինեն 2.5մ ոչ պակաս լայնությամբ միներալիզացված շերտեր:
Ըստ նշանակության կառուցվում են անտառտնտեսական և հակահրդեհային ճանապարհներ այնպես, որ դրանք ծառայեն նաև որպես հնարավոր

136

գետնատարած հրդեհների տարածման պատնեշ, ինչպես նաև առկա հրդեհների մեկուսացման հենակետ:
Անտառային հրդեհների դեմ արդյունավետ պայքարի համար անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ միայն բնական ջրամբարները (լճեր, գետեր և այլն),
այլ նաև կառուցել արհեստական ջրամբարներ: Դրանք պետք է ապահովված
լինեն նորմալ մոտեցման ճանապարհներով, ջուր վերցնելու համար նախատեսված հարթակներով: Ամենահրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում հակահրդեհային ջրամբարի ջրի արդյունավետ պաշարը պետք է լինի 100մ3 ոչ
պակաս:
Կազմակերպատեխնիկական միջոցառումները նախատեսում են`
 հրդեհային պրոֆիլակտիկայի, հակահրդեհային կահավորման և
կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների նախապատրաստման միջոցառումների մշակումն ու ղեկավար մարմինների հաստատմանը
ներկայացնելը,
 անտառային հրդեհների դեմ պայքարի օպերատիվ պլանների մշակում և ղեկավար մարմինների հաստատմանը ներկայացումը,
 հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանից առաջ սեմինարների, խորհրդակցությունների անցկացումը շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ,
 անտառների պահպանությունն իրականացնող աշխատակիցների
ուսուցանումը անտառային հրդեհների մարման ձևերին ու մեթոդներին,
հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին,
 ուղղաթիռների համար ժամանակավոր վայրէջքային հրապարակների ստեղծումը, ինչպես նաև եղած բնական հրապարակների հաշվառումը,
 հրշեջ գույքի տեղակայման կետերի կահավորումը: Դրանք ստեղծվում են այն վայրերում, որտեղ կան պահուստային հրշեջ կազմավորումներ
կամ հնարավոր է բնակչության ներգրավումը հրդեհաշիջման աշխատանքներում,
 առաջարկությունների ներկայացումը ղեկավար մարմիններին հրդեհային անվտանգության կանոններով չնախատեսված լրացուցիչ հակահրդեհային պահանջների վերաբերյալ` ելնելով տեղական պայմաններից և առկա
հրդեհային իրավիճակից,
 իշխանության մարմինների հետ վերահսկելի այրումների թույլտվությունների համաձայնեցումը, որի նպատակն անտառային հրդեհների
առաջացման ու տարածման կանխարգելումն է,
 անտառային հրդեհների դեմ պայքարում ներգրավված ուժերի ու միջոցների պատրաստվածության ստուգատեսների կազմակերպումը:
Անտառները ջրային հոսքերի կարգավորման ու մաքրման գլխավոր մեխանիզմ են, հողաշերտի պահպանման, բերրիության բարձրացման և

137

էրոզիայի կանխարգելման արդյունավետ բնական միջոց, գենետիկական
բազմազանության առավել ընդգրկուն ռեզերվուար, մթնոլորտը թթվածնով
հարստացնելու և օդային ավազանը աղտոտումից մաքրելու ամենահզոր
միջոց, կլիմայի ձևավորման գլոբալ գործոն: Այդ իսկ պատճառով, հրդեհներից անտառների պահպանության խնդիրը դուրս է գալիս մեկ երկրի շրջանակներից և ձեռք է բերում միջազգային նշանակություն:
Անհրաժեշտ է բարձրացնել մարդկանց կարգապահությունը հրդեհային
անվտանգության հարցերում, յուրաքանչյուրի գիտակցությանը հասցնել այն
պարզ ճշմարտությունը, որ հրդեհների դեմ պայքարը սոսկ հրշեջների գործը
չէ: Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի նվազեցնել հրդեհների առաջացման հնարավորությունը և խուսափել անցանկալի, իսկ երբեմն էլ` ծանր
հետևանքներից:
Բոլորիս պարտքն է աչքի լույսի պես պահպանել մեր կանաչ բարեկամին` անտառը, նրան զերծ պահել ամենավտանգավոր թշնամուց` կրակից:
Չէ՞ որ անտառը համաժողովրդական սեփականություն է, ամենքիս հարստությունը:
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Peculiarities of Fire Prevention on Forest and Grass Covered Areas
S. Hayrapetyan
State Fire and Technical Safety Inspectorate of the
Ministry of Emergency Situations of RA
Folk wisdom describes very accurately forests as the symbol of youth and life. Even
more, forests are the incomparable relative of a human being, an inexhaustible source
of abundant goods and air for life. Forests, from the beginning, have supported the
mankind from economic, food and recreational standpoints, as well as other areas.
Forests are the main provider of oxygen that enriches the atmosphere, the stabilizer of
natural environment, and the protector of the wildlife.
At present, it is observed that the entire world reassesses the role and significance of
forests in the scope of human life. When in the past forests were viewed primarily as a
source of fuel and timber, now they are perceived primarily as a social and cultural
value, a prerequisite for the sustainable development of mankind. Forests are positively
distinguished from all other natural ecological systems by the volume and variety of
their environmental functions.
A huge role in the scale and frequency of forest fire emergence is played by the culture
of forest use and fire prevention measures. However, forest fire prevention is a very
specific field and only a few countries, which are rich in forests, are succeeding in this
field (for example the Scandinavian countries).
Currently, more than 200 thousand forest fires occur annually worldwide, and the
number has been increasing. The damage these fires cause humanity is enormous,
especially if not only the direct but also the indirect damage is taken into account. That
is why the significance of fighting against forest fires has not diminished over the
years, but is increasing and getting greater in connection to the rate of population
growth in the world.
All forests are subject to fire protection. The protection of forests is carried out taking
into account the biological and regional characteristics of the forest area and it includes
organizational, legal and a complex of other measures.
Forest fires have devastating effects on the forest resources, destroying flora, fauna and
the soil layer over considerable areas and polluting the atmosphere. A forest fire is an
uncontrollable burning of vegetation, which spontaneously spreads through the whole
forest area. Depending on their nature, fires are divided into ground, surface and
underground forest fires.
In a ground fire, the height of the flames can be 50-150 cm, and the fire spreads on flat
areas by 0.5-1.5 km/hour of speed. Canopy fires involve the upper part of the forest
and spread by 8-25 km/hour, and sometimes by 100 km/hour of speed. The
underground fires occur in peat/turf lands and spread with the speed of 2-10 meters per
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day. Despite the low speed, underground fires are very dangerous and complicated in
terms of fire suppression.
The causes of forest fires are natural and anthropogenic. The most frequent natural
cause is thunder causing approximately 7-8 per cent of forest fires globally. Thus the
majority of forest fires are caused by human factors. Sometimes, forest fires are caused
artificially; these fires are so called controlled fires. The objective of artificial fires is
the controlled destruction of burning materials, as well as of logging residues,
preparation of areas for seedlings, and the combat against rodents and forest diseases
etc. Of course, the deliberate arson of forests should not be forgotten, which might be
ignited for various purposes.
Forest and peat fires are the world's oldest fires that originated and developed in
variable intensities already millions of years ago before the emergence of mankind.
Their development intensity was mainly dependent on the seasonal/weather conditions,
and with the temperature decrease and the beginning of the rainy seasons the frequency
decreased. After the mankind appeared on the Earth, and mostly after the mankind
conquered fire, the forest fires began to ignite a thousand times more frequently. It has
been, is and will remain this way for long years to come.
Forest fires can occur in all the countries around the world with high frequency and
regularitydepending on the weather and climatic conditions.
The most surprising and difficult to explain is the fact that from time to time largescale forest fires take place not only in dry climatic regions, but also (less often) in
humid equatorial forests of Amazonia, India, Indonesia and several other countries,
where in the course of some unfavorable years hundreds of thousands of hectares of
forests have been destroyed.
The raging fires that took place during 2007-2010 on various continents were the most
striking and instructive from the standpoint of human helplessness in the view of
disasters caused by forest fires. The fires took place in Australia, Greece, Portugal,
Central Europe, California, Russia and Israel, which resulted in thousands of hectares
of burnt forests and destruction of many houses and towns. The fires threatened many
settlements; hundreds of thousands of people were quickly evicted from these fire
zones.
All countries had human victims, injured humans as well as billions of dollars of
material damage, but all these countries have one similarity: the helplessness of people
against the devastating forest fires. In each case all the possible undertaken measures
had failed to stop the fire front at the desired boundary and, moreover, extinguish the
fire in the region. Those fires were more or less taken under control only when the
temperature decreased and the humidity increased, and were mainly extinguished by
the weakening of heat and at the appearance of light rain. The effectiveness of
firefighting operations was almost the same both in cases where the regular ground
firefighting resources were used and in cases where aerial control was used.
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As forest fires (especially long lasting ones) can reliese harmful substances and
particles into the atmosphere, fires can inevitably also have an impact on human health.
To be more specific, fires can cause serious harm to respiratory organs and the blood
circulatory system. Thus, for example, a number of long-term studies conducted by
medical and environmental research institutions of the Russian Federation have shown
that intense forest fires in these regions increased the number of applicants of
emergency medical care by 3-4 times, and the mortality rate had increased by 10-13
times.
In 2010, the American Association of Cardiologists published a scientific statement,
according to which there is a clear correlation between air pollution (particularly
smoke) and cardio-vascular diseases. The conclusion of the statement confirmed that
there is a serious link between smoke and premature death, ischemic heart disease,
stroke, arrhythmia, ischemic stroke, as well as between congestive heart and vascular
diseases.
The main problems of forest fire extinguishment are the following:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

The problem of timely detection of primary hearth of a fire, especially when
the forest area is very large (hundreds of thousands of hectares).
The rapid mobilization of firefightingforces and the problem of getting the
firefighting resources to the fire site (especially when often the fire site is
dozens of kilometers away from the location of these forces and resources).
As a rule, the lack of special equipment and fire suppression resources (water)
of the required amount at the fire site.
The difficult access to the areas, the absence of roads, communication and
other means of connection, and as a result of that, the problem of attracting in
time the additional firefighting forces and resources.
The numerical value of “timely” concept mentioned in 1, 2 and 4 points. The
required permissible time is measured in minutes: 30-50 minutes, maximum 1
hour. This permissible time leads to the fact that the forest fires extinguishment
technical-economic/feasibility task is transformed into a problem.
Furthermore, the burning material in the forests, as a rule, is more or less
homogenous and is distributed relatively equally in the forest covering often
very large areas.

Despite the fact that recently new causes of forest fire emergence have appeared, such
as global warming, the main cause remains to be the man. That is why it is very
important to pay special attention to fire prevention measures especially, through
raising awareness among the population.
The forest fire prevention measures envisage implementation of such
measures that are directed towards preliminary prevention of the emergence
fires, restraining their distribution, as well as creation of effective fire
conditions. Fire prevention measures are more effective if implemented in
manner through a definite, comprehensive and targeted scheme.

complex
of forest
fighting
a timely
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It is necessary to implement the following measures for forest fire management:











Every year organizations in charge of preserving and protecting the forests as
well as forest users have to develop and implement fire prevention measures.
Large-scale fire prevention campaigns as well as regular coverage of forest
protection and fire safety issues by press, radio and television have to be
organized and implemented.
Roads, airports and landing areas of fire fighting significance have to be
constructed and renovated, and the provision of corresponding amount of
transportation means has to be secured when there is a danger of fire
emergence.
Every year, before the beginning of the fire season, the operational plan for
forest fire fighting has to be approved.
The arrangements of involvement of fire fighting equipment, transportation
and other resources of organizations, as well as the participation of the
population, employees of various organizations and enterprises for forest fire
extinguishment has to be approved.
Establishment (planning) of forest fire groups of the forces and resources when
the danger of forest fires is at its height as well as of preparedness of the
groups to be immediately present at the site/scene in case of forest fire
emergence.
Provision of coordination of measures for forest fire fighting in the republic
and, in case of necessity, the establishment of special committees for that
purpose.

The preventive measures of the forest fire management are subdivided into three main
groups:
1. Prevention of forest fire emergence.
2. Limitation of forest fire spreading.
3. Organizational and technical and other measures providing the sustainability of
the forest fund.
The prevention of forest fire emergence is implemented via anti-fire campaigning,
regulating the visits of the population to the forests, controling over the compliance of
fire safety rules, as well as reducing the probability of fire emergence by
organizational, technical and silvicultural operations.
Limitation of the spread of forest fires is implemented in the following way:
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Limitation of forest fires through campaigns and stricter arrangement of
visiting forests.
Increase of plantations that are fire resilient by the means of regulating the
composition of planted species, cleaning the forest area from waste and
logging residues as well as by conducting sanitary cuttings.

Organizational, technical and other measures that ensure the sustainability of the forest
fund include:





Attaching the forest segments to the settlements, organizations, institutions and
enterprises.
Training the local population about forest fire prevention, detection and
extinguishment activities.
Construction and renovation of firefighting objects.
Implementation of works with the authorities, tenants, and so on.

According to the implementation time and operability/efficiency, fire prevention
measures are divided into two groups:




Planned, that is implemented according to the previously developed plan,
regardless of the current danger level of forest fires (anti-fire campaign, forest
land improvement, equipment for firefighting, roads, water reservoirs and
mineralized layers).
Regulated by the current danger level of forest fires (duty of firefighter groups,
regulation of forest visits of the population, patrol and etc.).

Given the fact that the majority of forest fires are caused by human factor, as a
result of careless handling of fire (during recreational activities or work) it is
necessary to:





Implement large scale firefighting campaigns among the population in
settlements, in public transportation, in recreational sites and places of public
work implementation, so as to enhance knowledge and to control the
compliance of fire safety rules.
Organize forest recreation, thus reducing the unorganized inflow of people and
ensuring the fire safety of recreational sites.
Exercise control over forest fire safety requirements, clarification of causes of
forest fires, as well as identification of the responsible parties for the forest fire
emergence.

The forest fire prevention campaign should provide for:





Compliance with requirements of fire safety in the forests.
Spreading more in-depth knowledge about the forests among the population.
Human interaction with the forests.
The need for active actions directed towards forest protection efforts.

The fire prevention campaign being implemented in the forests should be targeted,
operational and in compliance with the time of the year, situation and the category of
population, as well as include specific facts; the printed materials should be expressive
and attractive. The fire prevention campaigns implemented in the forests should be
conducted on a continuous basis throughout the whole year and be increased during the
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periods of high fire risk. Firstly, to implement these activities it is necessary to use the
mass media, press, radio, television, movies and so on.
State authorities of the forestry management are obliged to:





Require that the management and tenants of different types of organizations
and enterprises implementing various activities in the forests perform
firefighting instructions among their employees, including fire prevention
measures and methods.
Periodically implement works involving larger masses of society including the
forest health preservation, restoration, reforestation, as well as in organizing
forest guides, points and brigades.
Organize the training of the population regarding forest fire prevention and
extinguishment means.

From year to year the use of forests for recreation, sports events, tourism, excursions
and other purposes increases significantly. Therefore, a key issue of prevention of
forest fires is the implementation of such measures, which will contribute to the
preparation of the forest fund for public recreation.
The forestries must constantly monitor the forests to ensure the protection of fire safety
rules. Thus, it is necessary to organize constant supervision of the activities carried out
in the forests, as well as patrol at those sites, where the population inflow is high. The
patrol must be made in accordance with previously developed plan, considering the
danger of fire for that given timeframe and place, as well as the inflow of people. The
patrollers should be provided with appropriate transportation (motorcycle, moped, car,
bicycle, boat, horse and etc.), backpack fire extinguishers, firefighting equipment and
radio communication.
During periods with high fire risk it is prohibited for the prevention of forest fires to do
the following:
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Build bonfires. In case of strong necessity, a fire can be made in an open area
where the fire has to be surrounded by a mineralized layer of no less than 0.5
meters in width, and when finished, covered with water or soil.
Throw burning matches or cigarette stubs.
Use explosive materials and cartridges producing sparks for hunting .
Refill cars with fuel while the engine is operating.
Exploit cars that have damaged power system.
Smoke and use open flame nearby vehicles charged with fuel.
Carry out dry grass or stubble burning (except for controlled burning, which is
implemented according to the defined order in certain periods of time and by
the permit of the local authorities).
Leave bottles, glass pieces at spaces illuminated by sun, as those can focus rays
and work as incendiary lenses.



Leave and scatter rags lubricated with oils, gasoline, diesel, and soaked with
other flammable liquids (except for specially envisaged places).

It is important to know the correct actions to be undertaken during forest fires.
Particularly, if a small fire hearth is detected, actions should be taken to extinguished
it. It is necessary to use a tuft of foliate species of trees or branches of young trees, wet
clothing and thick fabrics to sweep the fire from the edge towards the fire center. The
branches or clothing should be turned after each strike, so that they cool and do not get
burnt. Small fires can be trampled by feet, not allowing it to spread to the trunks of
trees and foliage. Even after extinguishing the fire, the site should not be left before
one is sure that the fire will not ignite again
It is necessary to detect the directions of wind and fire spreading, move parallel to the
fire spreading towards a safer place (river, brook, pond), when one finds oneself in a
forest or peat fire zone. If it is not possible to leave the fire zone, one should try to
enter a nearby pond/reservoir, cover oneself with wet clothes, and protect one’s mouth
and nose with a wet mask. In case of peat fire, it is necessary to move against the wind,
carefully inspecting the road with the help of a wooden stick. When out at a safe place,
it is necessary to report the location, time, as well as the possible causes of the fire
emergence to the forestry or fire protection agencies.
During the most dangerous times for fire emergence, it is recommended that on roads
(near the entrance to the forests) control points be created, in order to warn the drivers
and residents about maintaining the fire safety rules. In case of detecting that fire safety
rules have been violated, the forestry workers must take measures to stop and eliminate
these violations in the manner prescribed by law and hold accountable the responsible
parties.
The spreading of forest fires is being prevented and restricted by the means of
increasing the fire durability measures, such as:





Regulating the forest composition.
Cleaning the forest through sanitary cuttings and removing waste.
Creating anti-fire dam systems on the territory of the forest fund, which
restricts the possible spread of fires.
Forming a network of roads and reservoirs allowing more rapid isolation of the
fire.

The creation of anti-fire dam systems is designed to distribute the dangerous fire
masses of the forest to isolated different sized blocks. First of all, natural resources of
forest fund (lakes, rivers, fire resistant trees) should be used as anti-fire dams and in
addition to these artificial dams/barriers (railway, road, power lines, pipelines and etc.)
should be utilised.
Anti-fire dams are barriers for the spreading of ground and surface fires, as well as
serve as foundation lines (bases) during the isolation works of current fires. The antifire dams should be periodically cleaned from various types of wastes, residues, and
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the mineralized layers located at the borders of the anti-fire dams should be renovated
(freshened) annually.
Security layers of fire resistant trees having no less than 150 meters of width should be
established in coniferous forests situated in the vicinity of residential areas. In addition,
the borderlines of these security zones (both from the outside and inside) should be
lined with mineralized layers having no less than 2.5 meters of width.
According to the importance, forestry and anti-fire roads are built in a way that in case
of need those serve as barriers for the spreading of ground fires, as well as isolation
base for current fires.
As an efficient means for combating forest fires not only natural ponds/reservoirs
should be used, but also artificial reservoirs should be built. These must be equipped
with proper access roads, and with platforms for water intake. Over the course of the
most dangerous fire season, the efficient supply of the water reservoir should be no less
than 100 cubic meters.
The organizational and technical measures envisage:










Submission for approval to the authorities the fire prevention and anti-fire
equipment, as well as the preparation measures development of organizations
and enterprises.
Development of operational plans for fighting forest fires and submitting of the
plan for authorities for approval.
Organizing seminars and consultations with stakeholders prior to the start of
the fire season.
Implementing seminars on the forms and methods of fighting forest fires, as
well as fire safety rules and requirements among the staff carrying out forest
protection.
Establishing temporary landing areas for helicopters, as well as registering the
already existing natural areas.
Equipping designated fire fighting points with required equipment. These are
created in places where there are reserve formations or it is possible to involve
the population in fire extinguishment works.
Submission of proposals to authorities for additional firefighting requirements
that are not envisaged by fire safety rules based on local conditions and the
current fire situation.
Making agreements with the authorities regarding permits for controlled fires
aiming to prevent the spread and emergence of forest fires.
Organizing tests for checking the preparedness of the forces and measures
involved in forest firefighting.

Forest is the main mechanism for water flow regulation and cleansing, protection of
soil layer, soil fertility and an efficient natural means for preventing erosion, the
broadest reservoir of genetic diversity, the most powerful means for enriching the
atmosphere with oxygen and cleaning the air basin from pollution, and a global factor
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for climate formation. Therefore, the issue of forest fire protection is beyond the scope
of one country and acquires an international importance.
It is necessary to increase the people’s sense of discipline in fire safety issues, bring to
the consciousness the simple truth that the fight against forest fires is not only the duty
and responsibility of a firefighter. Only in this case it will be possible to reduce the
possibility of fires emergence and to avoid the undesirable and sometimes even serious
and severe consequences.
It is the duty of each person to preserve our green friend, the forest, and keep it out
from the most dangerous enemy, the fire. The forest is a nationwide property, the
treasure of each one of us.
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Լոռու մարզի անտառային և խոտածածկ տարածքներում հրդեհների
կանխարգելման և հրդեհաշիջման աշխատանքները
Ա. Դեմիրչյան1, Ս. Խառատյան1, Ա. Գալստյան2
1ՀՀ Լոռու մարզպետարան, 2Հայաստանի պետական
ճարտարապետական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
ՀՀ Լոռու մարզի անտառային ֆոնդը մոտ 103000 հա է, որից անտառածածկ է 85800 հա: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի 27%:
Մարզի անտառները լեռնային են, ունեն ընդգծված հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, աչքի են ընկնում սոցիալտնտեսական և գիտական բարձր արժեքով ու բուսական տեսակների
բազմազանությամբ: Մարզի անտառկազմող հիմնական ծառատեսակներն
են՝ հաճարենին, կաղնին, բոխին և սոճին, իսկ ոչ հիմնական տեսակներն են
ղաժին, լորենին, կեչին, թեղին, հացենին:
Մարզի պետական անտառների կառավարումն իրականացվում է ՀՀ
գյուղատնեսության նախարարության կազմում գործող «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի վեց` Գուգարքի, Լալվարի, Ջիլիզայի, Դսեղի, Ստեփանավանի և
Տաշիրի, անտառտնտեսությունների կողմից: Մարզի անտառներում և նրանց
հարակից տարածքներում ծագած հրդեհների մարումն օպերատիվ կերպով
կազմակերպելու նպատակով մարզպետարանը սերտորեն համագործակցում է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, մարզի անտառտնտեսությունների, ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության, համայնքների ղեկավարների և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
Հիմք ընդունելով մարզի անտառներում և նրանց հարակից տարածքներում հաճախակի բռնկվող հրդեհները, մարզխորհրդի նիստերում պարբերաբար համայնքների ղեկավարներին հանձնարարվում է բացատրական աշխատանք տանել ազգաբնակչության հետ և սահմանել խիստ վերահսկողություն այդ տարածքների հակահրդեհային պահպանության իրականացման վրա:
2010թ. աննախադեպ էր մարզում ծագած անտառային և խոտածածկ տարածքներում ծագած հրդեհների քանակով և մակերեսով: 203 հրդեհի դեպքերից` 155-ը ծագել է չոր խոտածածկ տարածքներում, 48-ն` անտառածածկ
հատվածում: Բռնկված հրդեհներից այրվել է մոտ 30000 հա խոտածածկ և 300
հա անտառային տարածք: Համեմատության համար նշենք, որ 2009թ. արձանագրվել է անտառային՝ 18 և խոտածածկ տարածքների՝ 20 հրդեհ:
Լոռու մարզի անտառամերձ և անտառային տարածքները հրդեհներից
զերծ պահելու նպատակով շրջաբերական գրություններով հանձնարարականներ են տրվել մարզի համայնքների ղեկավարներին:
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Որպես մարզի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի նախագահ,
Լոռու մարզպետը համակարգում է մարզում ծագած հրդեհների հրդեհաշիջման աշխատանքների ընթացքը: Անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման աշխատանքների մեջ ներգրավվում են նաև մարզում տեղակայված զորամասերի զինծառայողները:
2010թ. ընթացքում անտառային և անտառամերձ տարածքներում հրդեհների հրդեհաշիջման աշխատանքներին կազմակերպված ձևով մասնակցել է
ավելի քան 1000 մարդ՝ անտառտնտեսությունների ու Լոռու մարզային
փրկարարական վարչության աշխատակիցներ, զինծառայողներ ու կամավորներ` մոտակա համայնքների ազգաբնակչությունից:
Նկատի ունենալով 2010թ. ծագած հրդեհների աննախադեպ թիվը, 2011թ.
մարզում էլ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հրդեհների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներին:
Գործնականում հրդեհաշիջման աշխատանքներն ավելի լավ կազմակերպելու համար մարզում պարբերաբար կազմակերպվում են ուսումնավարժություններ «Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջում և հետևանքների
վերացում» թեմայով: Մասնավորապես, Լոռու մարզային փրկարարական
վարչության և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Գուգարքի անտառտնտեսություն»
մասնաճյուղի հետ համատեղ, մերձակա համայնքների ներկայացուցիչների
մասնակցությամբ Լոռու մարզպետարանում կազմակերպվել և 2011թ. անց է
կացվել հրամանատարական շտաբային ուսումնավարժություն: Այնուհետև
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Գուգարքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի
Շահումյանի անտառպետությունում գործնական պարապմունքների միջոցով իրականացվել են հրդեհաշիջման աշխատանքներ:
ՀՀ ԱԻՆ պետական հրդեհային տեսչության պետի և ՀՀ Լոռու մարզպետի
կողմից համատեղ հաստատված` Լոռու մարզի կանաչ գոտիներում հրդեհների նախականխմանն ուղղված հակահրդեհային միջոցառումների պլանժամանակացույցի համաձայն, համայնքների ղեկավարների, անտառտնտեսությունների տնօրենների և շահագրգրիռ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Վանաձորում, Սպիտակում, Ստեփանավանում, Տաշիրում և Ալավերդում 2011թ. անց են կացվել փնջային խորհրդակցություններ:
Հաշվի առնելով, մի կողմից` տարբեր ճգնաժամների պատճառով մարզի
անտառներում իրականացված մեծածավալ հատումները, մյուս կողմից`
կլիմայի փոփոխության հետևանքով հաճախակի դարձած հրդեհների
վտանգը, անհրաժեշտ է`
 ուժեղացնել հսկողությունն ապօրինի անտառհատումների կանխման
ուղղությամբ,
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 ազգաբնակչության շրջանում իրականացնել հրդեհների կանխարգելման, հայտնաբերման, ահազանգման և մարման ուղղությամբ լայնածավալ
իրազեկման աշխատանքներ,
 մեծ ուշադրություն դարձնել համայնքներում կազմավորվող հակահրդեհային կամավորական ջոկատների ստեղծման աշխատանքներին,
 իրականացնել հեռավոր արոտների ջրարբիացում,
 իրականացնել հրշեջ կազմավորումների վերազինում, որը հնարավորություն կտա ծագած հրդեհների դեպքում օպերատիվ կերպով իրականացնել հրդեհաշիջման աշխատանքներ,
 ելնելով եղանակային կանխատեսումների տվյալներից չորային եղանակի կանխատեսման դեպքերում ուժեղացնել անտառտնտեսությունների և
համայնքների ղեկավարների կողմից տարվող հսկողությունը,
 անտառտնտեսությունները և համայնքներն ապահովել համապատասխան հրդեհաշիջման տեխնիկայով և միջոցներով,
 հրդեհների հաճախակի ծագման (ռիսկային) վայրերի մոտակա տարածքներում ստեղծել հրդեհաշիջման անհրաժեշտ միջոցներ:
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The forests fund of the Lori Marz of RA is about 103,000 hectares, out of which
85,800 ha are covered with forest. The forest fund makes 27% of the Marz's territory.
The forests of Lori Marz are mountainous, possess great role in soil and water
protection as well as in climate regulation, they are also of high socio-economic and
scientific values and distinguished with diversity of plant species. The main tree
species of the Marz’s forests are: beech, oak, hornbeam and pine, and the other species
are: oriental hornbeam, linden, birch, and ash.
The state forest management of Lori Marz is carried out by the six Forest Enterprises
of “Hayantar” SNCO adjacent to the RA Ministry of Agriculture: Gughark, Lalvar,
Jiliza, Dsegh, Stepanavan and Tashir. To organize the suppression of fires occurring in
the Marz forests and neighbouring territories, the Marz Administration closely
cooperates with the Lori Marz Rescue Department, the forest enterprises operating in
the Marz, the RA Police Marz Department, community leaders and other interested
organizations.
Considering the frequent cases of fires in the Marz forests and neighbouring areas, the
community heads are assigned to advice the population during the regular sessions held
by the Marz Administration and establish strict control of these territories for ensuring
fire protection.
2010 was unique in the number of and area affected by fires that occurred in forests
and grassland areas. Օut of total 203 cases 155 fire cases occurred in dry grassland
areas, and 48 ones in the forest covered areas. About 30,000 hectares of grassland and
300 hectares of forest area were burnt. It is worth mentioning, that in 2009 18 forest
and 20 grassland fire cases occurred in the Marz.
The instructions were circulated among the community leaders in order to reduce the
occurrence of fire in forests and forest neighboring areas in Lori Marz,
As a Chief of Lori Marz Emergency Situations Council, the Head of Lori Marz
Administration coordinates the process of fire suppression. If necessary, the
servicemen of Marz military units will also be involved in the firefighting activities.
During 2010, more than 1,000 people from forest enterprises and Lori Marz Rescue
Department, military servicemen and volunteers from the nearby communities
participated in activities of fire suppression activities of forests and neighboring areas.
Taking into account unprecedented number of fires in 2010, greater attention is paid to
fire prevention activities in the Marz during 2011.
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Drills on "Forest fire suppression and elimination of consequences" are regularly
organized for better organization of the fire suppression activities. In particular,
together with the Lori Marz Rescue Department and “Gugark” Forest Enterprise of
“Hayantar” SNCO, and with the participation of representatives from nearby
communities a command staff drill was organized in 2011. Later on, in “Shahumyan”
forestry of “Gugark” Forest Enterprise of “Hayantar” SNCO a practical fire
suppression exercise was carried out.
According to the fire prevention action plan jointly approved by the Head of the State
Fire Inspectorate of the Ministry of Emergency Situation (MES) of RA and the RA
Lori Marz Administration, in 2011 cluster consultations were held in Vanadzor, Spitak,
Stepanavan, Tashir and Alaverdi focused on the prevention of fires in the Lori Marz
green zones. Heads of communities and, forest enterprises, as well as representatives of
stakeholders and other organizations participated in the event.
Taking into account, on the one hand, the large scale cuttings (bone because of
different crises) in the Marz forests, on the other hand, frequent fire cases because of
climate change, it is necessary to:
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Strengthen the supervision to prevent illegal forest logging,
Implement large scale awareness raising activities among the population
regarding fire prevention, detection, warning and suppression,
Pay great attention to the establishment of voluntary fire fighting teams within
the communities,
Implement the supply of water sources to remote pastures,
Implement refurbishment of the firefighting units, which will enable efficient
firefighting suppression works,
Based on the data of weather forecasts, in case of arid weather it is necessary to
strengthen fire control by the heads of the forest enterprises and communities,
Provide the forest enterprises and communities with relevant fire suppression
equipment and tools,
Establish centers with adequate fire suppression equipment and tools in the
nearby areas (at risky locations) where the occurrence of fire is frequent.

«Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ Հայաստանի լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳէՖ
ծրագրի խնդիրն է բարձրացնել կլիմայի փոփոխութան հետևանքների նկատմամբ
խոցելի լեռնային անտառների էկոհամակարգերի հարմարվողական կարողությունները Հայաստանի հարավ-արևմտյան Սյունիքի մարզում: Անտառային
հրդեհների կառավարման մասով ծրագրի աշխատանքների հիմնական ուղղվածությունը կանխարգելումն ու վաղ արձագանքման կարողությունների ամրապնդումն է:
Ծրագրում ներառված հատուկ մոտեցումներն ընդգրկում են. հանրային իրազեկումը և գործընկերության հիմնումը տեղական համայնքների, ՀԿ-ների
ու տուրիստական կազմակերպությունների հետ` մարդածին հրդեհների թվի
կրճատման և դրանց առաջացմանը նպաստող գործողությունների նվազեցման
նպատակով, ինչպիսիք են` հանգստի անտառային գոտիներում բաց կրակները,
ինչպես նաև վաղ արձագանքման կարողությունների ամրապնդումը` Սյունիքի
անտառկառավարող կառույցներին անտառային հրդեհների վաղ արձագանքման
սարքավորումների տրամադրման միջոցով: Ծրագրով նախատեսվում է աջակցություն տրամադրել նաև վաղ ահազանգման համակարգի կայացման ուղղությամբ: Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում ծրագիրը նպատակ
ունի անտառային հրդեհների կանխարգելման և դրանց արձագանքման աշխատանքներում աջակցել շահագրգիռ կազմակերպությունների դերի ու պատասխանատվության առավել հստակ սահմանմանը: Ավելին, արոտավայրերի և գյուղատնտեսական թափոնների այրումը սահմանափակելու համար ծրագիրը նախաձեռնել
է նաև գործող օրենսդրության վերանայում:

The specific objective of the UNDP-GEF project “Adaptation to climate change impacts
in mountain forest ecosystems of Armenia” is to enhance adaptive capacities of the
vulnerable mountain forest ecosystems to climate change impacts in the Armenia's southeastern Syunik region. The emphasis of the project activities in regards to fire management
are on fire prevention and forest fire early response capacity strengthening. Specific
approaches taken under the project include awareness raising and partnership building with
local communities, NGOs and tour operators to mitigate human-induced fires, minimisation
of activities that can lead to fire occurrence such as open fires in forest recreational areas, and
enhancement of early response capacities through the provision of forest fire early response
equipment to forest management units in Syunik marz. Assistance in development of an early
warning system will also be provided under the project. Through stakeholder discourse, the
project aims to establish clearly defined organisational roles and responsibilities in the
prevention of and response to the wildfires. Furthermore, the project has initiated a revision of
current legislation to restrict pastureland and agricultural waste burning.

«Շրջակա միջավայր և անվտանգություն» (ՇՄԱ) նախաձեռնությունը բնապահպանական և անվտանգության ռիսկերին արձագանքումը փոխակերպում է տարածաշրջանային
համագործակցության: Նախաձեռնությունում ներգրավված են Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը (ԵԱՀԿ), Կենտրոնական և Արևելյան
Եվրոպայի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնը (ՏԲԿ) ՄԱԿ-ի Զարգացման
ծրագիրը (ՄԱԶԾ), ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը (ՄԱԵՏՀ), ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագիրը (ՅՈՒՆԵՊ), ինչպես նաև Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի կազմակերպությունը (ՀԱԴԿ) որպես ասոցիացված գործընկեր:
«Հարավային Կովկասում հրդեհների կառավարման և բուսածածկ տարածքների հրդեհների աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային կարողությունների հզորացում» ծրագիրը
նախաձեռնվել է ԵԱՀԿ կողմից ՇՄԱ շրջանակներում, որպեսզի աջակցի Հարավային Կովկասի երկրներում հրդեհների կառավարման կարողությունների զարգացմանը: Իրականացվելով Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոնի հետ համագործակցությամբ, ծրագիրը
նպատակ ունի բուսածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի ազգային կարողությունների բարելավման միջոցով նվազեցնել բուսածածկ տարածքների
հրդեհների ռիսկերը տարածաշրջանում:
Հայաստանում, համագործակցելով ՄԱԶԾ-ի հետ, ծրագիրը նպատակ ունի հզորացնել
հրդեհների կառավարման կարողությունները` անվտանգության, հրդեհների կառավարման
մոտեցումների և մարտավարության, համապատասխան գործիքների կիրառման վերաբերյալ EuroFire ստանդարտների հիման վրա հրշեջների համար ուսուցման մոդուլի մշակման և
գործնական ու տեսական ուսուցման կազմակերպման միջոցով: Այս գործողությունները ներառում են նաև տեղական համայնքների ներկայացուցիչների համար մոդելային սեմինարի
ու հրդեհների կառավարման հարցերով ազգային կլոր սեղանների կազմակերպում և
արդյունքում միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ձևավորման և անտառային հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականության և իրականացման ռազմավարության
մշակման գործընթացի նախաձեռնում:
The Environment and Security (ENVSEC) Initiative transforms environment and security risks into
regional co-operation. ENVSEC comprises the Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE), Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC), United Nations
Development Programme (UNDP), United Nations Economic Commission for Europe (UNECE),
United Nations Environment Programme (UNEP), and the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
as an associate partner.
To assist the South Caucasus countries in enhancing their fire management capacities, the OSCE, within
the framework of the ENVSEC Initiative, launched the project “Enhancing national capacity on fire
management and wildfire disaster risk reduction in the South Caucasus”. Conducted in partnership
with the Global Fire Monitoring Centre, the project aims to reduce wildfire risks in the region by
improving national capacities to efficiently prevent and respond to wildfires.
In Armenia, in close co-operation with UNDP, the project aims to strengthen the capacities in fire
management through the development of a training module and conducting practical and theoretical
training for firemen based on EuroFire standards on safety, fire management techniques and tactics, use
of hand tools and ignition, conducting a model workshop for a local community and convening national
roundtables on fire management to prepare the establishment of a national inter-agency fire management
committee and to initiate the process of developing a national forest fire management policy and an
implementation strategy.
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