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դենդրոցենոզ, բուսականություն: 
 
Քաղաքակրթության վերաճին զուգընթաց մարդու կողմից մարդու 

շահագործումը ձևափոխվել է մարդու կողմից բնության շահագործման: 
Ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ հողային պայմանները չեն կարող 
խոչընդոտել անտառի գոյատևմանը, որը ենթարկվել է մարդու կողմից 
ոչնչացման: Դարերի ընթացքում անտառը սիստեմատիկաբար հատվել է 
բնակչության կողմից զբաղեցրած տարածքի ընդարձակմանը զուգընթաց, 
մանավանդ, երբ տարածքն ազատվել է գյուղատնտեսական գործունեու-
թյան համար: Անտառային տարածքները մաքրվել են այնքան, որքան այդ 
հողերը նպատակահարմար և հասանելի են եղել արդյունաբերական և 
տնտեսական տեսանկյունից: Հենվելով պատմական քարտեզների վրա, 
կարելի է ենթադրել, որ վերջին 250 տարվա ընթացքում անտառի զբաղեց-
րած մակերեսը կրճատվել է կրկնակի անգամ [5, 193-197: 6, 242-249:7]: 

Շատ հետազոտողների կողմից ապացուցված է, որ անտառի վերին 
սահմանը ենթարկվում է մարդածին ճնշման, որի արդյունքում անտառը 
վերևից սեղմվում է ներքև [4]: 

Մեր կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել Լոռու մարզի 
Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտի անտառպետության անտառ-
ներում: Ուսումնսիրության օբյեկտ են համարվել ենթալպյան գոտու 
դենդրոցենոզները: Լոռվա մարզում ենթալպյան գոտու դենդրացենոզների 
(կովկասյան մրտավարդի, թխկու, կեչու մաքուր և խառը ցենոզներ, վերին 
անտառային գոտու հաճարկուտներ, կաղնուտներ և խառը անտառներ) 
ուսումնասիրությունները տարվել են երթուղային, կիսաստացիոնար և 
ստացիոնար եղանակներով (ծովի մակերևույթից 2000-2600 մ բարձրու-
թյուն): Ընդ որում, երթուղային հետազոտությունները տարվել են այն վայ-
րերում, որտեղ գտնվում են նշված բուսատեսակների հիմնական ասո-
ցիացիաները, իսկ կիսաստացիոնար և ստացիոնար աշխատանքները 
ընդգրկել են նշված բուսատեսակների ամենատարածված վայրերից՝ Վա-
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նաձորի և Մայմեխի շրջակայքի անտառային և ենթալպյան գոտիները: 
Մարգահովիտի տարածքում, որտեղ գտնվում են Մարգահովիտ, Լեր-

մոնտովո, Ֆիալետովո գյուղերը, հսկայական տարածքներ անտառազուրկ 
են: Հյուսիսային թեքությունները կիսով չափ զբաղեցված են անտառով: 

Հարավային թեքությունները անտառազուրկ են, միայն տեղ-տեղ 
հանդիպում են մարդածին ծագման մնացորդային կաղնուտներ: Ուսում-
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախկինում դրանք պատված են 
եղել անտառկազմող բազմաթիվ տեսակներով: Փամբակի կանյոնի վրա 
մարդածին ճնշումը բավականին երկարատև է եղել: Ենթադրվում է, որ 
դեռևս 1000 տարի առաջ, երբ Մարգահովտի տարածքը զբաղեցված է եղել 
առաջին բնակիչներով, սկսվել է տարածքի աստիճանական յուրացումը, 
որը պատճառ է դարձել բնական համակարգերի տրանսֆորմացիայի: 
Վերջինիս բնույթը և ինտենսիվությունն անուղղակի ձևով կախված են 
եղել մարդու մշակույթի զարգացման աստիճանից: Ուսումնասիրելով 
Փամբակի կանյոնի անտառազուրկ տարածքների վրա մարդածին 
ճնշման հետևանքները` Ն. Ա. Տրոիցկին [10] անտառազրկման պատճառ-
ները համարում է անտառահատումը, անասունների արածեցումը, 
հրդեհները և այլն: Ըստ նրա, Մարգահովիտից, Վանաձորից մինչև Գյում-
րի ժայռերը նախկինում անտառապատ են եղել: Կասկածի տեղիք չի տա-
լիս, որ մարդու գործունեությունն այստեղ եղել է հզոր գործոն, որը եթե ոչ 
ամբողջությամբ, ապա անտառի մահվան գործընթացն արագացնող է 
եղել և հետագայում թեք ժայռերի վրա խոնավության անբավարարության 
դեպքում անտառների հատումը գրեթե անհնարին է դարձնում բնափայ-
տային ծածկոցի վերականգնումը: Ըստ Ն. Ա. Տրոիցկու [10], հողն արագ 
հոսում է թեքություններից, անասունների արածեցումը, որն անխուսա-
փելիորեն հետևում է հատված անտառին, նպաստում է այդ երևույթին: 

Ա.Թախտաջյանը բերում է Ի.Շոպենի ցուցումը դեռևս 1852 թ. այն մա-
սին, որ ներկայիս տափաստաններում մեծամասամբ աճել է հզոր անտառ 
[7, 8, 9]: 

Ըստ որոշ հեղինակների կարծիքի, տեսակի տարածման արեալի 
կրճատումը տանում է դեպի ռելիկտային արեալի սահմանների ձևավո-
րում, իսկ տվյալ տեսակը համարվում է ռելիկտ [1, 437; 2, 463]: Ռելիկտնե-
րը հնագույն ֆլորաների` երրորդական դարաշրջանի պոլտավական, 
հնագույն միջերկրածովային և տուրգայական բուսականության մնա-
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ցորդներ են [3, 370]: Երրոդական ժամանակներից մեզ հասած ռելիկտա-
յին տեսակներից Հայաստանում հանդիպում են 29 ցեղի 31 տեսակներ, 
որոնք աճում են որոշակի ապաստարաններում(ռեֆիգիում): Այդ տեսակ-
ներն աճում են հիմնականում երրորդական ռելիկտային ֆլորայի որոշա-
կի օջախներում՝ հյուսիսարևելյան շրջաններում: Դրանց մեջ հանդիպում 
են ինչպես կոլխիդյան, այնպես էլ հիրկանյան տարրեր [3, 370]: Կոլխիդա-
յին տարրերից է կովկասյան մրտավարդը Rhododendron caucasicum:    

Լոռու մարզի ենթալպյան գոտու ռելիկտային դենդրացենոզները տե-
ղակայված են Մարգահովիտի անտառների վերին գոտում: Մարգահովի-
տի անտառները զբաղեցնում են 3900հա տարածք: Անտառային ֆորմա-
ցիաները էկոլոգո-տոպոգրաֆիական առումով լավ են արտահայտված, 
որի արդյունքում բուսական ծածկոցը ձեռք է բերել վերին գոտու բնորոշ 
հատկանիշներ: Լեռների տոպոգրաֆիական առանձնահատկությունները 
իրենց հետքն են թողել բարձր լեռնային անտառային բուսականության 
վրա, որի արդյունքում ձևավորվել են ինքնատիպ էկոհամակարգեր: Ան-
տառի առաջացմանը այստեղ մասնակցում են արևելյան հաճարենին 
Fagus orientalis, կովկասյան բոխին Carpinus caucasica, խոշորառէջ կաղնին 
Quercus macranthera, բարձրլեռնային թխկին Acer Trautwetteri, Լիտվինո-
վի կեչին Betula Litwinowii: 

Դրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ են խիստ որոշակի կենսաէկոլո-
գիական առանձնահատկություններ: 

Հյուսիսային լանջերը զբաղեցված են արևելյան հաճարենիով F. orientalis, 
կովկասյան բոխով, խոշորառէջ կաղնով Q. macranthera: Վերին գոտին 
զբաղեցնում են բարձրլեռնային թխկին A. Trautwetteri և Լիտվինովի 
կեչին B. Litwinowii: Ենթալպյան գոտու դենդրոցենոզների կազմում հան-
դիպող հիմնական տեսակներն են հացենի սովորական Fraxinus excelsior, 
կովկասյան լորենի Tilia caucasica, թխկի սրատերև և թխկի դաշտային 
Acer platanoides, A. campestre, Ulmus elliptica, U. scambra, արոսենի սո-
վորական Sorbus aucuparia, ուռենի այծատերև Salix carpea, Populus tremula, 
տանձենի կովկասյան Pyrus caucasica, Viburnum lantana, Daphne 
mezereum, մրտավարդ կովկասյան Rododendron caucasicum, թանթրվենի 
սև Sambucus nigra, մասրենի Rosa canina, մոռենի սովորական Rubus idaeus, 
Lonicera caucasica, հաղարջենի ալպիական Ribes alpine, Euonymus 
europaea:  
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Կովկասյան մրտավարդի և բարձրլեռնային թխկու արեալները 
կրճատվում են, և այդ բուսատեսակներն ընդգրկված են Հայաստանի 
Կարմիր Գրքում [3, 370]: 

Հաճարենու ցենոզները հարմարված են խոնավ տեղանքներին և 
որոշ վայրերում հասնում են մինչև անտառի վերին գոտուն: Հաճարենու 
տարածման արեալները հասնում են ծովի մակարդակից մինչև 2000մ 
բարձրության վրա: Դրանից վեր դենդրացենոզները հերթափոխում են 
մեկը մյուսին` հաճարկուտներին հերթափոխում են թխկուտները, 
դրանց` խառը կեչուտները սովորական արոսենու և այծատերև ուռենու 
հետ: 2100-2350մ բարձրության վրա հանդիպող դենդրացենոզներում 
դժվար է որոշել, թե որ ծառատեսակն է գերակշռում` ուռենին, արոսենին, 
կեչին, թե թխկին: Այդ սահմանից վեր հանդիպում են խոտաբույսերի 
ասոցիացիաները: Հարավային թեքությունների վրա հանդիպում են խո-
շորառէջ կաղնու ֆորմացիաները կղզյակների տեսքով որպես հետք տա-
փաստանային ասոցիացիաների ընդարձակ տարածքներում: 

Հարավային լանջերը հիմնականում անտառազուրկ են և ծածկված 
են մարգագետնա-տափաստանային բուսականությամբ, որոնք ներկա-
յացված են քսերոֆիլ տեսակներով: 

Անտառի վերին սահմանը խիստ կտրտված է և տարբեր տարածքնե-
րում գտնվում է տարբեր բարձրությունների վրա: Որոշ վայրերում այն 
հասնում է ծովի մակարդակից 1950 մ բարձրության վրա, իսկ մեկ այլ 
վայրում` մինչև 2500մ: Ընդ որում` 1950մ բարձրության վրա: 
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Реликтовые дендроценозы Лорийской области расположены в верхнем 
лесном поясе Маргаовита. В образовании леса здесь участвуют бук восточный 
Fagus orientalis, граб кавказский Carpinus caucasica,  дуб крупнопыльниковый 
Quercus macranthera, клен высокогорный Acer Trautwetteri, береза Литвинова 
Betula Litwinowii. Южные склоны в основном покрыты лугостепной расти-
тельностью, которая представлена ксерофильными видами. Верхняя граница 
леса изрежена и на разных участках находится на разных высотах. 
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The relict dendrocoenoses of the Sub-Alpine zone in the Lori region are spread 

out in the upper areas of the Margahovit forest, whose emergence has been 
conditioned by the following species, such as Fagus orientalis, Carpinus Caucasus, 
Quercus macranthera, Acer Trautwelleri, Betula Litwinowii. The southern slopes 
are mostly covered meadow - steppe vegetation which is represented by 
xerophilous species. The upper boundary of the forest and divided into different 
sites located at different heights. 

        


