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Ենթանտառի տեսակային կազմը Վանաձորի 
շրջակա անտառներում 20-րդ դարի 90-ականների 

անտառահատումներից հետո 
 Վարդանյան Զարուհի 

 Բայրամյան Լիլիա 
 

Հանգուցային բառեր. անտառահատում, ենթանտառ, էկոհա-
մակարգ, տեսակային կազմ, վարդազգիների ընտանիք 

Ներածություն 
Ըստ մոտավոր հաշվարկների՝ Լոռու մարզի Գուգարքի տա-

րածաշրջանում 1992թ. հատվել են մոտ 10000 հա անտառներ: 
Հատկապես վնասվել են այն անտառները, որոնք մոտ են եղել 
բնակավայրերին: Ներկայումս մարզի տարածքում մարդածին 
ավերիչ ներգործության չենթարկված տարածքներ գրեթե չկան: 
Անվնաս են մնացել այն տարածքները, որտեղ մարդը չի 
կարողացել մուտք գործել դժվարամատչելիության պատճառով [1, 
48-52; 3, 95-102]: Տեսական և պրակտիկ տեսակետից գիտական 
հետաքրքրություն են ներկայացնում այն ուսումնասիրություննե-
րը, որոնք վերաբերում են հատատեղերում ծառատեսակների բնա-
կան վերաճին, ենթանտառի տեսակային կազմի փոփոխությանը և 
կենսաբազմազանության պահպանության խնդիրներին Լոռու 
մարզում:  

Նյութը և մեթոդները 
Մեր կողմից ուսումնասիրվել է Լոռու մարզի, մասնավորապես 

Վանաձոր քաղաքի շրջակա անտառային համակեցությունների 
տեսակային կազմը՝ հաշվի առնելով զանգվածային (1991-1995թթ.) 
անտառահատումները: Հիմնականում ուսումնասիրվել են ենթան-
տառը և նրա նշանակությունը անտառային էկոհամակարգի հա-
մար: Մարզի անտառները համարվում են բուսականության հիմ-
նական տիպը: Բոլոր հետազոտությունները կատարվել են երթու-
ղային եղանակով [3, 156-194]:  
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Երթուղային և կիսաստացիոնար ուսումնասիրության ժամա-
նակ հետազոտվող բույսերի հաշվառման, գույքագրման, ինչպես 
նաև կազմի ու կառուցվածքի պարզաբանման նպատակով կա-
տարվել են ֆիտոցենոտիկ բազմաթիվ գրառումներ: Այդ ընթաց-
քում յուրաքանչյուր ասոցիացիայում որոշվել է տեսակային կազ-
մը, բույսերի առատությունը, հարկայնությունը, բարձրությունը, 
ֆենոփուլերը և այլն [7, 48-52; 6, 115-117; 5, 224-229]: Ստացիոնար 
ուսումնասիրությունների համար ընտրվել են Գուգարքի տարա-
ծաշրջանի Մարգահովիտի մերձակա ենթալպյան գոտու առավել 
բնորոշ անտառային համակեցությունները:  

 Հետազոտվել են Գուգարքի տարածաշրջանի Վանաձորի 
կիրճի խառը անտառները, որոնք հիմնականում տեղակայված են 
1100-2200մ ծովի մակերևութի բարձրության, 250 թեքություն 
ունեցող հարավային դիրքադրության լանջերին: 

Փորձեր և արդյունքներ 
Մեր կողմից ուսումանսիրված անտառը նախկինում ունեցել է 

խառը կազմ: Ներկայումս այդ տարածքում բուռն կերպով սկսել են 
զարգանալ ենթանտառը կազմող տեսակներ: Հետաքրքիր է հատ-
կապես, որ ինտենսիվ աճում է մոռենին:  

Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանում Վանաձոր քաղա-
քին հարող անտառների ենթանտառը հարուստ է իր ծառաթփա-
տեսակներով: Հանդիպում են բույսերի տարբեր կենսաձևերի ներ-
կայացուցիչներ: Ուսումնասիրության արդյունքները բերված են 
աղյուսակ 1-ում: 
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Աղյուսակ 1 
Լոռու մարզի ենթանտառի ծառերի, թփերի տեսակային կազմը 

Ընտանիք Ցեղ Տեսակ 
Juglandaceae Juglans L. Juglans regia L 
Soliceae Salix L. Salix alba L. 
 
 
 Rosaceae 

Pirus L. Pyrus caucasicaL 
Malus Mill Malus orientalisL 
Sorbus L. Sorbus aucuparia L 
Mespilus Mespilus germanica L 
Crataegus L. Crataegus cyrtostyla L 
Rosa L. Rosa canina L 
Prunus Mill Prunus divaricata L 
 Cerasus jus Cerasus avium L 

Cerasus incana L 
Grossularia Mill Grossularia reclinata L. 

Elagnaceae Hippophae L. Hippophae rhamaoides L 
Aceraceae Acer  Acer campestre L. 
 
Adoxaceae 

Sambucus L. Sambucus nigra L. 
Lonicera Lonicera caucasica L  
Viburnum L. Viburnum lantana L 

 
 

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ Լոռու մարզի անտառների 
ուղեկցող տեսակների մեծ մասը պատկանում է վարդազգիների 
(Rosaceae) ընտանիքին: Մարզի ենթանտառում վարդազգիները 
համարվում են դոմինանտ տեսակներ: Սրանք ստեղծում են են-
թանտառի միկրոկլիմայական պայմաններ մնացած տեսակների 
համար և կազմում են կենսացենոզի «տեսակային կորիզը»:  

 Ենթադրվում է, որ ենթանտառի դոմինանտները համարվում 
են նաև էդիֆիկատորներ: Դոմինանատման աստիճանը չի արտա-
ցոլում առանձնյակների թվաքանակի հարաբերակցությունը մնա-
ցած բոլոր տեսակների թվաքանակի նկատմամբ: Հաճախ դոմի-
նանտ տեսակները ավելի դանդաղ են աճում, քան նրանց ուղեկցող 
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տեսակները: Ուղեկցող տեսակներն ստեղծում և լավացնում են միկ-
րոկլիմայական պայմանները, նպաստում են դոմինանտ տեսակ-
ների աճին: Սովորաբար ուղեկցող տեսակները ստվերադիմացկուն 
են, կարճահասակ, պատկանում են 2-րդ, 3-րդ շարահարկերին: Դո-
մինանտ և ուղեկցող տեսակների միջև փոխադարձ ազդեցությունը 
կախված է նաև նրանց աճման հեռավորությունից [2,144-152]:  

Ենթանտառի կազմում տարբեր կենսաձևերի տեղադրվածու-
թյունը շարահարկի կազմում տարբեր է: Թփերի բարձրությունը 
հասնում է մինչև 150 սմ, իսկ թփիկներինը՝ 15-35 սմ: Հիմնականում 
բոլոր թփերը ստվերադիմացկուն մեզոֆիտներ են, բայց ակտիվ 
աճում են լուսավորված բացատներում՝ առաջացնելով թփուտներ: 
Թփերից դոմինանտում է Rosa canina L. տեսակը, որը հանդիպում է 
1300-2300 մ. բարձրություններում:  

Համակեցությունում յուրաքանչյուր բուսատեսակ զբաղեցնում 
է որոշակի շարահարկ: Անտառում շարահարկերը հիմնականում 
հինգն են: Սրանք ներկայացված են տարբեր կենսաձևերով: Առա-
ջին հարկը կազմում են բարձր հասուն ծառերը, որոնք պայմաններ 
են ստեղծում մնացածների համար: Աստիճանաբար մինչև գետնի 
մակերևույթը աճում են ստվերասեր բույսերը: Գետնին տարած-
վում է մամուռ-քարաքոսային շարահարկը: Լոռու մարզի անտառ-
ներում առաջին հարկը կազմում են՝ հաճարենի արևելյան (Fagus 
orientalis lipsky ), կաղնի քառաառէջ (Querqus macranthera Fisch & 
Mey), լորենի մանրատերև (Tilia cordata L.): Երկրորդ մակարդակը 
զբաղեցնում են թխկի լեռնային (Acer montanaL), թխկի դաշտային 
(Acer campestre L) և վայրի պտղատուները: Ստորին շարահարկերը 
կազմում է 1-2 կարգերին պատկանող ծառատեսակների մատ-
ղաշը: Բացի հիմնական անտառկազմող տեսակներից՝ առկա են 
ենթանտառը կազմող ծառաթփատեսակներ՝ թանթրվենի սև 
(Sambucus nigra L.), ծորենի սովորական(Sorbus aucuparia L) և այլն: 
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Եզրակացություն 
Ենթանտառի կազմում հիմնականում հանդիպում են 6 ընտա-

նիքի ներկայացուցիչներ: Այսպիսով՝ Վանաձոր քաղաքին հարող 
անտառներում ենթանտառի կազմում գերակշռող 16 տեսակներից 
8-ը պատկանում են վարդազգիների ընտանիքին (մոտ 50%): Պետք 
է ենթադրել, որ բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են 
այս ընտանիքի բույսերի աճման ու զարգացման համար: Հաջորդ 
տեղում է Adoxaceae ընտանիքը, որը ներկայացվում է 3 տեսակով: 
Քանի որ ենթանտառի կազմում դոմինանտող տեսակի կարգավի-
ճակում վարդազգիների ընտանիքի ներկայացուցիչներն են, ուստի 
դրանք են կարծես «որոշում» ուղեկցող տեսակների տեսակային 
կազմը:  
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Видовой состав подлеска в окрестностях Ванадзора после 
вырубки лесов в 90-ых годах 20-ого века 
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Байрамян Лилия 

Резюме 
Ключевые слива: вырубка леса, экосистема, видовой состав, семейство 

розоцветных, подлесок 
После массовых рубок лесов в 90-ых годах 20-го века на участках 

Ванадзорского лесного хозяйства Гугаркского района Лорийской области 
наблюдается процесс естественного восстановления леса. В данный 
период, на территории области почти не выявлено следов разрушитель-
ного антропогенного воздействия. Не нарушены труднопроходимые для 
человека участки. Теоретический и практический интерес представляют 
результаты научных исследований, относящиеся к естественному восста-
новлению леса на вырубках, изменению видового состава подлеска и 
задачам сохранения биоразнообразия в Лорийской области. Исследовано 
значение подлеска для экосистемы леса.  

 В подлеске доминируют растения семейства Rosaceae, которые 
составляют 50% древесно-кустарниковой растительности подлеска. Эти 
растения имеют доминирующую роль в создании микроэкологических 
условий и роста других сопровождающих видов. В подлеске исследуемого 
района сопровождающими видами являются представители семейства: 
Juglandaceae, Solicaceae, Elaeagnaceae, Aceraceae, Adoxaceae. В подлеске 
окрестных лесов города Ванадзор преобладающими являются шестнадцать 
видов, из которых 8 принадлежат семейству Rosaceae, т.е. приблизительно 
50%-ов. Предполагаем, что естественно-климатические условия благо-
приятно сказываются на росте, развитии растений данного семейства. На 
втором месте по распространению находятся представители семейства 
Adoxaceae, которое представлено 3 видами. Таким образом, представители 
семейства Rosaceae доминируют в подлеске и они «определяют» состав 
сопровождающих видов.  
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Subspecies of the Sub-forest after the Felling of the 90s of  
the 20th Century in the Surrounding Forests in Vanadzor 

 Vardanyan Zaruhi 
Bayramyan Lilia 

Summery 
Key words: forest deforestation, sub-fishes, ecosystems, species 

composition, family of rosaries 
After the rising felling of the 90s of the 20th century, natural forest 

regeneration processes took place in Vanadzor forestry pits in the Gugark 
Region of Lori Province. At present there are almost no anthropogenic impact 
areas in the region. The areas where people have been unable to access because 
of difficult access are left undamaged. From the theoretical and practical point 
of view, the research is concerned with the natural growth of trees, changes in 
the species composition of the sub-species and biodiversity conservation issues 
in the Lori Region. The substratum and its significance were studied for the 
forest ecosystem. 

The Rosaceae family of plants is dominant in the sub-species species genus 
that constitutes 50% of the sub-tree species. These plants play a decisive role in 
the creation of microclimatic conditions in the area and the growth of 
accompanying species. Sub-species are accompanying species Juglandaceae, 
Soliceae, Eagnaceae, Aceraceae, Adoxaceae representatives of families. In the 
forests adjacent to the city of Vanadzor, the dominant species in the sub-
structure are 8 of 16 species belonging to the Vardazhi family, about 50 percent. 
It should be assumed that climatic conditions are favorable for the growth and 
development of the plant in this family. Next is the Adoxaceae family, which is 
presented in 3 types. since they are representatives of the Vardazghi family in 
the status of dominant in the sub-structure, so it seems as if they are 
“determining” the species composition of the species involved. 
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