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Անջելեսի ազգային անտառը հանրության համար կմնա  

փակ մինչև սեպտեմբերի 22-ը  
Արկադիա, Կալիֆ. - սեպ. 15 - Այսօր Անջելեսի ազգային անտառի պաշտոնյաները 
հայտարարեցին, որ ընթացիկ անտառային արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված փակման 
հրամանը երկարաձգվել է մինչև սեպտեմբերի 22-ի կեսգիշերը: Անջելեսի, Քլիվլենդի և Սան 
Բեռնարդինոյի ազգային անտառները նույնպես երկարաձգել են իրենց անտառների փակ լինելը 
մինչև սեպտեմբերի 22-ը:  

Ավելին, անտառում առկա իրավիճակը ստիպել է Անջելեսի անտառային հրշեջների 
ղեկավարներին ավելացնել հրդեհների վտանգի մակարդակը` Ծայրահեղից դարձնելով 
Ճգնաժամային: Շարունակում են առաջանալ նոր հրդեհներ, և խոշոր պատահարները կարող են 
սպառել բոլոր առկա ռեսուրսները: Հրդեհների վտանգի այս ավելացումը կառաջացնի 
անհրաժեշտություն` սահմանափակելու ազգային անտառ մուտք գործելը ոչ էական 
գործողությունների համար:  

Այս հրամանի միջոցով մենք հույս ունենք նվազագույնի հասցնել այն հավանականությունը, որ 
որևէ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված այցելուները կհայտնվեն ծուղակում և 
նվազեցնելու նոր հրդեհների հավանականությունը, երբ առկա են հրդեհաշիջման ծայրահեղ 
սահմանափակ ռեսուրսներ: Տոթ և չոր եղանակի պատճառով առաջացած ուժգին և տևական 
երաշտը հանգեցրել է հրդեհների արագ աճի, և մեծապես անկանխատեսելի դարձրել դրանց 
վարքագիծը Հյուսիսային Կալիֆոռնիայով մեկ, որի մասով որևէ եղանակային պայմանների 
մեղմացում չի ակնկալվում մինչև ուշ աշուն: Հարավային Կալիֆոռնիան շարունակում է մնալ 
երաշտի պայմաններում, և Ազգային միջգերատեսչական հրդեհաշիջման կենտրոնը 
կանխատեսում է, որ «նորմայից բարձր նշանակալի հրդեհային հավանականությունը» 
կշարունակվի Հարավային Կալիֆոռնիայի երկայնքով մեկ սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբեր, քանի 
որ «շատ չոր եղանակային պայմաններն ակնկալվում են շարունակել Սանտա Անայի քամիների 
սեզոնի մեկնարկի հետ զուգահեռ»: 

«Երբ մեր ռեսուրսները վերադառնան Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի հրդեհաշիջման 
միջոցառումներից, մենք կկարողանանք վերագնահատել հրդեհային վտանգի պայմանները` 
անտառը վերաբացելու նպատակով», ասաց Ռոբերտ Գարսիան` Անջելեսի ազգային անտառների 
հրդեհաշիջման թիմի ղեկավար:  
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Շրջանային հրամանը, որը Կալիֆոռնիայում փակեց հանրության մուտքը դեպի բոլոր ազգային 
անտառներ մինչև սեպտեմբերի 17-ը, կչեղարկվի այսօր կեսգիշերին: Ընթացիկ հրդեհային բարձր 
վտանգի և Արևմուտքի երկայնքով ձգվող անտառային ակտիվ հրդեհների պատճառով` 
Հարավային Կալիֆոռնիայի ազգային անտառները փակ կմնան ևս մեկ շաբաթ, որպեսզի ավելի 
լավ ապահովեն հանրության և հրշեջների անվտանգությունը: 

Այս պահին, առկա են 11 մեծ, անվերահսկելի հրդեհներ, որոնք այրվում են Ազգային անտառներ 
համակարգի հողերում ողջ նահանգով մեկ, և ավելի քան 15,000 անձնակազմ, 303 հրշեջ խումբ և 
1,113 շարժիչով աշխատող միջոց ջանում են մարել Կալիֆոռնիայում բռնկված հրդեհները: 
Անտառները փակ պահելու այս հրամանը մտադիր է կրճատել նոր հրդեհի բռնկման 
հավանականությունը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում: 

### 

USDA-ը հանդիսանում է հավասար հնարավորություններ տրամադրող, գործատու և 
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