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6.11 Կենսաբազամազանություն և էկոհամակարգեր 

6.11.1 Ներածություն 

Լիդիան ընկերության Կենսաբազմազանության քաղաքականության համաձայն Ծրագրի 

նպատակն է չունենալ կենսաբազմազանության ոչ մի կորուստ և երաշխավորել, որ 

Ծրագրի աշխատանքների արդյունքում չի լինի կենսաբազմազանության և էկոհամակար-

գերի գործառույթների համակարգված դեգրադացում կամ կորուստ: Սա նշանակում է, որ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում հանդիպող տեսակները Ծրագրի իրականացման պա-

րագայում պետք է ունենան երկարաժամկետ գոյատևման նույն հնարավորությունները, 

որքան և Ծրագրի բացակայության դեպքում, և տեսակների համար կլինի նույնատիպ ծա-

վալներով համապատասխան կենսամիջավայր, որն ունեցել են ելակետային պայմաննե-

րում: Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է նաև Ծրագիրն իրականացնել արդյունաբե-

րական լավագույն փորձին համապատասխան, օր.՝ համապատասխանել փոխատուի քա-

ղաքականություններին, չափանիշներին և պահանջներին: Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի Կատարողական Ստանդարտ 6-ի (ՄՖԿ ԿՍ6) և Վերակառուցման և Զար-

գացման Եվրոպական Բանկի Կատարողական Պահանջ 6-ի (ՎԶԵԲ ԿՊ6) համապատաս-

խան՝ հնարավորության դեպքում չունենալ բնական կենսամիջավայրերի ոչ մի կորուստ, 

իսկ կրիտիկական կենսամիջավայրերի դեպքում ապահովել հաշվեկշռի ավելացում: 

Բացի այդ, ՎԶԵԲ ԿՊ6 համաձայն պահանջվում է հետևել կենսամիջավայրերի և տեսակ-

ների պահպանման վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրության նպատակներին, մասնավորապես՝ 

ԵՄ կենսամիջավայրերի վերաբերյալ դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխան: 

 

6.11.1 բաժնում համառոտ ներկայացված է Ծրագրի արդյունքում կենսաբազմազանության 

և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների գնահատման համար ընդունված մոտեցումը: 

6.11.3 բաժնում ներկայացվում են կենսաբազմազանության «կարևոր» բաղադրիչները, 

որոնք ընտրվել են մանրամասն ուսումնասիրությունների նպատակով: Բաժին 6.11.4-ում 

ներկայացվում են Ծրագրի հիմնական գործողությունները կամ բաղադրիչները, որոնք 

կարող են առաջացնել բնապահպանական ազդեցություններ, ինչպես նաև կենսաբազմա-

զանության ընկալիչները (ռեցեպտորները), որոնք կարող են կրել այդ ազդեցությունները: 

6.11.5 բաժնում դիտարկվում է ազդեցությունների հնարավոր մեծությունը՝ հաշվի առնելով 

ազդակիր կենսաբազմազանության զգայունությունը և խոցելիությունը: Վերջինս հիմք է 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների մեղմացման արդ-

յունավետ ռազմավարության մշակման համար, որը նկարագրված է 6.11.6 բաժնում: 

 

Աղյուսակ 6.11.13-ում ներկայացվում է սույն Գլխում պարունակող եզրակացությունների 
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վերջնական ամփոփ նկարագիրը, որտեղ ցույց է տրված կենսաբազմազանության վրա 

ազդեցությունների մեծությունը մինչև դրանց ուղղված մեղմացման միջոցառումները և 

դրանցից հետո: Բացահայտվել են առաջարկվող փոխհատուցումներն ու պահանջվող 

լրացուցիչ աշխատանքները (Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի միջո-

ցով)՝ հաստատելու հետագայում կատարվող փոխհատուցումների անհրաժեշտությունը 

կամ ապացույցներ ներկայացնելու, որ դրանք պատշաճ են և արդյունավետ: 

 

6.11.2 Մոտեցումների, գնահատման չափանիշների և մեղմացման ընդհանուր 

ռազմավարության ընդհանուր նկարագիրը 

Ինչպես նկարագրվում է Գլուխ 4-ում Ծրագրին առնչվող կենսաբազմազանության 

վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել են 2008 թ.-ից: Ուսումնասիրություններում 

օգտագործվել են նաև տեղացի փորձագետների և միջազգային մասնագետների 

ներկայացրած տվյալները: Ներգրավվել են պետական և հասարակական 

կազմակերպություններ, մասնավորապես՝ ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտը և 

Կենդանաբանության ու հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնը, Հայաստանի թռչունների 

պահպանման միությունը, Կովկասի բնության հիմնադրամը և Վայրի բնության 

համաշխարհային հիմնադրամը (WWF): 

 

2010թ. ԲՍԱԳ գործընթացը սկսելուց հետո Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով պարբերաբար օգտագործվել են 

բնապահպանական հետազոտությունների տվյալները, շարունակական երկխոսություն է 

տեղի ունեցել տեխնիկական և կենսաբազմազանության գծով մասնագետների խմբերի և 

ԲՍԱԳ-ի նպատակով իրականացված բնապահպանական և սոցիալական 

հետազոտություններում ներգրավված մասնագետների միջև: Առաջնային խնդիրների ու 

դժվարությունների մասին տեղեկությունները ներկայացվել են Ծրագիրը նախագծող 

խմբին՝ հնարավորություն տալով նրանց անհրաժեշտության դեպքում փոխել նախագծի 

տարրերը՝ մեղմացման հիերարխիայի համապատասխան էական ազդեցություններից 

խուսափելու կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Այլ կերպ ասած Ծրագրի 

ներկայիս նախագիծն արդեն օգուտ է քաղում կենսաբազմազանությունն ու 

էկոհամակարգերը պահպանելուն ուղղված մեղմացման միջոցառումներից: 

 

5.7 բաժնում նկարագրվում են Ծրագրի նախագծի առանձին տարրերը, որոնք հարմարեց-

վում են այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի լուծել կեսնաբազմազանության մտահոգիչ 

խնդիրները (ի թիվս այլոց): Նշված խնդիրների թվում են՝ 

 Ամուլսար լեռան վրա Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha) բուսատեսակի 
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բացահայտումը ուսումնասիրության վաղ շրջանում էական խնդիր է առաջացրել, ավելի 

ուշ հաստատվեց, որ ՄՖԿ-ի թիվ 6 Կատարողական Ստանդարտի համաձայն 

Ամուլսարը ապահովում է այս տեսակի համար Առաջին կարգի կարևորագույն 

(կրիտիկական) կենսամիջավայր, որն ազդեցություն կկրի Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով: Այդ նպատակով առանձնացվել է անձեռնմխելի տարածք (այսուհետ՝ 

Արշակի անձեռնմխելի տարածք)՝ Արշակի լեռնագագաթի հարավում բույսի կենսունակ 

պոպուլյացիան շրջանցելու համար: Այլ վայրերում հանդիպել են բույսի առանձնյակներ, 

և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում մոտեցող ուղիները 

նախագծվել են այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի շրջանցել դրանք: 

 Արշակի անձեռնմխելի տարածքը բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայր է 

ապահովում նաև Գորշ արջի (Ursus arctos) համար: Այնտեղ են գտնվում ենթալպյան 

մարգագետնային բուսականության բարձրորակ օրինակներ: Տարածքը նաև կարևոր 

կենսամիջավայր է այլ պահպանվող  կենդանատեսակների  (Եվրասիական լուսան, 

գայլ, բեզոարյան այծ) և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների համար: 

 Մանրացված հանքաքարը ԿՏՀ տեղափոխելու համար ընտրվել է փոխակրիչով, այլ ոչ 

բեռնատարներով տեղափոխման տարբերակը, որի արդյունքում կրճատվել է բնական 

կենսամիջավայրի վրա զբաղեցրած տարածքը: 2015թ. Ծրագրի նախագծի և ծախսերի 

օպտիմալացման արդյունքում փոխակրիչի ծրագիծը թեթևակիորեն ուղղվել է և 

հարմարեցվել է այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել բազմացող թռչունների 

համար կարևոր կենսամիջավայր հանդիսացող կիրճի եզրային մասը:  

 Բարձրորակ բուսականությունը շրջանցելու նպատակով վերանայվել է հողի բերրի 

շերտի պահուստավորման տեղադիրքը: 

 ԿՏՀ տեղամասի ընտրության գործընթացում զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերվել մեր-

ձակայքում գտնվող Գորայքի Կարևորագույն թռչնաբանական տարածքը որպես կրիտի-

կական կենսամիջավայր համարելու համար, այսպիսով գործընթացը կազմակերպելով 

այնպես, որ հնարավոր լինի բացառել Կենսաբազմազանության հիմնական տարածքի 

վրա ԿՏՀ-ի զբաղեցրած տարածքի ազդեցությունները: 

 

6.11 բաժնում նկարագրվող ազդեցությունների գնահատումը վերաբերում է Ծրագրի ներ-

կայիս նախագծին, ինչպես նշված է Գլուխ 3-ում: 

 

Սույն գլխում ներկայացվող գնահատման ամբողջ նպատակն է որոշել, թե արդյոք մնացած 

իրավիճակների դեպքում կենսաբազմազանության տարբեր ընկալիչների համար հնարա-

վոր է չունենալ ոչ մի կորուստ (կամ հնարավորության դեպքում ապահովել հաշվեկշռի 

ավելացում)՝ հաշվի առնելով Ծրագրի նախագծման և իրականացման ընթացքում ազդե-
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ցություններից խուսափելու կամ դրանք մեղմացնելուն ուղղված գործողությունները, կամ 

փոխհատուցել որևէ մնացորդային էական ազդեցություն՝ ըստ մեղմացման հիերարխիայի: 

 

Ծրագրի ենթակառուցվածքի և գործողությունների հիման վրա որոշվել են ազդեցություն-

ների աղբյուրները: Ընկալիչները՝ ելակետային վիճակի հետազոտությունների և գնահա-

տումների ընթացքում որոշված էկոհամակարգերը կամ կենսաբազմազանության բաղա-

դրիչներն են, որոնց առումով անհրաժեշտ էր իրականացնել ազդեցությունների գնահատ-

ման հատուկ ուսումնասիրություն: 

 

Ծրագրի կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարությու-

նը մշակելիս որոշվել են կենսաբազմազանության «առաջնային» բաղադրիչները կամ 

ընկալիչները, որոնց առումով ազդեցությունների մեղմացման հիերարխիայի մշակման 

ընթացքում անհրաժեշտ է համարվել ապահովել <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշ-

վեկշռի ավելացում> արդյունք: Նշված բաղադրիչներն ընտրվել են տարբեր պատճառնե-

րով (օր.՝ որովհետև գոյություն ունեն դրանց պահպանման վերաբերյալ իրավական կամ 

քաղաքականության պահանջներ կամ դրանք արժևորվում են տեղի բնակչության կող-

մից): Նշված պատճառներից են՝ 

 ՀՀ-ում պահպանվող տեսակներ (գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում), 

 Տեսակներ, որոնք մասնագետների կողմից համարվում են վտանգված, կամ որոնց 

թվաքանակը ՀՀ-ի կամ տարածաշրջանի կամ էլ միջազգային մասշտաբով նվազում է, 

 Բնական կենսամիջավայրեր կամ էկոհամակարգեր, որոնք ըստ ՄՖԿ ԿՍ6-ի և ՎԶԵԲ 

ԿՊ6-ի համարվում են <կրիտիկական>, և 

 Օրենքով սահմանված կարգով պահպանվող տարածքներ՝ նախատեսված բնության և 

նրա բաղադրիչների պահպանության նպատակով: 

 

<Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> արդյունքն ապահովելու հնարավորությունը մանրամասն 

դիտարկվել է այս ընկալիչների համար: ԲՍԱԳ-ը հիմնավորելու նպատակով կատարվել է 

նաև բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում (ԲԿԿԳ, Հավելված 4.10.3), 

որը ԿՍ6 և ԿՊ6 պահանջների համաձայն մանրամասն ուսումնասիրվել է Ծրագրի հնա-

րավոր հետևանքները բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի համար՝ նպատակ 

ունենալով ապահովել բնական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ և կրիտիկա-

կան կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ավելացում: 

Լիդիան ընկերության կենսաբազմազանության վերաբերյալ քաղաքականության համա-

ձայն, այն է չունենալ ընդհանուր կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ, դի-

տարկվել են նաև Ծրագրի հետևանքները ավելի լայն կենսաբազմազանության համար, 
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որը կարող է ազդեցություն կրել (այսինքն՝ ներառյալ ընկալիչները, որոնք ըստ վերը 

նշված չափանիշների չեն որոշվել որպես <առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազա-

նություն>): Դրանք սովորաբար այն կենսամիջավայրերն ու տեսակներն են, որոնք համե-

մատաբար լայն տարածում ունեն, դիմացկուն են և ունեն ընդարձակ ու կայուն բաշխվա-

ծություն ՀՀ-ում կամ Կովկասյան տարածաշրջանում: 

 

Թե ինչպես ընկալիչները կարձագանքեն Ծրագրի գործողություններին, կախված է հետև-

յալ հիմնական պայմաններից. 

1. Արդյոք ընկալիչը կկրի Ծրագրի գործողությունների կամ դրա հետևանքների ազդեցու-

թյունները, 

2. Ընկալիչի զգայունությունը գործողության կամ դրա հետևանքների նկատմամբ (արդյոք 

այն կարձագանքի), 

3. Ընկալիչի խոցելիությունը ազդեցություններից (արդյոք այն կվատանա կամ կվնասվի), 

4. Ընկալիչի ինքնուրույն վերականգնման հնարավորությունը՝ առանց մեղմացման միջո-

ցառումների, 

5. Ազդեցությունների նվազման համար մեղմացման միջոցառումների արդյունավետու-

թյունը, որի դեպքում կարելի է փաստել, որ չկա կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ 

մի կորուստ, 

6. <Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում> արդյունք ապահովելու 

համար պետք է լինի մեղմացման միջոցառումներից հետո մնացորդային ազդեցություն-

ների փոխհատուցման հնարավորություն: 

 

Հաջորդ ենթաբաժիններում հակիրճ ներկայացվում է դրանց սահմանումն ու մեկնաբա-

նությունը:  

 

Ընկալիչի ազդեցության ենթարկվելը 

Ծրագրի գործողության (օր.՝ աղմուկի արձակում) և ընկալիչի միջև ժամանակային և տա-

րածական կապից է կախված, թե արդյոք ընկալիչը կրում է հնարավոր աղբյուրի ազդեցու-

թյունը: Համարվում է, որ ընկալիչը կարող է ազդեցության ենթարկվել, եթե ելակետային 

պայմանների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընկալիչը կարող է առկա լինել 

տվյալ ժամանակահատվածում կամ տեղում: Առանց ենթարկվելու՝ ազդեցություն չկա, և 

նման դեպքերը հանվել են հետագա ուսումնասիրության շրջանակներից:  

 

Ընկալիչների զգայունակությունը 

Ընկալիչի չափելի արձագանքը Ծրագրի գործունեության հետ կապված փոփոխություննե-
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րին կախված է դրա զգայունակությունից: Օրինակ, տեսակի առանձին ներկայացուցիչնե-

րի վրա շինարարության ընթացքում կարող է լինել բարձր աղմուկի ազդեցություն, 

սակայն եթե դրանք զգայուն չեն բարձր աղմուկի նկատմամբ, ապա դրանց վրա էական 

ազդեցություն չի լինի: Զգայունությունը դիտարկվել է` ելնելով կոնկրետ Ծրագրի գործո-

ղությունից և ընկալիչի առանձնահատկություններից բոլոր այն դեպքերում, որտեղ կարող 

է լինել ընկալիչի վրա ազդեցություն: 

 

Ընկալիչի խոցելիությունը 

Կիրառվող մոտեցման համաձայն` ընկալիչի «խոցելիությունը» վերաբերում է Ծրագրի 

գործողությունների արդյունքում փոփոխությունների հետևանքների ազդեցությանը ըն-

կալիչի վրա, որը ենթարկվում է ազդեցության և զգայուն է այդ ազդեցության նկատմամբ: 

Մասնագետները գնահատել են, թե որքանով կարող են բացահայտված ազդեցությունները 

սպառնալ ընկալիչների վիճակին կամ կենսունակությանը` ըստ տարածականության կամ 

բաշխվածության: Հետևաբար ուսումնասիրվել է, թե տեսակի պոպուլյացիայի որ մասը 

կամ կենսամիջավայրի ծավալն է կրում Ծրագրի ազդեցությունը, ինչպես նաև որքանով են 

կենսամիջավայրերը կամ տեսակների պոպուլյացիաները կայուն, աճող կամ նվազող:  

 

Ընկալիչների դիմացկունությունը և մեղմացման միջոցառումների 

անհրաժեշտությունը 

Կենսաբազմազանության ոչ մի կորուստ չունենալու համար՝ մեղմ բացասական ազդեցու-

թյուն կրող ցանկացած ընկալիչ պետք է վերականգնվի ինքնաբերաբար` առանց ազդեցու-

թյան մեղմացման որևէ միջոցառման անհրաժեշտության, կամ ազդեցությունների մեղ-

մացման միջոցառումների իրականացման միջոցով պետք է բերվի նախնական, մինչև 

ազդեցությունը եղած մակարդակի կամ վիճակի: Ընկալիչի դիմացկունությունը և նրա 

վերականգնման հնարավորությունը կապված է հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ չունենալու 

նպատակով ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտության հետ: 

Դիմացկունությունը կախված է ուսումնասիրվող ազդեցության աղբյուրից (դրա տեսակից, 

ուժգնությունից, հաճախականությունից և տևողությունից), ինչպես նաև ընկալիչի առանձ-

նահատկություններից և ցանկացած խախտման դեպքում նրա վերականգնվելու հնարա-

վորությունից: 

Օրինակ, շարժուն, հարմարվող և արագ բազմացող տեսակներն ավելի դիմացկուն են, 

քան դանդաղ աճող պոպուլյացիայի, կենսամիջավայրի առանձնահատուկ պահանջներ 

ունեցող և ոչ այնքան շարժուն տեսակները: Սովորաբար պոպուլյացիաների համար նույն-

պես հեշտ է վերականգնվել, եթե որևէ ազդեցության հետևանքով վնասվել է սկզբնական 

պոպուլյացիայի համեմատաբար փոքր հատվածը: ԲՍԱԳ-ում «դիմացկուն պոպուլյացի-
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ան» սահմանվել է որպես պոպուլյացիա, որն առանց ազդեցությունների մեղմացման միջո-

ցառումների իրականացման կվերականգնվի բնականոն փոփոխություններին բնորոշ 

արագությամբ և մակարդակի: Նույն կերպ դիմացկուն կենսամիջավայրերն ունակ են 

վերականգնվելու բնական վերաճման միջոցով: Եթե պարզվում է, որ ընկալիչները դիմաց-

կուն չեն, ապա անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել ազդեցությունների մեղ-

մացման միջոցառումներ: Ցանկացած տարակուսանքի դեպքում՝ մինչև Ծրագրի շինարա-

րական փուլը կարող է անհրաժեշտ լինի իրականացնել լրացուցիչ գնահատում` ազդեցու-

թյունների մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտությունը հաստատելու նպատակով: 

 

Մեղմացման միջոցառումներ 

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներն անհրաժեշտ են, եթե ազդեցությունը 

բերում է ընկալիչի չափերի այնպիսի փոփոխության, որը չի տեղավորվում բնականոն փո-

փոխությունների սահմաններում: Նման դեպքերում առանց ազդեցությունների մեղմաց-

ման միջոցառումների հնարավոր չի լինի հասնել «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» արդյունքի:  

 

Փոխհատուցում 

Եթե նույնիսկ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների դեպքում հնարավոր չէ 

ապահովել <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ>, ապա կլինի մնացորդային էական ազդեցություն: 

«Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության» վրա մնացորդային ազդեցու-

թյունների բացահայտման դեպքերում դիտարկվել է փոխհատուցման միջոցառումների 

իրականացման անհրաժեշտությունը: Պետք է նշել, որ փոխհատուցման տարբերակը վեր-

ջին միջոցն է և կկիրառվի միայն այն դեպքում, երբ բնական կամ կրիտիկական կենսամի-

ջավայրի վրա էական ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներից հետո դեռևս կլի-

նեն մնացորդային ազդեցություններ, չնայած ԿՍ6 պահանջների համաձայն հնարավոր 

կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ չունենալու միջոցով կարելի է ապահովել 

նաև հաշվեկշռի ավելացում որոշ <ավելի լայն կենսաբազմազանության> համար:  

 

Ազդեցությունների ուժգնությունը 

Ամբողջ Ծրագրի կամ Ծրագրի կոնկրետ գործողության բնապահպանական հետևանքները 

կարող են լինել.  

 Չեզոք. չկա բացահայտ փոփոխություն կամ փոփոխությունը երկարաժամկետ 

հետևանքներ չի թողնում ազդեցությունը կրող կենսաբազմազանության/էկոհամա-

կարգերի վրա: Փոփոխությունները տեղավորվում են բնականոն փոփոխությունների 

սահմանում կամ կարող են ինքնաբերաբար վերականգնվել: Որևէ առանձնահատուկ 

միջոցառում իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա, բացառությամբ հաջողված 
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փորձի վրա հիմնված ընդհանուր միջոցառումների, որոնք ընդգրկված են Ծրագրի 

նախագծում: 

 Մեղմ/ոչ էական` ազդեցությունների մեղմացման արդյունավետ միջոցառումների հետ 

մեկտեղ. Ծրագրի արդյունքում առաջանում են սկզբնական պայմանների ակնհայտ 

փոփոխություններ և այդ փոփոխությունները չեն տեղավորվում բնականոն փոփոխու-

թյունների սահմանում (եթե դրանք հայտնի են): Ազդեցությունների նվազեցման կամ 

վերականգնմանն աջակցելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցությունների 

մեղմացման միջոցառումներ, սակայն կան ազդեցությունների մեղմացման հաստատ-

ված միջոցառումներ, որոնց իրականացման դեպքում ընկալիչները կվերականգնվեն՝ 

հասնելով կենսունակ վիճակի: 

 Էական. էական ազդեցություններ կլինեն, եթե Ծրագրի արդյունքում տեսակների պո-

պուլյացիաները կամ էկոհամակարգերի/բիոտոպերի ծավալները երկարաժամկետ 

պայմաններում նվազեն ելակետային պայմաններից ցածր չափերի՝չնայած մեղմաց-

ման միջոցառումներին: Եթե ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների իրակա-

նացման հետ մեկտեղ այնուամենայնիվ եղել է «բնական կենսամիջավայրի» մնացոր-

դային կորստի կամ որևէ տեսակի տարածականության, բաշխվածության կամ պո-

պուլյացիայի չափերի երկարաժամկետ նվազման հավանականություն, ապա դի-

տարկվում է կենսաբազմազանության փոխհատուցման միջոցառումների շրջանակը՝ 

<հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում> արդյունքի հասնելու 

համար: Փոխհատուցման միջոցառումների կիրառումը, որն հավանական հաջողու-

թյան մասով արդյունավետ երաշխիք ունի, կարող է էական մնացորդային ազդեցու-

թյունը նվազեցնել՝ հասցնելով չափավոր (մեղմ) մակարդակի: 

 Էական/չփոխհատուցվող. կարող են լինել էական բացասական ազդեցություններ, 

որոնք հնարավոր չէ փոխհատուցել, քանի որ պահպանման և վերականգնման տեխնի-

կան հաշվի առնելով հնարավոր չէ էֆեկիվ արդյունք ապահովել, կամ որովհետև փոխ-

հատուցման համար հարմար տարածքներ չեն կարող հայտնաբերվել կամ ապահով-

վել կամ էլ, որովհետև հնարավոր չէ ողջամիտ ժամկետներում վերականգնել կենսա-

միջավայրերը (աճելավայրերը) կամ տեսակների պոպուլյացիաները: 

 

Որոշ դեպքերում արդյունքները կարող են մնալ անորոշ, որովհետև չկա ազդեցություննե-

րի կանխատեսման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Նման դեպքերի համար Ծրա-

գրի Կենսաբազմազանության կառավարման պլանում մանրամասն ներկայացվում է ան-

հրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար պլանները: 

Ազդեցությունների գնահատման համար կիրառվող աշխարհագրական սանդղակը հիմն-

ված է ազդեցությունների մեծության վրա, քանի որ բնապահպանական արդյունքները մե-
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ծապես պայմանավորված են մնացած հատվածի կենսունակության և գործունակության 

հետ այնպես, ինչպես կորած կամ վնասված մասի առանձնահատկությունների հետ: 

Հետևաբար կենսաբազմազանության բաղադրիչների վրա ազդեցությունների ուսումնա-

սիրության համար անհրաժեշտ է որոշել համապատասխան աշխարհագրական միավո-

րը: Սա սովորաբար հավասարեցվում է այն սանդղակին, ըստ որի ազդեցություն կրող 

կենսաբազմազանությունը համարվում է կարևոր, և տարբերվում ընկալիչների միջև, օր.՝ 

եթե կա Կովկասյան տարածաշրջանին բնորոշ էնդեմիկ տեսակներով բուսականության 

տիպի կորուստ, ապա պետք է ցույց տալ Կովկասյան տարածաշրջանի հետ կապված ոչ 

մի կորուստ չունենալու հնարավորությունը: Նմանապես, եթե տեսակը պահպանվում է 

երկրի մակարդակով, ապա <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում> 

արդյունքի հասնելու հնարավորությունը դիտարկվում է երկրի մակարդակով: 

Աղյուսակ 6.11.-ում համառոտ նկարագրվում է ուժգնության այս չափանիշների վրա 

հիմնված մեղմացման հիերարխիան կիրառելու համար ընդունված մոտեցումը: 
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Աղյուսակ 6.11.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված ռազմավարության համառոտ նկարագիրը 
Ազդեցու-

թյունների 

մեծության 

դասակար-

գումը 

Ազդեցության 

բնութագիրը 

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը Ազդեցությունների մեղմացման 

ռազմավարությամբ առաջարկվող 

միջոցառումները 

Չեզոք 

Ծրագրի հետևանքով 

առաջացող փոփոխու-

թյունները ժամանակավոր 

են և/ կամ քիչ տևողու-

թյամբ, ուժգնությամբ և 

ծավալով: 

և 
Ընկալիչի կարգավիճա-

կում կամ վիճակում չկա 

տևական փոփոխություն, 

որը սկզբնական կամ ֆո-

նային փոփոխությունների 

շրջանակից դուրս է: 

և 
Կա ազդեցությունից ինք-

նաբերաբար վերականգն-

ման հնարավորություն: 

 Ընկալիչները բավականաչափ հարմարվող և դիմացկուն են 

ազդեցությունից ինքնաբերաբար վերականգնման համար՝ 

առանց միջամտության և կենսունակության բացահայտ փո-

փոխության և այլն: Օր.՝ տեսակները կարող են բնութագրվել 

իրենց շարժունությամբ, խախտման նկատմամբ բարձր հան-

դուրժողականությամբ, արագ վերականգնման ժամկետնե-

րով: 

 Ընկալիչը կարող է խուսափել ազդեցություններից՝ տեղա-

փոխվելով հարմար այլընտրանքային կենսամիջավայր (օր.՝ 

շատ շարժուն տեսակները): 

 Ազդեցության ենթարկվելու դեպքում ընկալիչները զգայուն 

չեն ազդեցության նկատմամբ կամ կարողանում են հանդուր-

ժել այն: Օր.՝ տեսակները կարող են բազմացման մեկ սեզոնի 

ընթացքում վերականգնվել ազդեցությունից՝ առանց միջա-

մտության:  

 Տեսակի պոպուլյացիայի առանձնյակների ցանկացած կո-

րուստ բնականոն փոփոխությունների շրջանակում է: 

 Ընկալիչը կարող է լինել լայն տարածված կամ ներկայացված 

բազմաթիվ տարածքներում (այսինքն, ունենալ անփոխարի-

նելիության ցածր մակարդակ): Օր.՝ կենսամիջավայրերը 

կարող են լինել լայնատարած, որի հետևանքով կորուստներն 

ընդհանուր ծավալի համեմատությամբ կլինեն ոչ էական և 

չեն ազդի կենսամիջավայրի կենսունակության կամ գործու-

նակության վրա: 

«Հաջողված փորձի» վրա հիմնված կամ ընդհա-

նուր միջոցառումներից բացի մեղմացման այլ 

միջոցառումների անհրաժեշտություն չկա, 

որովհետև չկան տևական ազդեցություններ, 

որոնք դուրս են բնական կամ ֆոնային փոփո-

խությունների շրջանակից: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2015թ. 

Տարբերակ 9(f) Էջ 6.11.13 

 

Աղյուսակ 6.11.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված ռազմավարության համառոտ նկարագիրը 
Ազդեցու-

թյունների 

մեծության 

դասակար-

գումը 

Ազդեցության 

բնութագիրը 

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը Ազդեցությունների մեղմացման 

ռազմավարությամբ առաջարկվող 

միջոցառումները 

Մեղմ/միջին 

Ազդեցությունները չափա-

վոր են: Դրանք կարող են 

տարբերվել իրենց տևո-

ղությամբ, չափով, ուժ-

գնությամբ, հաճախակա-

նությամբ, սակայն առա-

ջացնել ավելի մեծ ուժ-

գնությամբ/ամպլիտուդով 

փոփոխություններ, քան 

ֆոնային փոփոխությունը. 

օր.՝ ազդեցությունները 

բերում են տեսակի պո-

պուլյացիայի կամ կենսա-

միջավայրի ծավալների 

չափավոր նվազման: 

Ազդեցությունները կարող 

են համապատասխան 

մեղմացման միջոցառում-

ների իրականացման 

շնորհիվ լինել շրջելի: 

 Ընկալիչը ազդեցության նկատմամբ զգայուն է: 

 Ընկալիչը չի կարող վերականգնվել ազդեցությունից առանց 

միջամտության, հետևաբար անհրաժեշտ են ազդեցության 

մեղմացման միջոցառումներ: Օր.՝ տեսակի պոպուլյացիայի 

նվազումը բնականոն փոփոխության սահմաններից դուրս է, 

սակայն ազդեցության մեղմացման հուսալի միջոցառումների 

իրականացման միջոցով հնարավոր է այն վերականգնել: 

 Ընկալիչները կարող են ունենալ հատկություններ, որոնք 

անհնար են դարձնում ազդեցությունից ինքնաբերաբար վե-

րականգնումը. օր.՝ սահմանափակ բաշխվածություն, քիչ 

շարժունություն, ոչ այնքան արագ բազմացման ցիկլեր: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցություննե-

րի մեղմացման միջոցառումներ՝ երաշխավորե-

լու, որ ազդեցությունները թույլատրելի սահ-

մաններում են՝ բնության պահպանման միջազ-

գային, ազգային կամ տեղական առաջնահեր-

թությունների առումով:  

Անհրաժեշտ է ունենալ ազդեցությունների մեղ-

մացման արդյունավետ ռազմավարություն՝ ար-

ձագանքելու ազդեցություններին կամ ցուցա-

դրելու, որ կա կենսաբազմազանության ոչ մի 

կորուստ չունենալու հնարավորություն: 

Պետք է առկա լինեն ազդեցությունների մեղ-

մացման հուսալի միջոցառումներ, և կատարվի 

դրանց «փորձարկում և ստուգում»:  

Կարող են առաջարկվել նախազգուշական մի-

ջոցառումներ, եթե կա ընկալիչի վիճակի կամ 

դիմացկունության հետ կապված որևէ տարա-

կուսանք: 

Եթե կա մնացորդային ազդեցությունների հա-

վանականություն, ապա կարող է անհրաժեշտ 

լինի «հավասարազոր» արդյունք, այն է՝ փոխ-

հատուցել որոշ, բայց ոչ պարտադիր բոլոր ըն-

կալիչների վրա մեղմ/միջին ազդեցությունները: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2015թ. 

Տարբերակ 9(f) Էջ 6.11.14 

 

Աղյուսակ 6.11.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված ռազմավարության համառոտ նկարագիրը 
Ազդեցու-

թյունների 

մեծության 

դասակար-

գումը 

Ազդեցության 

բնութագիրը 

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը Ազդեցությունների մեղմացման 

ռազմավարությամբ առաջարկվող 

միջոցառումները 

Էական 

Ազդեցությունները չափա-

վոր են և կարող են տար-

բերվել իրենց տևողու-

թյամբ, ծավալով, ուժգնու-

թյամբ և հաճախականու-

թյամբ:  

Եթե ազդեցությունները 

հաճախակի, պարբերա-

բար, բարձր ինտենսիվու-

թյամբ և երկարաժամկետ 

կամ մշտական են, ապա 

պետք է լինի դրանց փոխ-

հատուցման հնարավո-

րություն: 

 Տեսակն ունի նվազող պոպուլյացիա և/կամ անփոխարինելի-

ության բարձր մակարդակ: 

 Ընկալիչի բաշխվածության կամ պոպուլյացիայի ազդեցու-

թյան ենթարկվող մասը բերում է մնացած մասի կենսունա-

կության երկարաժամկետ կամ մշտական նվազման: 

 Ընկալիչի ընդհանուր բաշխվածության կամ ծավալի զգալի 

մասը ենթարկվում է ազդեցության՝ համապատասխան աշ-

խարհագրական սանդղակի դիտարկման պայմաններում: 

 Ազդեցության են ենթարկվում պահպանվող տարածքի ամ-

բողջականությունը կամ դրան բնորոշ տեսակների շարունա-

կական ապահովման հնարավորությունը: 

 Մնացորդային ազդեցություններ կլինեն նույնիսկ ազդեցու-

թյունների մեղմացման միջոցառումների իրականացումից 

հետո, ինչը նշանակում է, որ « հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» 

արդյունքի հնարավոր է հասնել միայն փոխհատուցման 

միջոցառումների շնորհիվ: 

Անհրաժեշտ է ընդունել խիստ զգուշավոր մո-

տեցում, որը հիմնավորում է, որ ազդեցություն-

ներից հնարավոր չէր խուսափել: 

Ազդեցությունների մեղմացման տեխնիկան 

պետք է լինի հուսալի: Եթե ազդեցությունների 

մեղմացման միջոցառումներից հետո դեռևս 

առկա են մնացորդային ազդեցություններ,  

ապա անհրաժեշտ է ձեռնարկել փոխհատուց-

ման միջոցառումներ: Պետք է բացահայտել 

փոխհատուցման համապատասխան ձևերը և 

հետևել «հավասարազոր կամ ավելի լավ» 

արդյունք ստանալու խիստ պահանջին: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2015թ. 

Տարբերակ 9(f) Էջ 6.11.15 

 

Աղյուսակ 6.11.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված ռազմավարության համառոտ նկարագիրը 
Ազդեցու-

թյունների 

մեծության 

դասակար-

գումը 

Ազդեցության 

բնութագիրը 

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը Ազդեցությունների մեղմացման 

ռազմավարությամբ առաջարկվող 

միջոցառումները 

Էական / 

չփոխհա-

տուցվող 

Ազդեցությունները շրջելի 

չեն, և չկան ապացույցներ, 

որ դրանք կարող են փոխ-

հատուցվել: 

 Ազդեցություններ կան էնդեմիկ տեսակի պոպուլյացիայի 

նշանակալի մասի վրա. օր.՝ ազդեցությունները տարածվում 

են մեկ տարածքի էնդեմիկ տեսակի պոպուլյացիայի վրա: 

 Ազդեցություն կրող տարածքները կամ էկոհամակարգերը 

խիստ կարևոր են ծայրահեղ վտանգի տակ գտնվող որևէ տե-

սակի ազգային և միջազգային մակարդակով պոպուլյացիայի 

պահպանման համար: 

 Համաշխարհային մակարդակով ամբողջ պոպուլյացիան 

կարող է ենթարկվել ազդեցության:  

 Ազդեցություն կրող պոպուլյացիան կարող է չվերականգնվել 

Ծրագրի ազդեցություններից՝ առաջացնելով ազգային կամ 

միջազգային մակարդակով վերացման ռիսկի հնարավորու-

թյուն: 

Եթե չկա ազդեցությունների մեղմացման որևէ 

հուսալի մեթոդ, և հնարավոր չէ հաստատել, որ 

ազդեցությունները կարող են փոխհատուցվել, 

ապա ազդեցությունը կարող է համարվել անըն-

դունելի կամ որոշում կարող է կայացվել փոխ-

հատուցման այլընտրանքային ձևեր ընդունելու 

վերաբերյալ: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններ գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.16 

 

6.11.3 Հնարավոր ազդեցությունների ենթարկվող կարևոր ընկալիչները, 

կենսաբազմազանության այլ տարածքներն ու պահպանվող տարածքները 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքների (Գլուխ 4.10) 

հիման վրա` Աղյուսակ 6.11.2-ում ներկայացված են առաջնային ընկալիչները, որոնց հետ 

կապված անհրաժեշտ է ապահովել «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» կամ «հաշվեկշռի 

ավելացում» արդյունքը: Աղյուսակ 6.11.3-ում ցույց է տրված այլ կենսաբազմազանություն, 

որը համարվում է համեմատաբար լայնատարած և դիմացկուն, ինչպես նաև 

ազդեցություններին հարմարվող, բայց այդուհանդերձ պահանջում է հատուկ 

ուշադրություն Լիդիան ընկերության՝ «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» ռազմավարության 

համաձայն:  

 

Դիտարկվել են Պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ 

տարածքների ամբողջականության համար հետևանքները, ներառյալ այդ տարածքների 

օժանդակ բնապահպանական գործառույթների վրա Ծրագրի ազդեցության 

հավանականությունը: Նշված տարածքներն են՝ 

 Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ կետ (‘Conservation International’), 

 Կովկասի խառն անտառների էկոտարածաշրջան, 

 Պետական արգելավայրերը (Ջերմուկի անտառային, Հերհերի նոսրանտառային և 

Ջերմուկի ջրաբանական արգելավայրերը), 

 Սևան ազգային պարկ, 

 Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկը, 

 Ջերմուկի Կարևոր թռչնաբանական տարածքը (ԿԹՏ). կենսաբազմազանության 

հիմնական տարածք, որը որոշվել է ընտրության ընդունված չափանիշների հիման 

վրա, 

 Գորայքի ԿԹՏ. կենսաբազմազանության կարևորագույն տարածք, որը որոշվել է 

ընտրության ընդունված չափանիշների հիման վրա: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.17 

 

Աղյուսակ 6.11.2. Գլուխ 4-ի արդյունքների հիման վրա Ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ կապված 
բացահայտված առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանությունը 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և 

գնահատման արդյունքում հայտնաբերված 

կարևոր ընկալիչները 

Կարևորության հիմնավորումը 

Բուսատեսակներ և բուսականություն 

Բնական աճելավայր, այդ թվում՝ 
 

Կովկասյան կամ անդրկովկասյան տարածաշրջանների էնդեմիկ տեսակներով բնական աճելավայր: 

Այս բուսականությունը լայնորեն տարածված է տարածաշրջանում, սակայն ինչպես հարկն է ներկա-

յացված չէ ՀՀ պահպանվող տարածքների համակարգում: Ապարները, որոնց վրա աճում է մատնունի 
ծիրանավորը, հանդիպում են ենթալպյան մարգագետիններում և տեսակի համար կրիտիկական կեն-

սամիջավայրի մաս են: 

 Տեսակներով հարուստ ենթալպյան մարգագե-

տիններ և ալպյան տարրերով ենթալպյան մար-

գագետիններ 
 

 Թփուտներով հարուստ բուսականություն, մաս-

նավորապես գիհու թփուտներ և դրա հետ կապ-

ված Կովկասի էնդեմիկ տեսակների պոպուլյա-

ցիաներ, այդ թվում՝գիհի բազմապտուղ 

(Phelypaea tournefortii և Juniperus polycarpus) 

 

Գիհու թփուտների բուսականությունը կտրուկ նվազել է տարածաշրջանում, և Ծրագրի ազդակիր տա-

րածքում մնացել են փոքր հատվածներ: Այն երկրի և տարածաշրջանի մակարդակով պահպանման 

կարևոր նշանակություն ունի, լայն տարածում ունի տարածաշրջանում և Կովկասյան խառն անտառ-

ների համաշխարհային էկոտարածաշրջանի բնորոշ տեսակներից մեկն է: 
 

 Բնական և կիսաբնական բուսականության այլ 

տիպեր, ներառյալ լեռնամարգագետինները, լեռ-

նամարգագետնային տափաստանները, գերխո-

նավ տարածքները, առափնյա գոտիները, կիրճը 

ՄՖԿ ԿՍ6-ով և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ6-ով պահանջվում է բնական բուսածածկույթի հատկորոշում և ազդեցու-

թյունների մեղմացման հիերարխիայի կիրառում`հնարավորության դեպքում բնական բուսածածկույ-

թի հաշվեկշռի ոչ կորուստ չունենալու համար: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.18 

 

Աղյուսակ 6.11.2. Գլուխ 4-ի արդյունքների հիման վրա Ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ կապված 
բացահայտված առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանությունը 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և 

գնահատման արդյունքում հայտնաբերված 

կարևոր ընկալիչները 

Կարևորության հիմնավորումը 

 Առնվազն 22 էնդեմիկ բուսատեսակ 

Մասնագետների կողմից սահմանվել են որպես տարածաշրջանային էնդեմիկներ, որոնք պատկանում 

են կովկասյան (Կ) կամ անդրկովկասյան (ԱԿ) տարածաշրջաններին: Բնական բուսածածկույթի տի-

պերի բաղադրիչներ են: Բացառությամբ Մատնունի ծիրանավորի (Potentilla porphyrantha)  և 

Արքայածաղիկ հայկականի (Fritillaria armena, Փոքր Ասիայի, Իրանի էնդեմիկ, 

կենսաաշխարհագրական գոտու սահմաններում վկայակոչվում է որպես Hyerano-Eusine տարր, և 

հայտնաբերվել է Ամուլսարի վրա միայն մի տեղ), դրանք լայն տարածված կամ ցրված են Ծրագրի 

ազդեցությունը կրող <բնական> բուսական միջավայրում և կարող են գնահատվել և կառավարվել 

որպես այդ կենսամիջավայրի մի մաս: 

Մատնունի ծիրանավորի (Potentilla porphyrantha) 
Ամուլսարի ենթապոպուլյացիա (առաջին կարգի 

կրիտիկական կենսամիջավայր – ՄՖԿ ԿՍ6) 

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված է որպես ծայրահեղ վտանգված տեսակ (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) չափանիշ)՝ 

հաշվի առնելով ՀՀ-ում 10 քառ. կմ-ից պակաս զբաղեցնող տարածքը: ԲՊՄՄ չափորոշիչների համա-

ձայն նախնական գնահատումը ցույց է տալիս, որ այն որպես անհետացման եզրին գտնվող տեսակ 

պետք ներառվի նաև ԲՊՄՄ-ի ցուցակում: Ընդհանուր առմամբ Ամուլսարի վրա գտնվում է աշխար-

հում հայտնի հինգ ենթապոպուլյացիաներից մեկը, և այն համարվում է կրիտիկական կենսամիջա-

վայր այս տեսակի համար: 

Թռչնատեսակներ 

Մշտաբնակ բնադրող թռչունների պոպուլյացիա-

ներ, ներառյալ վտանգված տեսակներ՝ գիշանգղ 

(Neophron percnopterus) և բալոբան (Falco cherrug)  

Ամուլսար լեռն ու նրա ստորոտները նպաստավոր կենսամիջավայր են ապահովում 23 մշտաբնակ 

գիշատիչ թռչունների հարուստ համակեցությունների համար: Նշված 23 թռչնատեսակներից 14-ը 

գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում, իսկ 7-ը բազմանում են Ծրագրի ազդակիր տարածքում: Դրանց թվում 

են գիշանգղը, որը որպես վտանգված տեսակ գրանցված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ Կարմիր 

գրքում: Այս տեսակի առկայությամբ է հիմնականում պայմանավորված Գորայքի և Ջերմուկի ԿԹՏ-

ների ստեղծումը: Նշված ԿԹՏ-ներից յուրաքանչյուրում առկա են բազմացող զույգեր: Ծրագրի ազդե-

ցությունը կրող տարածքը այս տեսակի համար կրիտիկական կենսամիջավայր չէ, սակայն երբեմն 

սնվելու համար այն հարմար միջավայր է Արփայի կիրճում բնադրող զույգի համար: Բալոբանը 

նույնպես ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված է որպես վտանգված տեսակ և 

կարող է տարածքի մշտաբնակ լինել, չնայած հետազոտությունների ընթացքում հազվադեպ են 

նկատվել: Բազմացման ոչ մի նշան չի հայտնաբերվել, և Ծրագրի ազդակիր տարածքը չի հաստատվել 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.19 

 

Աղյուսակ 6.11.2. Գլուխ 4-ի արդյունքների հիման վրա Ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ կապված 
բացահայտված առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանությունը 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և 

գնահատման արդյունքում հայտնաբերված 

կարևոր ընկալիչները 

Կարևորության հիմնավորումը 

որպես կրիտիկական կենսամիջավայր այս տեսակի համար: 

 

Տափաստանային հողմավար բազեն (Falco naumanni), որի միայն մեկ բազմացող գաղութ բնակվում է 

Գորայքի ԿԹՏ-ում, որս է կատարում Ծրագրի ազդեցության տարածքում, մասնավորապես Գորայք 

գյուղի մերձակայքում և Ամուլսար լեռան խոտառատ լանջերին: Բազմացող գաղութը Գորայքի ԿԹՏ-

ում, ինչպես նաև այդ գաղութի մյուս ճյուղը Սիսիանում Հայաստանի Հանրապետության միակ 

բազմացող պոպուլյացիան է: 

 

Կարմիր գրքում գրանցված յոթ այլ (ոչ գիշատիչ) թռչնատեսակ է բնադրում Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում: Առանձին այս թռչնատեսակները չեն համապատասխանում կրիտիկական կենսամիջա-

վայրին վերաբերող չափանիշներին: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով Հայաստանում նրանց կարգա-

վիճակը և բնական կենսամիջավայրից նրանց կախվածությունը, անհրաժեշտ է իրականացնել 

միջոցառումներ այս տեսակների բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայրին վնաս չհասցնելու 

նպատակով: 

Չվող թռչուններ  

Ծրագրի ազդակիր տարածքը կարևոր է չվող թռչունների համար, որը նպաստավոր միջավայր է գար-

նանային ու աշնանային միգրացիոն չուի ընթացքում սնվելու և հանգստանալու համար, սակայն ըստ 

ԿՍ 6-ի և ԿՊ 6-ի այն կրիտիկական կենսամիջավայր չի համարվում: Հետազոտությունների ընթաց-

քում արձանագրված թռչունների թվաքանակը չի համապատասխանում Birdlife International կազմա-

կերպության՝ չվող թռչունների համակեցության և թվաքանակի A4 չափանիշներին և չեն համապա-

տասխանում միջազգային մակարդակով կարևորության սահմանաչափերին: Այդուհանդերձ, տեսակ-

ների համակեցությունը բազմազան է և ազգային մակարդակով կարևոր նշանակություն ունեն, ներ-

առյալ ՀՀ Կարմիր գրքում որպես վտանգված տեսակ գրանցված չորս տեսակները՝ գիշանգղը, բալոբա-

նը, սև անգղը և տափաստանային մկնաճուռակը: 

Կաթնասունների տեսակներ 

Գորշ արջ (Ursus arctos) (կրիտիկական 

կենսամիջավայր – ՎԶԵԲ ԿՊ6) 

Գորշ արջը (Ursus arctos) որպես խոցելի տեսակ գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում, իսկ Կովկասի կենսա-

բազմազանության գործողությունների պլանում պահպանական առումով ընդգրկված է որպես թիրա-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.20 

 

Աղյուսակ 6.11.2. Գլուխ 4-ի արդյունքների հիման վրա Ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ կապված 
բացահայտված առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանությունը 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և 

գնահատման արդյունքում հայտնաբերված 

կարևոր ընկալիչները 

Կարևորության հիմնավորումը 

խային տեսակ: Տասը արջ կանոնավորապես օգտվում է Ամուլսար լեռան տարածքից 

(մասնավորապես Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի տարածքից և Սարավանի հյուսիսում՝ լեռան 

արևմտյան կողմում գտնվող անտառածածկ տարածքներից): Նշված արջերից երկուսը էգ են, որոնք 

կարող են կերակրել ձագերին, առնվազն երեքը՝ արու և քոթոթներ և երիտասարդ արջեր (այս պահին 

հաշվվել է հինգը): 

Ծրագրի կողմից ՎԶԵԲ-ի ԿՊ հետևելը ենթադրում է ԵՄ Կենսամիջավայրերի վերաբերյալ դիրեկ-

տիվին համապատասխանություն, որտեղ գորշ արջը գրանցված է Հավելված IV-ում, ինչը նշանակում 

է, որ նրա կենսամիջավայրի դեգրադացումն արգելվում է: Հետևաբար, մեկնաբանվում է, որ Ծրագրի 

ազդեցություն տարածքում առկա է գորշ արջի համար կրիտիկական կենսամիջավայր: Գորշ արջը 

գիշատիչ է, ուստի Ծրագրի կողմից ազդեցության ենթարկվող բնական կենսամիջավայրի հետ կապ-

ված կարևոր տեսակ: 

Բեզոարյան այծ (Capra aegagrus) 

 
 
 

Բեզոարյան այծը հանդիպում է Արփայի կիրճում և Ջերմուկի ԿԹՏ-ում: Այն նկատվել է Արշակի 

առանձնացված տարածքում ևս: Այս տեսակը պահպանման միջոցառումների շրջանակում ընդգրկվել 

է Կովկասի կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում: Այդ պատճառով այն 

առանձնացվել է որպես առաջնահերթ կարևորության տեսակ, չնայած Ծրագրի ազդակիր տարածքում 

այն չի նկատվել: 

Եվրասիական լուսան (Lynx lynx) 

Եվրասիական լուսան նկատվել է Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի տարածքում: ԲՊՄՄ-ի 

Կարմիր ցուցակում այն գրանցված է որպես նվազագույն ռիսկային, սակայն Եվրոպայում այն 

պահպանման ենթակա է, քանի որ վերջերս նրա կարգավիճակի գնահատումը Եվրոպայում ցույց է 

տվել, որ որոշ ենթապոպուլյացիաներ մնում են ծայրահեղ անհետացման վտանգի տակ գտնվող կամ 

վտանգված տեսակ: Կովկասի ենթապոպուլյացիան համարվում է առանձին ենթատեսակ (Lynx lynx 

dinniki), և դրանց թիվը Հարավային Կովկասում հաշվվում է ընդամենը 40 առանձնյակ, այդ իսկ 

պատճառով նրան կարևոր նշանակություն է  տրվում տարածաշրջանում և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ6-ի 

համաձայն:  

Անողնաշարավորներ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.21 

 

Աղյուսակ 6.11.2. Գլուխ 4-ի արդյունքների հիման վրա Ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ կապված 
բացահայտված առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանությունը 

Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և 

գնահատման արդյունքում հայտնաբերված 

կարևոր ընկալիչները 

Կարևորության հիմնավորումը 

Երկարաբեղիկ բզեզներ (Dorcadion sevangense, 

D.sisianum Lazar և D. bistriatum) 

D.bistriatum տեսակը ընդգրկված է ՀՀ Կարմիր գրքում: D. sisianum Lazar և D.sevangense տեսակները 

համարվում են ամենախոցելի էնդեմիկ տեսակները ՀՀ-ում և պահպանման առաջնային խնդիր ունեն: 

Երկարաբեղիկ բզեզները նկատվել են ուսումնասիրությունների ժամանակ, սակայն ոչ Ծրագրի ազդե-

ցության տարածքում: Անհրաժեշտ է ընդունել, որ հնարավոր է գրառումները թերի են, սակայն բոլոր 

գրառումներն առ այսօր կատարվել են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս: 

Երկկենցաղներ և սողուններ 

Ռադդեի / հայկական իժ (Montivipera (Vipera) raddei), 

Հայկական լեռնատափաստանային իժ (Vipera 

eriwanensis) և Կատվաօձ (Telescopus fallax) 

2015թ. Ամուլսարում հետազոտությունների ընթացքում հայտնաբերվել է սողունների 10 տեսակ: 

Այստեղ թվարկված երեք տեսակները որպես խոցելի տեսակներ գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում, իսկ 

Vipera eriwanensis տեսակը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում նույնպես ընդգրկված է որպես խոցելի 

տեսակ, մինչդեռ Montivipera raddei տեսակը գրանցված է որպես գրեթե վտանգված տեսակ: ԿՏՀ-ի 

տեղամասում կան սողունների այս և այլ տեսակներ, սակայն առավել ընդարձակ տեղանքում կան 

հարմար շատ կենսամիջավայրեր: 

 

Աղյուսակ 6.11.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն 
Ընկալիչ Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը 

Բուսականու-
թյուն և բուսա-
տեսակներ 

Բուսականության տիպերից բացի, որոնք տեսակներով հարուստ կամ համեմատաբար անփոփոխ լինելու պատճառով համարվում 

են առաջնահերթ կարևորություն ունեցող, Ծրագիրը կազդի նաև որոշ արոտավայրերի վրա, որոնք կենսաբազմազանության պահ-

պանության առումով առաջնային կարևորության չեն, սակայն լայն տարածված են ՀՀ-ում և տարածաշրջանում: Դրանք ներառում են 

այն արոտավայրերը, որոնք փոփոխվում են համեմատաբար ինտենսիվ արածեցման կամ հովիվների ճամբարների առկայության 

պատճառով` նվազեցնելով առկա տեսակների բազմազանությունը և առանձնահատուկ տեսակները, ինչպես նաև ճանապարհների և 

կածանների երկայնքով և այլ խախտված տարածքների բուսականությունը, այդ թվում` ցանքատարածքները: 

Թռչուններ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը նաև ապահովում է կենսամիջավայր մեծ թվով այլ թռչնատեսակների համար, որոնք համարվում են 

համեմատաբար տարածված կամ լայնորեն տարածված և ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ: Դրանք ներառում են այնպիսի թռչնա-

տեսակներ, ինչպիսիք են` դաշտային արտույտը (Alauda arvensis), լեռնային ձիաթռչնակը (Anthus spinoletta), լեռնային վշասարեկը 

(Carduelis flavirostris) և մարգագետնային չքչքանը (Saxicola rubetra): 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.22 

 

Աղյուսակ 6.11.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն 
Ընկալիչ Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը 

Կաթնասուններ 
(այդ թվում 
չղջիկներ) 

Ելակետային պայմանների ուսումնասիրությունների արդյունքում Ծրագրի ազդակիր տարածքում հայտնաբերվել է կաթնասունների 

մի քանի տեսակ, որոնք շրջանում կամ երկրում վտանգված տեսակ չեն համարվում, և նրանք համեմատաբար շարժուն են և հար-

մարվող: Նշված կաթնասուններից են աղվեսը (Vulpes vulpes) և գայլը (Canis lupus), վարազը (Sus scrofa) և եղեգնակատուն (Felis chaus): 

Ավելի փոքր կաթնասուններից են՝ 

Քարակզաքիսը (Martes foina nehringi) 

Աքիսը (Mustela nivalis) 

Գորշուկը (Meles meles) 

Սպիտակափոր ոզնին (Erinaceus concolor  

Կովկասյան փոքր սրընչակը (Sorex volnuchini) 

Եվրոպական նապաստակը (Lepus europaeus) 

Գորշ համստերը (Cricetulus migratorius) 

Անտառային մուկը (Apodemus sylvaticus) 

Սովորական դաշտամուկը (Microtus arvalis) 

Ձյան դաշտամուկը (Chionomys nivalis) 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում նկատվել են չղջիկների հետևյալ տեսակները՝ Myotis blythii tomes և Vespertilio pipistrellus: ՀՀ Կարմիր 

գրքում գրանցված տեսակները հանդիպել են մերձակայքում, սակայն ելակետային ուսումնասիրությունների արդյունքում դրանք չեն 

նկատվել: 

Անողնաշարա-
վորներ (ցամա-
քային և ջրային) 

Ծրագիրը կազդի ցամաքային և ջրային անողնաշարավորների տեսակների լայն բազմազանության վրա: Դրանցից շատերը 

գրանցված չեն ՀՀ Կարմիր գրքում` չնայած Ծրագրի ազդեցության տարածքի մեծ մասն ինչպես հարկն է չի ուսումնասիրվել: 2012թ. 

իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է թիթեռների տեսակներով հարուստ համակեցություն, այդ 

թվում նաև ապոլլոն թիթեռը, սակայն տարածքը, որտեղ այս տեսակն արձանագրվել է, այլևս Ծրագրի տեղամասում չի: Թիթեռների 

պոպուլյացիաների համար առկա է հարուստ կենսամիջավայր: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.23 

 

Աղյուսակ 6.11.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն 
Ընկալիչ Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը 

Սողուններ և 
երկկենցաղներ 

Ամուլսար լեռան վրա և Ծրագրի ազդակիր առավել ընդարձակ տարածքում արձանագրված սողունների տեսակները թվարկվում են 

ստորև: Նշված տեսակները գրանցված չեն ՀՀ Կարմիր գրքում՝ 

Պղնձօձ (Coronella austriaca) 

Ռադդեի մողես (Darevskia raddei) 

Վալենտինի մողես (Darevskia valentine) 

Բազմագույն սահնօձ (Hammerhois vergieri) 

                Կարմրափոր սահուկ (Dolichophis schmidti) 

                Փոքրասիական Էիրենիս (Eirenis modestus) 

                Հայկական Էիրենիս (Eirenis punctatolineatus) 

               Կապարագույն սահուկ (Hammerhois nummifer) 

               Ռավերջերի բազմերանգ սահուկ (Hemorrhois ravergieri) 

               Կովկասյան լադակիա (Laudakia caucasia) 

              Միջին մողես (Lacerta media) 

              Գյուրզա, դագաղային իժ (Macrovipera lebetina) 

              Ջրային լորտու (Natrix tesselata) 

Platiceps najadum (Ձիթապտղագույն սահնօձ) 

 

Երկկենցաղներն ընդհանուր առմամբ լայն տարածված են Ծրագրի ազդեցության տարածքում, օր.՝ լճագորտը (Pelophilax ridibundus), 

փոքրասիական գորտը (Rana macrocnemis) և կանաչ դոդոշը (Bufotes viridis): 

Ձկներ 

Ծրագրի ազդակիր տարածքի ելակետային պայմանների հետազոտությունների արդյունքում տարածքում էնդեմիկ կամ ՀՀ Կարմիր 

գրքում գրանցված ձկնատեսակներ չեն հայտնաբերվել: Ծրագիրը կազդի հետևյալ ձկնատեսակների վրա. 

Կարմրախայտ (Salmo trutta) 

Արագաշարժ տառեխիկ (Alburnoides bipunctatus) 

Ձիածածան սովորական (Aspius aspius) 

Բեղլու (Barbus capito) 

Մուրծա (Barbus mursa) 

Սպիտակաձուկ (Acanthalburnus microlepis) 

Սևանի կողակ (Capoeta capoeta) 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապնական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.24 

 

Աղյուսակ 6.11.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն 
Ընկալիչ Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը 

Չնայած կենսազանգվածի և պոպուլյացիայի չափերի կտրուկ նվազմանը, որ տեղի է ունենում մի շարք ռիսկերի և ճնշումների առկա-

յության պատճառով (Ծրագրի հետ կապ չունեցող), նշված տեսակները կենսաբազմազանության պահպանման տեսանկյունից չեն 

համարվում վտանգված: 
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6.11.4 Ծրագրի գործողությունները և կենսաբազմազանության և 

էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների աղբյուրները 

 

Աղյուսակ 6.11.4-ում թվարկվում են կենսաֆիզիկական փոփոխության այն հիմնական 

աղբյուրները, որոնք, ինչպես ակնկալվում է, կարող են ազդեցություններ առաջացնել 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա: 

Նշված աղյուսակը հիմնված է Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերում տեղի 

ունեցող տարբեր գործողությունների հանգամանալից ուսումնասիրության վրա և այն 

օգտագործվել է որպես հիմք բացահայտելու, թե կենսաբազամազանության որ բաղադրիչ-

ները կարող են ազդեցության ենթարկվել: Հանքի նախնական ռեկուլտիվացման, փակման 

և վերականգնման ծրագիրը (ՀՆՌՓՎ, Հավելված 8.18) ներառում է շահագործումը դադա-

րեցնելուն ուղղված նախնական միջոցառումները և դրա էկոլոգիական հետևանքների 

ուսումնասիրմանը՝ հաշվի առնելով ծրագրում ներկայացված մանրամասները: Աղյուսա-

կում ներկայացված է նշված գործողությունների հավանական էկոլոգիական հետևանքնե-

րի հակիրճ նկարագիրը: Հավանական այս հետևանքները դիտարկվում են կենսաբազ-

մազանության հետ կապված մեղմացման միջոցառումների կիրառման բացակայության 

պայմաններում: 

 

Աղյուսակ 6.11.4-ից ելնելով կարելի է ամփոփել, որ այն հիմնական գործողությունները, 

որոնք Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերի ընթացքում կարող են փոխել 

կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգերը, հետևյալն են՝ 

 Բուսականության և հողի բերրի շերտի հեռացում և մաքրում: 

 Շինարարական աշխատանքներ, որոնք պահանջում են հողի փորում և տեղափոխում, 

որը կարող է տարածքում արդեն հանդիպող մոլախոտերի տարածման պատճառ 

դառնալ, ինչպես նաև կարող է զգալի քանակությամբ փոշի առաջացնել, որոնց մի 

մասը ծանր մետաղներով աղտոտված կլինի: 

 Հողերի մերկացում և հողի քայքայում, որը հոսանքն ի վայր ջրային օբյեկտներում և 

առուներում կավելացնի նստվածքների մակարդակը: 

 Շինարարական և շահագործման աշխատանքներ, որոնք իրականացնելու համար 

կպահանջվի խոշոր տեխնիկայի օգտագործում, որն էլ իր հերթին կառաջացնի աղմուկ 

և վիբրացիա 24 ժամ շարունակ: 

 Անվտանգության նպատակով և երկարատև աշխատաժամերին առկա լուսավորու-

թյունը, որը կարող է խանգարել կենդանիների վարքը, մասնավորապես այն տեսակնե-

րի, որոնք ակտիվ են գիշերը, լուսադեմին կամ մթնշաղին: 

 Արգելքների ստեղծում, այդ թվում՝ ճանապարհներ, փոխակրիչ, ցանկապատներ, 

էլեկտրահաղորդման լարեր և ենթակառուցվածքների այլ բաղադրիչներ, որոնք կարող 

են խանգարել կենդանիների տեղաշարժին կամ նրանց մահվան պատճառ դառնալ: 

 Չնախատեսված արտահոսքերի կամ արտանետումների հետ կապված գործողու-

թյուններ, որոնք հանգեցնում են օդի, ջրի և հողի աղտոտման: 

 Գործողություններ, որոնք թթվային ապարի դրենաժով պայմանավորված հանգեցնում 
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են ջրերի և հողերի՝ ծանր մետաղներով երկարաժամկետ աղտոտման: 

 Ընդհանուր առմամբ Ծրագրի շինարարության և շահագործման ընթացքում մարդ-

կանց ներկայությունը: 

 Ծրագրի առկայությամբ պայմանավորված հողօգտագործման փոփոխություն, ներառ-

յալ՝ արոտավայրերի և մշակաբույսերի աճեցման վայրերի տեղափոխում: 

 Ճանապարհների բարելավման և միջանցիկ ճանապարհների ստեղծման շնորհիվ 

Որոտանի հովիտ և Ծրագրի տեղամասը շրջապատող այլ տարածքներ հասնելու 

պայմանների (ավտոմեքենաներ և մարդիկ) փոփոխության հետ կապված հողօգտա-

գործման փոփոխություն: 

 Հանքափոսերի և դրանց առնչվող ենթակառուցվածքների տարրերի, այդ թվում՝ ԴԱԼ-ի 

և ԿՏՀի առկայությունը կազդի գետնի մակերևույթով և դրա տակով ջրերի հոսքի վրա: 

Ջրաբանական և ջրաերկրաբանական կառուցվածքի փոփոխությունը կազդի բուսա-

կանության և կենդանիների վրա, որոնք աղբյուրներից և ջրափոսերից կախում ունեն: 
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Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

Շինարարական փուլ 

Հողային աշխա-

տանքներ, 

տարածքի մաքրում 

և շինարարություն 

Հանքափոսերի, հանքատար ճանա-

պարհների, ջարդիչ կայանի, մերձա-

տար ճանապարհների, փոխակրիչի, 

ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի կառուցման նպատա-

կով՝ հողի մաքրում և բուսականու-

թյան հեռացում: Զբաղեցրած ընդհա-

նուր տարածքը կազմում է 597 հա: 

Հանքափոսերի և հանքատար ճանապարհների սահմաններում, ինչպես նաև ջարդիչ կայանի, 

ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի տեղամասերում (հիմնականում բնական կենսամիջավայր) կլինի էկոհամա-

կարգի անդառնալի փոփոխություն (սա ազդում է մատնունի ծիրանավորի կրիտիկական 

աճելավայրի վրա): Բուսականության մաքրումն ու հողերի հեռացումը կտարածի 

տարածքում արդեն առկա մոլախոտների տեսակները: 

Կնվազի որոշ կենդանիների պոպուլյացիաների կենսամիջավայրի առկայությունը և որակը: 

Կկրճատվի լայն տարածված մանր կաթնասունների և երկկենցաղների կենսազանգվածը, որն 

իր հերթին կազդի գիշատիչների սնման հնարավորության վրա: Տեղի կունենա սողունների 

կենսամիջավայրի և կերի հայթայթման վայրի, ինչպես նաև գորշ արջերի համար 

բազմացման, կերի հայթայթման, հանգստանալու և ձմեռելու վայրերի կորուստ: 

Բեռնատարների տեղաշարժից և 

հողի տեղափոխումից առաջացող 

փոշի: Ինչպես նշվում է Գլուխ 6.6-ում, 

փոշու 80%-ը կնստի աղբյուրներից 

100 մ սահմաններում: 323 հեկտարն 

ընկնում է Ծրագրի 

գործողությունների հետևանքով 

խախտվող տարածքում, որի 

սահմաններում փոշու նստեցումը 

համարվում է հավանական: Փոշու 

նստվածքի առավել ցածր մակարդակ 

կարող է գրանցվել ավելի հեռու 

գտնվող էկոլոգիական տեսանկյունից 

խախտվող տարածքում (368 հա), որն 

ընկած է Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով խախտվող տարածքի 

Փոշին կարող է խեղդել ցամաքային և ջրային բուսականությանը` նվազեցնելով արտադրո-

ղականությունը: Փոշու նստեցման գոտում երկկենցաղների և մանր կաթնասունների համար 

կենսամիջավայրի օգտագործման հնարավորությունը կկրճատվի: Փոշի կնստի մաքրված 

տարածքներից դուրս կրիտիկական և բնական կենսամիջավայրի վրա: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.28 

 

Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

սահմաններից դուրս: 
Ավտոմեքենաներից արտանետում-

ներ` NOx, SOx, CO, CO2 և դիզելից 

կոշտ մասնիկների արտանետումներ 

և փոշի ճանապարհներից: Փոշու 

զգալի նստվածք և բնական բուսակա-

նության փոփոխություններ են 

ակնկալվում հանքատար 

ճանապարհների երկայնքով 50մ 

բուֆերային գոտու և ավելի փոքր ոչ 

ասֆալտապատ համեմատաբար 

ավելի քիչ երթևեկությամբ 

ճանապարհների 30մ բուֆերային 

գոտու սահմաններում (այսինքն՝ 

Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով խախտվող տարածքը 

ընդլայնվում է մինչև 323 հա, բացի 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը): 

Փոշու նստվածքի առավել ցածր 

մակարդակի որոշակիորեն ավելի 

մեծ փոփոխություններ կարող են 

լինել լրացուցիչ գոտում (այսուհետ՝ 

Էկոլոգիական առումով խախտված 

տարածք), որի մակերեսը կազմում է 

մոտավորապես 368հա: 
 

Սնուցիչ նյութերի հարստացումը և հողի քիմիական բաղադրության փոփոխությունները 

բերում են ճանապարհների երկայնքով աճող բուսատեսակների կազմի փոփոխության: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.29 

 

Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

Հողի մերկացում 
Անձրևների կամ ձնհալքի հետևանքով հողի էրոզիան կամ լվացումը կարող է տեղային ազդել 

բնական կենսամիջավայրի վրա: 

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրե-

րի ջրաբանական կառուցվածքի փո-

փոխություններ 

Ջրային կենսամիջավայրի կորուստը, հոսքի խաթարումը, գերխոնավ տարածքների 

սնուցման կրճատումը կարող է կրճատել երկկենցաղների կենսազանգվածը և ճահճային 

թռչունների համար կենսամիջավայրի հասանելիությունը: 

Հողի բերրի շերտի պահուստավորում 

(կարող է զբաղեցնել մինչև 40 հա 

տարածք և պահպանումը կարող է 

երկարաժամկետ լինել) 

Երկարաժամկետ պահպանումը կբերի ընկալիչների տարածքների բուսականության անդառ-

նալի փոփոխությունների, ինչպես նաև սերմնային պաշարների կորստի: Կարող է տեղի 

ունենալ բնական կենսամիջավայրի տեղայնացված կորուստ: 

Ճանապարհների 

կառուցում 

Հանքի բացատար և մերձատար ճա-

նապարհներ (զբաղեցրած տարածքը 

79 հա): 

Բնական կենսամիջավայրի կորուստ Ծրագրի ֆիզիկական զբաղեցրած տարածքում: 

Արգելքներ ավելի խոշոր կաթնասունների տեղաշարժի համար՝ երթևեկությամբ և 

սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ պայմանավորված: 

Օտար նյութերի ներմուծում 

Հողի քիմիական կազմի և բաղադրության փոփոխություն՝ ներմուծված ագրեգատների և տե-

սակավորված նյութերի` ճանապարհների և կածանների երկայնքով ձևավորված նստվածք-

ների հետևանքով: Հողի pH-ը կարող է փոփոխվել որոշակի տարածության վրա, որտեղ կա 

ճանապարհներից եկող մակերևութային հոսք, մասնավորապես ձմռանը, երբ 

ճանապարհների մակերեսին կարող է աղ ցանվել: Տեղում կարող է փոխվել բույսերի 

համակեցությունների կազմը. բնական տեսակները կարող են ձևափոխված տեսակների 

վերածվել, այդ թվում՝ կարող են մոլախոտները տարածվել: 

Նյութերի և սարքա-

վորումների 

ներմուծում 

Մերձատար ճանապարհների և պե-

տական մայրուղիների երթևեկու-

թյունը 

Կենդանիների պոպուլյացիաներին պատճառվող անհագստություն և արգելքներից առաջա-

ցող ազդեցություններ, ճանապարհներին ավտոմեքենաների կողմից սպանված սողունների 

դեպքերի ավելացում: 

Փոշու արտանետումներ, արտա-

ժայթքում և այլն 

Փոշին խեղդում է հիմնական երթուղիներին մոտ աճող մշակաբույսերը և բուսականությունը` 

նվազեցնելով արտադրողականությունը և առաջացնելով հնարավոր աղտոտում: 

Շինարարական 

ճամբար 

Հողի ձեռքբերում, լուսավորություն, 

աղմուկ, անհանգստություն, ճամբա-

Գիշատիչ թռչունների սնվելու գործողությունների տեղափոխում: Սողունների համար 

կենսամիջավայրի կորուստ: Հնարավոր է խաթարվի գիշերային կյանք վարող կենդանիների, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.30 

 

Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

րի և տեղամասի միջև երթևեկություն: 

Զբաղեցրած տարածքը 6,3 հա: 

մասնավորապես՝ չղջիկների և թռչունների գործունեությունը, ինչպես նաև կարող են 

կրճատվել միգրացիոն չուի ընթացքում թռչունների հանգստանալու վայրերը: Տեղահանում ու 

խախտում է անկնկալվում զբաղեցրած տարածքից ավելի մեծ տարածքում: 

Շահագործման փուլ 

Հանքարդյունահանում 

Փորում, հորատում 

և պայթեցում  

Փորումից և պայթեցումներից 

առաջացող փոշի 

Փոշու նստվածքային գոտում կրճատվում է բուսականության արտադրողականությունը և 

մանր կաթնասունների համար կենսամիջավայրի օգտագործման հնարավորությունը 

(Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող տարածք և էկոլոգիական առումով 

խախտված տարածք), ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է գիշատիչ թռչունների կերի առկայու-

թյունը: 

Աղմուկ և անհանգստություն 

Որոշ կենդանատեսակներ կդադարեն սնվել կամ բազմանալ առաջարկվող բացահանքի տա-

րածքներում կամ նրանք կտեղափոխվեն հանքափոսի սահմաններից դուրս մնացած կենսա-

միջավայրերից: Որոշ կենդանիներ ամբողջովին կտեղահանվեն: Գորշ արջը, լուսանը և 

բեզոարյան այծը կարող են ազդեցություն կրել: 

Փոփոխված ռելիեֆ 

Շահագործման փուլում հեռացվում է ենթալպյան մարգագետինների և մերկացած 

ապարների վրա աճող բարձրալեռնային բույսերի հավանական աճելավայրը: Շահագործման 

փուլում հեռացվում են որոշ գիշատիչ թռչունների բազմացման վայրերը: 

Փոփոխված ենթաշերտ 

Հողերը զգայուն և աղքատ կազմի են: Կարող են տեղի ունենալ անդառնալի փոփոխություն-

ներ: Հողի հեռացումը կարող է հանգեցնել մերկացած ապարների նոր տեղամասեր: Մերկա-

ցած ժայռաբեկորները կարող են նույնպես վնասվել կամ հեռացվել: Սա կենսամիջավայր է 

ապահովում որոշ բուսատեսակների և սողունների համար, որոնք միջազգային և ազգային 

մակարդակով հազվագյուտ տեսակ են, այդ թվում մատնունի ծիրանավորի համար չափանիշ 

1-ի Կրիտիկական միջավայրը: 

Բեռնում և 

տեղափոխում 
Փոշու արտանետումներ  

Կանգնեցնում են մշակաբույսերի և բուսականության աճը, աղտոտում, նվազեցնում արտա-

դրողականությունը: Նստվածքային գոտում նվազեցնում է մանր կաթնասունների համար 

կեսնամիջավայրի պիտանելիությունը, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է գիշատիչ թռչունների 
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Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

կերի պաշարը: 

Ավտոմեքենաներից գազի 

արտանետումներ 

NOx, SOx, CO, CO2 և մասնիկների արտանետումները կարող են առաջացնել հողի և բույսերի 

համակեցությունների տեղայնացված փոփոխություններ (էվտրոֆիկացիա), փոխելով 

բնական միջավայրը: 

Աղմուկ, լուսավորություն, 

անհանգստություն 

Որոշ թռչուններ և կաթնասուններ կարող են տեղափոխվել այլ վայրեր, քանի որ աղմուկն ու 

անհանգստությունը տեղի է ունենում 24 ժամ շարունակ: Այդ պատճառով, ամենայն 

հավանականությամբ գորշ արջը կարող է ազդեցության կրել: 

Մտնելու հնարավո-

րություն, տրանս-

պորտային 

միջոցներ 

Հանքատար ճանապարհներ. մշտա-

կան բացատար ճանապարհները 

հանքի շահագործման ընթացքում 

ունենալու են ընդունված 50 մ լայնու-

թյուն: Մերձատար և հանքատար ճա-

նապարհների զբաղեցրած տարածքը 

կկազմի 79 հա, ևս 120 հա՝ Ծրագրի 

գործողությունների արդյունքում 

խախտվող տարածքում և 368 հա 

էկոլոգիական առումով խախտված 

տարածքի սահմաններում: 

Մշտապես զբաղեցրած տարածք և ենթաշերտի փոփոխություն, ենթալպյան 

բուսատեսակների աճելավայրի կորուստ: Աղմուկ, անհանգստություն, աղի հոսքերի և փոշու 

հավաքական ազդեցություններ: 

ԴԱԼ և կեղտա-

ջրերի մաքրման 

կայաններ 

Փոշու արտանետումներ 

Բուսականության վրա նստած կարճատև փոշու մասնիկները փոփոխում են դրա արտադրո-

ղականությունը և կարող են առաջացնել բուսատեսակների կազմի երկարաժամկետ փոփո-

խություններ` հողի քիմիական բաղադրության փոփոխությունների հետևանքով: Բնական 

կենսամիջավայրի կորուստ: 

ԴԱԼ-ի զբաղեցրած տարածքը 

կազմում է 139 հա 

Կենսամիջավայրի տարածքի և որակի նվազում: Հնարավոր թթվային ապարի դրենաժը 

կարող է առաջացնել բուսական և ջրային կենսամիջավայրի հետագա փոփոխություններ: Այլ 

տեսակների համար կենսազանգվածի/կերի կորուստ (օր.`գիշատիչ թռչունների կողմից 

որսացվող գորտերը):  
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Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

Հողօգտագործման փոփոխություն 
Բնական կենսամիջավայրի (լեռնամարգագետիններ) և արածեցման համար օգտագործվող 

արոտավայրերի կորուստ: Գիշատիչների կերավայրերի կորուստ: 

Ստորին հոսանքների աղտոտում ցա-

մաքուրդային ջրերից և 

կեղտաջրերից 

Ջրային կենսամիջավայրի աղտոտում, որը հնարավոր հետևանք կունենա անողնաշարավոր-

ների, երկկենցաղների, ձկների և բույսերի վրա: Երկարաժամկետ թթվային դրենաժի և ծանր 

մետաղներով աղտոտման ռիսկի առկայություն: 

Մանրացում և հանքահարստացում 

Ապարների 

կույտեր 

Բեռնաթափումից առաջացող փոշի 

Քամուց առաջացած կարճատև փոշի: Հողի տեղայնացված աղտոտում: Փոշու վերահսկման 

համար օգտագործվող ջրերը կարող են ներթափանցել այլ ջրերի/ճահճային տարածքների 

մեջ` բացասաբար ազդելով գերխոնավ տարածքների կենսամիջավայրի որակի վրա:  

Կույտեր Ֆիզիկական զբաղեցրած տարածքի մասն են կազմում և վերացնում են կենսամիջավայրը: 

Մանրացում 
Մանրացման և փոխանցման կետեր 

Ջարդիչ կայանից և փոխանցման կետերից կարճատև փոշու նստվածքագոյացումը կվերա-

հսկվի ջրցանների և քաշող համակարգի (փոշեծծիչ) միջոցով, սակայն դա կարող է 100% 

արդյունավետություն չապահովել: Փոշու նստվածքը կարող է առաջացնել բույսերի համակե-

ցությունների փոփոխություն և հողի որակի երկարաժամկետ փոփոխություններ: 

Աղմուկ մանրացման ժամանակ Կենդանիների և թռչունների տեղահանում: 

Մինչև ԿՏՀ ձգվող 

փոխակրիչ 

Փոխանցման կետերում առաջացող 

փոշի 

Չնայած փոխակրիչը ծածկված է` հանքաքարի փոշին փոխանցման կետերում կարող է առա-

ջացնել տեղայնացված աղտոտում և բույսերի համակեցությունների փոփոխություն: Լուսա-

վորությունը կարող է խախտել չղջիկների և թռչունների վարքագիծը: Կլինի սողունների 

կենսամիջավայրի կորուստ: Փոխակրիչը կիրճին մոտ է, որտեղ բնադրում է Հայաստանի 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները: Fritillaria armena (Փոքր Ասիայի, Իրանի էնդեմիկ) 

տեսակը, որը հայտնաբերվել է փոխակրիչի մերձակայքում, կարող է կրել փոշու նստվածքի 

ազդեցությունը: Այս տեսակը հանդիպում է Ամուլսարի միայն այս տարածքում (սակայն այն 

առկա է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս այլ տարածքներում ևս): 

Ֆիզիկական արգելքներ, ներառյալ՝ 

փոխակրիչը, սպասարկման ճանա-

պարհները և ցանկապատը, ինչպես 

Փոխակրիչը գետնին մոտ է, ուստի այն կարող է խոչընդոտներ առաջացնել կենդանիների, 

նույնիսկ փոքր կաթնասունների տեղաշարժի համար: Սա կառաջացնի կենսամիջավայրի 

որոշակի մասնատում և կկրճատի գորշ արջի կերի հայթայթման և սնվելու վայրերը: Այն 
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Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

նաև ԴԱԼ-ի ստորին հատվածից 

մինչև փոխակրիչ ջրատար խողովա-

կի համար փորված խրամուղի: 

կարող է ազդեցություն ունենալ նաև լուսանի և գայլի, ինչպես նաև ավելի փոքր 

կաթնասունների, այդ թվում՝ կզաքիսի վրա: Գարնանն այս տարածքում նկատվել էր գորշ 

արջը իր քոթոթների հետ: 

Մշակում 

Հարստացման 

կայան և ենթակա-

ռուցվածք 

Փոշի 

Արտանետված գազեր 

Քանդման, հողային աշխատանքներից, կույտի և թափոնների կողային ձևափոխումների, 

հանքափոսի պարագծով անվտանգության բերմաների տեղադրումից առաջացող փոշին 

կարող է ազդել գիհու թփուտների փոքր մնացորդների վրա և նվազեցնել դրանց կենսունա-

կությունը: 

Պահուստավորում 

և ռեագենտների 

մատակարարում  

Կիր. կուտակում դրսում 

Հողում pH-ի հնարավոր փոփոխություններ` կարճատև կրային փոշու հետևանքով, ինչպես 

նաև բույսերի համակեցությունների փոփոխություններ: Անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ 

կիր` չնայած, որ նպատակը ապարների կույտերի ծածկումն է:  

Ռեագենտներ (կաուստիկ սոդա) 

Չնայած ռեագենտները կպահուստավորվեն և կմատակարարվեն փակ, վերահսկվող 

պայմաններում, կան արտահոսքի և թափվածքների ռիսկեր, որոնք կարող են ազդել 

կենսաբազմազանության վրա: 

ԿՏՀ 

Զբաղեցրած տարածքը կազմում է 

մոտավորապես 165 հա 

Առաջարկվող տարածքը Գնդեվազ գյուղի վերևում է` տարածք, որը սովորաբար օգտագործ-

վել է արածեցման, խոտհարքի, մշակաբույսերի և ծիրանի աճեցման համար: Հողօգտագործ-

ման այս ձևերը կարող են տեղափոխվել այլ տարածքներ` ազդեցություններ թողնելով կեն-

սաբազմազանության վրա: Ազդեցության տարածքում կան գիհու և ալոճենու թփերով բուսա-

կանության հատվածներ, որոնք ունեն պահպանման կարիք: Տարածքը թեժ կետ է 

հանդիսանում սողունների համար: Սողունների 11 տեսակ հայտնաբերվել է այս տարածքում, 

որոնցից երեք Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ է: 

Ծանր մետաղներով հագեցած փոշի 
Մանր կաթնասուններ և դրանցով սնվող թռչուններ (ներառյալ տափաստանային հողմավար 

բազեն), ջրային տեսակներ: 

Շահագործման հետ կապված 

խախտում 
Չվող և բնադրող թռչուններ: 

ԱԴՎ կայան և Զբաղեցրած տարածք Համեմատաբար փոփոխված կենսամիջավայրի կորուստ: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.34 

 

Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

օժանդակ ենթակա-

ռուցվածք 

Օժանդակ ենթակառուցվածք 

Կենցաղային կեղ-

տաջրերի մաքրում 

Աշխատանքների զբաղեցրած տա-

րածքը, հնարավոր հարստացված 

կեղտաջրերը, որոնք թափվում են 

գետերի մեջ: 

Կենսամիջավայրի կորուստ և ջրահոսքերի հնարավոր էվտրոֆիկացում: 

Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում 
Էլեկտրահաղորդման գծեր  

Առկա է գիշատիչ թռչունների՝ էլեկտրահաղորդման գծերին բախվելու ռիսկը, հատկապես 

լուսավորության առկայության դեպքում, մասնավորապես բարձրադիր տարածքներում, այդ 

թվում Ամուլսար լեռան վրա: 

Պահուստավորում 

և ռեագենտների 

տեղափոխում և 

մատակարարում 

Կիր. կուտակում դրսում 
Հողի pH-ի փոփոխություններ` կարճատև կրային փոշու հետևանքով, ինչպես նաև բույսերի 

համակեցությունների փոփոխություններ:  

Ռեագենտներ (կաուստիկ սոդա) 

Արտահոսքերը և թափվածքները, մասնավորապես ռեանգենտները դեպի հանք տեղափոխե-

լիս, կարող են բազմաթիվ հետևանքներ ունենալ կենսաբազմազանության տարբեր ընկալիչ-

ների վրա: 

Նատրիումի ցիանիդի փաթիլների 

մատակարարում 

Դեպի տեղամաս տեղափոխման ճանապարհները դեռևս վերջնական տեսքի չեն բերվել: 

Փոխադրման կամ պահպանման ընթացքում պատահական թափվածքների հետևանքները 

գնահատելու համար անհրաժեշտ է բնապահպանական ռիսկերի գնահատում, որը կարող է 

կենդանիների մահվան պատճառ դառնալ:  

Զբաղվածություն 

(աշխատողներ) 

Մարդկանց և առնչվող տրանսպորտի 

առկայություն 

Կենդանիների պոպուլյացիաներին, այդ թվում՝ զգայուն տեսակներին պատճառվող 

անհանգստություն: 

Աշխատողներին 

կացարանով 

ապահովելը 

Ներկայումս նախատեսվում է, որ շի-

նարարության ընթացքում աշխա-

տողները կապրեն ճամբարում, այն-

ուհետև Ջերմուկում նախատեսվող 

Ծրագրի հյուրանոցում, իսկ շրջակա 

Ազդեցությունները սահմանափակվում են տեղամասից և դեպի տեղամաս հանքի մերձատար 

ճանապարհներով երթևեկությամբ (երթևեկություն, արգելքներ, աղմուկ, արտանետումներ): 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.35 

 

Աղյուսակ 6.11.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ 

Ծրագրի փուլը և 

բաղադրիչը 

Կենսաֆիզիկական փոփոխության 

հիմնական աղբյուրը կամ 

շարժառիթները 

Հավանական բնապահպանական հետևանքները 

համայքներից տեղացի աշխատողնե-

րը կապրեն իրենց տներում: 

Անվտանգությանն 

ուղղված միջոցա-

ռումներ 

Լուսավորություն 

Խանգարում է գիշերային կյանք վարող տեսակներին, այդ թվում՝ չղջիկներին և գիշերաթի-

թեռներին: Կարող է նաև անհանգստություն պատճառել գիշերը որս անող կենդանիներին, 

օր.՝ գայլին: Գորշ արջը խուսափում է լուսավոր տարածքներից: Այն կարող է ազդեցություն 

ունենալ նաև գիշերը թռչող թոչունների վրա: 

Ցանկապատ 
Մուտքի սահմանափակ 

հնարավորություն 

Շինարարության և շահագործման ողջ ընթացքում արգելված գոտում հողօգտագործումը 

ազդեցություն կկրի: Անվտանգության նկատառումներով որոշ տարածքներ կցանկապատ-

վեն: Ներկայիս հողօգտագործումն ու արածեցման վայրերը կարող են փոխվել:  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.36 

 

Բացահայտելով Ծրագրի այն հիմնական գործողությունները, որոնք կարող են էկոլոգիա-

կան փոփոխության հանգեցնել, կատարվել է ազդեցությունների և կոնկրետ ընկալիչների 

համար այդ ազդեցությունների ուժգնության մանրակրկիտ գնահատում, որը ներկայաց-

ված է 6.11.5 բաժնում: Նշված գնահատումն ավելի հիմնավոր դարձնելու նպատակով կա-

տարվել են հանքի ենթակառուցվածքների զբաղեցրած տարածքների, ինչպես նաև հավա-

նական աղտոտման ազդեցությունները կրող կամ հողօգտագործման համար սահմանա-

փակումներ ունեցող տարածքների չափերի հետևյալ մոտավոր հաշվարկները (մանրա-

մասները տե՛ս 4.1.6 բաժինը)՝ 

 Ծրագրի ենթակառուցվածքների անմիջական զբաղեցրած ֆիզիկական տարածքը 

կկազմի 597 հա, ներառյալ՝ բացահանքերը, հանքատար ճանապարհները, ԴԱԼ-ը, ԿՏՀ-

ը, ջարդիչ կայանը և այլ շենքեր ու ենթակառուցվածքներ: 

 Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող ընդհանուր տարածքը կազմում է 

920 հա, որը բաղկացած է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից և լրացուցիչ 323հա 

տարածքից՝ հաշվի առնելով 50մ բուֆերային գոտին հանքատար ճանապարհների և 

այն տարածքների շրջակայքում, որտեղ կատարվում են հողային աշխատանքներ,  30մ 

բուֆերային գոտին, որտեղ երթևեկությունն ավելի քիչ է ոչ ասֆալտապատ 

ճանապարհների վրա, 20մ բուֆերային գոտին ենթակառուցվածքների շրջակայքում, 

որտեղ որոշակի հողային աշխատանքներ են իրականացվելու, և 15մ բուֆերային 

գոտին վարչական շենքերի շրջակայքում (հաշվի առնելով շինարարության ժամանակ 

խախտումը և պատահական խախտումները): Էկոլոգիական ազդեցությունները 

գնահատելու նպատակով այս տարածքը համարվում է մի գոտի, որի սահմաններում 

ուղղակի ազդեցությունները, ինչպիսիք են փոշու նստվածքը, մթնոլորտի աղտոտումը, 

աղտոտված մակերևութային հոսքաջրերը կամ հողի կառուցվածքի 

փոփոխությունները հնարավոր են: 

 Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող տարածքի սահմաններից դուրս 

առանձնացվել է 368 հա լրացուցիչ տարածք, այսպես կոչված՝ էկոլոգիական առումով 

խախտված տարածք, որի սահմաններում փոշու կամ աղտոտման մակարդակներն 

ավելի ցածր կլինեն, սակայն այստեղ բուսականության փոփոխությունը դեռևս 

հավանական է՝ ելնելով գիտական գրականության տվյալներից: Աղմուկի 

մակարդակները նույնպես կարող են բավական բարձր լինել այս գոտում, որը կազդի 

վայրի կենդանիների վարքի վրա: 

 Ծրագրի ընդհանուր զբաղեցրած տարածքում ներառվել է նաև լրացուցիչ 180հա 

տարածք՝ Կեչուտից Գորայք ճանապարհի նախկին բարելավման արդյունքում 

խախտված հողերի բնական բուսականության վրա բնապահպանական 

ազդեցությունները գնահատելու նպատակով: Հետագայում այս տարածքը կարող է 
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խախտվել տեղական տրանսպորտային միջոցների և հանքում աշխատող 

անձնակազմին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների արտանետումների 

հետևանքով: 

 Ծրագիրն առանձնացրել է 477 հա լրացուցիչ սահմանափակ տարածք, որտեղ մտնելու 

հնարավորությունն ու հողօգտագործումը կվերահսկվեն, թեպետ այն չի 

ցանկապատվի: Այս տարածքը բաժանվում է երեք առանձին մասերի՝ 

‹‹բնապահպանական առումով արգելված տարածք›› (95 հա), ‹‹շահագործման 

նպատակով սահմանափակ տարածք›› (323 հա), և ցանկապատված արգելված 

տարածք (60հա): Այս տարածքում հողօգտագործումը կարող է փոխվել (փոփոխության 

չափը կախված է անվտանգության նպատակներով անհրաժեշտ սահմանափակման 

մակարդակից), որը կունենա էկոլոգիական որոշակի հետևանքներ:  

Այսպիսով, ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ 1945 հա տարածք կարող է ուղղակի 

ազդեցության ենթարկվել:  

 

Անուղղակի բնապահպանական ազդեցություններ կարող են լինել շատ ավելի ընդարձակ 

տարածքում, որն անհնար է հաշվել՝ սոցիալ-տնտեսական փոփոխությամբ և դրան 

առնչվող հողօգտագործման փոփոխությամբ պայմանավորված: Տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունը կարող է ավելանալ, և շրջակա տեղանքում հողօգտագործումը 

կարող է փոխվել՝ փոփոխվող տնտեսական հանգամանքներով և գործունեությամբ 

պայմանավորված: Կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման՝ 

Ծրագրի ռազմավարությունը մշակելիս հաշվի է առնվել նշված ազդեցությունների 

հնարավորությունը: 

 

6.11.5 Ծրագրի ազդեցությունների նկատմամբ կենսաբազմազանության 

զգայունությունն ու խոցելիությունը 

Այս բաժնում քննարկվում է Աղյուսակ 6.11.2. և Աղյուսակ 6.11.3-ում ներկայացված կենսա-

բազմազանության ընկալիչների վրա Ծրագրի կանխատեսվող ազդեցությունների մեծու-

թյունը: Աղյուսակ 6.11.6-ում ամփոփ ներկայացված են կենսաբազմազանության կարևոր 

ընկալիչների վրա Ծրագրի ազդեցությունները, Աղյուսակ 6.11.7-ում՝ Ծրագրի ազդեցու-

թյունները կենսաբազամազանության տարրերի վրա, որոնք ընդհանուր առմամբ լայն 

տարածված և դիմացկուն են, և ի վերջո, Աղյուսակ 6.11.8-ում ամփոփված են պահպանվող 

տարածքների կամ կենսաբազմազանության այլ հիմնական տարածքների վրա Ծրագրի 

ազդեցությունները: Ստորև առավել մանրամասն քննարկվում են առաջնահերթ կարևո-

րության կենսաբազմազանության վրա հավանական զգալի ազդեցությունները: Եթե այլ 

բան նախատեսված չէ, հավանական ազդեցությունները տեղի են ունենում Ծրագրի շինա-
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րարության, շահագործման և շահագործման դադարեցման փուլերի ընթացքում: 

 

Բնական կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունները  

Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման (ԲԿԿԳ, Հավելված 4.10.3) 

շրջանակներում գնահատվել են բնական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի 

ազդեցությունները, քանի որ այն ԿՍ6-ի պահանջ է: Ընդհանուր առմամբ բնական 

կենսամիջավայրի և էկոհամակարգի առանձին տիպերի համար գնահատման 

արդյունքները ներկայացված են այս փաստաթղթում: 

 

Նկար 6.11.1-ում ցույց է տրված Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը էկոհամակարգի տիպերի 

վրա:  Խախտված և լրացուցիչ սահմանափակ տարածքների համար տես Նկ. 4.1.6: 

 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում կանխատեսվում է բնական կենսամիջավայրի 

մշտական կորուստ, քանի որ հանքի շինարարության, շահագործման և շահագործման 

դադարեցման ընթացքում տեղի կունենա հողի/հիմնահողի զգալի փոփոխություն: Բուսա-

կանությունը կվերացվի կամ հիմնովին կփոփոխվի, և հետևաբար ակնկալվում է, որ այն 

կմնա զգալիորեն փոփոխված պայմաններում: Ինչպես մեկնաբանվում է Գլուխ 4-ում և 

Հավելված 4.10.3-ում, այն տարածքները, որտեղ բնական բուսականությունը էապես փո-

փոխվել է, օր. հովիվների ճամբարների շրջակայքում, շատ փոքր մասշտաբի են քարտեզի 

վրա ցույց տալու համար, և Ծրագիրը նախընտրել է ներառել դրանք բնական կենսամիջա-

վայրերի հաշվարկներում: Այդ պատճառով, բնական կենսամիջավայրերի վրա Ծրագրի 

ֆիզիկական զբաղեցրած տարածքի ցուցանիշները կարող են չափավոր համարվել: 

 

Աղյուսակ 6.11.5-ը ցույց է տալիս, որ 1945 հա տարածքից մոտավորապես 1805 հա, որը 

Ծրագրի գործողությունների արդյունքում կարող է ազդեցության ենթարկվել 

կենսաբազմազանության առումով, դասակարգվել են որպես բնական կենսամիջավայր: 

Աղյուսակում առանձնացվում են բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը: 

 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի ազդեցություններից բացի, կլինեն որոշ տարածքներ, 

որտեղ փոշու, աղտոտիչների նստվածքագոյացման (ներառյալ՝ ձմռանը ճանապարհներին 

աղ ցանելը) կամ էվտրոֆիկացիայի (ջրի հարստացում կենսածին նյութերով) արդյունքում 

կփոփոխվեն բույսերի համակեցությունները, օր.՝ ազոտի կամ ծծմբի օքսիդի (NOx և SOx) 

նստվածքի պատճառով: 
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Այս տարածքի մակերեսը կկազմի մոտավորապես 279 հա հանքի, հանքատար և 

մերձատար ճանապարհների համար և ևս 180 հա՝ Կեչուտից Գորայք տանող ճանապարհի 

համար: Լրացուցիչ (փոքր) փոփոխություններ են հնարավոր 355 հա կենսամիջավայրի 

վրա էկոլոգիական առումով խախտված տարածքում: Հնարավոր են բուսականության 

տեսակային կազմի փոփոխություններ: 

 

Կան լրացուցիչ տարածքներ, որտեղ կփոխվի հողօգտագործումը՝ այնտեղ մտնելու 

սահմանափակումներով պայմանավորված, արդյունքում կփոխվեն բույսերի 

համակեցությունները: Ծրագրի ենթակառուցվածքները համեմատաբար ցրված են, ուստի 

Ծրագրի համար անվտանգության միջոցառումները, մտնելու սահմանափակումները և 

հողօգտագործումը (ներառյալ որոշ ցանկապատ տարածքներ) կկազմակերպվի բնական 

կենսամիջավայրի 474 հա տարածքում: Մարդկանց հեռու պահելը կարող է ունենալ 

որոշակի օգուտ (կնվազի կենդանիներին անհանգստություն պատճառելը), սակայն 

արածեցման կազմակերպման փոփոխությունները կարող են ընդհանուր առմամբ 

բացասական ազդեցություն ունենալ, քանի որ բնորոշ տեսակների և ընդհանուր 

տեսակների հարստությունը կապված է ավանդական արածեցման կազմակերպման հետ: 

Ընդհանուր առմամբ 1805 հա կարող է ազդեցության ենթարկվել հողի օգտագործման և 

կառավարման առումով, և սա Ծրագրի ընդհանուր զբաղեցրած տարածքն է բնական 

կենսամիջավայրի վրա: 

 

Մոտավորապես 900 հա ենթալպյան մարգագետիններ և 130 հա ենթալպյան 

մարգագետիններ ալպյան տարրերով կենթարկվեն ազդեցության: Սրանք տեսակներով 

հարուստ և յուրահատուկ բնական կենսամիջավայրերն են, որոնք կրելու են Ծրագրի 

ազդեցությունը: Չնայած գիհու թուփը նույնպես համարվում է պահպանման տեսակետից 

կարևոր, այս բուսականության տիպը առավել լայնորեն ներկայացված է շրջակա 

տեղանքում: Ինչպես նաև, լինելով էնդեմիկ բույսերի համար կարևոր, քարքարոտ 

տարածքները կարևոր են վայրի բնության տեսանկյունից, քանի որ դրանք ներառում են 

հարմար կենսամիջավայր Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված սողունների համար: 

Նմանապես, Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի և խախտված տարածքի սահմաններում 

գտնվող կիրճը բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայր է ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված թռչունների համար: Ընդհանուր առմամբ բնական կենսամիջավայրը կարևոր 

նշանակություն ունի Գլուխ 4-ում առանձնացված բոլոր տեսակների համար, ինչպես նաև 

այն համարվում է կրիտիկական կենսամիջավայր Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

և Գորշ արջի համար: Վայրի բնության վրա ազդեցություններն առավել մանրամասն 

քննարկվում են հաջորդ բաժիններում: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է իմանալ բնական 
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կենսամիջավայրի դերը այդտեղ գտնվող՝ ազգային և միջազգային մակարդակով 

վտանգված տեսակների համար:  

 

Ինչպես պատկերված է Նկար 6.11.1-ում, Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի շուրջը ավելի 

ընդարձակ տարածքը մեծապես կազմված է բնական կենսամիջավայրից, ուստի այսպիսի 

կենսամիջավայրը շրջանցելու նպատակով ենթակառուցվածքի տեղափոխման 

տարբերակները շատ սահմանափակ են (մասնավորապես, հաշվի առնելով, որ 

հանքափոսերի տեղադիրքը փոխել չի կարելի, և գործնական սահմանափակումներ են 

առկա, կապված այն հանգամանքի հետ, թե հանքափոսերից որքան հեռու կտեղադրվեն 

հիմնական ենթակառուցվածքները, ինչպես օր.՝ ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ն): Չնայած ամեն ինչ արվել 

է հնարավորության սահմաններում շրջանցել առաջնահերթ կարևորության 

կենսաբազմազանության տարածքները (ինչպես նկարագրվում է 5-րդ գլխում), այս 

պարագայում ակտուալ է շրջանցելու և ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու հետ 

կապված մեղմացման հիերարխիայի կիրառումը: 
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Աղյուսակ 6.11.5 Բնական բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը 

Բնական կենսամիջավայրի տիպը 
Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը (հա) 

Ծրագրի 

գործողությունների 

հետևանքով խախտվող 

տարածք (հա) 

Ծրագրի 

արգելված 

տարածք (հա) 

Ցանկապատված 

արգելված տարածք 

(հա) 

Շահագործման 

նպատակներով 

սահմանափակ 

տարածք (հա) 

Էկոլոգիական 

խախտման 

տարածք (հա) 

Կեչուտ-Գորայք 

ճանապարհի 

խախտված գոտի 

(հա) 

Ընդհանուր 

մակերեսը (հա) 

Կիրճ 7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.1 

Լեռնամարգագետիններ 38.7 32.8 11.4 0.6 11.6 28.5 16.5 140.1 

Լեռնամարգագետնային տափաստաններ 36.9 54.2 65.4 0.5 0.0 111.9 147 415.8 

Ժայռեր 24.5 7.7 0.1 0.0 9.4 4.7 0 46.4 

Ենթալպյան մարգագետիններ 254.2 126.3 3.3 58.0 277.0 171.5 9.5 899.8 

Ենթալպյան մարգագետիններ ալպյան տար-

րերով 85.5 17.3 0.0 
0.0 25.2 2.1 0 130.1 

Թփուտներով հարուստ բուսականություն 65.5 38.7 10.7 0.1 0.0 34.8 0 149.8 

Ճահիճներ 5.2 1.2 0.3 0.1 0.0 1.3 7.1 15.2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 517.5 279.3 91.2 59.3 323.2 354.7 180.1 1805.3 
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Նկար 6.11.1.  Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը կենսամիջավայրերի տիպերի վրա 
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Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի համար կրիտիկական կենսամիջավայրի 

վրա ազդեցությունները  

Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման  փաստաթղթում (տե՛ս 

Հավելված 4.10.3) մանրամասն նկարագրվում են կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա 

Ծրագրի գործողությունների ազդեցությունները: Ֆիզիկական ազդեցություն կլինի 

Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի համար չափազանց կարևոր առաջին կարգի 

կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա, մասնավորապես բացահանքերի ստեղծման 

արդյունքում (տե՛ս Նկ. 6.11.1): Ըստ նախագծի, դրանք ընկած են ալպյան տարրերով 

ենթալպյան մարգագետիններում և ենթալպյան մարգագետինների միջավայրում, որի 

սահմաններում՝ քարքարոտ հիմքի վրա աճում է Մատնունի ծիրանավորը: Ֆիզիկական 

զբաղեցրած տարածքը 150.5 հա է, որը կազմում է կրիտիկական կենսամիջավայրի 

ընդհանուր տարածքի (1200 հա) 12,5%-ը: Ծրագրի իրականացման ժամանակ 

տեղափոխվել է պոպուլյացիայի՝ հանքափոսերի սահմաններում գտնվող հատվածը (տես 

ստորև): Սայկայն հետագա ազդեցություններ կարող են լինել մնացած բույսերի վրա՝ 

կարճատև (ֆուգիտիվ) փոշու և բույսի աճը ապահովող ապարների շուրջը միկրոկլիմայի 

փոփոխության հետևանքով կենսամիջավայրի որակի նվազման պատճառով: Տիգրանես, 

Արտավազդես և Էրատո գագաթների բացահանքերի զբաղեցրած տարածքի 

սահմաններում 2012-2014թթ. արձանագրված 1560 բույսերը կազմում են գրանցված 

բույսերի 33%-ը և Ամուլսարի գնահատված ենթապոպուլյացիայի 21%-ը:  Եվս 377 բույս 

հայտնաբերվեց 2015թ. բացահանքերի տեղամասում: Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով խախված տարածքում առկա էր ևս 607 բույս, և 1621 բույս շահագործման 

համար նախատեսվող արգելված տարածքի սահմաններում, սակայն այն փաստը, որ 

դրանք աճում են ապառաժների վրա, նրանց դարձնում են պակաս զգայուն հողատեսքի 

փոփոխման ազդեցությունների նկատմամբ, քան ենթալպյան մարգագետնային 

բուսականությունը, որոնց հետ դրանք կապված են: 

 

Իրականացվել է բացահանքերի տարածքում և դրանց շրջակայքում աճող բույսերի 

հետազոտություն: ՀՀ բնապահպանության նախարարության տրամադրած թույլտվության 

համաձայն 2015թ. աշնանը բույսերը բացահանքերի տարածքից տեղափոխվեցին ՀՀ 

Գիոտությունների ազգային ակադեմիայի Բուսաբանության ինստիտուտին կից Սևանի 

բուսաբանական այգի: Այս աշխատանքն իրականացվեց որպես Ծրագրի 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառում, ինչպես որոշված էր 2014թ. 

Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համար կազմված ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակում, իսկ 

թույլտվությունը տրվել էր ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակում ներկայացված գծապատկերների և 

նկարների հիման վրա: Տեղափոխված բույսերի թիվը 1686 էր, և դրանք տեղափոխվել էին 
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հենց այն նույն տարածքից, որն ուսումնասիրվել էր 2012-2014թթ.: Բույսերի հետազոտված 

թվաքանակի (1560) և հավաքված թվաքանակի տարբերությունը պայմանավորված էր այն 

հանգամանքով, որ հետազոտության ժամանակ որոշ բույսեր աչքից վրիպել էին և բաց էին 

թողնվել, ինչպես նաև այն պատճառով, որ բույսերը հաճախ աճում են կոշտերի մեջ, որոնք 

կարող են միայն փխլվել ապառաժների միջից հանելուց: Որոշ բույսեր (251) թողնվել է 

տեղում, որովհետև դրանք աճում էին այնպիսի վայրերում, որտեղ փորձել հավաքելը շատ 

վտանգավոր է, իսկ մյուսները թողնվել էին, որպեսզի 2016թ. դրանք սերմնակալեն: 

 

Հիմնական հանքատար ճանապարհի տեղափոխումը Ամուլսարի արևմտյան կողմը այն 

մոտեցնում է նախատեսվող Էրատոյի բացահանքի հարավ-արևմտյան կողմում գտնվող 

տարածքին, որտեղ կան Մատնունի ծիրանավորի զգալի թվով առանձնյակներ: 

Հանքատար ճանապարհի ծրագիրը նախագծվում է այնպես, որ հնարավոր լինի շրջանցել 

այս բոլոր բույսերը, բացառությամբ թուլացած, ազատ վիճակում գտնվող մեկ գլաքարի: 

Այս գլխում ներկայացված գնահատումը հիմնված է այն ենթադրությունների վրա, որ 

Էրատոյի վրա գտնվող բույսերը, բացառությամբ վերը նշված գլաքարի վրա աճող 

բույսերի, չեն վնասվի կամ վերացվի շինարարության, շահագործման կամ հանքի 

փակման ժամանակ:  Անշուշտ, հանքի զբաղեցրած տարածքից բույսերի տեղափոխման 

համար բնապահպանության նախարարությունից ստացված թույլտվության պահանջն է, 

որ ոչ մի լրացուցիչ բույս չի վնասվելու: 2014թ. Էրատոյում ստեղծվեցին մշտադիտարկման 

կետեր, որի նպատակն էր որոշել, թե արդյոք կա որևէ ազդեցություն Մատնունի 

ծիրանավորի վրա փոշու նստվածքագոյացումից: 
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Նկար 6.11.2. Ծրագրի ազդեցությունը կրող Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրը 

 

Մշտաբնակ և բնադրող թռչունների պոպուլյացիաներ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը ներառում է բազմազան և կարևոր կենսամիջավայր շատ 

թռչնատեսակների համար, այդ թվում մի քանի այն տեսակների, որոնք գրանցված են ՀՀ 

Կարմիր գրքում և/կամ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում: Այստեղ հակիրճ նկարագրվում են 

առաջնային կարևորության տեսակների և ընդհանուր առմամբ բնադրող 

պոպուլյացիաների վրա Ծրագրի գործողությունների հետևանքները: 

 

ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում գրանցված (որպես անհետացման վտանգի տակ գտնվող 

տեսակ) գիշանգղի (Neophron percnopterus) մեկ զույգ բնադրում է Արփա գետի կիրճում: 

Ենթադրվում է, որ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում բույնը ազդեցությունների չի 

ենթարկվի (առաջարկվող ջրառի կետը և խողովակաշարը բնին մոտ չեն), սակայն 

թռչունները կարող են տուժել՝ կորցնելով իրենց կերավայրը Ծրագրի ազդեցության 

տարածքի սահմաններում: Այդուհանդերձ, ինչպես քննարկվում է Բաժին 4.10.6-ում, 

2013թ. և 2014թ. անցկացված մշտադիտարկումները ցույց տվեցին, որ զույգը իր սնվելու 

ամբողջ ժամանակի շատ փոքր մասն է օգտագործում Ծրագրի ազդեցության տարածքը. 
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հետևաբար ենթադրվում է, որ Ծրագրի ազդեցությունը էական չի լինի: 

 

Բալոբանը (Falco cherrug). ըստ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի, նույնպես անհետացման 

վտանգի տակ գտնվող տեսակ է, չնայած մինչ այժմ Ծրագրի ազդակիր տարածքում այս 

տեսակի բազմացման ոչ մի նշան չի հանդիպել, ենթադրվում է, որ նրա վրա Ծրագրի ոչ մի 

էական ազդեցություն չի լինի: 

 

Գորայքի ԿԹՏ-ում տափաստանային հողմավար բազեների (Falco naumanni) համար 

Ծրագրի հետևանքները նույնպես ուսումնասիրվել են՝ համոզվելու, որ տեղամասի 

ամբողջականության կամ նրա նախատեսված որակները ապահովելու հնարավորության 

վրա էական բացասական ազդեցություն չի լինի: Գարնանն ու աշնանը տափաստանային 

հողմավար բազեներն ունեն որս անելու նախընտրելի վայրեր, այդ թվում Ամուլսարի՝ 

դեպի հարավ նայող խոտածածկ լանջերը, որը կարող է ազդեցություն կրել հանքից և 

մինչև հանք երթևեկությունից: Ակտիվությունն ու աղմուկը կարող է վախեցնել նրանց, 

ինչպես նաև փոշու նստվածքագոյացման հետևանքով կարող է փչանալ նրանց սնվելու 

կենսամիջավայրը. փոշին կնստի բուսականության և տարածքում առկա բազմաթիվ 

մորեխների թրթուռների վրա, որոնցով այս թռչունները սնվում են: Որոտանի հովտի մեծ 

մասը համարվում է կարևոր կենսամիջավայր ԿԹՏ-ի համար: Փոխակրիչի և դրա հետ 

կապված սպասարկման ճանապարհի, ինչպես նաև հանքի մերձատար ճանապարհի և 

ԿՏՀ-ի կառուցումը կազդի Գնդեվազից դեպի հարավ և արևելք ձգվող Արփայի կիրճի և 

ձորի (այս կենսամիջավայրը հատկապես նպաստավոր է կարմիր բադի և սպիտակափող 

սոխակի) հետ առնչվող թռչունների բազմացման բարձրակարգ կենսամիջավայրի վրա: 

Մնացած կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել շահագործման ընթացքում 

աղմուկի, խախտման և լուսավորության պատճառով: Գիշատիչ թռչունները կարող են 

բախվել օդով անցնող էլեկտրահաղորդման լարերին՝ լուսավորվող տարածքներում: Ջրի 

աղտոտումը և սննդի շղթայում ծանր մետաղների թափանցումը նույնպես կարող են 

ազդել թռչունների բազմացման արդյունավետության վրա, եթե մեղմացման միջոցառում 

չլինի: 

 

Բնական բուսականության վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքով և շինարարության ու 

շահագործման հետ կապված խախտմամբ պայմանավորված՝ կարող են ազդեցություններ 

լինել Կարմիր գրքում որպես խոցելի տեսակ գրանցված որոշ մշտաբնակ թռչունների 

բազմացման արդյունավետության վրա: Դրանցից են՝ կարմիր բադը, մարգահավը, փոքր 

արծիվը, գաճաճ արծիվը, ցախաքլորաորսը, քարարծիվը և օձակեր արծիվը: Որոշ 

տեսակների բազմացման արդյունավետության վրա նույնպես կարող են լինել 

ազդեցություններ, եթե ծանր մետաղներ ներմուծվեն սննդի շղթա կամ աղտոտվեն 

մակերևութային ջրերը: Կարմիր բադը 2013 և 2015թ., սակայն ոչ 2014թ., բազմանում էր 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում և հավանաբար ազդեցություն է կրում ջրային 

կենսամիջավայրի կորստի կամ աղտոտման հետևանքով: 
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Փոխակրիչի և դրա հետ կապված սպասարկող ճանապարհի, հանքի մերձատար 

ճանապարհների, ԿՏՀ-ի, ինչպես նաև Արփա գետից ջրառի խողովակաշարի կառուցումը 

կարող է ազդել Արփայի կիրճի և Գնդեվազից դեպի հարավ և արևելք ձգվող ձորակի հետ 

կապված թռչունների բազմացման բարձրակարգ կենսամիջավայրի վրա: Այս 

կենսամիջավայրը կարևոր է սպիտակափող սոխակի (ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցվել է 

որպես DD <անբավարար տվյալներ>) համար, որը բնադրում է այստեղ, և ոչ մի այլ տեղ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում այն բազմանալիս չի հայտնաբերվել: Այս վայրը 

հատկապես նպաստավոր է կարմիր բադի համար, քանի որ կիրճը հարմարավետ ջրային 

օբյեկտին մոտ է: 

Սնվելու համար նպաստավոր մնացած կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել շա-

հագործման ժամանակ աղմուկից, անհանգստությունից և լուսավորությունից, ինչպես 

նաև հնարավոր է, որ գիշատիչ թռչունները բախվեն օդով անցնող էլեկտրահաղորդման 

գծերին, մասնավորապես ավելի մեծ բարձրությունների վրա լուսավորվող տարածքնե-

րում: 

Չվող գիշատիչ թռչուններ 

2013թ. գարնանն ու աշնանն իրականացված գիշատիչ թռչունների մանրակրկիտ հետա-

զոտությունները (տե՛ս Հավելված 4.10.5) հաստատեցին, որ միջազգային և ազգային մա-

կարդակով անհետացման սպառնալիքի տակ գտնվող որոշ տեսակներ, մասնավորապես՝ 

գիշանգղը, սև անգղը, տափաստանային մկնաճուռակը, մեծ ենթաարծիվը, գերեզմանա-

արծիվը և կարմաոտ բազեն պարբերաբար օգտվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքից: 

Այդ տարածքից օգտվող գիշատիչ թռչունների թիվը չէր հասնում կրիտիկական կենսամի-

ջավայր համարվելու համար ԿՍ 6-ի սահմանած շեմին, սակայն Ծրագրի ազդակիր տա-

րածքը ազգային մակարդակով կարևոր նշանակություն ունի միգրացիոն չուի ժամանակ 

գիշատիչ թռչունների կանգառի համար, որը ընդարձակ և համեմատաբար չցրված կերի և 

հանգստանալու պայմաններ է ապահովում: Ծրագրի գործողությունների արդյունքում 

էական ազդեցություններ չեն ակնկալվում, սակայն ժամանակի ընթացքում կարող են հա-

վաքական ազդեցություններ լինել հողի խախտումներով, ինչպես նաև հողօգտագործման 

փոփոխություններով պայմանավորված, որոնք կարող են հանգեցնել կերային օբյեկտների 

պոպուլյացիաների կրճատման: Բարձրության վրա օդային էլեկտրահաղորդման գծերով 

հագեցած լուսավորության համակարգի տեղադրումը կարող է գիշատիչ թռչունների բախ-

ման և մահվան պատճառ դառնալ, մասնավորապես գիշերը կամ վաղ մթնշաղին թռչող-

ների համար: 

 

Գորշ արջ 

ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն Ծրագրի ազդեցության տարածքը համարվում է կրիտի-

կական կենսամիջավայր գորշ արջի համար, քանի որ այն ընգրկված է ԵՄ Կենսամիջա-

վայրերի դիրեկտիվի Հավելված IV-ում: Սա նշանակում է, որ Ընկերությունը պետք է 

երաշխավորի, (i) որ չեն վնասվում կամ վերացվում գորշ արջի բազմացման վայրերի էկո-
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լոգիական ֆունկցիոնալ հատկությունները և հանգստանալու վայրերը, և (ii) որ Ծրագրի 

գործողությունների արդյունքում անհանգստություն չի պատճառվի, որը կազդի 

տեսակների գոյատևման կամ բազմացման արդյունավետության վրա, կամ կկրճատվի 

նրանց ժամանակավոր զբաղեցրած տարածքը:  

 

2015թ. հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մինչև 10 արջ կարող է ուղղակի 

ազդեցություն կրել, չնայած լուսանկարված առանձնյակների թիվը հաստատելու համար 

անհրաժեշտ են վերջնական արդյունքները: Ամուլսար լեռան վրա առկա է 

կենսամիջավայր, որը պարբերաբար օգտագործվում է բազմացման համար, որտեղ 

մշտապես ներկա է երկու էգ և տարբեր տարիքի ձագեր: Երեք հասուն արուն 

պարբերաբար այցելում են այդ տարածք: Հաստատվել է, որ Արշակի առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքում կան որջեր, որտեղ բազմանում են արջերը, սակայն հանքի 

շինարարությունը կարող է նրանց անհանգստության հիմնական աղբյուրը դառնալ: 

Ամուլսարի արևմտյան լանջերին՝ Սարավան գյուղի հյուսիսում գտնվող անտառածածկ 

տարածքը բազմացման համար նույնպես կարևոր կենսամիջավայր է հանդիսանում, և այն 

կարող է ազդեցություն կրել ԿՏՀ-ի և մերձակայքում գտնվող փոխակրիչի հատվածի 

կառուցումից: Բացի ձմեռելու և ժամանակավոր հանգստանալու համար որջերից բացի 

կլինի նաև կերի հայթայթման տարածքի կորուստ: 

 

Արջերը նաև ծիրան են ուտում, և ԿՏՀ-ի կառուցման և շահագործման արդյունքում նրանք 

կկորցնեն կերի պաշարի որոշ մասը (չնայած կրճատվող պաշարը շատ փոքր մաս 

կկազմի): Կլինի նաև նրանց կերի հայթայթման վայրի կորուստ Ամուլսար լեռան գագաթին 

և արևմտյան կողմում: Հանքատար և բացատար ճանապարհներն ու փոխակրիչը 

խոչընդոտ կհանդիսանան՝  սահմանափակելով սնվելու համար հասանելի տարածքները: 

Արջերը հնարավորություն չեն ունենա կեր հայթայթելու համար ընդարձակ տարածքներ 

անցնել: Սա մասնավորապես վերաբերում է փոքր քոթոթներին: Լուսավորությունը և 

աղմուկը գիշերային ժամերին կարող են ստիպել արջերին փորձել տեղափոխվել այլ 

վայրեր: Սակայն դա կարող է նրանց մահացության ռիսկի ենթարկել՝ որսի կամ այլ 

արջերի հետ տարածքային կռիվների հետ կապված: Ծրագիրը քայլեր է ձեռնարկել 

բազմացման կենսամիջավայրը պահպանելու ուղղությամբ: Դա Արշակի առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքն է: Սակայն մնացորդային ազդեցությունների 

հավանականությունը մեծ է: Այս ազդեցությունների ուժգնությունը պոպուլյացիայի 

մակարդակով հնարավոր չէ գնահատել, մինչև չլինեն վերջնական արդյունքները, որը 

թույլ կտա առավել ընդարձակ տեղանքում գնահատել արջերի թիվը և համեմատել 

ազդակիր պոպուլյացիայի հետ: Շարունակական մշտադիտարկման  և փոխհատուցման 
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միջոցառումների մշակման մոտեցումները մանրամասն ներկայացված են Գորշ արջի 

համար տեսակներին առնչվող գործողությունների պլանում, որը Ծրագրի 

Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի մասն է կազմում: 

 

Բեզոարյան այծի պոպուլյացիան կենտրոնացած է Հերհերի պետական արգելավայրում, 

Արփայի կիրճում, ինչպես նաև Ջերմուկի ազգային պարկի համար առաջարկվող 

տարածքում: Սակայն բեզոարյան այծ նկատվել է նաև Արշակի առանձնացված 

տարածքում, հետևաբար այն կարող է ազդեցություն կրել հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում պատճառվող անհանգստության և կերավայրի որոշակի կորստի հետևանքով:  

 

Եվրասիական լուսան 

Լուսան նկատվել է Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի տարածքում, ուստի այն կարող 

է ազդեցություն կրել պատճառվող անհանգստության և ստեղծվող խոչընդոտների 

հետևանքով, որը կխաթարի չխախտված որսի տարածքներ մտնելու հնարավորությունը: 

Նրանք ազդեցության կենթարկվեն նույն կերպ, ինչ գորշ արջերը, սակայն լուսաններն 

ավելի շատ են քաշվում մարդկանց ներկայությունից, հետևաբար նրանք կարող են 

տեղափոխվել, երբ շինարարությունն ու շահագործումն սկսվի:  

Երկարաբեղիկ բզեզներ 

Սրանք չեն արձանագրվել այն տարածքներում, որտեղ Ծրագրի գործողությունների արդ-

յունքում տեղի են ունենալու էական փոփոխություններ, և ենթադրվում է, որ ազդեցության 

չեն ենթարկվի: Այնուամենայնիվ, զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերվում՝ հաշվի առնելով 

ազգային մակարդակով նրանց կարևոր նշանակությունը: 

Ռադդեի/հայկական լեռնային իժ, հայկական լեռնատափաստանային իժ և կատվաօձ 

Այս երեք տեսակները հանդիպում են ԿՏՀ-ի նախատեսվող տեղամասի տարածքում: 

Նրանց համար մեկ այլ նպաստավոր կենսամիջավայր գոյություն ունի նաև Ամուլսար 

լեռան արևմտյան կողմում: Բոլոր այս տեսակները Հայաստանի Կարմիր գրքում 

գրանցված են որպես խոցելի տեսակ: Հայկական լեռնատափաստանային իժը որպես 

խոցելի տեսակ ընգրկված է նաև ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում, իսկ Ռադդեի իժը՝ որպես 

գրեթե վտանգված: Երկու տեսակն էլ կենսամիջավայրի կորստի և խախտման նկատմամբ 

խոցելի են: Ամենայն հավանականությամբ նրանք կտեղաբաշխվեն առավել ընդարձակ 

տեղանքում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.50 

 

Աղյուսակ 6.11.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ 

նկարագիրը (ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար) 

Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

Բուսատեսակներ և բուսականություն 

Բնական կենսամիջավայր, այդ թվում՝ 

Տեսակներով հարուստ ենթ-

ալպյան մարգագետիններ և 

ալպյան տարրերով ենթալպ-

յան մարգագետիններ 

Հանքի զբաղեցրած տարածքի մեծ մասը գտնվում է 

տեսակներով հարուստ ենթալպյան մարգագետիննե-

րում` ընդգրկելով ենթակառուցվածքների (հանքատար 

ճանապարհներ, հանքափոսեր և ջարդիչ կայան) զբա-

ղեցրած 254 հա տարածքը և ևս 126 հա բուֆերային գո-

տում: Լեռան՝ ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգա-

գետինների մի մեծ հատված նույնպես ազդեցություն է 

կրում (ընդհանուր 103 հա): 

Բարձր (հեռաց-

ված բուսակա-

նություն) 

Չափավոր, քանի որ բուսակա-

նության այս տիպերը լայնորեն 

տարածված են տարածաշրջա-

նում: Այնուամենայնիվ, պայ-

մանները վատթարանում են 

նաև ողջ տարածաշրջանում, և 

այդ տիպերն ինչպես հարկն է 

պաշտպանված չեն ՀՀ-ում: 

Էական 

Թփուտներով (մասնավորա-

պես գիհու) հարուստ բուսա-

կանություն 

Նախատեսվող ԿՏՀ-ի տարածքում և փոխակրիչի 

միջանցքում տեղ-տեղ առկա են գիհու թփուտներ: 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը բուսականության այս 

տիպի վրա կկազմի ընդհանուր 66 հա: 

Բարձր (հեռաց-

ված բուսակա-

նություն) 

Բարձր (հազվագյուտ աճելա-

վայր Ամուլսարում, բայց առա-

վել տարածված է Ջերմուկի 

ԿԹՏ-ում, որտեղ արածեցման 

ինտենսիվությունը ցածր է) 

Էական 

Բնական և կիսաբնական 

բուսականության այլ տի-

պեր. լեռնամարգագետիններ, 

լեռնամարգագետնային տա-

փաստաններ, գերխոնավ 

տարածքներ 

Մշտական զբաղեցվող տարածք լեռնամարգագետին-

ների (39 հա), լեռնամարգագետնային տափաստաննե-

րի (37 հա) և գերխոնավ տարածքների (5 հա) վրա՝ 

ԴԱԼ-ի, հանքատար և մերձատար ճանապարհների 

առկայությամբ պայմանավորված: Բնական բուսա-

կանության լրացուցիչ այլ տարածքներ նույնպես 

կարող են ժամանակի ընթացքում փոփոխվել` հողօգ-

տագործման հարկադիր փոփոխության պատճառով: 

Բարձր Չափավոր Էական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.51 

 

Աղյուսակ 6.11.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ 

նկարագիրը (ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար) 

Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

Խախտված բուսականության ծածկումը մոլախոտե-

րով, օր.` Astragalus aureus և Verbascum laxum, կարող է 

բերել բուսականության կազմի երկարաժամկետ փո-

փոխությունների: 

22 էնդեմիկ բուսատեսակներ 

Այս տեսակները լայն տարածված են Ծրագրի ազդա-

կիր տարածքում՝ բացառությամբ Մատնունի ծիրանա-
վորի  

Բարձր 
Ցածր (տեսակները լայն տա-

րածված տարածաշրջանում) 

Չեզոք-

չափավոր 

Մատնունի ծիրանավորի 
Ամուլսարի ենթապոպուլյա-

ցիա (առաջին կարգի կրիտի-

կական կենսամիջավայր – 

ՄՖԿ ԿՍ6) 

Նախատեսվող հանքափոսերը և այլ ենթակառուց-

վածքները տեղակայված են մատնունի ծիրանավորի 

համար «Չափանիշ 1» կրիտիկական կենսամիջավայրի 

սահմաններում: Հանքարդյունահանման արդյունքում 

կորստից խուսափելու նպատակով Ամուլսարից 

տեղափոխվել է պոպուլյացիայի 33%-ը: Մյուս բույսերը 

վնաս կկրեն առնչվող ենթակառուցվածքների (ճանա-

պարհներ կամ կածաններ) շինարարության, ինչպես 

նաև հնարավոր ծանր մետաղներ կամ այլ աղտոտիչ 

նյութեր պարունակող կարճատև փոշու նստվածքագո-

յացման կամ միկրոկլիմայի տեղայնացված փոփոխու-

թյունների հետևանքով, ինչը կարող է ազդել ջրերի առ-

կայության վրա: 

Բարձր 

Բարձր է, որովհետև աշխար-

հում հաստատված հինգ պո-

պուլյացիաներից մեկն է, և այդ 

պոպուլյացիաների չափերը 

հայտնի չեն: 

Էական 

Թռչուններ 

Մշտաբնակ բազմացող թռչունների պոպուլյացիաները 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.52 

 

Աղյուսակ 6.11.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ 

նկարագիրը (ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար) 

Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

Գիշանգղ (Neophron 

percnopterus) 

Միայն մեկ բազմացող զույգ է եղել Ջերմուկի կիրճում: 

Բազմացման վայրը չի ենթարկվի Ծրագրի հետևանքով 

առաջացող որևէ ազդեցության: Այն Ծրագրի զբաղեց-

րած գոտու սահմաններում չէ, և այդ տեղանքում 

խախտման մակարդակները չեն փոխվի: Ծրագրի ազ-

դեցության տարածքում կեր հայթայթող գիշանգղը 

կարող է ենթարկվել Ծրագրի ազդեցություններին` կե-

րի հայթայթման տարածքի կորստի կամ թունավոր-

ման պատճառով, եթե, օր.՝ թռչունները ուտեն ծանր 

մետաղներով աղտոտված կեր, եթե մեղմացման միջո-

ցառումներ չիրականացվեն: Այդուհանդերձ, 2013 և 

2014թթ. գարնանը իրականացված մոնիտորինգը ցույց 

տվեց, որ զույգը Ծրագրի ազդակիր տարածքից օգտ-

վում է՝ ծախսելով սնվելու ժամանակի շատ փոքր 

հատվածը:  

Ազդեցության են-

թարկվող զույգի 

համար բարձր է 

(կերի հայթայթ-

ման կենսամի-

ջավայրի կո-

րուստ), ցածր` 

ազգային կամ 

տարածաշրջա-

նային պոպուլ-

յացիայի առու-

մով 

Ցածր (կերի հայթայթման լայ-

նատարած այլընտրանքային 

կենսամիջավայր) 

Չեզոք 

Բալոբան (Falco cherrug) 

Երեք անգամ նկատվել է միգրացիոն չուի ընթացքում 

(չորս թռչուն): Ենթադրվում է, որ փոքր թվաքանակով 

առանձնյակներ մշտապես բնակվում են առավել 

ընդարձակ տարածքում: Ծրագրի գործողությունների 

արդյունքում չեն ենթարկվում ոչ մի էական 

ազդեցության, քանի որ դրանք հազվադեպ էին հան-

դիպում և Ծրագրի տարածքում բազմացման հաս-

տատված նշանների չկան: 

Բարձր (կերա-

վայրի կորուստ) 

Ցածր (կերի հայթայթման լայ-

նատարած այլընտրանքային 

կենսամիջավայր) 

Չեզոք 
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Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

Տափաստանային հողմավար 

բազե 

Նախընտրելի որսի տարածքը նախկին շինարարա-

կան ճամբարի հարևանությամբ և Ամուլսարի 

հարավային կողմում կարող է փչանալ փոշու 

նստվածքագոյացման, բուսականության տրորման և 

մորեխների թրթուռների (որոնցով նրանք սնվում են) 

թվի կրճատման պատճառով: 

Բարձր (կերա-

վայրի կորուստ և 

խաթարում) 

Չափավոր 
Չեզոքից 

չափավոր 

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանց-

ված այլ թռչնատեսակներ, 

որոնք բազմանում են Ծրա-

գրի ազդակիր տարածքում 

Փոխակրիչի և սպասարկման ճանապարհների, 

ինչպես նաև հանքի մերձատար ճանապարհների, ԿՏՀ-

ի և Արփա գետից ջրառի խողովակաշարի կառուցումը 

կազդեն թռչունների բազմացման կենսամիջավայրի 

որակի վրա, մասնավորապես կարմիր բադի և սպի-

տակափող սոխակի համար, որոնք բնադրում են ԿՏՀ-ի 

հյուսիսում գտնվող քարքարոտ կիրճում: Մնացած 

կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել շահա-

գործման ընթացքում աղմուկի, խախտման և լուսավո-

րության պատճառով: Գիշատիչ թռչունները կարող են 

բախվել բարձրության վրա անցնող էլեկտրահաղորդ-

ման լարերին, մասնավորապես լուսավորվող տա-

րածքներում: Բազմացման արդյունավետության վրա 

կարող են ազդել նաև ջրի աղտոտման և ծանր մետաղ-

ների՝ սննդի շղթա ներմուծման հետևանքով, եթե մեղ-

մացման միջոցառում չիրականացվի: Ներկայումս 

Ամուլսարի վրա բազմացող լեռնային թռչունները ենթ-

Բարձր (սնվելու 

և բազմանալու 

կենսամիջավայ-

րի կորուստ և 

մնացած կենսա-

միջավայրի որա-

կի նվազում 

Բարձր (այս տեսակները ան-

հետացման վտանգի տակ են) 
Էական 
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Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

ալպյան տարածքներում կարող են աղմուկի և խան-

գարման ազդեցություն կրել: 

Չվող թռչուններ, մասնավո-

րապես գիշատիչ թռչուններ 

Ազդեցություններ կարող են լինել չվող գիշատիչ 

թռչունների կերի հայթայթման որոշ կենսամիջավայ-

րերի վրա` ինչպես զբաղեցրած տարածքում կենսամի-

ջավայրի կորստի, այնպես էլ հողօգտագործման փո-

փոխությունների հետևանքով, որոնց արդյունքում եր-

կարաժամկետ պայմաններում նվազում են մանր կաթ-

նասունների պոպուլյացիաները և կերի առկայության 

հնարավորությունները: Հանգստանալու համար 

չխախտված կենսամիջավայրի առկայությունը նույն-

պես կնվազի:  

Բարձր 

Մեղմ (կերի հայթայթման լայ-

նատարած այլընտրանքային 

կենսամիջավայրի առկայու-

թյուն: 

Չվող թռչունները կերի հայթ-

այթման նպատակով երկար 

ժամանակ չեն անցկացնում 

Ծրագրի ազդեցության տա-

րածքում, ուստի դրանց սնվե-

լու կենսամիջավայրի միայն 

փոքր բաժինը կենթարկվի 

Ծրագրի ազդեցություններին: 

Չափավոր 

Կաթնասուններ 

Գորշ արջ (Ursus arctos) 

Մինչև յոթ արջ պարբերաբար օգտվում է Ամուլսարում 

նախատեսվող հանքափոսերի շրջակա տարածքներից: 

Հանքափոսերով և տարածքի օգտագործման այլ սահ-

մանափակումներով պայմանավորված այդ արջերը 

կկորցնեն իրենց կերավայրը: Նրանք կարող են կորց-

նել նաև բազմացման կենսամիջավայրը աղմուկի, ան-

հանգստության, կենսամիջավայրի մասնատման և 

կերի պաշարի կորստի պատճառով: Արջերը կարող են 

Բարձր (շատ 

զգայուն է կեն-

սամիջավայրի 

կորստի, գիշեր-

ցերեկ աղմուկից 

խանգարման, 

որակյալ պայ-

մաններում բազ-

Բարձր (ըստ ՀՀ Կարմիր գրքի 

խոցելի է, վտանգված է ողջ 

տարածաշրջանում): ԵՄ Կեն-

սամիջավայրերի վերաբերյալ 

դիրեկտիվի Հավելված IV 

տեսակ: 

Էական 
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Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

ենթարկվել պայթեցումներից, հանքաքարի տեղափո-

խումից և գիշեր-ցերեկ աշխատող փոխակրիչից առա-

ջացող աղմուկի ազդեցությանը: Մարդկանց ներկայու-

թյունից առաջացող անհանգստություն, թույլ աղտո-

տում, որսագողության հավանականության աճ` ելնե-

լով մուտքային սահմանափակումներից, աղտոտված 

խմելու ջրի կամ սննդի շղթա ներթափանցած ծանր մե-

տաղների ազդեցություններ, եթե մեղմացման միջոցա-

ռումներ չիրականացվեն: Կարող են տեղափոխվել այլ 

տարածք` առաջացնելով որսագողության, որսի կամ 

այլ արջերի հետ մրցակցության վտանգ: 

մացման, կերի 

հայթայթման և 

ձմեռային քնի 

կենսամիջավայ-

րի կորստի, տե-

ղաշարժման 

սահմանափա-

կումների նկատ-

մամբ) 

Բեզոարյան այծ 

 

 

 

Պոպուլյացիան կենտրոնացած է Հերհերի պետական 

արգելավայրում,  Ջերմուկի կիրճում և Ջերմուկ 

ազգային պարկի համար առաջարկվող տարածքում: 

Տեսակը չի ենթարկվում Ծրագրի ազդեցություններին: 
 

Բարձր (զգայուն 

է խախտման 

նկատմամբ) 

 
 

Բարձր (թիվը նվազում է ողջ 

տարածաշրջանում) 

 
 
 
 

Չեզոք (ազդե-

ցության չի են-

թարկվում) 

 
 
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.56 

 

Աղյուսակ 6.11.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ 

նկարագիրը (ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար) 

Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

Եվրասիական լուսան Նկատվել է Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի 

տարածքում: Շինարարության և շահագործման 

ընթացքում ազդեցության կենթարկվի պատճառվող 

անհանգստության հետ կապված: Խոցելիությունը 

համընկնում է գորշ արջի հետ, չնայած Ամուլսարը 

բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր 

չի ապահովում լուսանի համար: 

Բարձր (զգայուն 

է խախտման 

նկատմամբ) 
 

Բարձր (թիվը նվազում է ողջ 

տարածաշրջանում): Հաշվի 

առնելով առավել վտանգված 

ենթապոպուլյացիաների 

կարգավիճակը, ԵՄ-ում 

որոշվել է այս տեսակի 

պահպանմանն ուղղված 

գործողություններ 

իրականացնել: Այդուհանդերձ, 

դիտարկումներ են կատարվել 

նաև նախատեսվող Ջերմուկի 

ազգային պարկի տարածքում, 

ուստի Ամուլսարը առկա միակ 

նպաստավոր 

կենսամիջավայրը չէ 

Մեղմ 

 

Անողնաշարավորներ 

Երկարաբեղիկ բզեզներ 
(Dorcadion sevangense, D. sisia-

num Lazar և D. bistriatum) 

Տարածքները, որտեղ ելակետային պայմանների հե-

տազոտությունների ընթացքում արձանագրվել են 

բզեզները, Ծրագրի զբաղեցրած գոտում չեն: Հավանա-

կան չէ, որ դրանք կենթարկվեն Ծրագրի հետևանքով 

առաջացող ազդեցություններին: 

Բարձր (տեղա-

շարժվող տե-

սակներ չեն, 

շատ զգայուն են 

հողօգտագործ-

ման փոփոխու-

թյան նկատ-

Բարձր (գրանցվել են վտանգ-

ված տեսակներ) 

Չեզոք (հիմնա-

կան տարածք-

ները, որտեղ 

գրանցվել են 

տեսակները, 

չեն ենթարկ-

վում ազդեցու-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.57 

 

Աղյուսակ 6.11.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ 

նկարագիրը (ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար) 

Ելակետային վիճակի հետա-

զոտությունների և գնահատ-

ման արդյունքում բացա-

հայտված առաջնահերթ 

կարևորության ընկալիչներ 

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում առաջացած 

ազդեցություններին 

Զգայունություն Խոցելիություն Ազդեցության 

մեծությունը 

մամբ) թյունների) 

Սողուններ 

Հայկական կամ Ռադդեի իժ 
(Vipera montivipera) և հայկա-

կան լեռնատափաստանային 

իժ (Vipera) eriwanensis) և 

Կատվաօձ (Tellescopus fallax) 

Իժերի այս տեսակներն ընդգրկված են ՀՀ Կարմիր 

գրքում՝ որպես խոցելի տեսակներ, իսկ հայկական լեռ-

նատափաստանային իժը որպես «խոցելի» տեսակ 

գրանցված է նաև ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում: Դրանք 

հանդիպում են քարքարոտ կենսամիջավայրում` հիմ-

նականում Ամուլսարի արևմտյան կողմում: Հարմար 

կենսամիջավայր կլինի հանքափոսերի տարածքը, սա-

կայն տեսակի նախընտրության համար շատ բարձր է: 

Բարձր (հողօգ-

տագործման 

էական փոփո-

խություն) 

Մեղմ, քանի որ հարմար կեն-

սամիջավայրի ընդարձակ տա-

րածքներ են մնում: 

Մեղմ 

 
 

Աղյուսակ 6.11.7. Ծրագրի գործողությունների հետևանքները լայն տարածված՝ 
դիմացկուն պոպուլյացիաներով կենսաբազմազանության վրա 

Ընկալիչ Ամփոփ նկարագիր Ծրագրի հետևանքները 

Բուսականու-
թյուն և բուսա-
տեսակներ 

Արոտավայրերը, որոնք փոփոխվում են համեմատաբար 

ինտենսիվ արածեցման կամ հովիվների ճամբարների 

առկայության պատճառով` նվազեցնելով առկա տեսակ-

ների բազմազանությունը և առանձնահատուկ տեսակ-

ները: 

Առաջացող ազդեցությունները ներառում են՝ խոտաբույսերի, բանջարեղենի և 

դեղատու բույսերի հավաքման ծավալների ավելացում, հնարավոր է առա-

ջացնելով թիրախային տեսակների պոպուլյացիաների նվազում: Այնուամեն-

այնիվ, այս տեսակները սովորաբար կարողանում են արդյունավետ վերա-

կանգնվել և բավականաչափ տարածված են, որպեսզի դրանց պոպուլյացիա-

ները կարողանան վերականգնվել: 

Թռչուններ Ծրագրի ազդեցության տարածքը կենսամիջավայր է Ծրագրի հետ առնչվող հողօգտագործման փոփոխությունները և խախտում-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.58 

 

Աղյուսակ 6.11.7. Ծրագրի գործողությունների հետևանքները լայն տարածված՝ 
դիմացկուն պոպուլյացիաներով կենսաբազմազանության վրա 

Ընկալիչ Ամփոփ նկարագիր Ծրագրի հետևանքները 

ապահովում մեծ թվով թռչնատեսակների համար, որոնք 

համարվում են համեմատաբար կամ լայն տարածված են 

և ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ: 

ները կազդեն տարբեր թռչնատեսակների վրա, սակայն շատերը, լինելով 

համեմատաբար տեղաշարժվող և հարմարվող, կկարողանան տեղափոխվել 

այլընտրանքային տարածքներ: 

Կաթնասուններ 

(այդ թվում՝ 

չղջիկներ) 

Ելակետային պայմանների ուսումնասիրություններով 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում հայտնաբերվել է կաթ-

նասունների մի քանի տեսակ, որոնք շրջանում կամ երկ-

րում վտանգված չեն, համեմատաբար տեղաշարժվող են 

և հարմարվող: Դրանց թվում են չջիկների որոշ տեսակ-

ներ, որոնք նկատվել են Ծրագրի ազդեցության տարած-

քի ավելի լայն սահմաններում: Ելակետային տվյալների 

ուսումնասիրության ընթացքում չի հաստատվել ՀՀ 

Կարմիր գրքում գրանցված չղջիկների տեսակների առ-

կայությունը: 

Կաթնասունների վրա ընդհանուր առմամբ կազդեն կենսամիջավայրի կո-

րուստը, հողօգտագործման փոփոխությունը, արգելքներից առաջացող 

հետևանքները, կենսամիջավայրի մասնատումը և խախտումը: Կարող է լինել 

տեղի պոպուլյացիաների թվաքանակի նվազում, սակայն պոպուլյացիաները 

բավականաչափ դիմացկուն են, որպեսզի կարողանան ինքնուրույն վերա-

կանգնվել: Ենթադրվում է, որ չղջիկներն ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ և 

սնվելու հարուստ կենսամիջավայրեր՝ անկախ Ծրագրի գոյությունից: 

Անողնաշարա-
վորներ (ցամա-
քային և ջրային) 

Ծրագիրը կազդի ցամաքային և ջրային անողնաշարա-

վորների բազմազանության վրա, որոնցից շատերն 

ընդգրկված չեն ՀՀ Կարմիր գրքում` չնայած Ծրագրի 

ազդեցության տարածքի մեծ մասն ինչպես հարկն է չի 

ուսումնասիրվել` անողնաշարավորների ուսումնասի-

րության ժամանակատարության պատճառով: 

Անողնաշարավորների համար ամենակարևոր տարածքներն ընդհանուր առ-

մամբ Ծրագրի ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս են: Ջրի որակի մո-

նիտորինգի շրջանակում կատարվել է ջրային անողնաշարավորների նմուշա-

ռում: Չեն գրանցվել վտանգված տեսակներ: Ծրագիրը կարող է ուժեղացնել 

ջրի որակի վրա առկա ազդեցությունները` ընդարձակ տարածքներից բուսա-

կանության հանման, մակերևութային ջրերի վրա նստվածքների և կարճատև 

փոշու նստվածքի ձևավորման միջոցով: 

Սողուններ և 

երկկենցաղներ 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում նկատվել են սողունների 

մի քանի տեսակներ: Ծրագրի գործողությունների ազդե-

ցությունները կրող երկկենցաղները ընդհանուր առմամբ 

լայն տարածված են: 

Ելակետային պայմաններում սողունների համար հիմնական ռիսկը որսի 

կենսազանգվածի նվազումն է, որ տեղի է ունենում արոտավայրերի որակի 

վատացման հետևանքով: Շահագործման ընթացքում Ծրագրի գործողություն-

ները կհանգեցնեն սողունների կենսամիջավայրի ընդհանուր հասանելիու-

թյան նվազման: Ծրագրի արդյունքում կվերանան նաև որոշ գերխոնավ տա-

րածքներ, որտեղ կան երկկենցաղների պոպուլյացիաներ: Գերխոնավ 

տարածքների և ջրհոսքերի աղտոտումը նույնպես կարող է ազդել 

երկկենցաղների պոպուլյացիաների վրա: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.59 

 

Աղյուսակ 6.11.7. Ծրագրի գործողությունների հետևանքները լայն տարածված՝ 
դիմացկուն պոպուլյացիաներով կենսաբազմազանության վրա 

Ընկալիչ Ամփոփ նկարագիր Ծրագրի հետևանքները 

Ձկներ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքի ելակետային պայման-

ների հետազոտությունների ընթացքում էնդեմիկ կամ ՀՀ 

Կարմիր գրքում ընդգրկված ոչ մի ձկնատեսակ չի բացա-

հայտվել: Չնայած կենսազանգվածի և պոպուլյացիայի 

չափերի կտրուկ նվազմանը, որ տեղի է ունենում մի 

շարք ռիսկերի և ճնշումների առկայության պատճառով, 

առկա ձկնատեսակները կենսաբազմազանության պահ-

պանման տեսանկյունից վտանգված չեն: 

Ծրագիրը կարող է ազդել Որոտան և Արփա գետերի ձկների պոպուլյացիանե-

րի վրա: Շինարարության ընթացքում ջրառը կատարվելու է Որոտան և Արփա 

գետերից: Սկզբնական վիճակում ձկների պոպուլյացիաներն ավելի քիչ են, 

քան պետք է լինեն` ջրահոսքերում առկա արհեստական արգելքների, ներառ-

յալ հիդրոէլեկտրակայանների պատճառով: Չկան ձկների անցատեղեր: Օր.՝ 

Սպանդարյանի ջրամբարից ձկները չեն կարող գնալ գետի վերին հոսանքնե-

րը, և դա նվազեցնում է պոպուլյացիաների աճը: Ծրագրի ջրային հաշվեկշռի 

մոդելի համաձայն` հոսքի վրա ազդեցություններն աննշան կլինեն նույնիսկ 

ցածր հոսքային ժամանակաշրջաններում: Աղտոտումից խուսափելու համար 

առաջարկվում են խիստ միջոցառումներ: Այնուամենայնիվ, որպես ազդեցու-

թյունների մեղմացման նախազգուշական միջոցառում կարելի է դիտարկել 

ձկների անցատեղերի տեղակայումը: Վերջինս զգալիորեն կբարելավի ձկների 

կենսամիջավայրը և կօգնի պոպուլյացիաներին դարձնելու դիմացկուն 

Ծրագրի չնախատեսված ազդեցությունների հանդեպ, ներառյալ ավտոմոբի-

լային մուտքի բարելավման հետևանքով ձկների պաշարների վրա ցանկացած 

ավելացած ճնշումը և ձկների հնարավորությունների ավելացումը, կամ 

նստվածքների ծավալների ավելացման հետևանքով ջրի որակի վատացումը:  

 
 
 

Աղյուսակ 6.11.8. Ծրագրի հետևանքները պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների համար 
Տեղամաս կամ տարածք Ծրագրի հետևանքների համառոտ նկարագրությունը 

Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ 

կետ (Conservation International) 

Ընդգրկում է ամբողջ ՀՀ-ն: Ծրագիրն ազդեցություն չունի թեժ կետի զգալի մասի վրա կամ այդտեղ պահպան-

ման առումով թիրախային համարվող տեսակների վրա: 

Կովկասի խառն անտառների 

տարածաշրջան 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի ընդարձակ 200 էկոշրջան: Ուսումնասիրվել է թիրախային կենսա-

միջավայրերի և տեսակների առկայությունը, օր.` կովկասյան խառը լայնատերև անտառները: ԿՏՀ-ի տեղան-

քում մշակահողերի միջև հանդիպում են թփերով ծածկված բուսականության դեգրադացված կղզյակներ, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.11.8. Ծրագրի հետևանքները պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների համար 
Տեղամաս կամ տարածք Ծրագրի հետևանքների համառոտ նկարագրությունը 

որտեղ առկա է կովկասյան էնդեմիկ բուսատեսակ (օր.`Diphelypaea tournefortii) և դանդաղ աճող թփեր (օր.` 

Juniperus polycarpus): Սրանք շատ լավ օրինակներ չեն ամբողջ Էկոտարածաշրջանի համատեքստում: 

Ծրագիրը նախագծվել է այնպես, որ չվնասի մնացած առանձին թփերը: 

Պետական արգելավայրեր (Ջերմուկի ան-

տառային, Հերհերի նոսրանտառային և 

Ջերմուկի ջրաբանական) 

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում 

Սևան ազգային պարկ Ազդեցությունների չեն ենթարկվում 

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկ ԿՏՀ-ն և հանքի որոշ մասերը տեսանելի կլինեն Պարկի որոշ հատվածներից: 

Ջերմուկի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանու-

թյան հիմնական տարածքը, որը որոշվել է 

ընտրության ընդունված չափանիշների 

հիման վրա 

Ծրագիրն ազդեցություն ունի Ջերմուկի ԿԹՏ-ի հետ առնչվող բնադրող թռչունների, ներառյալ՝ գիշանգղի 

(Neophron percnopterus), քարակաքավի (Alectoris chukar), կրետակերի (Pernis apivorus), եվրոպական 

ճնճղաճուռակի (Accipiter brevipes), քարարծվի (Aquila chrysaetos), մարգահավի (Crex crex) կերի հայթայթման 

կենսամիջավայրի վրա: Ջերմուկի ԿԹՏ-ում պահպանվող բազմացող գիշանգղը իր ժամանակի 20%-ն է 

անցկացնում Ծրագրի ազդեցության տարածքում՝ կերի հայթայթման նպատակով: Բազեանման այլ թռչուն-

ները նույնպես օգտվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքից, սակայն ունեն առատ կերի հայթայթման 

այլընտրանքային այլ տարածքներ (տե՛ս Աղյուսակ 6.11.6): 

Գորայքի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանության 

հիմնական տարածքը, որը որոշվել է ընտ-

րության ընդունված չափանիշների հիման 

վրա 

Ծրագրի ազդեցության տարածքի մի հատվածն ապահովում է կենսամիջավայր տափաստանային հողմա-

վար բազեի (Falco naumanni) բազմացող գաղութի, ինչպես նաև քարարծվի (Aquila chrysaetos) և տափաստա-

նային ճուռակի (Buteo rufinus) թիրախային տեսակների համար: Թռչունները հաճախ որս են անում Որոտա-

նի հովտում և կարող են ազդեցություն կրել հողատեսքի փոփոխման և խախտման արդյունքում: 

2013-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում ԿԹՏ-ի մոտակայքում նկատվել է ընդամենը մեկ գիշանգղը: 
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6.11.6 Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների 

մեղմացման միջոցառումներ 

Բաժին 6.11.5-ում վերլուծության ժամանակ դիտարկվեցին հավանական ազդեցություննե-

րը, որոնք կարող են առաջանալ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում, առանց մեղ-

մացման միջոցառումների: Նշված ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը ներկայացվում 

է Աղյուսակ 6.11.6-ում՝ առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության համար, և 

Աղյուսակ 6.11.7-ում՝ առավել դիմացկուն և լայն տարածված կենսաբազմազանության 

համար, իսկ Աղյուսակ 6.11.8-ում՝ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության 

հիմնական տարածքների համար: 

Ծրագրի` կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարութ-

յունը ուսումնասիրում է նշված ազդեցությունները՝ կիրառելով մեղմացման հիերարխիան: 

Այդ ռազմավարությունը հիմնված է կենսաբազմազանության «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» 

չունենալու, ինչպես արտացոլված է Լիդիանի Կենսաբազմազանության քաղաքականու-

թյան դրույթներում, ինչպես նաև ՄՖԿ ԿՍ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի պահանջների համաձայն 

«հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» կամ «հաշվեկշռի ավելացում» ապահովման վրա: 

Ծրագրի մեղմացման ռազմավարությունը ներառում է՝ 

 Ընդհանուր պլանը և վերահսկման միջոցառումները. 

o Ծրագրի նախագծման վաղ փուլում առաձնացված և իրականացված՝ կենսաբազ-

մազանության հետ կապված ազդեցություններից խուսափելուն ուղղված միջոցա-

ռումներ, 

o Հանքարդյունաբերության ոլորտում լավագույն փորձի շրջանակներում իրակա-

նացնել կենսաբազմազանության վրա ռիսկերը կամ ազդեցությունները նվազեցնող 

վերահսկողական միջոցառումներ, 

o Այլ ազդեցությունների, այդ թվում՝ ոչ կենսաբազմազանությանը վերաբերող ազ-

դեցությունների մեղմացում (օր.՝ մակերևութային ջրերի աղտոտման կանխում), 

որը նույնպես կնվազեցնի կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա 

ազդեցությունների ռիսկեր, և 

 Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք գլխավորապես նախատեսված են կար-

գավորելու կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունները: 

Աղյուսակ 6.11.9-ում հակիրճ նկարագրվում է ընդհանուր պլանն ու վերահսկողական մի-

ջոցառումները: Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության մեղմացման միջո-

ցառումները ներկայացված են Աղյուսակ 6.11.11-ում, լայն տարածված և դիմացկուն կեն-

սաբազմազանության համար՝ Աղյուսակ 6.11.12-ում, պահպանվող տարածքների և կեն-

սաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների համար՝ Աղյուսակ 6.11.13-ում: 
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Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ազդեցու-

թյուններից 

խուսափելը  

Կենսաբազմազանության վրա ազդեցու-

թյուններից հնարավոր էր շրջանցել մաս-

նավորապես հետևյալ իրավիճակներում. 

 Առաջնահերթ կարևորության կենսա-

բազմազանության տարրերը ազդեցու-

թյուն են կրում, օր.՝ ըստ ԿՍ6/ ԿՊ6-ի 

բնական կամ կրիտիկական կենսամի-

ջավայրերը, հատուկ պահպանվող տա-

րածքները, ազգային մակարդակով 

պահպանվող տեսակները, համաշխար-

հային մակարդակով անհետացման 

սպառնալիքի տակ գտնվող տեսակները 

ի թիվս այլոց, 

 Սահմանափակ կամ տեղում տարած-

ված տարրերը, 

 Խիստ անփոխարինելի կենսաբազմա-

զանության կորստի ռիսկի առկայու-

թյուն, և/կամ, 

 Ազդեցության ենթարկվող կենսաբազ-

մազանությունը վտանգված է և մնացած 

զբաղեցրած ամբողջ տարածքում նվա-

զում է, 

 Ազդեցության հետևանքով կենսաբազ-

մազանության մնացած մասը կդառնա 

ոչ կենսունակ, որովհետև գերազանցվել 

 Պահպանվող տարածքների կամ կենսաբազմազանության կարևոր տարածքների վրա ազ-

դեցություններից խուսափելու նպատակով նախագիծը ձևափոխվել է, օր.՝ ԿՏՀ-ն տեղա-

փոխվել է` Գորայքի ԿԹՏ-ի վրա ուղղակի ազդեցությունից խուսափելու համար և այժմ դրա 

զբաղեցրած տարածքը բնական կենսամիջավայրի վրա կրճատվել է: 

 Առանձնացնել անձեռնմխելի տարածք, որի նպատակն է պահպանել Ծիրանավոր 
մատնունու պոպուլյացիայի կենսունակ հատվածը և տեսակներով հարուստ՝ ենթալպյան 

տարրերով մարգագետինները,  ինչպես նաև գորշ արջի որջերը և լեռնային թռչունների 

համար նպաստավոր կենսամիջավայրերը: Տեղեկատվական դասընթացները 

հնարավորություն կտան բարձրացնել պահպանվող օբյեկտների վերաբերյալ իրազեկվա-

ծությունը: Մուտքը նշված տարածքներ կարգելվի: 

 Հնարավորության սահմաններում շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցը 

կկազմվի այնպես, որ հնարավոր լինի խուսափել խաթարել գորշ արջի բազմացման 

կենսամիջավայրը վաղ գարնանը՝ մարտից մինչև հունիսն ընկած ժամանակահատվածում: 

 Հանքատար ճանապարհները նախագծվել են այնպես, որ հնարավոր լինի 

շրջանցելՄատնունի ծիրանավորի մնացած, հստակ նշված առանձնյակները: 

 Տրանսպորտի երթուղիները հաստատելուց հետո կիրականացվի էկոլոգիական ռիսկի 

գնահատում՝ վտանգավոր քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման 

ընթացքում պատահական թափվածքների հետևանքները գնահատելու համար: Սա կենտ-

րոնացած կլինի հատկապես այն ճանապարհների վրա, որոնք անցնում են զգայուն ջրային 

հոսքերի կամ ջրային օբյեկտների հարևանությամբ: 

 ԿՏՀ-ի, հողի բերրի շերտի կուտակման և ԴԱԼ-ի տեղամասերի նախագծման գործընթացում 

ուսումնասիրվել են այլընտրանքային տարբերակները, և շրջանցել կենսաբազմազանու-

թյանը ամենաշատը վնաս հասցնող այլընտրանքային տարբերակները: 

 Նախքան հողերի խախտումը կիրականացվեն մինչ շինարարական ստուգումներ՝ հաստա-

տելու, որ կենսաբազմազանության ելակետային վիճակը, ինչպես ներկայացվում է ԲՍԱԳ-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.63 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

են կենսունակության կրիտիկական 

սահմանաչափերը (մնացած կենսամի-

ջավայրը չափազանց փոքր կամ մաս-

նատված է, պոպուլյացիան ի վիճակի չէ 

վերականգնվելու), 

 Ազդեցությունից վերականգնումը անո-

րոշ է, և չեն հայտնաբերվել ազդեցութ-

յան մեղմացման հուսալի միջոցներ: 

ում, էական փոփոխություն չի կրել, և որ չկան լրացուցիչ տարրեր, որոնք անհրաժեշտ է 

շրջանցել (կոնկրետ տեսակների համար ներկայացվող հետազոտությունների պահանջնե-

րը տե՛ս Աղյուսակ 6.11.11-ում): 

 Մանր կաթնասունները, սողուններն ու երկկենցաղները պետք է տեղափոխվեն աշխա-

տանքային հրապարակներից: Ծուղակի մեջ հայտնված առանձնյակները կտեղափոխվեն 

համապատասխան որակավորման մասնագետի կողմից: 

 Ֆաունայի տեսակների, այդ թվում թռչունների մուտքը տղմազտիչ ավազաններ կկանխար-

գելվի: Մշտադիտարկումները թույլ կտան որոշելու, թե արդյոք անհրաժեշտ են իրականաց-

նել ստանդարտ միջոցառումներից բացի լրացուցիչ այլ միջոցառումներ (ցանկապատում, 

թռչունների վախեցնելու միջոցներ): 

Նվազագույնի 

հասցնելը 

Եթե շրջանցելը հնարավոր չէ, ապա կիրա-

կանացվեն բնապահպանական ազդեցու-

թյունները նվազեցնող միջոցառումներ, 

օր.` ազդեցության ենթարկվող ընկալիչի 

համամասնության կամ ազդեցության 

ուժգնության նվազեցում: 

Զբաղեցրած տարածքը և արգելքներ 

 Որպես նախագծի հիմնարար սկզբունք պետք է նվազագույնի հասցնել Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը և հեռացվող հողերը: 

 Նախատեսվող բոլոր մերձատար ճանապարհները կնախագծվեն այնպես, որ նվազագույնի 

հասցվեն կենսամիջավայրերի մասնատումը, արգելքների հետևանքները և նախկինում 

չխախտված տարածքներ մտնելը: 

 Նվազագույնի կհասցվի ավտոմեքենաներով մուտքը Ծրագրի ազդեցության տարածք: 

Աշխատողների մեծամասնությունը տեղամաս կմտնի ավտոբուսով և աշխատակիցների 

համար կլինեն սահմանափակ քանակությամբ ավտոմեքենաների կայանատեղեր (տե՛ս 

Բաժին 6.5, Լանդշաֆտ և վիզուալ ազդեցություն): 

 

Տեղամասի կառավարում 

 Ծրագրի տեղամասի բոլոր աշխատակիցները կանցնեն կենսաբազմազանության խնդիրնե-

րի վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ, մասնավորապես նրանց կներկայացվեն այն 

դրույթները, որոնք ստեղծվել են նվազագույնի հասցնելու կենսաբազմազանության վրա 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.64 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

ազդեցությունները (մինչև տեղամաս մտնելը և անհրաժեշտության դեպքում Ծրագրի 

ամբողջ տեղամասի տարածքում (աշխատանքային խորհրդակցությունների միջոցով)): 

 Ծրագրի անձնակազմին կարգելվի որս անել կամ բույսեր հավաքել: 

 Ծրագրի տեղամասը մաքուր և հավաք վիճակում կպահվի. հանքի ռեկուլտիվացման, փակ-

ման և վերականգնման պլանը (Հավելված 8.18), ազդեցության տարածքի կառավարման 

պլանը (Հավելված 8.8) և բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը (Գլուխ 

8), լանդշաֆտի և կենսամիջավայրերի կառավարման պահանջներ (տե՛ս Բաժին 6.5. Լանդ-

շաֆտ և վիզուալ ազդեցություններ): 

 Ջրային օբյեկտներից և արգելված գոտիներից աղբը կհեռացվի: 

 Կիրականացվի թափոնների կառավարման պլան: Կեղտաջրերի հեռացման կայանները 

գործելու են այնպես, որ թափոնները կանոնավորապես ծածկվեն հողով կամ խճով (տե՛ս 

նաև Բաժին 6.6. Օդի որակի վրա ազդեցությունները): Արդյունքում կնվազի թռչունների վրա 

ազդեցության ռիսկը, օր.՝ գիշանգղի, որը պարբերաբար կերը հայթայում է թափոնների 

լցակույտերում: 

 Շինարարության և շահագործման ընթացքում խախտման ենթակա տարածքները նախ-

օրոք կսահմանագծվեն և կեզրագծվեն, և սահմաններից անցնելը կարգելվի: Մասնավորա-

պես, արտաճանապարհային մեքենավարումը չի թույլատրվի: 

 Մերձատար և հանքատար ճանապարհների ավտոմեքենաների երթևեկության արագու-

թյունը կվերահսկվի (15 կմ/ժ գրունտային ճանապարհներին)՝ փոշու արտանետումները և 

կենդանիների մահացության վտանգը նվազագույնի հասցնելու նպատակով (տե՛ս Բաժին 

6.6. Օդի որակի վրա ազդեցությունները): 

 Նոր աշխատակիցների համար ներածական դասընթացներում, ինչպես նաև տարեկան 

վերապատրաստման դասընթացներում կներառվեն մեքենավարման և արագության սահ-

մանափակումների վերաբերյալ հրահանգավորումներ (տե՛ս նաև Բաժին 6.6. Օդի որակի 

վրա ազդեցություններ): 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.65 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

 Այն ավտոմեքենաները, որոնք կարող են մոլախոտեր ներմուծել կամ տարածել առկա մո-

լախոտերը այն տարածքներում, որտեղ դրանք ներկայումս չկան, պետք է լվացվեն նախ-

քան տեղամաս մտնելը: 

 

Փոշի 

 Պնդացնել հողի բերրի շերտի պահուստավորված կույտերը՝ կարճատև փոշու արտանե-

տումները կրճատելու նպատակով. բոլոր բլրակների վրա խոտի սերմ կցանվի վայրին հար-

մար և կպահպանվի ամբողջ շահագործման փուլում (տե՛ս Բաժին 6.7. Հողի և հողածած-

կույթի վրա ազդեցությունները, Ազդեցության տարածքի կառավարման պլանը (Հավելված 

8.8), Հանքի ռեկուլտիվացիայի, փակման և վերականգնման նախնական պլանը (Հավելված 

8.18)): 

 Ջարդիչներն ու քարմաղերը կլինեն հատուկ կառուցված շենքերում՝ ծածկի տակ՝ հագեցած 

փոշին կլանող և զտող համակարգերով (տե՛ս Բաժին 6.6. Օդի որակի վրա ազդեցություննե-

րը): 

 Մանրացված հանքաքարի տեղափոխումը ջարդիչ կայանի և մաղման (տեսակավորման) 

հանգույցի և բեռնատարների բեռնաթափման հանգույցի միջև կիրականացվի փակ 

փոխակրիչով, ինչը կնվազեցնի փոշու արտանետման և աղմուկի հավանականությունը՝ 

ինքնաթափ բեռնատարներով և հանքատար ճանապարհներով տեղափոխելու համեմատ 

(տե՛ս Բաժին 6.6. Oդի որակի վրա ազդեցությունները): 

 Փոխակրիչի բեռնաթափման և փոշի գոյացնող այլ կետերում կօգտագործվեն ջրցաններ 

(տե՛ս Բաժին 6.6. Օդի որակի վրա ազդեցությունները): 

 ԿՏՀ-ն կշահագործվի այնպես, որ լվացվող ակտիվ մակերեսը կմնա բավականաչափ 

խոնավ՝ փոշու առաջացումը կանխարգելելու համար (կրկին տե՛ս Բաժին 6.6. Օդի որակի 

վրա ազդեցությունները): 

 Փոշին նստեցնելու նպատակով ճանապարհներին նույնպես կցանվի ջուր (տե՛ս Բաժին 6.6. 
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ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.66 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Օդի որակի վրա ազդեցությունները): 

 Անհրաժեշտության դեպքում բեռնատարներում փոշի առաջացնող բեռների վրա կցանվի 

ջուր՝ տեղափոխման ժամանակ հավանական կարճատև (ֆուգիտիվ) փոշու արտանետում-

ները նվազեցնելու համար (տե՛ս Բաժին 6.6. Օդի որակի վրա ազդեցությունները): 

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարում 

 Վերահսկողական միջոցառումներ կիրականացվեն հանքանյութի կուտակման և տեղա-

փոխման դեպքում քայքայումը և նստվածքագոյացումը կանխելու համար՝ թափվածքների և 

արտահոսքի միջոցով աղտոտիչների բացթողումը շրջակա միջավայր կանխարգելելու 

նպատակով (Բաժին 6.9. Ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցություններ, Բաժին 6.10. 

Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցություններ, և Արտակարգ իրավիճակներին 

պատրաստվածության և արձագանքման պլան (Հավելված 8.9)): 

 Տեղամասերը համահարթեցվելու են մակերևութային հոսքերի առուներով տեղափոխելու 

համար՝ քայքայման հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով (տե՛ս Բաժին 6.7. Հողի 

և հողածածկույթի վրա ազդեցություններ): 

 Ճանապարհների եզրերով կտեղադրվեն բերմաներ և մակերևութային հոսքերը կկարգա-

վորվեն ջրաբերուկների ողողումը նվազեցնելու համար, հատկապես այն վայրերում, որտեղ 

բուսականությունը կարող է ազդեցության ենթարկվել: 

 Բոլոր ճանապարհների և կածանների հոսքերի խաչվող կետերում կտեղադրվեն ցամա-

քուրդային առուներ՝ հոսանքն ի վար նստվածքագոյացումը նվազեցնելու համար: 

 Կօգտագործվեն տիղմի պաշտպանիչ պատվարներ, տիղմորսիչներ շինարարության 

ժամանակ նստվածքների տեղափոխումը նվազեցնելու համար (տե՛ս Բաժին 6.7. Հողի և 

հողածածկույթի վրա ազդեցություններ): 
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ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.67 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Աղմուկ 

 Շինարարության տեխնիկական նախագծման ժամանակ կօգտագործվեն ձայնամեկուսիչ-

ներ, ձայնային խլացուցիչներ կամ փակ կառույցներ, որոնք կնվազեցնեն աղմկոտ սարքա-

վորումների՝ գեներատորների, կոմպրեսորների, պոմպերի, փոխանցման տուփերի առա-

ջացրած աղմուկը (Բաժին 6.6. Աղմուկ և վիբրացիա): 

 Հնարավորության սահմաններում, աղմուկի հետ կապված շինարարական աշխատանքնե-

րը կիրականացվեն ցերեկային ժամերին (կրկին տե՛ս Բաժին 6.6. Աղմուկ և վիբրացիա): 

 Աշխատողները կվերապատրաստվեն` ծանոթանալու աղմուկի նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումների վերաբերյալ ամենաարդյունավետ միջոցառումներին, այդ թվում և շար-

ժիչներն ու սարքավորումներն անջատելու անհրաժեշտությանը, երբ դրանց աշխատանքի 

կարիքը չկա (տե՛ս Բաժին 6.6. Աղմուկ և վիբրացիա):  

 Լիդիան ընկերությունը կուսումնասիրի ինքնաթափ բեռնատարների վրա հետընթաց 

վարման ազդանշաններ օգտագործելու օպտիմալ տարբերակները, որպեսզի հնարավոր 

լինի հավասարակշռել ԿՏՀ-ում աշխատող բանվորների անվտանգության տեխնիկայի 

պահանջները և նվազագույնի հասցնել կամ խլացնել ազդանշանների լսելիությունը 

ամենամոտ գտնվող համայնքում՝ Գնդեվազում (տե՛ս Բաժին 6.6 Աղմուկի և վիբրացիայի 

ազդեցությունները): 
 

 

Լուսավորություն 

 Անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ նվազագույն արհեստական լուսավո-

րություն կօգտագործվի: 

 Նախընտրելի է, որ հանքի բաղադրիչների վրա լինեն ցածր տեսանելիության սպեկտրի 

լամպեր և սարքավորումներ (լիարժեք կտրող սարքեր, որոնք լույսի հորիզոնական գծից 

վեր լույս չեն արձակում), և ընկալիչները կմոնտաժվեն անհրաժեշտ անվտանգ նվազագույն 
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Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.68 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

բարձրության վրա և, որտեղ հնարավոր է, դրանք կծածկվեն (տե՛ս Բաժին 6.5. Լանդշաֆտ և 

վիզուալ ազդեցություններ): 

 Ընկալիչները պատշաճ կերպով կտեղադրվեն շինությունների ներսում` լույսի աղտոտումը 

/տեղամասից լույսի տարածումը/ պայծառ լույսի ցրումը երկնքում կանխելու նպատակով 

(տե՛ս Բաժին 6.5. Լանդշաֆտ և վիզուալ ազդեցություններ): 

 Բացօթյա տարածքներում կլինի նվազագույն լուսավորություն անվտանգության նպատա-

կով (կօգտագործվեն սենսորներ, որպեսզի լույսերը միացված չմնան) (տե՛ս Բաժին 6.5. 

Լանդշաֆտ և վիզուալ ազդեցություններ): 

 Աշխատանքային տեղամասերում լուսավորումը կսահմանափակվի մինչև համաձայնեց-

ված աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև կվառվեն այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ է 

անվտանգության նպատակներով: Շինարարության և շահագործման գիշերային աշխա-

տանքների լույսի աղբյուրները ուղղված կլինեն ներքև և զգայուն ընկալիչներից հեռու (տե՛ս 

Բաժին 6.5. Լանդշաֆտ և վիզուալ ազդեցություններ):  

 Տեխնիկայի և շարժական կայանի սարքավորումների օպերատորները և վարորդները կվե-

րապատրաստվեն լուսարձակների պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ (բարձր և ցածր 

լուսավորում)` ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով: 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.69 

 

Աղյուսակ 6.11.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները 
Ազդեցության 

մեղմացման 

հիերարխիայի 

գործողություն-

ները 

Ծրագրի մոտեցումը Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Վերականգնել 

կամ վերանորո-

գել 

Յուրաքանչյուր տեղամասում աշխա-

տանքների ավարտից հետո Ծրագիրը 

կձգտի վերականգնել կենսաբազմազանու-

թյան պայմանները՝ բերելով այն ներկայիս 

վիճակին: Շինարարական փուլի ընթաց-

քում և դրանից հետո այդ աշխատանքնե-

րը կիրականացվեն փուլ առ փուլ: Դրանք 

կիրականացվեն բոլոր այն տարածքնե-

րում, որտեղից հեռացվել է բուսականու-

թյունը, օր.` հանքատար ճանապարհների 

և նյութերի և բաղադրամասերի ժամանա-

կավոր պահպանման վայրեր: 

Կիրականացվի հողի և բուսականության վերականգնման համակողմանի ծրագիր` ազդեցու-

թյուններից հետո բուսականության համապատասխան տիպերը վերականգնելու նպատա-

կով: Բնապահպանները սերտ համագործակցել են լանդշաֆտի գծով մասնագետների հետ 

համապատասխան տեղական տեսակները բացահայտելու համար, և ԳԱԱ Բուսաբանության 

ինստիտուտի հետ համատեղ կկատարվեն փորձարկումներ վերականգնման հնարքները 

զննելու համար: Հանքի փակումից հետո վերականգնված տարածքները հինգ տարի շարու-

նակ կմշտադիտարկվեն (տե՛ս նաև Բաժին 6.5. Լանդշաֆտ և վիզուալ ազդեցություններ և 

Բաժին 6.6. Հողերի և հողածածկույթի վրա ազդեցություններ): 

Ծրագրի հետ կապված իրականացված բուսածածկույթի վերականգնումը ուշադիր կստուգվի 

և կմշտադիտարկվի՝ օտար մակաբույծ տեսակների պատահական ներմուծումից խուսափե-

լու համար: 

Փոխհատուցում 

Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայ-

րի վրա էական մնացորդային ազդեցու-

թյունների համար կմշակվեն փոխհա-

տուցման տարբերակներ. արդյունքում 

կապահովվի հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ և 

հաշվեկշռի ավելացում: 

Պահանջվող կոնկրետ միջոցառումները տե՛ս Աղյուսակ 6.11.11-ում: 
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Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության համար անհրաժեշտ մեղմացման 

միջոցառումները առավել մանրամասն քննարկվում են ստորև: 

 

Բնական բուսականության վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ինչպես նշվում է Աղյուսակ 6.11.9-ում Լիդիան ընկերության կողմից առանձնացվել են 

Ծրագրի երկրաբանահետախուզական փուլում գրեթե չխախտված տարածքները, որի 

նպատակն է պահպանել ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինների բարձր 

որակը Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի կենսունակ պոպուլյացիան, ինչպես նաև 

գորշ արջի որջերը և լեռնային թռչունների համար բազմացման կենսամիջավայրը: 

Առանձնացված տարածքի նախատեսվող սահմանները պատկերված են Նկար 6.11.3-ում: 

Տեղական համայնքների հետ անցկացվել են խորհրդակցություններ, սակայն անհրաժեշտ 

կլինի անցկացնել լրացուցիչ քննարկումներ հողօգտագործման պայմանագրերը 

վերջնական տեսքի բերելու համար, չնայած հնարավոր է ներկայիս հողօգտագործման 

էական փոփոխություններ չլինեն: Գորշ արջի կենսամիջավայրը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է ավելի ընդարձակ տարածք, քան սա է, հաշվի առնելով Ամուլսար լեռան 

արևմտյան կողմում՝ Սարավանի հյուսիսում գտնվող անտառածածկ տարածքների 

կարևորությունը: Անհրաժեշտ է կազմակերպել քննարկումներ՝ պարզելու, թե արդյոք 

կարող է այն ներառվել վերահսկվող մուտքի հնարավորությամբ գոտում: Սկզբունքորեն 

բնապահպանության նախարարությունը հաստատել է անձեռնմխելի տարածքը որպես 

բուսական աշխարհի մասին որոշման պահանջները կատարելու միջոցառում:  

 

Առանձնացված տարածքի սահմաններից դուրս կարվի ամեն հնարավորը բնական 

բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը նվազագույնի հասցնելու 

համար, օր.՝ արգելել ավտոմեքենաները վարել հանքատար ճանապարհներից և 

աշխատանքային տեղամասերից դուրս, հնարավորինս կանխել աղտոտումն ու փոշու 

տարածումը, որոնք կարող են փոխել բուսականությունը հարակից գոտիներում, ինչպես 

նաև ծածկել հանքանյութի կույտերը՝ կարճատև փոշուց և աղտոտված արտահոսքերից 

խուսափելու համար:  

 

Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում, ինչպես նաև հանքի փակման և վերականգնման 

ընթացքում կիրականացվի բուսածածկույթի վերականգնման ծրագիր: Ծրագրի 

ազդեցությունը կրած բուսականության տիպերի վերականգնման լավագույն հնարքները 

օգտագործելու նպատակով ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի հետ կիրականացվի 

վերականգնման փորձնական ծրագիր: Երկրաբանահետախուզական փուլում 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանության և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.71 

 

օգտագործված որոշ ժամանակավոր մերձատար ճանապարհներ արդեն իսկ 

վերականգնվել են՝ կիրառելով զանազան հնարքներ, իսկ արդյունքները 

կմշտադիտարկվեն: 

 

Կվերականգնվի ժամանակավոր հանքատար և մերձատար ճանապարհների վրա 

բուսական ծածկը` օգտագործելով տեղական տեսակներ, որոնք ազդեցության 

ենթարկված բուսականության շարքին են դասվում: Ինչպես սովորաբար ընդունված է և 

որտեղ տեխնիկապես հնարավոր է, հողի բերրի շերտից 10 սմ կհանվի և 

կպահուստավորվի հեռացվող մնացած հողից առանձին: Այդուհանդերձ, կան 

տարածքներ, որտեղ բազմաթիվ քարերի առկայությունը հողի հեռացումը դարձնում է 

անհնար: Ինժեներների հետ համագործակցության շնորհիվ կստեղծվի մանրակրկիտ 

քարտեզ, որի վրա ցույց կտրվեն այն տարածքները, որտեղ հնարավոր է հեռացնել հողը, 

որտեղ ոչ: Քանի որ շատ բարձրալեռնային բուսատեսակներ հազվադեպ են 

սերմնակալում և տարածվում, ապա նախքան հողահեռացման աշխատանքները սկսելը 

տեսակներով հարուստ ճիմերը կհանվեն և կպահուստավորվեն վերականգնման 

ժամանակ դրանք սերմնակալած հատվածներում տեղադրելու համար: Տեղական բույսերի 

տեսակների համար նախաձեռնվել է սերմերի հավաքման ծրագիր և Ծրագրի շրջակա 

գյուղերում ստեղծվել է երեք տնկարան` բուսականության վերականգնման համար 

պաշարները պահպանելու նպատակով: Սկզբում նշված տնկարաններն օգտագործվում 

էին ծառեր աճեցնելու համար, որոնք իրենց հերթին օգտագործվում են վիզուալ 

ազդեցությունը վերացնելու համար, սակայն հետագայում դրանք կընդլայնվեն՝ 

վերականգնման պահանջները բավարարելու համար: 

 

Ծրագրի շրջանակում բուսականության վերականգնման գործընթացը մանրակրկիտ 

կուսումնասիրվի և կվերահսկվի՝ օտար տեսակների պատահական ներմուծումից խուսա-

փելու նպատակով: Բնապատկերը չխախտելու կամ վիզուալ ազդեցությունները վերացնե-

լու նպատակով օգտագործվող ծառերն ներկայացված կլինեն տեղական տեսակներով և 

չեն տնկվի այն տարածքներում, որտեղ բնորոշ է արոտավայրերի բուսականությունը: 

 

Չնայած վերը նշված ջանքերին, ենթադրվում է, որ հողի համապատասխան պայմանների 

վերականգնումը որոշ վայրերում դժվար կլինի, մասնավորապես լեռնային սաստիկ 

պայմաններում (տե՛ս Բաժին 6.7. Հողերի և հողածածկույթի վրա ազդեցությունները): 

Հանքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում կան վայրեր, որտեղ տեղի կունենան 

անդառնալի փոփոխություններ, որոնք անհնար կդարձնեն բուսականության նախնական 

տեսակների վերականգնումը: Հետևաբար, բնական կենսամիջավայրի վրա կառաջանան 
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էական մնացորդային ազդեցություններ: Ինչպես քննարկվում է Բաժին 6.11.5-ում, 

Ծրագիրն ընտրել է պահպանողական մոտեցում և ենթադրվում է, որ բնական կենսամի-

ջավայրի կորուստը Ծրագրի ամբողջ զբաղեցրած տարածքում (518 հա) կլինի ըստ էության 

երկարաժամկետ: Ծրագրի ազդեցության տարածքի այլ հատվածներում բնական կենսա-

միջավայրը կարող է չվերանալ, սակայն հնարավոր է վատթարանան պայմանները կամ 

փոշու և այլ աղտոտման ազդեցությունների պատճառով, կամ էլ մտնելու համար սահմա-

նափակումների պատճառով, ինչը նշանակում է, որ կարող է ավանդական կառավարումը 

չշարունակվել: 

 

Մշակվել է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի և այլ ազդակիր տարածքների հետ կապված 

կենսաբազմազանության մնացորդային վնասի քանակը որոշելու եղանակ: Այն ամբողջու-

թյամբ նկարագրվում է բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման փաս-

տաթղթում (Հավելված 4.10.3): Յուրաքանչյուր ազդակիր բուսականության տիպին տրվում 

է միավոր՝ ելնելով նրա առանձնահատկությունից և պայմաններից: Բուսականության 

յուրաքանչյուր տիպի համար ազդակիր տարածքը (արտահայտված հեկտարով) 

բազմապատկվում է համապատասխան միավորով ստանդատ մակերես ստանալու 

համար, որն արտահայտվում է <կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների միավոր 

(ԿԱՄ): Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում 518 հա բնական կենսամիջավայրի 

(որը կվերանա) համար ընդհանուր ԿԱՄ-ն հաշվվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում 

բուսականության բոլոր տիպերի ԿԱՄ-ների հանրագումարով: Ծրագրի 

գործողությունների հետևանքով խախտված տարածքում, շահագործման նպատակով 

սահմանափակ տարածքում, արգելված տարածքում, ցանկապատված արգելված գոտում, 

էկոլոգիական առումով խախտված տարածքում և Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի 

երկայնքով 1288 հեկտար կենսամիջավայրի համար հաշվարկը մի քիչ տարբեր է, 

որովհետև ենթադրվում է, որ բուսականությունն նշված տարածքներում ամբողջովին չի 

վերանա, սակայն հանքի շահագործումից հետո ավելի շուտ կմնա չվերականգնված 

վիճակում: Բուսականության յուրաքանչյուր տիպի համար ԿԱՄ-ը ստանալու համար 

օգտագործվող միավորը հիմնված է բուսականության առանձնահատկության և ներկայիս 

վիճակի և նրա կանխատեսվող առանձնահատկության և հանքի շահագործումից հետո 

նրա վիճակի միջև տարբերության վրա: Այնուհետև բուսականության բոլոր տիպերի 

համար ԿԱՄ-ների հանրագումարը գումարվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի համար 

ստացված թվին՝ ազդեցության ընդհանուր արժեքը ստանալու համար, որը կազմում է 

Ծրագրի՝ բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման պահանջը: Սահմանափակ 

գոտիներից մի քանիսի համար հաշվարկը դժվար էր նրանով, որ ազդեցություններից մի 

քանիսը կլինեն դրական, օրինակ՝ մարդկանց հեռու պահելը լավ է այն բուսատեսակների 
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համար, որոնք սովորաբար խախտվում են մարդկանց և նրանց արածող կենդանիների 

կողմից, մինչդեռ մնացած ազդեցությունները բացասական կլինեն, օրինակ՝ այն 

բուսատեսակները, որոնց գոյատևման համար անհրաժեշտ է արածեցում, կծածկվեն 

թփակալած բուսականությամբ: Այդուհանդերձ, քանի որ նախկինում հողերում տեղի է 

ունեցել գերարածեցում, և սնուցման ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան բնական 

ցուցանիշները, ենթադրվում է, որ արածեցման դադարեցումից հետո աճող 

բուսականությունը բնական բարձր որակի չի լինի, հետևաբար ամբողջական 

փոփոխությունը կլինի թեթևակի բացասական: 

 

Ինչպես նկարագրվում է ԲԿԿԳ-ում (Հավելված 4.10.3), հաշվարկների արդյունքում 

ստացվել է 836,5 ԿԱՄ, որն անհրաժեշտ է <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> արդյունք 

ապահովելու համար որպես փոխհատուցում: 

 

Ծրագիրն առաջարկում է հասնել բնական կենսամիջավայրի <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> 

արդյունքի կառավարման պլանի շնորհիվ, համաձայն որի Ջերմուկի մոտ գտնվող առա-

ջարկվող ազգային նոր պարկում (Նկար 6.11.4) կբարելավվեն բուսականության թիրախա-

յին տիպերի պայմանները (ինչպես նաև կենսամիջավայրերի պայմանները առաջնահերթ 

կարևորության այլ կենսաբազմազանության համար) հովիվների հետ կառավարման հա-

մաձայնագրեր կնքելով: Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկը հարմար է բնական կեն-

սամիջավայրի վրա Ծրագրի մնացորդային ազդեցությունները փոխհատուցելու համար, 

որովհետև այն հարակից է Ծրագրի ազդակիր տարածքին և բարձրությունների նույն տի-

րույթում է: Նախնական բուսաբանական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ կան 

համապատասխան կենսամիջավայրի ընդարձակ տարածքներ, որոնցից կարելի է օգտվել 

կատարյալ կառավարման շնորհիվ: WWF-ի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից առա-

ջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում իրականացվել է հողօգտագործման 

նախնական հետազոտություն, համաձայն որի կային 9386 հա արոտավայրի հողեր, որոնք 

գերարածեցման պատճառով վատ վիճակում են և ունեն բավականին լայն սահմաններ 

բնական կենսամիջավայրի <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> արդյունք ապահովելու համար: 

Լրացուցիչ մանրամասները ներկայացված են ԲԿԿԳ-ում (Հավելված 4.10.3): 

 

2015թ. հունիսին և հուլիսին իրականացվեցին առաջարկվող ազգային պարկի տարածքում 

ներկայացված կենսամիջավայրերի տիպերի մանրակրկիտ հետազոտություններ, ինչպես 

նաև նրանց ներկայիս վիճակի և առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության, 

ներառյալ՝ գորշ արջի և որոշ թռչնատեսակների (այդ թվում՝ սպիտակափող սոխակ և 

կարմիր բադ) համար հարմարավետության գնահատում: Արդյունքում հաստատվեց, որ 
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կան կենսամիջավայրի տեսակներ, որոնք կարող են օգտագործվեն որպես բնական 

կենսամիջավայրի վրա Ամուլսարի Ծրագրի ազդեցությունները փոխհատուցելու համար: 

Աղյուսակ 6.11.10-ում ներկայացված արդյունքները նկարագրվում են հետազոտության 

վերաբերյալ հաշվետվությունում և կիրառվել են Ծրագրի կենսաբազմաանության 

փոխհատուցման ռազմավարության փաստաթղթում՝ կառավարման հարմար լուծումներ 

գտնելու նպատակով: Արդյունքները հաստատեցին Ամուլսար լեռան վրա բնական 

կենսամիջավայրի հետ կապված բոլոր տեսակների վրա ազդեցությունները 

փոխհատուցելու հնարավորությունների առկայությունը, բացառությամբ Մեծ ժայռային 

սիտեղի: Կազմվեց առաջարկվող ազգային պարկի տարածքում շահառուների նախնական 

քարտեզը  և հարցազրույցներ անցկացվեցին՝ ազգային պարկի գաղափարի վերաբերյալ, 

ինչպես նաև խոշոր գիշատիչների, այդ թվում՝ Գորշ արջի, Եվրասիական լուսանի և գայլի 

պահպանման վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումը պարզելու համար: 

 

Լրացուցիչ հանդիպումներ կանցկացվեն տարածքից օգտվող հովիվների հետ ՝ պարզելու 

նրանց ներգրավվածությունը արածեցումը կազմակերպելու գործում և համոզվելու, որ 

կենսաբազմազանության փոխհատուցումը համատեղելի է գոյություն ունեցող կամ 

հավանական այլընտրանքային ապրելամիջոցներին: 

 

Ծրագրի կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը (ԿՓՌ) 

ներկայացնում է հավանական ծախսերի և ֆինանսավորման մեխանիզմների 

գնահատումը, և նշում Ազգային պարկի ստեղծման և դրա կառավարման ընթացքում 

աջակցության ցուցաբերման վերաբերյալ Լիդիան ընկերության կողմից առաջարկվող 

մոտեցումը: 
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Աղյուսակ 6.11.10. ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների վրա hավանական ազդեցությունների փոխհատուցում 

նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկում 

ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված տեսակներ 

Ներկայիս կենսամիջավայրը Ջերմուկի 

ազգային պարկում (ՋԱՊ) 
 

Փոխհատուցման անհրաժեշտությունը և հավանականությունը 

Ջերմուկի ազգային պարկում 

Մատնունի ծիրանավոր Հավանական հարմար վայրերում կատարվել 

են այս բուսատեսակի որոնողական 

աշխատանքներ, սական այն չի հայտնաբերվել 

այստեղ: Հետևաբար, ենթադրվում է, որ 

նպաստավոր կենսամիջավայրի պայմաններ 

այստեղ չկան: 

Տեսակների հետ կապված գործողությունների պլանի 

համաձայն շարունակվում են այս բուսատեսակի էկոլոգիական 

հատկանիշների ու աճի պայմանների հետազոտությունները, 

ինչպես նաև վերականգնման տեխնիկայի 

ուսումնասիրություններն ու Հայաստանում այլ 

պոպուլյացիաների որոնողական աշխատանքները: 

Գիշանգղ Միակ բնադրավայրը այդ շրջանում գտնվում է 

Ջերմուկի ազգային պարկի հարավում: Առկա է 

բազմացման համար փոքր կենսամիջավայր, 

սակայն կա սնվելու համար առատ 

կենսամիջավայր: 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

առաջարկվում է անցկացնել Արփայի կիրճում բազմացող զույգի 

մշտադիտարկում: Նպաստավոր փոքր կենսամիջավայր կա 

տարածաշրջանում և մոտավոր սահմանների ընդլայնումը՝ 

ներառելով Արփայի կիրճը, այն հաստատված մեկ վայրը 

կընդգրկեր Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում: Սա 

օգտակար կլիներ տվյալ թռչնատեսակի համար, նաև ՋԱՊ-ի 

տարածքում կերի հնարավորության մեծացման առումով 

(օրինակ՝ անգղերի <ռեստորանի> ստեղծման միջոցով): 

Բալոբան Պարկի տարածքում չկան բազմացման 

ուղղակի նշաններ, սակայն առկա է սնվելու 

համար հարմար կենսամիջավայր, հատկապես 

մեծ բարձրություններում, հյուսիս-արևելյան 

քարքարոտ հատվածում: 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

այս թռչնատեսակը կօգտվի ՋԱՊ-ի տարածքում պահպանման 

միջոցառումներից: 

Տափաստանային 

հողմավար բազե 

Ջերմուկի ազգային պարկը բազմացման 

ներկայիս վայրից (Գորայքի տարածք) գտնվում 

է շատ մեծ հեռավորության վրա, սակայն որս 

անելու համար հարմար կենսամիջավայր 

առկա է (կարճ խոտածածկով և 

դաշտամկներով հարուստ՝ դեպի հարավ նայող 

լանջերը),չնայած գարնանը երկար ժամանակ 

դրանք ծածկված են լինում ձնով: 

Ծրագրի գործողությունների հետևանքով հնարավոր են 

մնացորդային ազդեցություններ, սակայն պետք է այն 

հաստատել մշտադիտարկումների միջոցով: Պահպանման 

կոնկրետ միջոցառումներ ներկայումս չեն առաջարկվում, 

սակայն տեսականորեն հնարավոր կլինի ընդլայնել 

բազմացման տիրույթը մինչև ՋԱՊ-ի տարածք, օրինակ՝ 

տեղադրելով կոնտեյներներ թռչնաբույներով:  

Կարմիր բադ Այս տեսակը բազմանում է Պարկի հյուսիսւմ 

գտնվող լճերում (Փոքր ալ լիճ), սակայն կարծես 

թե պարկի տարածքի սահմաններում 

բազմացման համար կենսամիջավայր չկա: 

Այնտեղ գարնանը (մինչև հովիվների գալը) 

լինում է սնվելու համար հարմար մի փոքր 

կենսամիջավայր: 

Պարզվել է, որ կարող են լինել մնացորդային ազդեցություններ 

Ամուլսարի վրա բազմացման ներկայիս կենսամիջավայրի վրա: 

Անհրաժեշտ է կատարել որոշակի գործողություններ բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցման միջոցով: Ջերմուկի 

ազգային պարկի հյուսիսային սահմանի երկայնքով գտնվող 

փոքր լճակը կարող է ընդլայնվել՝ բազմացման համար 

նպաստավոր կենսամիջավայր ստեղծելու նպատակով: 

Հովիվների ճամբարները պետք է տեղափոխվեն լճից հեռու, 

քանի որ Կարմիր բադը խախտման նկատման զգայուն է: 
 

Գառնանգղ Չկա բազմացման համար լավ կենսամիջավայր 

(այս տեսակը բազմանում է ազգային պարկի 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

առաջարկվում է իրականացնել մշտադիտարկում: Եթե 
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հարավում), առկա է սնվելու համար առատ 

կենսամիջավայր 
 

երկարաժամկետ մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ հանքի 

աշխատանքները կարող են ազդեցություն ունենալ Արփայի 

կիրճում (ազգային պարկի հարավում) ներկայումս բազմացող 

զույգի վրա, ապա այս տեսակը կարող է օգտվել անգղերի 

ռեստորանի ստեղծումից: 

Սպիտակագլուխ անգղ Արփայի կիրճի որոշ մասերում (ազգային 

պարկի տարածքի սահմաններում) առկա է 

սնվելու համար սահմանափակ 

կենսամիջավայր, չնայած հիմա այս տեսակը չի 

բազմանում այնտեղ: Առկա է սնվելու համար 

առատ կենսամիջավայր: 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել 

Սև անգղ Ներկայումս այս թռչնատեսակը չի բազմանում 

նշված տարածաշրջանում, սակայն նախկինում 

այն բազմանում էր այստեղ: Բազմացման 

համար նպաստավոր կենսամիջավայր կա 

Հերհերի նոսրանտառային պետական 

արգելավայրում: Այս տեսակը բազմանում է 

լեռնային խոտածածկ տարածքներում, որոնք 

փոխվում են չոր գիհու նոսր անտառների ծովի 

մակարդակից 1200-2000 մ բարձրության վրա: 

Առկա է սնվելու համար առատ 

կենսամիջավայր: 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

այս տեսակը կարող է օգտվել տարածքում  կճղակավորների, 

այդ թվում բեզոարյան այծի թվաքանակի ավելացմանն ուղղված 

միջոցառումներից (օրինակ՝ որսի արգելք): Խստորեն 

կպահպանվեն հավանական բնադրման վայրերը: Անգղերի 

ռեստորանի ստեղծումը նույնպես կարող է դրական 

ազդեցություն ունենալ այս թռչնատեսակի վրա:  

Օձակեր արծիվ Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր առկա է Հերհերի 

նոսրանտառային պետական արգելավայրում, 

չնայած պարզ չէ, արդյոք այս տեսակը 

ներկայումս բազմանում է այնտեղ: Այդ նույն 

տարածքը սնվելու համար լավ 

հնարավորություններ է առաջարկում օձերի 

համար: Ազգային պարկի մնացած մասը երևի 

շատ բարձրադիր գոտում է գտնվում բավարար 

քանակությամբ կեր ապահովելու համար:  

Նախատեսվում է, որ այն կօգտվի բնական կենսամիջավայրի 

փոխհատուցման միջոցառումներից՝ կերավայրի որոշ կորստի 

հետ կապված: Անհրաժեշտ է ունենալ լրացուցիչ 

տեղեկություններ (մոնիտորինգի միջոցով) Հերհերի 

տարածքում բազմացման ներկայիս վիճակի մասին: 

Պահպանմանն ուղղված գործողությունները կարող են ներառել 

կոնկրետ վայրերում սողունների համար կենսամիջավայրի 

ընդլայնումը: Նշված գործողությունները ներառում են 

հրդեհումը, հունձը և անտառի նոսրացումը:  

Տափաստանային 

մկնաճուռակ 

Չվող թռչնատեսակ (չի բազմանում 

Հայաստանի տարածքում), որի համար 

ազգային պարկի կենտրոնական և հյուսիսային 

մասերում առկա է առատ կերավայր 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել  

Մարգագետնային 

մկնաճուռակ 

Ջերմուկի ազգային պարկի կենտրոնական և 

հյուսիսային մասերում կա բազմացման համար 

նպաստավոր կենսամիջավայր (լեռնային 

խոտածածկ տարածքներ) 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել , սակայն 

այս տեսակը կարող է օգտվել ՋԱՊ-ի տարածքում արածեցման 

սահմանափակումներից 

Ցախաքլորաորս 
 

Բազմացման և սնվելու համար հարմար 

կենսամիջավայր առկա է Կեչուտի ջրամբարի 

արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում, 

ինչպես նաև Ջերմուկի հյուսիսում՝ Արփա գետի 

երկայնքով գտնվող անտառածածկ հովտում, չի 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

այս տեսակը կարող է օգտվել անտառածածկ հովիտներում 

մարդկանց գործունեության սահմանափակումներից (օրինակ՝ 

ճանապարհի կառուցում կամ որս), ինչպես նաև ներկայիս 

անտառածածկ տարածքների ընդլայնումից: 
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բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային 

պետական արգելավայրի տարածքում և ՋԱՊ-ի 

հարավ-արևելյան մասում գտնվող 

անտառածածկ տարածքում: 

Փոքր արծիվ Բազմացման կենսամիջավայր առկա է Կեչուտի 

ջրամբարի արևմուտքում գտնվող 

անտառածածկ հովտում, ինչպես նաև 

Ջերմուկի հյուսիսում՝ Արփա գետի երկայնքով 

գտնվող անտառածածկ հովտում, չի 

բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային 

պետական արգելավայրի տարածքում և ՋԱՊ-ի 

հարավ-արևելյան մասում գտնվող 

անտառածածկ տարածքում 

Այս թռչնատեսակի վրա մնացորդային ազդեցություններ 

հնարավոր են բնական կենսամիջավայրի կորստով և 

խախտումով պայմանավորված: Փոխհատուցման 

միջոցառումները կարող են ներառել անտառածածկ 

հովիտներում մարդկանց գործունեության (օրինակ՝ 

ճանապարհի կառուցում և որս) սահմանափակումը, ինչպես 

նաև անտառածածկ տարածքների ընդլայնումը (ծառերի 

տնկում): 

Տափաստանային 

արծիվ 

Չվող թռչնատեսակ (չի բազմանում 

Հայաստանի տարածքում), որի համար 

ազգային պարկի կենտրոնական և հյուսիսային 

մասերում առկա է առատ կերավայր 

Մնացորդային ազդեցության հավանականություն՝ միգրացիոն 

չուի ընթացքում սնվելու համար կենսամիջավայրի կորստով 

պայմանավորված: 

Քարարծիվ Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր կա Արփայի կիրճում 

(օրինակ՝ Գնդեվազից մինչև Կեչուտի 

ջրամբար), հնարավոր է նաև ազգային պարկի 

հյուսիս-արևմտյան մասում և Ջերմուկի 

անտառածածկ հովտում, ինչպես նաև Հերհերի 

պետական արգելավայրի տարածքում: Սնվելու 

կենսամիջավայր կա Ջերմուկի ազգային 

պարկի ողջ տարածքում: 

Այս թռչնատեսակի վրա մնացորդային ազդեցություններ 

հնարավոր են բնական կենսամիջավայրի կորստով 

պայմանավորված: Այս տեսակը կարող է օգտվել անտառածածկ 

հովիտներում մարդկանց գործունեության 

սահմանափակումներից (օրինակ՝ ճանապարհի կառուցում 

կամ որս), ինչպես նաև Ջերմուկի մնացած մասում արածեցում 

կազմակերպելու և հովիվների ճամբարների թվի 

սահմանափակումներից: 

Գաճաճ արծիվ Բազմացման կենսամիջավայր առկա է Կեչուտի 

ջրամբարի արևմուտքում գտնվող 

անտառածածկ հովտում և Ջերմուկի 

հյուսիսում՝ Արփա գետի երկայնքով գտնվող 

անտառածածկ հովտում, հնարավոր է նաև 

Հերհերի պետական արգելավայրում և ազգային 

պարկի հարավ-արևելյան մասում գտնվող 

անտառածածկ տարածքում: Սնվելու 

կենսամիջավայր առկա է պարկի ողջ 

տարածքում  

 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն 

այս տեսակը կարող է օգտվել անտառածածկ հովիտներում 

մարդկանց գործունեության սահմանափակումներից (օրինակ՝ 

ճանապարհի կառուցում կամ որս), ինչպես նաև ներկայիս 

անտառածածկ տարածքների ընդլայնումից: 

Սապսան Բազմացման համար սահմանափակ 

կենսամիջավայր առկա է Արփայի կիրճի որոշ 

հատվածներում (ազգային պարկի 

տարածքում): Առատ կերավայր գոյություն 

ունի: 

Բազմացման հնարավորությունները կարող են մեծացվել 

էլեկտրահաղորդման աշտարակների կամ 

ռադիոաշտարակների վրա թռչնաբույների տեղադրման 

միջոցով:  

Վայրի հնդկահավ 

(ուլար) 

Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր առկա է Ջերմուկի ազգային 

պարկում ամենաբարձր գագաթների վրա 

(2500-3500 ծմբ): 

Պատճառվող անհանգստությամբ պայմանավորված նրանք 

կարող են տեղափոխվել Արշակի առանձնացված տարածքից: 

Այս տեսակը կարող է օգտվել արածեցում կազմակերպելու և 

հովիվների ճամբարների թվի սահմանափակումներից: Սա 
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 կարող է սահմանափակել մարդկանց և հովիվների շների 

կողմից պատճառվող անհանգստությունը և կբարելավվի այժմ 

գերարածեցումից տուժող կենսամիջավայրի որակը: 

Մարգահավ Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր (խոտի մարգագետին) կա 

Ջերմուկի ազգային պարկի արևելյան, 

կենտրոնական և հյուսիսային մասերում: 

Մնացորդային ազդեցությունների հավանականություն՝ 

ճահճացած տարածքների վրա ազդեցություններով 

պայմանավորված: Այս թռչնատեսակը կարող է օգտվել 

արածեցոման սահմանափակումներից և հովիվների 

ճամբարները տեղափոխելուց: Խոտաբույսեր հավաքելու 

սահմանափակումները, ինչպես նաև որսի վերահսկումը 

նույնպես կարող են դրական ազդեցություն ունենալ:  

Կրկնակտցար Չվող տեսակ (չի բազմանում Հայաստանի 

տարածքում): Սնվելու համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր առկա է առավել խոնավ 

տարածքներում՝ ազգային պարկի հյուսիսային 

հատվածներում:  

Մնացորդային ազդեցությունների հավանականություն՝ 

ճահճացած տարածքների վրա ազդեցություններով 

պայմանավորված: Ջերմուկ  ազգային պարկի հյուսիսային 

սահմանի մոտ գտնվող փոքր լճակի լայնացումը (ինչպես 

առաջարկվում է Կարմիր բադի համար) կարող է մեծացնել այս 

տեսակի համար սնվելու կենսամիջավայրը,  այն դեպքում, եթե 

լճի ափերը հարթ են, կա կարճ բուսականության (հատկապես 

եղեգ և բոշխ) ընդարձակ գոտի: Այս տեսակը կօգտվի Ջերմուկի 

ազգային պարկի տարածքում արածեցման 

սահմանափակումներից և հովիվների ճամբարների 

կրճատումից: 

Բվեճ Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր կա Արփայի կիրճում և 

Կեչուտի ջրամբարի անտառածածկ հովտում, 

չի բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային 

պետական արգելավայրի տարածքում, 

Ջերմուկի հյուսիսում գտնվող անտառածածկ 

հովտում և բարձր գագաթների մոտ քարքարոտ 

տարածքներում: Գլխավորապես բազմանում է 

քարայրներում:  

Հավանական ազդեցությունը էլեկտրահաղորդման գծերին 

բախվելն է: Այս տեսակի համար ձեռնտու է անտառածածկ 

հովիտներում մարդկանց գործունեության (ինչպիսիք են՝ 

ճանապարհների կառուցումը կամ որսը) սահմանափակումը, 

ինչպես նաև ներկայիս անտառածածկ տարածքների 

ընդլայնումը (ծառերի տնկում): 

Ներկարար Ըստ երևույթին այս տեսակը նշված 

տարածաշրջանում չի բազմանում, սակայն այն 

պարբերաբար չվող է: Ջերմուկի ազգային 

պարկի տարածքի սահմաններում այս տեսակը 

նախընտրում է Ջերմուկի արևմտյան եզրով 

ձգվող բաց սարահարթը, որտեղ 

լեռնամարգագետնում կան ցրված թփեր, ծառեր 

և հեռախոսալարերի սյուներ, որտեղ նրանք 

թառում են: 

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, 

հետևաբար ազգային պարկի տարածքում պահպանմանն 

ուղղված որևէ գործողության համար թիրախային տեսակ չի 

հանդիսանում: 

Սպիտակափող սոխակ Այս տեսակը չի արձանագրվել Ջերմուկի 

ազգային պարկի տարածքում, բայց կարծես թե 

նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի 

կիրճի կիսաչոր լանջերին և պարկի 

հարավային եզրի երկայնքով (Հերհերի լճի և 

գյուղի մոտ): 

Փոխակրիչի և մերձատար ճանապարհների աղմուկի 

պատճառով բազմացող զույգերի տեղափոխմամբ 

պայմանավորված մնացորդային ազդեցություն: Այս տեսակը 

նախընտրում է կիսաչոր, քարքարոտ լանջեր ցրված 

թփուտներով և տաք միկրոկլիմայով: Ջերմուկի ազգային 

պարկի տարածքի մեծ մասը գտնվում է այս տեսակի համար 
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շատ մեծ բարձրության վրա: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է 

ստեղծել լրացուցիչ կենսամիջավայր Հերհերի պետական 

արգելավայրի հարավային մասում հրդեհումների, հունձի և 

անտառների նոսրացման միջոցով: 

Մեծ ժայռային սիտեղ Բազմացման համար նպաստավոր 

կենսամիջավայր առկա է Արփայի կիրճում: 
 

Մնացորդային ազդեցություն. փոխակրիչի և մերձատար 

ճանապարհների աղմուկի պատճառով բազմացող զույգերի 

տեղափոխում: Այս տեսակը բազմանում է  բարձր 

ապառաժներով և տաք միկրոկլիմայով ժայռոտ կիրճերում, 

կենսամիջավայր, որը դժվար է նորից ստեղծել: 

Գորշ արջ Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Հերհերի 

պետական արգելավայրի տարածքում, 

Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում գտնվող 

անտառածածկ հովտում, ինչպես նաև 

Ջերմուկի հյուսիսում զառիթափ կիրճում: 

Հերհերը և Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում 

գտնվող հովիտն արդեն կարևոր տարածքներ 

են արջերի համար: Ջերմուկի հյուսիսում 

գտնվող հովիտը բազմացման համար 

նպաստավոր միջավայր է, սակայն 

անտառածածկ տարածքն այստեղ ցույց է 

տալիս արջերի համեմատաբար քիչ 

ակտիվություն, ինչն անսպասելի է, քանի որ 

լավ տեսք ունի:  

Անհրաժեշտ են փոխհատուցման միջոցառումներ: 

Փոխհատուցման հավանական միջոցառումներն են՝ մարդկանց 

գործունեության սահմանափակում Ջերմուկի ազգային պարկի 

տարածքում (ճանապարհների կառուցում, որս, հովիվների 

ճամբարներ և այլն), ներկայիս անտառածածկ տարածքների 

ընդլայնում (ծառերի, հատկապես պտղատու ծառերի տնկում):  

Բեզոարյան այծ Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Հերհերի 

պետական արգելավայրի տարածքում և 

Արփային կիրճում: 

Մնացորդային ազդեցություն պատճառող անհանգստությամբ 

պայմանավորված: Այս տեսակը կօգտվի մարդկանց 

գործունեության և գերարածեցման սահմանափակումներից: 

Կենսամիջավայրը կարող է ընդլայնվել նաև, եթե ազգային 

պարկի տարածքում չոր զառիթափ լանջերին  տնկվեն թփեր: 

Արփայի կիրճը Ջերմուկի ազգային պարկի մեջ մտցնելը 

կապահովի այս տեսակի պահպանությունը: 

Ռադդեի/հայկական 

լեռնային իժ 

Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի 

կիրճի լանջերին և Հերհերի պետական 

արգելավայրի տարածքում:  

Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի 

տեղադիրքի հետ կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր 

հավանաբար կարող է ստեղծվել Հերհերի նոսրանտառային 

պետական արգելավայրում՝ հրդեհումների, հունձի և ծառերի 

նոսրացման միջոցով: 

Հայկական 

լեռնատափաստանային 

իժ 

Նպաստավոր կենսամիջավայր կա ազգային 

պարկի ողջ տարածքում, հատկապես 

ամենահարավային մասում:  

Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի 

տեղադիրքի հետ կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր 

հավանաբար կարող է ստեղծվել հրդեհումների, հունձի և 

ծառերի նոսրացման միջոցով: 

Կատվաօձ Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի 

կիրճի լանջերին և Հերհերի պետական 

արգելավայրի տարածքում: 

Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի 

տեղադիրքի հետ կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր 

հավանաբար կարող է ստեղծվել Հերհերի նոսրանտառային 

պետական արգելավայրի որոշ հատվածներում՝ հրդեհումների, 

հունձի և ծառերի նոսրացման միջոցով: 
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Նկար 6.11.3. Առաջարկվող առանձնացված տարածքի մոտավոր սահմանները 
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Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի համար կրիտիկական կենսամիջավայրի 

վրա ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 

Ամուլսարը 1-ին կարգի կրիտիկական միջավայր է հանդիսանում Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի համար, և Ծրագրի գործողություններով պայմանավորված առնվազն կարճ 

ժամանակով կարող են լինել պոպուլյացիայի մնացորդային կորուստներ: 

 

ՄՖԿ ԿՍ 6-ը կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա պոտենցիալ ազդող Ծրագրերից 

պահանջում է ապացուցել, որ անհնար է խուսափել կրիտիկական կենսամիջավայրի 

տարածքներից՝ որպես արդյունավետ այլընտրանքային տարբերակ ոչ կրիտիկական 

կենսամիջավայրերի վրա շահագործման միջոցով: Ամուլսարում հնարավոր չէ 

ամբողջովին շրջանցել կրիտիկական կենսամիջավայրը, քանի որ ոսկեբեր շերտերը լեռան 

գագաթին են, որը համընկնում է նշված բույսի տեղաբաշխման հետ: Չկան հանքի 

տեղադիրքի կենսունակ այլընտրանքային տարբերակներ, սակայն ենթապոպուլյացիայի 

մեծ հատվածը կշրջանցվի, քանի որ այն ընկնում է ենթակառուցվածքի զբաղեցրած 

տարածքի սահմաններից դուրս: Մնացած բույսերի հատվածի պահպանումը կապահովվի 

անձեռնմխելի տարածքի առանձնացման միջոցով, որի սահմաններում Ծրագրի ոչ մի 

գործողություններ չեն իրականացվի:  

 

Հնարավորության սահմաններում հանքի զբաղեցրած տարածքի նախագիծը հարմարեց-

վել է իրականացված հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա՝ բույսերի բարձր 

խտությամբ աճելավայրից խուսափելու համար: Օրինակ, Էրատո բացահանքի և այնտեղ 

տանող ճանապարհների նախագիծը մասամբ փոփոխվել է՝ նվազագույնի հասցնելու այն 

ժայռերից, որոնց վրա աճում է մատնունի ծիրանավորը (մանրամասները տե՛ս ԲԿԿԳ-ում, 

Հավելված 4.10.3): 

 

Մատնունի ծիրանավոր բույսի այն առանձնյակները, որոնք ըստ Ծրագրի նախագծի 

հնարավոր չէր շրջանցել, քանի որ գտնվում էին հանքի զբաղեցրած տարածքի 

սահմաններում, արդեն տեղափոխվել են Ամուլսար լեռան տարածքից Սևանի 

բուսաբանական այգի՝ թույլտվության պահանջների համաձայն և Բնապահպանության 

նախախարության և նախարարության մասնագետների հետ քննարկելուց հետո (ՀՀ ԳԱԱ 

Բուսաբանության ինստիտուտ): Այս բույսերը կպահվեն վերահսկվող պայմաններում և 

կօգտագործվեն բուսատեսակի էկոլոգիական պահանջները հետազոտելու նպատակով և 

ստանալու բույսեր՝ ապագայում հանքափոսերի վերականգնումից հետո դրանց 

ռեինտրոդուկցիայի համար: Սևանի բուսաբանական այգում և Հյուսիսային Էրատոյի վրա 

կառուցվել են ռոկարներ, որոնք կլինեն որպես փորձնական տնկարաններ: 
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Շատ կարևոր է կանխարգելել Ամուլսարի վրա մնացող բույսերի վերացումը կամ 

վնասումը այն տարածքներում, որոնք հանքի շահագործման ընթացքում ուղղակի 

ազդեցության չեն ենթարկվում: Մինչ շահագործման փուլում արդեն միջոցներ են 

ձեռնարկվել պատահական վնասումները նվազագույնի հասցնելու համար՝ բույսերը 

պաշտպանելով ցանկապատման և համապատասխան նշանների միջոցով: Տեղափոխման 

ենթակա քարերը, որոնց վրա աճում է բույսը և որոնք կարող են վնասվել, 2013թ. 

օգոստոսին նշվել են կանաչ մեծ կետերով, որոնք տեսանելի է ավելի քան 200 մ 

հեռավորությունից: Դրանք կրկին ներկվել են 2015թ.: Տեղամասի բնապահպանական 

պատասխանատուի կողմից իրականացվում է կանոնավոր ստուգում և մշտադիտարկում, 

որպեսզի այն միշտ տեսանելի լինի, և որ աշխատակիցները տեղյակ են նշված քարերը 

պահպանելու անհրաժեշտության մասին և աշխատանքային պլանում անհրաժեշտ է 

կատարել փոփոխություններ ազդեցություններից խուսափելու համար: Նշված 

միջոցառումները կամրապնդվեն և կպահպանվեն շինարարության և շահագործման ողջ 

ընթացքում: 

 

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի և Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական 

այգու հետ համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրի խնդիրն է ստեղծել 

նպաստավոր պայմաններ Մատնունի ծիրանավորի համար Ծրագրի շահագործումից 

հետո: Նախատեսվում է, որ այն կտևի չորս տարի՝ նպատակ ունենալով մանրամասն 

ուսումնասիրել բույսի էկոլոգիական պահանջները, պարզել բազմացման հնարքները, 

զարգացնել բուսատեսակի ծագման մասին գիտելիքները, կազմել բույսի աճի 

ժամանակացույցը և աջակցել արդյունավետ վերականգնման ծրագրին: Ամուլսարում 

գտնվող բույսերից արդեն հավաքվել են որոշակի քանակությամբ սերմեր և 

բուսաբանության ինստիտուտի կողմից իրականացված փորձարկումների միջոցով հաջող 

ծլեցվել են: Լրացուցիչ սերմեր կհավաքվեն՝ տեղամասից դուրս բույսերի փորձնական 

աճեցման համար, որոնք կօտագործվեն փակումից հետո հանքի տեղամասերում դրանք 

կրկին ներմուծելու համար: Շարունակվող աշխատանքների մասին առավել մանրամասն 

ներկայացված է Ծրագրի կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (ԿԲՊ), 

որը ներառում է մատնունի ծիրանավորի համար տեսակներին առնչվող 

գործողությունների պլանը (ՏԳՊ): 

 

Կարճաժամկետ պայմաններում պոպուլյացիայի վրա կլինի մնացորդային ազդեցություն և 

Ամուլսարի ենթապոպուլյացիայի առնվազն 21%, առավելագույնը՝ 33%-ի կորուստ: Պո-

պուլյացիան պետք է մնա կենսունակ` չնայած նրա չափերի կրճատմանը, սակայն 

ցուցաբերվում է նախազգուշական մոտեցում: Եթե հետազոտությունների, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.84 

 

մշտադիտարկումների ու մոդելավորման արդյունքում պարզվի, որ հնարավոր չէ 

վերականգնել մինչև հանքի շահագործումը եղած պոպուլյացիայի թվաքանակը, ապա 

կուսումնասիրվեն փոխհատուցման տարբերակները: 

 

Հանքի շահագործումը կատարվելու է փուլերով և մշտադիտարկման և հետազոտության 

ժամանակահատվածում այն թույլ է տալիս կատարելագործել պոպուլյացիայի վերաբեր-

յալ մոդելները, որոնք մշակվում են օգնելու հաշվարկել հանքարդյունահանումից հետո 

պոպուլյացիայի վերականգնման համար պահանջվող ժամանակը, բույսերի ռեինտրո-

դուկցիայի հետ միասին կամ առանց դրա: 

 

Բնադրող մշտաբնակ թռչունների պոպուլյացիաների վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրվել է ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում (որպես 

վտանգված տեսակ) ընդգրկված գիշանգղի (Neophron percnopterus) և բալոբանի (Falco 

cherrug) առկայությունը, սակայն ենթադրվում է, որ նրանք Ծրագրի գործողություններից 

էական ազդեցության չեն ենթարկվի՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի ազդակիր 

տարածքը նրանց ամբողջ արեալի և կերավայրերի մի փոքր մասն է: Այնուամենայնիվ, 

հաշվի առնելով համաշխարհային մակարդակով նրանց վտանգված կարգավիճակից, 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում սահմանված կարգով կմշտադիտարկվի նշված 

տեսակների ներկայությունն ու վարքը: Եթե մշտադիտարկումների արդյունքում պարզվի, 

որ այս տեսակներից որևէ մեկը բացասական ազդեցություն է կրում Ծրագրի 

գործողություններից, ապա կնախատեսվեն համապատասխան մեղմացման 

միջոցառումներ, օր.՝ կստեղծվի այսպես կոչված <անգղերի ռեստորան>՝ գիշանգղի համար 

կերի պաշարներ ապահովելու նպատակով: 

 

Գորայքի ԿԹՏ-ին առնչվող տափաստանային հողմավար բազեների նոր գաղութը, որը 

գտնվում է Ուղեձեր և Գորայք գյուղերի միջև գտնվող ռազմական աշտարակում, նույնպես 

կմշտադիտարկվի Հայաստանի թռչունների պահպանման միության (ՀԹՊՄ) հետ 

համագործակցության շրջանակներում, քանի որ թռչունները որս են անում Ամուլսարի 

հարավային լանջերին: Արտակարգ միջոցառումներ կիրականացվեն այն դեպքում, եթե 

նկատվի բազմացման արդյունավետության անկում և պարզվի, որ այն կապված է սննդի 

պաշարների կամ Ծրագրի շինարարության և շահագործման ժամանակ պատճառվող 

անհանգստության հետ: Նշված միջոցառումները կիրականացվեն ՀԹՊՄ-ի հետ 

համատեղ և ներառել բազմացող գաղութի և, հնարավոր է նաև մերձակայքում որսի 

համար, պոպուլյացիաների ընդլայնման հնարավորություններ: Թռչունների նախընտրելի 
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որսավայրերի վերաբերյալ տեղեկացվածության աստիճանը բարձրացնելու համար 

առաջարկվում է օգտագործել ռադիոազդանշանիչ պիտակներ: 

Ընդհանուր առմամբ բնադրող թռչունների դեպքում հնարավոր են էական 

ազդեցություններ՝ հաշվի առնելով Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում՝ հաստատված 

բազմացման կենսամիջավայրերի կարևոր նշանակությունն ու խոցելիությունը, ինչպես 

նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի հիմնական ենթակառուցվածքը գտնվում է 

մոտ հեռավորության վրա: Փոխակրիչի և ԿՏՀ-ի մոտ գտնվող քարքարոտ ձորակը 

այդպիսի վայր է: Փոխակրիչի ծրագիծը նախագծվել է այնպես, որ այն այլևս չանցնի 

ձորակով, սակայն այն ընդամենը 150մ է հեռու դրա հյուսիսային եզրից և կարող է նաև 

ազդեցություն կրել տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից առաջացող աղմուկից 

և փոշուց: Ծրագրի գործողությունների հետևանքով ազդեցություն կրող տեսակները՝ 

Սպիտակափող սոխակը, Կարմիր բադը և Մեծ ժայռային սիտեղը, գրանցված են ՀՀ 

Կարմիր գրքում: Հողաթմբերի կառուցումը այն վայրերում, որտեղ փոխակրիչի ժապավենը 

և ճանապարհները ամենամոտն են գտնվում ձորակին, կարող են նվազեցնել վիզուալ և 

աղմուկի ազդեցությունը և տնտեսապես իրագործելի է, օրինակ՝ այն կարող է կառուցվել 

ճանապարհի շինարարությունից առաջացած հողից: Անհրաժեշտ է իրականացնել 

մշտադիտարկում, և եթե պարզվի, որ Ծրագրի գործողությունները բացասական են 

ազդում բազմացման արդյունավետության վրա, ապա նշված տեսակների համար 

կիրականացվեն նպատակուղղված պահպանման միջոցառումներ հարևանությամբ 

գտնվող Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում՝ բնական կենսամիջավայրի վրա 

ազդեցությունների փոխհատուցման նախատեսված միջոցառումներից բացի, որոնք 

երկարաժամկետ կտրվածքով որոշակիորեն ձեռնտու է թռչուններին, քանի որ 

ապահովվում է նրանց պահպանությունը նոր ստեղծվող ազգային պարկում: 

 

Կան մի շարք միջոցներ, որ կարելի է կիրառել Ծրագրի գործողությունների հետ կապված, 

որը կարող է հետագայում նվազեցնել բազմացող թռչունների վրա ազդեցությունների 

ռիսկերը: Նշված միջոցառումները ներառում են նյութերի ներմուծման և շինարարական 

գործունեության ժամանակավոր սահմանափակում բազմացման վաղ շրջանում, և ինչպես 

քննարկվում է լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների հետ կապված (տե՛ս Բաժին 6.5) 

hամապատասխան վայրերում ազգային տեսակներով անտառների տնկումը: Այս պահին 

սրանք ներկայացվում են որպես օգտակար գործողություններ, այլ ոչ մեղմացման 

միջոցառումներ, սակայն դրանք կարող են դառնալ ավելի կարևոր՝ Ծրագրի կատարման 

ժամանակ իրականացվող մոնիտորինգի արդյունքներից կախված: 
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Չվող թռչունների վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ  

Բարձր աղմուկը, լուսավորությունը և անհանգստություն պատճառելը կազդեն չվող 

գիշատիչ թռչունների վրա, մասնավորապես գարնանը և աշնանը: Անհրաժեշտ է Ծրագրի 

գործողությունները ծրագրել այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի նվազագույնի հասցնել 

անհանգստություն պատճառելը նշված ժամանակահատվածում: Հնարավորության 

սահմաններում շինարարության համար նախատեսված նյութերը, բաղադրիչները և 

մեքենասարքավորումները պետք է տեղամաս մտցվեն ամռան ընթացքում, երբ չվող 

թռչունների մեծ մասն արդեն անցած կլինի տարածքով: Աղյուսակ 6.11.9-ում թվարկված 

միջոցառումները ներառում են լուսավորության նվազագույն օգտագործումը, ինչպես նաև 

դեպի ներքև ուղղված լուսակիրների օգտագործումը՝ թռչունների (ինչպես նաև չղջիկների) 

վրա լուսավորության անհանգստացնող հետևանքները նվազագույնի հասցնելու 

նպատակով: 

 

Չվող գիշատիչ և այլ թռչուններ գտնվում են օդով անցնող էլեկտրահաղորդալարերին 

բախվելու վտանգի տակ, մասնավորապես այն թռչունները, որոնք թռչում են գիշերը, վաղ 

լուսադեմին և մայրամուտին: Դրանց թվում են պահպանման ենթակա և ՀՀ Կարմիր 

գրքում գրանցված տեսակներ: Այդ կապակցությամբ, բախվելու ռիսկերը նվազեցնելու 

նպատակով նոր վերգետնյա էլեկտրահաղորդալարերը կմեկուսացվեն և կտեղադրվեն 

հատուկ շեղիչներ: 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի հնարավորության սահմաններում աջակցել և նպաստել 

արածեցման ավանդական կազմակերպման գործընթացին (օր.՝ նվազագույնի հասցնել 

հովիվների համար մուտքի սահմանափակումները), հաշվի առնելով նրանց դերը մանր 

կաթնասունների և այլ որսացու կենդանիների (որոնցով սնվում են գիշատիչ թռչունները) 

պահպանման հարցում: 

 

Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում մոնիտորինգի կենթարկվեն չվող գիշատիչ 

թռչունների թվաքանակի և վարքի վրա ազդեցությունները՝ հաշվի առնելով վերը նշված 

միջոցառումների արդյունավետության անորոշությունը: Մոնիտորինգի արդյունքներից 

կախված կարող են լրացուցիչ միջոցառումներ պահանջվել, օր.՝ վերականգնել մանր կաթ-

նասունների պոպուլյացիաները գիշատիչ թռչունների համար: Երկարաժամկետ հեռա-

նկարում կարող են հայտնաբերվել միայն մնացորդային ազդեցություններ, և կարող է 

անհրաժեշտ լինել իրականացնել պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ՝ կրճատված 

կենսամիջավայրի տարածքը և որակը փոխհատուցելու համար, օր.՝ ապահովել կերի 

առատ պաշարներով կամ բարելավել Գորայքի կամ Ջերմուկի ԿԹՏ-ներում որսի դեմ 
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պայքարը:  

 

Գորշ արջի վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Նկ. 6.11.3-ում պատկերված անձեռնմխելի տարածքը պաշտպանում է գորշ արջի 

բազմացման և ձմեռելու որոշակիորեն հաստատված կենսամիջավայրը, սակայն այն 

գլխավորապես նախատեսված է պաշտպանելու Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

պոպուլյացիայի կենսունակ մի մասը: 2015թ. իրականացված հետազոտությունները 

հաստատեցին Սարավանի հյուսիսում գտնվող անտառածածկ տարածքի կարևոր 

նշանակությունը, որն ընկած է ԿՏՀ-ի տեղամասից 1,5կմ դեպի արևելք: Նշված 

անտառածածկ տարածքը օգտագործվում էր առնվազն 6 արջերի կողմից: Առանձնացված 

անձռնմխելի տարածքի ընդլայնումը դեպի արևմուտք՝ ներառելով այս անտառը, այն 

կդարձնի արջերի համար էկոլոգիական առումով առավել կենսունակ և նպաստավոր:   

Այս հնարավորությունը կքննարկվի 2016թ. առանձնացված տարածքի սահմանները և դրա 

կառավարումը շահագրգիռ կողմերի հետ պաշտոնապես ձևակերպելուց հետո: Աղյուսակ 

6.11.9-ում թվարկված մեղմացման միջոցառումներից շատերը պետք է որ արդյունավետ 

լինեն այս տեսակի վրա ազդեցությունները մեղմացնելու համար: Այնուամենայնիվ, 

ինչպես նկարագրվում է Բաժին 6.11.5-ում, գորշ արջը կրիտիկական կենսամիջավայրի 

առանցքային տեսակ է թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն, և Ծրագիրը պետք է երաշխավորի, (i) որ 

չեն վնասվում կամ վերացվում գորշ արջի բազմացման վայրերի էկոլոգիական 

ֆունկցիոնալ հատկությունները և հանգստանալու վայրերը, և (ii) որ Ծրագրի 

գործողությունների արդյունքում անհանգստություն չի պատճառվի, որը կազդի 

տեսակների գոյատևման կամ բազմացման արդյունավետության վրա, կամ կկրճատի 

նրանց ժամանակավոր զբաղեցրած տարածքը: 2015թ. իրականացված լայնամասշտաբ 

ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ հանքի աշխատանքներով 

պայմանավորված 10 առանձնյակներից բաղկացած արջերի բազմացող խումբը, ստիպված 

կլինի տեղափոխվել, այդ թվում այն առանձնյակները, որոնք օգտվում են վերը 

նկարագրված անտառածածկ տարածքից: 

 

Մտահոգիչ կոնկրետ հավանական խնդիրներն են նրանց տեղաշարժի համար ստեղծված 

խոչընդոտները՝ հանքի ենթակառուցվածքի հետ կապված, և չխախտված կերավայրի 

կրճատումը: Գորշ արջի (ինչպես նաև այլ կաթնասունների, այդ թվում՝ գայլի) տեղաշարժը 

ապահովելու համար ուսումնասիրվում է փոխակրիչի, ցանկապատված տարածքոմ և այլ 

գծային ենթակառուցվածքի համար անցումներ նախատեսելու հնարավորությունը: 

Կերավայրի կորստով պայմանավորված՝ գորշ արջի կերի պաշարները ավելացնելու 

նպատակով կարող են պահանջվել միջոցառումներ, և դրանք կարող են մշակվել, եթե 
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մոնիտորինգի արդյունքները ցույց տան պոպուլյացիայի նվազում: Ենթադրվում է, որ 

մնացորդային ազդեցությունները պայմանավորված կլինեն Ծրագրի մասշտաբով և դրա 

հետ կապված աղմուկի, խախտման և կենսամիջավայրի մասնատման մակարդակով: Այդ 

իսկ պատճառով կարող է փոխհատուցման ինչ-որ ձևի անհրաժեշտություն առաջանալ: 

Գորշ արջը կապված է բնական կենսամիջավայրի հետ, հետևաբար բնական 

կենսամիջավայրի համար առաջարկվող փոխհատուցման միջոցառումները ներառելու են 

նաև գորշ արջի վրա ազդեցությունների փոխհատուցման միջոցառումներ: 

 

 

Բեզոարյան այծ 

Բեզոարյան այծը նույնպես օգտվում է առանձնացված անձեռնմխելի տարածքից, և 

շահագործման ընթացքում այն ազդեցություն կկրի պատճառվող անհանգստության հետ 

կապված: Հաշվի առնելով այս տեսակի կարևոր նշանակությունը՝ Ծրագրի 

իրականացման ընթացքում առանձնացված տարածքում կիրականացվի սիստեմատիկ 

մշտադիտարկում: 

 

Եվրասիական լուսան 

Եվրասիական լուսանն օգտվում է առանձնացված անձեռնմխելի տարածքից և այն 

ազդեցություն կկրի ստեղծված արգելքների և որսի չխախտված կենսամիջավայրի կորստի 

հետ կապված: Հաշվի առնելով ԵՄ մակարդակով այս տեսակի պահպանման 

կարևորությունը լուսանը կմշտադիտարկվի առանձնացված տարածքի սահմաններում: 

Բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման շրջանակներում կարող են մշակվել 

պահպանման հատուկ միջոցառումներ նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկի 

տարածքում, եթե կատարվի որսի արդյունավետ վերահսկում: 

 

Երկարաբեղիկ բզեզներ 

Երկարաբեղիկ բզեզներն ամենայն հավանականությամբ ազդեցությունների չեն 

ենթարկվի, հետևաբար մեղմացման հատուկ միջոցառումների կարիք չկա: 

 

Ռադդեի/հայկական լեռնային իժ, Հայկական լեռնատափաստանային իժ և Կատվաօձ 

Սողունների այս տեսակների վրա ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները պետք 

է նպատակաուղղված լինեն կենսամիջավայրի (այդ թվում՝ խճոտ ճանապարհներ և այլն) 

ոչնչացման չափերը նվազագույնի հասցնելուն, մասնավորապես այնտեղ, որտեղ 

ենթակառուցվածքը նախատեսվում է տեղադրել մարգագետնատափաստանային 

կենսամիջավայրում: Սողունների ամենամեծ բազմազանությունը արձանագրվել է 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.89 

 

նախատեսվող ԿՏՀ-ի հյուսիսային և արևմտյան սահմանին քարքարոտ լանջերին և 

մերկացած ապարների վրա (տես Հավելված 4.10.10-ի Նկ. 4): Սողունների վրա 

ազդեցությունները սահմանափակելու լավագույն եղանակը կլինի այս կենսամիջավայրի 

հնարավորինս շատ պահպանումը՝ սահմանափակվելով կույտային տարրալվացման 

հրապարակի նվազագույն չափերով և վերահսկելով ենթակառուցվածքի զբաղեցրած 

տարածքից դուրս կենսամիջավայրի պատահական վնասումը: Մնացորդային 

ազդեցություններ կարող են լինել և դրանք կարող են փոխհատուցվել նախատեսվող 

Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում սողունների և նրանց կենսամիջավայրերի 

պահպանման միջոցով: Անհրաժեշտ է նաև տեղացիներին տեղեկացնել պահպանման 

համար այս տեսակների կարևոր նշանակությունը, ինչը թույլ կտա կրճատել օձերին 

դիտավորյալ սպանելու դեպքերը: Հաշվի առնելով Կարմիր գրքում նրանց կարգավիճակը 

անհրաժեշտ կլինի իրականացնել մշտադիտարկում:  
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Աղյուսակ 6.11.11. Կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների վրա 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

Բուսատեսակներ և բուսականություն 

Բնական կենսամիջավայր, ներառյալ՝ 

 Տեսակներով հա-

րուստ ենթալպյան 

մարգագետիններ և 

ալպյան տարրերով 

ենթալպյան մարգա-

գետիններ 

Հնարավոր չէ խուսափել բուսա-

կանության այս տիպերի վրա 

ազդեցությունից քանի որ դրանք 

հանքի զբաղեցրած գոտում են: 

Արդեն կան միջոցառում-

ներ, որոնք ուղղված են 

չվնասված բուսականու-

թյան վրա ավտոմեքենա-

ների գործածության վե-

րահսկմանը:  

 

Միջոցառումներ, որոնք 

ուղղված են հողի էրոզի-

այի և մնացած բուսակա-

նության վրա քայքայման 

ազդեցությունների վերա-

հսկմանը: 

Մշակվում է բուսակա-

նության վերականգնման 

ծրագիր, որտեղ առա-

ջարկվում է տարբեր մե-

թոդների գործածություն, 

այդ թվում՝ սերմերի և 

ճիմի հավաքում և սերմ-

նացանի/ ճիմի փոխա-

րինման համար համա-

պատասխան ենթաշեր-

տերի վերականգնում: 

Իրականացվում են դաշ-

տային փորձարկումներ` 

վերականգնման 

բնապահպանական 

հիմքերը պարզելու և վե-

րականգնման արդյունա-

վետության մոնիտորինգ 

իրականացնելու նպա-

տակով: Կստեղծվի սեր-

մերի պահպանման տե-

ղամաս, որպեսզի սերմե-

րը հավաքվեն ու պահ-

վեն՝ հետագա օգտա-

գործման նպատակով: 

Հաշվի առնելով Ծրագրի շահագործ-

ման հետ կապված բնական կենսամի-

ջավայրի երկարաժամկետ դեգրադա-

ցիան և կորուստը՝ բնական բուսակա-

նության ոչ մի կորուստ չունենալու 

համար անհրաժեշտ է կատարել 837 

ԿԱՄ-ի (կենսաբազմազանության 

վրա ազդեցությունների միավորի) 

փոխհատուցում: Ծրագիրն ընտրել է 

ազդեցությունների գնահատման 

պահպանողական մոտեցում` հաշվի 

առնելով բնական բուսականության 

կարևորությունը և այն փաստը, որ 

վերականգնման արդյու-

նավետությունը չի կարող երաշ-

խավորվել: Նախատեսվում է, որ 

փոխհատուցումը կիրականացվի 

առաջարկվող Ջերմուկի ազգային 

պարկում, և Լիդիան ընկերությունը 

պետական և տեղական իշխանու-

թյունների, ինչպես նաև հասարակա-

կան կազմակերպությունների հետ 

կզբաղվի դրա հիմնադրմամբ և 

կստեղծի հիմնադրամ կամ նմանա-

տիպ մեխանիզմ՝ փոխհատուցման 

 Թփուտներով, մաս-

նավորապես գիհու, 

հարուստ բուսակա-

նություն 

Բուսականության այս տիպի վրա 

ազդեցությունից խուսափել հնա-

րավոր չէ, քանի որ դրա որոշ 

հատվածներ ընկնում են ԿՏՀ-ի 

զբաղեցրած տարածքում: Փորձ 

կարվի տեղափոխել որոշ թփեր, 

սակայն արդյունավետությունը 

անորոշ է: 

 Բնական և կիսա-

բնական բուսակա-

նության այլ տիպեր՝ 

լեռնային մարգագե-

տիններ, լեռնամար-

գագետնային տա-

փաստաններ, գերխո-

նավ տարածքներ, 

կիրճ 

Անձեռնմխելի տարածքների 

առանձնացման արդյունքում՝ 

կպահպանվեն չվնասված բնական 

բուսականության որոշ հատված-

ները: ԿՏՀ-ն զերծ է մնում բնական 

բուսականության վրա ազդեցու-

թյունից:  

Հողի բերրի շերտի պահպանման 

տարածքները կընտրվեն այնպես, 

որպեսզի հնարավոր լինի խուսա-

փել բնական բուսականության 
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

տիպերի «լավ» օրինակների վրա 

ազդեցություններից, ինչպես նաև 

այն քարերի վրա ազդեցություննե-

րից, որոնց վրա աճում է մատնու-
նի ծիրանավորը (տե՛ս ստորև): 

Կրկնակի սերմնացանը 

կկատարվի վերա-

կանգնվող տեղանքին 

հարմար տեսակի խառ-

նուրդով: Բուսածածկույ-

թի վերականգնումը կվե-

րահսկվի՝ օտար տեսակ-

ների ներմուծումից կամ 

տարածումից խու-

սափելու համար: 

համար ֆինանսական աջակցություն 

ապահովելու համար: 

 

 22 էնդեմիկ բույսերի 

տեսակներ 

Հնարավորության սահմաններում 

շրջանցվել են և կշարունակեն 

շրջանցվել կարևոր նմուշները 

կամ կենսամիջավայրը: Տեղական 

մակարդակով հազվագյուտ 

տեսակները (օր.՝  Fritillaria armena 

բուսատեսակը), որոնք ինչ-ինչ 

պատճառներով վերանալու են, 

կտեղափոխվեն խախտված 

տարածքից դուրս: 

Առանձնահատուկ միջո-

ցառումների անհրաժեշ-

տություն չկա: 

Առանձնահատուկ միջո-

ցառումների անհրաժեշ-

տություն չկա: 

Այս տեսակները կօգտվեն վերը նշված 

նախատեսվող փոխհատուցումից: 

Մատնունի ծիրանա-
վորի (Potentilla porphy-

rantha) Ամուլսարի են-

թապոպուլյացիա (առա-

ջին կարգի կրիտիկա-

կան կենսամիջավայր – 

ՄՖԿ ԿՍ6) 

Արշակ գագաթից հարավ ընկած 

հատվածում առանձնացված ան-

ձեռնմխելի տարածքի միջոցով 

հնարավոր է խուսափել Ամուլսա-

րի պոպուլյացիայի մի մասի վրա 

ազդեցությունից: 

Ճանապարհները նախագծվել են 

Գրանցվում են բույսերի 

տեղանքները, և հնարա-

վորության դեպքում կա-

տարվում է ցանկապա-

տում և նշանների տեղա-

դրում` դրանք պաշտպա-

նելու նպատակով: 

Նախաձեռնվել է հետա-

զոտական ծրագիր` բույ-

սերի տարածման 

հնարքները փորձար-

կելու և պահանջների 

վերաբերյալ տեղեկատ-

վությունը հաստատելու 

Կարճաժամկետ պայմաններում և 

պոպուլյացիայի վրա կլինի մնացոր-

դային ազդեցություն և Ամուլսարի 

ենթապոպուլյացիայի 33%-ի կորուստ: 

Հետագայում կարող է հնարավոր լինի 

ավելացնել պոպուլյացիայի 

թվաքանակը և ապահովել որոշակի 
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի 

շրջանցել բույսերի խիտ համա-

կենտրոնացումները: 

Բացահանքերի սահմաններում 

բույսերը տեղափոխվել են համա-

պատասխան գիտահետազոտա-

կան և բազմացման համար 

նախատեսված 

հաստատություններ: 

Իրականացվում են միջո-

ցառումներ՝ պատահա-

կան վնասումից խուսա-

փելու համար: 

նպատակով: Վերջինս 

կարող է հիմք հանդիսա-

նալ հանքի փակումից 

հետո բույսերի համա-

պատասխան կենսա-

միջավայրի վերականգն-

ման համար, եթե 

համապատասխան պայ-

մաններ ստեղծվեն: 

պաշտպանվածություն: Պոպուլյա-

ցիան պետք է մնա կենսունակ` չնա-

յած նրա չափերի կրճատմանը, սա-

կայն ցուցաբերվում է նախազգու-

շական մոտեցում: Եթե հետազոտու-

թյունների, մշտադիտարկումների ու 

մոդելավորման արդյունքում պարզվի, 

որ հնարավոր չէ վերականգնել մինչև 

հանքի շահագործումը եղած պոպուլ-

յացիայի թվաքանակը, ապա մանրա-

մասն կուսումնասիրվեն փոխհա-

տուցման տարբերակները: 

Թռչուններ 

Գիշանգղ  Նախատեսվում է շրջանցել 

կարևոր կենսամիջավայրը: 

Գորայքի ԿԹՏ-ի վրա զբաղեցրած 

տարածքից խուսափում, որտեղ 

բնորոշ է այս տեսակը: Ծրագիրը 

տարածք չի զբաղեցնում Արփայի 

կիրճում, որտեղ մեկ զույգ բնա-

դրում է: 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում 

Մնացորդային ազդեցությունը քիչ 

հավանական է, սակայն մոնիտորինգ 

կիրականացվի՝ հաշվի առնելով 

թռչունի վտանգված կարգավիճակը և 

Ծրագրի տեղամասի մոտ գտնվելը: 

Եթե մոնիտորինգը ցույց տա, որ տե-

սակը ազդեցություն է կրում, ապա 

կնախատեսվեն համապատասխան 

մեղմացման միջոցառումներ: 

Բալոբան Հատուկ միջոցառումներ չեն 

պահանջվում 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում  

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում 

Մնացորդային ազդեցությունը քիչ 

հավանական է, սակայն հաշվի առնե-

լով նրա վտանգված կարգավիճակը 

կիրականացվի մոնիտորինգ: 
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Տափաստանային 

հողմավար բազե 

Հատուկ միջոցառումներ չեն 

պահանջվում 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում 

Կշարունակվի բազմացող գաղութ-

ների մշտադիտարկումը՝ 

ուշադրությունը կենտրոնացնելով 

Սիսիանում գտնվող ընդլայնված 

գաղութի վրա, որը Հայաստանի 

թռչունների պահպանման միության 

կողմից ներկայումս չի 

մշտադիտարկվում: Կիրականացվեն 

մեղմացման միջոցառումներ, եթե 

նկատվի բազմացման արդյունավե-

տության անկում և պարզվի, որ դա 

կապված է կերի պաշարների կամ 

Ծրագրի աշխատանքներով պայմա-

նավորված անհանգստության հետ: 

Այլ տեսակներ, որոնք 

Կարմիր գրքում գրանց-

ված են որպես խոցելի 

կամ վտանգված տեսակ 

և որոնք բազմանում են 

Ծրագրի ազդեցությունը 

կրող տարածքում 

Փոխվել է փոխակրիչի ծրագիծը, 

որը թույլ կտա շրջանցել ԿՏՀ-ի 

մոտ գտնվող քարքարոտ ձորակը 

(որը նպաստավոր միջավայր է 

Կարմիր բադի, սպիտակափող 

սոխակի և այլ թռչունների 

համար), սակայն կիրճից այն 

դեռևս  գտնվում է մոտ 

հեռավորության վրա:  

Բազմացման շրջանում հնա-

րավոր է նյութերի ներմուծման և 

շինարարական գործունեության 

ժամանակավոր սահմանափա-

Ծրագրի մանրամասն 

նախագծման ժամանակ 

կուսումնասիրվեն 

Գնդեվազի արևելքում 

գտնվող կիրճում բազմա-

ցող թռչունների վրա ազ-

դեցությունները կրճատե-

լու հնարավոր տարբե-

րակները. այն 

տարածքում, որտեղ 

փոխակրիչն ու 

մերձատար 

ճանապարհները 

Համապատասխան վայ-

րերում ազգային տեսակ-

ներով անտառների 

տնկումը օգտավետ 

կլինի այս խմբի կոնկրետ 

տեսակների (չնայած ոչ 

կարմի բադի կամ 

սպիտակափող սոխակի) 

համար: 

Կմշտադիտարկվի բազ-

մացող թռչունների 

բաշխվածությունը և 

բազմացման գործունեու-

Կարող է մնացորդային ազդեցություն 

լինել կարմիր բադի, սպիտակափող 

սոխակի և Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում բազմացող այլ 

թռչունների վրա: Բնական և 

կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա 

ազդեցությունների փոխհատուցման 

միջոցառումները նպաստավոր 

կլինեն մշտաբնակ/ բնադրող 

թռչունների պոպուլյացիաների 

համար: Փոխհատուցման 

առաջարկները կներառեն նրանց պո-

պուլյացիաների հաշվեկշռի ավելա-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.94 

 

Աղյուսակ 6.11.11. Կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների վրա 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

կում, որը թույլ կտա խուսափել 

կամ նվազագույնի հասցնել 

ազդեցություններն առաջին 

տարում 

գտնվում են նշված կիրճի 

հարևանությամբ: 

Հնարավոր է կառուցվեն 

հողի թմբեր՝ աղմուկը և 

վիզուալ խախտումը 

ծածկելու համար: 

թյան նշանները: ցում ապահովելու համար անհրա-

ժեշտ ցանկացած միջամտություն: 

Մասնավորապես, բնադրող թռչուն-

ների համար օգտակար կլինեն 

համայնքային պահպանման 

ծրագրերը, որոնք կենտրոնացած են 

Գորայքի ԿԹՏ-ի և/կամ առաջարկվող 

Ջերմուկի նոր ազգային պարկի վրա: 

Չվող թռչուններ, այդ 

թվում՝ գիշատիչներ  

Հնարավոր չէ լիովին խուսափել 

ազդեցություններից: Պետք է խու-

սափել գարնանը և աշնանն իրա-

կանացվող հիմնական գործողու-

թյուներից, մասնավորապես Որո-

տանի հովտով նյութերի ներմու-

ծումից: 

Վերգետնյա էլեկտրական 

նոր հաղորդալարերը 

կմեկուսացվեն և դրանց 

վրա կտեղադրվեն 

հատուկ շեղիչներ 

թռչունների համար: 

Ծրագրի զբաղեցրած տա-

րածքի կրճատմանն ուղ-

ղված ընդհանուր միջո-

ցառումները նաև նվազա-

գույնի կհասցնեն կերի 

հայթայթման տարածքի 

կորուստը: Ծրագիրը 

նպատակ ունի հնարավո-

րության սահմաններում 

աջակցել և նպաստել 

արածեցման ավանդա-

կան կազմակերպման 

գործընթացին (օր.՝ նվա-

Հիմնվելով մոնիտորինգի 

արդյունքների վրա` 

հնարավոր է անհրա-

ժեշտ լինեն լրացուցիչ 

այլ միջոցառումներ, 

որոնք ուղղված կլինեն 

որսացող թռչունների 

համար մանր կաթնա-

սունների պոպուլյացիա-

ների վերականգնմանը: 

Մնացորդային ազդեցությունները կա-

րող են բացահայտվել երկարաժամ-

կետ պայմաններում և անհրաժեշտ է 

իրականացնել մոնիտորինգ:  

Կարող է անհրաժեշտ լինի իրակա-

նացնել պահմանման դրական միջո-

ցառումներ՝ կրճատված կենսամիջա-

վայրի տարածքը և որակը կոմպեն-

սացնելու համար, օր.՝ ավելացնել 

կերի պաշարները կամ բարելավել 

Գորայքում կամ Ջերմուկի ԿԹՏ-նե-

րում որսագողության դեմ պայքարը: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.95 

 

Աղյուսակ 6.11.11. Կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների վրա 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

զագույնի հասցնել հովիվ-

ների համար մուտքի 

սահմանափակումները), 

հաշվի առնելով նրանց 

դերը մանր կաթնասուն-

ների և այլ որսացու կեն-

դանիների (որոնցով 

սնվում են գիշատիչ 

թռչունները) պահպան-

ման հարցում: 

Կաթնասուններ 

Գորշ արջ (Ursus arctos) 

(ըստ ՎԶԵԲ ԿՍ-6-ի 

սահմանման կրիտիկա-

կան կենսամիջավայր) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Արշակի հարավում անձեռնմխելի 

տարածքի առանձնացումը պաշտ-

պանում է բազմացման հայտնի 

մեկ վայրը, և եթե հետագայում այն 

ընդլայնվի ապա արդյունքում 

կպահպանվի բազմացման երկու 

վայր: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղմուկի սահմանափակ-

ման միջոցառումներն օգ-

տավետ կլինեն արջերի 

համար՝ մթնշաղից մինչև 

լուսաբաց ժամանակա-

հատվածում: Փոխակրիչը, 

ցանկապատումն ու այլ 

գծային ենթակառուց-

վածքը կնախագծվեն այն-

պես, որպեսզի հնարավոր 

լինի ապահովել գորշ ար-

ջի տեղաշարժը, ներառ-

յալ՝ անհրաժեշտության 

դեպքում տեղադրել ան-

ցումներ: 

Կարող է անհրաժեշտ 

լինի բարելավել կերի 

պաշարների ավելացման 

միջոցառումները` 

կերավայրի կորստի կամ 

արգելքների պատճառով 

հարմար տարածքներ 

մուտքի հնարա-

վորության կորստի 

հետևանքով: Նշված մի-

ջոցառումները կիրակա-

նացվեն, եթե մոնիտո-

րինգի արդյունքում 

պարզվի, որ տեղի է 

ունեցել պոպուլյացիայի 

նվազում: 

Մնացորդային ազդեցությունները հա-

վանական են` Ծրագրի մասշտաբով և 

առնչվող աղմուկի և խախտման 

մակարդակով, ինչպես նաև արգելք-

ների առկայությամբ պայ-

մանավորված կենսամիջավայրի 

մասնատման պատճառով:  

Ներկայումս թիվ 6 Կատարողական 

պահանջը առ այն, որ <Ծրագիրը չի 

ազդի բազմացման վայրերի և հանգս-

տանալու վայրերի ֆունկցիոնալ 

հնարավորության, կամ տեսակների 

գոյատևման, բազմացման արդյունա-

վետության կամ զբաղեցրած տա-

րածքի վրա>, առաջարկվում է 

կատարել անձեռնմխելի տարածք 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.11.11. Կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների վրա 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

 

 

 

 

 

ստեղծելու և առաջարկվող Ջերմուկի 

ազգային պարկի տարածքում 

բնական կենսամիջավայրի 

վերականգնման հետ կապված 

փոխհատուցման միջոցառումներ 

իրականացնելու միջոցով: 

Պոպուլյացիայի չափերի 

գնահատման արդյունքների հիման 

վրա պահանջվող ձեռքբերումները 

հաշվելու համար անհրաժեշտ է 

2015թ. ստացված տվյալների 

վերջնական վերլուծություն: 

Եվրասիական լուսան Նկատվել է և նրա վրա 

ազդեցությունից հնարավոր է 

խուսափել առանձնացված 

տարածքում  

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում: 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում: 

Կիրականացվի մշտադիտարկում և 

այս տեսակը պետք է օգտվի Ջերմուկի 

ազգային պարկում՝ բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցման 

միջոցառումներից: 

Բեզոարյան այծ Նկատվել է և նրա վրա 

ազդեցությունից հնարավոր է 

խուսափել առանձնացված 

տարածքում 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում: 

Հատուկ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում: 

Կիրականացվի մշտադիտարկում և 

այս տեսակը պետք է օգտվի Ջերմուկի 

ազգային պարկում՝ բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցման 

միջոցառումներից: 

Անողնաշարավորներ 

Երկարաբեղիկ բզեզներ 
(Dorcadion sevangense, 

D.sisianum Lazar և D. 

Ներկայումս կոնկրետ ոչ մի միջոցառում չի պահանջվում, որովհետև այս տեսակները 

չեն նկատվել Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում:  

Առկա տվյալներից ելնելով կարելի է 

փաստել, որ մնացորդային ոչ մի ազ-

դեցություն չի ակնկալվում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.11.11. Կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների վրա 

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ 
Առաջնահերթ կարևո-

րության ընկալիչները 

Խուսափել Կրճատել կամ 

նվազագույնի հասցնել 

Վերականգնել Մնացորդային ազդեցություն / 

փոխհատուցման անհրաժեշտություն 

bistriatum) 

Սողուններ 

Հայկական կամ Ռադ-

դեի իժ (Montivipera 
radii), հայկական լեռնա-

տափաստանային իժ 
(Vipera eriwanensis) և 

Կատվաօձ (Telescopus 
fallax) 

Բոլոր երեք տեսակներն էլ առկա 

են ԿՏՀ-ի տեղամասում: Այս 

տարածքի և Գնդեվազ գյուղի միջև 

ընկած փոքր ձորակը կարևոր է 

նրանց և բնադրող թռչունների 

համար համար: Փոխակրիչի 

ծրագիծը այլևս այդ ձորակով չի 

անցնում: Սակայն  այս 

սողունների վրա ազդեցութունը 

կապված կլինի պատճառվող 

անհանգստության հետ: 

Անհրաժեշտ է խստորեն 

սահմանափակել 

ավտոմեքենաների արագությունը՝ 

ճանապարհի վրա օձերին 

մեքենայի տակ գցելուց 

խուսափելու նպատակով: 

Նվազագույնի հասցնել 

զբաղեցվող տարածքը և 

պատահական 

վնասումները ԿՏՀ-ի 

տարածքում, 

մասնավորապես 

քարքարոտ լանջերին և 

ժայռոտ տարածքներում:  

Անհրաժեշտ է նաև 

տեղացիներին 

տեղեկացնել 

պահպանման համար այս 

տեսակների կարևոր 

նշանակությունը, ինչը 

թույլ կտա կրճատել 

օձերին դիտավորյալ 

սպանելու դեպքերը: 

Հաշվի առնելով Կարմիր 

գրքում նրանց 

կարգավիճակը 

անհրաժեշտ կլինի 

իրականացնել 

մշտադիտարկում: 

Մոնիտորինգի 

արդյունքներից կախված 

կարող է սողունների 

համար նպաստավոր 

կենսամիջավայրի 

վերականգնման 

անհրաժեշտություն 

առաջանալ: Հնարավոր 

վերականգնման 

միջոցառումները 

ներառում են  

հրդեհումները, հունձը, 

արածեցումը և 

անտառների 

նոսրացումը որոշ 

տարածքներում, 

հանքարդյունահանումից 

հետո: 

Ակնկալվում է, որ այս երեք տեսակի՝ 

տարածաշրջանի մակարդակով 

թվաքանակի վրա մնացորդային 

ազդեցությունները կլինեն փոքր, 

քանի որ միանգամայն բավարար 

կենսամիջավայր կա Ծրագրի 

ազդակիր տարածքից դուրս: 

Երկարաժամկետ ապագայում 

մնացորդային ազդեցությունները 

կարող են հայտնաբերվել 

մոնիտորինգի միջոցով: Հետագայում 

կենսամիջավայրի չափերի 

կրճատման և դրա որակի 

վատթարացման համար 

փոխհատուցելու նպատակով կարող 

է լինել պահպանման դրական 

միջոցառումների անհրաժեշտություն: 

Այս կապակցությամբ նախատեսվող 

Ջերմուկի ազգային պարկում կարող 

են իրականացվել վերականգնմանն 

ուղղված միջոցառումներ: 
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Աղյուսակ 6.11.12. Լայն տարածված՝ դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանության վրա 
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ընկալիչ Ծրագրի հետևանքները Մեղմացում 

Բուսականություն և 

բուսատեսակներ 

Առաջացող ազդեցությունները ներառում են հետևյալը` խոտաբույսերի, բանջարի և 

դեղատու տեսակների հավաքման ծավալների ավելացում` հնարավոր է առաջացնե-

լով թիրախային տեսակների պոպուլյացիաների նվազում: Այնուամենայնիվ, այս կա-

տեգորիայի տեսակները սովորաբար կարողանում են արդյունավետ վերականգնվել 

և բավականաչափ տարածված են, որպեսզի դրանց պոպուլյացիաները կարողանան 

վերականգնվել առանց ազդեցությունների մեղմացման հատուկ միջոցառումների 

իրականացման: 

Ոչ մի կոնկրետ մեղմացման միջոցա-

ռումներ անհրաժեշտ չեն 

Թռչուններ 

Ծրագրի հետ առնչվող հողօգտագործման փոփոխությունները և խախտումներն կազ-

դեն տարբեր թռչնատեսակների վրա, սակայն շատերը, լինելով համեմատաբար տե-

ղաշարժվող և հարմարվող, կկարողանան տեղափոխվել այլընտրանքային տարածք-

ներ: 

Ինչպես նշվում է Աղյուսակ 6.11.10-ում, 

առաջնահերթ կարևորություն ներկա-

յացնող կոնկրետ թռչնատեսակներ 

կմշտադիտարկվեն: Մշտադիտարկման 

ծրագիրը կընդլայնվի՝ այլ բնորոշ տե-

սակներ ներառելու համար, որպեսզի 

հնարավոր լինի որոշել, թե արդյոք կան 

չնախատեսված ազդեցություններ 

թռչունների վրա, մասնավորապես եր-

կարաժամկետ հեռանկարում: 

Կաթնասուններ (այդ 

թվում՝ չղջիկներ) 

Կաթնասունների վրա ընդհանուր առմամբ կազդեն կենսամիջավայրի կորուստը, 

հողօգտագործման փոփոխությունը, արգելքներից առաջացող հետևանքները, կեն-

սամիջավայրի մասնատումը և խախտումը: Կարող է լինել տեղի պոպուլյացիաների 

թվաքանակի նվազում, սակայն պոպուլյացիաները բավականաչափ դիմացկուն են, 

որպեսզի կարողանան ինքնուրույն վերականգնվել` առանց ազդեցության մեղմաց-

ման առանձնահատուկ միջոցառումների անհրաժեշտության: Ենթադրվում է, որ 

չղջիկներն ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ և սնվելու հարուստ կենսամիջավայ-

Ոչ մի կոնկրետ մեղմացման միջոցա-

ռումներ անհրաժեշտ չեն: Արգելքներից 

առաջացող հետևանքները կնվազեցվեն 

գորշ արջի համար առաջարկվող միջո-

ցառումների շնորհիվ: 
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Աղյուսակ 6.11.12. Լայն տարածված՝ դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանության վրա 
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ընկալիչ Ծրագրի հետևանքները Մեղմացում 

րեր՝ անկախ Ծրագրի գոյությունից: 

Անողնաշարավորներ 

(ցամաքային և ջրա-

յին) 

Անողնաշարավորների համար ամենակարևոր տարածքներն ընդհանուր առմամբ 

Ծրագրի ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս են: Ծրագիրը կարող է ուժեղաց-

նել ջրի որակի վրա առկա ազդեցությունները` ընդարձակ տարածքներից բուսակա-

նության հանման, մակերևութային ջրային մարմինների վրա նստվածքների և կար-

ճատև փոշու նստվածքի ձևավորման միջոցով: 

Մեղմացման կոնկրետ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում: Այնուամենայնիվ, 

կշարունակվի մակերևութային ջրերի 

որակի մշտադիտարկումը՝ կիրառելով 

ջրային անողնաշարավորների վերա-

բերյալ ցուցանիշները: 

Սողուններ և երկկեն-

ցաղներ 

Ելակետային պայմաններում սողունների համար հիմնական ռիսկը որսի կենսա-

զանգվածի նվազումն է, որ տեղի է ունենում արոտավայրերի որակի վատացման 

հետևանքով: Շահագործման ընթացքում Ծրագրի գործողությունները կհանգեցնեն 

սողունների կենսամիջավայրի ընդհանուր հասանելիության նվազման: Ծրագրի 

արդյունքում կվերանան նաև որոշ գերխոնավ տարածքներ, որտեղ կան երկկենցաղ-

ների մեծ պոպուլյացիաներ: Գերխոնավ տարածքների և ջրհոսքերի աղտոտումը 

նույնպես կարող է ազդել երկկենցաղների պոպուլյացիաների վրա: 

Մեղմացման կոնկրետ միջոցառումներ 

չեն պահանջվում, քանի դեռ մակերևու-

թային ջրերի որակի մշտադիտարկման 

ծրագրի արդյունքները ցույց չտան վատ-

թարացում, ինչի դեպքում կիրականաց-

վի երկկենցաղների հետազոտություն: 

Ձկներ 

Ծրագիրը կարող է ազդել Որոտան և Արփա գետերի ձկների պոպուլյացիաների վրա: 

Սկզբնական վիճակում ձկների պոպուլյացիաներն ավելի քիչ են, քան պետք է լինեն` 

ջրահոսքերում առկա արհեստական արգելքների, ներառյալ հիդրոհանգույցների 

պատճառով: Չկան ձկների անցատեղեր, օր.՝ Սպանդարյանի ջրամբարից ձկները չեն 

կարող գնալ գետի վերին հոսանքները, և դա զսպում է պոպուլյացիաների աճը: Ծրա-

գրի ջրային հաշվեկշռի մոդելի համաձայն` հոսքի վրա ազդեցություններն աննշան 

կլինեն նույնիսկ ցածր հոսքային ժամանակաշրջաններում և աղտոտումից խուսափե-

լու համար առաջարկվում են խիստ միջոցառումներ: 

Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ միջոցա-

ռում չի պահանջվում, բացառությամբ 

այն դեպքերից, եթե Ծրագրի գործողութ-

յունների արդյունքում գետում հոսքերը 

ավելի ցածր կլինեն, քան կանխատես-

վում է, կամ մակերևութային ջրերում 

աղտոտիչ նյութերի բաց թողնման դեպ-

քում, այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի 

կատարել ձկների հետազոտություններ: 
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Աղյուսակ 6.11.13. Պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների վրա 
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Տեղամաս կամ տարածք Ծրագրի հետևանքների համառոտ նկարագիրը և մեղմացման միջոցառումները 
Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ (ինտեն-

սիվ օգտագործվող) կետ (Conservation Internatio-

nal) 

Ծրագիրը ազդեցություն չունի ինտենսիվ օգտագործվող կետի զգալի հատվածի վրա կամ դրա սահ-

մաններում պահպանման ենթակա թիրախային տեսակների վրա, ուստի ոչ մի մեղմացման 

միջոցառումներ անհրաժեշտ չեն: 

Կովկասի խառն անտառների տարածաշրջան 

ԿՏՀ-ի տեղանքում մշակահողերի միջև հանդիպում են թփերով ծածկված բուսականության դեգրա-

դացված կղզյակներ, որտեղ առկա է կովկասյան էնդեմիկ բուսատեսակ (օր.`Phelypaea tournefortii) և 

դանդաղ աճող գիհու թփեր (օր.` Juniperus polycarpus): Սրանք շատ լավ օրինակներ չեն ամբողջ Էկո-

տարածաշրջանի համատեքստում: Ծրագիրը նախագծվել է այնպես, որ չվնասի մնացած առանձին 

թփերը, իսկ ազդեցության ենթարկվող փոքր հատվածները կտեղափոխվեն այլ վայրեր: 

Պետական արգելավայրեր (Ջերմուկի անտառա-

յին, Հերհերի նոսրանտառային և Ջերմուկի ջրա-

բանական)  

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում, մեղմացման ոչ մի միջոցառում անհրաժեշտ չէ: 

Սևան ազգային պարկ Ազդեցությունների չեն ենթարկվում, մեղմացման ոչ մի միջոցառում անհրաժեշտ չէ: 

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկ 

Ծրագիրը բացահայտել է ընդհանուր առմամբ կենսաբազմազանության և բնական կենսամիջավայ-

րերի վրա որոշ ազդեցությունների փոխհատուցման հնարավորությունները, Ջերմուկ ազգային պար-

կի ծրագրային առաջարկի կառավարման պլանի շրջանակում: Վերջինս զգալիորեն կբարձրացնի 

տարածաշրջանային պահպանման արդյունավետությունը և բնության պահպանությունը: 

Ջերմուկի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանության հիմ-

նական տարածքը, որը որոշվել է ընտրության 

ընդունված չափանիշների հիման վրա 

Ծրագիրը ուղղակի չի ազդի ԿԹՏ-ի վրա: ԿԹՏ-ում ծնունդ առած՝ Ծրագրի ազդեցության տարածքից 

օգտվող տեսակների վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները ներառված են 

Աղյուսակ 6.11.11-ում: Ջերմուկի ազգային պարկի ստեղծումը օգտավետ կլինի այս տեսակների 

համար: Մեղմացմանն ուղղված լրացուցիչ այլ միջոցառումներ չեն պահանջվում: 

Գորայքի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանության հիմ-

նական տարածքը, որը որոշվել է ընտրության 

ընդունված չափանիշների հիման վրա 

Ծրագիրը ուղղակի չի ազդի ԿԹՏ-ի վրա: ԿԹՏ-ում ծնունդ առած՝ Ծրագրի ազդեցության տարածքից 

օգտվող տեսակների, մասնավորապես տափաստանային հողմավար բազեի վրա ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները ներառված են Աղյուսակ 6.11.11-ում: Մեղմացմանն ուղղված 

լրացուցիչ այլ միջոցառումներ չեն պահանջվում: 
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6.11.7 Ամփոփում և եզրակացություններ 

Ազդեցությունների գնահատման գործընթացում հայտնաբերվել են առաջնահերթ 

կարևորության կենսաբազմազանության մի շարք ընկալիչներ, որոնք Ծրագրի 

գործողությունների ազդեցությունը կկրեն: Կիրառվել է մեղմացման հիերարխիա՝ 

հնարավորության սահմաններում այդ ազդեցություններից խուսափելու, դրանք 

նվազեցնելու և վերականգնելու համար, նախքան էական մնացորդային 

ազդեցությունների հայտնաբերման դեպքում դրանց համար փոխհատուցման 

միջոցառումներ դիտարկելը: Լիդիան ընկերությունը նպատակ է դրել Ծրագրի հետ 

կապված չունենալ կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ, ինչպես նաև 

պարտավորվել է չունենալ բնական կենսամիջավայրի ոչ մի կորուստ, ինչպես 

սահմանվում է ՄՖԿ-ի թիվ 6 ԿՍ-ով և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 ԿՊ-ով, և ապահովել հաշվեկշռի 

ավելացում կրիտիկական կենսամիջավայրի առանցաքային տեսակների համար: 

 

Ստորև նկարագրվում է գնահատման գործընթացի հիմնական արդյունքները: 

Ազդեցությունների, դրանց մեղմացմանն ուղղված միջոցառումների և մնացորդային 

ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 6.11.14-ում: 

Մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ բոլոր պարտավորություններն արտացոլված 

են Ծրագրի պարտավորությունների գրանցամատյանում, ինչպես նաև 

Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (տե՛ս Գլուխ 8): 

 Ծրագրի տեղամասը գտնվում է ընդարձակ բնական կենսամիջավայրով (ըստ 

ԿՍ6/ԿՊ6 սահմանման) բնութագրվող տարածաշրջանում: Ծրագրի 

գործողությունները կհանգեցնեն այսպիսի կենսամիջավայրի կորստի և 

դեգրադացման: Հնարավորության սահմաններում կկիրառվեն ազդեցություններից 

խուսափելուն և դրանց մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ, ինչպես նաև 

կիրականացվի գիտահետազոտական ծրագիր՝ հանքի շահագործումից հետո 

վերականգնմանը նախապատրաստելու համար: Բացի այդ, առանձնացվել են 

անձեռնմխելի տարածքներ: Չնայած դրան Ծրագիրը կկիրառի նաև բնական 

կենսամիջավայրի վրա իր ուղղակի ազդեցությունները փոխհատուցելու զգուշավոր 

մոտեցում: Սա կիրականացվի առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի նախագծման 

հետ միասին, որն արդեն ընթացքի մեջ է: 

 Հանքափոսերը կազդեն Մատնունի ծիրանավորի համար 1-ին կարգի կրիտիկական 

կենսամիջավայրի վրա: Կլինեն առնվազն կարճաժամկետ մնացորդային 

ազդեցություններ: Այդուհանդերձ, ամեն ջանք կգործադրվի պահպանելու կենսունակ 

պոպուլյացիան կամ այն վերականգնել երկարաժամկետ հեռանկարում: 

Ընկերությունն իրականացնում է լայնածավալ գիտահետազոտական ծրագիր 
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(օգտագործել հանքի տարածքից տեղափոխված բույսերը), որի նպատակն է 

ուսումնասիրել բույսերի տեղափոխան և բազմացման եղանակները: Եթե 

աշխատանքի արդյունքները կասկածի տակ դնեն հանքի շահագործումից հետո 

բուսատեսակի հաշվեկշռի ավելացում ապահովելու հնարավորությունը, ապա 

կնախատեսվեն և կիրականացվեն փոխհատուցման միջոցառումներ: 

 Ծրագիրն ազդում է գորշ արջերի համար կրիտիկական համարվող կենսամիջավայրի 

վրա: 2015թ. իրականացված հետազոտությունները հաստատեցին Ամուլսարի վրա 

բազմացման համար կանոնավորապես օգտագործվող կենսամիջավայրի 

առկայությունը: Ծրագրի գործողությունների հետևանքով հնարավոր 

ազդեցություններ կլինեն առավելագույնը 10 արջի (մայր արջի, տարբեր տարիքի 

երիտասարդ արջերի և պարբերաբար այցելող արուների) վրա: Նախատեսվող 

առանձնացված անձեռնմխելի տարածքը թույլ կտա խուսափել արջերի 

որջատեղիների վրա ազդեցություններից: Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներից 

և համապատասխան պաշտոնական ձևակերպումներից հետո առանձնացված 

տարածքը կարող է ընդլայնվել՝ ընդգրկելով  Սարավանի հյուսիսում անտառածածկ 

տարածքում գտնվող երկրորդ որջատեղին: Արգելքների հետևանքները նվազագույնի 

հասցնելու նպատակով փոխակրիչի նախագծում կներառվեն անցումներ վայրի 

կենդանիների համար: Հնարավորության սահմաններում շինարարական 

աշխատանքները կիրականացվեն փուլերով վաղ գարնան ժամանակահատվածը 

շրջանցելու համար, երբ մայր արջը իր քոթոթների հետ դուրս է գալիս 

ձմեռելու/բազմանալու որջերից: Այդուհանդերձ, մնացորդային ազդեցությունների 

հավանականությունը մեծ է՝ կապված պատճառվող անհանգստության բարձր 

մակարդակի հետ, երբ կսկսվեն շահագործման աշխատանքները և արջերը կփոխեն 

իրենց տեղը: Առավել ընդարձակ տարածքում հետազոտությունները հաստատեցին, 

որ նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկը նպաստավոր պայմաններ է ապահովում 

Գորշ արջի բազմացման և սնվելու կենսամիջավայրի պահպանման և վերականգնման 

համար: Գորշ արջի վրա ազդեցությունների համար փոխհատուցման 

գործողությունները կներառվեն ազգային պարկի կառավարման պլանում, սակայն 

ճշգրիտ պահանջները հաշվել հնարավոր չէ, քանի դեռ չի կատարվել հետազոտության 

տվյալների վերջնական վերլուծություն: 

 Ծրագրի տարածքը կեր հայթայթելու և որս անելու կենսամիջավայր է ապահովում 

բազմացող և չվող թռչունների (հատկապես գիշատիչ թռչունների) համար, որոնցից մի 

քանիսը ազգային և/կամ միջազգային մակարդակով գրանցված են որպես 

անհետացման վտանգի տակ գտնվող տեսակներ: Թեպետ ակնկալվում է, որ Ծրագիրը 

էական չի ազդի այս տեսակների վրա, նախագծման ժամանակ կուսումնասիրվեն այդ 
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ազդեցությունները կրճատելու տարբերակները, և շահագործման ողջ ընթացքում 

կիրականացվի մշտադիտարկում անկանխատեսելի ազդեցություններ հայտնաբերելու 

և համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու համար: 

 Ծրագրի տարածքը, հատկապես ԿՏՀ-ի տեղամասը կարևոր կենսամիջավայր է 

ապահովում սողունների համար, հատկապես երեք տեսակի համար, որոնք ազգային 

և/կամ միջազգային մակարդակով գրանցված են որպես խոցելի տեսակ: Թեպետ 

ենթադրվում է, որ Ծրագիրը էական ազդեցություն չի ունենա այս տեսակների վրա, 

քանի որ Ծրագրի տարածքից դուրս կան նպաստավոր շատ կենսամիջավայրեր, 

այնուամենայնիվ Ծրագրի մանրամասն նախագծման ժամանակ կդիտարկվեն 

ազդեցությունները նվազեցնելու տարբերակներ, ինչպես նաև Ծրագրի շահագործման 

ողջ ընթացքում կիրականացվի մշտադիտարկում՝ ցանկացած անսպասելի 

ազդեցություն հայտնաբերելու և համապաստախան գործողություններ կատարելու 

համար:  

 

Ծրագրի Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (ԿԳՊ) և 

Կենսաբազմազանության կառավարման պլանում (ԿԿՊ) մշակվել են սույն ԲՍԱԳ-ից 

բխող անհրաժեշտ գործողությունները: ԿԳՊ-ը հիմնականում վերաբերում է Ծրագրի 

փոխատուների պահանջները կատարելու համար անհրաժեշտ գործողություններին, 

ներառյալ՝ 

 Տեսակներին առնչվող գործողությունների պլանները (ՏԳՊ). այս պլանները մշակվել են 

Ծրագրի ազդեցությունը կրող կրիտիկական կենսամիջավայրի երկու տեսակների 

համար՝ մատնունի ծիրանավորի և գորշ արջի, որոնց համար անհրաժեշտ է 

իրականացնել հետազոտական աշխատանքների վերջնական վերլուծություն մինչև 

Ծրագրի մեղմացման ռազմավարությունը վերջնական տեսքի բերելը: 

 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը (ԿԽՌ). նկարագրում է 

փոխհատուցման վերաբերյալ Ծրագրի մոտեցումը և մանրամասնում է լրացուցիչ հե-

տազոտական աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել բնական կենսամիջա-

վայրի ոչ մի կորուստ չունենալու համար փոխհատուցման նախագիծը կյանքի կոչելու 

համար: Փաստաթուղթը կմշակվի և կկատարելագործվի լրացուցիչ աշխատանքներ 

սկսելուն պես, և վերջապես կդառնա Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառա-

վարման պլան (ԿՓԿՊ): 

 

ԿԿՊ-ն նկարագրում է կենսաբազմազանության հետ կապված գործողությունները, որոնք 

նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի ենթակառուցվածքների նախագծման, շինարա-

րության, շահագործման և ապամոնտաժման շրջանակներում: Այս փաստաթուղթը ման-
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րամասնում է Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվող նպատակային գործո-

ղությունները՝ պարտավորությունների, ժամանակացույցերի և մշտադիտարկման պա-

հանջների հետ միասին: ԿԿՊ-ն իրականացվում է Ծրագրի Բնապահպանական և սոցիա-

լական կառավարման պլանի մի մաս, որը քննարկվում է Գլուխ 8-ում: 

 

Բացի վերը նշվածից, կմշակվի Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման 

պլան, որը կիրականացվի Ծրագրի իրականացմանը զուգընթաց: Նշված ծրագրի նպա-

տակն է ապացուցել, որ կատարվում են ԲՍԱԳ-ում և դրա հետ կապված փաստաթղթե-

րում նշված պարտավորությունները, այն է՝ ապահովել բնական կենսամիջավայրի հաշվե-

կշռի ոչ մի կորուստ և կրիտիկական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ավելացում, որի նպա-

տակով կպահանջվի իրականացնել ԲՍԱԳ-ում բացահայտված առաջնահերթ կարևորու-

թյան կենսաբազմազանության, ներառյալ՝ բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի 

(ինչպես նաև կրիտիկական կենսամիջավայրի առանցքային տեսակների) մշտադիտար-

կում: Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման պլանը նպատակաուղղված 

կլինի նաև հաստատելու ԲՍԱԳ-ի կանխատեսումները, որ կոնկրետ տեսակներ Ծրագրի 

գործողություններից էական ազդեցություններ չեն կրի, որը կենթադրի բազմացող թռչնա-

տեսակների, կաթնասունների, անողնաշարավորների և սողունների (ինչպես առանձնաց-

վում է ԲՍԱԳ-ում) մշտադիտարկում: Սա հնարավորություն կտա հայտնաբերել ցանկա-

ցած անկանխատեսելի ազդեցություն Ծրագրի իրականացման ընթացքում: Մոնիտորինգի 

այս պլանը կմշակվի մինչշինարարական փուլի ընթացքում: 

 

Լիդիան ընկերությունը քննարկում է կենսաբազմազանության անկախ խորհրդատվական 

խումբ ստեղծելու հարցը և ընկերությունը համագործակցելու է Ծրագրի փոխատուների 

հետ՝ հնարավոր տեխնիկական առաջադրանքներ մշակելու նպատակով: 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Պահպանման կարևորության տարածքներ / պետական պահպանվող տարածքներ 

Կովկասյան կենսաբազ-

մազանության թեժ կետ  

(Conservation Interna-

tional) 

Ազդեցություն՝ ամբող-

ջությամբ Ծրագրի առ-

կայությամբ պայմանա-

վորված 

Բնական կենսամիջավայ-

րի կորուստ և դեգրա-

դացում 

Ծրագիրը չի ազդի ինտենսիվ օգ-

տագործվող թեժ կետի զգալի հատ-

վածի կամ դրա սահմաններում 

պահպանման ենթակա թիրախային 

տեսակների վրա: 

Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ 

միջացառումներ չեն պահանջ-

վում: 

Ընդհանուր առմամբ, «ոչ 

մի կորուստ» ռազմավա-

րությունը պետք է նշա-

նակի, որ թեժ կետը փոխ-

զիջման ենթակա չէ: 

Կովկասյան խառն 

անտառների էկոշրջան 

Չկան ուղղակի ազդե-

ցություններ որևէ 

կարևոր տարրերի վրա: 

Հնարավոր են անուղ-

ղակի ազդեցություններ՝ 

արածեցման կենտրո-

նացման և կոնցեսիոն 

տարածքից դուրս այլ 

գործունեությունների 

իրականացման 

հետևանքով: 

ԿՏՀ-ի տեղանքում մշա-

կահողերի միջև հանդի-

պում են թփերով ծածկ-

ված բուսականության դե-

գրադացված կղզյակներ, 

որտեղ առկա է կովկաս-

յան էնդեմիկ բուսատե-

սակներ: Սրանք շատ լավ 

օրինակներ չեն ամբողջ 

Էկոտարածաշրջանի հա-

մատեքստում: 

Շատ քիչ են ենթարկվում ազդեցու-

թյունների: 

Ծրագիրը նախագծվել է այն-

պես, որ հնարավոր լինի շրջան-

ցել մնացած առանձին թփերը, 

իսկ ազդեցության ենթարկված 

շատ քիչ քանակություն կտեղա-

փոխվի: 

Առաջարկվող Ջերմուկի 

ազգային պարկում բնա-

կան կենսամիջավայրի 

փոխհատուցումը օգտա-

վետ կլինի գիհու թփերի 

համար: 

Պետական արգելավայ-

րեր (Ջերմուկի անտա-

ռային, Հերհերի նոսր-

անտառային և Ջերմու-

կի ջրաբանական) 

Չկան ուղղակի ազդե-

ցություններ որևէ 

կարևոր տարրերի վրա: 

Ազդեցությունների չի 

ենթարկվում 

Ոչ էական Մեղմացման ոչ մի միջոցառում 

չի պահանջվում 

Ոչ էական 

Սևանի ազգային պարկ Չկան ուղղակի ազդե-

ցություններ որևէ 

կարևոր տարրերի վրա: 

Ազդեցությունների չի են-

թարկվում: 

Ոչ էական Մեղմացման ոչ մի միջոցառում 

չի պահանջվում: 

Ոչ էական 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Առաջարկվող Ջերմուկի 

ազգային պարկ 

Ոչ մի ուղղակի ազդե-

ցություն կարևոր նշա-

նակության որևէ տար-

րի վրա: 

Ազդեցությունների չի 

ենթարկվում: 

Ոչ էական Ծրագիրը նախատեսում է 

ստեղծել բնական կենսամիջա-

վայրի փոխհատուցում Ազգա-

յին պարկում, որը կբարելավի 

տարածաշրջանային պահպան-

ման և բնապահպանության 

վիճակը: 

Դրական ազդեցություն 

Ջերմուկի ԿԹՏ Հավանական անուղղա-

կի ազդեցություն՝ 

մշտաբնակ տեսակների 

համար կերավայրի 

կորստով պայմանա-

վորված: 

Ծրագրի ազդեցության 

տարածքը կերի հայթայթ-

ման կենսամիջավայր է 

ապահովում որոշ թռչուն-

ների համար, որոնք բազ-

մանում են Ջերմուկի 

ԿԹՏ-ում: 

Ազդեցություն կրող թռչունները կեր 

հայթայթելու նպատակով թռչում են 

ընդարձակ տարածքների վրայով: 

Հետազոտությունների արդյունքնե-

րը ցույց են տալիս, որ առանցքային 

տեսակները Ծրագրի տարածքից 

օգտվում են իրենց կերի հայթայթ-

ման ժամանակի <20%: 

Մեղմացման ոչ մի լրացուցիչ 

գործողություն անհրաժեշտ չէ 

Ոչ էական 

Գորայքի ԿԹՏ՝ տա-
փաստանային հողմա-
վար բազեի բազմացող 

գաղութը 

Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը փոփոխվել է, 

մասնավորապես ԿՏՀ-ն 

տեղափոխվել է ԿԹՏ-ի 

տարածքի սահմաննե-

րից դուրս: 

Հավանական անուղղա-

կի ազդեցություն՝ օժան-

դակ կենսամիջավայրի 

կորստով պայմանա-

վորված: 

Տափաստանային հողմա-

վար բազեի նախընտրելի 

որսավայրի և չխախտված 

կերավայրի տարածքների 

հնարավոր կորուստ: 

Տափաստանային հողմավար բազեի 

վերաբերյալ առանձին քննարկումը 

տե՛ս ստորև: 

Մեղմացման ոչ մի լրացուցիչ 

գործողություն անհրաժեշտ չէ: 

Ոչ էական 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Բույսեր և բուսականություն 

Տեսակներով հարուստ 

ենթալպյան մարգագե-

տիններ և ալպյան տար-

րերով ենթալպյան մար-

գագետիններ: 

Ծրագրի, ներառյալ՝ բա-

ցահանքերի զբաղեցրած 

տարածքի մի մեծ հատ-

ված բուսականության 

այս տիպերի վրա է և 

շրջանցել չի լինի: 

Բնական բուսականու-

թյան կորուստ և դեգրա-

դացիա 

Բուսականության այս տիպերը լայն 

տարածված են տարածաշրջանում, 

սակայն նրանց վիճակը վատանում 

է, և ՀՀ-ում այս տիպերը չեն պաշտ-

պանվում: 

Արշակի առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքը 

կպահպանի որոշակի 

չվնասված բնական բուսակա-

նություն, ներառյալ՝ տեսակ-

ներով հարուստ ալպյան տար-

րերով մարգագետինների տա-

րածքը: Հնարավորության սահ-

մաններում ենթակառուցվածք-

ները կտեղադրվեն այնպես, որ 

հնարավոր լինի խուսափել 

բնական բուսականության տի-

պերի լավ օրինակներից, և 

մասնավորպես այն քարերից, 

որոնց վրա աճում է մատնունի 
ծիրանավորը: Փորձ կարվի տե-

ղափոխել գիհու թփերը: 

Նախատեսվում է հանքի շահա-

գործումից հետո վերականգնել 

ազդեցության ենթարկված բո-

լոր տարածքները: 

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգա-

յին պարկում կստեղծվի բնա-

կան կենսամիջավայրի փոխհա-

տուցման տարբերակ՝ Ծրագրի 

Բնական կենսամիջա-

վայրի հաշվեկշռի ոչ մի 

կորուստ, ընդունելով 

փոխհատուցումը հաջող-

ված: 

Թփուտներով, մասնա-

վորապես գիհու, հա-

րուստ բուսականու-

թյուն: 

Գիհու թփուտների 

կղզյակներ են հանդի-

պում ԿՏՀ-ի և փոխա-

կրիչ միջանցքի տեղան-

քում: 

Բնական բուսականու-

թյան կորուստ և դեգրա-

դացիա: 

Այս տիպը հազվագյուտ է Ամուլսա-

րի վրա, սակայն այն ավելի տա-

րածված է Ջերմուկի ԿԹՏ-ում, 

որտեղ արածեցումը ցածր ինտեն-

սիվություն ունի: 

Բնական և կիսաբնա-

կան բուսականության 

տիպեր. լեռնային մար-

գագետիններ, լեռնա-

մարգագետնային տա-

փաստաններ, գերխո-

նավ տարածքներ: 

ԴԱԼ, հանքատար և 

մերձատար ճանա-

պարհներ 

Բնական բուսականու-

թյան կորուստ և դեգրա-

դացիա 

Ծրագիրն սրում է բնական կենսա-

միջավայրի չափերի և որակի շա-

րունակական նվազման տարածա-

շրջանային միտումը՝ հնարավոր 

ազդեցություն ունենալով նաև հող-

օգտագործման ավանդական ձևերի 

կենսունակության վրա: 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

զբաղեցրած տարածքով և հա-

րակից բուֆերային և արգելված 

գոտիներով պայմանավորված 

բնական կենսամիջավայրի կո-

րուստն ու դեգրադացիան փոխ-

հատուցելու համար: 

22 էնդեմիկ բույսերի 

տեսակներ 

Հնարավոր է որոշակիո-

րեն շրջանցել կամ 

տեղափոխել (օր.՝ 

Fritillaria armena բուսա-

տեսակը), բայց ոչ բոլոր 

դեպքերում: 

Կորուստ և խախտում Մատնունի ծիրանավորից (առան-

ձին նկարագրվում է ստորև) բացի 

բոլորը լայն տարածված են Ծրագրի 

առավել ընդարձակ ազդեցության 

տարածքում: 

  

Մատնունի ծիրանա-
վորի Ամուլսարի ենթա-

պոպուլյացիան 

Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքի մի մեծ հատ-

ված, ներառյալ բացա-

հանքերը, մատնունի 
ծիրանավորի համար 

կրիտիկական կենսա-

միջավայրում է: 

Ամուլսարի պոպուլյա-

ցիայի 21-ից մինչև 33%-ը 

կվերանա: Մյուս բույսերը 

կարող են վնաս կրել 

առնչվող ենթակա-

ռուցվածքների (ճանա-

պարհներ կամ կածան-

ներ) շինարարության, 

ինչպես նաև կարճատև 

փոշու նստվածքագոյաց-

ման հետևանքով կամ 

միկրոկլիմայի տեղայ-

նացված փոփոխու-

թյունների արդյունքում, 

Ամուլսարի ենթապոպուլյացիան 

ՀՀ-ում գրանցված երեք, և աշխար-

հում գրանցված հինգ հայտնի պո-

պուլյացիաներից մեկն է: 

Արշակի առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքը պահ-

պանում է պոպուլյացիայի մի 

մասը: Ամեն ջանք գործադրվել 

է ենթակառուցվածքը 

նախագծելու այնպես, որ 

հնարավոր լինի շրջանցել այս 

բուսատեսակը: Հանքափոսի 

սահմաններում գտնվող 

բույսերը տեղափոխվել են 

համապատասխան գիտա-

հետազոտական և բազմացման 

համար նախատեսված այլ 

կենտրոններ: 

Ողջամիտ ժամկետում 

կապահովվի թվաքանա-

կի ավելացում, ներկա-

յումս ենթադրվում է 20 

տարվա ընթացքում, եթե 

վերականգնման տեխնի-

կան արդյունավետ լինի: 

Անհրաժեշտության դեպ-

քում կդիտարկվեն փոխ-

հատուցման տարբերակ-

ներ: 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

որը կարող է ազդել ջրերի 

առկայության վրա: 

Կարևոր գիտահետազոտական 

ծրագիր է ստեղծվել, որի նպա-

տակն է որոշել վերականգնման 

օպտիմալ պայմանները և աճեց-

նել բույսերը և ավելացնել 

նրանց թվաքանակը հանքի 

շահագործումից հետո: 

Բուսականության և 

բույսերի այլ տեսակներ, 

որոնք համարվում են 

դիմացկուն և լայն տա-

րածված 

Կորուստ և խախտում Ուղղակի ազդեցություն-

ները կարող են ներառել 

խոտաբույսերի, բանջարի 

և դեղատու բույսերի հա-

վաքման վրա: 

Այս կատեգորիայի տեսակները 

որպես կանոն ունակ են կրկին բազ-

մանալու և բավականին լայն տա-

րածված են՝ պոպուլյացիաները վե-

րականգնելու համար: 

Ոչ մի լրացուցիչ մեղմացման 

միջոցառում անհրաժեշտ չէ 

Ոչ էական 

Թռչուններ 

Գիշանգղ  Ծրագրի գործողություն-

ների արդյունքում 

Ջերմուկի կիրճում 

բնադրման վայրը որևէ 

ազդեցության չի 

ենթարկվի, սակայն 

ԿՏՀ-ի տեղամասը 

սնվելու համար երբեմն 

օգտագործվող տարածք 

է: 

Բազմացող զույգի կերա-

վայրը կարող է վնասվել և 

առկա է թունավորման 

ռիսկ: 

Մոնիտորինգի արդյունքները ցույց 

են տալիս, որ բազմացող զույգը 

Ծրագրի ազդեցության տարածքից 

օգտվում է՝ ծախսելով իր սնվելու 

ժամանակի շատ քիչ մասը: 

Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում 

անհրաժեշտ չէ: Զգուշավոր մո-

տեցում կցուցաբերվի՝ հաշվի 

առնելով նրանց վտանգված 

կարգավիճակը: 

Էչ էական  

Բալոբան Կերավայրի կորուստ 

Ծրագրի տարածքում 

ընդհանրապես 

Ազդեցություն կարող է 

լինել հավանական մշտա-

կան համարվող առանձ-

Ոչ հաճախ են հանդիպում և բացա-

կայում է Ծրագրի ազդեցության 

տարածքում հաստատված բազ-

Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում 

անհրաժեշտ չէ: Զգուշավոր մո-

տեցում կցուցաբերվի՝ հաշվի 

Էչ էական  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.110 

 

Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

նյակների փոքր թվի 

սնվելու վրա: 

մացման նշաններ: առնելով նրանց վտանգված 

կարգավիճակը: 

Տափաստանային հող-

մավար բազե 

Կերավայրի կորուստ 

ընդհանուր առմամբ 

Ծրագրի տարածքում 

Նախընտրելի որսավայրը 

կարող է փչանալ 

նստվածքագոյացման, 

բուսականության տրոր-

ման պատճառով: 

Չեզոքից չափավոր Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում 

անհրաժեշտ չէ: Այնուամենայ-

նիվ կշարունակվի բազմացող 

գաղութի մշտադիտարկումը և 

մեղմացման միջոցառումներ 

կիրականացվեն, եթե անբարե-

նպաստ ազդեցություններ 

նկատվեն: 

Ընդունվում է որպես 

մեղմ ռիսկ, քանի դեռ մո-

նիտորինգի արդյունքում 

այլ բան չի հաստատվել 

Այլ տեսակներ, որոնք 

ընդգրկված են ՀՀ Կար-

միր գրքում և որոնք 

բազմանում են Ծրագրի 

ազդեցության տարած-

քում 

Ընդհանուր առմամբ 

Ծրագրի, հատկապես 

փոխակրիչի, սպասար-

կող ճանապարհի, հան-

քի մերձատար ճանա-

պարհի և ԿՏՀ-ի առկա-

յությունը 

ԿՏՀ-ի հյուսիսում գտնվող 

ժայռոտ կիրճը բարորակ 

կենսամիջավայր է 

թռչունների համար: 

Փոխակրիչի և հանքի ճա-

նապարհների առկայու-

թյունը կարող են ազդել 

բնադրող թռչունների 

վրա: 

Էական, հաշվի առնելով այն փաս-

տը, որ ԿՏՀ-ի արևելքում բազմա-

նում են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանց-

ված տեսակներ: 

Ծրագրի աշխատանքների նա-

խագծման ժամանակ կուսում-

նասիրվեն ազդեցությունները 

նվազեցնելու տարբերակներ: 

Կմշտադիտարկվեն բազմաց-

ման տեղաբաշխումն ու նշան-

ները: Բնական կենսամիջավայ-

րի փոխհատուցման միջոցա-

ռումները նպաստավոր կլինեն 

այս տեսակների համար: 

Ընդունվում է որպես 

մեղմ ռիսկ, քանի դեռ մո-

նիտորինգի արդյունքում 

այլ բան չի հաստատվել: 

Չվող թռչուններ, հատ-

կապես գիշատիչ 

թռչուններ 

Կերավայրի կորուստ 

Ծրագրի տարածքում 

ընդհանուր առմամբ, և 

հատկապես ԿՏՀ-ի և 

ԴԱԼ-ի տարածքում: 

Էլեկտրական 

Կենսամիջավայրի կո-

րուստը կարող է կրճատել 

մանր կաթնասունների 

պոպուլյացիաները և 

կերի առկայությունը: 

Լուսավորումը և օդով 

Առկա է այլընտրանքային ընդար-

ձակ կերավայր, ուստի առկա կերա-

վայրի մի փոքր մասը ազդեցության 

կենթարկվի Ծրագրի գործողու-

թյունների արդյունքում: 

Էլեկտրահաղորդման նոր 

լարերը կմեկուսացվեն և դրանց 

վրա կտեղադրվեն հատուկ 

շեղիչներ: 

Ծրագիրը կձգտի հնարավորինս 

աջակցել և նպաստել ավանդա-

Ոչ էական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 
Փետրվար 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 6.11.111 

 

Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

հաղորդալարերին 

բախվելու վտանգ 

անցնող էլեկտրահաղորդ-

ման գծերը կարող են 

թռչունների մահվան 

պատճառ դառնալ դրանց 

բախվելուց: 

կան արածեցման կառավար-

ման գործելակերպին՝ հաշվի 

առնելով նրանց դերը փոքր 

կաթնասունների և որսացու այլ 

կենդանիների պահպանման 

գործում: Կիրկանացվի զգուշա-

վոր մշտադիտարկում: 

Լայն տարածում և 

դիմացկուն համարվող 

այլ թռչուններ 

Ընդհանուր հողօգտա-

գործման փոփոխու-

թյունները և խախտումը 

Բազմացման և սնվելու 

կենսամիջավայրի կո-

րուստ 

Շատերը կկարողանան տեղափոխ-

վել այլընտրանքային տարածքներ, 

քանի որ նրանք համեմատաբար 

շարժուն են և հարմարվող: 

Առաջնահերթ կարևորություն 

ներկայացնող թռչնատեսակնե-

րի մշտադիտարկումը կընդ-

լայնվի՝ ներառելով այլ բնորոշ 

տեսակներ, որպեսզի հնարա-

վոր լինի հայտնաբերել թռչուն-

ների վրա չնախատեսված ազ-

դեցությունները: 

Ոչ էական 

Կաթնասուններ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Գորշ արջ (կրիտիական 

կենսամիջավայր ըստ 

ՎԶԵԲ ԿՊ6) 

Ներկայումս մինչև հինգ 

առանձնյակ օգտվում է 

բացահանքի զբաղեց-

րած տարածքից: ԿՏՀ-ից 

1,5կմ դեպի արևելք 

գտնվող անտառածածկ 

տարածքից օգտվում է 

առնվազն վեց արջ: 

Կերավայրի, բազմացման 

կենսամիջավայրի և կերի 

պաշարների կորուստ: Տե-

ղաշարժը կարող է արջե-

րին որսագողության կամ 

այլ արջերի հետ մրցակ-

ցության վտանգի տակ 

դնել: Աղմուկը, լուսավո-

րությունը և մարդկանց 

ներկայությունը կարող է 

ազդել արջերի վրա: 

ՀՀ Կարմիր գրքում գորշ արջը 

գրանցված է որպես խոցելի տեսակ, 

անհետացման վտանգի տակ է 

ամբողջ տարածաշրջանում և 

համարվում է ԵՄ Կենսամիջա-

վայրերի վերաբերյալ դիրեկտիվի 

Հավելված IV-ի տեսակ: 

Արշակի առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքը 

կպաշտպանի բազմացման 

վայրը: Փոխակրիչը, ցանկապա-

տումն ու այլ գծային ենթակա-

ռուցվածքը կնախագծվի այն-

պես, որպեսզի հնարավոր լինի 

ապահովել գորշ արջի տեղա-

շարժը, ներառյալ՝ անհրաժեշ-

տության դեպքում տեղադրել 

անցումներ: 2015թ. 

իրականացված 

հետազոտությունների   

արդյունքների մանրակրկիտ 

վերլուծությունը 

հնարավորություն կտա հաշվել 

ազդեցությունները և ըստ այդմ 

նախատեսել փոխհատուցման 

համապատասխան 

միջոցառումներ: 

 

Չափավոր ռիսկ: 

Երկարաժամկետ 

հեռնակարում 

կանխատեսվում են 

մնացորդային 

ազդեցություններ, որոնք 

պահանջում են 

փոխհատուցման 

միջոցառումներ 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Եվրասիական լուսան Ենթակառուցվածքներ և 

աշխատանքներ 

բացահանքների 

տարածքում 

 

Որոշակի 

անհանգստություն և 

հավանական 

տեղափոխում 

կենսամիջավայրից 

ԵՄ մակարդակով պահպանման 

համար կարևոր նշանակություն 

ունեցող 

Հնարավոր է շրջանցել որոշ 

կենսամիջավայրեր Արշակի 

առանձնացված տարածքի 

շնորհիվ 

Ոչ էական, քանի որ կա 

Ազգային պարկը և որսից 

պաշտպանելու 

մակարդակը պետք է 

բարելավվի 

Բեզոարյան այծ Պոպուլյացիան կենտ-

րոնացած է Ջերմուկի 

կիրճում, որը ուղղակի 

ազդեցության չի 

ենթարկվում: Նկատվել 

է նաև Արշակի 

առանձնացված 

տարածքից օգտվելիս: 

Որոշակի 

անհանգստություն և 

տեղափոխում որոշ 

կենսամիջավայրերից 

Պոպուլյացիայի մակարդակով 

անորոշ (պոպուլյացիայի 

թվաքանակը հաշվված չէ) 

Հնարավոր է շրջանցել որոշ 

կենսամիջավայրեր Արշակի 

առանձնացված տարածքի 

շնորհիվ 

Ոչ էական, քանի որ կա 

Ազգային պարկը և որսից 

պաշտպանելու 

մակարդակը պետք է 

բարելավվի 

Լայն տարածված և 

դիմացկուն համարվող 

այլ կաթնասուններ 

Ընդհանուր Ծրագրի 

ներկայությունը 

Կենսամիջավայրի հավա-

նական կորուստ, արգելք-

ների հետ կապված ազդե-

ցություններ, կենսամիջա-

վայրի մասնատում և ան-

հանգստություն 

Կարող է տեղի ունենալ տեղական 

պոպուլյացիայի քանակի որոշակի 

նվազում, սակայն դրանք համար-

վում են բավականին դիմացկուն՝ 

հետագայում դրանց քանակը ինք-

նուրույն վերականգնելու համար: 

Ոչ մի միջոցառում չի պահանջ-

վում 

Էչ էական 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

Անողնաշարավորներ 

Երկարաբեղիկ բզեզներ 

(Dorcadion sevangense, D. 
sisiuanum Lazari, D. bist-

riatum) 

Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը 

Որոշ վայրերում հարմար 

կենսամիջավայրի հնա-

րավոր կորուստ և դեգրա-

դացիա 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում չի 

արձանագրվել և ենթադրվում է, որ 

Ծրագրի գործողությունների արդ-

յունքում ազդեցության չի ենթարկ-

վի: 

Ոչ մի միջոցառում չի պահանջ-

վում 

Ոչ էական 

Այլ անողնաշարավոր-

ներ (ցամաքային և 

ջրային) 

Ընդհանուր Ծրագրի 

ներկայությունը 

Ծրագիրը կարող է ուժե-

ղացնել ջրի որակի վրա 

առկա ազդեցություննե-

րը` ընդարձակ տարածք-

ներից բուսականության 

հանման, մակերևութային 

ջրային մարմինների վրա 

նստվածքների և կարճա-

տև փոշու նստվածքի 

ձևավորման միջոցով: 

Այն տարածքները, որոնք համար-

վում են ամենակարևորը անողնա-

շարավորների համար, հայտնա-

բերվել են Ծրագրի ազդեցության 

տարածքից դուրս: 

Մեղմացման կոնկրետ միջոցա-

ռումներ չեն պահանջվում, 

քանի դեռ մակերևութային ջրե-

րի որակի մշտադիտարկման 

ծրագրի արդյունքները ցույց 

չտան վատթարացում, ինչի 

դեպքում կիրականացվի ջրային 

անողնաշարավորների հետա-

զոտություն: 

Ոչ էական 

Երկկենցաղներ և սողուններ 

 Հայկական իժ կամ 

Ռադդեի իժ (Vipera 
Montivipera), հայկական 

լեռնատափաստանային 

իժ (Vipera) eriwanensis) 
և Կատվաօձ (Telescopus 

fallax) 

Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը, 

մասնավորապես ԿՏՀ-ի 

տեղամասը: 

Մահացություն, 

ավտոմեքենաների տակ 

ընկնելու հետևանքով 

Կենսամիջավայրի հավա-

նական կորուստ, մասնա-

վորապես Ամուլսարի 

արևմտյան կողմում 

ԿՏՀ-ի տարածքը սողունների 

համար լավագույն 

կենսամիջավայրն է Ամուլսար 

լեռան վրա: Այն ունի սողունների 

հարուստ բազմազանություն: Տեղի 

կունենա տեղական մակարդակով 

պոպուլյացիայի կրճատում, 

սակայն այս տեսակները 

հանդիպում են առավել ընդարձակ 

Նվազագույնի հասցնել ԿՏՀ-ի 

զբաղեցրած տարածքը և 

պատահական վնասումները: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել 

մշտադիտարկումներ և 

ստուգումներ  մինչև շինարա-

րությունը: Կարգավորել 

երթևեկության արագությունը: 

Անհրաժեշտ է նաև 

Ոչ էական 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

տեղանքում ևս: տեղացիներին տեղեկացնել 

պահպանման համար այս 

տեսակների կարևոր 

նշանակությունը, ինչը թույլ 

կտա կրճատել օձերին 

դիտավորյալ սպանելու 

դեպքերը: 

Այլ երկկենցաղներ և 

սողուններ 

Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը և հարակից 

ազդակիր տարածքները 

Գիշատիչ թռչունների կեր 

հանդիսացող կաթնա-

սունների թվաքանակի 

հավանական նվազում և 

կենսամիջավայրի մատ-

չելիության նվազում: 

Գերխոնավ տարածքների 

և ջրային հոսքերի աղտո-

տում: 

Ծրագրի հավանական ազդեցու-

թյունը կրող սողուններն ու երկկեն-

ցաղները համեմատաբար լայն տա-

րածված են: 

Մեղմացման կոնկրետ միջոցա-

ռումներ չեն պահանջվում, 

քանի դեռ մակերևութային ջրե-

րի որակի մշտադիտարկման 

ծրագրի արդյունքները ցույց 

չտան վատթարացում, ինչի 

դեպքում կիրականացվի ջրային 

անողնաշարավորների հետա-

զոտություն: 

Ոչ էական 

Ձկներ 

 Ջրառ գետերից և 

հավանական 

աղտոտում 

Արփա և Որոտան գետե-

րում ձկների պոպուլյա-

ցիաների կրճատում: 

Սկզբնական վիճակում ձկների պո-

պուլյացիաներն ավելի քիչ են, քան 

պետք է լինեն` ջրահոսքերում 

առկա արհեստական արգելքների, 

ներառյալ հիդրոհանգույցների 

պատճառով: Ծրագրի ջրային հաշ-

վեկշռի մոդելի համաձայն` հոսքի 

վրա ազդեցություններն աննշան 

կլինեն նույնիսկ ցածր հոսքային 

Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ 

միջոցառում չի պահանջվում, 

բացառությամբ այն դեպքերից, 

եթե Ծրագրի գործողություննե-

րի արդյունքում գետում հոսքե-

րը ավելի ցածր կլինեն, քան 

կանխատեսվում է, կամ մակ-

երևութային ջրերում աղտոտիչ 

նյութերի բաց թողման դեպքում, 

Ոչ էական 
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Աղյուսակ 6.11.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և 
մնացորդային ազդեցությունների չափը 

Ընկալիչ Ազդեցությունները, 

որոնց ենթարկվում է 

ընկալիչը 

Բնապահպանական 

հետևանքները 

Ազդեցության չափը նախքան 

մեղմացման միջոցառումները* 

Կոնկրետ միջոցառումներ Մնացորդային ազդե-

ցության չափը 

ժամանակաշրջաններում և աղտո-

տումից խուսափելու համար առա-

ջարկվում են խիստ միջոցառում-

ներ: 

այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի 

կատարել ձկների հետա-

զոտություններ: 

Ծանոթագրություն՝ 
 Էական 
 Չափավոր կամ անորոշ 
 Ոչ էական 

 

 

 

 


