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1 Ներածություն 

1.1 Փաստաթղթի նպատակը  

Սույն Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանը (ԿԳՊ) հանդիսանում է “Լիդիան 

Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ” (այսուհետ` Լիդիան) ընկերության համար, Հայաստանում Ամուլսարի  

ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման ծրագրի (այսուհետ` “Ամուլսար” կամ 

“Ծրագիր”) Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման (ԲՍԱԳ) 

շրջանակներում պատրաստված մի շարք փաստաթղթերից մեկը: ԿԳՊ-ում ներկայացված են 

Լիդիանի կողմից ձեռնարկվելիք գործողությունները, որոնց նպատակն է` ապահովել 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների մասով Ծրագրի 

համապատասխանությունը ֆինանսավորող կազմակերպությունների կողմից սահմանված, 

ինչպես նաև սեփական Կենսաբազմազանության քաղաքականության պահանջներին:         

 ԿԳՊ-ը կոչված է համապատասխանելու Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի 

(ՄՖԿ)-ի կողմից տրված սահմանմանը, ինչպես նաև սահմանում է 

“կենսաբազմազանությանն առնչվող գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն 

ընկերության կողմից կոնկրետ պահանջի, խնդրանքի կամ ակնկալիքի (օրինակ` 

ֆինանսավորող կազմակերպությունների պահանջների, իրավական պահանջների, 

շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունների) կարիքները բավարարելու նպատակով: Որպես 

կանոն, ԿԳՊ-ները պատրաստվում են ծրագրի ԲՍԱԳ-ում կամ ԲՍԿՀ-ում առկա 

տեղեկատվական բացերի պարագայում1:”  

 

Ամուլսարի ծրագրի պարագայում, ԿԳՊ-ը ներառում է Ծրագրի հիմնական փուլերի 

իրականացման ընթացքում, դրանից առաջ և հետո ձեռնարկվելիք գործողությունները, այդ 

թվում` որոշակի գործողություններ, որոնք ուղղված են լրացնելու Ծրագրի ազդակիր 

հիմնական կենսաբազմազանության ոլորտներում առկա տեղեկատվական բացը:     

 
 
 
 
 
1
 Հավելված Ա-ից մինչև Ուղեցույց հրահանգ 6-ը` ՄՖԿ Բնապահպանական և սոցիալական կայունության կատարողական 

չափանիշներ, 2012 
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1.2 Նպատակներն ու խնդիրները  

Լիդիանի նպատակն է ապահովել զրոյական զուտ կորուստներ (ԶԶԿ) 

կենսաբազմազանության առումով, ինչպես նաև բացառել Ամուլսար ծրագրի իրականացմամբ 

պայմանավորված կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների 

համակարգային որակազրկումը կամ կորուստը բնապատկերից: Սա նշանակում է, որ 

Ծրագրի ազդեցության գոտում հանդիպող տեսակները պետք է ունենան երկարաժամկետ 

գոյատևման նույնպիսի հնարավորություններ ու համապատասխան մեծության 

կենսամիջավայրեր, որոնք առկա են Ծրագրի բացակայության պարագայում:      

    

Լիդիանը պարտավորվում է նաև համապատասխանել Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի կողմից Բնապահպանական և սոցիալական կայունության կատարողական 

չափանիշներին (ՄՖԿ ԿՉ) ու Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի 

Կատարողական պահանջներին (ՎԶԵԲ ԿՊ), ինչի հետ կապված Ծրագրի նպատակն է 

կրիտիկական միջավայրի վրա ազդեցությունների առումով ապահովել 

կենսաբազմազանության բալանսի աճ:    

 

 Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար ընտրված մոտեցման հիմքում ընկած է 

դասակարգված մեղմացնող միջոցառումների կիրառումը, որի գերագույն նպատակն է 

խուսափել ազդեցություններից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում նվազեցնել դրանք 

և/կամ վերականգնել սկզբնական վիճակը ծրագրի ավարտից հետո: Զրայական զուտ 

կորուստ կամ բալանսի աճ ապահովելու նպատակով նշված միջոցառումների 

անբավարարության դեպքում, կիրառվելու է վերջնական տարբերակը, այն է` վնասի 

փոխհատուցում կամ փոխհատուցման եղանակով բալանսի աճի ապահովում:    

   

ԲՍԱԳ-ում ներկայացված են կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերին վերաբերող 

Ծրագրի նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները: ԿԳՊ-ում 

նկարագրված է այդ միջոցառումների իրականացման կարգը, որը հնարավորություն է տալիս 

ապահովել կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների 
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համապատասխանությունը տեղական օրենքներին, ռազմավարությանը և ֆինանսական 

կազմակերպությունների պահանջներին:   

 

1.3 Օրենսդրական, նորմատիվային դաշտն ու քաղաքականությունը 

 

Ամուլսար ծրագիրը պետք է համապատասխանի կենսաբազմազանությանը վերաբերող որոշ 

օրենքներին և իրավական ակտերին, ինչպես նաև ընտրված ռազմավարություններին և 

չափանիշներին: Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) օրենքների, Ծրագրի 

հնարավոր ֆինանսավորող կազմակերպությունների, այդ թվում` ՄՖԿ և ՎԶԵԲ-ի 

պահանջների և ռազմավարությունների, ինչպես նաև Լիդիանի քաղաքականության մասին:  

  

1.3.1 Հայաստանյան օրենսդրությունը 

ՀՀ-ում կենսաբազմազանությանն ու էկոհամակարգերին վերաբերող հիմնական օրենքներն 

են` 

 

 “Կենդանական աշխարհի պահպանության և օգնագործման մասին” օրենք, 1981թ. 

 “Պահպանվող տարածքների մասին” օրենք, 1991թ. 

 Անտառային օրենսգիրք, 1994թ. 

 “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման մասին” օրենք, 1995թ. 

  “Բնապահպանության և բնօգտագործման վճարների մասին” օրենք, 1998թ. 

 “Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենք, 2006թ. 

 “Բուսական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենք, 1999թ. 

 “Կենդանական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենք 2000թ 

 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք, ընդունված` 2012թ.  

 Որոշում № 781-Ն “ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին”, օգոստոս 2014թ. 

 

Նշված օրենքների և իրավական ակտերի պահանջներն ու հետևանքները քննարկվել են 

Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ում: 
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1.3.2 Ֆինանսավորող կազմակերպությունների ռազմավարությունը, պահանջներն ու 

չափանիշները  

Տվյալ Ծրագիրը իրականացվելու է ՄՖԿ ԿՉ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի` երկուսն էլ 

“Կենսաբազմազանության պահպանություն և բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում” 

անվամբ, պահանջների համաձայն: ԲՍԱԳ-ում և մասնավորապես “Բնական և կրիտիկական 

միջավայրի գնահատում” մասում, որը կցված է ԲՍԱԳ-ին որպես Հավելված 4.10.3, 

անդրադարձ է կատարվել Ծրագրի կողմից ՄՖԿ ԿՉ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի որդեգրման հարցին: 

ՄՖԿ ԿՉ6-ն ու ՎԶԵԲ ԿՊ6-ը նպատակի առումով ընդհանուր առմամբ համարժեք են միմյանց, 

սակայն ունեն որոշակի տարբերություններ: Մասնավորապես այն փաստը, որ ՎԶԵԲ ԿՊ6-ը 

պահանջում է Ծրագրի համապատասխանություն Միջավայրերի  վերաբերյալ Եվրոպական 

Միության (ԵՄ) հրահանգի ոգուն կամ նպատակին, որոնց հետևանքները քննարկվել են 

ԲԿՄԳ-ում:        

1.3.3 Լիդիանի քաղաքականությունը  

Լիդիանն ու իր Հայաստանյան դուստր ձեռնարկություն “Գեոթիմ” ընկերությունը ձգտում են 

ապահովել կենսաբազմազանության “զրոյական զուտ կորուստ” և բացառել 

կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի համակարգային որակազրկումը կամ 

անհետացումը բնապատկերից` Ամուլսար Ծրագրի իրականացման արդյունքում: Սա 

նշանակում է, որ Ծրագրի ազդեցության գոտում հանդիպող տեսակները պետք է ունենան 

երկարաժամկետ գոյատևման նույնպիսի հնարավորություններ ու համապատասխան 

մեծության կենսամիջավայրեր, որոնք առկա են Ծրագրի բացակայության պարագայում:          

 

1.3.4 Այլ ուղենիշեր և չափանիշներ  

Որոշակի հղումներ են կատարվել հանքարդյունաբերական և գազի ու նավթի 

բնագավառների (ՀՄՄԽ (ICMM) և ՆԱՆՄԱ (IPIECA), 2005) համար պատրաստված ԿԳՊ-

ների վերաբերյալ ուղեցույց ձեռնարկին և ՄՖԿ ԿՉ6 (ՄՖԿ, 2012) մեթոդաբանական 

հրահանգին: Մնացորդային բացասական հետևանքները վերացնելու համար անհրաժեշտ 

փոխհատուցման միջոցառումների մշակման և իրականացման համար կիրառվելու է 
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Բիզնեսի և կենսաբազմազանության փոխհատուցման ծրագրի (ԲԿՓԾ) չափանիշը  

(www.forest-trends.org): 

 

1.4 Ծրագրի ազդակիր կենսաբազմազանության համառոտ նկարագրություն  

 

ԲՍԱԳ-ը տարբերակում է կենսաբազմազանության հետևյալ բաղադրիչները, որոնք  

կենթարկվեն որոշակի ազդեցության Ծրագրի իրականացման արդյունքում և որոնց համար 

կպահանջվեն մեղմացնող միջոցառումներ և/կամ մոնիթորինգ: Դրանք են` 

 

 Բնական կենսամիջավայրերի լայն տարածքները, այդ թվում` ենթաալպյան 

մարգագետիններ, ալպյան տարրերով ենթաալպյան մարգագետիններ, լեռնային 

մարգագետիններ, լեռնային մարգագետնային տափաստաններ և  թփուտներով 

բուսատարածքներ: Առկա են նաև մի շարք կենդանատեսակներ, որոնք առնչվում են 

այդ բնական միջավայրին, մասնավորապես` ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված Գորշ 

արջն ու թռչունների մի քանի տեսակներ: Վերականգման միջոցառումներ 

պլանավորելուց բացի, Ծրագրի շրջանակներում կիրառվելու է կանխարգելման 

մոտեցում` Ծրագրի իրականացմամբ պայմանավորված բնական կենսամիջավայրերի 

կորուստն ու որակազրկումը փոխհատուցելուն ուղղված միջոցառումների 

իրականացման նպատակով: 

 1-ին շարքի կրիտիկական կենսամիջավայրը ՀՀ-ում կրիտիկորեն վտանգված 

համարվող  Մատնունի ծիրանավոր տեղական բուսատեսակի համար: Ծրագրի 

մեղմացման ռազմավարությամբ նախատեսվում է տվյալ տեսակի համար ապահովել 

բալանսի աճ: 

  Գորշ արջ կենդանատեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրը: Գորշ արջ տեսակը 

ներառված է ՀՀ Կարմիր գրքում և համարվում է պահպանվող տեսակ Ծրագրի կողմից 

որդեգրված ԵՄ Կենսամիջավայրերի հրահանգի համաձայն: Ծրագրի հետևանքների 

մեղմացման ռազմավարությամբ նախատեսվում է տվյալ տեսակի համար ապահովել 

բալանսի ավելացում: 

 Թռչունների որոշ տեսակների համար բազմացման, կերի հայթայթման կամ որսի 

կենսամիջավայրերը, այդ թռչուններից մի քանիսը ներառված են ՀՀ Կարմիր գրքում 

կամ դրանց մի քանիսի գոյությունը վտանգված է համաշխարհային մակարդակով 

(վերջինների թվին են պատկանում սովորական անգղն ու տափաստանային 

հողմավար բազեն):  

http://www.forest-trends.org/
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 Ցամաքային անողնաշարավոր և սողունների որոշ կարևոր տեսակների 

կենսամիջավայրը: 

 

Բացի այդ, Ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցությունների կենթարկվեն տարբեր 

էկոհամակարգային ծառայություններ, այդ թվում` “Առաջնահերթ ծառայություններ” 

մատուցող հողատարածքներ: Մասնավորապես խմելու, կենցաղային օգտագործման և 

ոռոգման նպատակով, ինչպես նաև  ընտանի կենդանիներից մսի, կաթի և կաթնամթերքի 

արտադրության համար օգտագործվող մաքուր ջուրը: Ծրագրի տարածքի մեծամասնությունը 

ավանդաբար օգտագործվել է որպես արոտավայր և  խոտհարք, Ծրագրի իրականացման 

արդյունքում ազդեցության են ենթարկվում սեզոնային և տեղական հովիվների կողմից 

ավանդաբար օգտագործվող տարածքներն ու տեղական բնակչության կողմից տարբեր 

տեսակի սնկեր, խոտաբույսեր և բուժիչ բույսեր հավաքելու համար օգտագործվող 

հողատարածքները: Ավելի զգալի ազդեցության են ենթարկվսւմ Գնդեվազի բնակիչները: 

 

1.5 ԿԳՊ-ն ու դրա առնչությունը այլ փաստաթղթերին  

 

ԿԳՊ-ում նկարագրվում են Լիդիանի կողմից ձեռնարկվելիք գործողությունները, որոնց 

նպատակն է ապահովել Ծրագրի համապատասխանությունը ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների պահանջներին, սեփական Կենսաբազմազանության 

ռազմավարությանն ու Հայաստանյան օրենսդրությանը: Այն ներառում է համառոտ աղյուսակ 

(Մաս 2) և հետևյալ կցված փաստաթղթերը: 

  

 Տեսակների համար գործողությունների պլաններ (ՏԳՊ-ներ) – մշակվել են երկու 

վտանգված տեսակների, այն է` Մատնունի ծիրանավոր և Գորշ արջ տեսակների 

համար, որոնց կրիտիկական միջավայրը գտնվում է Ծրագրի ազդեցության 

սահմաններում և որոնց պարագայում անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ 

հետազոտություն Ծրագրով սահմանված մեղմացման վերջնական 

ռազմավարությունը ձևակերպելուց առաջ: 

 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարություն (ԿՓՌ) ` սահմանում է 

ընդհանուր ռազմավարությունը ԲՍԱԳ-ի Գլուխ 6-11-ում նկարագրված կարգով: 
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Լրացուցիչ հետազոտությունների և մոնիթորինգների արդյունքները ստանալուց  

հետո նախատեսվում է մշակել և ընդլայնել այս ռազմավարությունը, ինչպես նաև 

օգտագործել այն որպես Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման 

պլանի (ԿՓԿՊ) հիմք` սահմանելով Ծրագրի բնական միջավայրի փոխհատուցման և 

ըստ անհրաժեշտության Մատնունի Ծիրանավոր և Գորշ արջ տեսակների համար 

լրացուցիչ փոխհատուցման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 

կառավարման գործողություններ:      

 

ԿԳՊ-ի վերաբերյալ առկա են նաև երկու այլ փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են 

կենսաբազմազանությանն ու էկոհամակարգերի կառավարմանը վերաբերող Ծրագրի 

մոտեցման տարրեր: Մասնվորապես` 

 

 Կենսաբազմազանության կառավարման պլան (ԿԿՊ)` նկարագրում է Ծրագրի 

նախապատրաստման, շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի 

ընթացքում Լիդիանի և նրա կապալառուների կողմից ձեռնարկվելիք բոլոր 

գործողությունները կենսաբազմազանության ոլորտում: Այն մանրամասնում է հանքի 

շահագործման ընթացքում ձեռնարկվելիք պրակտիկ գործողությունները` 

պարտականությունների, ժամկետների և մոնիթորինգին վերաբերող պահանջների 

հետ մեկտեղ: Հիմնականում դրանք նախատեսված են շինարարության և հանքի 

շահագործման ընթացքում տեղում օգտագործման համար, սակայն ներառում են նաև 

մի շարք պարտավորություններ, որոնք վերաբերում են նախաշինարարական, 

Ծրագրի մանրամասն նախագծման փուլին:     

 Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի և գնահատման ծրագիր (ԿՄԳԾ)`  սահմանում 

է կենսաբազմազանության մոնիթորինգի պլանը` բնական կենսամիջավայրերում 

զրոյական զուտ կորուստ և կրիտիկական կենսամիջավայրերում բալանսի աճ 

ապահովելու պարտավորությունների կատարումն  ապահովելու և արդյուքնները 

ցուցադրելու նպատակով: ԿՄԳԾ մանրամասները կախված են ԲԳՊ-ի 

շրջանակներում ձեռնարկվելիք լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքներից, և 

հետևաբար կներկայացվեն ավելի ուշ: 
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Որպես կանոն, փաստաթղթերի միջև լինում են մասնակի համընկումներ, մասնավորապես` 

ԿԿԾ-ի և ՏԳՊ-ի միջև, ինչպես նաև վերոնշյալ փաստաթղթերի և ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում 

նախապատրաստված փաստաթղթերի միջև, մասնավորապես` Պարտավորությունների 

գրանցամատյան և Բնապահպանական մոնիթորինգի պլան: 
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2 Կենսաբազմազանության գործողությունների պլան  

 

ԿԳՊ-ը բաղկացած է հետևյալ աղյուսակից և մի շարք օժանդակ հավելվածներից: Այն 

իրենից ներկայացնում է “կենդանի” փաստաթուղթ, որը Ծրագրի իրականացման ողջ 

ընթացքում, ըստ անհրաժեշտության, կարող է ենթարկվել փոփոխությունների և 

լրացումների: 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

Բնական կենսամիջավայր 

1 Ազդեցությունների 

բացառում  

Առանձնացված տարածքները ներառում են բարձր 

որակի ենթաալպյան մարգագետնային 

կենսամիջավայրեր, որոնք ապահովում են 

առանցքային տեսակների /տես ներքևում/ և 

ալպյան թռչուններ ներառող այլ տեսակների 

կրիտիկական կենսամիջավայրը: Դրանք 

ներառում են նաև Գորշ արջ կենդանատեսակի 

կողմից ձմեռելու/սնվելու համար օգտագործվող 

որջեր, որոնք ընդգրկում են բնական 

կենսամիջավայրը:   

 

Սահմանվել են 

առանձնացված 

տարածքներ`այդտեղ  

հանքարդյունաբերական  

աշխատանքներ 

չիրականացնելու և 

ամբողջականությունը 

չխախտելու 

պարտավորությամբ: 

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում և 

դրանից հետո 

քանի դեռ չի 

հաստատվել, որ 

անձեռնմխելի 

տարածքը կարևոր 

դեր չի խաղում 

դրական 

ազդեցություն 

ապահովելու 

համար Մատնունի 

ծիրանավորի 

առաջին կարգի 

կրիտիկական 

կենսամիջավայրի 

կամ գորշ արջի 

կրիտիկական 

կենսամիջավայրի 

համար 

Պայմանական 

սահմաններ - 

ենթակա է 

հաստատման 

շահագրգիռ 

կողմերի հետ  

ԲՍԱԳ 

ԿԿՊ  
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

2   Ազդեցությունների 

բացառում և 

նվազեցում  

Կենսաբազմազանության կառավարման պլանի 

(ԿԿՊ)-ի միջոցով, Ծրագրի մանրակրկիտ 

նախագծման, շինարարության և հանքի 

շահագործման փուլերի ընթացքում իրականացնել 

մի շարք միջոցառումներ` բացառելու համար 

շինարարության և շահագործման փուլերի 

ընթացքում աշխատանքների իրականացման 

տարածքում կամ դրա շրջակայքում գտնվող 

բնական կենսամիջավայրերի պատահական 

վնասումը: Վերոգրյալը ներառում է  

համապատասխան տարածքների մանրակրկիտ 

մակնանշում և ցուցանշանների տեղադրում` 

համապատասխան ուսուցում, 

տեղեկացվծաության բարձրացում և 

հրահանգավորմում անցկացնելու հետ մեկտեղ:    

 

Զեկուցումը ըստ ԿԿՊ-ի  

 

ԿԿՊ-ն ներառում է 

բնական 

կենսամիջավայրերը 

չվնասելու դրույթներ 

 

Նախապատրաստվել են 

ուսումնական նյութեր  

 

Ուսուցումն ու 

տեղեկացվածության 

բարձրացումը, 

անձնակազմի հետ 

քննարկումներն ու 

տեղանքի 

նախապատրաստումը 

վերաբերում են բնական 

կենսամիջավայրերի 

զգայունությանը:   

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բաց է ԿԿՊ  
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

3 Երթևեկության և 

տրանսպորտի հետ 

կապված  

ազդեցությունների 

նվազեցում և 

բացառում   

 

Տրանսպորտի կառավարման պլանում 

նախատեսել որոշակի դրույթներ` Ծրագրի 

անձնակազմի կողմից օգտագործվող Ծրագրի 

տարածքում և պետական ու համայնքային 

տարածքներում արտաճանապարհային 

մեքենավարումը նվազեցնելու և կառավարելու, 

ինչպես նաև մեքենաների արագությունը 

վերահսկելու համար: Վարորդների 

տեղեկացվածության բարձրացման, ուսուցման և 

հրահանգման նպատակով նախատեսել 

համապատասխան դրույթ:    

 

Տրանսպորտի 

կառավարման պլանով 

նախատեսվում է 

արտաճանապարհային 

մեքենավարում: 

 

Իրականացվում է նոր 

վարորդների ուսուցում` 

խոցելի կողմերի մասին 

վերջիններիս տեղյակ 

պահելու նպատակով:  

 

Զեկուցումը ըստ ԿԿՊ-ի  

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում նոր 

վարորդներ 

վարձելու 

ժամանակ  

Բաց է ԿԿՊ 

Տրանսպորտի 

կառավարման 

պլան  

4 Բնական 

կենսամիջավայրի 

տեսակների 

վերականգնում  

Բուսականության շարունակական վերականգնում 

տեղում հնարավորին չափով` օժանդակ  

դաշտային փորձարկումների և պրոտոկոլների 

մշակմամբ: Այն ներառելու է համապատասխան 

համայնքների ընտրություն` վերականգնման 

թիրախների հստակ սահմանմամբ: Վերջնական 

վերականգնումն իրականացվելու է հանքի 

փակումից հետո:  

Վերականգնման 

վերաբերյալ տարեկան 

զեկույցներ  

 

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բաց է ԿԿՊ  

ծՀՌՓՎՊ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

5 Հողի վերին շերտի 

մակաբացում, 

պահեստավորում և 

կառավարում` 

բնական 

կենսամիջավայրի 

տեսակների 

վերականգնմանն 

աջակցելու 

նպատակով   

Կատարել հողաշերտի մակաբացում 10սմ 

խորությամբ և պահել այն մնացած հողից 

առանձին`բնական կենսամիջավայրի հետագա 

վերականգման ժամանակ հողի սերմերի բանկը 

պահպանելու նպատակով:  Կենսունակ սերմերի 

բանկի պահպանությունն ապահովելու 

նպատակով մշակել հողի մակաբացման և 

պահպանման միջոցառումներ`  Ազդեցության 

տարածքի կառավարման պլանում (ԱՏԿՊ) 

ներառելու համար: Պահպանել համապատասխան 

հասանելի տարածքներում: 

 

ԱՏԿՊ-ում 

պարզաբանվում են 

բնական 

կենսամիջավայրի 

վերականգնման 

պահանջները  

  ԿԿՊ  

ԱՏԿՊ 

6 Վերականգնման 

համար 

անհրաժեշտ 

տեղական 

բուսատեսակների 

համապատասխան 

որակի սերմեր  

Յուրաքանչյուր տարի իրականացնել սերմերի 

հավաքում` սերների բանկում դրանք 

պահպանելու նպատակով: 

 

Վերականգնման 

ընթացքի վերաբերյալ 

տարեկան զեկույցներ 

Ընթացքի մեջ Բաց է ԿԿՊ  

ծՀՌՓՎՊ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

7 Բնական 

կենսամիջավայրի 

փոխհատուցման 

միջոցառումների 

նախագծման 

համար 

անհրաժեշտ 

ուսումնասիրությու

ններ  

Առաջարկվող Ջերմուկի Ազգային պարկի 

տարածքում կատարել փոխհատուցման համար 

հնարավոր տեղայնքների ուսումնասիրություն` 

դիտարկելով հնարավոր ապահովելլի օգուտները, 

ինչպես նաև տրամադրել վնասների/օգուտների 

հաշվարկի համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

կենսամիջավայրերի տեսակների և պայմանների 

վերաբերյալ: Վերոգրյալը ներառելու է Կարմիր 

գրքում գրանցված և Ծրագրի ազդակիր համարվող 

թռչունների ուսումնասիրություն` պարզելու 

համար բնական բուսական տեսակների 

վերականգնման համար նախատեսված 

միջոցառումների մաս կազմող պահպանման 

գործողություններ իրականացնելու 

հնարավորությունը: 

Ուսումնասիրության 

վերաբերյալ զեկույց 

2015թ. կեսերին Բաց է ԿՓՌ 

8 Փոխհատուցման 

գործընթացին 

աջակցելու համար 

անհրաժեշտ 

հուսալի 

չափումներ և 

կորուստների/օգու

տների 

հաշվարկներ  

 

Կատարել վնասի/օգուտի հաշվարկ բնական 

կենսամիջավայրերի փոխհատուցման համար, 

ինչպես նաև համապատասխան Ազդեցության 

դրական զուտ արդյունքի կանխատեսում: 

  

Վերջնական ԿՓՌ  2015թ. 4-րդ 

եռամսյակ? 

Բաց է ԿՓՌ 

9 Փոխհատուցման 

համար հարմար 

տեղադիրքի 

ընտրություն 

Սահմանել փոխհատուցան այլընտրանքային 

տարբերակներ և ընտրել լավագույնը` հաշվի 

առնելով էկոլոգիական համապատասխանության 

(օրինակ` էկոլոգիական համարժեքության 

առումով) գործոնը և համապատասխան 

կառավարում իրականացնելու պրակտիկ 

հնարավորությունները: 

Ֆինանսավորողների 

դատին ներկայացված 

տարբերակների 

վերաբերյալ հակիրճ 

զեկույց  

2015թ. 

 4-րդ եռամսյակ? 

Բաց է ԿՓՌ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

10 Փոխհատուցման 

նախագծի ավարտ  

Մշակել Կենսաբազմազանության փոխհատուցման 

կառավարման պլան (ԿՓԿՊ)` հիմնվելով 

վնասների/օգուտների հաշվարկների, այդ թվում` 

փոխհատուցման մանրակրկիտ նախագծի և 

կառավարման վերաբերյալ նախնական 

հանձնարարականների վրա: 

 

Ֆինանսավորողների 

դատին  ներկայացված 

ԿՓԿՊ նախագիծ 

 

Ֆինանսավորողների 

ուսումնասիրությանը 

ներկայացված 

վերջնական տարբերակ 

2016թ.  

1-ին եռամսյակ 

 

 

2016թ. 

 2-րդ եռամսյակ 

 

Բաց է  ԿՓԿՊ 

11 Փոխհատուցման 

իրականացում 

Իրականացնել բնական կենսամիջավայրի 

փոխհատուցում: 

 

ԿՓԿՊ 2016թ. Բաց է  ԿՓԿՊ 

Կրիտիկական կենսամիջավայր 

12 Կրիտիկական 

կենսամիջավայրի 

վրա 

ազդեցությունների 

բացառում 

Ծրագրի նախագծով հնարավորին չափով 

բացառվել են ազդեցությունները բնական և 

կրիտիկական կենսամիջավայրերի վրա, այդ 

թվում` Գորայքի թռչունների համար կարևոր 

տարածքների և որոշ հաստատված 

կենսամիջավայրերի վրա: Որոշակի 

ազդեցությունները բնական կենսամիջավայրի և 

Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի մոտ 30%-ի 

վրա անխուսափելի են` հանքափոսերի 

տեղադիրքի հետ համընկնելու պատճառով: 

 

ԲՍԱԳ-ն արտացոլում է 

դասակարգված 

մեղմացման 

միջոցառումներ 

իրականացնելու 

պարտավորությունը 

Մինչ 

շինարարությունը  

Փակ է 

նախնական 

նախագծման 

համար  

 

Բաց է 

մանրամասն 

նախագծման 

համար  

ԲՍԱԳ 

 
 
 

 

ԲՍԱԳ 

հավելված  
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

13 Տարածքների 

առանձնացում 

Մատնունի 
ծիրանավոր 
բուսատեսակի 

ենթապոպուլյացիա

յի 

կենսունակության 

ապահովման 

նպատակով  

Տարածքների առանձնացումը ներառում է 

Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

ենթապոպուլյացիայի այն մասը, որը ենթադրաբար 

կենսունակ կլինի Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում, գումարած` Գորշ արջ 
կենդանատեսակի որջերը: 

 

Սահմանվել են 

առանձնացված 

տարածքներ` 

արդյունահանման կամ 

այլ աշխատանքներ 

չկատարելու 

համաձայնությամբ:    

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում և 

դրանից հետո 

քանի դեռ չի 

հաստատվել, որ 

անձեռնմխելի 

տարածքը կարևոր 

դեր չի խաղում 

դրական 

ազդեցություն 

ապահովելու 

համար Մատնունի 

ծիրանավորի 

առաջին կարգի 

կրիտիկական 

կենսամիջավայրի 

կամ գորշ արջի 

կրիտիկական 

կենսամիջավայրի 

համար 

Պայմանական 

սահմաններ – 

ենթակա են 

հաստատման 

շահագրգիռ 

կողմերի կողմից  

ԲՍԱԳ 

ԿԿՊ  

ՏԳՊ-ներ 

14 Մատնունի 
ծիրանավոր 

բուսատեսակի 

տեղափոխման 

թույլատրում  

Բուսաբանության ինստիտուտի 

համագործակցությամբ, Ամուլսարից 

հետազոտական հաստատություններ և 

բուսաբանական այգիներ Մատնունի ծիրանավոր 
բուսատեսակի տեղափոխման համար ստանալ 

անհրաժեշտ թույլտվություններ կամ 

փասթաթղթեր:  

ԲՊՆ-ից ստացվել է 

հավանություն  

2015թ. 

 2-րդ եռամսյակ 

Ընթացքի մեջ է ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 

15 Տեղափոխման 

գործընթացներ   

Բուսաբանության ինստիտուտի հետ 

համագործակցությամբ մշակել տեղափոխության 

մանրակրկիտ պրոտոկոլներ: 

 

Տեղափոխության 

պրոտոկոլները մշակվել 

և համաձայնեցվել են 

ԲՊՆ-ան հետ 

 

2015թ. 

 2-րդ եռամսյակ 

Ընթացքի մեջ է, 

պահանջում է 

լրացուցիչ 

քննարկում 

ԲՊՆ-ան հետ  

ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

16 Բույսերի 

տեղափոխում 

հանքափոսերի 

տարածքներից  

Բույսերի տեղափոխումն իրականացնել 

համաձայնեցված կարգով, համապատասխան 

սեզոնի ընթացքում, Լիդիանի բուսաբանի և 

Բուսաբանության ինստիտուտի հսկողությամբ: 

Տեղափոխությունն իրականացնել նախապես 

համաձայնեցված տարածքներ կարգավորվող 

ջերմաստիճանի պայմաններում ` ապահովելով 

աճի համար անհրաժեշտ միջավայր: Բույսերի 

կենսունակությունը ենթակա է ստուգման ՏԳՊ-ով 

սահմանված կարգով:  

Ծրագիրն ավարտված է Հաստատման 

ենթակա 

Բաց է  ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 

17 Տեսակների համար 

գործողությունների 

պլանների (ՏԳՊ) 

մշակում  

Մատնունի ծիրանավոր և Գորշ արջ տեսակների 

համար մշակել ՏԳՊ-ներ` մանրամասնելով 

մեղմացման ռազմավարությունն իրականացնելու 

և Ազդեցության զուտ դրական արդյունք ստանալու 

համար անհրաժեշտ լրացուցիչ աշխատանքը: 

 

ՏԳՊ-ները 

հրապարակված են  

2015թ. սկիզբ Նախագծերը 

ներկայացված 

են ԲՍԱԳ-ի հետ  

ՏԳՊ-ներ 

18 ՏԳՊ-ի 

իրականացում 

Մատնունի 
ծիրանավոր 
տեսակի համար, 

ճկուն կառավարում 

Մատնունի ծիրանավոր տեսակի ՏԳՊ-ում 

իրականացնել ծրագրով սահմանված 

գործողությունները: ՏԳՊ-ը ենթակա է 

վերանայման մոնիթորինգի արդյունքներից 

ելնելով, պատրաստ սկզբնապես մինչև 2018թ.: 

  

ՏԳՊ կատարման 

ցուցիչներն ապահովված 

են 

2015թ. – 2018թ. Ընթացքի մեջ է  ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 

19 ՏԳՊ-ի 

իրականացում 

Գորշ արջ տեսակի 

համար  

Իրականացնել Գորշ արջ կենդանատեսակի 

համար ՏԳՊ: 

  

ՏԳՊ կատարման 

ցուցիչներն ապահովված 

են  

2015թ. –

շարունակական 

Բաց է  ՏԳՊ Գորշ արջ 
կենդանատեսա

կի համար  
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

20 Գորշ արջ տեսակի 

վրա 

ազդեցությունների 

դիտարկում  

Գորշ արջ կենդանատեսակի վրա 

ազդեցությունները դիտարկվելու են ելքային 

վիճակների ուսումնասիրություններն ավարտելուց 

հետո` այդ ազդեցությունները նվազեցնելու 

նպատակով տեղում մեղմացման միջոցառումների 

և կառավարման գործողությունների անցկացման 

անհրաժեշտությունը հաստատելու համար:  Սա 

ենթակա է քննարկման ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների հետ: Նախատեսվում է 

ԿԿՊ-ում ներառել համապատասխան 

փոփոխություններ և մշակել փոխհատուցման 

առաջարկներ` ԿՓԿՊ-ում դրանք ներառելու 

նպատակով: (տես ներքևում) 

Թարմացված նյութերը 

ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների

ն 

2015թ. 

 4-րդ եռամսյակ 

Բաց է  ԿԿՊ  

ԿՓՌ/ԿՓԿՊ 

21 Ազդեցությունների 

նվազեցում  

Կենսաբազմազանության կառավարման պլանի 

(ԿԿՊ) միջոցով, Ծրագրի մանրակրկիտ 

նախագծման, շինարարության և հանքի 

շահագործման փուլերի ընթացքում իրականացնել 

մի շարք միջոցառումներ: 

   

Զեկուցումը ըստ ԿԿՊ-ի Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բաց է  ԿԿՊ  
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

22 Մատնունի 
ծիրանավոր 
բուսատեսակի 

վերականգնում 

կրած 

ազդեցություններից 

հետո և 

բուսատեսակի 

թվաքանակի 

ավելացում 

Ամուլսարում  

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի և 

Քեմբրիջի Համալսարանի Բուսաբանության այգու 

հետ համագործակցությամբ, Մատնունի 
ծիրանավոր բուսատեսակի համար 

նախապատրաստել հետազոտական ծրագիր ` 

բազմացման եղանակները ստուգելու և 

բնապահպանական պահանջների իմացությունը 

բարելավելու նպատակով:  Այս ամենն անհրաժեշտ 

է վերականգնման պլաններն ամրապնդելու և 

հանքի փակման ժամանակ բուսատեսակների 

համար հարմար կենսամիջավայր վերականգնելու 

համար:   

Գորշ արջ տեսակի հետ կապված պահանջները 

ենթակա են ճշտման լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններից հետո: 

 

Ուսումնասիրություններ

ի հիման վրա մշակվել է 

մանրամասն 

վերականգնման պլան  

2015թ. – 2019թ Բաց է  ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 

ծՀՌՓՎՊ 

 

ՏԳՊ Գորշ արջ 
տեսակի 

համար 

23 Մատնունի 
ծիրանավոր 
բուսատեսակի և 

Գորշ արջ 

կենդանատեսակի 

համար 

փոխհատուցման 

միջոցառումներ 

Սույն ԿԳՊ-ով սահմանված 

ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի 

արդյունքների հիման վրա, ստուգել  նշյալ 

տեսակների համար փոխհատուցման 

անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև մշակել 

առաջարկներ Ազդեցության դրական արդյունք 

ապահովելու նպատակով ըստ անհրաժեշտության 

դրանք ԿՓՌ/ԿՓԿՊ-ում ներառելու համար: 

Վերոգրյալը ներկայացվելու է ֆինանսավորող 

կազմակերպություններին` ստուգման և 

քննարկման նպատակով: 

Թարմացված 

տարբերակները 

ներկայացված են  

ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների

ն  

2015թ.  

4-րդ եռամսյակ 

Բաց է  ՏԳՊ-ներ 

ԿՓՌ/ԿՓԿՊ 

Էկոհամակարգային ծառայություններ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

24 Էկոհամակարգայի

ն ծարայություններ 

Ծրագրի ազդեցությունն էկոհամակարգային 

ծառայությունների վրա անորոշ է և պետք է որոշվի 

շահագրգիռ կողմերի շարունակական 

ներգրավվածության և մոնիթորինգի ընթացքում` 

ըստ անհրաժեշտության որոշ գործողություններ 

կատարելու հնարավորությամբ: Լրացուցիր 

ֆոկուս խմբերի հանդիպումների ժամանակ 

նախատեսվում է քննարկել մոնիթորինգի 

համապատասխան միջոցառումների 

տարբերակներն ու վերանայման հետ կապված 

հարցերը: 

 

ՇԿՆՊ նախատեսում է 

շարունակական 

ներգրավվածություն  

Հանքի 

շահագործման ողջ 

ընթացքում 

Բաց է  ՇԿՆՊ 

ԿԿՊ  

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվում 

25 Տարածքների 

առանձնացում 

Մատնունի 
Ծիրանավոր և 

Գորշ արջ 
տեսակների 

համար  

Դրվել են պայմանական սահմաններ: Տեղական 

կառավարման մարմինների և 

հողօգտագործողների, մասնավորապես` 

ավանդաբար այդ տարածքներն օգտագործող 

գյուղերի կառավարման մարմինների, հետ 

անհրաժեշտ է համաձայնեցնել առանձնացված 

տարածքների սահմաններն ու համայնքների 

համար այդ տարածքներ մուտք գործելու 

հնարավորությունները: Տեղական համայնքներն ու 

այլ հողօգտագործողները նմանապես պետք է 

տեղեկացված լինեն առանձնացված տարածքի 

նպատակի և կիրառման մասին: Այս ամենն 

իրականացվելու է Լիդիանի համայնքների հետ 

կապի համար պատասխանատու պաշտոնյաների 

աջակցությամբ: 

 

Առանձնացված 

տարածքները 

համաձայնացվել և 

ստեղծվել են:  

ՇԿՆՊ-ով նախատեսվում 

է համայնքային 

ներգրավվածություն և 

տեղեկացվածության 

բարձրացում  

2015թ. կեսեր Բաց է  ՇԿՆՊ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

26 Բնական 

կենսամիջավայրի 

փոխհատուցում. 

Նոր Ազգային 

պարկ Ջերմուկում  

Ջերմուկում նոր Ազգային պարկի հիմնադրման 

նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել 

Բնապահպանության նախարարության հետ 

խորհրդատվությունն ու համագործակցություն: 

Անհրաժեշտ կլինի նաև քաղաքապետարանների և 

տեղական տուրօպերատորների  

ներգրավվածությունը: Պետք է կազմակերպվեն 

խորհրդատվություններ Բնապահպանության 

նախարարության, տեղական կառավարման 

մարմինների, համայնքների և հովիվների, ինչպես 

նաև հասարակական կազմակերպությունների 

հետ` Ջերմուկի Ազգային պարկի մաս կազմող 

փոխհատուցման միջոցառուցների հարցի շուրջ: 

 

Վերջնական ԿՓՌ 

ՇԿՆՊ նախատեսում է 

անհրաժեշտ 

ներգրավվածություն 

2015թ. վերջ Բաց է  ԿՓՌ 

27 Կարողությունների 

զարգացում, 

տեղեկացվածությա

ն բարձրացում և 

համագործակցում 

հայ 

գիտնականների և 

տեղական 

ինստիտուտների 

հետ 

վերականգնման 

միջոցառումների և 

տեղափոխման 

մեթոդների 

հարցերի շուրջ 

Նախատեսվում է ապահովել շարունակական 

համագործակցություն Հայաստանի 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

Բուսաբանության ինստիտուտի, Երևանի 

Բուսաբանական այգու և այլ գիտական 

հաստատությունների հետ` բուսականության 

կառավարման, կենսամիջավայրի վերականգնման 

և բույսերի տեղափոխման հարցերի հետ կապված: 

  

Ժողովների և 

միջոցառումների 

արձանագրություններ  

Ընթացքի մեջ Բաց է  

(մեկնարկած) 

ՇԿՆՊ, ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

28 Մատնունի 
ծիրանավոր 
բուսատեսակի 

Կարմիր գրքում 

գրանցման 

գործընթաց  

Հայաստանում տվյալ  բուսատեսակի 

ուսումնասիրվածության աստիճանը որոշելու 

նպատակով լրացուցիչ հետազոտություններ 

կատարելուց հետո, նախատեսվում է կապ 

հաստատել  

Բնական ռեսուրսների պահպանության 

միջազգային միության (IUCN) հետ` տվյալ 

բուսատեսակի պահպանվածության 

կարգավիճակի վերաբերյալ պաշտոնական 

գնահատական ստանալու նպատակով: 

Պաշտոնական 

վերլուծությունը 

ներկայացվել է ԲՌՊՄԽ-

ին  (IUCN) 

2015թ. վերջ Բաց է  ՏԳՊ 

29 Կարողությունների 

հզորացում և 

ներգրավվածությա

ն ապահովում 

կենսաբազմազանու

թյան 

փոխհատուցման 

գործընթացներին 

Փոխհատուցման միջոցառումների նպատակների, 

կիրառվող չափանիշների և պահանջների 

վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության 

տեղեկացվածությունն ապահովելու համար 

նախատեսվում է մշակել կարողությունների 

զարգացման ծրագիր:  

Վերջնական ԿՓՌ 

ՇԿՆՊ նախատեսում է 

անհրաժեշտ 

ներգրավվածություն  

2015թ. Բաց է  ՇԿՆՊ 

30 Անկախ 

վերահսկողություն 

և 

խորհրդատվությու

ն  

Լիդիանը դիտարկում է կենսաբազմազանության 

անկախ խորհրդատվական խումբ ստեղծելու 

գաղափարը և նախատեսում է 

համագործակցություն Ծրագրի ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների հետ` հնարավոր 

լիազորությունների շրջանակը սահմանելու 

նպատակով: 

 

Տարբերակները 

քննարկվել են  

ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների 

կատուների հետ  

2015թ. Բաց է   
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

31 Էկոհամակարգայի

ն ծառայություններ  

Անհրաժեշտ է ապահովել շարունակական 

համագործակցություն տեղացի հովիվների և 

համայնքների հետ, մասնավորապես` 

Գնդեվազում, էկոհամակարգային 

ծառայությունների վրա ազդեցությունների 

մոնիթորինգ իրականացնելու, ինչպես նաև այդ 

ծառայություններից ստացվող օգուտների վրա 

որևէ չնախատեսված ազդեցություններ 

բացահայտելու նպատակով: 

Ներառված է ՇԿՆՊ-ում Ընթացքի մեջ Բաց է  ՇԿՆՊ 

ՀԻՁԿՎՊ 

Պաշարներ և նյութատեխնիկական միջոցներ  

32 Բնական 

կենսամիջավայրի 

վերականգնում  

Տեղական բուսատեսակների համար ստեղծել 

բույսերի տնկարան և սերմերի բանկ` 

վերականգնան ընթացքում կիրառվելիք 

սերմնաբույսերի պաշար ունենալու նպատակով: 

Այն տեղակայվելու է տեղի գյուղերում, որտեղ 

արդեն առկա են ծառերի տնկարաններ: 

Ստեղծվել են տնկարան և 

սերմերի բանկի համար 

արտադրական 

տարածքներ 

2015թ. 

 3-րդ եռամսյակ 

Բաց է  ԿԿՊ  

ԿԳՊ 

33 Արդյունավետ 

տեղափոխման 

գործընթացի 

աջակցում  

Ստեղծել բույսերի տեղափոխման համար 

համապատասխան հարմարություններ, այդ 

թվում`լեռան տարածքից բույսերը հեռացնելուց 

հետո և այլ վայրեր տեղափոխելուց առաջ դրանց 

ժամանակավոր տեղակայման կամ տեղադրման 

համար` հաշվի առնելով բույսերի զգալի քանակը, 

անբարենպաստ կլիմայական պայմանների և 

համակարգող տրանսպորտի հետ կապված 

խնդիրները  և բացառելու համար բույսերի 

վնասումը կամ ոչնչացումը:     

 

Նյութական բազան առկա 

է և հաստատվել է ԲՊՆ-

ան կողմից 

2015թ.  

2-րդ եռամսյակ 

Բաց է  ՏԳՊ 
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No Նպատակ/ 

Բաղադրիչ 

Գործողություն Ավարտման 

ցուցանիշներ 
 

Ժամկետներ Իրականացմա

ն ընթացքը  

Հղում 

34 Հնարավորությունն

երի ստեղծում 

Կովկասյան 

բուսատեսակների 

պահպանության 

գործում գիտական, 

հետազոտական և 

հանրային 

ներգրավվածությու

ն ապահովելու 

նպատակով  

Աջակցել հետազոտական բազայի, ջերմոցների, 

բուսաբանական և հանրային այգիների  

զարգացմանը, ինչպես նաև համագործակցել ԲԻ-

ների հետ դրանք նախագծելու և կառուցելու 

նպատակով: 

Նյութական բազան առկա 

է և հաստատվել է ԲՊՆ-

ան կողմից  

2015թ. 

 4-րդ եռամսյակ 

Բաց է  ՏԳՊ 

Մատնունի 
Ծիրանավոր 
տեսակի 

համար  

35 ԿԿՊ-ի +ԿԳՊ-ի 

իրականացում  

ԿԿՊ-ի և ԿԳՊ-ի իրականացման և դրանց 

իրականացման ընթացքի մոնիթորինգի 

նպատակով ապահովել խորհրդատվական 

աջակցություն կամ բավարար թվով 

մասնագետների առկայություն ընկերությունում: 

Անձնակազմը պետք է լինի բավականաչափ 

մասնագիտացված` տեղում իրականացվող 

գործողությունները վերահսկելու և 

շարունակական վերականգնման պես 

գործողությունների նկատմամբ համապատասխան 

կառավարման մոտեցում ցուցաբերելու համար: 

 

Առկա է անձնակազմ կամ 

խորհրդատվական 

աջակցություն   

Ընթացքի մեջ Բաց է  ԿԿՊ  

ԿԳՊ 
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Հավելված 1` Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի համար Տեսակի 

Գործողությունների Պլան  

 

 

 

 

 Տեսակների հետ կապված 

գործողությունների պլան. Մատնունի 

ծիրանավոր 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր. 

Կենսաբազմազանության 

գործողությունների պլանի Հավելված 1 

Կազմվել է Լիդիան Ինթերնեյշնլ 

ընկերության պատվերով 

Կատարող՝ 

Թրեուիք Բնապահպանական 

Խորհրդատուներ / Բոդսի Էքոլոջի 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ 

ԶՏ  Զբաղեցրած տարածք 

ԿԳՊ  Կենսաբազմազանության գործողությունների պլան 

ԿԿՊ  Կենսաբազմազանության կառավարման պլան 

ԿՓԿՊ  Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման պլան 

ՎԶԵԲ  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ 

ԲՍԱԳ  Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում 

ԲՍԿՀ  Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգ  

Գեոթիմ Գեոթիմ ՓԲԸ  

ՄՖԿ  Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 

ԲԻ ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ 

ԲՊՄՄ  Բնության պահպանության միջազգային միություն 

Լիդիան Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ 

ԲԿԿԳ  Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում 

ԶԴԱ  Զուտ դրական ազդեցություն 

Ծրագիր Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման 

ծրագիր 

ՏԳՊ  Տեսակների հետ կապված գործողությունների պլան 

ԹԲԽ  Թրեուիք Բնապահպանական Խորհրդատուներ (TEC) 

ՔՀԲԱ  Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգի 

ՈւԱԻ  Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ  

ՎԲՀՀ  Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամ - Հայաստան 
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ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Մատնունի ծիրանավորի համար ‹‹Տեսակների հետ կապված գործողությունների պլանը›› 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի ‹‹Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի›› 

մասն է կազմում: Այն ամփոփ ներկայացնում է տեսակների հետ կապված 

գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն Ծրագրի բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատման պահանջներին համախատասխան: 

Ներկայացվում է գործողությունների ամփոփիչ աղյուսակը պարտավորություններով և 

վերջնական ցուցանիշներով: 

Մատնունի ծիրանավորը որպես ծայրահեղ վտանգված տեսակ գրանցված է Հայաստանի 

Կարմիր գրքում: Ամուլսար լեռան վրա է գտնվում աշխարհում հայտնի հինգ 

ենթապոպուլյացիաներից միայն մեկը, և ըստ ՄՖԿ թիվ 6 Կատարողական Ստանդարտում 

(ՄՖԿ ԿՍ6) ներառված չափորոշիչների Ամուլսար լեռը Առաջին կարգի կրիտիկական 

կենսամիջավայր է հանդիսանում այս տեսակի համար: Ըստ էության, Ծրագրի 

փոխատուների չափանիշներին համապատասխանելու նպատակով Ծրագրից 

պահանջվում է ապահովել տեսակի պոպուլյացիայի հաշվեկշռի ավելացում: 

Չնայած բույսերը շրջանցելուն կամ դրանց հասցվող վնասը նվազեցնելուն ուղղված 

միջոցառումներին, Ծրագրի գործողությունների արդյունքում հեռացվելու է Ամուլսարում 

գտնվող բույսերի ընդհանուր թվի մոտավորապես 21%-ը: Հետագա ազդեցություններ 

կարող են առաջանալ ոչ կայուն (ֆուգիտիվ) փոշու և միկրոկլիմայի փոփոխությունների 

հետևանքով: Մասնագետները գտնում են, որ նույնիսկ ռեինտրոդուկցիոն ծրագիր 

չիրականացնելու դեպքում Ամուլսարի վրա կմնա կենսունակ պոպուլյացիա, սակայն 

բույսերի քանակի կամ պոպուլյացիայի զբաղեցրած տարածքում հաշվեկշռի ավելացում 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնապահպանական 

գործողություններ: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների ավարտից հետո Ամուլսար լեռան վրա 

Մատնունի ծիրանավորի կենսունակ պոպուլյացիան պահպանելու նպատակով,  2013թ. 

պոպուլյացիայի չափերը վերականգնելու և դրանց թիվը ողջամիտ ժամկետներում 

ավելացնելու նպատակով սույն պլանը ներառում է հետևյալ միջոցառումները՝ 

 

1. Պահպանել Արշակ լեռնագագաթի շրջակայում առանձնացված անձեռնմխելի 

տարածքի սահմաններում և հանքափոսերի մոտակայքում քարերի վրա աճող 

բույսերը:  
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2. Մշակել Ծրագրի շինարարության և շահագործման ընթացքում տեղում 

մշտադիտարկում իրականացնելու մանրամասն պլան, որը Ծրագրի 

կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման պլանի մաս կկազմի: 

3. Հայաստանի բուսաբանության ինստիտուտի և Երևանի բուսաբանական այգու 

հետ միասին ստեղծել տեսակի էկոլոգիական կառուցվածքի և բազմացման 

եղանակների որոշման նպատակով փորձնական աշխատանքներ կատարելու 

համար նախատեսված հատուկ օբյեկտներ:  

4. Տեղափոխել hանքի շահագործման ժամանակ ոչնչացման ենթակա բույսերy՝ 

դրանք փրկելու և հետազոտելու նպատակով: 

5. Ստեղծել ծիլերի հիմնապաշար, որն անհրաժեշտ է Ամուլսարի վրա 

վերականգնված պայմաններում ռեինտրոդուկցիայի կամ ստորև նշված 

հետազոտության (6-րդ կետ) համար: 

6. Բուսաբանության ինստիտուտի, Երևանի բուսաբանական այգու և Քեմբրիջի 

համալսարանի բուսաբանական այգու հետ համատեղ իրականացնել 

գիտահետազոտական ծրագիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել այս տեսակի 

էկոլոգիական հատկությունները: 

7. Վերը նշված հետազոտական ծրագրի շրջանակներում մշակված պոպուլյացիայի 

հիմնավորված մոդելի հիման վրա Մատնունի ծիրանավորի համար կատարել 

զուտ դրական ազդեցության կանխատեսումային գնահատում: Սա կներառի 

զանազան տարբերակներով Ամուլսարի պոպուլյացիայի հավանական 

վերականգնման ժամկետների գնահատումը: 

8. Մշակել վերականգնման հանգամանալից պլան՝ ներառելով 

հանքարդյունահանումից հետո բույսերի կրկին ներմուծման (ռեինտրոդուկցիա) 

անհրաժեշտ կենսամիջավայրի պայմանների տեխնիկական պահանջները կամ 

նախագիծը, ծիլերի քանակն ու տիպը, ռեինտրոդուկցիայի ծրագիրը և հետագա 

մոնիտորինգի արձանագրությունները: 

9. Լցափակված հանքափոսերի վրա ստեղծել անհրաժեշտ կենսամիջավայրի 

պայմաններ 
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10. Զգուշավոր մոտեցման շրջանակներում անհրաժեշտ փոխհատուցման 

միջոցառումների դեպքում իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություններ 

Հայաստանում այս բուսատեսակի այլ պոպուլյացիաների հետ կապված:  

11. Բուսաբանության ինստիտուտի, Երևանի բուսաբանական այգու և Քեմբրիջի 

համալսարանի բուսաբանական այգու հետ համատեղ ներգրավել շահագրգիռ 

կողմերին և ստեղծել ներուժ Կովկասյան բույսերի հետ կապված հետազոտության, 

կրթության և հասարակության իրազեկվածության բարձրացման նպատակով:  
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3 Ներածություն 

3.1 Սույն փաստաթղթի նպատակը և բովանդակությունը  

Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունը (այսուհետ՝ Լիդիան) ‹‹Թրեուիք բնապահպանական 

խորհրդատուներ›› ընկերությանը հանձնարարել է մշակել Տեսակների հետ կապված 

գործողությունների պլան (ՏԳՊ) Մատնունի ծիրանավորի համար, որն ազդեցություն կկրի 

Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման ծրագրի 

(այսուհետ՝ Ծրագիր) գործողությունների հետևանքով: 

Մատնունի ծիրանավորի վերաբերյալ սույն ՏԳՊ-ն Ծրագրի բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատման արդյունքում կազմված Ամուլսարի 

Ծրագրի կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի (ԿԳՊ) մաս է կազմում: Այն 

մանրամասն ներկայացնում է Ծրագրի փոխատուների՝ կենսաբազմազանությանն 

առնչվող պահանջները բավարարելու համար անհրաժեշտ գործողությունները:  

Մասնագիտական տվյալները ներկայացվել են դոկտոր Փիթեր Քերիի (Քեմբրիջի 

համալսարան) և պրոֆեսոր Գեորգի Ֆայվուշի (ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ) 

կողմից: 

Մատնունի ծիրանավոր բարձրալեռնային բուսատեսակը որպես ծայրահեղ վտանգված 

տեսակ գրանցվել է ՀՀ Կարմիր գրքում (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) չափանիշ)՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ բույսը Հայաստանում զբաղեցնում է 10 քառ. կմ-ից պակաս տարածք: 

Բնության պահպանության միջազգային միության չափանիշներով գնահատումը ցույց է 

տալիս, որ այն ԲՊՄՄ-ում պետք է ընդգրկվի որպես վտանգված տեսակ, չնայած բույսը 

դեռևս պաշտոնապես չի գնահատվել: Ընդհանուր առմամբ Ամուլսար լեռան վրա գտնվում 

է աշխարհում հայտնի 5 ենթապոպուլյացիաներից մեկը, որոնցից երեքը գտնվում են 

Հայաստանում: ՄՖԿ թիվ 6 Կատարողական Ստանդարտում (ՄՖԿ ԿՍ6) ներառված 

չափանիշների համաձայն Ամուլսարն ապահովում է այս տեսակի համար  շատ կարևոր 

(կրիտիկական) կենսամիջավայր, այսինքն՝ ‹‹Կենսամիջավայր, որտեղ հանդիպում են 

Ծայրահեղ վտանգված և վտանգված hայտնի տեսակներ, որտեղ այդ կենսամիջավայրը 

համաշխարհային մակարդակով այդ տեսակի կառավարման 10 կամ ավելի քիչ առանձին 

տեղամասերից մեկն է հանդիսանում››:  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկի թիվ 6 Կատարողական Պահանջի համաձայն Ամուլսարի լեռը նույնպես 

կրիտիկական կենսամիջավայր է հանդիսանում այս տեսակի համար: 
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Մնացորդային էական ազդեցությունների դեպքում ՄՖԿ ԿՍ6 և ՎԶԵԲ ԿՊ6 պահանջում են 

ներկայիս ընդհանուր թվաքանակի ավելացում այն տեսակների համար, որոնք կկորցնեն 

իրենց բնական միջավայրը: Մասնագետների խորհրդատվության հիման վրա ԲՍԱԳ-ը 

եզրակացրել է, որ ամենայն հավանականությամբ Ամուլսարի վրա կմնա Մատնունի 

ծիրանավորի կայուն և կենսունակ պոպուլյացիա, սակայն առանձին բույսերի թվի 

առնվազն ժամանակավոր նվազում տեղի կունենա հանքափոսերի հետ նրանց 

համընկնումով պայմանավորված: Ծրագիրը նախատեսում է համապատասխան 

պայմաններ ստեղծել՝ բույսերը հանքարդյունահանումից հետո հանքափոսերում 

վերականգնելու համար, բայց, քանի որ նախկինում այս տեսակի համար վերականգնման 

ծրագիր չի իրականացվել, ՏԳՊ-ն ներառում է գիտահետազոտական և փորձարարական 

աշխատանք՝ նպատակ ունենալով հաստատել ողջամիտ ժամկետներում պոպուլյացիայի 

թվաքանակի ավելացում ապահովելու լավագույն մոտեցումը: 

1-ին գլխի մնացած բաժինները ներկայացնում են Մատնունի ծիրանավորի վերաբերյալ 

ընդհանուր լրացուցիչ տեղեկություններ, ինչպես նաև ՏԳՊ-ի հետ կապված 

օրենսդրական, իրավական դաշտը (Բաժին 1.3): 

Հայաստանում տեսակի վրա զուտ դրական ազդեցություն ապահովելու համար 

իրականացվելիք գործողությունների հիմքը ներկայացված է 2-րդ բաժնում: 

ՏԳՊ-ն ներկայացված է 3-րդ բաժնում: 

 

3.2 Մատնունի ծիրանավոր. պահպանման վիճակի և կենսամիջավայրի 

պահանջների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ 

3.2.1 Նկարագրություն 

Մատնունի ծիրանավորը  մոխրագույն-կանաչ, մազմոտ, ատամնավոր տերևներով և 

մանուշակագույն/վարդագույն ծաղիկներով ալպիական փոքր բույս է (բուսաբանական 

առավել մանրամասն նկարագրությունը և կարգաբանության հակիրճ նկարագիրը տես 

նաև Հավելված Ա-ում): Ամուլսարում բույսերը ծաղկում են հունիսին և հուլիսին, և ծաղկի 

չափը մոտավորապես 15 մմ է (Նկար 1): 
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Նկար 1. Մատնունի ծիրանավոր բույսը (50մմ օբյեկտիվի կափարիչը չափը 

համեմատելու համար) 

 

3.2.2 Պահպանման վիճակը Հայաստանում 

Մատնունի ծիրաավորը սահմանափակ տարածմամբ էնդեմիկ տեսակ է, որը Հայաստանի 

Կարմիր գրքում գրանցվել է (2010թ.) գրանցվել է որպես ծայրահեղ վտանգված տեսակ, 1 ab 

(iii) + 2 ab (iii) կատեգորիաների համար, ինչը նշանակում է՝ 

Տեսակի տարածման մակերեսը Հայաստանում  ոչ պակաս, քան 100 քառ. կմ է: Այն 

խիստ մասնատված է: Դիտարկումների, եզրակացությունների կամ 

կանխատեսումների արդյունքում հայտնաբերվել է բնական միջավայրի մակերեսի, 

երկարության  շարունակական կրճատում և/կամ որակի վատացում: 

Հայաստանում այս տարածքի կենսամիջավայրի մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պակաս է: 

Այն խիստ մասնատված է: Դիտարկումների, եզրակացությունների կամ 

կանխատեսումների հիման վրա որոշվել է կենսամիջավայրի մակերեսի, 

երկարության շարունակական կրճատման և որակի վատացման 

հավանականությունը: 
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Հայաստանի բույսերի կարմիր գրքում գրանցված են մեկ այլ տեսակն ևս՝Մատնունի 

քարանձավային, որը կարող նման լինել Մատնունի ծիրանավորին:  Պարզվում է, երկու 

տեսակների երկրաբանական և էկոլոգիական պահանջները նույնն են, և <ԽՍՀՄ-ի 

բուսական աշխարհը> գրքում  (Կաոմարով, 1985թ.) նշվում է, որ դրանք հավանաբար նույն 

տեսակներն են, սակայն այն գենետիկ հետազոտությամբ չի հաստատվել: Հայտնի է 

Մատնունի քարանձավայինի մեկ պոպուլյացիա Հայաստանի Գեղամա լեռնաշղթայում 

(Նկար 2), որ շատ մոտ է Հայաստանում Մատնունի ծիրանավորի  գրանցված 

պոպուլյացիաներին: Այդ իսկ պատճառով, ՏԳՊ-ի շրջանակներում նախատեսվող 

գիտահետազոտական ծրագիրը ներառում է Մատնունի քարանձավայինի 

կարգաբանական վիճակի ուսումնասիրություն, և եթե պարզվի, որ Մատնունի 

քարանձավայինը Մատնունի ծիրանավորի հոմանիշն է, ապա անհրաժեշտ կլինի ըստ 

այդմ թարմացնել Հայաստանի բույսերի կարմիր գիրքը: 

Հայաստանի բույսերի կարմիր գրքում գրանցված տեսակների ապագայի վրա ազդող 

գործոններն են՝ 

 Տարածման և կենսամիջավայրի սահմանափակ տարածք, 

 Երկրաբանական գործոններով պայմանավորված կենսամիջավայրերի 

կորուստ կամ դեգրադացիա, 

 Գլոբալ կլիմայական փոփոխություն, քանի որ դրանք հանդիպում են միայն 

բարձրալեռնային պայմաններում: 

Կարմիր գրքում նշված անհրաժեշտ միջոցառումները ներառում են նոր 

կենսամիջավայրերի որոնում, հայտնի պոպուլյացիաների վիճակի մոնիտորինգ և որպես 

գեղազարդային բույս դրանց աճեցումը բուսաբանական այգիներում: Նշված 

գործողությունները բոլորը ՏԳՊ-ի մաս են կազմում: 

 

3.2.3 Աշխարհագրական տարածումը 

Բույսի կարգավիճակը Բույսերի Կարմիր գրքում արտացոլում է հյուսիային Իրանի երկու 

տեղամասերում և Հայաստանում ևս երկու տեղամասերում (Գեղամա լեռնաշղթա և 

Իշխանասար լեռան վրա) գրանցված տվյալները, ինչպես նաև նախկինում Նախիջևանում 

գրանցված տվյալները: 

Մատնունի ծիրանավորի նոր մեծ պոպուլյացիա հայտնաբերվել է 2012թ. Ամուլսար լեռան 

գագաթին, երբ Լիդիանի առաջարկած հանքում իրականացվում էին բուսաբանական 
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ելակետային տվյալների ուսումնասիրություններ, ինչպես նկարագրվում է հաջորդ 

բաժնում: Սա Հայաստանում հայտնի պոպուլյացիաների թիվն ավելացրեց՝ հասցնելով 

երեքի, ինչպես պատկերված է Նկար 2-ում: Արդյունքում ավելացավ նաև Հայաստանում 

այս տեսակի տեղաբաշխման տարածքը, հասնելով 28 քառ. կմ (հաշվի առնելով 2x2 կմ 

ցանցում դրանց թիվը): Ենթադրվում է, որ երկու պոպուլյացիաները Իրանի հյուսիսային 

մասում զբաղեցնում են յուրաքանչյուրը մեկական 2x2 կմ քառակուսի, համաշխարհային 

մակարդակով զբաղեցրած տարածքը հասցնելով 32 քառ. կմ: 

Ամուլսար լեռան վրա 2012թ. իրականացված հետազոտությունների արդյունքում ծովի 

մակերևույթից 2800-3000մ բարձրության վրա՝ լեռնային ապարների զանգվածի վրա և 

բնազանգվածների վրա հայտնաբերվեց Մատնունի ծիրանավորի ավելի քան 150 

առանձնյակ: Բույսերի մի մեծ հատված գտնվում է Ամուլսար լեռան հարավային ծայրում, 

արդյունահանման համար նախատեսվող տարածքներում մի քանի փոքր կղզյակներով:  

Երկրորդ, առավել մանրամասն հետազոտությունն իրականացվեց 2013թ. և 

արձանագրվեց 5500 առանձնյակ, որոնք հանդիպում էին նվազագույնը ծովի 

մակերևույթից 2450մ բարձրության (տես Նկար 3): Լրացուցիչ բույսեր հայտնաբերվել էին 

նախատեսվող լեռնահանքային աշխատանքների տարածքում: Բույսի պոպուլյացիան 

ընդհանուր գնահատվում է 7500 առանձնյակ, քանի որ որոշները գտնվում են լեռան վրա 

անհասանելի վայրերում, որին հնարավոր չէ հասնել առանց մագլցելու համար 

նախատեսված համապատասխան միջոցների  և փորձի: Պոպուլյացիան ներառում է 

տարբեր հասակի բույսեր, այդ թվում՝ սածիլներ և հասուն բույսեր: 

Նախքան Լիդիան ընկերության կողմից իրականացված Ամուլսարի 

հետազոտությունները Հայաստանում Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի ոչ մի 

ուսումնասիրություն չի իրականացվել: Ամուլսարի վրա՝ ծովի մակերևույթից 2450մ 

բարձրության վրա աճող  բույսերի հայտնաբերումը մեծացնում է բարձրության սահմանը 

և կենսամիջավայրը, որտեղ տեսակը կարող է ապրել: Նախկինում բարձրության 

ամենացածր սահմանը համարվում էր 3300 մետրը: Այս գիտելիքների հիման վրա 

առանձնացվեցին հարմար այլ տարածքներ և ուսումնասիրվեցին առաջին անգամ: 2013թ. 

դաշտային հետազոտությունների արդյունքում լրացուցիչ բույսեր հայտնաբերվեցին 

Հայաստանի Վայոց Ձորի մարզի այլ լեռնաշղթաների վրա (Նկար 4): Հնարավոր է սա 

Ամուլսարի պոպուլյացիայի մաս է կազմում: Լրացուցիչ գիտարշավներ կանցկացվեն 

2015թ. Հայաստանում տեսակի տեղաբաշխման վերաերյալ գիտելիքները զարգացնելու 

նպատակով, քանզի հնարավոր է այն ոչ ամբողջովին է արձանագրվել:  
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Նկար 2. Մատնունի ծիրանավորի և մատնունի քարանձավայինի տարածումը 

Հայաստանում: Կարմիր եռանկյունները՝ մատնունի ծիրանավորի երկու 

պոպուլյացիաներ՝ նախկինում հայտնի և գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում (2010թ.);  

Կապույտ եռանկյունները՝ երկու պոպուլյացիա՝ հայտնաբերված 2012թ. և 2013թ. 

ընթացքում; Կանաչ եռանկյունները՝ մատնունի քարանձավայինի հայտնի 

պոպուլյացիաներ (աղբյուրը՝ Բուսաբանության ինստիտուտ, Երևան) 
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Նկար 3. Մատնունի ծիրանավորի տեղաբաշխումը Ամուլսար լեռան վրա  
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Նկար 4. Բույսերի տեղադիրքը առավել մեծ տարածքում, 2012թ. և 2013թ.  
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3.2.4 Կենսամիջավայրի համար անհրաժեշտ պայմանները 

Չնայած Մատնունի ծիրանավորի աճեցումը լայնորեն տարածված է Ռուսաստանում, 

Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում որպես բարձրալեռնային տեսակ, այն ոչ միշտ է 

արդյունավետ բազմացնել: Այգեգործական կայքերը նշում են, որ այն լավ ապրում է 

սերմերից, չնայած այն շատ դանդաղ է աճում: Հայաստանը գրանցվել է որպես այս 

բուսատեսակների ծագման վայր, սակայն ոչ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, 

ոչ էլ գյուղատնտեսության նախարարությունը թույլատվություն չեն տրամադրել 

Հայաստանից Մատնունի ծիրանավորի սերմերի կամ սածիլների արտահանման համար: 

Ավելի հավանական է, որ այլ երկրներում աճած այս բուսատեսակը վայրի բնությունից 

վերցված մի քանի առանձնյակների սերունդն է: Հետևաբար ենթադրվում է, որ ներկայումս 

այգիներում աճող բույսերը համեմատաբար ցածր գենետիկ փոփոխություն են կրում և չեն 

կարող ներկայացուցչական (բնորոշ): 

Մինչ այսօր Ծրագրի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներից 

ելնելով կարելի է համարել, որ Մատնունի ծիրանավորն աճում է ծովի մակերևույթից 

2450մ բարձրության վրա՝ մերկացած խոշոր ապարների (Նկար 5), համեմատաբար փոքր 

գլաքարերի (Նկար 6) և հազվադեպ քարացրոնների վրա (որն, ի դեպ, Իրանում գրանցված 

աճելավայրն է հանդիսանում): Բույսն աճում է տարբեր տեսակի ապարների գլաքարերի 

փոքր ճաքերի և ծերպերի մեջ և գրեթե միշտ կապված է գրիմիա մամուռների հետ: Չկա 

բույսի աճման կոնկրետ ուղղության ակնհայտ որևէ օրինակ, սակայն դրանք հաճախ 

հայտնաբերվում են գլաքարերի վերին մասում կամ այնտեղ, որտեղ դրանք արևի շողեր են 

շատ ստանում: Գլաքարերի վերին մասում ճաքերը և մամուռները խոնավություն են 

պահում, որոնք կարող է կարևոր գործոն հանդիսանալ Մատնունի ծիրանավորի 

գոյության ապահովման համար: Մամուռը նաև սահմանափակ քանակությամբ հումուս է 

տալիս, որը լցվում է ճեղքերի մեջ և <հող> ապահովում: 

Մատնունի ծիրանավորը ակնհայտորեն ստրեսադիմացկուն (սինատրոպ) տեսակ է և չի 

կարող հանդուրժել մրցակցություն այլ տեսակներից: Այն աճում է անթավոր բույսերից 

բացարձակ անկախ: Այն հանգամանքը, որ բույսը կապ կամ կախվածություն չունի որև այլ 

բուսատեսակից, կարող է հեշտացնել ռեինտրոդուկցիայի գործընթացը: Այլ տեսակների, 

այդ թվում խոլորձայինի տեսակների հետ միասին, անհրաժեշտ կլինի կատարել 

հետազոտություններ և նախապատրաստական աշխատանքներ՝ բույսի համակեցության 

ճիշտ կառուցվածքը և կառավարման համակարգն ունենալու նախքան 

ռեինտրոդուկցիայի փորձ կատարելը: Չնայած բույսի համակեցության կառուցվածքը 
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կարող է հաշվի չառնվել, կան շատ այլ էդաֆիկ գործոններ (օրինակ՝ գլաքարերում 

ճաքերի չափը և մամուռների կամ քիչ քանակությամբ հողի առկայությունը կամ 

բացակայությունը), որը պահանջում է տեղում և տարածքից դուրս հետազոտություն 

նախքան ռեինտրոդուկցիայի փորձ կատարելը: 

 

Նկար 5.  Մերկացած մեծ ապարների օրինակներ Արշակի ներքևում, որտեղ 2012թ. 

հայտնաբերվել է Մատնունի ծիրանավոր 
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Նկար 6. Փոքր գլաքար Մատնունի ծիրանավորի 50 առանձնյակներով  

3.2.5 Հայաստանի օրենսդրությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում Մատնունի ծիրանավորին առնչվող օրենսդրությունը 

ներկայացված է ստորև՝ 

Մատնունի ծիրանավորի  պահպանմանը վերաբերող օրենքներն ու կանոնակարգերը 

Հայաստանում 

 Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք, 1999թ. 

 2012թ. ուժ մեջ մտած ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրքը 

 ՀՀ Կառավարության 2014թ. օգոստոսին ընդունած ‹‹Բուսական աշխարհի մասին›› 

որոշումը (թիվ 781-N)  

 

Հայաստանի Հանրապետության Ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի համաձայն 

արգելվում է ընդերքօգտագործումը ընդերքի ցանկացած լիցենզիոն տարածքում, որտեղ 

առկա են Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ. 

‹‹Ընդերքի առանձին տեղամասերի օգտագործումն արգելվում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ազգային անվտանգության 

ապահովման, մարդկանց կյանքի և առողջության, պատմամշակութային արժեքների կամ 
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բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից, եթե հայցվող ընդերքի 

տեղամասի վրա գտնվող հողամասում կան գերեզմաններ, բնության, պատմության և 

մշակույթի հուշարձաններ, Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված 

բույսեր կամ կենդանիների բնակատեղիներ, ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքով անցնում 

են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ››: 

Այս պահանջը վերաբերում է ազդակիր տեսակներին՝ անկախ դրանց վտանգի 

կարգավիճակից: Այն կարծես թե վերաբերում է նաև ցանկացած ազդակիր առանձնյակի, և 

չկա կարևորության շեմ: Օրենսգիրքը չի տրամադրում որևէ տեղեկատվություն այն 

իրավիճակների վերաբերյալ, որտեղ ազդեցություն կրած պոպուլյացիայի մնացած մասը 

կարող է մնալ կենսունակ վիճակում՝ չնայած որոշ առանձնակների կորստին, ինչպես 

ակնկալվում է Ամուլսարի դեպքում, կամ իրավիճակներ, որտեղ պոպուլյացիաների 

համար բնականից բարձր մահացության ցուցանիշների հետ տատանումները նորմալ է: 

ՀՀ Կառավարության 2014թ. օգոստոսին ընդունած ‹‹Բուսական աշխարհի մասին›› թիվ 

781-N որոշումը պահանջում է, որ պետական հողերի վրա նախատեսվող շահագործման 

ծրագրեր իրականացնողները կատարեն սկզբնական վիճակի ուսումնասիրություններ և 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն 

հայտնեն բնապահպանության նախարարությանը: Պոպուլյացիաների կենսունակության 

ապահովման նպատակով անհրաժեշտության դեպքում առանձնացվում են պահպանվող 

գոտիներ, և, եթե պոպուլյացիայի գոյատևման համար ծագում է տեղափոխման 

անհրաժեշտությունը, ապա այն պետք է իրականացվի Որոշման մեջ սահմանված 

ուղենիշների համաձայն և համաձայնեցվի նախարարության հետ: 

Լիդիան և Գեոթիմ ընկերություններն իրականացրել են ելակետային 

ուսումնասիրություններ, ինչի արդյունքում բացահայտվել է Մատնունի ծիրանավորի 

առկայությունը, և այս տեղեկությունները հայտնել են բնապահպանության 

նախարարությանը: Որոշման պահանջների համաձայն, Ամուլսար լեռան վրա տեսակի 

պոպուլյացիայի կենսունակության ապահովման նպատակով Ծրագիրն առանձնացրել է 

պահպանվող (անձեռնմխելի) գոտի: Ինչպես նշվում է սույն պլանում, Լիդիան և Գեոթիմ 

ընկերությունները նախատեսում են Ամուլսարից տեղափոխել Ծիրանավոր մատնունու 

մի մասը, որովհետև դրանք ընկած են նախատեսվող հանքափոսերի սահմաններում և 

պետք է քանդվեն: Նշված բույսերն օգտագործվելու են տեսակների էկոլոգիական 

պահանջները հետազոտելու համար, որը հիմք կհանդիսանա արդյունավետ 

վերականգնման ծրագիր մշակելու համար: Ընկերությունը դիմել է ՀՀ բնապահպանության 
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նախարարությանը առաջարկվող հանքափոսերից բույսերը տեղափոխելու թույլտվության 

խնդրանքով: 

3.2.6 Փոխատուների քաղաքականություններն ու նորմերը 

Ծրագրի փոխատու ֆինանսական հաստատություններն ունեն բնապահպանական և 

սոցիալական կառավարմանը վերաբերող իրենց քաղաքականությունները դրանց հետ 

կապված կատարողական ստանդարտների և պահանջների հետ միասին: ՄՖԿ թիվ 6 

Կատարողական Ստանդարտը (ՄՖԿ 2012թ.) և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 Կատարողական Պահանջը 

վերաբերում են Կենսաբազմազանության պահպանմանն ու բնական կենսական 

ռեսուրսների կայուն կառավարմանը: 

Ծրագրի հետևանքներն ըստ ՄՖԿ ԿՍ 6-ի  և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի գնահատվել են բնական և 

կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման (ԲԿԿԳ, տես Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի Հավելված 

4.10.3-ը) շրջանակներում: Մատնունի ծիրանավորը համապատասխանում է ՄՖԿ ԿՍ6 2-

րդ կարգի չափանիշին (Չափանիշ 1e)՝ հաշվի առնելով նրա երկրի մակարդակով 

կարգավիճակը որպես ծայրահեղ վտանգված: Բուսատեսակը համապատասխանում է 

անհետացման եզրին գտնվող տեսակների համար ԲՊՄՄ չափանիշներին, սակայն 

պաշտոնապես չի գնահատվել: ՄՖԿ ԿՍ6 պահանջների համապատասխան բնական և 

կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման ընթացքում բուսատեսակների 

մասնագետներին խորհուրդ տրվեց վերանայել բույսի տեսակների կարգավիճակի, դրանց 

տարածման և պոպուլյացիայի հավանական դինամիկայի վերաբերյալ տվյալները: Նշված 

մասնագետների թվում էին՝ 

 Պրոֆեսոր Գեորգի Ֆայվուշը, ՀՀ բուսաբանության ինստիտուտ, 

 Ջալիլ Նորուզին, Վիեննայի համալսարանի Բնապահպանության 

կենսաբանության, բուսականության և լանդշաֆտի էկոլոգիայի ֆակուլտետ,  

 Դոկտոր Փիթեր Քերին, Քեմբրիջի համալսարան, 

 Դոկտոր Ջորջ Շատցը, Միսսուրիի բուսաբանական այգի, 

 Դոցենտ Կետեվան Բացացաշվիլին, <Կովկասյան բույսերի կարմիր ցուցակ> 

կազմակերպության ծրագրերի պատասխանատու, 

 Ջեմի Քարրը՝ ԲՊՄՄ-ի Կարմի ցուցակի խմբից, ով ներկա էր քննարկելու 

ապագայում հավանական կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունները: 
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ԲԿԿԳ-ն եզրակացրեց, որ Մատնունի ծիրանավորը  համապատասխանում է ՄՖԿ ԿՍ6-ի 

Առաջին կարգի 1b և 1e չափանիշներին, և որ ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի համաձայն Ամուլսարը 

կրիտիկական կենսամիջավայր է հանդիսանում այս տեսակի համար: Այս փաստաթղթի 

մնացած մասը մեկնաբանում է 3-րդ բաժնում ներկայացված ՏԳՊ-ի հիմնավորումը: 
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4 Զուտ դրական ազդեցության ապահովմանն ուղղված 

գործողություններ 

Սույն բաժնում տրվում է Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի համար զուտ դրական 

ազդեցության /ԶԴԱ/ ապահովմանն ուղղված, Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք 

միջոցառումների հիմնավորումը:  Վերոգրյալի նպատակներն ու առաջարկվող 

ժամկետները ներկայացված են Բաժին 2.1-ում: ԶԴԱ-ի առավել մանրակրկիտ 

կանխատեսումը պատրաստ կլինի անհրաժեշտ հետազոտությունների և 

մշտադտարկումների արդյունքները ստանալուց հետո:   

Բաժին 2.2-ում ներկայացված է Ծրագրով պայմանավորված ազդեցությունների համառոտ 

նկարագրությունը, իսկ Բաժին 2.2-ում պարզաբանվում են բացասական ադեցությունների 

կանխարգելմանը, կրճատմանը կամ վերացմանն ուղղված ստորակարգության կարգով 

ձեռնարկվելիք մեղմացման միջոցառումները (վերականգնման միջոցով), որոնք 

նախատեսվում է իրականացնել պոպուլյացիայի թվաքանակի և կենսունակության 

բարձրացմանն ուղղված մնացորդային ազդեցությունների փոխհատուցման և/կամ 

կենսամիջավայրի կամ պոպուլյացիայի խթանման միջոցառումներից հետո: ՏԳՊ-ը 

կենտրոնանում է Ծրագրի Կենսաբազմազանության կառավարման պլանով /ԾԿԿՊ/ 

սահմանված միջոցառումներից բացի իրականացվելիք գործողությունների վրա, որոնք 

ներառում են ԶԴԱ-ն ապացուցելու համար  անհրաժեշտ հետազոտություններն ու 

լրացուցիչ ուսումնասիրությունները և որոնք անհրաժեշտ են ՄՖԿ-ի ԿՉ6-ի և ՎԶԵԲ-ի 

ԿՊ6-ի պահանջները ողջամիտ ժամկետներում բավարարելու համար: Բաժին 2.4-ում 

ներկայացված են ՏԳՊ-ի հիմնավորման համար անհրաժեշտ այդ լրացուցիչ 

միջոցառումները:   

ԶԴԱ ապահովելու նպատակով, ՀՀ Բուսաբանության ինստիտուտի և Մեծ Բրիտանիայի 

Քեմբրիջի համալսարանի Բուսաբանական այգու հետ համատեղ մշակվել է 

վերականգնման ծրագիր, որը ներառում է բուսատեսակի տարածման 

հետազոտություններ և պոպուլյացիայի մոդելավորում, ինչպես նաև հետագայում 

կովկասյան բուսատեսակների հետազոտությունների խորացման նպատակով 

բուսաբանական այգիների տարածքում հատուկ շինությունների հիմնում: 

Լիդիանը/Գեոթիմը նախատեսում է իրականացնել տվյալ ծրագրի ֆինանսավորումը 

առնվազն 4 տարվա ընթացքում:           
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4.1  ԶԴԱ ապահովելու նպատակներն ու ժամկետները 

4.1.1 Նպատակներ 

ՏԳՊ-ի նպատակներն են`  

 Խորացնել աշխարհի և Հայաստանի մակարդակով Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի տարածման և խտության վերաբերյալ գիտելիքները` համալրելով 

Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) և Հայաստանի Կարմիր 

գրքի ծրագրերի տվյալների բազան և ըստ անհրաժեշտության թարմացնելով տվյալ 

բուսատեսակի կարգավիճակը, 

  Մշակել և իրականացնել արդյունավետ վերականգնման ծրագիր, որն ուղղված է 

երկարաժամկետ հեռանկարում, Ամուլսար լեռան վրա, արդյունահանման 

աշխատանքների ավարտից հետո Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

ավելացած թվաքանակով կենսունակ և կայուն պոպուլյացիայի համար 

համապատասխան կենսամիջավայր ստեղծելուն, և  

 Ապահովել Հայաստանի տարածքում Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

պաշտպանվող կենսամիջավայրի համար տարածքի ավելացում: 

4.1.2  Ժամկետներ 

Բացահանքերի շահագործումն իրականացվելու է փուլերով մի քանի տարիների 

ընթացքում, ինչը հնարավորություն է տալիս հետազոտել տվյալ բուսատեսակի 

բնապահպանական պայմաններն ու տեղափոխման և տարածման շրջանակը մինչև 

բույսերի էական կորուստը: 

Պոպուլյացիայի վերականգնման համար անհրաժեշտ ժամանակի վերաբերյալ մոտավոր 

պատկերացում ստանալու նպատակով մշակվել է պոպուլյացիայի նախնական մոդել: 

Ըստ այդմ ենթադրվում է, որ վերականգնված հանքափոսերի տարածքում 

համապատասխան պայմանների ստեղծման և ճիշտ տարածման մեթոդների կիրառման 

պարագայում բալանսի աճը հնարավոր կլինի ապահովել 20 տարվա ընթացքում:     

4.2  Ազդեցությունները մինչև դրանց մեղմացումը 

Ծրագրի ԲՍԱԳ-ում (Wardell Armstrong, 2014) և ԲԿԿԳ-ում (տես ԲՍԱԳ-ի Հավելված 

4.10.3) ներկայացված է ազդեցությունների և առաջարկվող մեղմացման միջոցառումների 

մանրակրկիտ վերլուծություն: Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 1-ին մակարդակի 
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կրիտիկական կենսամիջավայրի համար կանխատեսվող ֆիզիկական ազդեցությունը 

պայմանավորված է հիմնականում հանքափոսերով, որոնք տեղակայված են ալպիական 

տարրերով  ենթաալպյան մարգագետնային և ենթաալպյան մարգագետնային 

միջավայրերում, որտեղ համապատասխան ժայռոտ մասերում հանդիպում են Մատնունի 

ծիրանավոր բույսեր: Ֆիզիկական ազդեցության գոտին կազմում է մոտավորապես 150 

հեկտար, ինչը կազմում է 1,200 հեկտար (տես Նկար 7) մակերեսով կրիտիկական 

կենսամիջավայրի ընդհանուր տարածքի մոտ 13%: Ծրագրի արդյունքում կվերանա 

հանքափոսերի տարածքում աճող պոպուլյացիան, իսկ մնացած մասերը ենթադրաբար 

կենթարկվեն լրացուցիչ ազդեցությունների, որոնք պայմանավորված են լինելու 

արտանետվող փոշու և ժայռերի միկրոկլիմայի փոփոխության հետևանքով կրճատված 

կենսամիջավայրի որակով: Տիգրանեսի, Արտավազդեսի և Էրատոյի վրա գտնվող 

հանքափոսերի ուղղակի ազդեցության տարածքում առկա են 2.516 բույսեր, որոնք 

կազմում են գրանցված բույսերի 44%  և Ամուլսարի գնահատված ենթապոպուլյացիայի 

33% (բոլոր բույսերի անհատական հաշվարկը անհնար էր իրականացնել որոշ 

կենսամիջավայրերի անհասանելիության պատճառով): Մոտ 2,800 բույսեր առկա են 

ազդակիր լրացուցիչ գոտիների տարածքում, որը ներառում է աշխատանքային 

տարածքների շուրջ գտնվող բուֆերային գոտին (520 բույսեր) և լրացուցիչ արգելված 

տարածքը (2250 բույսեր): Ենթադրվում է, որ ենթաալպիական մարգագետնային 

բուսականության համեմատ, բուֆերային գոտու և լրացուցիչ արգելված գոտու 

տարածքում աճող բույսերը կրելու են հողօգտագործման փոփոխությամբ 

պայմանավորված ավելի քիչ ազդեցություններ: Հետևաբար ենթադրվում է, որ բուֆերային 

գոտու և լրացուցիչ արգելված գոտու տարածքում աճող բույսերը չեն վերանալու, ինչը 

սակայն պահանջում է մանրակրկիտ մշտադիտարկման իրականացում: 
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as  

Նկար 7. Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը Մատնունի ծիրանավորի համար 

կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա 

 

4.3 Մեղմացման ռազմավարություն 

Ծրագրի մեղմացման ռազմավարության հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է որպես 

տեղեկատու նյութ, քանի որ այն զուտ դրական ազդեցություն ապահովելու՝ ՏԳՊ-ի 

գործողությունների հիմքն է կազմում: 

4.3.1 Մեղմացման ռազմավարություն. շրջանցում  

Չկան հանքի տեղադիրքի կենսունակ այլընտրանքային տարբերակներ, սակայն 

ենթապոպուլյացիայի մեծ հատվածը կշրջանցվի, քանի որ այն ընկնում է 

ենթակառուցվածքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններից դուրս: 

Հանքի մերձատար և այլ ենթակառուցվածքները նախագծվել են այնպես, որպեսզի 

հնարավոր լինի խուսափել բույսի համակենտրոնացման տարածքներից: Նկար 8-ը ցույց է 

տալիս, թե ինչպես է փոխվել Էրատոյի հանքափոսի և այնտեղ տանող ճանապարհների 

նախագիծը՝ նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել ժայռաբեկորների հեռացումը, 

որոնց վրա աճում է Մատնունի ծիրանավորը:  Ծրագրի նախագծման այս մոտեցումը 
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կշարունակվի, եթե Ծրագրի զարգացման ընթացքում լրացուցիչ ենթակառուցվածքներ 

կառուցելու (օրինակ՝ հանքատար ճանապարհներ) անհրաժեշտություն առաջանա: 

Կառավարման առանձին միավորի հարավային մասում առանձնացվել է անձեռնմխելի 

տարածքը, որի նպատակն է պահպանել Ամուլսարի վրա մնացած Մատնունի 

ծիրանավորի պոպուլյացիայի առնվազն 20%ը և ենթալպյան մարգագետնային 

աճելավայրը, ինչպես նաև պահպանել կենսաբազմազանության այլ կարևոր ընկալիչներ, 

ինչպիսիք են Գորշ արջը (Ursus arctos) և լեռնային թռչնատեսակների 

համակեցությունները (Նկար 9): Լիդիանը պայմանավորվել է շրջանցել և պահպանել այս 

տարածքը, և հանքարդյունահանման ոչ մի գործողություն այստեղ չի իրականացվի: Սա 

երաշխավորում է, որ Մատնունի ծիրանավորի սերմի աղբյուրը կմնա և այն թույլ կտա 

բույսին կրկին գաղութաբնակեցվել հանքի փակումից հետո: 

 

Նկար 8.  Հանքի սխեման Մատնունի ծիրանավորը շրջանցելու համար (կարմիր գիծը 

հանքի սահմաններն են, շագանակագույն գծերը՝ ներքին եզրագծերը, կանաչ գծերը 
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ճանապարհներն են, իսկ սև կետերը ցույց են տալիս Մատնունի ծիրանավորի  

տեղադիրքը: 

 

 

Նկար 9.  Անձեռնմխելի տարածք, որն առանձնացվել է Ամուլսարի վրա Մատնունի 

ծիրանավորի մի հատվածը պահպանելու նպատակով (սահմանները ցույց են 

տրված) 

 

4.3.2 Մեղմացման ռազմավարություն. տեղափոխում 

Բուսական աշխարհի մասին Կառավարության որոշման պահանջների համաձայն 

կկատարվի բույսերի տեղափոխում, որի ընթացակարգը ՀՀ բուսաբանության 

ինստիտուտի մասնակցությամբ կմշակվի և կհամաձայնեցվի ՀՀ բնապահպանության 

նախարարության հետ: Ընկերությունը փորձում է ստանալ բացահանքերի տարածքից 

մոտավորապես 1500 բույս Երևանում և Ջերմուկում գիտահետազոտական կենտրոններ  

տեղափոխելու համար թույլտվություն: Սա կազմում է լեռան տարածքում հաշվարկված 

բույսերի ընդհանուր քանակի մոտ 21%-ը: Առաջարկվող տեղափոխման ծրագրի 
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նպատակը հանքարդյունահանման արդյունքում ազդեցության ենթակա բույսերը 

ոչնչացումից փրկելն է և դրանց օգտագործումը հետևյալ նպատակներով.       

1.Բուսատեսակի էկոլոգիական պահանջների, ինչպես նաև կուլտիվացիայի, 

աճեցման ու բազմացման մեթոդների հետազոտում 

2. Բացահանքերի ռեկուլտիվացված տարածքներում բույսերի վերականգնման 

համար պահանջվող պայմանների որոշում, և  

3. Բուսատեսակի տարածում այնպես, որպեսզի սերմերի և/կամ բույսերի 

պաշարները բավարար լինեն վերականգնման նպատակներով 

 

ՏԳՊ-ի շրջանակներում բույսեր աճեցնելու և հետազոտություն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ օբյեկտներ են ստեղծվում Երևանում և Ջերմուկում ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության 

ինստիտուտի և Երևանի բուսաբանական այգու հետ համատեղ: 

 

4.3.3 Մեղմացման ռազմավարություն. Ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելուն 

ուղղված միջոցառումներ 

Հանքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններից դուրս գտնվող բույսերի պատահական 

վնասումը նվազագույնի հասցնելը Ծրագրի մեղմացման ռազմավարության կարևոր մաս է 

կազմում, և մինչ-շահագործման փուլում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել 

ցանկապատման և նշանների տեղադրման միջոցով բույսերը պաշտպանելու նպատակով: 

Մշակվել է  համակարգ, համաձայն որի նշումներ կկատարվեն հանքափոսերի 

նախատեսվող սահմաններին մոտ ապարների վրա, որտեղ մնացած բույսերը կարող են 

անուղղակի վնասի վտանգի տակ գտնվել:  2013թ. մեծ կանաչ կետերով ներկվեցին 

տարբեր ապարների երեսամասերը, որոնց վրա աճում էր Մատնունի ծիրանավորը, որոնք 

կարելի է տեսնել ավելի քան 200մ հեռավորությունից, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս 

վստահ լինել, որ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ ոչ մի ինժեներ 

կամ աշխատող պատահմամբ չի վնասի քարերը (տես Նկ. 10): 2014թ. հուլիսին և 

հոկտեմբերին այցելություններ կատարվեցին նշումներ կատարված վայրերը, բոլոր 

նշումներն այնտեղ դեռևս տեսանելի էին:  բոլոր միջոցառումները ներկայացված են 

Մատնունի Ծիրանավորի գործողությունների  պլանում: Խրագրի 

Կենսաբազմազանության կառավարման պլանի շրջանակներում նշումները կհսկվեն և 

անհրաժեշտության դեպքում նորից կներկվեն: 
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Նկար 10.  Քարերը նշված են կանաչով՝ ցույց տալու Ծիրանավոր մատնունու 

թփերը 

ԿԿՊ-ի պաշտպանիչ գործողություններից բացի որոշ բույսեր կառանձնացվեն Ծրագրի 

շինարարության և շահագործման ողջ ընթացքում դրանց պայմանների մշտադիտարկում 

իրականացնվելու նպատակով: Սա ներառելու է նշված ապարների վրա որոշ բույսեր: 

Մոնիտորինգի գործողությունները մանրամասն նկարագրվում են 

Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման պլանում (ԿՄԳՊ): 

 

4.3.4 Վերականգնում 

Պոպուլյացիաները վերականգնելու համար հարմար պայմանների սահմանումը 

պահանջում է Մատնունի ծիրանավորի էկոլոգիական պահանջների կամ տեսակի 

<խորշային> պահանջների վերաբերյալ կատարյալ գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ է 

ձեռք բերել մի շարք գիտահետազոտական առաջադրանքների, ինչպես նաև ապագայում 

վերականգնելու նպատակով ծիլերի (սերմեր և բույսեր) հիմնապաշար ստեղծելու 

միջոցով: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքներից հետո բույսերի արդյունավետ 

ռեինտրոդուկցիան կախված է լցափակված հանքափոսերում ստեղծված պայմաններից: 

Նախընտրելի է, որ ժայռաբեկորները պահվեն հանքափոսերի եզրամասերում: 

Հավանաբար հնարավոր կլինի գլաքարերը թողնել հանքափոսերը լցնող հիմնանյութի 
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մակերեսին: Կգնահատվեն մեծ գլաքարեր ստեղծելու մասշտաբները, որոնց վրա աճում են 

բույսերը, ինչպես նաև նոր միկրոկլիմայական պայմանների հարմարավետությունը: Այս 

կենսամիջավայրի նախագիծը կներառվի հանքի ռեկուլտիվացման, փակման և 

վերականգնման պլանի վերջին տարբերակում:  

Հանքափոսերի փակումից հետո կսկսվի անհրաժեշտ աճելավայրի ստեղծման 

գործընթացը: Նոր գլաքարերի վրա մամուռ կներմուծվի, այնուհետև դրա մեջ կտեղադրվեն 

Մատնունի ծիրանավորի սերմեր՝ գաղութաբնակեցման գործընթացը սկսելու համար: 

Կոնկրետ մոտեցումը կախված կլինի գիտահետազոտական ծրագրի արդյունքներից: 

 

4.3.5 Փոխհատուցման միջոցառումներ 

Դեռևս հստակ չի որոշվել փոխհատուցման միջոցառումներ իրականացնելու 

անհրաժեշտությունը: Մասնագետները գտնում են, որ հանքարդյունահանման ողջ 

ընթացքում հնարավոր է Ամուլսարի վրա պահպանել տեսակի կենսունակ 

պոպուլյացիան, չնայած առնվազն կարճ ժամանակով կրճատված թվաքանակով: 

Ակնկալվում է, որ զուտ դրական ազդեցության հնարավոր է հասնել ՏԳՊ-ում սահմանված 

գործողությունների շնորհիվ, առանց փոխհատուցում իրականացնելու: Այդուհանդերձ, 

քանի որ վերականգնման հաջողությունը հստակ չէ (կարող է հանքի փակումից հետո 

հնարավոր չլինի ստեղծել համապատասխան պայմաններ, բազմացնել բավարար 

քանակությամբ բույսեր կամ հիմնել դրանք նոր վերականգնված կենսամիջավայրում) 

զգուշավոր մոտեցում է  ցուցաբերվում, և ՏԳՊ-ի արդյունավետության մշտադիտարկման 

ընթացքում կուսումնասիրվի պահպանման կամ պաշտպանման մեխանիզմի շնորհիվ 

Հայաստանում այլ պոպուլյացիաներին սպառնացող վտանգից խուսափելու 

հնարավորությունը 

Ի նպաստ կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման պլանի մշակմանը, 

անհրաժեշտության դեպքում 2015թ. մի շարք գիտարշավներ կկազմակերպվեն 

Հայաստանի Հանրապետությունում Մատնունի ծիրանավորի զբաղեցրած տարածքի 

մակերեսը պարզելու համար: Այս աշխատանքի նպատակն է որոնել տեսակի նոր 

պոպուլյացիաներ և պարզել գոյություն ունեցող պոպուլյացիաների վրա ճնշումների և 

վտանգի առկայությունը: Ստացված արդյունքները կօգտագործվեն Հայաստանում 

տեսակի պահպանման կարգավիճակը (և ՀՀ Կարմիր գրքում նրա նշանակությունը) 



Էջ 29                                                                                                                                                  TEC/ Bodsey Ecology 

 

ճշտելու համար, և այսպիսով որոշել հանգամանքները, որոնց սահմաններում 

կիրականացվեն վերականգնման միջոցառումներ: 

.   

4.3.6 Մոնիտորինգ 

Հանքափոսերի սահմաններից դուրս մնացած բույսերի վրա հանքի շինարարության և 

շահագործման հետևանքները պարզելու, ինչպես նաև մեղմացման միջոցառումների և 

ՏԳՊ գործողությունների արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ է 

իրականացնել մոնիտորինգ: ՏԳՊ-ի կարևոր խնդիրներից մեկը ԿՄԳՊ-ի ստեղծումն է: 

2014թ. նախաձեռնվել է Ամուլսարում Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի 

մոնիտորինգը և այն շարունակվելու է շինարարության և շահագործման ամբողջ 

ընթացքում: Մշտադիտարկվելու են պոպուլյացիայի վրա հանքում իրականացվող 

գործողությունների հետևանքները, օրինակ՝ գրանցվելու են ժայռաբեկորների (որոնց վրա 

աճում է բույսը) վրա փոշու կամ դրանց քայքայման մակարդակները: Կազմվել է 

մոնիտորինգի արձանագրությունը և այն ներկայացված է Հավելված Բ-ում, ինչպես նաև 

գրանցման ձևը, որը պետք է օգտագործվի: Ռեինտրոդուկցիաների հաջող ընթացքը 

նույնպես ենթարկվելու է մոնիտորինգի կիրառվող կառավարման պլանի հետ կապված: 

Եթե ցանկացած տարում ներմուծված (ինտրոդուկցված) բույսերի խմբի գոյատևելու 

հնարավորությունը նախատեսվածից ավելի քիչ է, ապա հաջորդ տարի ավելի շատ 

բույսեր կպահանջվեն ռեինտրոդուկցիայի համար: Կենսունակ պոպուլյացիայի 

ստեղծման դեպքում մի քանի տարին մեկ անհրաժեշտ կլինի հաշվել բույսերի 

քանակությունը՝ պոպուլյացիայի ընդհանուր հաշվեկշռի պահպանումը կամ դրա 

ավելացումը հաստատելու համար: 

 

4.4 ՏԳՊ-ն հիմնավորելու նպատակով իրականացվող հետազոտություն 

4.4.1 Գիտահետազոտական կենտրոնների ստեղծում 

Գիտահետազոտական և մշտադիտարկման գործողությունները հիմնավորելու 

նպատակով առաջարկվում է ստեղծել նոր, հատուկ նախատեսված տարածքներ, որտեղ 

կաճեցվեն բույսերը վերականգնման ծրագրում օգտագործելու համար: Այս տարածքները 

կստեղծվեն բուսաբանության ինստիտուտի և բուսաբանական այգիների 

մասնակցությամբ: Նախատեսվում է, որ դրանք ներառելու են  նոր ռոկարներ (քարքարոտ 
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այգիներ) Սևանում և Ջերմուկում, ինչպես նաև նոր ջերմատուն կկառուցվի Ջերմուկում: 

Ռոկարները հիմնվելու են ըստ Քեմբրիջի Բուսաբանական այգու ռոկարիի նմանության 

(Նկար 11): Դրանք հնարավորություն կտան փորձարկել կենսամիջավայր ստեղծելու 

հնարքները, ինչպես նաև այն օգտակար օբյեկտ է բույսերը հանրությանը ցուցադրելու 

համար:  Ջերմուկում ռոկարը կկառուցվի հիմնականում տեղի գլաքարերից և 

ժայռաբեկորներից, ինչպես նաև Ամուլսարից վերցված լրացուցիչ նյութերից, մինչդեռ 

Սևանում ռոկարը կառուցվելու է Ամուլսարից բերված քարերի օգտագործմամբ 

(կառուցվելու և ֆինանսավորվելու է Գեոթիմի կողմից):  

 

Ռոկարների նախագծման համար օգտագործվելու է Քեմբրիջի համալսարանի 

բուսաբանական այգու մասնագետների փորձագիտական աջակցությունը: Ջերմուկի 

քաղաքային այգում հայտնաբերվել է գլաքարերով հարուստ տարածք, որը կարող է 

ապահովել ռոկարի կառուցվածքը (Նկար 12 և 13): Սրան կարող են ավելացվել 

Ամուլսարից բերված քարեր փորձնական աճեցում կատարելու համար՝ համեմատելով 

ապարների տիպերը: Ջերմուկի տեղական իշխանությունների հետ բանակցությունները 

կսկվեն 2015թ.՝ պարզելու, թե արդյոք կարելի է օգտագործել կամ ձևափոխել այս 

տարածքը: 

Ալպիական բուսատեսակների աճեցման համար նախատեսված ջերմոցները պահանջում 

են շատ օդափոխություն, որի համար երբեմն անհրաժեշտ են լինում էլեկտրական 

օդամղիչներ: Քյույում գործող Դեյվիսի ջերմոցում (http://www.kew.org/visit-kew-

gardens/garden-attractions-A-Z/Davies-Alpine-House.htm) օդափոխությունը կատարվում է 

հենց ջերմոցի ձևի և ներսում տեղադրված էլեկտրական հովհարների հաշվին, և ամենայն 

հավանականությամբ կկիրառվի հենց այս մոդելը: Առաջարկվում են 2 տիպի ջերմոցներ՝ 

մեկը որպես ալպիական բուսականության  ցուցասրահ/ալպինար, իսկ մյուսը՝ բույսերի 

աճեցման և փորձարկումների համար:  Պահանջները կքննարկվեն բուսաբանական այգու 

կամ բուսաբանության ինստիտուտի հետ, որոնք էլ երկարաժամկետ ղեկավարելու են այս 

օբյեկտները: Ռոկարներ և ջերմոցներ կառուցելու համար անհրաժեշտ աշխատուժը, 

սարքավորումները և հնարավոր ծախսերը համաձայնեցվել են բուսաբանության 

ինստիտուտի հետ և ներկայացված են Հավելված Գ-ում: 

http://www.kew.org/visit-kew-gardens/garden-attractions-A-Z/Davies-Alpine-House.htm
http://www.kew.org/visit-kew-gardens/garden-attractions-A-Z/Davies-Alpine-House.htm
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Նկար 11. Կրաքարներով հարուստ ռոկարի հատված Քեմբրիջի բուսաբանական 

այգում 

 

Նկար 12. Գլաքարեր Ջերմուկի բուսաբանական այգում 
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Նկար 13. Քարացրոններ Ջերմուկի քաղաքային այգուց դուրս 

Մատնունի ծիրանավոր տեսակի հետ կապված փորձերից հետո նախատեսվում է, որ  

ռոկարներն ու ալպինարները բուսաբանության ինստիուտի և բուսաբանական այգու 

կդառնան Կովկասյան լեռնային բույսերի ցուցադրման հանրային վայրեր՝ ընդգծելով 

տարածքի էնդեմիկության նշանակությունը: Այժմ ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիան Հայաստանում աշխատեցնում է երեք բուսաբանական այգի (Երևանում, 

Սևանում և Վանաձորում): 

 

4.4.2 Հետազոտությանն առնչվող հարցեր 

Հայաստանում Մատնունի ծիրանավորի վրա զուտ դրական ազդեցություն ապահովելու 

համար անհրաժեշտ հետազոտությունը ներկայացնում է հետևյալ հարցերն ու 

խնդիրները՝ 

1 Հայաստանում Մատնունի ծիրանավոր տեսակի տարածվածությունն ու 

կարգաբանությունը 

ա Արդյո՞ք Մատնունի ծիրանավորն ու Մատնունի քարանձավայինը (ՀՀ կարմիր 

գրքում գրանցված ևս մեկ տեսակ, որը սակայն հայտնի է միայն պատմական 

գրառումներով) նույն տեսակն են հանդիսանում  
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բ Ներկայումս որտե՞ղ է տարածված Մատնունի ծիրանավոր տեսակը  

գ Ինչպե՞ս են Մատնունի ծիրանավոր առանձին պոպուլյացիաները/ 

ենթապոպուլյացիաներն իրար հետ կապված   

 

2    Փոշոտման  և սերմերի ցրման մեխանիզմներ  

ա Ինչպե՞ս է Մատնունի ծիրանավոր տեսակը փոշոտվում և սերմերն ինչպե՞ս են 

ցրվում   

3    էկոլոգիական խորշ ու  տարողունակություն 

ա Ո՞րն է Մատնունի ծիրանավոր տեսակի ֆունդամենտալ  էկոլոգիական խորշը  

բ Ո՞րն է Մատնունի ծիրանավոր տեսակի կայացած էկոլոգիական խորշը  

գ Ի՞նչ տարողունակություն ունեն տեղամասի խոշոր քարերը  

 

4     Բազմացման հնարքներ   

ա) Որո՞նք են Մատնունի ծիրանավոր տեսակի բազմացման լավագույն հնարքները  

բ) Որո՞նք են աճեցման օպտիմալ պայմանները, և ըստ այդմ, ինչ պայմաններ պետք 

է ստեղծվեն հանքարդյունահանման ավարտից հետո կենսունակ 

պոպուլյացիաների աճին նպաստելու համար  

 

5 Պոպուլյացիայի վերականգնման համար պահանջվող ժամանակահատվածի 

գնահատման նպատակով պոպուլյացիայի դինամիկայի գնահատում և մոդելավորում.  

ա   Որո՞նք են Մատնունի ծիրանավոր տեսակի բնական տեղաշարժման 

ցուցանիշները կենսաբանական ցուցանիշների շարքում 

բ Որքա՞ն է Մատնունի ծիրանավորտեսակի կյանքի տևողությունը  

գ Կենսացիկլի ընթացքում որքա՞ն է կազմում Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի  պտղաբեր  շրջանը 

դ Ի՞նչ դինամիկա ունի Մատնունի ծիրանավոր տեսակի պոպուլյացիան:  

Հաջորդող բաժինները մանրամասն ներկայացնում են այս հարցերը լուծելու 

անհրաժեշտությունը և կիրառվող մոտեցումը: 

4.4.3 Մատնունի ծիրանավորի տեղաբաշխումն ու կարգաբանությունը 

2015թ. ամռանը  կազմակերպվելու են գիտարշավներ ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված 

Մատնունի ծիրանավոր և Մատնունի քարանձավային տեսակների  թվարկված 
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աճելավայրերում (Նկ. 3):  Բուսաբանական այգում ձևաբանական և կորիզաբանական 

ուսումնասիրությունների նպատակով հավաքվելու են համապատասխան նյութեր, որոնք 

և օգտագործվելու են պոպուլյացիաների միջև և ներսում տարբերությունների 

բացահայտման նպատակով իրականացվող ԴՆԹ անալիզի համար: Տեսակների 

տարածման և տեղաբաշվածության վերաբերյալ հանգամանալից տվյալներ ստանալու 

համար կկազմակերպվեն լրացուցիչ գիտարշավներ կամ հարմար աճելավայրերի 

հետազոտություններ: Եթե գիտարշավների արդյունքում հայտնաբերվեն նոր 

պոպուլյացիաներ, ապա տեղեկատվությունը կներկայացվի ՀՀ բնապահպանության 

նախարարությանը՝ հետագայում դրանք ՀՀ կարմիր գրքի վերանայված տարբերակներում 

օգտագործելու, ինչպես նաև ազգային և համաշխարհային մակարդակով տեսակի 

զբաղեցրած տարածքի վերաբերյալ տեղեկությունները թարմացնելու նպատակով:      

 

4.4.4 Փոշոտում և սերմերի տարածում  

Եթե կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես է կատարվում բույսերի փոշոտումը  և  սերմերի 

տարածումը, ապա հնարավոր կլինի պատկերացում կազմել այն մասին, թե 

հանքարդյունահանման ավարտից հետո ինչ արագությամբ կարող է Ամուլսարի 

պոպույլացիան վերաբնակեցվել տարածքում:  Սա կարող է կախված լինել նրանից, թե ինչ 

հեռավորություն կարող են անցնել փոշոտմանը մասնակցող միջատները յուրաքանչյուր 

բույսի դեպքում կամ ինչքան հեռու կարող են տարածվել սերմերը և ինչ միջոցներով: 

Փոշոտման կենսաբանության մեջ տարածական գործընթացները քիչ են ուսումնասիրված, 

սակայն համապատասխան  ուսումնասիրության արդյունքները կօգտագործվեն հարմար 

ուսումնասիրություն նախագծելու համար: Սա ներառում է ոջլախոտ (Delphinium 

nuttallianum) տեսակի փոշոտման ուսումասիրությունը, որն իրականցվել է հիմնական 

պոպուլյացիայից առանձնացված և իրարից տարբեր  հեռավորությունների վրա 

տեղադրված արական ներկայացուցիչների օգտագործմամբ  (Schulke and Waser 2001թ.):  

Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել է, որ փոշոտմանը մասնակցող 

միջատները պոպուլյացիայի ներսում կարող են անցնել մոտ 400մ տարածություն՝ 

ապացուցելով, որ նույնիսկ համեմատաբար մեկուսացված բույսերը կարող են փոշոտվել: 

Քանի որ վերոհիշյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է ԱՄՆ Կոլորադոյի 

նահանգում՝  2700-3100մ բարձրության վրա համեմատաբար մեկուսացած աճող բույսերի 

շրջանում, ապա ենթադրվում է, որ այս մեթոդը կիրարկելի է նաև Ամուլսարի 
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պայմաններում: Բույսերը տեղադրվելու են Մատնունի ծիրանավոր տեսակի հայտնի 

հողակտորից սահմանված հեռավորության վրա ծաղկած բույսերով հողում թաղված 

տարաներում:  Դիտորդները նշելու են ամեն ժամ հատվածն այցելող, ինչպես նաև դրա 

կողքով թռչող փոշոտող միջատների քանակը: Փոշոտման հաջողության և արտադրված 

սերմերի քանակի որոշման համար հնարավոր է նպատակահարմար լինի սեզոնի վերջում 

բույսերի պտուղների դիտումը:  

 

Մատնունի դասի բույսերի սերմերի տարածումը փոքր տարածության վրա տեղի է 

ունենում քամու, իսկ ավելի մեծ տարածության վրա՝ կենդանիների մորթու կամ 

փետուրների (և մարդու հագուստի) միջոցով: Փոքր տարածության վրա սերմերի ցրման 

գործընթացն ավելի հեշտ է հետազոտել կպչուն թակարդների օգտագործմամբ 

ստանդարտ մեթոդի միջոցով (Sutherland, 2006), որոնք տեղադրվում են մայրական բույսից 

սահմանված հեռավորության վրա: Չնայած թակարդների տեղադրումը և դրանց 

հավաքումը կարող է իրականացվել վերապատրաստում անցած ցանկացած 

աշխատակիցների կողմից, սակայն սերմերի համար թակարդների ուսումնասիրությունը 

երկար ժամանակ է պահանջում: Մեծ տարածության վրա սերմերի ցրումը լավագույնս 

կարելի է գնահատել պոպուլյացիաների միջև և ներսում բույսերի կապվածության 

դիտարկման միջոցով (չնայած կան այլ մեթոդներ (Nathan 2006)), որը կապվելու է 2.4.3 

բաժնում ներկայացված իրականացված աշխատանքների հետ:     

  

4.4.5 Մատնունի ծիրանավորի էկոլոգիական խորշի որոշումը 

Բնապահպանական այն պայմանները, որտեղ տեսակները կարող են գոյատևել և 

վերարտադրել, կոչվում է ֆունդամենտալ խորշ։ Հենդրին ու Գրիմը մշակվել են ձեռնարկ, 

որում նկարագրվում է, թե ինչպես պետք է իրականացվեն  ցանկացած բուսատեսակի 

կենսաբանական  հատկությունների որոշմանն ուղղված փորձարկումները:  Նշված 

աշխատանքների շրջանակում կպահանջվի կառուցել դեկորատիվ քարակույտերով 

այգիներ, ինչպես նաև բարձրալեռնային բույսերը պահելու համար կառուցված ջերմոցներ 

(տես Բաժին 2.4.1): 

 

Ֆունդամենտալ խորշը նկարագրում է միայն այն սահմանները, որտեղ կարող է աճել 

բույսը: Մատնունի ծիրանավոր տեսակը խիստ սթրեսադիմացկուն է և այդ է պատճառը, 
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որ այն կարող է աճել նաև ժայռերի վրա: Սակայն, այլ բույսերի կողմից մրցակցության 

դեպքում, նույնիսկ բարենպաստ պայմաններում այն չի գոյատևում: Ուստի, կան 

ֆունդամենտալ խորշի խոշոր հատվածներ, որը բույսը չի կարող զբաղեցնել: 

Ֆունդամենտալ խորշի ներսում տեսակի կողմից զբաղեցրած իրական սահմանները 

հայտնի է «կայացած» խորշ անվան ներքո:  

 

Հավանաբար Մատնունի ծիրանավորը համակեցության մեջ է գտնվում գրիմիա (Grimmia) 

դասի մամուռի հետ, որը կարող է կարևոր լինել ժայռերի ու խոշոր քարերի վրա դրա 

աճելավայրերի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու տեսանկյունից:   

 

Արդյունավետ տեղափոխում կատարելու համար անհրաժեշտ է տեղյակ լինել բույսերը 

լավ վիճակում պահելու համար պահանջվող պայմանների մասին, երբ նրանք հանվում են 

շահագործման տարածքից և տեղափոխվում նոր վայր: Քանի որ մեծ քանակությամբ 

բույսեր են նախատեսվում, ապա տարածքներ կարող է անհրաժեշտ լինեն Ամուլսարի 

մերձակայքում՝ մինչև տեղափոխումը դրանք ժամանակավորապես պահելու համար: 

Բարձրալեռնային բույսերի մեծ մասի գոյատևելու բանալին կայուն կլիման է, որը թույլ չի 

տալիս ձմռան ընթացքում խոնավություն պահել աճելու միջավայրում: Լավ օդափոխվող 

ջերմոցներն օգտագործվելու են բույսերը ձմռան տեղումներից պաշտպանելու համար: 

Եթե մինչև բուսաբանական այգի բույսերի տեղափոխումը աճի պայմանները չեն 

ստուգվել, ապա վտանգ կա, որ դրանք կմահանան: Փոքր քանակությամն բույսերի 

փորձարկումը թույլ կտա որոշել հարմար տեխնիկան և պայմանները: 

 

4.4.6 Բազմացման հնարքները 

Նախնական փորձերն իրականացվել են Ամուլսար լեռան տարածքում  2013 թ. 

սեպտեմբերին հավաքված Մատնունի ծիրանավոր տեսակի սերմերի օգտագործմամբ: 

Դրանց ցանքսը (200սերմ) կատարվել է (տարածքից դուրս) Սևանի Բուսաբանական 

այգում հատուկ նախապատրաստված տարածքում:  Կիսաանապատային գոտում 

բարձրալեռնային բուսատեսակների աճման պայմանների հայտնի պահանջներից ելնելով 

սերմերի ցանքսը կատարվելու է Ամուլսարի տարածքից դուրս՝ Երևանի Բուսաբանական 

այգում հատուկ առանձնացված տարածքում 2014/2015թ. ձմռան վերջում:  
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Ութ հարյուր սերմեր տեղափոխվել են Երևանի Բուսաբանական այգի վերահսկվող 

պայմաններում փորձարկումների իրականացման նպատակով: Դրանցից 100-ը 

տեղադրվել են ֆիլտրող թղթով ծածկված Պետրիի բաժակի մեջ՝ կենսունակության և ծլելու 

ցուցանիշների փորձարկման նպատակով: Այս փոքր նմուշի ծլելու ցուցանիշը ավելի քան 

80% է կազմել, որը շատ բարձր ցուցանիշ է համարվում: Համաձայն այգեգործական 

փորձի, տեսակները կարող են ծաղկել գարնանը կամ աշնանը, եթե սերմերը թեկուզ 

հազիվ ծածկված են հողով, իսկ ընդհանուր ծլելու գործընթացը 18-21°C ջերմաստիճանի 

պայմաններում  տևում է 1-3 ամիս:   Գարնայնացման կարիք կարծես թե չկա: 

 

20 սերմ տրվել է ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի մասնագետներին՝ Մատնունի 

ծիրանավորի միկրովեգետատիվ բազմացման հնարավորությունների գնահատման 

նպատակով: Այս նախնական փորձարկման արդյունքները դեռևս հայտնի չեն:  

 

10 սերմ ծլեցվել  է տեսակների կորիզաբանական վերլուծության նպատակով: Մատնունի 

ծիրանավոր տեսակում առկա քրոմոսոմների քանակն ու կարիոտիպը (քրոմոսոմների 

ձևերն ու չափերը, պլոիդության մակարդակը և այլն) սահմանվելու են  Երևանի 

բուսաբանական այգում, երբ դրանք բավականաչափ մեծ կլինեն նմուշների վերցման 

համար:   

 

Մշակությանն ու բազմացմանը վերաբերող հետագա ուսումնասիրություններն 

իրականացվելու են նոր հիմնված գիտահետազոտական կենտրոններում: Առաջարկվում է 

կազմել ուսուցողական ծրագիր Հայաստանի տնկարանի աշխատողների կամ 

լաբորանտների համար Մեծ Բրիտանիայի Քեմբրիջի համալսարանին կից 

բուսաբանական այգու (ՔՀԲԱ) հետ համագործակցության միջոցով, որի շրջանակներում 

ՔՀԲԱ-ի անձնակազմը կայցելի Հայաստան՝ մշակման ու բազմացման մեթոդների 

վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրման նպատակով:   

 

4.4.7 Պոպուլյացիայի դինամիկան 

Հանքարդյունաբերության ազդեցություններից և վերականգնման հաջողության 

վերաբերյալ պոտենցիալ անորոշություններից ելնելով կարևոր է հաշվի առնել Մատնունի 

ծիրանավոր տեսակի պոպույլացիայի երկարաժամկետ կենսունակության 
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հնարավորությունը: Մատնունի ծիրանավորի  վերականգնման համար պահանջվող 

ժամանակահատվածի գնահատման համար մշակվելու է պոպուլյացիայի մոդել: 

Վերականգնում ասելով հասկանում ենք տեսակի պոպուլյացիայի վերականգնումը 

առնվազն մինչև հանքի շահագործումը եղած դրա  չափերը:  

 

Մոդելի մշակմանը նպաստելու նպատակով Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի 

դինամիկան ուսումնասիրվելու է մշտական փորձահրապարակներից հավաքագրված 

մոնիտորինգային տվյալների օգտագործման միջոցով: Մոնիտորինգի հիմնական մեթոդը 

նման է Ուելսի մեթոդին (Wells 1967) և նկարագրվում է Հավելված Բ-ում  

 

Մոնիտորինգի ենթակա առանցքային պարամետրերը ներառում են.  

 Բույսի չափը, ծաղկումը, սերմնարտադրությունը և մահը:   

 Բույսերի ծաղկման և ամեն բույսի սերմատուփիկների միջին քանակի 

համամասնությունը:   

Natural factors such as weather will be recorded so they can be related to the plant 

population parameters. 

Արձանագրվելու են բնական այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են եղանակային 

պայմանները, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի կապել բուսական պոպուլյացիաների 

պարամետրերի հետ: 

 

Պոպուլյացիայի ներսում բույսերի տարիքային բաշխվածությունը կարելի է որոշել աճի 

օղակների հաշվումով: Այս մեթոդը որոշակիորեն նման է ծառի տարեկան օղակների 

հաշվման մեթոդին, սակայն ավելի մեծ փորձառություն է պահանջում: Շվեյցարական 

կազմակերպության ալպիական բուսատեսակների փորձաքննության մեջ 

մասնագիտացած աշխատակցի հետ պայմանագիր է կնքվելու՝ գնահատելու համար, թե 

արդյոք կազմակերպությունն ի վիճակի է իրականացնել աշխատանքը և եթե այո, ապա 

ինչ արժեքով:   

 

Մոդելի հիմքում ստորև ներկայացված հիմնական բանաձևն է, որտեղ N-ը պոպուլյացիայի 

չափն է, իսկ t-ն`ժամանակահատվածը:     
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Nt+1  = Nt + (ծլած, մահացած) + (իմիգրանտներ-էմիգրանտներ) 

 

Շատ դեպքերում էմիգրացիայի ու իմիգրացիայի ծավալները գործնականում անհնար է 

չափել և արժեքը սահմանվում է հավասարության սկզբունքի համաձայն, որպեսզի 

իմիգրանտների թիվը համապատասխանի էմիգրանտների թվին (սրա նպատակը 

էմիգրանտ ու իմիգրանտ տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումն է, 

որը ներկայացված  է 2.4.4 բաժնում):  

 

Եթե ժամանակի ընթացքում հաշվարկվի ծլած և մահացած բույսերի քանակը, ապա 

հնարավոր կլինի պոպուլյացիայի աճի (λ) ցուցանիշը հաշվարկել հետևյալ բանաձևով. 

 

 

Nt+1 = λNt 

 

λ-ն որոշելու համար անհրաժեշտ է կառուցել բույսերի կենսագործունեության ողջ 

ընթացքը ներառող կենսաբանական ցուցանիշների աղյուսակ: Այնպիսի բազմամյա 

բույսատեսակների  մատրիցաներն ինչպիսիսք են Մատնունի ծիրանավորը, 

օգտագործվում են այն բույսերի խմբի/կոհորտայի  այն հատվածի տվյալների   գրանցման 

համար, որոնք մեկ տարուց ավել են գոյատևում: Յուրաքանչյուր կոհորտայի համար 

մշակվում է կենսաբանական ցուցանիշների աղյուսակ, որը ներառվում է պոպուլյացիայի 

տարիքային բաշխման մոդելում:  Սովորաբար, գոյատևման ցուցանիշը  ցածր է կյանքի 

վաղ տարիներին (հատկապես սերմից սածիլի աճման շրջանում), սակայն բույսի 

գոյատևման հավանականությունը բույսի աճմանը զուգընթաց մեծանում: Խմբի 

գոյատևման մատրիցան ունի հետևյալ պատկերն այն բուսատեսակի համար, որի կյանքի 

տևողությունը չի գերազանցում 5 տարին.  
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5           0 

 

Ըստ երևրույթին, սերմնարտադրությունը տարբեր տարիքում տարբեր է, օրինակ՝ 2 

տարեկան բույսերը կարող են միջինում արտադրել մոտ 50 սերմ, այնինչ՝ 3 և 4 տարեկան 

բույսերն արտադրում են 100 սերմ, իսկ 5 տարեկանները՝ 50 սերմ:  Պոպուլյացիայի աճի 

նվազող տեմպը կապված է պոպուլյացիայի ներսում բույսերի հիմնական 

վերարտադրողական ցուցանիշի հետ (R0). 

 

R0 = Σ lt mt 

 

Որտեղ lt-արժեքը մինչև t-ժամանակահատվածը գոյատևած կոհերտայի 

համամասնությունն է, իսկ mt արժեքը  t-1 և t ժամանակահատվածի միջև գոյատևած 

բույսերի արտադրած սերմերի միջին քանակն է: Այս բանաձևում պոպուլյացիայի ներսում 

խտության մեծացմանը զուգընթաց բույսերի միջև մրցունակության գործոնը հաշվի 

առնված չէ, իսկ ավելի իրատեսական և խտության գործոնի հաշվի առնմամբ բանաձևն 

ունի հետևյալ տեսքը. 

 

Nt+1 = Nt R / (1 + (aNt)
b) 

 

Այս հիմնական մոդելների ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ է համապատասխան 

տեղեկատվություն հավաքագրել, մասնավորապես տեղեկատվություն կապված մեկ 

տարուց վաելի գոյատևած առանձնյակների համամասնության, առանձնյակների 

տարիքային ցենզի ու ուրաքանչյուր տարիքում սերմնարտադրության ակտիվության 

վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը հավաքագրվելու է սույն բաժնում ուրվագծված 

առաջարկվող մոնիտորինգային ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակը հաջորդող 

տարիների ընթացքում հանքի փակմանը զուգընթաց  հուսալի մոդելների մշակման 

նպատակով համապատասխան  արդյունքների ստցումն է:  Բնական պայմանների ներքո 

ծաղկման ցուցանիշը որպես կանոն կարող է շատ ավելի ցածր լինել լաբորատոր 

պայմաններում  ստացված արդյունքների համեմատությամբ: Այդիսկ պատճառով, 

համալրման ցուցանիշները պետք է գնահատվեն առանձին դաշտային փորձերի 

շրջանակներում:  
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Վերը նշված բանաձևերից համապատասխան  պարամետրերի դուրս բերումը թույլ կտա 

կանխատեսումներ կատարել հանքի փակումից հետո պոպուլյացիայի վերականգնման 

ժամկետների վերաբերյալ: Հաբիտատի ստեղծումից հետ տարածքից դուրս աճող մի շարք 

բույսեր կտեղափոխվեն նոր աճելավայր: Մաթեմատիկական մոդելի շնորհիվ հնարավոր 

կլինի հաշվարկել նոր աճելավայրի համար պահանջվող բույսերի քանակը:  

 

Առանց խտության գործոնի հաշվի առնման պարզ մոդելի կիրառման արդյունքում պարզ է 

դառնում, որ 5 տարի ապրող, իր կենսագործունեության ընթացքում արտադրելով 300 

սերմ և ունենալով վերևում ներկայացված մատրիցայի նմանատիպ գոյատևման ցուցանիշ, 

Մատնունի ծիրանավորի միայն 100 առանձնյակի (իրարից որոշակի հեռավորության 

վրա) օգտագործման պարագայում պոպուլյացիան կվերականգնի իր նախկին 

մակարդակին 16 տարում (Նկար 14): Մոդելում ցածր խտության գործոնի հաշվի առնման 

պարագայում վերականգնման համար պահանջվելու է 16 տարի: Այդուհանդերձ, այս 

դեպքում առաջին մի քանի տարիների ընթացքում բույսերի քանակը նվազում է մինչև այն 

մակարդակը, որի դեպքում պատահական ազդեցությունները կարող են սպառնալ 

պոպուլյացիային:  

 

Մաթեմատիկական մոդելի մշակման արդյունքում պարզ կդառնա, թե ինչ քանակությամբ 

բույսեր են անհրաժեշտ նախազգուշական մոտեցմամբ առաջնորդվելու համար:  Օլլիի 

էֆեկտը դա բիոլոգիական երևույթ է, երբ բնակչության շնչին ընկած այս կամ այն տեսակի 

քանակի աճը կրճատվում է, երբ պոպուլյացիայի ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը 

կրճատվում է, քանի որ այդպիսով դրանք ավելի զգայուն են պատահական գործոնների 

նկատմամբ, ինչպիսիք են՝ եղանակային պայմանները: Մենք առաջարկում ենք 

նվազագույնի հասցնել այդ ազդեցությունները բույսերը ներմուծելով մի քանի տարիների 

ընթացքում: Այդուհանդերձ, նույնիսկ եթե հարյուր բույս տնկվի հաջորդական տարիների 

ընթացքում, ապա կանխատեսվում է, որ խտության գործոնից կախվածության անտեսման 

պայմաններում պոպուլյացիան իր սկզբնական վիճակին կգա 15 տարվա, իսկ վերոհիշյալ 

գործոնի հաշվի առնման դեպքում՝ 18 տարվա ընթացքում (Նկար 14): Այս վերջին մոդելը 

ներկայումս համարվում է առավել իրատեսական և ապահով, չնայած հենց տարածքում 

աճման ու գոյատևման վրա ազդող տարբեր  գործոններով պայմանավորված, 

պոպուլյացիայի վերականգնումն իրականում կարող է տևել ավելի երկար:  
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Նկար 14. Պոպուլյացիայի առաջարկվող մոդել. կապույտ գիծը ներկայացնում է  t 

ժամանակահատվածում  ներմուծված 100 բույսերը, կարմիրը՝ t և t+1 

ժամանակահատվածում ներմուծված 100 բույսերը, կանաչը՝ t 

ժամանակահատվածում  ներմուծված 100 բույսերը և ներառում է խտությունից 

կախվածությունը, մուգ կարմիրը՝ t և t+1 ժամանակահատվածում  ներմուծված 100 

բույսերը խտությունից կախվածության գործակցով: Սև գիծը նախքան 

հանքագործական գործունեությունը առկա պոպուլյացիայից առանց բույսերի 

ընհանուր կորստի թիրախային քանակն է: 
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5 Տեսակների հետ կապված գործողությունների նախնական պլան 

Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

Նպատակը՝ ավելացնել (բույսերի թվաքանակի, ժամանակի ընթացքում որպես կենսունակ 

պոպուլյացիա նրանց գոյատևումը, և նրանց զբաղեցրած տարածքը համապատասխան մասշտաբով) 

Մատոնւնի ծիրանավորի պոպուլյացիան Ամուլսարում 

Լիդիանը և 

իր 

կապալառու

ները 

  Լիդիան  

1 Արշակի լեռնագագաթին 

առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքի 

հանքափոսերի 

շրջակայքում այլ 

տարածքներում բույսերի 

պահպանում 

Բոլոր գործողությունների ժամանակ անհրաժեշտ է շրջանցել 

անձեռնմխելի տարածքը: Անձեռնմխելի տարածքի 

սահմաններից դուրս գտնվող բույսերի տարածքները պետք է 

նշվեն և միջոցառումներ ձեռնարկվեն՝ դրանք վնասելուց 

խուսափելու համար: Գործողությունները պետք է 

իրականացվեն Ծրագրի Կենսաբազմազանության 

կառավարման պլանի համաձայն: 

Լիդիանը և 

իր 

կապալառու

ները 

Բույսերի 

թիվը մնում 

է կայուն 

կամ աճում է 

Ծրագրի 

իրականա

ցման ողջ 

ընթացքու

մ 

Լիդիան  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

2 Մշակել տեղում 

մոնիտորինգ 

իրականացնելու պլան՝ 

Ծրագրի շինարարության 

և շահագործման 

ընթացքում 

անձեռնմխելի 

տարածքում և այլուր 

բույերի թվաքանակը և 

պայմանները 

մշտադիտարկելու 

համար, ինչպես նաև 

պոպուլյացիայի մոդելը 

ստեղծելու նպատակով 

էկոլոգիական տվյալներ 

ստանալու համար  

 Նշել մշտադիտարկման վայրերն ու գործողությունների 

ծրագիրը, ներառյալ՝ ժամկետները, հաճախականությունը և 

իրականացման համար պարտավորությունները 

 Մշտադիտարկման համար ներառել արձանագրությունները՝ 

պարզաբանելով, թե որ ցուցանիշներն են մշտադիտարկվելու 

(տես Հավելված Բ) 

 Առանձնացնել մշտադիտարկվող հետազոտություններ 

կատարելու նպատակով աշխատողներին 

վերապատրաստելու պահանջները 

 Պարզաբանել, թե ինչպես են արդյունքներն օգտագործվելու 

Ծրագրի շահագործման ողջ ընթացքում ճկուն կառավարման 

մոտեցում ապահովելու համար: Այն կարող է ներառել 

իրավիճակի կամ ազդեցության ցուցանիշները, որոնք 

կստացվեն նախնական մոնիտորինգի տվյալների 

մեկնաբանությունից հետո, ինչպես նաև ԶԴԱ ապահովելու 

համար ուղղիչ գործողությունների կամ կառավարման այլ 

արձագանքների պարամետրերը 

 Նշված պլանը Ծրագրի Կենսաբազմազանության 

կառավարման և գնահատման պլանի մաս է կազմում: 

Լիդիան/ԹԲ

Խ 

Մոնիտորին

գի լրացված 

ձևեր և դրան 

առնչվող 

տվյալների 

բազայի 

գրադարան 

Ծրագրի 

ողջ 

ընթացքու

մ և 

դրանից 

հետո 

Լիդիան  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

3 Ստեղծել աճելավայրեր, 

որտեղ հնարավոր կլինի 

իրականացնել տեսակի 

էկոլոգիական 

կառուցվածքի 

փորձարարական 

աշխատանք՝ տեղամասի 

արդյունավետ 

վերականգնման 

նպատակով: 

Նախատեսվում է, որ այս օբյեկտները դառնալու են Հայաստանի 

բուսաբանության ինստիտուտի և Բուսաբանական այգու 

հարակից կառույցներ, որոնք հնարավորություն կտան աճեցնել 

պահպանման ենթակա Հայաստանյան այլ բույսեր, 

իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ և դրանք 

ցուցադրել հանրությանը: 

Լիդիան 

/ԹԲԽ/ 

բուսաբանու

թյան 

ինստիտուտ 

2020թ. 

օբյեկտները 

փոխանց-

վելու են ԲԻ-

ի 

կառավարմ

անը 

2015թ. ԹԲԽ  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

4 Տեղափոխում, որը թույլ 

կտա պահպանել 

հանքարդյունահանման 

ժամանակ ոչնչացման 

ենթակա բույսերը, դրանք 

փրկելու և հետազոտելու 

նպատակով (տես 

առաջադրանք 6), ինչպես 

նաև դրանք 

բուսաբանական 

այգիներում 

հանրությանը 

ցուցադրելու 

նպատակներով 

Տեղափոխված բույսերը կօգտագործվեն հետազոտության 

նպատակներով, ինչպես նկարագրվում է Առաջադրանք 6-ում, 

ստուգելու տարբեր պայմաններում դրանց գոյատևման 

ցուցանիշները, ինչպես նաև հնարավորություն տալ բույսերին 

բազմանալ՝ ռեինտրոդուկցիայի համար հիմնապաշար 

ստեղծելու նպատակով: Տեղափոխումը կիրականացվի 

բնապահպանության նախարարության հետ համաձայնեցված 

համապատասխան տեղափոխման ընթացակարգի և 

թույլտվության առկայության դեպքում: Բույսերը կտեղափոխվեն 

տարբեր օբյեկտներ և վայրեր, քանի որ որոշ վայրերում 

հնարավոր է պայմանները բույսերի գոյատևման համար 

նպաստավոր չլինեն: Հաշվի առնելով խնդրո առարկա բույսերի 

թվաքանակը, անհրաժեշտ կլինի ստեղծել բույսերը մինչև 

հեռավոր վայրեր (Երևան կամ Սևան) տեղափոխելը պահելու 

համար նախատեսված կառույցներ: Հասուն բույսերը 

կհավաքվեն բուսաբանության ինստիտուտի մասնագետների 

կողմից՝ համապատասխան թույլտվության պայմաններում: 

Ամբողջական ծրագիրն իրականացնելու համար ավելի մեծ 

օբյեկտներ ստեղծվում են Գնդեվազում, Երևանում և Ջերմուկում: 

Լիդիան 

/ԹԲԽ/ 

բուսաբանու

թյան 

ինստիտուտ 

Բույսերը 

հավաքվում 

են, 

տեղափոխվ

ում և 

աճեցվում 

նշված 

օբյեկտներու

մ 

2015 ԹԲԽ  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

5 Ստեղծել ծիլերի 

պաշարներ 

հետազոտության (տես 

առաջադրանք 6) և 

վերականգնման 

նպատակով 

(առաջադրանք 9) 

 

Ամուլսարից հավաքել սերմեր և ստեղծել սերմերի ֆոնդ: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա սերմերից աճեցնել 

բույսեր և վերահսկել դրանց գոյատևումը: 

Հետազոտությունների արդյունքների վրա կտրոններից աճեցնել 

բույսեր և վերահսկել դրանց գոյատևումը: 

6-րդ առաջադրանքում նշված գիտահետազոտական ծրագր 

շրջանակներում ստուգել բազմացման տարբեր հնարքների 

արդյունավետությունը: 

ԹԲԽ/ԲԻ Մինչև 

2025թ. 

աճեցված 

բույսերի 

հիմնապաշ

արներ 

2015-2025 ԹԲԽ/ԲԻ  

6 Տեսակի էկոլոգիական 

հատկանիշներն 

ուսումնասիրելու 

նպատակով 

իրականացնել 

հետազոտություն, ինչը 

թույլ կտա ծրագրել 

տեղամասի 

արդյունավետ 

վերականգնումը: 

Բուսաբանության ինստիտուտի, Երևանի բուսաբանական այգու 

և Քմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու հետ 

համատեղ իրականացնել մի շարք փորձարարական 

աշխատանքներ:Նախկինում ոչ մի փորձ չի արվել այս տեսակը 

կրկին աճեցնել հանքարդյունահանումից հետո որևէ տեղանքում 

և դրա էկոլոգիական պահանջների, պոպուլյացիայի 

դինամիկայի կամ ծագումնաբանության ոչ մի 

ուսումնասիրություն չի իրականացվել:  

ԹԲԽ/ԲԻ 

/ՔՀԲԱ 

Հայտնաբեր-

վել են 

բույսերը 

աճեցնելու 

լավագույ 

պայմանները 

2015-2019 ԹԲԽ/ԲԻ  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

7 ԶՏԱ կանխատեսումը 

ցույց է տալիս ԶՏԱ 

ապահովելու՝ Ծրագրի 

հնարավորությունը  

՝6-րդ առաջադրանքի շրջանակներում ստեղծված 

պոպուլյացիայի մոդելի հիման վրա  կատարել տեսակի համար 

ԶՏԱ-ի կանխատեսում: Այն կներառի Ամուլսարի 

պոպուլյացիայի տարբեր մեթոդներով վերականգնման 

ժամկետները: 

ԹԲԽ ԶՏԱ 

կանխատես

ումն 

ընդունվել է 

2015-2020 

iterative 

ԹԲԽ  

8 Վերականգնման պլան՝ 

ապահովել ԶՏԱ հանքի 

փակումից հետո 

Մշակել վերականգնման պլան, որը կներառի՝ 

 Կենսամիջավայրի պայմանների նախագիծը կամ 

պարամետրերը, որոնք անհրաժեշտ են բույսը ներմուծելու 

հանքի փակումից հետո: 

 Ծիլերի թվաքանակի և տիպի մասնագրերը (սերմեր, 

սածիլներ, հասուն բույսեր) 

 Ռեինտրոդուկցիայի ծրագիր՝ նշելով ռեինտրոդուկցիայի 

ժամկետը և անհրաժեշտ հետագա կառավարումը: 

 Հետագա աշխատանքների արձանագրությունները, այդ 

թվում՝ վերականգնման արդյունավետության 

մշտադիտարկում և կառավարման պահանջները: 

 Ճկուն կառավարման պլան, օրինակ՝ նշելով 

հանգամանքները, երբ կարող է անհրաժեշտ լինել 

իրականացնել ռեինտրոդուկցիա: 

ԹԲԽ/ԲԻ Պլանն 

ընդունվել է 

2020 ԹԲԽ/ԲԻ  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

9 Հանքի փակումից հետո 

ԶՏԱ ապահովելու 

նպատակով 

կենսամիջավայրի 

ստեղծում 

Լցափակված հանքափոսերի վրա ստեղծել կենսամիջավայրի 

անհրաժեշտ պայմաններ՝ հանքի փակման ժամանակ 

լանդշաֆտի պլանում ներառելով խոշոր գլաքարերը, եթե 

միկրոկլիմայական պայմանները նպաստավոր են: 

Լիդիան/ԹԲ

Խ/ԲԻ/ՔՀԲԱ 

Ստեղծվել 

է 

պահանջվո

ղ 

կենսամիջ

ավայրը 

Հանքի 

փակումից 

հետո 

Լիդիան  

10 Հետազոտել 

Հայաստանում մյուս 

պոպուլյացիաները 

հայտնաբերելու 

փոխհատուցման 

հարմար վայրեր, եթե 

անհրաժեշտ լինի 

կատարել 

փոխհատուցում 

Կատարել դաշտային հետազոտություններ Լիդիան/ԹԲ

Խ/ԲԻ 

Հաշվետվութ

յունն 

ուղարկվել է 

ԲՊՄՄ 

Կարմիր 

ցուցակի 

տեսչություն 

2015-2016 ԹԲԽ  
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Առաջա

դրանք 

Թեմա/նպատակ Պահանջվող գործողություն Կատարվել 

է՝ 

Ավարտման 

ցուցանիշ 

Ժամկետ Ծրագրի 

վերահս

կում 

Վիճա

կ 

11 Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավում՝ 

հետազոտության 

հնարավորությունը 

մեծացնելու և 

Կովկասյան բույսերի 

մասին 

իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու 

նպատակով 

Ապահովել շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը և 

հնարավորությունների ստեղծում՝ բուսաբանության 

ինստիտուտի և Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու 

հետ միասին 

Լիդիան/ԹԲ

Խ/ԲԻ 

 Ծրագրի 

ողջ 

ընթացքու

մ 

ԹԲԽ  
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6 Հղումներ և աղբյուրներ 

www.mnp.am 

www.biodiv.nature-ic.am 

1. Հայաստանի կենսաբազմազանություն. 

 http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/armenia/index.htm (մուտք է կատարվել 

2013թ. մայիսի 25-ին),  

2. Քեմոնիքս Ինթերնեյշնլ ինք. 2000.  Հայաստանի կենսաբազմազանության 

ռազմավարության և գործողությունների ծրագիր,  

3. ՎԶԵԲ թիվ 6 Կատարողական Պահանջ  ,  

4. Կենսաբազմազանության պահպանության և կենդանի բնական պաշարների 

կառավարման  ՄՖԿ (2012թ.) կատարողականի ստանդարտ թիվ 6, ՄՖԿ, 

Ուոշինգթոն Դի-ՍԻ, 

5. ՄՖԿ (2012թ.) կատարողականի ստանդարտ թիվ 6. Ուղեցույցային հղումներ,  

ՄՖԿ, Ուոշինգթոն Դի-ՍԻ, 

6. “Հայաստանի բնության  հատուկ  պահպանվող  տարածքները “ , Նազիկ Խանջյան , 

Երևան 2004թ. 

7. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, “Հայաստանի Հանրապետության 

կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության և գործողությունների 

ծրագիր” /1999թ/, Երևան, 1999թ. 

8. ՀՀ կարմիր գիրք, 2010թ. 

9. Հազվագյուտ և անհետացող տեսակների ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակ (2013թ.), մուտք է 

գործվել 2014թ. Մարտի 3-ին, հասանելի է հետևյալ հղման ներքո  

http://www.iucnredlist.org/ 

10. Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Քալաշյան Մ., Աղասյան Ա., Նանագյուլյան Ս., 

Վարդանյան Ժ. ՀՀ Կարմիր գիրք, Զանգակ, 2010 
11. Wells, T.C.E. (1967). Changes in a Population of Spiranthes Spiralis (L.) Chevall. at 

Knocking Hoe National Nature Reserve, Bedfordshire, 1962-65. Journal of Ecology 
55, pp. 83-99. 

12. Kaomarov, V.L. (1985). Flora of the USSR (Flora SSSR): Vol 9: Rosales and 
Sarraceniales. Ed. S.V. Yuzepchuk. Moskva-Leningrad 1939. 

 

Ամուլսարի բնապահպանական հետազոտություններ և հաշվետվություններ, այդ թվում՝  

1. Լիդիան Ինթերնեյշնլ - Գեոթիմ ՍՊԸ (2008թ.), Ամուլսարի ծրագիր, 

հաշվետվություն, բնապահպանական հետազոտություններ   

2. Լիդիան Ինթերնեյշնլ - Գեոթիմ ՍՊԸ (2009թ.), 2009թ.-ին Սարավանի թիվ 42 

թույլատվության տարածքում իրականացված բնապահպանական 

ուսումնասիրությունների և գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվություն,  

Հայաստան 

3. Լիդիան Ինթերնեյշնլ - Գեոթիմ ՍՊԸ, (2010թ.). Ամուլսարի 

կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններ  

4. Ուարդել Արմստրոնգ Ինթերնեյշնլ  (2013թ.). Ամուլսարի ոսկու հանքի ԲՍԱԳ 

  

http://www.mnp.am/
http://www.biodiv.nature-ic.am/
http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/armenia/index.htm
http://www.iucnredlist.org/
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Հավելված Ա – Մատնունի ծիրանավորի գլոբալ գնահատում  

Սա ԲՊՄՄ Կարմի ցուցակի գնահատման հիմնքն է կազմում՝ ելնելով 2014թ. նոյեմբերի 

դրությամբ ունեցած տվյալներից: 

Ա.1 Կարգաբանություն 

Բույս (PLANTAE) 

Անոթավոր (TRACHEOPHYTA) 

Երկշաքիլավոր (MAGNOLIOPSIDA) 

Վարդածակավոր (ROSALES) 

Վարդազգիներ (ROSACEAE) 

Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha Juz.) 

ԲՍԱԳ-ի հետ կապված աշխատանքների ընթացքում գնահատողների ուշադրությունը 

գրավել է հավանական հոմանիշ տեսակը: Այս տեսակը Մատնունի քարանձավայինն է 

(Potentilla cryptophila Bomm): 

Ա.2 Գնահատման տվյալներ 

Կարմիր ցուցակի կատեգորիա և չափանիշ՝ EN A3c, B2a,bii&biii ver 3.1 

Գնահատող՝ Փ. Քերի (Կ. Բացացաշվիլիի, Գ. Ֆայվուշի, Ջ. Նորուզիի, Գ. Շացի 

խորհրդատվությամբ) 

Պարզաբանում. Կովկասում Մատնունի ծիրանավորի վերաբերյալ տվյալներ են 

հավաքագրվել միայն 6 ենթապոպուլյացիաներից (որոնցից երեքը Հայաստանում են, 

երկուսը Իրանում, իսկ մեկը՝ Ադրբեջանում (Նախիջևանում)): Ադրբեջանի մասին 

տվյալները  հայտնի են պատմական գրառումներից: Զբաղեցրած տարածքը կազմում է  48 

կմ2՝ զբաղեցրած 2x2 կմ ցանցի քառակուսու հաշվարկով:  Այն աճում է 2700մ բարձրության 

ժայռային մերկացումների/քարերի վրա աճող մամուռների վրա և ենթա-նիվալ գոտու 

քարաթափվածքներում: 

Հիմնական վտանգը կլիմայի փոփոխությունն է, և քանի որ այս վտանգը գլոբալ է ըստ 

տարածման, ապա պոպուլյացիան պետք է համարվի որպես անկախ օբյեկտ ըստ Բ 

չափանիշի: 2012թ. հանքի շահագործման նպատակով իրականացված ԲՍԱԳ-ի 

ընթացքում հայտնաբերվեց Մատնունի ծիրանավորի նոր ենթապոպուլյացիա, որը 

կազմում է զբաղեցրած տարածքի 66%-ը: Համաշխարհային մակարդակով բուսատեսակի 

զբաղեցրած տարածքի Հանքի շահագործմամբ պայմանավորված 50%-ն այժմ 

անհետացման վտանգի տակ է գտնվում, եթե դրանից խուսափելու կամ այն շրջանցելու ոչ 
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մի մեղմացման ռազմավարություն չլինի: Հայաստանում աճելավայրերի կորուստը և 

բյուսերի հավաքը ևս կարող են վտանգ ներկայացնել: Բուսատեսակն աճեցվում է որպես 

պարտեզային բույս, հատկապես ԱՄՆ-ում: Պարտեզային բուսատեսակի ծագումն 

անհայտ է: Այս տեսակի թվաքանակը չի գնահատվել Կովկասյան էնդեմիկ բույսերի 

կարմիր ցուցակի շրջանակներում (Սոլոմոն և ուրիշներ, 2013թ.): 

 

Ա.3 Աշխարհագրական տարածումը 

Տարածումը. Նախկինում համարում էին, որ այս տեսակը զբաղեցնում է 10 քառ. կմ-ից 

պակաս մակերես (Հայաստան` Թամանյան և ուրիշներ 2010թ. և Իրան`Նորուզի և 

ուրիշներ 2011թ.): Կիրառելով 2x2կմ ցանցի քառակուսու մեթոդը զբաղեցրած տարածքը 

կավելանա՝ հասնելով մինչև 16 քառ. կմ: Նոր պոպուլյացիայի հայտնաբերումից հետո 

զբաղեցրած տարածքը մեծացել է և հասել 48 քառ. կմ (Քերիի անձնական դիտարկում և ՀՀ 

Կառավարությանը ներկայացված՝ հանրությանը մատչելի ՇՄԱԳ (17.10.2014թ)): 

Երկրները՝  Հայաստան, Իրան և Ադրբեջան (Նախիջևան)  

Տարածման քարտեզը՝ 
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Սև կետերով ներկայացված են պահպանված պոպուլյացիաները, իսկ կարմիր կետերով՝ 

պատմական գրառումները 

Տեղամասերի տեղադիրքը 

1) Արձանագրվել է 1988թ. Հայաստանում՝ Գեղամա լեռնաշղթայի Սևսար և 

Ագուսարկա լեռների վրա (40°14’04’’E,44°56’23’’N) (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.) 

 

2) Արձանագրվել է 1986թ. Հայաստանում՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի Մեծ 

Իշխանասար լեռան վրա (39°35’25’’E, 46°12’31’’N) (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.). 

 

3) Արձանագրվել է 2003-2011թթ. ընկած ժամանակահատվածում Սաբալանում, Իրան 

(47°51’15.0’’E, 38°16’24.6’’N,)(Նորուզի և ուրիշներ, 2013թ.) 
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4) Արձանագրվել է 2003-2011թթ. ընկած ժամանակահատվածում Սահանդում, Իրան 

(46°31’08.6’’E, 37°43’58.6’’N, և 46°29’58.5’’E, 37°43’56.0’’N,)(Նորուզի և ուրիշներ, 

2013թ.) 

 

5) Նախիջևանում կատարված պատմական գրառման (ավելի քան 60 տարվա) մեջ 

նշվում է գյուղական անունով մի վայր: 

 

6) Ամուլսար, Հայաստան (հայտնաբերվել է 2012թ.) և արձանագրվել է 2013 և 2014թթ. 

(45°43’02’’E, 39°43’35’’N): 

Կան նաև պատմական գրառումներ Հայաստանի Գեղամա լեռնաշղթայի մասին 

(մոտավորապես 1980թ. գրառումների – Գ.Ֆայվուշի անձնական գրառում և Մատնունի 

գարանձավայինի վերաբերյալ գրառումներ) և մեկ գրառում Իրանից՝ Կասպից ծովի մոտ, 

չնայած ենթադրվում է, որ այս պոպուլյացիան այլևս գոյություն չունի (Նորուզի 

անձնական գրառում): 

Գոյություն ունի ևս Մատնունի ծիրանավորի հայկական ենթապոպուլյացիայի 

վերաբերյալ հավանական երկու պատմական գրառում (գրանցվել է 1947թ. և կատարվել 

Հայաստանի ազգային հերբարիումում) (45°32’09’’E,39°34’43’’N և 46°09’53’’E, 39°28’13’’N), 

եթե հաստատվի, որ Մատնունի քարանձավայինը Մատնունի ծիրանավորի հոմանիշն է 

(Գ. Ֆայվուշ, անձնական գրառում): Այնուամենայնիվ, եթե սրանք պատմական 

գրառումներ են, ապա տեղամասերը գտնելու շանսերը փոքր են: 

Ա.4 Պոպուլյացիա 

Պոպուլյացիա. Այս տեսակն ունի ներկայումս ապրող հինգ պոպուլյացիա, որոնցից 

երկուսը (Հայաստան) զբաղեցնում են 8 քառ. կմ-ից փոքր տարածք: Երկու 

պոպուլյացիաներն իրարից 130 կմ հեռու են գտնվում և Գայաստանի Կարմի գրքում 

դրանք համարվում են խիստ մասնատված (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.): 2012թ. 

հայտնաբերված նոր պոպուլյացիան գտնվում է Թամանյանի և ուրիշների 

աշխատությունում նշված երկու պոպուլյացիաների միջև: Նոր պոպուլյացիայի թիվը 

տարածաշրջանում կազմում է 7500 բույս, մինչդեռ նախկինում ընդհանուր թիվը 

Հայաստանում համարվում էր մի քանի 100: Իրանում այս բուսատեսակը հայտնաբերվել է 

երեք 10x10 տեղամասերում, որոնցից երկուսը միմյանց մոտ էին գտնվում (Նորուզի և 

ուրիշներ, 2013թ.): Տեսակը գրեթե լայն տարածում ունի երկու վայրերում, սակայն 
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Իրանում այլուր այն դժվար թե հայտնաբերվի (Ջալի Նորուզիի անձնական գրառում): 

Տեսակն այլևս չպետք է համարվի խիստ մասնատված: 

Պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխության միտումը՝ անհայտ 

Ա. 5. Կենսամիջավայր 

Կենսամիջավայր: Կարելի է գտնել Իրանում ենթա-նիվալ գոտու քարաթափվածքներում՝ 

4000մ բարձրության վրա: Աղվեսագի (Alopecurus dasyanthus) և մատնունի (Potentilla argaea) 

տեսակների հետ համակեցություն է կազմում (Նորուզի և ուրիշներ 2013): Հայաստանում 

կարելի է գտնել ժայռերի ծերպերում՝ գրիմիա մամուռների վրա՝ 2800մ բարձրության վրա 

աճելիս՝ (ՀՀ բույսերի կարմիր գիրք, 2010թ.): Նախկինում այն ենթադրաբար Հայաստանի 

տարածքում (Թամանյան և ուրիշներ, 2010) հայտնաբերվել է  3000-3500մ բարձրության 

ժայռային լանջերի ու քարաթափվածքների վրա:  

Ամուլսարի նոր պոպուլյացիան հայտնաբերվել  է 2450մ-ից բարձր գլաքարերի վրա, իսկ 

մի քանի բույսեր հայտնաբերվել են նաև քարաթափվածքների վրա (Նորուզի և ուրիշներ, 

2013): Իրանական տեղամասը ափոփ ներկայացվում է հետևյալ կերպ.  Սաբալանը պլիո-

չորրորդական հրաբուխ է, որը հիմնականում կազմված է կալիումով հարուստ 

կրալկալային անդեզիտային ապարներից: Շահանդ հրաբուխը ձևավորվել  է հրաբխային 

ակտիվության երկու շրջանների ընթացքում. Միջին-վերին միոցենի և պլիո-

չորրորդական: Ուսումնասիրված  տեղամասերը գտնվում են տեղայնացված պլիո-

չորրորդական ապարներից վերև և հիմնականում կազմված են կրալկալային դացիտային 

և անդեզիտային ապարներից: Այս հրաբխային տարածքների հողերը կազմված են 

լիթոհողերից (հրաբխային ապարներ), որից կարելի է ենթադրել, որ Մ. Ծիրանավորն 

աճում  է հանքային բաղադրատարրերով հարուստ ժայռային տարածքներում և կարող է 

մետալոֆիտ լինել: Ամուլսարում հայտնաբերված պոպուլյացիան ևս այսպիսի մի վայրում 

է տեղայնացված: Վերոհիշյալ հանգամանքը կարող է բացատրել դրա սահմանափակ 

տարածումը:  

Ամուլսարում այս բույսի տարածումը պայմանավորված է Գրիմիա ցեղի մամուռների 

առկայության հետ: Սա հատկապես վերաբերում է մամուռների վրա ծաղկող և 

մամուռներից ջուր և սննդային տարրեր ստացող երիտասարդ բույսերին:  Բույսի 

հասունացմանը զուգընթաց դրա արմատները ներթափանցում են ժայռերի ճեղքերը, 

որոնք պարունակում են փտած մամուռից կազմված որոշ քանակությամբ հումուս: Մ. 

Ծիրանավորը  սթրեսադիմացկուն բույս է, սակայն հավանաբար չի կարող մրցակցել այլ 

բույսերի հետ: Այս բույսը այլ բարձրակարգ բույսերի անմիջական հարևանությամբ  
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աճելիս միայն մեկ անգամ է հանդիպել, սակայն այդ դեպքում գերակշռող է եղել այլ 

բուսատեսակը:  

 

Համակարգեր` ցամաքային  

Ա. 6 Սպառնալիքներ 

Հիմնական սպառնալիքներ.Կլիմայի փոփոխության արդյունքում կանխատեսվում է 

բուսատեսակին ձմռան շրջանում պահանջվող սառցաշերտերի հալոցք: Բոլոր սեզոնների 

ընթացքում ջերմաստիճանի բարձրացման արդյունքում սպասվում է համապատասխան 

բնակատեղիների թվի կրճատում և այլ աճելավայրեր բուսատեսակի տեղափոխման ցածր 

հավանականություն (Նորուզի և ուրիշներ 2011թ.): Հայաստանում հիմնական 

սպառնալիքները, ինչպես արդեն նշվեց, կապված են կլիմայի գլոբալ փոփոխության և 

երկրաբանական գործոնների հետևանքով աճելավայրերի կորստի հետ: Հայաստանում 

համապատասխան կենսամիջավայրերի կորուստը պայմանավորված է երկրաբանական 

գործոններով (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ):  

Երկրաբանական գործոնները կապված են սեյսմիկ ակտիվության կամ 

քարաթափվածքների էրոզիայի հետ:  Կլիմայի գլոբալ փոփոխության արդյունքում 

ակնկալվող ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը նույն չափով և ձևով է առնչվում  

բոլոր բույսերին: Հետևելով ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի կատեգորիաների և չափանիշների 

օգտագործման ուղեցույցներին, (տարբերակ 11) (12.1.2 բաժին) Բ Չափանիշի նկատմամբ 

պոպուլյացիան գնահատելիս այն պետք է դիտարկվի որպես մեկ ամբողջականություն 

(Ketevan Batsatsashvili pers comm.): 

Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը ուղղակի վտանգ է հանդիսանում, սակայն կարող է նաև 

անուղղակի վտանգ ներկայացնել կապված այն հանգամանքի հետ, որ կլիմայի 

բարելավման արդյունքում ներկայումս ցածր բարձրություններում աճող բույսերը կարող 

են ապագայում գոյատևել նաև Մ. Ծիրանավորի աճելավայրերում:  Լինելով խիստ 

սթրեսադիմացկուն այս տեսակը հավանաբար դուրս կմղվի այլ տեսակների հետ 

մրցակցության պայմաններում: 2012թ.-ին Ամուլսարում հայտնաբերված պոպուլյացիան 

առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ենթարկվելու  է հանքարդյունաբերության ուղղալկի 

ազդեցություններին: Առանց մեղմման միջոցառումների տեսակի գլոբալ ՏԳ 50 %-ը 

կոչնչանա: Չնայած սա բավարար չէ բույսի կարգավիճակը վտանգվածից կրիտիկական 

վիճակում գտնվողի փոխելու համար, սակայն սա է պոպուլյացիային սպառնացող  

հիմնական վտանգը:   
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Վտանգներ: Վաճառքի նպատակով սերմերը հավաքվում են առնվազն մեկ 

ենթապոպուլյացիայից, որը դեռևս ընդունելի է կայունության տեսանկյունից: Բույսն 

աճեցվում է որպես ալպիական ռոկարիների բույսեր (հիմնականում ԱՄՆ և Կանադա):   

Ա. 7. Պահպանմանն ուղղված գործողություններ 

Պահպանմանն ուղղված գործողություններ.  Տեսակը գրանցված է ՀՀ բույսերի կարմիր 

գրքում (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.), սակայն, երկրում կոնկրետ պոպուլյացիայի 

վերականգնման ծրագիր չի մշակվել:  

Հանքարդյունահանող ընկերությունն ունի թղթի վրա գրված մեղմման ռազմավարություն, 

սակայն այս գնահատումից կարելի է ենթադրել, որ այն չի կիրարկվի: Իրանում 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ չեն մշակվել կամ իրականացվում: 

Ա. 8 ԲՊՄՄ Չափորոշիչներ 

ԲՊՄՄ 

չափորոշիչներ Նկարագրություն Չափումներ Կատեգորիա 
A 

  

Պոպուլյացիայի թվաքանակի 

նվազում     
 

1 

Վերջին 10 տարիների կամ 3 

սերունդների ընթացքում, 

պոպուլյացիայի  դիտարկված, 

գնահատված, ենթադրված, 

կասկածվող անկում, որի դեպքում 

վտանգը դադարել է և պոպուլյացիան 

կարող է համալրվել 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ 

հասանելի 

տեղեկատվություն առկա չէ  

Անբավարար 

տվյալներ 

 

2 

Վերջին 10 տարիների կամ 3 

սերունդների ընթացքում 

պոպուլյացիայի  դիտարկված, 

գնահատված, ենթադրված, 

կասկածվող անկում, որի դեպքում 

վտանգը չի դադարել և պոպուլյացիան 

դեռևս չի կարող  համալրվել 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ 

հասանելի 

տեղեկատվություն առկա չէ 

Անբավարար 

տվյալներ 

 

3 

Առաջիկա 10 տարիների կամ 3 

սերունդների, կամ դրանցից առավել 

երկար շրջանի (մինչև առավելագույնը 

100 տարի) ընթացքում 

պոպուլյացիայի չափերի 

կանխատեսվող կամ կասկածվող 

կրճատում 

Հաջորդ 5 տարիների 

ընթացքում հանքի 

շահագործման 

ընթացքում կարող է 

ոչնչացվել զբաղեցրած 

տարածքի 50%-ը 

Վտանգված 

 

4 

 

Ցանկացած 10 տարիների կամ 3 

սերունդների, կամ դրանցից առավել 

երկար շրջանի (մինչև առավելագույնը 

100 տարի) ընթացքում 

պոպուլյացիայի չափերի դիտարկված, 

գնահատված, ենթադրված, 

կանխատեսվող կամ կասկածվող 

կրճատում, որտեղ 

ժամանակահատցվածում պետք է 

ներառվի ներկան և ապագան, և որի 

դեպքում անկումը կամ դրա 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ 

հասանելի 

տեղեկատվություն առկա չէ  

Անբավարար 

տվյալներ 
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պատճառները պետք է չլինեն 

դադարած կամ ընկալված կամ 

դառնալի լինեն  

B   
Տարածման շրջանը B1 (տարածման 

շրջան) կամ B2  (զբաղեցրած տարածք) 

ձևով կամ երկուսը միասին 

    

 
1 Տարածման շրջան 24000 կմ2

 
Նվազագույն 

ռիսկային 
 

2 Բաղեցրած տարածքը 

Պոպուլյացիան 

զբաղեցնում է 5100 կմ2
 

փոքր տարածք: Կլիմայի 

փոփոխության վտանգը 

վերաբերում է ամբողջ 

պոպուլյացիայի վրա: 

Ենթադրվում է, որ 

զբաղեցրած տարածքը 

կնվազի, ինչպես նաև 

կընկնի կենսամիջավայրի 

որակը՝ ջերմաստիճան 

բարձրացմամբ և ձյունի 

բացակայությամբ 

պայմանավորված: 

EN(B2a,bii&iii) 

C   Փոքր պոպուլյացիաների չափը     

 

1 

Հաջորդող սերունդների 

թվաքանակի շարունակական 

նվազում 

Պոպուլյացիայի չափը 

հայտնի չէ, սակայն 

ենթադրաբար ընդգրկում 

է ավելի քան 10 000 

առանձնյակ 
 

Նվազագույն 

ռիսկային 

 

2 

Մասնատված և/կամ 

փոփոխական պոպուլյացիաների  

շարունակվող անկում 

Պոպուլյացիայի չափը 

հայտնի չէ, սակայն 

ենթադրաբար ընդգրկում 

է մոտ 10 000 առանձնյակ 

և ներկայումս անկման 

միտումներ չեն 

դիտարկվում 

Նվազագույն 

ռիսկային 

D   
Պոպուլյացիայի չափը – 

ընդհանուր չափը 

Գլխավորապես 

վտանգված կլինի 

կլիմայի փոփոխության 

պատճառով 

Նվազագույն 

ռիսկային 

E   Քանակական վերլուծություն   
Գրեթե 

վտանգված 
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Ա. 9 Գրականություն 

Noroozi,J., Pauli, H., Grabherr, G. and Breckle, S. (2011). The subnival–nival vascular plant 
species of Iran:a unique high-mountain flora and its threat fromclimate warming. Biodiversity 
and Conservation 20, 1319-1338. 
Noroozi, J., Willner, W., Pauli, H.andGrabherr, G.(2013). Phytosociology and ecology of the 
high-alpine tosubnival scree vegetation of N and NWIran (Alborz andAzerbaijan 
Mts.).Applied Vegetation Science.Doi: 10.1111/avsc.12031. 
Gabrielian, E. T. (1988). Red data book of Armenia: plants. Yerevan. 
Hendry, G.A.F. and Grime, J.P. (1993). Methods in Comparative Plant Ecology: A 
Laboratory Manual. Springer, Berlin, pp252. 
Nathan R. (2006). Long distance dispersal of plants. Science 313, 786-788. 
Schulke, B. and Waser, N.M. (2001). Long-Distance Pollinator Flights and Pollen Dispersal 
between Populations of Delphinium nuttallianum. Oecologia 127, 239-245 
Solomon, J.,T. Shulkina, & G.E. Schatz (editors) (2013). Red List of the Endemic Plants of 
the Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia and Turkey. Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) 125, Missouri Botanical 
Garden Press, Saint Louis pp451. 
Sutherland, W.J. (2006). Ecological Census Techniques: A handbook. Cambridge University 
Press, Cambridge, UK p202. 
Tamanyan K., Fayvush G., Nanagulyan S., Danielyan T. (eds.) Red Data Book of plants of 
the Republic of Armenia. Yerevan: Zangak, 2010, 598 pp. 
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Հավելված Բ. Մշտադիտարկումների արձանագրություն 

Փորձահրապարակները  նշագրվելու են մշտական նշաձողերի օգտագործմամբ (փայտյա 

նշաձողերով, իսկ երկարաժամկետ մոնիտորինգի պարագայում՝ ֆենոմարկերներով 

(http://www.berntsen.com/Go-Shopping/Surveying/Survey-Monuments/FENO-Survey-

Monument)) 

Բույսերը տեղայնացվելու են ժապավենի օգտագործմամբ եռանկյունաչափության 

միջոցով, որի նպատակով ժապավենները կցվելու են վառ գույնով ներկված մետաղական 

չափձողերին:  Եթե պահանջվում է ապարների միջև չափաձողերի տեղադրում, ապա 

պետք է օգտագործվեն 75-100սմ երկարությամբ մետաղական ձողեր:  

Բույսերի աճելավայր պարբերաբար այց է կատարվում: Յուրաքանչյուր բույսի տրվում է 

նույնականացման համար, իսկ դրա կենսագործունեության պատմության 

առանձնահատկությունները գրանցվում են: Բույսերը վերաչափվում են և պահպանում են 

իրենց նախկին նույնականացման համարը բոլոր այցերի ժամանակ: Մշտական նշաձողեր 

պետք է տեղադրվեն այն ապարկույտերի վրա, որտեղ աճում են Մատնունի Ծիրանավորի 

բազմաթիվ բույսեր, և այն դեպքում, եթե բույսերը հեշտ հասանելի ու աշխատակիցների 

համար ոչ վտանգավոր վայրերում են աճում:  

Գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ.  

1. Փորձահրապարակին տրվում է համար, 

2. Ապա վերցվում են ապարների ԳԴՀ տվյալները, 

3. Ապարը լուսանկարվում է որոշակի հեռավորությունից  

4. Տեղադրվում է նշաձող, որը անպայմանորեն համարակալվում է  

5. Տեղադրվում  է չափաձող (Ա չափաձողը կարող է լինել նշաձողի կողքին կամ 

նշաձողի վրա կարող է օգտագործվել որսիչ): Նշաձողն այնպես պետք է տեղադրվի, 

որպեսզի ժապավենային չափումների ժամանակ անկյուններ չառաջանան:  Պետք 

է տեղադրվեն առնվազն 2 չափաձող, սակայն սահմանափակում չկա: Եթե որոշ 

բույսեր դժվարհասանելի լինեն կարող են տեղադրվել հավելյալ չափաձողեր:  

6. Կատարվում է չափաձողերի միջև հեռավորության ճշգրիտ չափում և ուրվագծի 

պատրաստում (Նկար 1), 

7. Հեռավորությունների չափում և գրանցում. Ա-ից Բ, Ա-ից Գ, Ա-ից Դ, Բ-ից Գ և Գ-ից 

Դ: Ներկայացված օրինակում Բ-ից Դ հեռավորությունն անհնար է չափել քանի որ 

ճանապարհին ժայռ է խոյանում:   

http://www.berntsen.com/Go-Shopping/Surveying/Survey-Monuments/FENO-Survey-Monument)
http://www.berntsen.com/Go-Shopping/Surveying/Survey-Monuments/FENO-Survey-Monument)
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8. Կատարել չափաձողից մինչև ապարն ընկած հեռավորության լուսանկարներ՝ 

ապագայում դրանք հեշտ գտնելու նպատակով:   

 

 

Նկար 1 Հրապարակներով մեթոդի գծապատկեր: Աստղիկներով նշված են 

առանձնյակները 

 

 

 

Նկար 2 Հրապարակների միջև ճշգրիտ չափումները 
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Անհարժեշտ սարք-սարքավորումներ. 

 Փայտյա նշաձողեր, 

 Մետաղական չափաձողեր,  

 Նշաձողերը հողում ամրացնելու համար մուրճ   

Ժապավենային չափումներ:  Ժապավենային չափումների համար օգտագործվում է 25-

30մ վինիլային, ոչ մետաղական ժապավեն (օր.՝ Պիտսկոյի արտադրանքը 

http://www.pitsco.com/store/): Չափումների ժամանակ շփոթություններից խուսափելու 

համար օգտակար է ունենալ տարբեր գույներով ներկված ժապավեններ:  Սովորաբար 

ժապավենները սպիտակ են, բայց հնարավոր է ձեռք բերել նաև սեղին, վարդագույն 

կամ գազարագույն տարբերակները:   

 ԳԴՀ.   GPS սարքը միշտ անհրաժեշտ է՝ ապարի կոորդինատները ստանալու և 

ապագայում այն հեշտ գտնելու նպատակով:  

 Սեղմատախտակ.  Անհրաժեշտ է գրանցաթեթերում գրառումներ կատարելու 

համար: Լավ մտահաղացում է սեղմատախտակն ու գրանցաթերթիկները  անձրևի 

կամ քամու ժամանակ անվնաս պահելու նպատակով ձեռքի տակ մաքուր 

պլաստիկ տոպրակներ ունենալը: Որպես այլընտրանք  կարելի է ձեռք բերել 

ջրակայուն գրանցատախտակներ (http://www.wetwritesolutions.com/) կամ 

(http://www.weatherwriter.co.uk/).  

 Գրանցաթեթիկների պատճեներ.  Պետք է պատճենահանվի յուրաքանչյուր 

ժայռի/բույսի գրանցաթերթիկի առնվազն մեկ օրինակ:  Յուրաքանչյուր ժայռի 

համար պետք է լրացվի նոր գրանցաթերթիկ, որը պետք է ներառի 

փորձահրապարակի հիմնական ասպեկտները (օրինակ՝ տեղադրություն և 

ամսաթիվ): Ձևաթերթիկում պետք է ներառվեն առանձին բույսերի տեղադրության 

և կենսացիկլի պահանջվող պարամետրերի սյունակներ: Ձևաթերթիկի մեկ նմուշ 

արդեն պատրաստվել է  (ներկայացվում է ստորև), սակայն հետաքրքրություն 

ներկայացնող այլ փոփոխականներ ընդգրկելու նպատակով այն ձևափոխվելու է 

Գեոթիմ ընկերության կողմից: 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pitsco.com/store/
http://www.wetwritesolutions.com/
http://www.weatherwriter.co.uk/
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Մատնունի Ծիրանավոր տեսակի գրանցաթերթիկ 

Վայր 
 

Ժայռի թիվ 
  

Ամսաթիվ 
   

Gps/ԳԴՀ Արևելք 
 

Հյուսիս 
      

Հետազոտողի անուն 
   

     
2013 2014 

Բույսի 

ՆՀ 
Գրառում 

hեռավո

րություն

(մ) 

Գրառում 
Հեռավորությու

ն  (մ) 

չափ 

(սմ) 

ամառ 

չափ (սմ) 

աշուն 

Ծաղիկների 

թիվ 

Սերմնատուփիկների 

քանակ 

չափ 

(սմ) 

ամառ 

չափ 

(սմ) 

աշուն 

Ծաղիկների 

թիվ 

Սերմնատու

փիկների 

քանակ 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

13 
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Հավելված Գ. Մատնունի ծիրանավորի հետազոտական ծրագրի 

ինդիկատիվ ծախսեր (UK£)  
Հետազոտական ինստիտուտների հետ համագործակցրություն և ֆինանցավորում  

Առկա լավագույն գիտելիքների և փորձաքննության պայմաններում  

հետազոտությունների իրականացման ապահովման նպատակով, գիտահետազոտական 

համագործակցություն և գործընկերություն է  առաջարկվում հաստատել հետևյալ 

կազմակերպությունների հետ.   

 ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ 

 Լիդիան Ինթերնեյշնլն իր դուստր ձեռնարկության՝ Գեոթիմ ՍՊ ընկերության հետ 

 Մեծ Բրիտանիայի Քեմբրիջի համալսարանին կից բուսաբանական այգի 

(ՔՀԲԱ/ՔՀԲԱ) 

 “Թրեուիք” Ինվայրմենթալ Քնսալթնթս  (TEC/ԹԻՔ) և Բոդսի Էքոլոջի 

ընկերություններ:  

Փոխըմբռնման հուշագրով պաշտոնական համաձայնություն է հաստատվել  Լիդիանի, 

Բուսաբանության ինստիտուտի, ՔՀԲԱ և ԹԻՔ ընկերությունների միջև, որտեղ.  

 Լիդիանը խորհրդատվության տրամադրման նպատակով առանձին 

համաձայնագրեր է կնքում  Բուսաբանության ինստիտուտի, ՔՀԲԱ և ԹԻՔ 

ընկերությունների հետ և աջակցում է ծրագրի իրականացմանը 

 ԹԻՔ ընկերությունը իրականացնում է ծրագրի փորձաքննությունը և 

ղեկավարումը, ինչպես նաև համակարգում է ծրագիրը Բոդսի Էքոլոջի 

ընկերության մասնագիտական ներուժը ներառելով աշխատանքներում,   

 ՔՀԲԱ-ն խորհրդատվություն է տրամադրում Մատնունի Ծիրանավորի 

գիտահետազոտական աշխատանքների, մշակության և բազմացման/տարածման 

վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսուցանում է Հայաստանում հիմնված տնկարանի կամ 

հետազոտական տեխնիկական աշխատակիցներին:  

 Բուսաբանության ինստիտուտը Երևանում  և Ջերմուկում իրականացնում է 

գիտահետազոտական աշխատանքներ, և հաստատման պարագայում 

իրականացնում է բույսերի տրանսլոկացիա:  

ՀՀ բնապահպնության նախարությունը ևս ներգրավվելու  է պլանավորման գործընթացում 

և  վերահսկելու է ծրագրի իրականացումը: 
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Հետազոտության բյուջե  

Ծրագրի իրար հաջորդող 4 տարիների համար առաջարկվող բյուջեն կազմում է մոտ 

404.000 հազ. ԱՄՆ դոլլար, որը կոշտ հաշվարկներով սակայն կազմում է 680.000 ԱՄՆ 

դոլլար (Աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 Մատնունի ծիրանավորի հետազոտական ծրագրի ծախսեր 

(անգլիական ֆունտ £) 

Մատնունի ծիրանավորի հետազոտական ծրագրի  ծախսերի 

ժամանակացույց 

ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակների կանոններ  

Անձնակազմ 
 

Օրավճարի 

դրույքաչափ 

(Ներռյալ 

հարկեր) 

Օրերի 

քանակ 
Գումար  (UK£) 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ/ՀՀ ԲՆ Պրոֆեսոր  154 63 7700 

Ուղևորություն 

դեպի ՄԹ և 

օրապահիկ  3 մարդ     3000 

Գիտարշավներ  

Գեոթիմ  Մասնագետ   6   

  Օգնական (ներ)   12   

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 6 923 

  Մասնագետ 97 6 583 

  Ուղևորություն     1000 

Ընդամենը       2507 

Ձևաբանական և կորիզաբանական ուսումնասիրություններ  

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 2 308 

  Մասնագետ 97 10 972 

  Տեխնիկ 97 10 972 

Ծախսվող նյութեր       200 

Ընդամենը       2452 

ԴՆԹ անալիզ  

ՔՀԲԱ Պրոֆեսոր  1250 5 6250 

  Ուսանող    80 Ներկայացված  է ստորև 

          

Ծախսվող նյութեր       3000 

Ընդամենը       9250 

Ծաղկափոշու և սերմերի տարածում (2015-2017թթ.)  

Գեոթիմ  Մասնագետ   5 0 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Ուսանող    60 

Ներկայացված  է 

ուսանողների  բաժնում 

  Ուսանող    60 

Ներկայացված  է 

ուսանողների  բաժնում 

  Ուղևորություն     Ներկայացված  է ստորև 

TEC/Bodsey  Մասնագետ 550 5 2750 
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  Ուղևորություն     Ներկայացված  է ստորև 

Ծախսվող նյութեր       200 

Ընդամենը       2950 

 

Ռոկարիների (քարակույտերով այգիների) կառուցում Անձնակազմ 

Անձնակազմ    

Օրավճարի 

դրույքաչափ  

Օրերի 

քանակ  Գումար  

Գեոթիմ  Մասնագետ   5 0 

  Օգնական    30 0 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 5 770 

  Մասնագետ 97 15 1458 

ՔՀԲԱ Ղեկավար  330 15 4950 

  Ուղևորություն 500 2 1000 

TEC/Bodsey  Մասնագետ 550 5 2750 

  Ուղևորություն     1200 

Ենթակառուցվածք 

Բեռնատար (լեռան 

վրա) 65 4 260 

  

Տրակտոր(լեռան 

վրա) 200 4 800 

  Բուլդոզեր 160 4 640 

  

Տրակտոր 

(Ջերմուկ) 200 8 1600 

  

Բեռնատար (մինչև 

Երևան / Սևան) 65 4 260 

  

Տրակտոր (Երևան / 

Սևան) 200 4 800 

  Հող և ավազ       

Ընդամենը       17946 

Ջերմոցի կառուցում  

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 5 770 

  Մասնագետ 97 5 486 

  Տեխնիկ 97 5 486 

ՔՀԲԱ Պրոֆեսոր        

  Ղեկավար  330 5 1650 

  Ուղևորություն 500   1000 

Ենթակառուցվածք Ալպինարիի ծախս      20000 

  

Ալպինարիի 

կառուցում     4000 

  Աճեցման տարածք     1600 

  

Աճեցման 

տարածքի 

շինարարական 

ծախսեր     500 

Ընդամենը       30492 

Էկոլոգիական խորշի փորձեր (ներռյալ ռոկարիների և ալպինարիների պահպանման ծախսեր) 2015-

2017թթ  
Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 15 2309 
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  Տեխնիկ/այգեգործ 97 150 14580 

  Ուսանող    300 

Ներկայացված  է 

ուսանողների  բաժնում 

  

Ուղևորություն 

դեպի Քեմբրիջ (*3)     3600 

ՔՀԲԱ Ղեկավար  330 45 14850 

Խորշերի հետ կապված փորձարկումներ  (Ներառյալ ռոկարիների և ալպինարիների պահպանման 

ծախսեր) 2015-2017 (continued) 

  Ուսանող    300 see ուսանող  section 

  

Ուղևորություն 

դեպի Հայաստան * 

3     3600 

TEC/Bodsey Մասնագետ 550 40 22000 

Ծախսվող նյութեր       2400 

Ընդամենը       63339 

Մոնիտորինգային փորձահրապարակներ (2014-2018)  

Անձնակազմ    

Օրավճարի 

դրույքաչափ  

Օրերի 

քանակ  Գումար  

Գեոթիմ  Մասնագետ   32   

  Օգնական    64   

Մոնիտորինգային փորձահրապարակներ (2014-2018) 

  Ուղևորություն       

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 32 4925 

  Տեխնիկ 97 32 3110 

  Ուղևորություն     included above 

TEC/Bodsey Մասնագետ 550 25 13750 

  

Ուղևորություն 

դեպի Հայաստան  * 

5     6000 

Ծախսվող նյութեր       400 

Ընդամենը       28185 

Մոդելավորում, վերաներմուծման և փոխհատուցման պլանավորում, 

հաշվետվության պատրաստում (2014-2018) 

Անձնակազմ    

Օրավճարի 

դրույքաչափ  

Օրերի 

քանակ  Գումար  

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 10 1539 

  Ուսանող    200 

Ներկայացված  է 

ուսանողների  բաժնում 

  Ուղևորություն 500 5 2500 

ՔՀԲԱ Ուսանող    300 

Ներկայացված  է 

ուսանողների  բաժնում 

TEC/Bodsey Մասնագետ 550 38 20900 

  Ուղևորություն   0   

Ուսանողների համար        500 

Ընդամենը       25439 

Ծրագրի ղեկավարում  (2014-2019) 

Անձնակազմ    

Օրավճարի 

դրույքաչափ  

Օրերի 

քանակ  Գումար  



Page 69                                                                                                                                                  TEC/ Bodsey Ecology 

 

Գեոթիմ  Մասնագետ   12 0 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ Պրոֆեսոր  154 47 7233 

ՔՀԲԱ Պրոֆեսոր  1250 12 15000 

TEC/Bodsey Մասնագետ 550 56 30800 

          

Ընդամենը       53033 

 

Ուսանողական վճարներ և ծախսեր (2015-2018) 

Հայաստանյան համալսարանին 

տրվող վճարներ *3տարի         

Հայաստանում ապրելու ծախսեր * 3         

ՔՀԲԱ  վճարներ* 3       59013 

Քոլեջի վճար * 3       7410 

ՔՀԲԱ ապրելու ծախսեր * 3        45000 

Ընդամենը       111423 

          

Ծախսն ըստ կազմակերպությունների 

Քեմբրիջ     48300 

CUTS ղեկավարման ծախս      6038 

Բուսաբանության ինստիտուտ /ՀՀ ԲՆ     60681 

TEC/Bodsey      100150 

Ուսանողական կրթաթոշակ  

(Ուղևորություն)     111923 

Լիդիանի կապիտալ ծախսեր      36660 

Ընդամենը Ծրագրի ծախսերը + CUTS      363752 

չնախատեսված հանգամանքներ 12%      43650 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ       407402 
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Հավելված 2` Գորշ արջ  բուսատեսակի համար Տեսակի Գործողությունների 

Պլան  

 

 

 

 

 

Գորշ արջ Ursos arctos տեսակի համար նախատեսված 

միջոցառումների ծրագիր – Հավելված 2 

կենսաբազմազանության միջոցառումների ծրագիր 

Ամուլսարի ոսկու նախագծի համար  

Պատրաստված` 

Լիդիան Ինթերնեշնլի համար 

Թրեվիք բնապահպանական խորհրդատուների  

կողմից 

 

 

 

 

Chancery Cottage, Kentisbeare, Cullompton, Devon, EX15 2DS, UK. Tel. +44 (0)1884 

266694. www.treweek.co.uk. 
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 ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

ԿՄԾ  Կենսաբազմազանության միջոցառումների ծրագիր 

ԿԿԾ  Կենսաբազմազանության կառավարման ծրագիր 

ԿՕԿԾ  Կենսաբազմազանության օֆսեթային կառավարման ծրագիր 

ԿՕՌ  Կենսաբազմազանության օֆսեթային ռազմավարություն 

ՎԶԵԲ     Վերակառուցման և Զարգացման եվրոպական բանկ 

ԲՍԱԳ   Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության   

                        գնահատում 

ԲՍԿՀ     Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգ 

Գեոթիմ Գեոթիմ ՓԲԸ (hայկական երկրաբանահետախուզական կազմակերպություն 

է: ) 

ՄՖԿ  Միջազգային Ֆինանսական կորպորացիա 

ԲՊՄՄ      Բնության պահպանության միջազգային միություն 

Լիդիան Լիդիան Ինթերնեշնլ ՍՊԸ 

ԲԿԿԳ    Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատում 

ՈԻԳՊ  Ոչ ինվազիվ գենետիկական պիտակավորում 

ԶԴԱ  Զուտ դրական ազդեցություն 

ՈՆԿ        ոչ մի նետտո կորուստ (կենսաբազմազանության) 

Ծրագիր Ամուլսարի Ոսկու Բացահանքի ծրագիր 

ՏՄԾ  Տեսակների միջոցառումների ծրագիր 

ԹՊԽ  Թրեվիք բնապահպանական խորհրդատուներ 

ՈՒԱԻ      Ուարդել Արմստրոնգ Ինթըրնեյշնլ 

ԲՀՀ  Բնության համաշխարհային հիմնադրամ - Հայաստան 
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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

6.1 Սույն փաստաթղթի նպատակն ու բովանդակությունը 

Լիդիան Ինթերնեշնլ (Լիդիան) ընկերությունը դիմել է Թրեվիք բնապահպանական 

խորհրդատուներին (ԹՊԽ) մշակել Գորշ արջերի համար (Ursos arctos) տեսակների 

միջոցառումների ծրագիր (ՏՄԾ), որի վրա կարող է ազդեցություն թողնել Ամուլսարի 

ոսկու բացահանքի ծրագիրը Հայաստանում:  

ՏՄԾ կազմում է Ամուլսարի Ոսկու ծրագրի Կենսաբազմազանության միջոցառումների 

ծրագրի (ԿՄԾ) մի մասը, որը Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության  

գնահատման (ԲՍԱԳ) ծրագրի արդյունք է և նկարագրում է բոլոր անհրաժեշտ 

գործողությունները պահպանելու համար Լիդիան Կենսաբազմազանության 

քաղաքականությունը, գործող օրենքներն ու հրամանները և կենսաբազմազանության և 

էկոհամակարգերի հետ կապված փոխատուի պահանջները: 

Սույն փաստաթուղթը ամփոփում է համապատասխանության պահանջները և խելամիտ 

hիմնավորում է ապահովում Ursus arctos համար ՏՄԾ-ում ընդգրկված գործողությունների 

համար: ՏՄԾ ներկայացնում է գործողություններ, որոնք ձեռնարկվում են հասնելու 

համար զուտ շահույթի բնակչությունում «խելամիտ ժամկետում»: Այն ներառում է նաև 

լրացուցիչ հետազոտություն, որն անհրաժեշտ է լավագույն մոտեցումը հաստատելու 

համար:  

1-ի Բաժնի մյուս մասում տրամադրում է լրացուցիչ տեղեկատվություն Ursus arctos 

տեսակի պահպանման կարգավիճակի և տարածման վերաբերյալ, ինչպես նաև մինչև 

այժմ կատարված հետազոտությունների ամփոփում (Բաժին 1.2) և ՏՄԾ-ի համար 

օրենսդրական, նորմատիվ-իրավական և քաղաքական դրույթներ  (Բաժին 1.3): 

Ձեռնարկվելիք գործողությունների համար հիմնավորումը, որն ահնրաժեշտ է հասնելու 

համար զուտ դրական եկամտի (ԶԴԵ) Հայաստանում տեսակների վերաբերյալ, 

ներկայացված է 2-րդ բաժնում:  

ՏՄԾ ներկայացված է բաժին 3-ում:   
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6.2 Ursus arctos: տեղեկատվական տվյալներ 

6.2.1 Պահպանության կարգավիճակ 

Գորշ արջն ըստ ԲՊՄՄ-ի դասակարգվում է որպես նվազագույն ռիսկային, իսկ ՀՀ Կարմիր 

գրքում՝ խոցելի տեսակ: Հայաստանում արջերի վերաբերյալ որոշ գիտական 

գրականություն վերաբերում է երկու ենթատեսակների՝ Կովկասյան գորշ արջ (Ursus 

arctos meridionalis) և Սիրիական արջ (Ursus arctos syriacus): Կովկասյան գորշ արջը 

ավելի շատ հանդիպում են երկրի հյուսիսային մասին, իսկ Սիրիական 

ենթատեսակները՝հարավային մասում: Արջերի հետազոտության և կառավարման 

միջազգային միությունը (ԱՄՄ) և ԲՊՄՄ տեսակների պահպանության հանձնաժողովի 

(ՏՊՀ) Արջերի ոլորտում մասնագետների խումբը (ԱՄԽ) պաշտոնապես չեն ընդունում այս 

հստակ ենթատեսակները, մասամբ տարածաշրջանում ոչ պատշաճ հետազոտման 

արդյունքում և ոչ բավարար գենետիկական փորձարկման պատճառով, որոնք 

անհրաժեշտ են նրանց գորյությունը հաստատելու համար:  Այնուամենայնիվ ԲՊՄՄ ՏՊՀ 

ընդունում է ենթապոպուլյացիաների միջև տարբերությունները մեկուսացման 

մակարդակի և ռիսկի գործոնի առումով:  Հարավ կովկասյան տարածաշրջանում առկա են 

3 պոպուլյացիա, որոնք այժմ համարվում են արդյունավետ կերպով մեկուսացված մեկը 

մյուսից: Համարվելով այս մեկուսացված ենթապոպուլյացիաներից մեկը Գորշ արջի 

հայկական պոպուլյացիան դասվում է պահպանության կարիք ունեցողների շարքին և 

Գորշ Արջը այն տեսակներից մեկն է, որին պիտակավորում են Հայաստանի այս 

հատվածում գործողություններ կատարելու համար վերջերս տրամադրված Պահպանման 

ծրագրում Կովկասյան էկոտարածաշրջանի համար  (ԲՀՀ 2012), շեշտ դնելով 

վերաստեղծել պատմական ճանապարհներ և կանխել կենսամիջավայրի հետագա 

բաժանումը1:  

ԲՍԱԳ (2013) համար կատարված առկա գիտական գրականության քննության 

արդյունքում հաջողվում է տրամադրել սահմանափակ հատուկ տեղեկատվություն 

տարածաշրջանում արջի պոպուլյացիայի մասին:  ԲՀՀ Հայաստանյան 

ներկայացուցչության գրասենյակից ստացված հաշվետվությունները  նույնպես քննության 

են առնվել 2012թ.-ի Կովկասի համար նախատեսված էկոշրջանի պահպանման ծրագրի 

                                                
1
 Հասանելի է հետևյալ կայքում՝ http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-

content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf 

http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf
http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf
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վերամշակված և  փոփոխված տարբերակի հետ միասին2: Հայաստանում շատ քիչ 

արժանահավատ հետազոտություններ են կատարվել արջերի վերաբեյալ և դժվար է որոշել 

արջերի բազմությունը և հետքերը ամբողջ Հարավային Կովկասյան տարածաշրջանում 

տվյալների միջև հակասությունների և հետազոտություների սահմանափակ քանակության 

պատճառով (Չեստին և այլոք 1992). Տարածաշրջանում չկա պատշաճ մոնիտորինգային 

համակարգ արջերի պոպուլյացիայի համար, կամ մոնիտորինգը կատարվում է 

կասկածելի մեթոդներով, որոնք չեն թույլ տալիս ճշգրիտ հաշվարկ կատարել 

տարածաշրջանում արջերի պոպուլյացիայի վերաբերյալ:  

Պատմական ժամանակաշրջանից ի վեր Հարավային Կովկասում արջերի քանակը 

զգալիորեն կրճատվել է շարունակ աճող մարդկային կենսագործունեության և դրա հետ 

կապված անտառածածկույթի պակասելու պատճառով: Այդ տեսակները նույնպես 

լայնորեն որսի առարկա են դարձել: Ներկայիս շղթան զգալիորեն փոքր է քան պատմական 

շղթան  (Լորտկիպանիդզե, 2010). 20-րդ դարի կեսերից ի վեր արջերի քանակը պակասել է 

Փոքր Կովկասյան լեռնաշղթայում (այդ թվում Հայաստանում) (Վերեշչագինn 1958): Նրանք 

էլ ավելի պակասելու հակվածություն ունեն՝ մշտական գյուղատնտեսության զարգացման 

և որսորդության բարձր մակարդակի պատճառով անգամ օրինական 

սահմանափակումների դեպքում: 

Համաձայն 1970-ական թթ.-ի պոպուլյացիայի հաշվարկի մոտավորապես 292 արջ  է 

հաշվարկվել (Վերեշչագին, 1972), իսկ համաձայն Մարգարյանի (1987) կատարած 

հաշվարկի երկրում մնացել են ընդամենը 150 արջ: 1980-ական թթ.-ին պետական 

որսորդական տարածքներից ստացված տվյալները ցույց տվեցին պոպուլյացիայի 

ավելացում մինչև 600-ի (Կուդախտին և Չեստին, 1993, Լորտկիպանիդզեում, 2010), 

սակայն Կովկասի վայրի բնության տվյալների համաձայն (NACRES, 2003), ներկայս 

Հայաստանում արջերի պոպուլյացիան հայտնի չէ:  Այդպիսով հանքարտադրության 

ազդեցության կարևորությունը մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ տվյալները 

Ամուլսարում չափազանց սահմանափակ է:    

6.2.2 Ամուլսարում կատարված հետազոտությունների և արդյունքների ամփոփում 

Արջերի հետազոտությունները ընդգրկված էին Ամուլսարի հիմնական 

հետազոտությունների մեջ սկսած 2008թ.-ից: 2011թ.-ի աշնանը ավելի մանրամասն 

                                                
2
 Հասանելի է հետևյալ կայքում՝ http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-

content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf 

http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf
http://69.195.124.72/~caucasu1/wp-content/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf
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հետազոտություններ են կատարվել 5-7կմ երկարությամբ տրանսպորտային երթուղու կամ 

լայնակի կտրվածքների մոտ, որոնք նախատեսված են բոլոր բիոտոպերի համար, որոնք 

անհրաժեշտ են ձևավորելու համար հարմար կենսամիջավայրեր և երկար և միջին չափի 

կենդանիներ ծրագրի ազդեցության տարածքում: Գորշ արջի առկայությունը նշվում էր 

բոլոր այդ հետազոտություններում, սակայն մասնագետները զեկուցեցին, որ նրանք 

ուղղակի կարճատև եղել են այդ տարածաշրջանում, այլ ոչ թե  մշտական բնակություն 

հաստատել այնտեղ, ուստի այնտեղ քիչ քանակությամբ արջեր կարելի է հանդիպել:   

Լրացուցիչ հետազոտություններ կատարվեցին Հայաստանի Կենդանաբանության 

Ինստիտուտի կողմից 2013 և 2014 թթ.-ի ընթացքում, ինչպես նաև հետազոտություններ 

կատարվեցին Ամուլսարում էկոլոգ հետազոտող խմբերի կողմից թռչնաբանական 

հետազոտությունների ժամանակ: 2013 և 2014թթ.-ին Գորշ արջի բազմաթիվ հետքեր 

արձանագրվեցին: Բազմաթիվ որջեր և հետքեր հայտնաբերվեցին Ամուլսարի լեռան 

գագաթներին գարնանը և ամռանը: Հիմնականում լեռան հարավային կողմում, սակայն 

շատ հետքեր և կղկղանք հայտնաբերվեցին նաև արևմտյան լանջերին և այնուհետև 

արևմտյան մասում դեպի Գնդևազ գյուղ և Արփա կիրճ: 2014թ.-ի վերջին հայտնաբերվեց էգ 

արջ իր երկու ձագերով Գնդևազի հարավ-արևելյան մասում այնտեղ, որտեղ կույտային 

տարրալվացման հրապարակ  (ԿՏՀ) է առաջարկվում և մասնագետները այժմ կարծում են, 

որ կա բազմացող պոպուլյացիա Ամուլսարում: 

Թեպետ 2011թ.-ին արջերի հետքեր էին հայտնաբերվել Որոտանի հովտում (Ամուլսարից 

դեպի արևելք), 2013 և 2014թթ.-ին այդպիսիք չեն հայտնաբերվել և հատուկ 

աշխատանքային խմբի հետազոտությունների ժամանակ էկոհամակարգի 

ծառայությունների քննության համար, հովիվները հաղորդեցին, որ հովտում գնալով աճող 

բազմաթիվ արգելքների առկայության պատճառով արջերը տեղափոխվել են: Ամուլսար 

լեռանից այն կողմ, արու արջ էր հայտնաբերվել Ջերմուկի արևելքում 2013թ.-ի ապրիլի 

վերջերին և Սպանդարյան ջրամբարի պղտոր ափերին հայտնաբերվել են ոտնահետքեր: 

Այն ուշագրավ տեղեկատվություն է տրամադրում այն մասին, ո արջեր կան նաև ավելի 

լայն տեղանքներում, թեև այնտեղ չեն կատարվել սիստեմատիկ հետազոտություններ:  
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6.3 Նորմատիվ բազա և քաղաքականություն 

Գորշ Արջը Ursus arctos պաշտպանված տեսակ է Հայաստանում և ներառված է ազգային 

Կարմիր գրքում խոցելի կարգավիճակով (Մարգարյան, 1987).  

Ծրագրի տարածքը դասակարգվում է որպես կրիտիկական կենսամիջավայր գորշ արջի 

համար՝ կապված ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 կատարողական պահանջի հետ, քանի որ այս տեսակն 

ընգրկված է ԵՄ կենսամիջավայրի դիրեկտիվների Հավելված IV-ում: Թեև Հայաստանը ԵՄ 

անդամ չէ, ՎԶԵԲ ակնկալում է, որպեսզի հաճախորդները հետևեն ԵՄ դիրեկտիվների 

պահանջներին: Այս դեպքում դա նշանակում է, որ Ծրագիրը պետք է ապահովի (ա) 

որպեսզի չվնասվի կամ վերացվի Գորշր արջի բնադրման և հանգստի վայրերի 

էկոլոգիական նպատակը, (բ) և որ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում չի խախտվի 

տեսակի գոյատևման կամ բազմացման արդյունավետությունը, կամ կրճատվի նրանց 

զբաղեցրած տարածքը: Նախատեսվող մեղմացման միջոցառումները պետք է ապահովեն 

տեսակի թվաքանակի ավելացում: Հաշվի առնելով Գորշ արջի նախնական վիճակի 

վերաբերյալ ոչ բավարար գիտելիքները, ներկայումս հնարավոր չէ ցույց տալ ԿՍ6/ԵՄ 

կենսամիջավայրերի դիրեկտիվներին համապատասխանությունը: Գորշ արջը նաև բարձր 

կարգի գիշատիչ է և կատարում է կարևոր էկոլոգիական դեր պահպանելու համար 

կենդանիենրի պոպուլյացիաները կապված բնական կենսամիջավայրի հետ: ՄՖԿ թիվ 6 
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կատարողական պահանջը այսպիսով պահանջում է կենսամիջավայրի ոչ մի նետտո 

կորուստ (ՈՆԿ) խոցված գորշ արջի պոպուլյացիայի համար: 
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7 Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ կամ հաշվեկշռի ավելացում ապահովելու 

նպատակով իրականացվող գործողություններ 

Իրականացվող էկոլոգիական հետազոտությունները որպես ԲՍԱԳ մաս հաստատում են, 

որ առկա է բազմացող պոպուլյացիա և ընդունում են կենսամիջավայրի, արգելքների և 

խոչընդոտների ադզեցության հնարավոր կորուստ:   

7.1 Հիմնական հետազոտություններ 

2015թ.-ին կատարվելու է մանրակրկիտ հիմնական հետազոտություն ազդակիր 

պոպուլայցիաների քանակի, նրանց տեղափոխման հետագծերի և նրանց 

կենսամիջավայրերի պահանջների մասին տեղեկատվություն ապահովելու համար: Այն 

օգտագործվում է շեշտելու համար Ամուլսարի կարևորությունը ազդեցեւթյան ներքո 

գտնվող պոպուլյացիան պահպանելու գործում և կօգնի հաստատել համապատասխան 

սահմաններ գորշ արջի պահուստների համար: Հետազոտության արդյունքները 

կներառվեն Նախագծի Կենսաբազմազանության Կառավարման ծրագրում (ԿԿԾ) և 

Կենսաբազմազանության օֆսեթային կառավարման ծրագրում (ԿՕԿԾ) 

անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք նաև կօգտագործվեն ՏՄԾ զարգացնելու համար: 

7.1.1 Հետազոտման տարածք 

Հետազոտությունը կենտրոնանում է Ամուլսարի վրա ավելի լայն համատեքստով, քանի որ 

արջերը անցնում են մեծ տարածքներով: Այն նաև ներառում է տարածքներ, որոնք 

առաջարկվում են Նախագծի բնական կենսամիջավայրի սկզբի համար Արշակի գագաթին, 

քանի որ Գորշ Արջը բնական կենսամիջավայրի ծրագրի ազդակիր հիմնական հատկանիշն 

է և հնարավոր է անհրաժեշտ լինի սկզբնաղբյուր անհրաժեշտության դեպքում ՈՆԿ/ԶԴԱ 

ապահովելու համար: 

Իրենց ներքին բնութագրի շնորհիվ (վիթխարի տարածքներ, ցածր խտություններ) մեծ 

կաթնասունները, ինչպես օրինակ գորշ արջը պետք է հսկվեն վիթխարի տարածքներում: 

Նրանք կարող են թափառել մեծ տարածություններում որոնելով սնունդ, և նրանց 

սնուցման ամպլիտուդը կարող է տարբերվել ըստ սեզոնի: Ուստի պարզեցնելու համար 

կենսամիջավայրերի լայն ամպլիտուդը, հետազոտման ոլորտը ներառում է ոչ միայն 

Ամուլսարի լեռը և այն տարածքները, որտեղ արջերի առկայության  մասին արդեն նշվել է, 
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այլ նաև շրջակա տարածքները ակնհայտորեն հարմար կենսամիջավայրով և փոքր 

արգելքներով:  

Առաջարկված հետազոտման ոլորտը ցույց է տրված Նկար 1-ում: Բացի Ամուլսարի 

լեռանից, Արփա կիրճից և Սպանդարյան ջրամբարի մոտակայքից այն ներառում է երեք 

մեծ տարածքներ, որոնք խոստումնալից են թվում Գորշ Արջի համար նախնական 

դաշտային այցելությունների ժամանակ: 

 Սպանդարյան ջրամբարից լեռնաշղթայից հարավ և Գորայք և Ուղեձոր քաղաքներից 

հարավ; 

 Հերհերի արգելավայրը առաջարկված Ջերմուկի ազգային զբոսայգու մեջ, որն 

առաջարկում է անտառապատ կենսամիջավայրի մեծ տարածք և 

 Ջերմուկի ջրաբանական պետական արգելավայր, մեկ ուրիշ տարածք առաջարկված 

Ջերմուկի ազգային զբոսայգու տարածքում, որն առաջարկում է անտառապատ 

հովիտներ հանքային ծրագրի ազդակիր տիպի: 

Հատկանշական է, որ Որոտանի հովիտը ներառված չէ այս առաջարկի մեջ: Այստեղ չեն 

գտնվել Գորշ Արջի հետքեր, և կենսամիջավայրը հարմար չէ, հովիտը հարթ է և 

ընդհանրապես չունի կամ ունի քիչ ապաստարաններ, բուսականությունը շատ քիչ է և կան 

լուրջ արգելքներ կովերի արածեցման և հաճախակի երթևեկության պատճառով: 

Հետազոտման ոլորտը  հատում է 5x5կմ-ից 44 քառակուսի ցանց:   

7.1.2 Հետազոտման ժամանակահատվածը 

Հետազոտությունը կատարվում որջերից դուրս գալուց մինչև քուն մտնելը ընկած 

ժամանակահատվածում: Հետազոտությունը սկսվում է որջից դուրս գալու 

հետազոտություններից մարտ-ապրիլ ամիսներին, կախված ձնածածկույթից, լանջերի 

ցածր հատվածներին առաջնություն տալով:  

Որոգայթների տեղադրումը տեղի է ունենում ապրիլի վերջերին և մայիսի սկզբին, 

յուրաքանչյուր ամիս ստուգելով տեղը ամբողջ սեզոնի ընթացքում մինչև հոկտեմբեր 

ամիսը, աշնանային «արածաբտման» ընթացքում:  
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Նկար 1. Գորշի արջի հետազոտման տարածքի առաջարկված ուրվանկարը (կարմիր գույնով) 
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7.1.3 Մեթոդները 

Իրենց զգույշ, դժվար հասանելի բնույթի շնորհիվ Գորշ արջերիին հեշտությամբ 

հնարավոր չէ ուսումնասիրել և պահանջվում են հատուկ տեխնոլոգիաներ ստանալու 

համար իրական գաղափար տարածքում նրանց քանակի մասին: Դժվար է ձեռք բերել 

վստահելի տեղեկատվություն քիչ տեղաբաշխված և դժվար հասանելի կենդանիների 

համար այդպիսի մեծ հետազոտման ոլորտում:   

7.1.3.1 Նմուշներ վերցնելու մեթոդներ 

Գոյություն ունեն երկու հիմնական դիստանցիոն մեթոդներ պարզելու համար գորշ արջի 

պոպուլյացիաները՝ դիստանցիոն գենետիկական պիտակավորում (ԴԳՊ) և տեսախցիկով 

որոգայթների սիստեմատիկ օգտագործում3. ԴԳՊ (տես Դե Բարբա և այլոք, 2010 մեթոդի 

համար) օգտագործվում է ձեռք բերելու համար բռնված մազի ֆոլիկուլները ԴՆԹ նմուշներ 

վերցնելու համար, որոնք կարող են ավելանալ և ճանաչվել տեսակների միտոխոնդրիալ 

վերլուծությամբ: Այս միջոցը հաճախակի է օգտագործվել Կանադայում պահպանման 

պլանավորմամբ (օրինակ Ալբերտա՝ Գրիզլի արջի վերականգնման պլան 2008-2013), քանի 

որ այն ապահովում է տեսակների գտնվելու վայրի մասին ցածրարժեք և բարձր 

արդյունավետություն ունեցող տվյալներ և լավ միտք է օգտագործել որպես սկզբնական 

քայլ տարբեր արջերի քանակը սահմանելու համար ուսումնասիրման տարածքում և 

նրանց գենետիկ փոխհարաբերությունները:   

Այս տեխնիկան, այնուամենայնիվ, կարող է սխալներ պարունակել: Արհեստական 

բացակայության մեկնաբանությունը հատուկ խնդիր է: Երբ տեսակը չի հայտնաբերվում, 

հնարավոր չէ համոզված լինել, թե արդյոք տեսակը իրոք բացակայում է, թե առկա է, 

սակայն պարզապես չի հայտնաբերվել  (ՄաքՔենզի և այլոք, 2002; ՄաքՔենզի, 2005). Այս 

սխալը կարող է ուղղվել միաժամանակ օգտագործելով երկրորդ հետազոտման մեթոդը, 

ինչպես օրինակ տեսախցիկային որոգայթները: Ավտոմատ սարքերի օգտագործումը, 

ինչպես օրինակ ինֆրակարմիր տեսախցիկները համարվում են արդյունավետ մեթոդ 

պոպուլյացիայի քանակը և Գորշ արջի քանակը գնահատելու համար: (օրինակ Նիկոլինի 

և այլոք, 1997; Ֆիշեր և այլոք, 2014). ՈԻԳՊ հետ միասին այս մեթոդի նմուշավորումը 

                                                
3
 Հեռաչափային վզակապերը երրորդ տարբերակն են, որոնք օգտագործում են արբանյակային վզակապեր, որոնք 

փոխանցում են գտնվելու վայրի մասին տվյալները աշխատանքի վայր, սակայն դրանք ամենաթանկարժեքն են: 

Վերահսկման համակարգով վզակապերը ավելի էժան են, սակայն պահանջում են կրկնակի օգտագործում կամ 

առնվազն մոտիկություն ստացողին: Այս երկու տարբերակները չեն դիտարկվում, եթե ծախսեր, փորձագետ և 

ռեսուրսներ են պահանջվում:   
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չափազանց հզոր է գիշակեր պոպուլյացիաները հետազոտելիս (Նիկոլս և այլոք, 2007; 

Ֆիշեր & Բրադբերի, 2014). 

Այս երկու մեթոդների միակցությունը առաջարկվում է գնահատելու համար գորշ արջի 

խտությունը, շարժը և տեսակների գոյացումը: Երկու մեթոդների օգտագործումը միասին 

օգնում է արդյունքների մեկնաբանությանը, քանի որ դա կեղծ բացասականները ավելի քիչ 

հավանական է դարձնում:  

Նկար 2-ում պատկերված է, թե ինչպես այդ երկու մեթոդները կարող են միակցվել ավելի 

վստահելի արդյունքների հասնելու համար: Գենետիկական վերլուծությունը կատարվում 

է օգտագործելով միայն այդ մազերը արջերի լուսանկարներով:  

 

Fig. 2. Ոչ ինվազիվ գենետիկ պիտակավորման (ձախից) և տեսակցիկով 

որոգայթների (աջից) միջև հարաբերությունները որպես մեթոդներ գորշ արջերին 

հետազոտելու համար  (Ֆիշեր և Բրադբերի 2014) 

2015թ.-ին այդ մեթոդները օգտագործելիս ձեռք բերված տեղեկատվությունը կկիրառվի 

GPS նավիգատորի տեղափոխման տրեկ համակարգի կամ 2016թ.-ին ռադիո-վզակապում 

ծրագիրը ապահովելու համաեր, եթե արդյունքները ցույց տան, որ դա նպատակահարմար 

կամ անհրաժեշտ է: Հնարավոր չէր լինի նախագծել այդպիսի ուսումնասիրություն այժմ 

առկա տեղեկատվության հիման վրա, և այդպիսի գործողության իրականացումը կարող է 



Page 84                                                                                                                                                   TEC 

 

աղավաղել վարքագիծը և արջերի տարածումը մինչ հիմնական տեղեկատվության 

ձեռքբերումը հիմնական իրավիճակում նրանց շարժի նմուշների մասին:   

7.1.3.2 Նմուշավորման ռազմավարություն և հետազոտման սահմանում 

Տարածաշրջանում արջերի ստույգ քանակի մասին պատկերացում կազմելու համար և 

արհեստական բացակայության մասին զեկուցելուց խուսափելու համար նմուշավորումը 

կատարվում է համեմատաբար խիտ մաշտաբով, օրինակ նմուշավորման տեղանքներով, 

որոնք գտնվում են ոչ ավել քան միմյանցից 5կմ հեռավորության վրա:   

Վաղ գարնանը կձեռնարկվի նախնական հետազոտություն, այդ թվում դիտարկումներ 

հայտնաբերելու համար որջից դուրս գալը և արջերի տարիքի և սեռի հայտնաբերման 

համար օգտագործելով քուն մտնելու/բազմանալու որջերը Ամուլսարի լեռան վրա և նրանց 

շարժման նմուշները: Դա հավանաբար տեղի կունենա մարտ և ապրիլ ամիսներին: Այդ 

ժամանակ դեռ կարող ձնածածկույթ լինել, այդ իսկ պատճառով նաև ոտնահետքերի 

հետազոտություններ կկատարվեն:  

Ավելի մեծ տարածքի հետազոտություն է կատարվում հաստատելու համար 

նմուշավորման ռազմավարությունը և տեղանքները: Դա պլանավորվում է ապրիլի վերջին 

և մայիսի սկզբին: Նմուշավորումը կատարելու համար նախնական հետազոտությունները 

սովորաբար ձեռք են բերվում փոքր ինքնաթիռից կամ ուղղաթիռից կատարելու համար 

քանակի հաշվառում ինքնաթիռից, սակայն դա թանկարժեք է և ամբողջովին 

արդյունավետ չէ, քանի որ այն հակում ունի սխալ հաշվարկել պոպուլյացիայի չափը  

(Սոլբերգ և այլոք, 2006), մասնավորապես այն տեղանքներում, որտեղ կան հատող 

տեղանքներ ռելյեֆի ձևերի մեծ բազմազանությամբ, և անտառածածկ, ինչպես Ամուլսարի 

դեպքում եղավ:  Այս հետազոտման համար առաջարկվում են ընթացքում գտնվող 

հետազոտողների դիտարկումներ, ինչպես նաև հիմնական դիտարկման կետերից 

(տարածքը լեռնային է, բազմաթիվ բարձր դիտարկման կետերով, ուստի վաղ առավոտյան 

կատարվող դիտարկումները գարնան վերջին և ամռան սկզբին, որոնք օգտագործում են 

հզոր օպտիկական դիտակներ, բերում են նրան, որ տեսանելի են դառնում էգ արջերի և 

նրանց ձագերի տեսարաններ, որոնք կարելի է լուսանկարել և թույլ տալ անհատական 

ճանաչման):  

Տեղագիտական հետազոտությունների հիման վրա, նմուշավորման ձևը հաստատվում է և 

մազի և տեսակցիկի որոգայթները սահմանվում են: Սա տեղի է ունենում մինչև արջերի 

արթնանալը քնից, սակայն դա կարող է հնարավոր չլինել ավելի լայն հետազոտման 
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տարածքում բարդ ռելիեֆի և ուշ, խորը ձնածածկի պատճառով: Բացի վաղ դաշտային 

փորձաքննության կատարվում է նաև տեղական խորհրդատվություն տեղեկացնելու 

համար ՈԻԳՊ-ի հատուկ դիզայնը և տեսախցիկի որոգայթի տեղանքները: Շատերը 

(հովիվներ, գյուղացիներ, որսորդներ) զեկուցել են, որ տեսել են գորշ արջ 

տարածաշրջանում:  Այդպիսի տեղեկատվությունը կարող է լինել օգտակար լավագույն 

հնարավոր նմուշավորման տեղանքները որոշելիս և ձեռք են բերվում միավորված 

սոցիալական/համայնքի ուսումնասիրություններից, որոնք նշված են 2.3 բաժնում:  

Առաջարկված հետազոտությունը առաջարկում է տեղադրել մազի և տեսախցիկի 

որոգայթները 5x5կմ-ից 44 քառակուսի ցանցի հատումների վրա, ինչպես ցույց է տրված 

նկար 1-ում: Դրանց տեղադրումը աշխատատար է և խլում է մի ամբողջ ամիս: Դրանից 

հետո յուրաքանչյուր տեսախցիկ պետք է ստուգվի ամսեկան մեկ անգամ հետազոտողի 

կողմից և հիշողությունա քարտերը պետք է փոխվեն: Անհրաժեշտ է հավաքել մազի 

նմուշները միևնույն ժամանակ կիրառելով ստերիլ մեթոդներ:  

7.1.3.3 Գենետիկ փորձարկում 

Մազերի նմուշները հավաքվում են և պահվում ստերիլ պայմաններում և ուղարկվում 

մասնագետին լաբորատորիա փորձարկում կատարելու համար:   

7.1.3.4 Մեկնաբանության արդյունքները 

Պետք է կիրառվեն վիճակագրական զբաղվածության մոդելներ երկու տվյալների 

տեսակները վերլուծելու համար (ՄքՔենզի և այլոք 2003; ՄքՔենզի և այլոք, 2006; Նիկոլս 

և այլոք 2007; Ֆիշեր և Բրեդբերիշ, 2014): Արդյունքները կվերլուծվեն ճանաչելու համար 

առկա տարբեր անհատներին և ապահովելու համար պոպուլյացիայի հաշվարկները 

(Պրոկտոր և այլոք 2004, Սոլբերգ և այլոք 2006, Կենդալ և այլոք 2009). 

 

7.2 Արջերի և մարդկանց միջև հարաբերությունների հիմնական ըմբռնումը 

Ծրագրի ազդակիր արջերի համար ռիսկը նվազեցնելու արդյունավետ միջոցներ մշակելու 

կարողությունը պահանջում է հասկանալ արջերի դերը կենսագործունեության վրա և 

ներկայումս արջերի և հողօգտագործողների, ներառյալ սեզոնային արածեցնող 

համայնքները, գյուղացիներին և որսորդներին, միջև տեղի ունեցող հարաբերությունները: 

Տեղական համայնքները նաև կարող են ունենալ կարևոր տեղեկատվություն արջերի 

տարածման և քանակի մասին:   
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Առաջարկվում է գյուղացիների, տեղական ընտանի կենդանիների հովիվների և այլ 

հողօգտագործողների հետ, որոնք բախվում են  Ursus arctos-ին անցկացնել 

կիսաստրուկտուրացված հարցազրույցներ: Հարակից համայնքների դեպքում կարելի է 

կիրառել  ձնագնդի մեթոդով  ընտրություն դյուրին դարձնելու համար նպատակային 

ռեսպոնդենտներին հասնելը 

 Ենթադրելի բախման ռիսկ, հանդուրժողականություն բախման տեսակների 

նկատմամբ և անհատական խոցելիություն կոնֆլիկտային դեպքին արձանագրվում 

են որպես միակցված միջոցներ կիսակառուցված  ընտանեկան հարցազրույցի 

միջոցով: Այդպիսի միջոցները  լույս են սփռում կոնֆլիկտի լուծման 

ռազմավարությունների համար, որոնք հավանաբար ամենաարդյունավետ և քիչ 

ծախսատարն են; 

 Վերաբերմունքը Ursus arctos-ի վերաբերյալ՝ վարքագծային մտադրություն և 

վարքագծային արտահայտություն: Անհատների վարքագծային արտահայտությունը 

և վարքագծային մտադրությունը արջերի հետ կապված արձանագրվում են 

հնարավոր կառավարման տարբերակներին կողմ կամ դեմ լինելու հետ միասին: 

Հետաքրքրություն ներկայացնող վարքագծերը ներառում են վնասելու 

մտադրություն կամ Ursus arctos հանումը տարածքից և առկա, ակտիվ կոնֆլիկտը 

նվազեցնելու ուղղված գործողություններ: Պատահականացված պատասխանի 

մեթեդները կկիրառվեն այն հարցերի համար, որոնք ընդգրկում են հնարավոր 

զգայական կամ անօրինական վարքագծեր տվյալների ստույգությունը ապահովելու 

համար: Միջոցները քանակապես են արտահայտվում օգտագործելով նախկինում 

փորձարկված հետազոտման գործիք, որը մշակվել էր մարդու և գիշատչի հնարավոր 

կոնֆլիկտների սցենարները 

Հարցազրույցները պլանավորվում և ձեռնարկվում են սոցիալական ոլորտի առաջարկված 

Ջերմուկի ազգային զբոսայգում հողօգտագործմամբ զբաղվող մասնագետների և Գեոթիմի 

սոցիալական ոլորտի մասնագետների, այդ թվում բնակչության հետ կապերի գծով 

մասնագետի հետ համագործակցելով: 

7.3 Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվություն 

Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվությունը կատարվում է ՊՈԱԿ-ների և այլ 

կազմակերպությունների հետ, որոնք ակտիվ մասնակցում են տարածաշրջանում արջերի 
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պահպանման գործին: Ավագ աշխատողները և Հայաստանյան արջերի մասնագետները 

Հայաստանի թռչունների պահպանման միությունից կազմում են հետազոտման խմբի մի 

մասը: Նաև հաստատվում է սերտ համագործակցություն Վայրի բնության և մշակութային 

արժեքների պահպանման հիմնադրամի հետ (ՎԲՄԱՊՀ), կազմակերպություն, որը 

իրականացնում է տեսակցիկային որոգայթավորում Խոսրովի տարածքում: ՎԲՄԱՊՀ 

աշխատում է մշակելու համար Կովկասի արգելավայրը – 2000 հեկտար տարածք, որը 

ՎԲՄԱՊՀ-ն պահպանում է, որպես մասնավո պահպանման տարածք, որը գտնվում է 

երկրի հարավային մասում, Արարատի շրջանում (Ուրցաձոր համայնք, Խոսրովի 

պետական արգելանոցի մոտ): Համագործակցության շրջանակը, ինչպես նաև 

հետազոտման մեթոդները հավասարեցնելու շրջանակը կարող է ընդլայնվել և 

հավանաբար կատարել գենետիկական վերլուծություն և ներմուծել սարքավորում և այլն  

(տես http://www.sunchild.org/index.php?id=138&L=0&id=138  կայքը լրացուցիչ 

տեղեկատվություն ստանալու համար): 

Որոշ գործողություններ են նաև իրականացվում Երևանի կենդանաբանական այգում, որը 

համագործակցում է Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության հետ փրկելու համար որոգայթն ընկած վայրի կենդանիներին: 

ՎԲՄԱՊՀ-ն նաև ընդգրկված է կենդանաբանական այգու պահպանման հետ կապված 

գործողությունների իրականացմանը:  

7.4 Գործողությունների և կառավարման պլանների մշակում 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կատարվում են առաջարկներ հետագա 

աշխատանքի համար, այդ թվում արջերի ռադիո վզակապման անհրաժեշտությունը 

ավելի մանրամասն ընկալելու համար նրանց շարժման նմուշները: ՏՄԾ և 

անհրաժեշտության դեպքում ԿԿԾ պետք է թարմացվեն և եթե մասնագետները հարկ 

համարեն, պետք է կատարվեն առաջարկներ պահպանման կառավարման 

գործողությունների համար որպես Ծրագրի Կենսաբազմազանության օֆսեթային 

ռազմավարության (ԿՕՌ) մաս: Դրանց մեջ ընդգրկված են լրացուցիչ քննարկումներ 

շահագրգիռ կողմերի և հողօգտագործողների հետ առաջարկված Ջերմուկի ազգային 

զբոսայգում:   

 

ՏՄԾ 

http://www.sunchild.org/index.php?id=138&L=0&id=138
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Գորշ արջի նախնական ՏՄԾ  

Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

 Ստեղծել հուսալի 

հիմնավորում գորշ արջի 

համար ապահովելու համար 

ազդեցության մանրամասն 

գնահատում  

համապատասխան 

միտիգացիոն ճանաչում 

Ամուլսար լեռան և ավելի լայն 

լանդշաֆտների հետազոտություններ 

/ուսումնասիրության ոլորտ, 

ներառելու համար ստորև նշված 

հատուկ գործողություններ: 

Լիդիանի 

կապալառուներ՝ 

ԹԲԽ/ՀԹՊՄ/ 

Ալբրետա 

Իննովեյթս 

Հուսալի 

հիմնավորման 

տվյալների 

հաշվետվություն, որը 

ծածկում է ամբողջ 

սեզոնը ծրագրի 

ազդակիր տարածքի և 

ավելի լայն 

ուսումնասիրման 

տարածքի համար  

Շինարարությա

ն 

նախապատրաս

տման փուլ, 

2015 

Լիդիան Պլանավորմա

ն փուլ 

1 Արդյունավետ և  պատշաճ 

կերպով նախատեսված 

հետազոտություն 

Ներկայացնել հետազոտման պլան ԹԲԽ/ՀԹՊՄ/ 

Ալբրետա 

Իննովեյթս 

Պատրաստի 

մանրամասն 

հետազոտման պլան   

2015թ.-ի 

հունվարի վերջ 

Լիդիան  

2 Ճանաչել քուն 

մտնելու/բազմացման 

որջերը, որոնք 

օգտագործվում են Ամուլսար  

եռան վրա և որոշել Լեռան 

տարբեր մասերի 

կարևորությունը  որջից 

դուրս գալուց  

ՀԹՊՄ հետազոտողներ, ընթացքում 

գտնվող հետազոտություն, որջից 

դուրս գալու դիտարկումներ, արջերի 

թիվը և սեռը, շարժման ձևերը դուրս 

գալուց անմիջապես հետո (զգայուն 

շրջան), նախընտրելի արածաբտման 

արեալ    

ՀԹՊՄ Դիտարկումների 

մասին 

հաշվետվություն 

 Հետազոտութ

յուն՝ մարտ- 

ապրիլ 2015 

 Արդյունքներ

ը՝ 2015թ.-ի 

ապրիլի վերջ 

Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

3 Ստանալ նախնական 

տեղեկատվություն  ավելի 

լայն ուսումնասիրման 

ոլորտի վերաբերյալ 

որոգայթների մանրամասն 

տեղը տեղեկացնելու համար 

և թույլ տալ ճանաչել 

արջերին:  

1. Կատարել արջերի 

հետազոտություններ բարձրացված 

դիտակետերից՝ օգտագործելով 

օպտիական խողովակներ ավելի լայն 

ուսումնասիրման տարածքում: 

2. Կատարել տեղական 

խորհրդատվություն ստանալու 

համար լրացուցիչ տեղեկատվություն 

արջերի կողմից օգտագործվող 

տարածքներում: 

ԹԲԽ/ՀԹՊՄ այդ 

թվում 

սոցիալական 

ոլորտի 

մասնագետներ 

Դիտարկումների 

մասին 

հաշվետվություն 

2015թ.-ի 

ապրիլի 

կեսերի-ապրիլի 

վերջ 

Լիդիան  

4 Ակտիվ հետազոտման պլան 

համապատասխան 

գրանցման տեղանքների 

հիման վրա, որոնք հսանելի 

են և հարմար արջերի 

համար:  

Երթուղային հետազոտություն՝ 

հատման կետերի այցելություն և 

տեսախցիկի և մազաորսիչի 

համապատասխան նմուշավորման 

տեղերի ճանաչում:  

ԹԲԽ/ՀԹՊՄ/ 

Ալբերտա 

Իննովեյթս  

Մասնագետը 

հաստատում է 

առաջարկված 

նմուշավորման 

կետերը կամ 

տեղանքները  

2015թ.-ի 

ապրիլի 

կեսերից մինչև 

ապրիլի վերջ 

Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

5 Ամբողջովին օգտագործման 

պատրաստ հետազոտման 

սարքավորման տեղադրում  

Տեսակցիկի և մազաորսի տեղադրում 

պլանավորված վայրում 

Լիդիան 

կապալառուներ 

(ԹԲԽ/ՀԹՊՄ) 

 Սարքավորում,  որի 

մեջ տեղադրված է 

տեսախցիկ և 

մազաորսեր 44 

վայրերում  

 Մազաորսեր 

խայծերով 

ապահովված 

 Փորձարկումը 

հաստատում է, որ 

սարքավորումը 

պատշաճ կերպով է 

տեղադրվել 

2015թ.-ի 

ապրիլի վերջ – 

մայիսի վերջ  

Լիդիան  

6 Տվյալների արձանագրում և 

մշակում 

 Տեսախցիկներով որոգայթների 

այցելություն,  ընտրել  տվյալներ, 

վերատեղադրել  որոգայթներ, 

այցելել մազաորսերը, ընտրել 

նմուշներ:  

 Լուսանկարի վերլուծություն, 

տվյալների մուտքագրում, 

տվյալենրի կառավարում 

Լիդիան 

Կապալառուներ: 

ԹԲԽ/ՀԹՊՄ/ 

Ալբերտա 

Իննովեյթս 

Տվյալներ, որոնք ձեռք 

են բերվել ամբողջ 

հետազոտման 

ժամանակահատվածի 

համար  

Ամսեկան 

անհատական 

որոգայթ 

մայիսից մինչև 

հոկտեմբեր 

Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

7 Տվյալների վերլուծություն 
 Տեսախցիկի և մազի տվյալների 

զբաղվածության վերլուծություն:   

 Մազերի նմուշների լաբորատոր 

վերլուծություն 

 Գենետիկական տվյալներից 

պոպուլյացիայի հաշվարկ 

Ալբերտա 

Իննովեյթսի կողմից 

Հաշվետու արդյունքեր 2015թ.-ի 

նոյեմբերի 

կեսեր 

ԹԲԽ/Լիդիա

ն 
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

8 Բազային հաշվետվություն 

ապահովելու համար 

հիմնավոր ապացույցներ 

միտիգացիայի հիերարխիայի 

դիմելու համար,  կոպիտ 

մեթոդների կիրառմամբ 

տվյալների ձեռքբերում և 

մեկնաբանում  

Կազմել հիմնական հաշվետվություն 

դաշտային տվյալների վերլուծության 

և մասնագետների խորհուրդների 

հիման վրա: Հաշվետվության մեջ 

ներառված են՝  

 Գորշ արջի ընթացիկ պետական 

պահեստների արժեք և կախված 

այն բանից, թե արդյոք 

պարամետրերը փոփոխման 

ենթական են թե ոչ; 

 Ցանկացած լրացուցիչ 

միտիգացիայի միջոցներ գորշ արջի 

համար Ծրագրի ԿԿԾ-ում 

ավելացնելու համար; 

 Ցանկացած տիպի հատուկ 

վերահսկման միջոցներ 

ավելացնելու համար ԿԿԾ-ում 

ԹԲԽ/Ալբերտա 

Իննովեյթս 

 Նախնական 

բազային 

հաշվետվություն 

 Վերջնական 

բազային 

հաշվետվություն 

2015թ.-ի 

նոյեմբերի վերջ 

Լիդիան/Գեո

թիմ 
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

9 Անհրաժեշտ լրացուցիչ 

հետազոտման համար 

խորհուրդներ ապահովելու 

համար ազդեցության 

գնահատումը և 

կառավարման 

պլանավորումը գորշ արջի 

կենսունակ պոպուլյացիայի 

պահպանման նկատմամբ, 

արջի քանակի, շարժման 

նմուշների և 

կենսամիջավայրի 

պահանջների  հիման վրա:  

Մասնագետներ խորհուրդներ տալու 

համար, այդ թվում՝ 

ռադիոհսկողություն, եթե 

նպատակահարմար է անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ձեռք բերելու 

համար:  

Ալբերտա 

Իննովեյթս 

Ներկայացված 

խորհուրդներ 

Q4 2015 ԹԲԽ/Լիդիա

ն 

 

10 Շահագրգիռ կողմերի 

խորհրդտավություն 

      

10ա Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավումը արդյունավետ  

և ժամանակին է կատարվել:  

Մարմնավորել արջերի հետ կապված 

պլաններ ներգրավելու համար 

շահագրգիռ կողմերին Ծրագրի 

շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

պլան, այդ թվում  ստորև նշված 

հատուկ ոլորտներ՝  

ԹԲԽ/Լիդիան Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլանը 

ներառում է 

ներգրավման համար 

ծրագրեր արջերի 

ազդեցության և 

պահպանման շուրջ  

2015թ.-ի սկիզբ Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

10բ ներգրավում ՊՈԱԿ-ների 

հետ, որոնք ակտիվ են 

արջերի պահպանման 

հարցում 

Կովկասում/Հայաստանում 

փորձի փոխանակման 

համար 

 Շահագրգիռ կողմերի 

քարտեզագրում հիմնական 

շահագրգիռ կողմերի ընդունմամբ;  

 Գորշ արջի պահպանման գործում 

ներգրավված ՊՈԱԿ-ների հետ 

հանդիպումներ, քննարկումներ և 

կոլեկտիվ դաշտային 

այցելություններ, այդ թվում՝ 

ՎԲՄԱՊՀ և ԲՀՀ  

ԹԲԽ/Լիդիան Պլանավորված 

ներգրավում 

ներառված ծրագրի 

շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլանում  

Հիմնական 

կազմակերպություննե

րի հետ անցկացվող 

ժողովներ և 

քննարկումներ 

2015 Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

10գ Ներգրավում համայնքների 

հետ առաջարկվող Ջերմուկի 

Ազգային զբոսայգում 

գտնելու համար իրենց 

ներգրավումը գորշ արջի 

դրական պահպանման 

գործողություններին և 

քննարկել արջի 

պահպանման  առնչությունը 

իրենց ապրելամիջոցի և 

բարեկեցության համար:   

Կատարել պլանավորված 

հանդիպումներ և 

հետազոտություններ ձեռք բերելու 

համար տեղեկատվություն արջերի 

հանդեպ վերաբերմունքի վերաբերյալ, 

արջ/մարդ հավանական 

կոնֆլիկտների և վերաբերմունք 

արջերի պահպանման կամ 

պահպանման գործողություններին 

մասնակցելու ցանկություն 

ԹԲԽ/Լիդիան, այդ 

թվում 

սոցիալական 

ոլորտում 

մասնագետներ և 

բնակչության հետ 

կապի գծով 

մասնագետներ  

 Հիմնական 

ընդունված 

շահագրգիռ կողմեր 

 Պլանավորված 

ներգրավում, որը 

ներառված է 

ծրագրի շահագրգիռ 

կողմերի 

ներգրավման 

ծրագրում; 

 Համայնքների և 

հողօգտագործողներ

ի հետ անցկացվող 

ժողովներ և 

հետազոտություննե

ր , որոնք 

տեղակայված են 

ավելի լայն 

հետազոտման 

տարածքներում  

2015թ.-ի  

մայիս-

հոկտեմբեր 

ամիների 

ժամանակահա

տվածում 

Լիդիան Պլանավորմա

ն փուլ 
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

10դ Ներգրավում Պետության մեջ 

համաձայնեցնելու համար 

պահպանման 

գործողությունները և 

մեխանիզմները  

Ռազմավարական ժողովներ և 

շարունակ քննարկումներ 

Բնապահպանության 

նախարարության և պետական 

խորհրդատուների 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում 

Կենդանաբանության Ինստիտուտից  

ԹԲԽ/Լիդիան Պլանավորված 

ներգրավում, որը 

նկարագրված է 

շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլանում  

Անժամկետ Լիդիան  

11 Ազդեցության գնահատում և 

միտիգացիայի 

ռազմավարություն 

      

11ա Կարելի է կանխագուշակել 

հնարավոր 

ազդեցությունները արջերի 

պոպուլյացիայի, 

կենսամիջավայրի 

առկայության և 

լանդշաֆտում 

շարժունակության առումով 

Մանրամասն ազդեցության 

գնահատում կանխագուշակելու 

համար բազային հետազոտության 

ժամանակ ընդունված Ծրագրի 

հնարավոր ազդեցությունները 

բնակչության վրա  

Լիդիան և 

խորհրդատուներ 

Մանրամասն 

ծրագրային 

արտացոլումենրի 

պահանջներ 

խուսափելու  միջոցներ 

ձեռնարկելու համար  

Շինարարությա

ն 

նախապատրաս

տական փուլ 

Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

11բ Կոպիտ միտիգացիոն 

ռազմավարություն տեղի է 

ունենում Ամուլսարում 

ազդակիր արջի 

պոպուլյացիայի համար  

Համապատասխան միտիգացիոն 

ռազմավարության պլանավորում, որն 

արտացոլում է բազան և 

ազդեցությունները և միտիգացիոն 

հիերարխիան  

Լիդիան և 

խորհրդատուներ 

Մանրամասն 

ծրագրային 

արտացոլումենրի 

պահանջներ 

խուսափելու  միջոցներ 

ձեռնարկելու համար 

Շինարարությա

ն 

նախապատրաս

տական փուլ 

Լիդիան  

12 ՈՆԿ/ԶԴՇ նկատմամբ 

պահպանման 

գործողություններ՝ 

մանրամասն 

միջոցառումների պլան, այդ 

թվում օֆսեթային 

առաջարկներ, 

անհրաժեշտության դեպքում  

ՏՄԾ թարմացում հետազոտման 

արդյունքների հիման վրա 

ԹԲԽ 
 ՏՄԾ թարմացված է 

 Ծրագրի ԿՕՌ/կամ 

ԿՕԿԾ P ներառում 

է օֆսեթների 

պաահովում 

արջերի 

պոպուլյացիայի 

վրա ազդեցության 

համար 

անհրաժեշտության 

դեպքում  

2015 - 2016 Լիդիան  

  

 

 

 

 

      

13 Մոնիտորինգ և գնահատում       
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

13ա Արջերի մոնիտորինգ 

Ծրագրի ազդեցությունը 

հայտնաբերելու համար  

Արջերի պոպուլյացիայի մանրամասն 

մոնիտորինգային ծրագրի 

պլանավորում և իրականացում   

ԹԲԽ 
 Արջերի 

մոնիտորինգի 

պահանջները 

ներառված են 

Ծրագրի 

Կենսաբազմազանու

թյան մոնիտորինգի 

և գնահատման 

ծրագրում (ԿՄԳԾ) 

 Պարզ 

սահմաններով 

ընդունված 

ցուցանիշներ  

 Պահանջվող 

մոնիտորինգային 

հաճախականությու

նը հաստատվել է  

 Մոնիտորինգային 

գործողությունների 

համար 

պատասխանատվու

թյունը հստակ է 

2016 Լիդիան  
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Առաջադրանք Թեմա/ նպատակ Անհրաժեշտ գործողությունները Կատարվելիք 

գործողություններ 

Ավարտման ցուցանիշ Ժամանակահա

տված 

Նախագծի 

վերահսկում 

Կարգավիճակ 

13բ Արջերի մոնիտորինգ 

միտիգացիայի 

արդյունավետությունը 

քննելու համար  

Տեղական միտիգացիայի միջոցները և 

դրանց արդյունավետությունը 

վերահսկելու համար ցանկացած 

տիպի գործողությունների ներառում 

ԿԿԾ, օրինակ հատումների 

օգտագործումը կոնվեյերի ներքո 

Լիդիան և 

կապալառուներ 

ԿՄԾ ներառում է 

պահանջված 

վերահսկման 

միջոցները  

անժամկետ Լիդիան  

 



Page 100                                                                                                                                                   TEC 

 

8 Գրականություն և հղումներ 

 Ռ.Դ. Բալդուս 2004. Առյուծի պահպանությունը Տանզանիայում առաջացնում է լուրջ 

մարդ-առյուծ կոնֆլիկտներ ուսումնասիրելով մարդակեր առյուծին, որը սպանում է 35 

մարդ: Տանզանիայի կենդանի բնության քննարկումներ, փաստաթուղթ 41:1-63. 

Կ. Ա. Բերգ  2001. Պատմական վերաբերմունքներ և պատկերներ և գիշատիչների 

կենդանի մնալու հետևաքները Վտանգված տեսակների թարմացում 18:186-189.  

Բերգեր, Բելեմեն, Ի. Սվինսոն, Ջ. Ի. Թալմոն, Դ. Բրունդբերգ, Ս և Թաբերլեթ, Հ. 2005.  ԴՆԹ 

Դժվար հասանելի կենդանիների հաշվարկված պոպուլյացիա որսորդների կողմից 

հավաքված կղկղանքից:  Գորշ արջերի համար չորս մեթոդ: Բնապահպանության 

Կենսաբանություն 19(1): 150-161. 

Չեստին, Ի. Ի. Գուբար, Ի. Պ. Սոկոլով, Վ. Ի և Լոբաչյով, Վ. Ս (1992) Գորշ արջը ԽՍՀՄ-ում 
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Ա. Թրեվես և Լ. Նոթոն-Թրեվես 2005. Ճակատագրական վերահսկման գնահատում 

մարդու-բնության կոնֆլիկտի կառավարման մեջ: Էջեր 86-106 Ռ. Վուդրոֆ, Ս. Թիրգութ և 

Ա. Ռաբինովիչ, խմբագիրներ. Մարդիկ և բնությունը՝ Կոնֆլիկտ թե՞ համատեղ գոյատևում: 

Քեմբրիջ Համալսարանի հրատարակություն, Քեմբրիջ, Միացյալ Թագավորություն   

Ա. Թրեվես և Յու. Քարանթ  2003. Մարդու և գիշատիչների կոնֆլիկտը և ամբողջ 

աշխարհում գիշատիչների կառավարման հեռանկարներ: Բնապահպանական 

կենսաբանություն 17:1491-1499. 

Ն. Կ. Վերեշչագին. (1958) Ժիվոտնի միռ ՍՍՍՌ. [ԽՍՀՄ կաթնասուները]. Հատոր V. Էջեր 

180–220. Ակադեմիի Նաուկ ԽՍՀՄ, Մոսկվա, Լենինգրադ, Ռուսաստան (ռուսալեզու) 

— 1959. Մլեկոպիտայուշչիե Կավկազա. [Կովկասի կաթնասուները]. Ակադեմիի Նաուկ , 

ԽՍՀՄ, Մոսկվա, Լենինգրադ, Ռուսաստան (ռուսալեզու) 
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— 1972. Սկոլկո ժե բուրիխ մեդվեդեյ վ ԷսԷսԷսԷր [Քանի արջ կա ԽՍՀՄ-ում]. Օխոտա ի 

օխոտնիչեե խոզյայստվո [Որսորդություն և որսորդական կառավարում]. Հատոր 11:20–

21, Մոսկվա, Ռուսաստան. (ռուսալեզու) 

Վուդրոֆ Ռ., Ս. Ֆիրգուդ և Ա. Ռաբինովիչ, խմբագիրներ 2005, Մարդիկ և կենդանի 

բնությունը՝ կոնֆլիկտ թե՞ համատեղ գոյատևում: Քեմբրիջ Համալսարանի 

հրատարակություն, Քեմբրիջ, Միացյալ Թագավորություն  
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9 Ներածություն 

Սույն փաստաթղթում ներկայացված է “Լիդիան Ինթերնեյշնլ” ընկերության (այսուհետ` 

Լիդիանի) մոտեցումը Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով 

շահագործման ծրագրով պայմանավորված կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի 

վրա ազդեցությունների փոխհատուցման հարցի վերաբերյալ:  

     

Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը (ԿՓՌ) կազմում է 

Ամուլսար ծրագրի համար Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների 

գնահատման (ԲՍԱԳ) արդյունքում մշակված Կենսաբազմազանության 

գործողությունների պլանի (ԿԳՊ) մի մասը: Ընդունված պրակտիկայի համաձայն, 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա Ծրագրով կանխատեսվող 

ազդեցությունները դիտարկվում են մեղմացման միջոցառումների ստորակարգությամբ 

սահմանված կարգով, իսկ փոխհատուցումներն առաջարկվում են մնացորդային 

ազդեցությունները կրող կենսաբազմազանության որոշ առաջնահերթ բաղադրիչների 

համար, որոնք, չնայած կանխարգելման և մեղմացման նախատեսվող միջոցառումների, 

այնուամենայնիվ ենթարկվելու են զգալի մնացորդային ազդեցությունների 

(մանրամասների համար տես Կենսաբազմազանության կառավարման պլանը (ԿԿՊ)): 

Մնացորդային ազդեցությունների հավանականության կամ ծավալի վերաբերյալ 

կասկածների կամ անորոշության դեպքերի համար որդեգրվել է պահպանողական 

մոտեցում և ընտրվել են գործողություններ, որոնք, անորոշությունը կրճատելու 

նպատակով, թույլ են տալիս շրջանցել առկա տեղեկատվական բացերը, ինչը 

հանդիսանում է Ծրագրի ճկուն կառավարման մոտեցման մաս: Վերոգրյալը 

ներկայացված է սույն փաստաթղթում:             

  

ԿՓՌ-ը` լրացուցիչ հետազոտությունների, այդ թվում` վնասների/օգուտների 

մանրակրկիտ գնահատման արդյունքների առկայության դեպքում, հիմք է հանդիսանալու 

ավելի մանրամասն Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման պլանի 

(ԿՓԿՊ) համար:     
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9.1 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման պահանջներն ու 

չափանիշները  

ԿՓՌ-ան մշակման նպատակն է պարզաբանել փոխհատուցման կիրառման 

վերաբերյալ Ծրագրի մոտեցումը, որի նպատակն է ապահովել Ամուլսար Ծրագրի 

հնարավոր ներդրողներ` Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) և 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կողմից սահմանված 

պահաջներին համապատասխանող արդյունքներ կենսաբազմազանության մասով:     

  Ինչպես նաև որպես կենսաբազմազանության պահպանմանն ու կայուն 

օգտագործմանն ուղղված ընդհանուր դրույթներ, ՄՖԿ-ի Կատարողական Չափանիշ 6 

(ԿՉ6)-ը և ՎԶԵԲ-ի Կատարողական Պահանջ 6 (ԿՊ6)-ը ենթադրում են Ծրագրի 

մեղմացման ռազմավարության մասը կազմող կենսաբազմազանության փոխհատուցման 

իրականացում այն դեպքերում, երբ որոշ չափորոշիչներով “կրիտիկական” համարվող 

կենսաբազմազանության մասով ակնկալվում են էական մնացորդային բացասական 

ազդեցություններ (“կրիտիկական” կենսամիջավայրերում ցանկացած էական 

մնացորդային ազդեցություն ենթակա է մեղմացման` կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման միջոցների կիրառմամբ”): Կենսաբազմազանության փոխհատուցման 

իրականացումը հանդիսանում է նաև “համապատասխան գործողություն” (ԿՉ6-ի 

պարբերություն ԳՆ15)` բնական կենսամիջավայրի մասով զրոյական զուտ վնաս (ԶԶՎ) 

ապահովելու իմաստով: 

Լիդիանի ռազմավարության նպատակն է` ապահովել կենսաբազմազանության 

ԶԶՎ, ինչպես նաև բացառել Ամուլսար Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի համակարգային որակազրկումը կամ 

անհետացումը բնապատկերից: Սա նշանակում է, որ Ծրագրի ազդեցության գոտում 

հանդիպող տեսակները պետք է ունենան երկարաժամկետ գոյատևման նույնպիսի 

հնարավորություններ ու համապատասխան մեծության կենսամիջավայրեր, որոնք առկա 

են Ծրագրի բացակայության պարագայում: Այս քաղաքականության համաձայն, Լիդիանը 

“լրացուցիչ պահպանման գործողություններ” ձեռնարկելու հնարավորություններ է 

փնտրում` ԿՉ6-ով և ԿՊ6-ով  որպես “կրիտիկական” կենսամիջավայր չդասվող, սակայն 

պետական մակարդակով առաջնահերթ համարվող կենսաբազմազանության համար ԶԶՎ 

ապահովելու նպատակով:         
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Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) չունի կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման վերաբերյալ հատուկ օրենքներ կամ քաղաքականություն: 

Կենսաբազմազանության փոխհատուցման չափանիշների  վերաբերյալ Բիզնեսի և 

կենսաբազմազանության փոխհատուցման ծրագրով1 (ԲԿՓԾ) սահմանված  

սկզբունքներին և չափորոշիչներին հնարավորինս համապատասխանելու նպատակով, 

Ամուլսար Ծրագրի ԿՓՌ-ը մշակվում է  լավագույն  միջազգային փորձի կիրառմամբ` 

հաշվի առնելով այն, որ Ծրագրի համար փոխհատուցման նախագծման գործընթացը 

դեռևս ընթացքի մեջ է:    

 

2.Ամուլսար Ծրագրի մնացորդային ազդեցությունները և փոխհատուցումների 

անհրաժեշտությունը 

Ստորև բերված հատվածներում համառոտ ներկայացված են կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի 

եզրակացությունները` ելնելով մնացորդային ազդեցություններից և մեղմացման 

արդյունավետության ու ազդեցությունների փոխհատուցման հնարավորության 

վերաբերյալ ներկայիս համոզվածությունից: 

2.1. Բնական կենսամիջավայր 

Ամուլսար լեռն ունի մեծաքանակ ենթաալպյան մարգագետիններ, ալպյան տարրերով 

ենթաալպյան մարգագետիններ, լեռնային մարգագետիններ և այլ բուսականության 

տեսակներ, որոնք ԿՉ6/ԿՊ6-ի չափորոշիչներով համարվում են բնական: Ենթաալպյան 

մարգագետինների և լեռնային մարգագետինների պես բարձրադիր լեռնային 

կենսամիջավայրերը “Կովկասի Էկոտարածաշրջանի պահպանության պլան”-ի (WWF, 

2012) համաձայն դասվում են Առաջնահերթ էկոհամակարգերի շարքում, իսկ 

Ամուլսարում առկա են դրանց բավականաչափ օրինակներ: 

     

 

  _________________________ 

1 Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2012. Standard on Biodiversity Offsets. BBOP, 
Washington, D.C. Available from http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Standard.pdf   
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Ծրագրով պայմանավորված բնական կենսամիջավայրերի վրա ֆիզիկական ազդեցության 

տարածքը կազմելու է մոտ 608 հեկտար, ինչպես նաև ենթադրվում է, որ ազդեցության 

կենթարկվի բուֆերային գոտիններում (439 հեկտար), լրացուցիչ արգելված 

տարածքներում (480 հեկտար) և Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի (180 հեկտար) երկայնքով 

աճող բուսականությունը: Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում, 

ազդեցություններից խուսափելու և դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ ձեռնարկվելիք 

ջանքերից (տես ԿԿՊ), ինչպես նաև շահագործմանը հաջորդող տարիների ընթացքում 

բոլոր խախտված տարածքներում բուսականության վերականգնմանն ուղղված փորձերից 

անկախ, Ծրագրի ֆիզիկական ազդեցության տարածքի սահմաններում ակնկալվում են 

մնացորդային վնասներ, ինչպես նաև որոշակի փոփոխություններ այլ գոտիներում: 

Ծրագրի շրջանակներում որոշվել է բնական կենսամիջավայրերի վրա Ծրագրի 

մնացորդային ազդեցության տարածքը  արտահայտել քանակապես` հիմնվելով Ծրագրի 

ազդակիր տարածքի սահմաններում կենսամիջավայրի կորստի և որակազրկման 

մակարդակների, ինչպես նաև հաջող վերականգնման հավանականության վերաբերյալ 

պահպանողական կամ զգուշական ենթադրությունների վրա: Ելնելով դրանից` Ծրագրով 

նախատեսվում է բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցում իրականացնել Ջերմուկում 

առաջարկվող նոր ազգային պարկի մաս կազմող հարակից գոտիների տարածքում: Մաս 

3-ում նկարագրված է փոխհատուցման, ինչպես նաև այդ գործընթացի խթանման համար 

պահանջվող լրացուցիչ ուսումնասիրությունների մշակման ու իրականացման 

վերաբերյալ մոտեցումը:             

2.2. Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրը  

Մատնունի Ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha Juz) բուսատեսակը գրանցված է ՀՀ 

Կարմիր գրքում որպես խիստ վտանգված բուսատեսակ, իսկ ԲՌՊՄՄ չափորոշիչներով 

գնահատման դեպքում այն կհամարվի վտանգված: Ամուլսարում գտնվում է աշխարհում 

հայտնի միայն հինգ ենթապոպուլյացիաներից մեկը  և ԿՉ6/ԿՊ6-ով սահմանված 

չափորոշիչներով տվյալ բուսատեսակի համար այն հանդիսանում է կրիտիկական 

կենսամիջավայր: Նախատեսվող հանքափոսերը մասնակիորեն համընկնում են նշյալ 

կրիտիկական կենսամիջավայրի հետ, և արդյունահանման աշխատանքների արդյունքում 

ակնկալվում է տվյալ բույսի քանակի առնվազն ժամանակավոր կրճատում` կազմելով 

ենթապոպուլյացիայի մոտ 33% և կրճատելով տարածման հնարավոր տարածքը:      
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Վստահաբար կարելի է ասել, որ թվաքանակի կրճատման հանգամանքից անկախ, 

Ամուլսար լեռան վրա միանշանակ մնալու է տվյալ բուսատեսակի կենսունակ 

պոպուլյացիա, սական արդյունահանման աշխատանքներից հետո դրանց թվաքանակի 

վերականգնման և ավելացման հավանականությունը կախված է նախկինում տվյալ 

բուսատեսակի համար չփորձարկված տեղափոխման, տարածման և վերականգնման 

մեթոդներից, ինչպես նաև կենսամիջավայրի պայմանների ավելի լավ իմացությունից: Այդ 

իսկ պատճառով, լրամշակված և փաստարկված մոտեցում մշակելու համար, սույն ԿՓՌ 

Մաս 3-ում սահմանված կարգով, Ծրագրի շրջանակներում նախագծվել է մանրամասն 

Տեսակի գործողությունների պլան (ՏԳՊ): Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի 

Ամուլսարի պոպուլյացիայի վրա մնացորդային ազդեցության կարևորությունը հա 

մաշխարհային, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներով պահպանման 

իմաստով կարող է փոփոխվել Հայաստանում տվյալ բույսի լրացուցիչ պոպուլյացիաներ 

հայտմաբերելու դեպքում: Հնարավոր է, որ այն բավականաչափ ուսումնասիրված չէ, և 

այդ իսկ պատճառով ազդեցությունների կարևորությունը հաստատելու համար ՏԳՊ-ով 

նախատեսվում են լրացուցիչ հետազոտություններ: Փոխհատուցման անհրաժեշտության 

հաստատումը կախված է հետևյալ հանգամանքներից.         

ա) մշտադիտարկման արդյունքներ, որոնք ի հայտ են բերում կանխատեսվածից ավելի 

մեծ ազդեցություններ` Ամուլսար լեռան վրա մնացորդային պոպուլյացիայի պայմանների 

և/կամ բույսերի կենսունակության վատթարացմամբ, 

բ) տվյալ տեսակի էկոլոգիայի և պայմանների ոչ բավարար իմացություն` չնայած ՏԳՊ-ով 

սահմանված հետազոտությունների իրականացմանը,   

գ) տվյալ բուսատեսակը տարածքից դուրս աճեցնելու կամ տարածելու չհաջողված 

փորձեր,     

դ) արդյունահանման աշխատանքներից հետո համապատասխան պայմաններ 

վերականգնելու առումով վստահության պակաս, 

  ե) գենետիկական ուսումնասիրությունների արդյունքներ, որոնք ապացուցում են 

Ամուլսարի պոպուլյացիայի գենետիկական առանձնահատկությունը կամ եզակիությունը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ բուսատեսակը հանդիսանում է 

համեմատաբար դանդաղ աճող բազմամյա բույս, դրա փոխհատուցման 
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անհրաժեշտությունը որոշելու համար բավական ժամանակ կպահանջվի: Խնդիրն էլ 

ավելի է խորանում այն դեպքում, եթե Հայաստանում չհայտնաբերվեն լրացուցիչ 

պոպուլյացիաներ, ինչը նույնպես հաստատում է տվյալ տեսակի պաշտոնական 

պաշտպանության ձևով փոխհատուցման անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով այն 

փաստը, որ տվյալ բուսատեսակը ներկայումս խոցելի է ՀՀ կարմիր գրքում սահմանված 

որոշ սպառնալիքների և ճնշումների, ինչպես նաև կլիմայական փոփոխությունների 

նկատմամբ, ինչը դարձնում է այս տեսակը խոցելի` Հայաստանի տարածքում դրա 

տարածման իմաստով:            

2.3. Գորշ արջ (Ursos arctos) տեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրը  

Գորշ արջ տեսակը ներառված է Կենսամիջավայրերի վերաբերյալ ԵՄ Դիրեկտիվի 

Հավելված IV-ում և գրանցված է ՀՀ Կարմիր Գրքում որպես խոցելի տեսակ: Կովկասի 

Էկոտարածաշրջանի պահպանման պլանում այն սահմանված է որպես առաջնահերթ 

տեսակ1 և հանդիսանում է Ամուլսար լեռան բնական կենսամիջավայրի հետ ասոցացվող 

առանցքային տեսակ` ենթադրելով կրիտիկական կենսամիջավայր ըստ ԿՊ6-ի: 

Ծրագրային գոտում նկատվել են թվով մինչև յոթ տարբեր արջեր (այդ թվում` քոթոթներ), 

սակայն այդ թվերը հաստատելու, ինչպես նաև արջերի կողմից տարածքն օգտագործելու 

ձևերն ու դրանից նրանց կախվածությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է կատարել 

լրացուցիչ  ուսումնասիրություն: ԿԿՊ-ով սահմանված են որոշ մեղմացման 

միջոցառումներ, որոնց նպատակն է նվազեցնել ազդեցությունը ընդհանուր առմամբ 

տվյալ տարածքի կենդանական աշխարհի վրա, իսկ առանձնացված տարածքը Արշակ 

գագաթի շրջակայքում նախատեսված է արջի հաստատված կենսամիջավայրերի 

պահպանման համար:  Հավանական ազդեցությունների և մեղմացման միջոցառումների 

վերջնական հաստատումը կախված է 2015թ. գարնանը մեկնարկող լրացուցիչ 

ելակետային ուսումնասիրությունների արդյունքներից: Ճշտվել է խախտմամբ 

պայմանավորված, ինչպես նաև կերի հայթայթման վայրի կորստի կամ դրա 

հասանելիության և արջերի տեղաշարժի սահմանափակման հետ կապված էական 

մնացորդային ազդեցությունների հավանականությունը: Փոխհատուցման 

անհրաժեշտությունը հավանական է, սակայն ենթակա է հաստատման հուսալի 

ելակետային տվյալների առկայության դեպքում:        
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2.4. Այլ առաջնահերթ կենսաբազմազանության առանձնահատկություններ  

Ամուլսար լեռն ու դրա նախալեռները ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 14 թռչնատեսակների 

համար ապահովում են բարձր որակի բազմացման  կենսամիջավայր: Նշյալ տեսակներից 

ոչ մեկը չի համապատասխանում ԿՊ6/ԿՉ6-ով սահմանված կրիտիկական 

կենսամիջավայրերի չափորոշիչներին, սակայն Ծրագրի շրջանակներում որոշվել է 

որդեգրել նախազգուշական մոտեցում և ներառել դրանք սույն ԿՓՌ-ան մեջ` նպապակ 

ունենալով ապավոհել ԶԶՎ, իսկ հնարավորության դեպքում համապատասխան 

կենսամիջավայրերի և պոպուլյացիայի թվաքանակի աճ: Տվյալ տեսակների 

մեծամասնության պոպուլյացիաները չեն ենթարկվի էական կրճատման Ծրագրի 

ազդեցության արդյունքում, սակայն դրանց փոքր մասը, մասնավորապես` Կարմիր բադն 

ու Սպիտակափող սոխակը, կարող են կանգնել կենսամիջավայրերի կորստի խնդրի 

առաջ: Ծրագրի բնական կենսամիջավայրերի փոխհատուցումը նպաստելու է տվյալ 

տեսակների մեծամասնությանը, իսկ զուտ դրական ազդեցություն ապահովելու 

նպատակով ձեռնարկվելիք “լրացուցիչ պահպանման գործողությունները” ներառվել են 

2015թ-ին Ջերմուկի Ազգային Պարկում իրականացվելիք դաշտային 

ուսումնասիրությունների շրջանակներում: Սա Ծրագրի ճկուն կառավարման մոտեցման 

մաս է կազմում, իսկ մշտադիտարկման միջոցով,  Ծրագրի չնախատեսված 

ազդեցություններով պայմանավորված բազմացման կամ սնման ակտիվության նվազում 

բացահայտելու դեպքում նախատեսվում է սահմանել և իրականացնել լրացուցիչ և 

կոնկրետ փոխհատուցման միջամտություններ պահպանման կարևորություն 

ներկայացնող այս տեսակների և չվող գիշատիչ թռչունների համար:         
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3. Փոխհատուցման ռազմավարություն  

Ծրագրի շրջանակներում մշակված տվյալ կենսաբազմազանության փոխհատուցման 

ռազմավարության նպատակն է արձագանքել Ծրագրի բնական և կրիտիկական 

կենսամիջավայրի գնահատման (ԲԿԿԳ, ԲՍԱԳ-ի Հավելված 4.10.3) միջոցով սահմանված 

էական մնացորդային ազդեցություններին: Փոխհատուցման կիրառմամբ ԶԶՎ կամ 

բալանսի աճ ապահովելու նպատակով որդեգրված մոտեցումը համառոտ ներկայացված է 

բնական կենսամիջավայրի, կրիտիկական կենսամիջավայրի և այլ առաջնահերթ 

կենսաբազմազանությանը վերաբերյալ ստորև բերված մասում: Յուրաքանչյուր 

հատվածում բերված է աղյուսակ: Լրացուցիչ տվյալները կարելի է գտնել ԲԿԿԳ, ԿԳՊ և 

հարակից ՏԳՊ-ում:        

3.1. Բնական կենսամիջավայր  

3.1.1. Ընդհանուր ռազմավարություն 

Բնական կենսամիջավայրին պատճառված ազդեցությունները հատուցելու նպատակով, 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կիրառել փոխհատուցման միջոցով 

իրականացվող կանխարգելման մոտեցում:  Տվյալ մոտեցման ընտրությունը 

պայմանավորված է տեղում դրանք վերականգնելու հնարավորության առումով 

անորոշությամբ, ինչպես նաև բնական միջավայրում Ծրագրով պայմանավորված էական 

փոփոխություններ առաջացնելու փաստով: Ծրագիրը նախատեսում է Ջերմուկում նոր 

Ազգային պարկ հիմնելու նպատակով ներդրումներ կատարելու պարտավորություն, այդ 

պարկի մոտավոր սահմանները ներկայացված են Նկար 1-ում: Ազգային պարկի 

ստեղծումը ենթադրում է պաշտպանություն բնական բուսատեսակների համար, որոնք, 

“Կովկասի Էկոտարածաշրջանի պահպանման պլան”-ի համաձայն (ՎԲՀՀ, 2012), 

բավականաչափ ներկայացված չեն ներկայիս Հայաստանի Պաշտպանվող տարածքների 

համակարգում: Բարձր լեռնային կենսամիջավայրերը անասունների գերարածեցման 

արդյունքում ենթարկվում են զգալի ազդեցության, ինչն ազդում է բուսատեսակների 

բազմազանության վրա և նվազեցնում է սմբակավորների կերի բազան:  Որսագողությունը 

էապես ազդում է բարձր լեռնային շրջաններում խոշոր կաթնասունների և տեղական 

թռչունների վրա: Առաջարկվող Ազգային պարկը հնարավորություն կտա անդրադառնալ 
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բուսականության և համապատասխան կենդանատեակների վրա այս երկու տեսակի 

ճնշումներին, մասնավորապես` ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված Գորշ արջի և մի շարք 

թռչնատեսակների մասով: Այս նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է` ա) 

պահպանվող տարածքներ ստեղծելու միջոցով ապահովել պաշտպանություն տարբեր 

խախտումներից և որսագողությունից, և բ) բարելավել որակազրկվող բնական 

կենսամիջավայրերի վիճակը:     

    Առաջարկվող Ազգային պարկի սահմաններում հողօգտագործման ներկայիս 

վիճակը ներկայացված է Նկար 2-ում` հիմնվելով “ՎԲՀՀ Հայաստան” կազմակերպության 

կողմից իրականացված վերջին ուսումնասիրությունների  վրա: Առկա են գերարածեցման 

պատճառով վատ վիճակում գտնվող արոտավայրերի մեծ տարածություններ, որոնք 

կարող են ներառվել պահպանման կառավարման ծրագրում, ինչպես նաև անտառներով և 

թփուտներով ծածկված տարածքներ, որոնք նույնպես գտնվում են վատ վիճակում: Առկա 

հողերի մակերեսը կազմում է 9386 հեկտար, ինչն էապես գերազանցում է ԶԶՎ-ի 

ապահովման նպատակով փոխհատուցման  համար անհրաժեշտ  տարածքը:   

Ազգային պարկի պլանավորման գործընթացը վարում է ՎԲՀՀ Հայաստան 

կազմակերպությունը: Ծրագրի կողմնակիցները պարտավորվում են ամբողջովին 

ներգրավվել շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացին և ապահովել զգալի 

ֆինանսական աջակցություն Ազգային պարկի ստեղծման նպատակով` պետական և 

տեղական կառավարման մարմինների հետ համագործակցելու միջոցով: Պահպանության 

կառավարման գործընթացի հետագա աջակցությունն այնուհետև ուղղվելու է Ծրագրի 

փոխհատուցման պահանջներին:      
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Նկար 3. Ջերմուկ Ազգային պարկի առաջարկությունը Ծրագրային տարածքի 

առումով 

 

 

Նկար 4. Հողօգտագործումը առաջարկվող Ջերմուկի Ազգային պարկի 

սահմաններում    

 

3.1.2. Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ 

Փոխհատուցման համապատասխան տարբերակի ընտրության գործընթացն ավարտված 

չէ, քանի որ 2015 թ. գարնանը նախատեսվում է իրականացնել բուսականության 

ուսումնասիրություններ, սակայն արդեն իսկ կատարվել են նախապատրաստական 

աշխատանքներ հետևյալ նպատակներով. ա) կենսաբազմազանության վնասների և 

օգուտների համեմատման նպատակով չափման համակարգի մշակում, բ) վերոգրյալի 

աջակցման նպատակով դաշտային ուսումնասիրությունների մեթոդների մշակում, գ) 

նախորդ հատվածում սահմանված մնացորդային ազդեցությունների փոխհատուցման 

համար համապատասխան տարածքների ընտրություն, և դ) ծախսերի նախահաշվարկի 

պատրաստում:      
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Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ ապահովելու համար անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ 

փոխհատուցման արդյունքում ստացվելիք օգուտները համեմատելի են Ծրագրով 

պայմանավորված վնասների հետ: Այդ օգուտները հնարավոր է ստանալ նպաստելով 

կենսաբազմազանությանը (օրինակ` վերականգնելով որակազրկված 

կենսամիջավայրերը) կամ ապահովելով հաստատված սպառնալիքների ազդեցության 

ներքո կործանման ենթակա կենսաբազմազանության պաշտպանություն: ԶԶՎ-ի 

հաշվարկման մոտեցումը մշակվել է կենսաբազմազանության առանձնակիությունը 

կենսամիջավայրի վիճակի հետ համակցող  բանաձևի կիրառմամբ, որի արդյունքում 

ստացվում են միավորների հաշիվ (Աղյուսակ 1):  Հեկտարներով արտահայտված`  

Ծրագրի ազդակիր հողատարածքները բազմապատկվում են համապատասխան 

միավորների հաշվով` արտահայտելով բուսականության տեսակներն ու դրանց վիճակը: 

Արդյունքում ստացվում է “ազդեցության միավորների” ճշգրտված քանակը:  

Փոխհատուցման նպատակն է ստանալ միավորների հավասար կամ ավելացած քանակ, 

ինչի ապահովման համար անհրաժեշտ է աջակցել կենսաբազմազանությանը ֆիքսված 

հողատարածքի սահմաններում և/կամ  ընդլայնել պահպանության կամ կառավարման1 

ներքո գտնվող տարածքները:  

          Աղյուսակ 2. Կենսաբազմազանության փոխհատուցման չափման մեխանիզմ 

  

Կենսաբազմազանության առանձնակիություն 

  

Շատ ցածր (0) Ցածր (2) Միջին (4) Բարձր (6) 

Վ
ի

ճ
ա

կ
 

Օպտիմալ (4) 0 8 [0.33] 16 [0.67] 24 [1.00] 

Լավ (3) 0 6 [0.25] 12 [0.50] 18 [0.75] 

Միջին (2) 0 4 [0.17] 8 [0.33] 12 [0.50] 

Վատ (1) 0 2 [0.08] 4 [0.17] 6 [0.25] 

 

Մեխանիզմի կիրառումը ցուցադրելու համար, բարձր առանձնակիության և լավ 

վիճակում գտնվող 600 հեկտար բնական կեսնամիջավայրի կորստի դեպքում, բնական 

կենսամիջավայրի ԶԶՎ ապահովելու համար անհրաժեշտ է փոխհատուցման առնվազն 

450 (600 x 0.75) միավոր: 

    

3 Փոխհատուցումը կարող է չափով գերազանցել ազդակիր տարածքը, սական 

ազդեցություն/փոխհատուցում հարաբերակցությունը չի կարող լինել 1:1-ից պակաս:  
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Քանի որ փոխհատուցման համար առաջարկվող հողը ենթադրաբար ունենալու է 

որոշակի միավոր (օրինակ` դրա առանձնակիությունը “շատ ցածր”-ից ավելի բարձր է 

լինելու), փոխհատուցման շնորհիվ ապահովվող օգուտները հաշվարկվելու են 

կենսամիջավայրի ներկայիս և վերականգնումից հետո կանխատեսվող միավորների 

տարբերությամբ: Շարունակելով վերոգրյալ օրինակը` եթե կենսամիջավայրը 

վերականգնվում է միջին վիճակում գտնվող միջին առանձնակիությունից մինչև  

օպտիմալ վիճակում գտնվող բարձր առանձնակիություն, ապա կպահանջվի նման 

կենսամիջավայրի առնվազն 675 հեկտար (450 x 1/(1.00-0.33)): 

3.1.3. Վնասների և օգուտների հավասարակշռում  

ԲՍԱԳ-ով և ԲԿՄԳ-ով սահմանվել են Ծրագրի ազդակիր բնական բուսականության 

տեսակների տարածքներ, որոնք բերված են Աղյուսակ 2-ում: 

 

Աղյուսակ 3. Ծրագրի ազդակիր բնական կենսամիջավայրերի մասշտաբը  

Բնական կենսամիջավայրերի տեսակ  

Ծրագրի 

ազդեցությ

ան գոտում 

գտնվող 

տարածք   

(հեկտար) 

Ծրագրի 

ազդեցությ

ան գոտու 

շուրջ 

գտնվող 

բուֆերայի

ն գոտի 

(հեկտար) 

Լրացուցիչ 

սահմանափա

կ տարածք 

(հեկտար) 

Կեչուտ-

Գորայք 

ճանապարհի 

սահմանակից 

գոտի 

(հեկտար) 

Հավանական 

ազդեցության 

ենթարկված 

ողջ տարածքը 

(հեկտար) 

Կիրճ 8.7 13.2 0.0 0.0 22.0 

Լեռնային մարգագետին 43.3 78.7 31.6 16.5 170.1 

Լեռնային մարգագետնային 

տափաստան 36.5 71.5 2.5 147.0 257.5 

Ժայռեր 18.1 5.1 8.6 0.0 31.8 

Ենթաալպյան մարգագետիններ  322.2 191.4 407.7 9.5 930.8 

Ալպյան տարրերով ենթաալպյան 

մարգագետիններ  101.3 13.4 30.3 0 145.0 

Թփերով բուսականության  73.5 63.4 0.1 0 136.9 

Գերխոնավ տարածքներ 4.4 2.4 0.0 7.1 13.8 

Ընդամենը 608.0 439.0 480.8 180.1 1707.9 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված բնական կենսամիջավայրերի տեսակներից 

յուրաքանչյուրին բանաձևում տրվել է առանձնակիության կատեգորիա`հիմնվելով դրանց 

բնորոշ տեսակների հարստության/պահպանման առաջնահերթության վրա (Աղյուսակ 3): 

Այնուամենայնիվ, վնասների/օգուտների վերջնական հաշվարկների համար կարելի է 

կիրառել ավելի ճշգրտված մոտեցում` 2015թ. ուսումնասիրությունների ընթացքում 

թիրախային համայնքների տեսակների կազմն ու փոխհատուցման ենթակա 

բուսականության տեսակները (Տես Մաս 3.1.4) ճշտելուց հետո: Ներկա պահի դրությամբ, 

ըստ Ծրագրի ենթադրությունների, Ծրագրի ազդակիր ողջ տարածքում աճող 

բուսականության բոլոր տեսակները գտնվում են միևնույն վիճակում և դրանց նկատմամբ 

կիրառվում է տվյալ տեսակի մեծամասնության համար սահմանված կատեգորիա 

(մասնավորապես` պահպանման մոտեցում): Օրինակ, ալպյան տարրերով ենթաալպյան 

մարգագետինների մեծամասնությունը գտնվել է օպտիմալ վիճակում Ծրագիրը սկսելուց 

առաջ, մինչդեռ լեռնային մարգագետինների վիճակը ընդհանուր առմամբ “միջին” է և 

կարող է բարելավվել կառավարման փոփոխման միջոցով` կրճատելով օրինակ 

արածեցման մակարդակը: Այնուամենայնիվ, չափումների պահանջների մասով մշակվել 

է պրոտոկոլ, որը կիրառվելու է փոխհատուցման համար վնասների/օգուտների 

վերջնական հաշվարկների համար` Մաս 3.1.4-ում պարզաբանված կարգով:           

 

Աղյուսակ 4. Ծրագրի ազդակիր բնական բուսական տեսակների 

առանձնակիությունը 
  

Առանձնակիության 

կատեգորիա 

Բուսականության կամ հողի օգտագործման 

տեսակները  

Շատ ցածր Փոփոխված հող, այդ թվում` մշակվող դաշտեր    

Ցածր Գյուղի արոտավայրեր, բանջարանոցներ և այգիներ  

Միջին  Կիրճ 

 Լեռնային մարգագետին 

 Լեռնային մարգագետնային տափաստաններ  

 Գերխոնավ հողեր 

 Թփուտներով բուսականություն 

Բարձր  Ժայռեր Մատնունի ծիրանավոր տեսակով  

 Ալպյան տարրերով ենթաալպյան 

մարգագետիններ  

 Ենթաալպյան մարգագետին  
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Աղյուսակ 5–ում ներկայացված են Ծրագրի ազդեցությունները բնական 

կենսամիջավայրերի վրա: Ենթադրվում է, որ Ծրագրի ֆիզիկական ազդեցության գոտու 

սահմաններում գտնվող կենսամիջավայրերը ամբողջովին ոչնչանալու են, մինչդեռ 

բուֆերային և լրացուցիչ արգելված գոտիներում, ինչպես նաև Կեչուտ-Գորայք 

ճանապարհի երկայնքով գտնվող կենսամիջավայրերը գոյատևելու են որոշ չափով 

որակազրկված կամ փոփոխված վիճակում, ինչը պայմանավորված է փոշու նստեցման 

կամ արածեցման փոփոխված ռեժիմի պես ազդեցություններով: Այս մոտեցումը 

հնարավորություն է տալիս տարանջատել կենսամիջավայրերի ամբողջական կորուստը 

վիճակի վատթարացումից: Օրինակ, ազդեցության տարածքում գտնվող ենթաալպյան 

մարգագետինների 322.2 հեկտարը բազմապատկվում է 0.75-ով` արտացոլելով այն 

փաստը, որ այն ունի բարձր առանձնակիություն և գտնվում է լավ վիճակում: Արդյունքում 

ստացվում է միջանկյալ արդյունք` 241.6 միավոր: Միավորները այն տարածքն է 

(հեկտարներ), որոնք համապատասխանեցված են իրենց առանձնակիության և վիճակի 

մասով. մենք կոչում ենք դրանք “կենսամիջավայրի ազդեցության միավորներ” (ԿԱՄ): 

Բուֆերային և լրացուցիչ արգելված գոտիներում գտնվող ենթաալպյան մարգագետնային 

տարածքների համար, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 599.1 հեկտար, 

անհրաժեշտ է որոշել ընթացիկ և ապագա` Ծրագրի ավարտին հաջորդող կանխատեսվող 

վիճակները: Տվյալ դեպքում ենթադրվում է, որ ենթաալպյան մարգագետիններն ունեն 

ավելի շատ լեռնային մարգագետիններին բնորոշ բուսականության կազմ (միջին 

առանձնակիություն), որի վիճակը կվատթարանա Ծրագրի ազդեցությունների 

արդյունքում` ենթադրելով փոխհատուցման պահանջ` (599.1 x 0.75) հանած (599.1 x 

0.17) = 347.5 ԿԱՄ: Այս ցուցանիշը գումարելով Ծրագրի ֆիզիկական ազդեցության (241.6 

ԿԱՄ) արդյունքին` ստանում ենք ենթաալպյան մարգագետինների վրա համակցված 

ազդեցություն` 589.1 ԿԱՄ-ի չափով:             

Ծրագրի ազդակիր բոլոր բնական կենսամիջավայրերի տեսակների համար, ԿԱՄ-

երի մնացորդային քանակը որոշվել է Աղյուսակ 5-ում սահմանված կարգով: Սա կարող է 

օգտագործվել հետագայում փոխհատուցման անհրաժեշտությունը որոշելու նպատակով:   
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Բնական 

կենսամիջավայրի 

տեսակ 

Ելակետային 

առանձնակիութ

յուն  

Ելակետայի

ն վիճակ 

Միավոր

ների 

հաշիվ 

(Աղյուսա

կ 1-ից)  

Ծրագրի 

ազդեցությ

ան գոտում 

գտնվող 

տարածք 

(հեկտար) 

Ծրագրի 

ազդեցության 

գոտու 

կանխատեսվող 

վիճակ Ծրագրի 

ավարտից հետո  

Բուֆեր

ային 

գոտի, 

լրացու

ցիչ 

արգելվ

ած 

գոտի, 

Կեչուտ

-

Գորայք 

ճանա

պարհ 

(հեկտ

ար) 

Նշյալ 

գոտիներում 

Ծրագրի 

ավարտից հետո 

կանխատեսվող 

կենսամիջավայ

րն ու վիճակը  

 

Միավորնե

րի հաշիվ 

(Աղյուսակ 

1-ից) 

Համակցված 

ազդեցությու

ն 

(Կենսամիջ

ավայրի 

ազդեցությա

ն 

միավորներ) 

Կիրճ Միջին Օպտիմալ  0.67 8.7 Ոչնչացված  13.2 Կիրճ-վատ 0.17 12.4 

Լեռնային 

մարգագետին Միջին Միջին 0.33 43.3 Ոչնչացված 126.8 

Լեռնային 

մարգագետին –

վատ 0.17 34.6 

Լեռնային 

մարգագետնային 

տափաստան  Միջին Միջին 0.33 36.5 Ոչնչացված 221 

Լեռնային 

մարգագետնայի

ն տափաստան -

վատ  0.17 47.4 

Ժայռեր Բարձր Օպտիմալ 1 18.1 Ոչնչացված 13.7 Ժայռեր –վատ 0.25 28.4 

Ենթաալպյան 

մարգագետին  Բարձր Լավ 0.75 322.2 Ոչնչացված 599.1 

Ենթաալպյան 

մարգագետին-

վատ 0.17 589.1 

Ենթաալպյան 

մարգագետին * Բարձր Միջին 0.5 0 տ/բ 9.5 

Ենթաալպյան 

մարգագետին-

վատ 0.17 3.1 

Ենթաալպյան Բարձր Օպտիմալ 1 101.3 Ոչնչացված 43.7 Ենթաալպյան 0.17 137.6 
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մարգագետին 

ալպյան տարրերով  

մարգագետին-

վատ 

Թփուտներով 

բուսականություն  Միջին Միջին 0.33 73.5 Ոչնչացված 63.4 

Թփուտներով 

բուսականությո

ւն-վատ  0.17 34.4 

Գերխոնավ 

տարածքներ Միջին Միջին 0.33 4.4 Ոչնչացված 9.5 

Գերխոնավ 

տարածքներ-

վատ 0.17 3.0 

Ընդամենը       608.0   1099.9     890.0 

* Վերաբերում է Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի ազդակիր կենսամիջավայրի փոքր տարածքին   

 

Աղյուսակ 5. Մնացորդային ազդեցություններ բնական կենսամիջավայրի վրա   
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3.1.4. Առանձնակիության և վիճակի որոշում  

Կենսաբազմազանության փոխհատուցման նախագծման նպատակն է առաջնորդվել 

“փոխարինելի կամ ավելի լավ” սկզբունքով4: Փոխհատուցումը նախատեսված է 

ազդեցության ենթարկվող կենսամիջավայրերի տեսակների կամ պահպանության 

առումով ավելի առաջնահերթ տեսակների համար, որոնք սահմանված են ազգային կամ 

տարածքային պահպանման պլանավորման նախաձեռնություններում, ինչպիսին է` 

Կովկասի էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանը: Վերոգրյալի իրականացման 

համար անհրաժեշտ է ունենալ հնարավոր փոխհատուցման տարածքներում գտնվող 

բուսականության տեսակների բույսերի կազմի վերաբերյալ տեղեատվություն:     

Հետևաբար մշակվել են առանձնակիության և դաշտային պայմանների չափման 

մեթոդներ, որոնք օգտագործվելու են բուսականության վիճակի մշտադիտարկման և 2015 

թ-ին հնարավոր փոխհատուցման տարածքների ուսումնասիրության համար: 

Թիրախային կենսամիջավայրերն են` ալպյան տարրերով ենթաալպյան 

մարգագետինները, ենթաալպյան մարգագետինները, լեռնային մարգագետինները, 

լեռնային մարգագետնային տափաստանները և թփուտներով բուսականությունը: 

Գարնանը նախատեսվող ճանաչողական ուսումնասիրությունների ընթացքում 

նախատեսվում է ընտրել տվյալ կենսամիջավայրերը պահպանող տարածքներ` 

առաջարկվող “կառուցվածքային վերլուծություն” ուսումնասիրության համար 

համապատասխան ուղիներ նախատեսելու նպատակով:   

1
   “փոխարինելի կամ ավելի լավ”4 սկզբունքի համաձայն, կենսաբազմազանության փոխհատուցումը պետք է մշակվի 

այնպես, որ պահպանվեն ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկվող կենսաբազմազանության նույնպիսի 

արժեքներ (“բնական փոխհատուցում”): Որոշ հանգամանքներում, այնուամենայնիվ, ծրագրի ազդակիր տարածքները 

կարող են չներկայացնել պետական կամ տեղական առաջնահերթություն, և կարող են լինել կենսաբազմազանության 

այլ ոլորտներ նմանատիպ արժեքներով, որոնք ներկայացնում են ավելի մեծ առաջնահերթություն պահպանության և 

կայուն օգտագործման առումով և գտնվում են անմիջական սպառնալիքի ներքո կամ պաշտպանության և/կամ 

արդյունավետ կառավարման կարիք ունեն: Նման դեպքերում ավելի ճիշտ է դիտարկել “ոչ-բնական” փոխհատուցում, 

որը ենթադրում է “ներդրումների ավելացում” (օրինակ երբ փոխհատուցումը նպատակաուղղված է ավելի առաջնահերթ 

կենսաբազմազանությանը ծրագրի ազդակիր կենսաբազմազանության համեմատությամբ), ինչը կրիտիկական 

կենսամիջավայրերում համապատասխանելու է ՄՖԿ ԿՉ6 պարբերություն 17-ի պահանջներին:     

 

  

  



 

 

 TEC 20 

 

Տվյալ ուսումնասիրությունը ենթադրաբար կատարվելու է “կառուցվածքային 

վերլուծություն” մեթոդով: Հետևյալ ուղեցույցը որդեգրվել է Robertson and Jefferson 

(2000)-ից, և այն ենթադրում է բուսականության գնահատման համեմատաբար ոչ 

ժամանակատար կիսաքանակական մեթոդ: Կառուցվածքային վերլուծությունը 

ենթադրում է, որ հետազոտողը կանգ է առնում ուսումանսիրվող տարածքի որոշ 

կետերում և  փնտրում է այդ կետերի փոքր շրջակայքում առկա ինդիկատորային 

տեսակներ: Այս մոտեցումը կարող է արդյունավետ լինել արոտավայրերի համար, որտեղ 

բույսերը փոքր են և այդքան էլ տեսանելի չեն:  Նպատակը կայանում է նրանում, որ ոչ թե 

իրականացնել ամբողջական բուսաբանական ուսումնասիրություն, այլ փնտրել միայն 

ինդիկատորային տեսակներ և իրականացնել ինդիկատորային 

առանձնահատկությունների այլ չափումներ: Բնապատկերը բուսականության 

տեսակների բաժանելու նպատակով նախնական ուսումնասիրությունից հետո 

նախատեսվում է նախագծել ուսումնասիրության ուղիները: Ուղիները նախատեսվում է 

նախապես որոշել քարտեզով կամ օդալուսանկարով` դաշտային պայմաններում 

օգտագործելու նպատակով: Յուրաքանչյուր կանգառման կետի համար կատարվելու են 

GPS չափումներ:    

Այս ուսումանսիրության համար անհրաժեշտ է ապահովել հաճախականության 

ստանդարտացված սահմանում: Ստորև ներկայացված է ՄԹ-ում կիրառվող օգտակար 

սանդղակ, սակայն ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Բուսաբանության 

Ինստիտուտի հետ համաձայնեցված սանդղակը նախատեսվում է օգտագործել 

Հայաստանի և/կամ Կովկասյան տարածաշրջանի սահմաններում իրականացվող այլ 

ազգային ուսումնասիրությունների հետ համապատասխանությունն ապահովելու 

նպատակով:  

  

 Տեսակներ, որոնք արձանագրվել են կանգառների մինչև 20%-ում = պատահական 

 Տեսակներ, որոնք արձանագրվել են կանգառների 21%-ից մինչև 40% = հազվադեպ 

 Տեսակներ, որոնք արձանագրվել են կանգառների ավելի քան 40%-ում = 

հաճախակի 

 

Յուրաքանչյուր կանգառման կետում ինդիկատորային տեսակների որոնումը 

կատարվելու է կանգառման կետի 2 x 2 մետր “որոնման տարածքում” (այն է` 4 ք.մ.): 



 

 

 TEC 21 

Փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր կանգառման կետում որոնման համար 

անհրաժեշտ առավելագույն ժամանակը կազմում է երկուսից երեք րոպե, քանի որ 

որոնման տարածքում առկա ինդիկատորների քանակը որպես կանոն սահմանափակ է 

լինում:  

Հայտնաբերված համապատասխան բուսականության տեսակները, ինչպես նաև 

դրանց տեսակների կազմն ու բաղադրիչ տեսակների հարաբերական բազմությունը 

անհրաժեշտ է գրանցել:   Ազդեցությունն ու հնարավոր փոխհատուցման օրինակները` 

դրանց առանձնակիության առումով համեմատելու, ինչպես նաև ուսումնասիրվող 

կենսամիջավայրերի տեակների համար միավորներ ստանալու նպատակով, 

նախատեսվում է կիրառել տվալ կենսամիջավայրին բնորոշ տեսակների լավ (ըստ 

փորձագիտական կարծիքի) կազմի համապատասխանության տոկոսային աստիճան:    

Վիճակի որոշման համար կիրառվելու է ՄԹ կառավարության կողմից 

ֆինանսավորվող խոշոր հետազոտական ծրագրի շրջանակներում մշակված մոտեցում: 

Այդ մոտեցման համաձայն մշակվել են ՄԹ1-ան սահմաններում գտնվող բոլոր 

կենսամիջավայրերի համար Ընդհանուր ստանդարտ մշտադիտարկման ուղեցույցներ: 

Կենսամիջավայրերի վիճակը որոշվում է նախորոշված հատկանիշների կամ 

ցուցանիշների հետ համեմատության եղանակով: Ուսումնասիրությունը սկսելուց առաջ 

նախատեսվում է Ամուլսար լեռան և Ջերմուկի ազգային պարկի համար մշակել վիճակի և 

առանձնակիության ցուցանիշներ:        

Տարբեր կենսամիջավայրերի վիճակը որոշելու համար կիրառվելիք բուսականության 

հատկանիշները պետք է ներառեն առնվազն հետևյալը. 

  

 Դրական ինդիկատորային տեսակներ, 

 Բացասական ինդիկատորային տեսակներ, 

 Խոտ (այդ թվում` եղեգ) – բույս հարաբերակցություն,  

 Կարևոր փայտա-թփուտային տեսակների % ծածկույթ, և 

 Դատարկ հող 

_______________________ 

1 http://jncc.defra.gov.uk/page-2217 and then follow the “Guidance” tab 
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  Դրական ինդիկատիվ տեսակները այն տեսակներն են, որոնք հանդիում են լավ 

վիճակում գտնվող կենսամիջավայրի նմուշում: Բոլոր դրական ինդիկատիվ 

տեսակների հայտնաբերումը ուսումնասիրության քառակուսիներում քիչ 

հավանական է, այդ իսկ պատճառով հատկանիշի պայմանավորումը դրական 

ինդիկատիվ տեսակների ներկայության հաճախականությամբ ընդունելի է: Դրական 

ինդիկատիվ տեսակների ցուցակները, որպես կանոն, չեն ընդգրկում տեղական 

հազվադեպ տեսակներ, քանի որ պատահական սկզբունքով վերցված ուսումասիրման 

քառակուսիներում դրանց հայտնաբերման հավանականությունը չափազանց փոքր է: 

Առանձին կենսամիջավայրի համար ինդիկատիվ ցուցակները նախատեսվում է 

մշակել 2015թ. սկզբին: Ենթաալպյան մարգագետինների համար համապատասխան 

դրական ինդիկատորներ կարող են հանդիսանալ օրինակ`  Քնախոտ ալբանական 

(Pulsatilla albana) և տարբեր Տերեփուկ (Centaurea) և Քոսքսուկ (Scabiosa) 

տեսակները:    

Բացասական ինդիկատիվ տեսակները այն տեսակներն են, որոնք ասոցացվում են 

վիճակի վատթարացմամբ: Դրանք, որպես կանոն, մակաբույծ տեակներն են, որոնք 

պայմանավորված են հողախախտմամբ և/կամ  ճահճացմամբ: Դրանք կարող են լինել 

ինչպես ներմուծված, այդպես էլ ոչ ներմուծված տեսակներ: 

Բնական կամ կիսաբնական կենսամիջավայրերի մեծամասնության լավ վիճակը 

ենթադրում է խոտային տեսակներ – խոտաբույսային տեսակներ համեմատաբար ցածր 

գործակից: Այլ կերպ ասած, ծաղկող խոտաբույսային տեսակների մեծ մասնաբաժինը լավ 

ցուցիչ է: Բուսականությունից զուրկ հողը որպես կանոն ենթադրում է հողախախտում և 

հանդիսանում է բացասական ցուցիչ: Սակայն որոշ լեռնային կենսամիջավայրերում, 

բուսականությունից զուրկ ժայռոտ հողը դրական ցուցիչ է: Այս ցուցանիշը նախատեսվում 

է կիրառել զգուշությամբ և համապատասխանեցնել յուրաքանչյուր կենսամիջավայրին:  

Վիճակի ցուցիչներից յուրաքանչյուրի համար խորհուրդ է տրվում կիրառել վիճակի 

սանդղակ` “Գերազանց”-ից մինչև “Որակազրկցած/Ոչնչացված”: Փոխհատուցման 

բանաձևի միավորների հաշիվը արտացոլում է անհրաժեշտ կետերի քանակը: Ներկայումս 

փոխհատուցման բանաձևն ունի վիճակի չորս կատեգորիա, սակայն հեշտությամբ կարող 

է փոփոխվել մինչև վեցը: Ուսումնասիրությունների ընթացքում հավաքագրված 

տվյալները կարող են օգտագործվել ուսումնասիրվող կենսամիջավայրերի վիճակը ըստ 
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ուղենիշների համեմատելու համար: Դրա համար կիրառվելու է ստորև ներկայացված 

“տրամաբանական սխեմաները” (Carey et al 2014).    

Վերոգրյալ հինգ ցուցանիշների ցուցակը սահմանվել է լեռնային մարգագետինների 

համար մինչև վեց կատեգորիաների սանդղակի օրինակով` “Ա” նշանակում է լավագույն, 

իսկ “Զ”` վատագույն: Աղյուսակ 5-ում ներկայացված են յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար 

ամեն կատեգորիան տրված արժեքները: . 

 

Աղյուսակ 6. Լեռնային մարգագետինների համար սահմանված բոլոր ցուցանիշների 

մասով յուրաքանչյուր կատեգորիան տրված արժեքներ  

  Զ Ե Դ Գ Բ Ա 

% խոտաբույսեր <9.9 10 to 19.9 20 to 39.9 40 to 49.9 50 to 59.9 >60 

%  – բացասական 

ցուցիչների ծածույթ 
>20 10.1 to 20 5.1 to 10 1.1 to 5 0.1 to 1 0 

% ծառերի և թփուտների 

ծածույթ  
>30 15.1 to 30 10.1 to 15 5.1 to 10 0 to 5 0 to 5 

Հաճախականություն` 

դրական ցուցիչներ 
0 0.05-0.1 0.1-0.2 0.2 to 0.5 0.5-0.75 >0.75 

% բուսականությունից զուրկ 

հողի ծածույթ 
>20 10.1 to 20 5.1 to 10 1.1 to 5 1.1 to 5 0 

 

Աղյուսակ 5–ում ներկայացված կատեգորիաների կիրառմամբ հնարավոր է ստեղծել 

ընդհանուր վիճակի կատեգորիաների տրամաբանական սխեմա (Նկար 3): Յուրաքանչյուր 

առանցքն ունի Աղյուսակ 6-ում բերված սյունակներին համարժեք միավորների քանակ, 

լավագույն արժեքը ներկայացված է սխեմայի կենտրոնում, իսկ վատագույնը` ծայրերում: 

Այս սխեմայում մենք ակնկալում ենք, որ Ա կատոգորիայի կենսամիջավայրերը կունենան 

խոտաբույսերի ծածկույթ`  > 60%, բացասական ցուցիչների և բուսականությունից զուրկ 

հողի ծածկույթ` 0 %,  ծառերի և թփուտների ծածկույթ` 0 - 5%, իսկ դրական ցուցիչների 

հաճախականությունը` 0.75-ից բարձր:  Բ կատեգորիայի նմուշները ունենալու են մոտ 50-

59.9% խոտաբույսերի ծածկույթ, բացասական ցուցիչների ծածկույթ` <1%, ծառերի և 

թփուտների ծածկույթ` <5%  (հիշեցում` այս փոփոխական ցուցանիշը նույնն է Ա և Բ 

կատեգորիաների համար), բուսականությունից զուրկ հողը պետք է չգերազանցի 5%, իսկ 

դրական ցուցիչների հաճախականությունը պետք է լինի 0.5 – 0.75 սահմաններում: Գ-Զ 

կատեգորիաների համար կիրառվում է նույն տրամաբանությունը: 
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Նկար 5. Լեռնային մարգագետինների վիճակի վեց կատեգորիաների (Ա-Զ) 

համար վիճակի հատկանիշների սահմանների դիրքերը: “Ա” կատեգորիան 

ենթադրում է ամենաբարձ “որակ” կամ ընդհանուր վիճակ  

 

 

Կենսամիջավայրի դիրքը ուղենիշային վիճակների համեմատությամբ արտահայտելու 

համար օգտագործվելու են դաշտային պայմաններում հավաքված տվյալներ (Նկար 4):   

P1 պիտակավորված ենթադրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 

կենսամիջավայրը գտնվում է լավ վիճակում, սակայն այնտեղ առկա են չափազանց մեծ 

թվով ծառեր և թփուտներ: P74 պիտակավորված երևակայական տվյալները ենթադրում է 

չափազանց մեծ բուսականությունից զուրկ հող և տեսակների (դրական ցուցիչ 

տեսակների հաճախականություն) չափազանց ցածր տեսականի:      

 

  

Grass:forb

% cover –ve indicators 

% cover trees and shrubs
Species Richness (+ve

indicators) m-2

% cover bare ground

Վիճակի դասեր 

F E D C B A
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Նկար 6. Տրամաբանական սխեմա երկու երևակայական կառուցվածքային 

վերլուծությունների համար (P1 և P74)` լեռնային մարգագետիններում (կետային 

գծերը սահմանում են տվյալ կատեգորիայի սահմանները, իսկ  չընդհատվող 

գծերը ներկայացնում են ենթադրյալ գրանցման ձևից վերցված տվյալներ) 

 

 

 

3.1.5. Մոտավոր ծախսեր 

Հայաստանում նոր Ազգային պարկ ստեղծելու հետ կապված ծախսերի, մասնակցության և 

պարտականությունների վերաբերյալ, համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ 

տարվել են նախնական բանակցություններ: Արդյունքում ստացվել է Պարկի ստեղծման և 

սկզբնական կառավարման մոտավոր արժեքը: Ծախսերը շատ պայմանական են տվյալ 

փուլում, քանի որ առկա են շատ անորոշություններ, մասնավորապես ընթացիկ 

կառավարման ծախսերի հետ կապված: Փոխհատուցումները նախատեսվում է 

իրականացնել անժամկետ կամ առնվազն այնքան, քանի դեռ առկա են ազդեցությունները: 

Սա նշանակում է, որ կառավարման հետ կապված ներդրումները պետք է իրականացվեն 

առնվազն 20 տարի, եթե ոչ ավելի երկար:  

Պահպանման ծախսերի տատանումները էական են (Balmforth et al., 2003).  

տարեկան մոտ >$0.1/ կմ2-ից սկսած մինչև տարեկան ավելի քան  $1,000,000/կմ2 այն 

ծրագրերի համար, որտեղ պահպանության ծախսերի փոխհատուցման համար 

Grass:forb

% cover –ve indicators 

% cover trees and shrubs
Species Richness (+ve

indicators) m-2

% cover bare ground

F E D C B A P1 P74
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պահանջվում է վերականգնում: Ենթադրվում է, որ ծախսերն ավելի քիչ կլինեն ամայի 

տարածքների դեպքում, որտեղ կառավարման ենթակա ճնշումների և մարդածին 

վտանգների քանակը ավելի փոքր է: Զարգացած երկրներում ծախսերը էապես 

տարբերվում են, սակայն ներառում են տարեկան  $5,000 մինչև >$40,000/կմ2 ԱՄՆ-ում 

գտնվող պահպանվող տարածքների համար և $15–50,000կմ2 տարեկան ՄԹ-ան 

պահպանվող տարածքների և բնապահպանագյուղատնտեսական ծրագրերի համար: 

Կենսաբազմազանության կրած վնասները կամ ստացված օգուտները գումարային 

տեսքով “որոշելու” փոխարեն, կատարվել է միջնաժամկետ հավասարարժեքություն 

ապահովելու համար ծախսերի հաշվարկ` պահանջվող կենսաբազմազանական 

արդյունքը ստանալու համար անհրաժեշտ կառավարման ծախսերի կտրվածքով: Այս 

փուլում դեռևս առկա չէ հստակ որոշակիություն այդ ծախսերի առումով` հաշվի առնելով 

առաջարկվող փոխհատուցման տեղադիրքերի ընթացող ուսումնասիրությունը, ինչպես 

նաև պահանջվող կառավարման և ուղեկցող ծախսերի առումով շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավվածությունը:     

Հաշվարկի համար հիմքում ունենալով ՄԹ-ում պահպանվող տարածքների 

պահպանության համար պահանջվող տարեկան ծախսերի ամենացածր մակարդակը և 

պահպանման ենթակա մոտ 2000 հեկտար տարածքը, ստացվել է տարեկան մոտ  

$600,000  պայմանական արժեք` գումարած մոտ $4 միլիոն հիմնադրման ծախսեր: Այս 

ցուցանիշը վերաբերում է հանքի շահագործման ողջ ժամանակահատվածին, որը ներկա 

պահի դրությամբ սահմանվում է 15 տարի: Սույն փաստաթղթի վերջում ներկայացված է 

մոտավոր ծախսերի համառոտ նկարագիրը: Նշված ծախսերը վերջնական տեսքի կբերվեն 

փոխհատուցման նախագիծը կազմելուց հետո: 
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Աղյուսակ 7. Բնական կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունների մասով 

 ԶԶՎ/բալանսի աճ ապահովելու համար առաջարկվող մոտեցում 

 Մոտե ց ման  համառ ոտ  ն կարագ ի ր  

Նպատակ Բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցում, որն ուղղված է Ծրագրի ազդակիր բնական բուսականության 

տեսակների թվաքանակի, առանձնակիության և վիճակի ԶԶՎ-ի, ինչպես նաև ԶԶՎ/Բալանսի աճի ապահովմանը 

համապատասխան տեսակների, մասնավորապես` Գորշ արջ, Կարմիր գրքում գրանցված թռչուններ և սողունների 

էնդեմիկ տեսակների կենսամիջավայրերի համար:  

Առաջարկվող 

փոխհատուցում 

Ծրագիրը նախատեսում է Ջերմուկում նոր Ազգային պարկ ստեղծելու պարտավորություն: Առաջարկվող Ազգային 

պարկում առկա են որակազրկված բնական կենսամիջավայրի մեծ տարածքներ, որոնք համարվում են Ծրագրի 

ազդեցությունների փոխհատուցման համար հարմար տեսակներ: 2015թ-ին իրականացվելիք 

ուսումնասիրությունները կբացահայտեն ակնկալվող օգուտները և կորոշեն դրանց պիտանիությունը: Ինչպես նաև 

կպարզաբանեն հանապատասխան կենդանիների պոպուլյացիաների համար հնարավոր օգուտներն ու 

կառավարման իրագործելի և հնարավոր գործողությունները: Օգուտների ապահովման համար իրականացվելու է` 

ա) կենսամիջավայրերի և տեսակների պաշտպանություն խախտումից, հողօգտագործման հետագա 

փոփոխություններից և որսագողությունից, բ) գերարածեցման արդյունքում վնասված բուսականության որակի 

բարելավում: Նախնական ուսումնասիրությունները ենթադրում են, որ  բնական կենսամիջավայրի կանխատեսվող 

կորստի դեպքում կենսաբազմազանության փոխհատուցումը հնարավոր է ապահովել լավ որակի բնական 

կենսամիջավայրի վերականգնմանն ուղղված պահպանության կառավարման գործողությունների իրականացմամբ և 

համապատասխան կենսամիջավայրի մեծ տարածքների առկայության պարագայում: 
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Ազգային, 

տարածաշրջանային և 

համաշխարհային 

մակարդակներով 

պահպանության 

առաջնահերթությունների 

հետ 

համապատասխանեցում 

 

Ջերմուկում նոր Ազգային պարկի ստեղծման գաղափարը ներառված է պահպանության ազգային պլանում երկար 

տարիների ընթացքում: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարությամբ և 

Հայաստանի Ազգային գործողությունների պլանով (2003-2010) նախատեսվում էր 11 նոր բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների, այդ թվում` Ջերմուկի Ազգային պարկի հիմնում, սակայն այդ գաղափարը 

չիրականացվեց ֆինանսավորման բացակայության պատճառով: 

 Բարձր լեեռնային կենսամիջավայրերը, այդ թվում` ենթաալպյան մարգագետիններն ու մարգագետնային 

տափաստանները ներառված են Կովկասի Էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանում (ՎԲՊՀ, 2012) որպես 

առաջնահերթ էկոհամակարգ: Ազգային պարկի ստեղծումը կապահովի ներկայումս Հայաստանի պահպանվող 

տարածքի համակարգում սահմանափակ ներկայություն ունեցող բնական բուսատեսակների պաշտպանություն:  

Առաջարկվող Ազգային պարկը հնարավորություն է ընձեռնում լուծել գերարածեցման խնդիրը (որն ազդում է 

բուսական տեսակների բազմազանության վրա և կրճատում է Բեզուարյան այծ տեսակի պես լեռնային 

սմբակավորների կերակրման բազան), ինչպես նաև նվազեցնել որսագողության ծավալները (ինչը էապես ճնշում է 

խոշոր կաթնասուններին և բարձր լեռնային գոտիներում գտնվող էնդեմիկ թռչուններին): Սա համապատասխանում է 

նաև Կովնասի Էկոտարածաշրջանի պահպանման պլանին (ՎԲՀՀ, 2012), որում Գորշ արջն ու Բեզուարյան այծը 

սահմանված են որպես առաջնահերթ տեսակներ: Նման պաշտոնական պաշտպանության հնարավորությունը և 

որսագողության կրճատմանն ուղղված համայնքային գործողությունները միանշանակ կնպաստեն ինչպես 

վերոգրյալ, այնպես էլ որոշ թռչունների տեսակներին: 

Վնասի/Օգուտների 

հաշվարկներ  

2015թ-ին փոխհատուցման անհրաժեշտության վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ ստանալուց հետո, նախատեսվում է 

կատարել վնասերի/օգուտների մանրամասն գնահատում: Վնասների/օգուտների հաշվարկներ, ինչպես նա 

Ամուլսարի համար բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման հաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ է 

իրականացնել լրացուցիչ աշխատանք, մասնավորապես` 
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Ա) մշակել վիճակի ցուցիչներ, 

Բ) ուսումնասիրել փոխհատուցման հնարավոր տեղադիրքեր, ինչպես նաև սահմանել դրանց առկա 

տեսակների կազմն ու կառավարումը` “մեկնարկային պայմաններ” սահմանելու և հնարավոր 

օգուտները հաշվարկելու նպատակով: 

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավվում 

Ակնկալվող օգուտները գիտակցելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել սեզոնային և տեղացի հովիվներին` 

պարզաբանելու համար, որ արոտավայրերի կառավարման փոփոխությունները կարող են կատարվել առանց 

վերջիններիս կենսակերպի վրա բացասական ազդեցության: Անհրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանք կատարել 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածության արդյունավեր պլան մշակելու նպատակով: Իսկ համայնքների հետ 

շարունակական համագործակցության անհրաժեշտությունը պետք է արտացոլվի փոխհատուցման իրականացման 

արժեքի մասով: 

Ակտիվ ներգրավվածությունն անհրաժեշտ է ապահովելու համար` 

 ա) Ազգային պարկի ստեղծման գաղափարի կենսունակությունը, 

բ)  պետական և տեղական մակարդակներով անհրաժեշտ թույլտվությունների առկայությունը,  

գ) կենսամիջավայրերի բարելավման նպատակով ներկայիս հողօգտագործողների ներգրավվածությունը և 

կառավարման գործընթացում հնարավոր դերերի սահմանումը, ինչպես նաև որսագողության վերաբերյալ 

քննարկումները, 

դ) այլընտրանքային կենսամիջոցների, այդ թվում` էկոտուրիզմի զարգացման հնարավորության դիտարկում:  
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3.2. Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha) 

Մատնունի ծիրանավոտ բուսատեսակի համար բալանսի աճ ապահովելու նպատակով 

ձեռնարկվում են մի շարք գործողություններ, որոնք մանրամասնած են Տեսակի 

գործողությունների պլանում (ՏԳՊ): Այդ գործողությունները ներառում են հետևյալը. 

 

Ա) Տվյալ բուսատեսակի հնարավորին չափով բացառումը 

աշխատանքների իրականացման գոտուց: 

Բ)  Առանձնացված տարածքների սահմանում տեղում 

ենթապոպուլյացիայի կենսունակ մասնաբաժին ապահովելու 

նպատակով: 

Գ) Հանքի ազդեցության գոտու սահմաններում գտնվող, ոչնչացման 

ենթակա բույսերի տեղափոխություն կամ պահպանություն` 

բնապահպանության պահանջների և տարածման մեթոդների 

վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների և 

ուսումնասիրությունների նպատակով: 

Դ) Հանքի փակումից հետո բնապատկերի վերականգնման ծրագրին 

աջակցելու նպատակով, բույսի աճման և տարածման հետ կապված 

փորձագիտական փորձերի իրականացում տարածքից դուրս, ինչպես 

նաև ըստ անհրաժեշտության բույսերի և բողբոջների արտադրություն: 

Ե) Պոպուլյացիայի մոդելի մշակում` գնահատելու համար 

վերականգնման ենթակա բույսերի քանակն ու սկզբնական 

քանակության ապահովման համար անհրաժեշտ ժամանակը, 

հնարավորության դեպքում (տես ստորև): 

Զ) Հանքարդյունահանման գործողությունների ազդեցությունների 

մշտադիտարկում` հանքի ազդեցության տարածքի շրջակայքում 

գտնվող բույսերի վրա ազդեցությունները, ինչպես նաև բույսի 

չնախատեսված լրացուցիչ վնասները բացահայտելու նպատակով: 

Է) Հանքի փակումից հետո պոպուլյացիայի վերականգնման 

նպատակով կենսամիջավայրի ստեղծում հետլիցքից հետո 

հանքափոսերի տարածքում: Հաջողության հավանականությունը 

անորոշ է: 

Ը) Վերականգնման գործընթացի մշտադիտարկում` ադապտիվ 

կառավարման պլանի մասով:   

Թ) Փոխհատուցման միջոցառումների իրականացում ըստ 

անհրաժեշտության և հիմնվելով նախորդող միջոցառումների 

արդյունքների վրա: 

Սույն ռազմավարության հիմնական նպատակն է մշակել պոպուլյացիայի մոդել, որը 

կօգտագործվի Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի մինչ հանքի շահագործումը եղած 
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պոպուլյացիայի թվաքանակի վերականգնման համար անհրաժեշտ ժամանակը պարզելու 

համար: Այս մոդելը ենթակա է ստուգման` հաջորդ երեք տարիների ընթացքում 

հավաքվելիք մշտադիտարկման տվյալներից ելնելով:  Կանխարգելիչ մոտեցման 

խթանման և բալանսի աճի ապահովման նպատակով, այս մոդելի կիրառմամբ 

նախատեսվում է պարզել Ամուլսարում հանքի փակումից հետո վերականգնման կամ 

փոխհատուցման միջոցով պաշտպանության ենթակա Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի քանակը: Վերոգրյալը ենթադրում է Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

համար գիտահետազոտական ծրագիր, որը նախատեսում է համագործակցություն 

տեղական թիմերի, հրավիրված փորձագետների և  ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության 

ինստիտուտի և ՄԹ Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու (UCBG) պես 

գիտական հաստատությունների միջև:       

3.2.1. Մոտավոր ծախսեր 

Հետազոտական ծրագրի աջակցման նպատակով, գործընկերների համաձայնությամբ 

կազմվել և “Լիդիան Ինթերնեյշնլ” ընկերության կողմից հատկացվել է բյուջե: Մինչև 2018 

թվականը հետազոտությունների համար առաջարկվող բյուջեն կազմում է մոտ $680,000 

ԱՄՆ դոլար: Անհրաժեշտության դեպքում փոխհատուցումներ իրականացնելու համար 

կպահանջվի լրացուցիչ ֆինանսավորում, այդ փոխհատուցումները ենթադրաբար 

իրականացվելու են Մատնունի ծիրանավոր պոպուլյացիայի պաշտպանության ձևով, որը 

կազմելու է նոր պաշտպանվող բնապատկերի մի մաս: Սա ենթադրում է կառավարման 

ծախսերի իրականացում առնվազն հանքի շահագործման ողջ ընթացքում:        
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Աղյուսակ 8. Մատնունի ծիրանավոր տեսակի վրա ազդեցությունների մասով ԶԶՎ/Բալանսի աճի ապահովման համար 

առաջարկվող մոտեցում  

  

 Մոտեցման համառոտ նկարագրություն 

Նպատակ ՏԳՊ-ի խնդիրներն են`  

 Մշակել և իրականացնել արդյունավետ վերականգնման ծրագիր, որի արդյունքում հանքի փակումից հետո, 

երկարաժամկետ հեռանկարով, Ամուլսար լեռան վրա, Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի ավելացած 

թվաքանակով կենսունակ և կայուն զարգացող պոպուլյացիայի համար կստեղծվի համապատասխան 

կենսամիջավայր, և  

 Ավելացնել Հայաստանի տարածքում Մատնունի ծիրակավոր բուսատեսակի պաշտպանվող 

կենսամիջավայրերի տարածքների քանակը: 

Նպատակն է` ապահովել տվյալ բույսի բալանսի աճ ողջամիտ ժամկետնմերում, որը ներկայումս կազմում է մոտ 

20 տարի:  

Առաջարկվող 

գործողություններ 

Առաջարկվող գործողությունները մանրամասնած են Մատնունի ծիրակավոր բուսատեսակի ՏԳՊ-ում: 

Մասնագետների կարծիքով կենսունակ պոպուլյացիան, այդ թվում` առանձնացված տարածքների սահմաններում 

գտնվող բույսերը, կկարողանան գոյատևել: Այնուամենայնիվ, ընտրվել է կանխարգելիչ մոտեցում, քանի որ 

նախկինում տվյալ բուսատեսակի համար չեն փորձարկվել վերականգման գործողություններ: Նախաձեռնվել է 

հետազոտական խոշոր ծրագիր` պարզելու համար տվյալ բուսատեսակի կարգավիճակային հատկանիշներն ու 
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պահանջները, ինչպես նաև վերականգնման ծրագրի պլանավորման (մանրամասների համար տես ՏԳՊ) նպատակով: 

Միևնույն ժամանակ նախատեսվում են լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, քանի որ հնարավոր է, որ տվյալ 

բուսատեսակը բավականաչափ ուսումնասիրված չէ տվյալ տարածաշրջանում, ինչպես նաև Հայաստանում առկա են 

տվյալ բուսատեսակի լրացուցիչ պոպուլյացիաներ: Լրացուցիչ պոպուլյացիաներ չհայտաբերելու և ՏԳՊ-ի համաձայն 

թվաքանակի բալանսի աճ ապահովելու անհնարինության դեպքում, Բնապահանության նախարարության և 

Բուսաբանության ինստիտուտի հետ համագործակցության միջոցով նախատեսվում է ուսումնասիրել հայկական այլ 

պոպուլյացիայի համար պաշտոնական պաշտպանության միջոցով բալանսի աճ ապահովելու հնարավորությունը` 

հաշվի առնելով այն փաստը, որ տվյալ բուսատեսակը ներկայումս պաշտոնապես պաշտպանված չէ Հայաստանի 

տարածքում, ինչպես նաև վտանգված է կենսամիջավայրի կորստի, հավաքման և կլիմայական փոփոխությունների 

պատճառով:       

   

Ազգային, 

տարածաշրջանային և 

համաշխարհային 

մասշտաբներով 

պահպանության 

առաջնահերթությունների  

համապատասխանություն   

Ըստ Հայկական Բուսատեսակների Կարմիր գրքի տվյալների, տվյալ բուսատեսակը վտանգված է բույսերի 

հավաքման ու կենսամիջավայրի կորստի մասով: Պետական մակարդակով որևէ պաշտոնական վերականգնման 

ծրագիր դեռևս մշակված չէ: Ծրագրի ՏԳՊ-ով նախատեսվում է ընդլայնել տվյալ բուսատեսակի բուսաբանության և 

կենսամիջավայրի պայմանների իմացությունը: Այն ներառում է Կովկասյան բուսատեսակների կարևորության 

վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում, ինչպես նաև բուսաբանական այգիներում տվյալ տեսակի 

ներկայացմանն ուղղված այլ գործողություններ: Առաջարկվող հետազոտությունների համար ներկայումս 

առաջարկվում է հիմնել հատուկ տարածքներ, այդ թվում` ալպյան տեսակների համար հարմար ժայռային այգիներ 

Երևանում  (կամ Սևանում) ու Ջերմուկում և նոր ջերմոցային համալիր Ջերկմուկում: Ժայռային այգիների համար 

նախատեսվում է կիրառել Քեմբրիջի Բուսաբանական այգու հաջողված փորձը: Այդտեղ նախատեսվում է 
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իրականացնել բույսի աճման փորձարկումներ և տարածման հետ կապված լրացուցիչ  ուսումնասիրություններ: ԳԱԱ 

Բուսաբանության ինստիտուտի հետ համագործակցությունը ենթադրում է, որ Ծրագրային գործողությունները 

համապատասխանելու են պետական մակարդակով սահմանված հետազոտության և պահպանության 

առաջնահերթություններին: Փոխհատուցման անհրաժեշտության դեպքում, տվյալ բուսատեսակի առնվազն մեկ 

վայրում իրականացվող պաշտոնական պաշտպանությունը էապես կբարելավի երկրում դրա պահպանության 

հեռանկարները երկրաժամկետ հեռանկարում:          

 

Վնասների/օգուտների 

հաշվարկներ  

Տվյալ բույսի տարբեր մակարդակներով ներմուծմամբ, ինչպես նաև դրա գոյատևման և հետագա տարածման 

վերաբերյալ տարբեր ենթադրություններով պայմանավորված`  ժամանակի ընթացքում պոպուլյացիայի քանակի աճը 

ցույց տալու նպատակով մշակվել է նախնական մոդել: Նախատեսվում է տվյալ մոդելի հետագա զարգացում` ՏԳՊ-ից 

ստացված տվյալների հիման վրա: Նախնական մոդելը ենթադրում է, որ 20 տարվա ընթացքում  հնարավոր կլինի 

ապահովել պոպուլյացիայի աճ: 

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավվածություն  

Ծրագրի ողջ ընթացքում նախատեսվում է ապահովել ակտիվ ներգրավվածություն Բնապահպանության 

նախարարության, ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի, ինչպես նաև Հայաստանի բուսաբանական այգու կողմից: 

Ծրագիրը նախատեսում  է նաև համագործակցել տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների 

և  ԲՊՄՄ-ի հետ` տվյալ բուսատեսակը կարմիր գրքում ներառելու նպատակով պաշտոնական գնահատում 

իրականացնելու նպատակով: 
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3.3. Գորշ արջ (Ursus arctos) 

Գորշ արջ տեսակի համար բալանսի աճ ապահովելու նպատակով ձեռնարկվում են 

մի շարք գործողություններ, որոնք մանրամասնած են Տեսակի գործողությունների 

պլանում (ՏԳՊ): Այդ գործողությունները ներառում են հետևյալը. 

Ա) Ելակետային ուսումնասիրություն (Տես Աղյուսակ 8)` սահմանելու 

համար Ամուլսար լեռան վրա ներկայումս առկա Գորշ արջ տեսակի 

քանակային, սեռային և տեղաշարժման հատկանիշները: 

Բ) Ջերմուկում առաջարկվող ազգային պարկի ուսումնասիրություն` 

հայտնաբերելու համար Գորշ արջի ակռա պոպուլյացիան կամ 

համապատասխան կենսամիջավայրի առկայությունը: 

Գ) Ելակետային տվյալների կիրառում պարզելու համար, արդյոք Գորշ 

արջ տեսակի համար անհրաժեշտ է սահմանազատել առանձնացված 

տարածք, ինչպես նաև տվյալ կենսամիջավայրի հավանական 

կենսունակությունը Ծրագրի շինարարական և շահագործման 

փուլերի մեկնարկից հետո: 

Դ) Ազդեցությունների գնահատում և մեղմացման միջոցառումների 

ընտրություն` Ծրագրի ԿԿՊ-ի միջոցով իրականացվելիք 

մնացորդային ազդեցությունների քանակական արտահայտման 

նպատակով: 

Ե) Ծրագրի բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման մաս կազմող 

կենսամիջավայրի համապատասխանությանը նպաստող 

հնարավորությունների սահմանում, օրինակ` որսագողության 

կրճատմանն ուղղված գործողությունների կիրառմամբ:  
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Աղյուսակ 9. Գորշ արջ տեսակի վրա ազդեցությունների մասով ԶԶՎ/Բալանսի աճի ապահովման համար առաջարկվող 

մոտեցում  

 Մոտեցման համառոտ նկարագրություն 

Նպատակ  Համապատասխան կենսամիջավայրերի ԶԶՎ` պահպանելու համար Գորշ արջ տեսակի կենսունակ 

պոպուլյացիան Ծրագրի առկայության պայմաններում: 

 Տարածաշրջանում Գորշ արջ տեսակի համար բնապատկերի փոխկապակցության բարելավում: 

 Ժամանակի ընթացքում պոպուլյացիայի բալանսի աճի ապահովում` պաշտպանության և խախտման ու 

որսագողության կրճատմանն ուղղված ջանքերի իրականացմամբ: 

Առաջարկվող 

գործողություններ 

Գորշ արջ տեսակի համար համապատսախան կենսամիջավայրի ԶԶՎ ապահովելու նպատակով ձեռնարկվելիք 

գործողությունները մանրամասնած են Գորշ արջ տեսակի ՏԳՊ-ում: Ջերմուկում նոր ազգային պարկի ստեղծումը 

որոշակի պաշտպանություն է ենթադրում տվյալ տեսակի համար, ինչպես նաև որսագողությունը կառավարելու 

հնարավորություն է տալիս: Ամեն դեպքում հուսալի ելակետային տվյալներ ունենալու համար  անհրաժեշտ է 

իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ: Ամուլսար լեռան վրա և Ազգային պարկի տարածքում առկա 

արջերի թվաքանակի և շարժման ուղիների վերաբերյալ տվյալները ենթակա են ճշտման:       

Ազգային, 

տարածաշրջանային և 

համաշխարհային 

մասշտաբներով 

Գորշ արջ տեսակը հանդիսանում է Կովկասյան էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանով սահմանված 

առաջնահերթ տեսակ, որը գրանցված է որպես խոցելի տեսակ ՀՀ Կարմիր գրքում: Գորշ արջը ներառված է նաև ԵՄ 

Կենսամիջավայրերի Դիրեկտիվայի Հավելված IV-ում: Այն սահմանված է որպես առաջնահերթ տեսակ4 Կովկասյան 

էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանում և համարվում է Ամուլսար լեռան բնական կենսամիջավայրի հետ 

                                                
4
Տեսակներ, որոնք փորձագետների կողմից Էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանում (WWf, 2012) նշված են որպես հատուկ ուշադրության կարիք ունեցող,  
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պահպանության 

առաջնահերթությունների  

համապատասխանություն   

ասոցացվող հիմնական տեսակ, ինչը ԿՊ6-ի համաձայն ենթադրում է կրիտիկական կենսամիջավայր: Տվյալ 

տարածաշրջանում մեկուսացված ենթապոպուլյացիաների համար կենսամիջավայրերի փոխկապակցությունը 

բարելավելու, ինչպես նաև որսագողության մակարդակը իջեցնելուն ուղղված գործողությունների խիստ 

անհրաժեշտություն է զգացվում: Հայաստանի Խոսրով արգելոցում իրականացվում են պահպաննությանն ուղղված 

որոշ միջոցառումներ, իսկ Ջերմուկի տարածաշրջանում ձեռնարկվելիք պահպանության գործողությունները էլ ավելի 

կբարելավեն բնապատկերի հաջող փոխկապակցվածության հավանականությունը:       

Վնասի/օգուտների 

հաշվարկներ  

Մնացորդային ազդեցությունների հաստատումից հետո, դրանք նախատեսվում է արտահայտել կենսամիջավայրի 

տարածքի կորստի և ազդակիր պոպուլյացիայի համար համապատասխանության կտրվածքով: Բնական 

կենսամիջավայրերի համար առաջարկվող փոխհատուցման միջոցառումների հավանական ներդրումը 

գնահատվելու է կենսամիջավայրերի միավորների կողմից ստացված օգուտների կտրվածքով: Նախատեսվում է  

սահմանազատել նվազագույն կենսունակ կենսամիջավայրի տարածք և կատարել գնահատում` պարզելու համար 

արդյոք պոպուլյացիան ենթարկվում է որևէ այլ ճնշումների, ինչպիսիք են օրինակ որսագողությունը, որոնք 

հնարավոր է կառավարել կամ հակադարձել: Եթե տվյալ տեսակի որևէ կոնկրետ պահանջ չբավարարի բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցմանը, և եթե լրացուցիչ ուսումնասիրությունները հաստատեն էական մնացորդային 

ազդեցությունների առկայությունը, ապա ԶԶՎ/Բալանսի աճ ապահովելու նպատակով նախատեսվում է կատարել 

փոխհատուցման լրացուցիչ տարբերակների ուսումնասիրություն: Նշված լրացուցիչ միջցառումները կարող են լինել 

տարբեր վայրերում, ինչպես նաև կարող են արտահայտվել կենսամիջավայրի ստեղծման կամ վերականգնման 

միջոցառումների կամ այլ մեխանիզմների միջոցով, որոնք ուղղված են առկա կամ նոր պոպուլյացիաներին 

ուղղակիորեն աջակցելուն:         
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3.4. Այլ առաջնահերթ տեսակներ  

ԲՍԱԳ-ով սահմանվել են մի շարք այլ առաջնահերթ տեսակներ, որոնք կարող են 

ենթարկվել ազդեցությունների կամ որոնք հանդիպում են ավելի մեծ տարածքում: 

Դրանք չեն համապատասխանում ԿՉ6/ԿՊ6 կրիտիկական կենսամիջավայրերի 

շեմին, սակայն պահպանության առումով կարևորություն են ներկայացնում 

Հայաստանի, տարածաշրջանի կամ որոշ դեպքերում համաշխարհային 

մակարդակներով: Դրանց թվին են պատկանում օրինակ` 

 Գիշանգղը 

 Տափաստանային հողմավար բազեն 

 Մորուքավոր արշվանգղը 

 Վայրի հնդկահավը 

 Մարգահավը 

 Բվեճը 

 Սպիտակափոր սոխակ 

 Կարմիր բադը 

 Տափաստանային մկնաճուռակը (միգրացիոն չուի ընթացքում) 

 Կրկնակտցարը (միգրացիոն չուի ընթացքում) 

 Բեզուարյան այծը 

 Տեղական սողունների տեսակներ  

 

Իր ռազմավարության համաձայն, Ծրագիրը նախատեսում է լրացուցիչ 

պահպանության միջացառումներ, որոնք հնարավորին չափով կարող են նպաստել 

թռչուններին: Դա հնարավոր է իրականացնել հետևյալ գործողությունների  միջոցով. 

 Լրացուցիչ բնադրման վայրերի ապահովում, 

 Աջակցության տրամադրում Թռչունների պաշտպանության հայկական 

միությանը` տափաստանային հողմավար բազեի ընթացող 

ուսումնասիրության գործում, 

 Ջերմուկում առաջարկվող ազգային պարկի տարածքներում խոտհարքի հետ 

կապված ճնշումների և խախտումների նվազեցում: 
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2015թ-ին իրականացվելիք Ջերմուկի ազգային պարկի էկոլոգիական 

ուսումնասիրությունից հետո նախատեսվում է դիտարկել լրացուցիչ 

պահպանության գործողությունները Ծրագրի բնական կենսամիջավայրի 

փոխհատուցման միջոցառումներին ինտեգրելու հնարավորությունները: Բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցման հետ կապված պահպանության համար 

նախատեսված տարեկան ծախսերում նախատեսվում է ներառել թռչունների 

բազմացման կենսամիջավայրի բարելավմանն ուղղված միջամտությունները: 

Վերոնշյալ տեսակներից մի քանիսը նախատեսվում է ներառել Ծրագրի 

մշտադիտարկման ծրագրում` անսպասելի ազդեցությունները բացահայտելու և 

Ծրագրի ադապտիվ կառավարման մոտեցման մաս հանդիսացող լրացուցիչ 

միջոցառումների անհրաժեշտությունը հասկանալու նպատակով: Սա 

մասնավորապես վերաբերում է գիշանգղ, տափաստանային հողմավար բազե,  

սպիտակափոր սոխակ և կարմիր բադ տեսակներին:  
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Աղյուսակ 10. Առաջնահերթ տեսակներ  

 Մոտեցման համառոտ նկարագրություն 

Նպատակ Համապատասխան կենսամիջավայրերի ԶԶՎ և պահպանմանն ուղղված լրացուցիչ գործողությունների միջոցով 

առաջնահերթ տեսակների կենսունակ պոպուլյացիաների պաշտպանություն:  

Առաջարկվող 

գործողություններ 

2015 թ-ին իրականացվելիք ուսումնասիրությունների ընթացքում նախատեսվում է ընտրել համապատասխան 

կենսամիջավայրեր և սահմանել կառավարման այնպիսի միջամտություններ, որոնք կարող են դրական ազդցեցություն 

ունենալ կենսամիջավայրերի որակի կամ թռչունների քանակի վրա: Դա հնարավոր է իրականացնել օրինակ բնադրման 

վայրեր ապահովելու կամ որսագողության մակարդակը նվազեցնելու միջոցով:    

Ազգային, 

տարածաշրջանային և 

համաշխարհային 

մասշտաբներով 

պահպանության 

առաջնահերթությունների  

համապատասխանություն   

Այլ առաջնահերթ տեսակների պահպանմանն ուղղված Ծրագրային գործողությունները իրականացվելու են երկրի և 

տարածաշրջամի համար մշակված պահպանության պլանների համաձայն:  

Կովկասյան էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանով սահմանված առաջնահերթ տեսակները ներառում են 

բեզուարյան այծ տեսակը, որն ունի հաստատված պոպուլյացիա Արփա կիրճում, ինչպես նաև Ծրագրի բնական 

կենսամիջավայրի փոխհատուցման համար առաջարկվող տարածքում:  

 Ենթադրվում է, որ բեզուարյան այծը չի կրելու ուղղակի ազդեցություն, սակայն առկա պոպուլյացիաները մեկուսացած են և 

վտանգված են որսագողության  հնարավորությամբ, ինչպես նաև գենետիկ մեկուսացման փաստով: Տվյալ տեսակը գտնվում 

է ոչնչացման եզրին իր նախկին տարածման շրջանի շատ վայրերում, այն գրանցված է ԲՊՄՄ Կարմիր գրքում որպես 

խոցելի և ներառված է Հայաստանի Կարմիր գրքում: Տվյալ տեսակը հանդիպում է Ծրագրի ազդակիր տարածքի 

շրջակայքում և կարող էր հանդիպել այդ տարածքի սահմաններում նախկինում: Ջերմուկում ազգային պարկի 

հիմնադրումը կնպաստի բեզուարյան այծ տեսակին, մասնավորապես եթե իրականացվեն որսի վերահսկմանն ուղղված 

արդյունավետ միջոցառումներ: Արոտավայրերի կրճատումը նույնպես կնպաստի այդ տեսակին: Ինչպես նշված է 

Կովկասյան էկոտարածաշրջանի պահպանության պլանում. “անհրաժեշտ է ներգրավել տեղացի բնակչությանը 
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պահպանության գործողությունների իրականացման գործընթացին, քանի որ որսագողությունը հանդիսանում է տվյալ 

կենդանու հիմնական սպառնալիքը:” Համայնքների ներգրավումը  առաջարկվող Ազգային պարկի միջոցառումներին 

նախատեսվում է սկսել 2015 թ-ին:  

Վնասների/օգուտների 

հաշվարկներ  

Յուրաքանչյուր առաջնահերթ տեսակի համար նախատեսվում է դիտարկել բնական կենսամիջավայրի պաշտպանության և 

ուժեղացման միջոցով ակնկալվող հնարավոր օգուտները: 2015 թ-ի ուսումնասիրությունների վրա հիմնվելով` 

յուրաքանչյուր տեսակի համար դիտարկվելու են լրացուցիչ կոնկրետ պայմաններ, ինչպես նաև ընտրվելու են 

կառավարման այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են բարելավել կենսամիջավայրի վիճակը կամ ավելացնել 

պոպուլյացիայի թվաքանակը կամ կենսունակությունը:  

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավվածություն  

Առաջնահերթ տեսակների պահպանության հետ կապված խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև դրանց պոպուլյացիաների 

անվտանգության ապահովմանն ուղղված Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ 

բնակչությանը տեղեկացնելու առումով, կարևորվում է երկրում գործող ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցությունը: 
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4. Եզրակացություններ 

Ամուլսար ծրագրի համար կազմված ԲՍԱԳ-ը, ինչպես նաև ՄՖԿ ԿՉ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի 

պահանջներին համապատասխանելու նպատակով կատարված ԲԿՄԳ -ն հաստատում 

են բնական կենսամիջավայրի վրա զգալի բացասական մնացորդային ազդեցությունների 

վերացման նպատակով կենսաբազմազանության փոխհատուցման անհրաժեշտությունը: 

Կարող են պահանջվել նաև փոխհատուցման միջոցառումներ  Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի և Գորշ արջ տեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրերի բալանսի աճն 

ապահովելու համար, ինչը սակայն ենթակա է հաստատման լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններից և հետազոտություններից հետո:     

Ծրագրի շրջանակներում բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման համար 

տեղայնքներ ընտրելու և կառավարման գործողություններ սահմանելու համար 

անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք: Միևնույն ժամանակ, առկա է մեծ 

համոզմունք, որ փոխհատուցումը հնարավոր է ապահովել Ջերմուկի ազգային պարկի 

ստեղծման հետ մեկտեղ: Նախատեսվում է մշակել Կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման կառավարման պլան (ԿՓԿՊ), որտեղ կսահմանվեն առաջակվող 

փոխհատուցման միջոցառումների համար տեղայնքներն ու իրականացվելիք 

կառավարման գործողությունները, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների 

շարունակականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: ԿՓԿՊ-ով 

նախատեսվում է նաև ընտրել շահագրգիռ և ներգրավված կողմերին, ինչպես նաև 

սահմանել Սկզբունք 6-ով նախատեսված ԲԿՓԾ չափանիշին համապատասխանող 

ներգրավվածության ու մասնակցության գործընթաց:           

Ծախսերի մոտավոր հաշվարկ կատարելու նպատակով Լիդիանի և 

համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև տեղի է ունեցել նախնական 

խորհրդակցություն: Այդ ծախսերը վերջնականապես կսահմանվեն 2015 թ-ին 

իրականացվելիք ուսումնսիրություններից հետո, որոնք կտրամադրեն կառավարման 

գործողությունների վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկատվություն: Աղյուսակ 10-ում 

ներկայացված է կենսաբազմազամնության փոխհատուցման իրականացման ու լրացուցիչ 

նախագծման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման նախնական հաշվարկը: 
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Աղյուսակ 11. Փոխհատուցման և լրացուցիչ պահպանման գործողությունների 

համար անհրաժեշտ նախնական ծախսերի համառոտագիր  

Միջոցառում Նկարագրություն Տևողություն Անհրաժեշտ 

ֆինանսավորում, 

 $ միլիոն ԱՄՆ 

դոլար (նախնական 

հաշվարկներ) 

Կենսաբազմազանության փոխհատուցումներ 

Ջերմուկի 

ազգային 

պարկ 

Բնական կենսամիջավայրի վրա 

էական մնացորդային 

ազդեցությունների դեպքում 

նախատեսված փոխհատուցում 

Անժամկետ և 15 

տարիների ընթացքում 

բնական 

կենսամիջավայրին 

հասցված զրոյական 

զուտ վնասն 

ապացուցելու 

նպատակով 

Պայմանական 

հաշվարկները 

ստորև ` 

Ազգային 

պարկի 

հիմնում 

Կառավարման պլանավորում, 

սահմանների սահմանագծում, 

ուսուցողական ծրագրեր, 

հասարակության հետ կապեր, 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

ծրագիր հարակից համայնքներում 

(աջակցման գոտու ծրագիր)  

Նախնական ներդրումներ 

հիմնադրման ծախսերը 

ծածկելու նպատակով  

3.0  

Ազգային 

պարկի 

հիմնում 

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավվածություն, 

հասարակության հետ կապեր և 

խորհրդատվություններ 

“հավանություն” ստանալու 

նպատակով: Համագործակցություն 

կառավարության և 

բնապահպանության 

նախարարության հետ:   

Նախնական ներդրումներ 0.5 
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Միջոցառում Նկարագրություն Տևողություն Անհրաժեշտ 

ֆինանսավորում, 

 $ միլիոն ԱՄՆ 

դոլար (նախնական 

հաշվարկներ) 

Ազգային 

պարկի 

հիմնում 

Ենթակառուցվածքների զարգացում, 

սարքավորումներ, մեքենաներ, 

շինություններ, հասանելիություն 

Նախնական ներդրումներ 0.5 

Ազգային 

պարկի 

շահագործում5 

Վարչարարություն, կադրերի 

վերահսկողություն, 

հետազոտություն և 

մշտադիտարկում, կրթական և 

այցելուների կառավարման 

ծրագրեր  

Տարեկան կառավարման 

ծախս  

0.2  

Պահպանման 

գործողություն

ների 

նախագծում  

Կարող է պահանջվել մեթոդների 

ստուգում դաշտային 

պայմաններում և հնարավոր է 

Էկոհամակարգային 

ծառայությունների դիմաց 

վճարումներ` պարկի ներկայիս 

օգտագործողներից մի քանիսին 

կառավարման փոփոխման և 

եկամուտների կորստի դիմաց 

փոխհատուցելու համար: 

Սա անհրաժեշտ է փոխհատուցման 

գործողությունների 

արդյունավետությունը 

հաստատելու համար: 

 

Առաջին 3 տարիներ, 

Տարեկան արժեքը  

0.2 

                                                
5
 Լիդիանը պատասխանատու չէ բոլոր կառավարման ծախսերի համար, սակայն ֆինանսավորելու է իր փոխհատուցմանն 

ուղղակիորեն առնչվող ծախսերը` հաստատման պայմանով: 
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Միջոցառում Նկարագրություն Տևողություն Անհրաժեշտ 

ֆինանսավորում, 

 $ միլիոն ԱՄՆ 

դոլար (նախնական 

հաշվարկներ) 

Փոխհատուցմ

ան դրական 

արդյունքների 

ապահովմանն 

ուղղված 

տարեկան 

կառավարում  

Պահպանության կամ կառավարման 

կոնկրետ գործողություններ: Այդ 

գործողությունները մանրամասնած 

չեն տվյալ փուլում, այդ իսկ 

պատճառով ծախսերը խիստ 

պայմանական են: 

Մոտավոր տարեկան 

կառավարման ծախսեր  

0.6 

Տափաստանա

յին հողմավար 

բազե 

(պահպանությ

ան լրացուցիչ 

գործողություն

) 

Համագործակցություն Հայաստանի 

թռչունների պահպանման միության 

հետ` թռչունների տեղաշարժը  

արձանագրելու, ինչպես նաև 

Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման փուլերի ընթացքում 

բնադրման գաղութների ստեղծման 

հաջողությունները 

մշտադիտարկելու նպատակով: 

 0.2 

Չնախատեսվ

ած ծախսեր 

Կարմիր 

գրքում 

գրանցված այլ 

տեսակների 

համար 

կոնկրետ 

գործողություն

ների 

անհրաժեշտու

թյան դեպքում  

  0.2 
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Միջոցառում Նկարագրություն Տևողություն Անհրաժեշտ 

ֆինանսավորում, 

 $ միլիոն ԱՄՆ 

դոլար (նախնական 

հաշվարկներ) 

Չնախատեսվ

ած ծախսեր 

Մատնունի 

ծիրանավոր 

տեսակի 

փոխհատուցմ

ան համար, 

ըստ 

անհրաժեշտու

թյան  

  0.2 

Մատնունի 

ծիրանավոր 

տեսակի վրա 

ազդեցություն

ների 

փոխհատուցո

ւմ  

Փոխհատուցման անհրաժեշտությունը հաստատելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

դրան աջակցելու նպատակով պահանջվում է հետազոտական ծրագրի իրականացում: 

 

Հետազոտական ծրագիր և 

բուսաբանական այգու 

շինությունների հիմնում  

4 տարի 0.68 

Պահպանվող բնապատկերի 

ստեղծումը / կանխարգելվող ռիսկի  

փոխհատուցումը 

(անհրաժեշտությունը ենթակա է 

հաստատման վերոգրյալ ծրագրի 

արդյունքում) 

Անժամկետ 0.5 
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