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Հավելված 4.10.3  Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում 
Հավելված 4.10.4  Չղջիկների հետազոտություն, 2014թ. օգոստոս 
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Հավելված 4.10.9  Ամուլսարում Գորշ արջի հետազոտություն (Ursus arctos). Միջանկյալ 

հաշվետվություն (2015թ. հոկտեմբեր) 
Հավելված 4.10.10 Ամուլսարում սողունների և երկկենցաղների հետազոտություն, 2015թ. նոյեմբեր 
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4.10 Կենսաբազմազանություն 

4.10.1 Մոտեցում և մեթոդներ 

Ծրագրի իրականացման հնարավոր ազդեցությունը կրող կենսաբազմազանության 

և էկոհամակարգերի ելակետային տվյալների մշակման ժամանակ 

տեղեկատվությունը ստացվել է բնության պահպանման և պաշտպանության 

մասին ՀՀ օրենքներից, ՀՀ-ի կողմից ստորագրված համապատասխան միջազգային 

կոնվենցիաներից և պայմանագրերից, ինչպես նաև կենսաբազմազանության և 

էկոհամակարգերի վերաբերյալ միջազգային այլ քաղաքականություններից և 

չափորոշիչներից:  

ՄՖԿ-ի թիվ 6 կատարողական ստանդարտի (2012թ.) և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 

կատարողական պահանջի համաձայն` Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերության 

նպատակն է չունենալ բնական կենսամիջավայրի <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> և 

ապահովել <հաշվեկշռի ավելացում> կրիտիկական կենսամիջավայրի ցանկացած 

մնացորդային ազդեցությունների նպատակով: 

 

Ուսումնասիրվել են առկա տվյալները՝ նպատակ ունենալով առանձնացնել այն 

կենսաբազմազանությունն ու էկոհամակարգերը, որոնք կարող են Ծրագրի 

ազդեցությունը կրել, ինրպես նաև պարզել հետևյալ տարրերի հնարավոր 

առկայությունը՝ 

 

  Բնության պահպանության օրենսդրորեն պաշտպանվող տարածքները, 

որոնք գտնվում են Ծրագրի հնարավոր ազդեցության գոտում, և այն 

տարածքները, որոնք միջազգայնորեն ճանաչված են որպես մեծ 

կենսաբազմազանություն ունեցող տարածքներ, ներառյալ 

Կենսաբազմազանության կարևորագույն տարածքները, համաշխարհային 

200 Էկոշրջանները, Էնդեմիկ թռչունների տարածքները և կարևորագույն 

թռչնաբանական տարածքները (ԿԹՏ). 

  ՀՀ-ում պաշտպանվող տեսակները (գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում). 

  Այն տեսակները, որոնք ըստ մասնագետների համարվում են վտանգի եզրին 

գտնվող կամ ՀՀ-ում կամ տարածաշրջանում դրանք նվազում են, ինչի 

պատճառով Ծրագրի ազդեցության տարածքը կարող է համարվել 

առանցքային բնական կենսամիջավայր.  
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  Թիվ 6 կատարողական ստանդարտի կամ թիվ 6 կատարողական պահանջի 

համաձայն սահմանված բնական կենսամիջավայրերի տարածքները. 

  Տեսակներ, որոնք կարող են առաջացնել կրիտիկական բնական 

կենսամիջավայր` 6 կատարողական ստանդարտի կամ թիվ 6 

կատարողական պահանջի համաձայն: Այստեղ ներառված են այն 

տեսակները, որոնք Բնության պահպանության միջազգային միության 

(ԲՊՄՄ) կողմից ընդգրկվել են համաշխարհային և եվրոպական 

մակարդակով Անհետացման կամ Ծայրահեղ անհետացման ցուցակներում, 

ինչպես նաև տեսակներ, որոնք համապատասխանում են կատարողականի 

ստանդարտներում ներառված այլ չափանիշներին, և 

  Բնական կենսամիջավայրեր կամ էկոհամակարգեր, որոնք կարող են 

համարվել «կրիտիկական»` թիվ 6 ԿՉ/ թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն: 

   

Կենսաբազմազանության գնահատման համապարփակ գործիքի (ԿԳՀԳ) միջոցով  

նույնպես ստացվել է տեղեկատվություն միջազգայնորեն ճանաչված «Հիմնական 

կենսաբազմազանության տարածքների», օրենսդրորեն պահպանվող 

տարածքների և ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում ընդգրկված տեսակների 

բաշխվածության վերաբերյալ: 

 

Դաշտային հետազոտությունները նախագծվել են գրականության 

ուսումնասիրության և կենսաբազմազանության ոլորտի համապատասխան 

մասնագետների հետ խորհրդատվության հիման վրա (տեղական և միջազգային, 

գիտական հաստատություններ, կենսաբազմազանության ոլորտի ՀԿ-ների), 

ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով. 

  Հայաստանի թռչունների պահպանման միություն (ՀԹՊՄ), 

  Կովկասի բնության հիմնադրամ, 

  Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամ (ԲՀՀ), 

  Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (2011 և 2012 թթ. ընթացքում), 

  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

(ՀՀ ԳԱԱ) Բուսաբանության ինստիտուտ, և 

  ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ինստիտուտ: 
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Գրական աղբյուրները, որտեղից վերցվել են ՀՀ-ի կենսաբազմազանության 

վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները, ներառում են. 

  ՀՀ Կարմիր գիրք 2010թ.,  

  Քեմոնիքս Ինթերնեշնլ Ինք.` «Հայաստանի կենսաբազմազանության 

ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր» 2000թ., 

  Բնապահպանության նախարարություն` «ՀՀ կենսաբազմազանության 

ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր» (Հայաստանի 

Հանրապետություն, Երևան, 1999թ.), 

  Բնապահպանության նախարարություն` «Կենսաբանական բազմազա-

նության մասին կոնվենցիային ուղղված Առաջին ազգային զեկույց», 

ներառյալ Հայաստանի կենսաբազմազանության վերաբերյալ ազգային 

ուսումնասիրությունը (1999թ.) և 

  Ն. Խանջյան, Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները,  

ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, 2004թ.:  

 

Օգտագործված առցանց աղբյուրները.  

  Հազարամյակի էկոհամակարգերի գնահատում` 

http://www.maweb.org/en/index.aspx (մուտքը` 2014թ.-ի հուլիսի 04-ին..), 

  Հայաստանի կենսաբազմազանություն`  

http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/armenia/index.htm  

(մուտքը` 2014թ.-ի հուլիսի 04-ին), և 

  ԲՊՄՄ-ի վտանգված տեսակների կարմիր ցուցակը` 

http://www.iucnredlist.org/ (մուտքը` 2014թ.-ի հուլիսի 04-ին):  

 

Դաշտային հետազոտությունների ընդհանուր նկարագիրը  

Ամուլսարում կենսաբազմազանության նախնական վիճակի վերաբերյալ 

տվյալները հավաքվել են երկար տարիների ընթացքում՝ ոսկու հանքավայրի 

հայտնաբերումից հետո: Աղյուսակ 4.10.1-ում համառոտ ներկայացված են 2008-

2015 թթ. ընթացքում իրականացված բնապահպանական հետազոտությունները, 

իսկ Հավելված 4.10.1 և 4.10.2-ում ներառված է բոլոր հետազոտությունների 

ընթացքում գրանցված բուսատեսակների և կենդանատեսակների ցանկը: Ձմռան 

ընթացքում հետազոտությունները դժվար են կամ անհնար հաստ ձնածածկույթի 
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պատճառով: Սա, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ շատ տեսակներ ձմեռում, 

պասիվ կամ քնած են ձմռանը, նշանակում է, որ դաշտային հետազոտությունները 

սովորաբար անց են կացվում գարնան և վաղ աշնան միջև ընկած 

ժամանակաշրջանում, թեպետ կան որոշ հետազոտություններ, որոնք կատարվում 

են ձմռանը:   

 

2008-2011 թթ. ընթացքում իրականացված նախնական դաշտային ելակետային 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կենսաբազմազանության որոշ տարրեր 

մանրակրկիտ հետազոտության կարիք ունեն: 2012թ.-ին իրականացվել են 

լրացուցիչ դաշտային հետազոտություններ` ծրագրի ազդեցության տարածքի 

բուսականության կազմի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու նպատակով: 2012թ.-ին իրականացված բուսաբանության ոլորտում 

լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել է Ամուլսար լեռան 

վրա Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha Juz) տեսակի առկայությունը: 

Այս տեսակն ընդգրկված է ՀՀ Կարմիր գրքում որպես «ծայրահեղ վտանգված» 

տեսակ և նախկինում հայտնի է եղել միայն Հայաստանի երկու այլ 

տարածքներում: Հետևաբար այս տեսակի կապակցությամբ մասնագիտական 

խորհրդատվություն ստանալու նպատակով ընկերությունը դիմել է ՀՀ ԳԱԱ-ի 

բուսաբանության ինստիտուտ: Բացահանքի, դատարկ ապարների լցակույտի և 

վերամշակման կայանի համար նախատեսված տարածքները հետազոտվել են ՀՀ 

ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի Ֆիզիոլոգիայի և բնապահպանական 

եկրաբուսաբանության բաժնի ղեկավար, կենսաբանական գիտությունների 

դոկտոր Գ.Մ. Ֆայվուշի կողմից՝ պոպուլյացիայի բաշխվածության և չափի որոշ 

ցուցանիշներ պարզելու համար: 2012թ.-ի օգոստոս ամսվա ընթացքում Գեոթիմի 

կողմից ուսումնասիրություններ են անցկացվել հարակից տարածքներում` այլ 

պոպուլյացիաների հնարավոր հայտնաբերման նպատակով, և 2013թ.-ին ավելի 

մանրամասն հաշվառումներ են կատարվել ՄԹ-ի Քեմբրիջի համալսարանի 

բուսաբանի կողմից:  2014թ.-ին պոպուլյացիայի բաշխման սահմանագծում 

կատարվել են հավելյալ տարածքների որոնումներ: 

 

2013թ.-ի ընթացքում նաև իրականացվել է Ծրագրի ազդեցության տարածքի 

վրայով անցնող և/կամ տարածքից օգտվող չվող գիշատիչ թռչունների մանրամասն 
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հաշվառում` ելնելով գիշանգղ (Neophron percnopterus) տեսակի համար հնարավոր 

կրիտիկական կենսամիջավայրի առկայությունից, որն ընդգրկված է ԲՊՄՄ-ի 

անհետացող տեսակների ցուցակում, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ Ծրագրի 

ազդակիր տարածքը կարող է լինել կարևոր միգրացիոն կանգառներից մեկը:   

 

2014թ.-ի ընթացքում իրականացվել են Ծրագրի ազդակիր տարածքի համար 

նախատեսված լրացուցիչ բուսաբանական հետազոտություններ, ինչպես նաև 

բազմացող թռչունների, ջրային տեսակների և չղջիկների հետազոտություններ: 

Ծրագրի ազդեցության տարածքի օգտագործումը գիշատիչ թռչունների կողմից 

նույնպես վերահսկվում է՝ հիմնվելով գիշանգղի կերային նմուշների և Ջերմուկի 

կիրճում տափաստանային հողմավար բազեի որսորդական նմուշների վրա: ՀՀ 

ԳԱԱ Բուսաբանության և կենդանաբանության ինստիտուտները շարունակաբար 

իրականացնում են երկարատև վերահսկիչ հետազոտություններ: 

 

Ամուլսար լեռան վրա և շրջակա տարածքում 2015թ.  իրականացվեց Գորշ արջի 

(Ursus arctos) ելակետային վիճակի ուսումնասիրություն: Այս տեսակի վրա 

հատուկ ուշադրությունը կապված է Եվրոպական Միության Կենսամիջավայրերի 

Դիրեկտիվի համաձայն նրա պահպանվող կարգավիճակի հետ: Ծրագիրը 

պարտավորվել է հետևել նշված դիրեկտիվի պահանջներին, քանի որ Ծրագրի 

բաժնետերերից է հանդիսանում նաև Վերակառուցման և զարգացման 

եվրոպական բանկը: Բացի այդ, 2015թ. Ամուլսար լեռան վրա իրականացվեց նաև 

երկկենցաղների և սողունների լրացուցիչ ելակետային ուսումնասիրություն, քանի 

որ Ամուլսարը հարմար կենսամիջավայր է ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակների համար: 

 

Ամուլսարի Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի նախորդ հաշվետվություններում նախատեսվում էր 

փոխհատուցման տարբերակների ստեղծում, որի նպատակն էր փոխհատուցել 

բնական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի ազդեցությունների համար: 

Փոխհատուցումը նախագծելու նպատակով Ջերմուկ քաղաքի հյուսիսում և 

արևմուտքում գտնվող տարածքում, որին առաջարկվում է տալ Ազգային պարկի 

կարգավիճակ, իրականացվեց նախնական էկոլոգիական հետազոտություն: Այս 

հետազոտությունների արդյունքները ամփոփ նկարագրվում են ելակետային 
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վիճակի մասին այս գլխում: Առաջարկվող փոխհատուցման տարբերակի 

հիմնավորումն ու մանրամասները նկարագրվում են Գլուխ 6.11-ում: 

 

4.10.2 բաժնում տրվում է կենսաբազմազանության միջազգային և ազգային 

իրավիճակի նկարագրությունը: Առկա գրականության և տվյալների 

ուսումնասիրության համաձայն, այդ թվում ԿԳՀԳ-ն, կենսաբազմազանությունը 

կարող է կրել Ծրագրի իրականացման ազդեցությունը: 

 

4.10.3 բաժնում տրվում են բացատրություններ հետազոտությունների մեթոդների 

վերաբերյալ, որոնք օգտագործվել են բուսականության և բույսերի համար, և 

նկարագրվում է հիմնական բուսական աշխարհը և տեսակները, որոնք 

հայտնաբերվում են բազային հետազոտությունների արդյունքում: Մյուս 

բաժիններում նկարագրվում է կենդանիների յուրաքանչյուր կարգաբանական 

խմբի համար մոտեցումները` Ծրագրի ազդեցության տարածքում դրանց առկա 

վիճակի նկարագրության հետ միասին: 

 

Աղյուսակ 4.10.1. Բնապահպանական հետազոտությունների համառոտ 

նկարագրությունը 

Տարեթիվ Հետազոտություն 

2008-2010թթ. 
ընթացքում  

Գրականության ուսումնասիրություն` բացահայտելու այն տեսակները, 
որոնք հավանական է, որ առկա են բոլոր կարգաբանական խմբերում, 
ինչպես նաև Գեոթիմի կողմից իրականացված նախնական 
հետազոտություններ բուսականության, բույսերի, թռչունների և 
կաթնասունների վերաբերյալ  

2008-2011թթ. 
ընթացքում 

Սողունների և երկկենցաղների հետազոտություն` իրականացված 
Գեոթիմի կողմից, և թռչունների ու ցամաքային անողնաշարավորների 
հետազոտություն` իրականացված Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի կողմից 

2011թ.-ի 
օգոստոս  

Քաղցրահամ ջրերի էկոլոգիա, ներառյալ պատահական գրանցումներ 
ձկների վերաբերյալ: Հետազոտությունն իրականացվել է Գոլդերի 
կողմից:  

2011թ. 
հոկտեմբեր 

Կաթնասունների հետազոտություն` իրականացված Գեոթիմի կողմից, 
Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի/ Կենդանաբանության 
գիտական կենտրոնի մասնակցությամբ 

2011թ.-ի 
փետրվարից 
մինչև  
2012թ.-ի 

Բազմացող և չվող թռչունների և ցամաքային անողնաշարավորների 
(թիթեռներ, ցեցեր, ճպուռներ, երկարաթև ճպուռներ և բզեզներ) 
հետազոտություն` իրականացված Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի կողմից 
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Աղյուսակ 4.10.1. Բնապահպանական հետազոտությունների համառոտ 

նկարագրությունը 

Տարեթիվ Հետազոտություն 
մարտ 

2012թ. 

Էթնոբուսաբանական ուսումնասիրություն (բույսեր, որոնք 
օգտագործվում են որպես դեղաբույսեր)` իրականացված Գեոթիմի 
կողմից 
Կենսաբազմազանության գնահատման համապարփակ գործիքով 
(ԿԳՀԳ) որոնում 
Արբանյակային պատկերներ և բազմասպեկտրալ տվյալների 
վերլուծություն, ներառյալ Նորմալացված տարբերությամբ 
բուսականության ինդեքսը (NDVI) և հողի կազմը` իրականացված 
Աստրիում ՍՊԸ-ի կողմից: 
Լրացուցիչ բուսականության լայնակի կտրվածքներ և քառակուսիների 
բաժանում` բույսերի խմբերը հատկորոշելու համար: Աշխատանքը 
կատարվել է Գեոթիմի կողմից` ստանալով Թրեուիք բնապահպանական 
խորհրդատուների և Ուորդել Արմսթրոնգ ընկերության տվյալները:  
Հատուկ հետազոտություններ` Ծրագրի ազդեցության տարածքում ՀՀ 
Կարմիր գրքում գրանցված Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 
քանակները որոշելու համար, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ 
պոպուլյացիաների հայտնաբերման նպատակով առավել լայն 
ուսումնասիրություններ (Գեոթիմ և ՀՀ բուսաբանության ինստիտուտ):  

2013թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում Մատնունի ծիրանավորի 
ենթապոպուլյացիայի մանրակրկիտ հաշվում, ինչպես նաև շրջապատող 
լեռների լրացուցիչ հետազոտություններ 
Բնական բուսականության քարտեզագրում դ-ր Փիթեր Քերիի (Քեմբրիջի 
համալսարան) և Թրեուիքի բնապահպանական խորհրդատուների 
կողմից  

Հետազոտություններ` Ծրագրի ազդեցության տարածքում  ՀՀ Կարմիր 
գրքի բուսատեսակների և կովկասյան և անդրկովկասյան էնդեմիկ 
բուսատեսակների առկայությունը և բաշխվածությունը որոշելու 
նպատակով 

Ձկների և բենթոս (հատակում ապրող) կենդանական աշխարհի 
հետազոտություններ` իրականացված Գոլդերս Ասոշիեյթս 
կազմակերպության և Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 
ինստիտուտի կողմից:   
Կաթնասունների, սողունների, երկկենցաղների, ցամաքային և ջրային 
անողնաշարավորների վերաբերյալ այլ հետազոտություններ` 
իրականացված Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 
/Կենդանաբանության գիտական կենտրոնի կողմից 

 
 
 

Փոփոխված ծրագրի լրացուցիչ բուսաբանական հետազոտություններ  
Բազմացող թռչունների և գիշատիչների լրացուցիչ հետազոտություններ, 
մասնավորապես`գիշանգղի կողմից ծրագրի ազդեցության տարածքի 
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Աղյուսակ 4.10.1. Բնապահպանական հետազոտությունների համառոտ 

նկարագրությունը 

Տարեթիվ Հետազոտություն 
 
2014թ. 
 
 
 

օգտագործումը 
Հետագա հետազոտություններ քաղցրահամ ջրերի էկոլոգիայի և գորշ 
արջի կողմից ծրագրի ազդեցության տարածքի օգտագործումը 
Հետագա հետազոտություն չղջիկների կողմից Ծրագրի օգտագործումը 
 

 
 
2015թ. 
 
 
 
 

Տեսախցիկների և մազորսիչների կիրառմամբ Գորշ արջի ելակետային 
վիճակի ուսումնասիրություն Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս, 
Ալբերտա Իննովեյթս ընկերությունների և ՀՀ Կենդանաբանության 
ինստիտուտի կողմից (ուսումնասիրությունները շարունակվում են, 
կավարտվեն 2016թ.): 
Երկկենցաղների և սողունների հետազոտություն Ամուլսարում 
Ընդհանուր էկոլոգիական ելակետային ուսումնասիրություն 
նախատեսվող Ազգային պարկի տարածքում, որը թույլ կտա կազմել 
Ծրագրի փոխհատուցման նախագիծը: 

 
4.10.2 Կենսաբազմազանության ընդհանուր վիճակը 

Ինչպես ընդհանրապես բնորոշ է կովկասյան տարածաշրջանին, ՀՀ-ն ապահովում 

է բույսերի և կենդանիների բազմազանություն, որոնց մեծ մասն էնդեմիկ է կամ 

համարվում է կարևոր ազգային, տարածաշրջանային կամ համաշխարհային 

մակարդակով բնության պահպանման համար: ՀՀ-ի հարուստ 

կենսաբազմազանությունն արտացոլում է.  

  ՀՀ-ի երկրաբանության, ռելիեֆի, բարձրության միջակայքերի 

բազմազանությունը և կլիման (լանդշաֆտների յոթ հիմնական տեսակները 

գտնվում են Հայաստանի տարբեր բարձունքային գոտիներում 

համեմատաբար փոքր տարածքի հետ), 

  ՀՀ-ի տեղադիրքը հիմնական կենսաերկրաբանական գոտիների 

հանգույցում, 

  Ավանդական, համեմատաբար ցածր ինտենսիվությամբ հողօգտագործման 

երկարատև պատմությունը և, 

  ՀՀ-ի դիրքը` կապված թռչունների, հատկապես չվող գիշատիչ թռչունների 

միջազգային չվուղու հետ: 

 

ՀՀ-ի ամբողջ տարածքը գտնվում է կենսաբազմազանության համաշխարհային 

կարևորության շրջանում` Կովկասյան կենսաբազմազանության թեժ կետում 
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(մոլորակի բուսական և կենդանական աշխարհի 34 ամենահարուստ և ամենա-

վտանգված արգելոցներից մեկը, որը հայտնաբերվել է Conservation International 

կազմակերպության կողմից), որը զբաղեցնում է 500 000 քառակուսի կիլոմետր 

լեռնային տարածք Եվրասիայում` Սև և Կասպից ծովերի միջև՝ ընդրգկելով 

Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի և 

Թուրքիայի որոշ փոքր մասեր: Թեժ կետում առկա է կենդանիների և բույսերի մեծ 

բազմազանություն, ինչպես նաև որոշ կարգաբանական խմբերի էնդեմիզմի բարձր 

մակարդակ: ՀՀ-ն հատկապես կարևոր նշանակություն ունի որպես մշակա-

բույսերի վայրի տեսակների էնդեմիզմի կենտրոն և երկար ժամանակ համարվել է 

մշակաբույսերի և անասունների սելեկցիայի և բազմացման կենտրոն: Կան նաև 

համեմատաբար մեծ քանակությամբ էնդեմիկ կաթնասունների, սողունների և 

ձկների տեսակներ: Օրինակ` տարածաշրջանում սողունների 90 տեսակներից 20-

ը էնդեմիկ են: Ավարտին է մոտենում ԲՊՄՄ-ի` Կովկասի բույսերի ամբողջական 

ցանկի մշակման ծրագիրը: Կովկասյան թեժ կետում ներկայումս կա 

մոտավորապես 1600 էնդեմիկ բույս:   

 

Կովկասյան թեժ կետը նաև համարվում է Վայրի բնության համաշխարհային 

հիմնադրամի պահպանության 35 «առաջնահերթ վայրերից» մեկն աշխարհում: 

Ծրագրի տարածքն ընկած է Կովկասյան խառը անտառների էկոշրջանում, որը 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից ճանաչվել է որպես 

Համաշխարհային 200 Էկոշրջան ավելի մեծ Կովկասյան էկոշրջանի 

սահմաններում: Համաշխարհային 200 Էկոշրջանները Բնության համաշխարհային 

հիմնադրամի կողմից ճանաչվել են որպես համաշխարհային պահպանման 

գերակայություններ` պահպանման կարևորության և վտանգվածության 

պատճառով: 238 Համաշխարհային 200 Էկոշրջանների ցանկը ներառում է բոլոր 

հիմնական կենսամիջավայրերի տիպերը, էկոհամակարգերի տիպերը և 

յուրաքանչյուր հիմնական կենսամիջավայրի տիպի տեսակները: Կովկասյան 

խառը անտառների էկոշրջանը զբաղեցնում է 170 300 քառակուսի կիլոմետր 

տարածք` ներառելով Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև 

Հայաստանի որոշ մասեր: Էկոշրջանը ստացել է «կրիտիկական/անհետացող» 

կարգավիճակ` հողօգտագործման արագ փոփոխությունների, այդ թվում 

լայնատարած անտառահատումների պատճառով: Ծրագրի ազդեցության 
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տարածքը ներկայումս չի ներառում այն անտառների տեսակները, որոնք գտնվում 

են Էկոշրջանի առաջնահերթությունների շրջանակում, սակայն որոշ ցրված 

մնացորդներ առկա են Ծրագրի ազդեցության տարածքի եզրերին և շրջապատող 

լանդշաֆտներում` որպես այդպիսին ստեղծելով վերականգնման 

հնարավորություն: 

 

ՀՀ-ի ամբողջ տարածքը գտնվում է Birdlife International կազմակերպության 

Էնդեմիկ թռչունների տարածքում (ԷԹՏ)1, որը զբաղեցնում է 170 000 քառակուսի 

կիլոմետր տարածք և ներառում Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի և 

Թուրքիայի որոշ տարածքներ: ԷԹՏ-ը կարևոր նշանակություն ունի մի քանի 

սահմանափակ տեսակների, ինչպես նաև գիշատիչների բազմացող 

պոպուլյացիաների համար, և այն արտացոլում է Կովկասի` որպես թռչունների 

էնդեմիզմի կենտրոնի կարևորությունը: Հայաստանը կարևոր բնակավայր է նաև 

շատ չվող թռչնատեսակների, հատկապես չվող գիշատիչ թռչունների համար` 

ծառայելով որպես Աֆրիկայի և Եվրոպայի միջև միջազգային չվուղի:  

 

Ծրագրի տարածքի մերձակայքում կա 2 Կարևորագույն թռչնաբանական տարածք  

(ԿԹՏ)` Ջերմուկի և Գորայքի ԿԹՏ-ները (տե'ս Նկար 4.10.1, ): ՄՖԿ-ի թիվ 6 

կատարողական ստանդարտի սահմանման համաձայն` ԿԹՏ-ները 

«Կենսաբազմազանության հիմնական տարածքներ»2 են և որոշվել են ազգային 

մակարդակով` համաշխարհային ընդունված չափանիշների հիման վրա, որոնք 

հիմքեր են ապահովում «Կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների»3 

մեթոդաբանության համար: Ծրագրի նախորդ նախագիծն ընդգրկել է Գորայքի 

ԿԹՏ-ի զբաղեցրած տարածքը և ուղղակի ազդեցությունը: Թեև ներկա նախագիծը 

                                                      

1 Birdlife International (2014թ.) Էնդեմիկ թռչունների տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ - 
Կովկաս: Ներբեռնվել է http://www.birdlife.org կայքից 04/07/2014թ.-ին:  

2 Կենսաբազմազանության  հիմնական տարածքները (ԿՀՏ-ներ) կենսաբազմազանության պահպանման 
համաշխարհային նշանակություն ունեցող տարածքներ են, որոնք որոշվում են ազգային մակարդակով` 
համաշխարհայնորեն ընդունված չափանիշների և սահմանաչափերի հիման վրա:   

3 ԹԿՏ-ի չափանիշներին համապատասխանելու համար տարածքը պետք է պարունակի հետևյալը` մեկ կամ 
ավելի համաշխարհայնորեն վտանգված տեսակներ, մեկ կամ մի քանի էնդեմիկ տեսակներ, որոնք 
համաշխարհայնորեն սահմանափակվում են տվյալ տարածքով կամ շրջակա տարածաշրջանով, տեսակի 
զգալի համակենտրոնացումներ (օր.` միգրացիոն կարևոր կանգառներ, բնադրման վայրեր, բազմացման 
տարածքներ), համաշխարհային մակարդակով եզակի կենսամիջավայրի տիպերի և տեսակների 
հավաքածուների կարևոր օրինակներ:   

http://www.birdlife.org/
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զերծ է մնում դրանից, սակայն Տափաստանային հողմավար բազեները, որոնք 

ԿԹՏ-ի գլխավոր տարրերից մեկն են, որս անում են ծրագրի ազդեցության 

տարածքում:   

 

Գորայքի ԿԹՏ 
Գորայքի ԿԹՏ-ն ընդգրկում է բազմացող Տափաստանային հողմավար բազեի 

գաղութի շուրջը գտնվող ենթադրվող որսի տարածքի սահմանները, որը միակն է 

Հայաստանում: Տափաստանային հողմավար բազեի (Falco naumanni) 
թռչնատեսակի կարգավիճակը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում «խոցելիից» դարձել է 

«նվազ մտահոգիչ»` չնայած ՀՀ Կարմիր գրքում այն դեռ շարունակում է մնալ 

«խոցելի»: Լինելով Հայաստանի միակ բազմացող գաղութը` այն մեծ նշանակու-

թյուն ունի ազգային համատեքստում. այն գտնվում է «Հայաստանի թռչունների 

պահպանման միության» ընթացիկ մոնիտորինգի և հետազոտության, ինչպես նաև 

հանրային հետաքրքրության կենտրոնում: Գորայքի ԿԹՏ-ն որոշվել է նաև 

մեծաքանակ այլ տեսակների պատճառով, որոնք կապված են շրջապատող 

լեռների, Որոտան գետի հովտի և Սպանդարյանի ջրամբարի հետ Որոտանի 

միախառնման հատվածի գերխոնավ տարածքների հետ (տե'ս Աղյուսակ 4.10.2): 

Մյուս հիմնական տեսակները ներկայացված են Աղյուսակ 4.10.3-ում:  Այդ 

ցանկում ընդգրկված է գիշանգղը (Neophron percnopterus), որը ԲՊՄՄ-ի կողմից 

գրանցված է որպես «անհետացող», ինչպես նաև մի քանի այլ գիշատիչ տեսակներ, 

մեծ քանակությամբ ճնճղուկազգիներ և գերխոնավ տարածքներին բնորոշ 

թռչուններ:  

 
 

Աղյուսակ 4.10.2. Գորայքի ԿԹՏ-ի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ 
Գտնվելու վայրը ՀՀ Սյունիքի մարզ 

Կենտրոնական կոորդինատները 45o 46.73’ արևլ. 39o 41.05’ հս. 
ԿԹՏ չափանիշները A1, B2 
Տարածքը 5 923 հա 
Բարձրությունը 2 028 – 2 871մ 
ԿԹՏ-ի գնահատման տարեթիվը 2002թ. 

 

Աղյուսակ 4.10.3 Գորայքի ԿԹՏ-ի կարևորագույն տեսակները 
Տեսակ Սեզոն Ժամանակա- 

հատված 
Պոպուլյացիայի 

գնահատում 
Գնահման 

որակ 
ԿԹՏ 

չափանիշ 
ԲՊՄՄ 

դասակարգում 
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Falco naumanni 
Տափաստանային 
հողմավար բազե 

Բազմացում 1995-2006 
10-20 

բազմացող 
զույգ 

Լավ A1, B2 
Նվազագույն 

ռիսկային  

Neophron 
percnopterus 
Գիշանգղ 

Բազմացում 1995 
1-2 բազմացող 

զույգ Միջին A1 Վտանգված 

Buteo rufinus 
Տափաստանային 
ճուռակ 

Բազմացում 1995 
5-6 բազմացող 

զույգ 
Միջին B2 

Նվազ. 
ռիսկային 

Aquila chrysaetos 
Քարարծիվ Բազմացում 1995 2-3 բազմացող 

զույգ 
Միջին B2 Նվազ 

ռիսկային 
Ծանոթագրություն՝ 
BirdLife International կազմակերպության (2014թ.) կարևորագույն թռչնաբանական տարածքների 
տեղեկագիր. Գորայք1:  

 

Ջերմուկի ԿԹՏ 
Ջերմուկի ԿԹՏ-ն ունի թռչունների համար զանազան կենսամիջավայրեր, այդ 

թվում՝ լեռներ, լեռնամարգագետիններ և մարգագետնատափաստանները, ինչպես 

նաև Ջերմուկի կիրճը, որը գիշատիչ թռչունների բնադրման համար կարևոր 

կենսամիջավայր է: Այն նաև կարևոր է կարգաբանական այլ խմբերի, մասնավո-

րապես կաթնասունների պահպանման համար: Ջերմուկի ԿԹՏ-ն, գոյություն 

ունեցող հարակից այլ պահպանվող տարածքների հետ միասին, կազմում է 

առաջարկվող նոր Ջերմուկի Ազգային պարկի (տես աղյուսակ 4.10.4. Ջերմուկի 

ԿԹՏ-ի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության համար) մի մասը: Բազմացող 

գիշատիչ թռչուններից է գիշանգղը, որի 2-3 բների տարածքներ ենթադրաբար եղել 

են 2002թ.-ին, սակայն այժմ միայն մեկն է մնացել:        

 

 

Աղյուսակ 4.10.4. Ջերմուկի ԿԹՏ վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ 
 

Գտնվելու վայրը ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ 
Կոորդինատներ  45o 38.24’ արևելք 39o 47.59 հյուսիս 
ԿԹՏ-ի չափանիշներ A1, B2, B3 
Տարածք 9 467 հա 
Բարձրություն 1369-2685 մ 
ԿԹՏ-ի գնահատման տարեթիվը 2002թ. 
 

Ջերմուկի ԿԹՏ-ի առանցքային տեսակների պոպուլյացիաները ներկայացված են 

Աղյուսակ 4.10.5-ում: 
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Աղյուսակ 4.10.5. Ջերմուկի ԿԹՏ-ի առանցքային տեսակների պոպուլյացիաները 
Տեսակ Սեզոն Ժամանակա-

հատված 
Պոպուլյացիայի 

գնահատում 
Գնահատման 

որակ 
ԿԹՏ 

չափանիշ 
ԲՊՄՄ 

դասակարգում 

Alectoris chukar 
Քարակաքավ  Բազմացում 1995 

1500-2000 
առանձնյակ Միջին B2 

Նվազագույն 
ռիսկային 

Pernis apivorus 
Կրետակեր Բազմացում 1995 

2-3 բազմացող 
զույգ 

Միջին B3 
Նվազագույն 

ռիսկային 

Neophron 
percnopterus 
Գիշանգղ 

Բազմացում 1995 
2-3 բազմացող 

զույգ 
Միջին A1 Վտանգված 

Accipiter brevipes 
Եվրոպական 
ճնճղաճուռակ 

Բազմացում 1995 
3-5 բազմացող 

զույգ 
Միջին B2 

Նվազագույն 
ռիսկային 

Aquila chrysaetos 
Քարարծիվ Բազմացում 1995 

2-3 բազմացող 
զույգ 

Միջին B2 
Նվազագույն 

ռիսկային 
Crex crex 
Մարգահավ Բազմացում 1995 

Միայն 10-25 
արու 

Միջին B2 
Նվազագույն 

ռիսկային 
Ծանոթագրություն՝ BirdLife International կազմակերպության (2014թ.) Կարևորագույն թռչնաբանական 
տարածքների տեղեկագիր. Ջերմուկ  

 

Օրենսդրորեն պահպանվող տարածքներ 
ՀՀ-ում գոյություն ունեն օրենսդրորեն պահպանվող տարածքների հետևյալ 

տեսակները. 

- Պետական արգելոցներ – պաշտպանության կարգավիճակը 

համապատասխանում է ԲՊՄՄ-ի առաջին կատեգորիային, որը 

սահմանված է պաշտպանելու դինամիկ գործընթացների բնական ընթացքը 

և ֆլորայի ու ֆաունայի հազվագյուտ տեսակները. 

- Ազգային պարկեր – ԲՊՄՄ-ի երկրորդ կատեգորիա` բնապահպանական, 

պատմամշակութային, էսթետիկ կարևորության տարածքներ,և. 

- Պետական արգելանոցներ/արգելավայրեր – Դրանք կարող են լինել ազգային 

կամ տեղական նշանակության պահպանվող տարածքներ, որոնց պաշտ-

պանության կարգավիճակը մոտ է պահպանվող տարածքների ԲՊՄՄ-ի 

վեցերորդ կատեգորիային:  

 

Բնական հուշարձանները նույնպես պաշտպանվում և ընտրվում են միջազգային 

չափանիշների հիման վրա` ԲՊՄՄ-ի երրորդ կատեգորիա: Նկար 4.10.1-ում  
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պատկերված է Ծրագրի տարածքից 10 կմ հեռավորության սահմանում 

պահպանվող տարածքների բաշխվածությունը:  

 

Տարածքին ամենամոտ ազգային պարկը Սևանի ազգային պարկն է, որը գտնվում է 

Ծրագրի տարածքից մոտավորապես 44 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք: Երեք 

հատուկ պահպանվող բնական տարածքները գտնվում են Ծրագրի տարածքի 

մերձակայքում, ինչպես ցուցադրված է Նկար 4.10.1-ում : Դրանք են` Ջերմուկի 

անտառային (2.9 կմ հյուսիս), Հերհերի նոսր անտառների (5.1 կմ արևմուտք) և 

Ջերմուկի հիդրոլոգիական (6.4 կմ հյուսիս) պետական արգելավայրերը: Դրանք 

պետական արգելավայրեր են: Բնության hամաշխարհային hիմնադրամի կողմից 

առաջարկներ են ներկայացվել Ջերմուկի նոր ազգային պարկ ստեղծելու համար, 

որը կընդգրկի այդ պետական արգելավայրերը և Ջերմուկի թռչունների համար 

կարևոր տարածքը: Առաջարկները դեռևս քննարկման փուլում են: 

 

Տարբեր նախաձեռնություններ են մշակվել ՀՀ պահպանվող տարածքների 

համակարգի ամրապնդման համար, որոնք ուղղված են պահպանվող 

հողատարածքի ավելացմանը, տարբեր կենսամիջավայրերի և տեսակների 

պաշտպանության բացերի վերլուծության իրականացմանը, մոնիտորինգի և 

կառավարման կարողությունների զարգացմանը: Լեռնային 

մարգագետնատափաստանային արոտավայրերը, որոնք առկա են Ծրագրի 

ազդեցության տարածքում, պատշաճ ներկայացված չեն Հայաստանի պահպանվող 

տարածքների համակարգում և համապատասխանաբար լավ են ներկայացված 

հնարավոր նոր Ջերմուկի ազգային պարկի համար նախատեսված տարածքում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10    Էջ 4.10.17 

 

 
Նկար 4.10.1. Պահպանվող տարածքները Ամուլսարի մերձակայքում
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Պահպանության կարիք ունեցող տեսակներ 
Ընդհանուր առմամբ, ԲՊՄՄ-ի 2015թ.-ի վտանգված տեսակների կարմիր 

ցուցակում առանձնացվում է կովկասյան տարածաշրջանի՝ համաշխարհային 

մակարդակով վտանգված կենդանիների շուրջ 50 տեսակ: Գործնական 

տեղեկատվության և Կենսաբազմազանության գնահատման համապարփակ 

գործիքով (ԿԳՀԳ) ստացված տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում 

պարզվել է, որ Ծրագրի ազդեցության տարածքում հնարավոր է առկա լինեն որոշ 

տեսակներ, որոնք ընդգրկված են ԲՊՄՄ-ի ցուցակում և ՀՀ Կարմիր գրքում 

(թարմացվել է 2010թ.): 

 

ԿԳՀԳ-ն տեղեկատվություն է տրամադրում «վտանգված տեսակների ցանցերի» 

տեսքով, որոնք ստացվում են անմիջապես տեսակների բաշխվածության 

քարտեզներից` մշակված ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակի յուրաքանչյուր առանձին 

գնահատման շրջանակում: Բաշխվածության քարտեզները ցույց են տալիս 

տեսակների բաշխվածությունն իրենց տեղական/բնիկ տեսակների շարքում: 

Բազմանկյունը, որ ցույց է տալիս տեսակների բաշխվածության սահմանները, 

հիմնականում նախատեսված է ցույց տալու, որ տեսակը կարող է հանդիպել այդ 

բազմանկյան ներսում, սակայն չի նշանակում, որ այն հավասարապես բաշխված է 

այդ բազմանկյան ներսում կամ հանդիպում է ամենուր այդ բազմանկյան 

սահմաններում: 

 

Ծրագրի տարածքն ընկնում է ցանցի 34991 վանդակում: Համաշխարհային 

մակարդակով վտանգված տեսակները, որոնք կարող են հանդիպել այս 

բազմանկյան սահմանների ներսում (սակայն անպայմանորեն գրանցված չեն 

Ծրագրի ազդեցության տարածքի սահմաններում), նշված են Աղյուսակ 4.10.6-ում: 

Ավելի լայն տարածաշրջանում գործողության համար այս տեսակներից 

սահմանվել են հետևյալ առաջնահերթ տեսակները4. 

  Panthera pardus tulliana (ընձառյուծ) – ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ-ի Կարմիր 

ցուցակում որպես գրեթե վտանգված տեսակ  

                                                      

4 Կովկասյան Էկոշրջանի համար նախատեսված պահպանման ծրագիր (ՎԲՀՀ 2012թ.) 
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  Ovis orientalis Gmelin (մուֆլոն) – ընդգրկված ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ-ի 

Կարմիր ցուցակում որպես խոցելի տեսակ. 

  Capra aegagrus erxleben (բեզոարյան վայրի այծ) – ընդգրկված է 

ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում որպես խոցելի տեսակ. 

  Ursus arctos  (կովկասյան գորշ արջ) -  ընդգրկված ՀՀ Կարմիր գրքում և 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում որպես նվազագույն ռիսկային տեսակ: 

Նշված բոլոր տեսակները վտանգված են ամբողջ տարածաշրջանով՝ 

կենսամիջավայրի կորստի և մասնատման, ինչպես նաև որսագողության 

պատճառով: Դաշտային հետազոտություններից առաջ իրականացված 

խորհրդատվության և գրականության վերծանման արդյունքում ենթադրվում է, որ 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում հնարավոր է լինեն բեզոարյան վայրի այծն ու 

կովկասյան գորշ արջը: Տարածքում վերջերս չեն նկատվել մուֆլոն կամ ընձառյուծ՝ 

չնայած ենթադրաբար երկուսն էլ նախկինում հանդիպել են տարածաշրջանում: 

 
Աղյուսակ 4.10.6. Համաշխարհային մակարդակով վտանգված տեսակներ (ԿԳՀԳ)՝ ըստ 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի 
Թռչուններ  Կաթնասուններ  

Aegypius monachus (Սև անգղ) NT Mesocricetus brandti (Փոքրասիական 
համստեր) 

NT 

Anser erythropus (Ծվվան սագ) VU 
Miniopterus schreibersii (Սովորական 
երկարաթև չղջիկ) 

NT 

Aythya nyroca (Սպիտակաաչք սուզաբադ) NT Panthera pardus ciscaucasica (Ընձառյուծ) NT 

Branta ruficollis (Կարմրախածի սագ) EN 
Rhinolophus Euryale (Հարավային 
պայտաքիթ) 

NT 

Coracias garrulous (Ներկարար) NT 
Rhinolophus mehelyi (Մեհելիի պայտաքիթ 
չղջիկ) 

VU 

Falco cherrug (Բալոբան) EN Capra aegagrus (Բեզոարյան այծ) VU 
Falco naumanni (Տափաստանային 
հողմավար բազե) 

LC Hyaena Hyaena (Բծավոր բորենի) NT 

Ficedula semitorquata 
(Կիսասպիտակավիզ ճանճորս) 

NT Lutra Lutra (Սովորական ջրասամույր) NT 

Tettao mlokosiewiczi (Կովկասյան 
ցախաքլոր)  

NT 
Ovis orientalis (Մուֆլոն) VU 
Ursus arctos arctos (Գորշ արջ) LC 

Marmoronetta angustirostris (Մարմարյա 
մրտիմն) 

VU 
Barbastella barbastella (Լայնականջիկ) NT 

Milvus milvus (Կարմիր ցին) NT  
Neophron percnopterus (Գիշանգղ) EN 
Otis tarda (Մեծ արոս) VU 
Ծանոթագրություն՝ 
LC – նվազագույն ռիսկային; NT – գրեթե վտանգված; VU - խոցելի; EN - վտանգված 
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4.10.3 Բուսականության հետազոտություններ և տվյալներ               
Բուսականության և բուսաբանական հետազոտության եղանակները 

Ծրագրի ազդեցության տարածքի բուսականության վերաբերյալ առկա 

գրականության մեջ փաստագրված տեղեկատվություն չի եղել: Հետևաբար 

բուսականության տիպերը բացահայտվել և դասակարգվել են արբանյակային 

նկարների վերծանման և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների հիման 

վրա: 2010թ.-ի մայիսից մինչև հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 

նախնական դաշտային հետազոտություններ են անցկացվել 4 կմ2  տարածքի վրա, 

որին հաջորդել է ավելի ինտենսիվ նմուշառում 100մ2 նմուշառման 

տարածքներում` ընտրված պատահականության սկզբունքով: Որոշ բույսերի 

նմուշներ են վերցվել (և լուսանկարներ արվել), որպեսզի օգտագործվեն որպես 

հղումային հավաքածու` Ազգային Հերբարիումի չորացրած բույսերի հավաքածուի 

հետ համատեղ, և տրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ Ծրագրի 

հազվագյուտ և ՀՀ Կարմիր գրքի տեսակների պահպանման պահանջները 

հասկանալու համար: Բույսերը հավաքվել են Ծրագրի ազդակիր տարածքի 

տարբեր բարձրության գոտիներից:   

 

Ծրագրի առաջարկվող զբաղեցրած ֆիզիկական տարածքի (բացառությամբ 

փոխակրիչ կամ մերձատար ճանապարհներ) բուսականության տեսակների 

կազմը պարզելու համար 2012թ.-ին իրականացվել են լրացուցիչ այլ 

հետազոտություններ: Լայնակի կտրվածքներ են արվել հետազոտության մի շարք 

կետերից՝ տարբեր բարձրությունները և հողատեսակները, ինչպես նաև Ծրագրի 

իրականացման ազդեցությունը կրող բուսականության հիմնական տեսակներն 

ընդգրկելու նպատակով (Տես նկար 4.10.2): Հետազոտության յուրաքանչյուր 

կետում հավաքվել է բնապահպանական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, և նմուշառվել երեք 4x4 մետր քառակուսիների շարք՝ 

բուսատեսակների կազմը և տոկոսային ծածկույթը որոշելու համար և այս 

տեղեկատվությունն օգնեց դասակարգել  առկա հիմնական բուսատեսակները:  

 

Չնայած արբանյակային նկարների միջոցով կազմվել է հողածածկույթի 

համապատասխան քարտեզ՝ այն հնարավոր չի եղել օգտագործել տարբեր 

կենսամիջավայրերի կամ բուսականության տիպերի ճշգրիտ առանձնացման կամ 
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որոշման համար: Ամբողջ ծրագրի ազդեցության տարածքի համար անհրաժեշտ էր 

բուսականության մանրամասն դասակարգում: Հետևաբար 2013թ.-ի մայիս և 

հունիս ամիսներին կատարվել է վերգետնյա հետազոտություն՝ ավելի լավ 

մեկնաբանման նպատակով օգտագործելով ԳԴՀ (GPS) համակարգը: Դրանց նաև 

գումարվել են զննողական լուսանկարները, որոնք արվել են հետազոտության 

ընթացքում: Յուրաքանչյուր պոլիգոնին վերագրվել են հատկանիշներ՝ ըստ 

բացահայտված բուսականության տիպի, խոնավության և թեքության: Ընդհանուր 

առմամբ, քարտեզագրվել է 13538 հա բուսականության տարածք, որից 1765 

հեկտարն ընկնում է ենթակառուցվածքի զբաղեցրած տարածքում և դրա հետ 

կապված բուֆերային գոտիներում և արգելված տարածքներում:  

 
Նկար 4.10.2. Բուսականության լայնակի կտրվածքները և հետազոտության կետերը  
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2012թ.-ին իրականացված բուսաբանական հետազոտությունների արդյունքում 

բացահայտվել է նախկինում անհայտ Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի 

պոպուլյացիայի առկայությունը Ամուլսար լեռան վրա: Կատարվել է 

պոպուլյացիայի նախնական հաշվարկ: Բույսի որոնումներ են անցկացվել նաև 

շրջակա սարերի նմանատիպ կենսամիջավայրերում:  

 

Հաշվի առնելով 2012թ.-ին Ամուլսար լեռան վրա հայտնաբերված 

ենթապոպուլյացիայի համաշխարհային նշանակությունը և Հայաստանում դրա 

պահպանման կարևորությունը՝ 2013թ երկրորդ հետազոտությունն է 

իրականացվել՝ պոպուլյացիայի բաշխվածությունը և չափը պարզելու, ինչպես նաև 

թիվ 6ԿՍ/թիվ 6ԿՊ-ի համաձայն կրիտիկական կենսամիջավայրի 

բաշխվածությունը հաստատելու նպատակով: Չորս հոգուց բաղկացած խումբը 

երեք օր շարունակ Մատնունի ծիրանավոր  բուսատեսակի մանրակրկիտ 

որոնումներ է անցկացնել լեռան վրա: Խումբը ղեկավարել է բուսաբանության 

մասնագետ և բույսի պոպուլյացիայի էկոլոգ դ-ր Փիթ Քերին, իսկ առաջին երկու 

օրն աշխատանքներին աջակցել է Ս. Արևշատյանը (Գեոթիմի բնապահպանության 

մասնագետը, ով իրականացրել էր հետազոտությունը 2012թ.-ին): Ժամանակի 

սղության պատճառով չհետազոտված է մնացել լեռնազանգվածի 

ամենահարավային մասը՝ դեպի Գորայք գյուղը: Չեն հետազոտվել նաև Տիգրանես 

գագաթի արևելյան մասի ուղղաձիգ ժայռերը, քանի որ չափազանց դժվար է եղել 

դրանք հետազոտել առանց մագլցելու համար նախատեսվող սարքավորումների:  

 

Յուրաքանչյուր ժայռային մակերես գրանցվել է ArcPad GIS համակարգի 

օգնությամբ` ներկառուցված GPS-ով: GPS-ը ստուգվել է 2013թ.-ի փետրվարին և 

ունեցել մոտավորապես 5 մ–ի սահմանում ճշտություն բոլոր օրերին: Բուսազուրկ 

քարքարոտ մակերեսները քարտեզագրվել են որպես «բացակա», և ստեղծվել է 

«ներկաների» և «բացակաների» բաշխվածության քարտեզ ամբողջ լեռան 

երկայնքով:  

 

Հետազոտությունների ընթացքում նմուշներ են հավաքվել` բուսականության 

տեղափոխման և վերականգնման մեթոդների նախնական ուսումնասիրությունը 

կատարելու համար: Հավաքված բույսերը չորացվել և տեղափոխվել են ՀՀ ԳԱԱ 
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Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումում պահպանման համար: 

Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի կենսաբանությունը և 

բնապահպանական պահանջները հայտնի չեն, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 

կատարել նախատեսված հետազոտական ծրագիր  և ուսումնասիրել 

էկոլոգիական պահանջները և աճեցման հնարքները: Այս հետազոտության 

արդյունքում նաև կտրամադրվի անհրաժեշտ տեղեկատվություն ձևավորելու 

համար պոպուլյացիայի կենսունակությունը, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել 

արդյունավետ վերականգնողական ռազմավարություն և ապահովել 

պոպուլյացիայի հաշվեկշռի ավելացում: Մատնունի ծիրանավորի բույսերը 

տեղափոխելու թույլտվությունը տրվեց 2015թ. օգոստոսին: Նշված բուսատեսակի 

1685 առանձնյակ հավաքվեց 2015թ. սեպտեմբերին և հոկտեմբերին և 

տեղափոխվեց ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանի բուսաբանական 

այգի: 

 
2014 և 2015 թվականներին կատարված մշտադիտարկումների արդյունքում և հողի 

բերրի շերտի պահուստավորման վայրերն ուսումնասիրելիս Ամուլսարի 

արևելյան կողմում հայտնաբերվեցին ժայռաբեկորներ, որոնց վրա աճում էր 

Մատնունի ծիրանավորը: Քարտեզը համապատասխանաբար թարմացվեց: 

Սկզբնական պոպուլյացիան համարվեց 2014թ. դրությամբ գոյություն ունեցող 

պոպուլյացիան, քանի որ նոր բույսերը հայտնաբերվել էին 2015թ. այն վայրերում, 

որտեղ նախկինում կատարվել էին որոնողական աշխատանքներ: Դրանք իրոք 

համարվում են  նոր բույսեր, որոնք կարող են տարածված լինել լեռան 

շրջակայքում մարդկային գործունեության հետևանքով: 

 

2013թ.-ի ընթացքում իրականացվել են շրջակա տարածքների 

հետազոտություններ՝ բնական բուսականության հավանական վերականգնման 

համար սերմերի և ճիմի օգտագործման համապատասխան վայրեր բացահայտելու 

նպատակով: Վերջինս կատարվել է փակման գործընթացի պլանավորման 

հուսալի և արդյունավետ եղանակների հետազոտության ընթացիկ ծրագրի 

շրջանակում: 

 

Ցամաքային բուսականության հետազոտությունների արդյունքները 
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Բուսականության տիպերը  
Բուսականության լայնակի կտրվածքների և կենսամիջավայրերի հետազոտության 

արդյունքների համաձայն՝ Ծրագրի ազդեցության տարածքում դիտվում են 4.10.7. 

աղյուսակում ներկայացված բուսականության հիմնական տիպերը: Նշված 

տեսակները հիմնականում որոշվում են բարձրությամբ, խոնավության 

մակարդակով և հողօգտագործմամբ և արտոցոլում են Հայկական 

բուսականությունը կամ բիոտոպային դասակարգումը: Բուսականության 

յուրաքաննչյուր տիպի մանրամասն բնութագիրը կարելի է գտնել Հավելված 4.10.3-

ում (Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատում): 

 
Աղյուսակ 4.10.7  Բուսականության կամ կենսամիջավայրերի տիպերը  

Ծրագրի ազդակիր տարածքում 
Կենսամիջավայր Բարձրություն Խոնավություն Հողօգտագործում 

Մշակահող  
Ցածր  
(<2100 մ ծմբ) 

խոնավից մինչև 
միջին 

Վարելահողեր և/կամ 
արոտավայրեր 

Լեռնամարգագետին 
Ցածրից միջին  
(<2450 մ ծմբ)  

խոնավից մինչև 
միջին 

Արոտավայրեր 

Լեռնամարգագետնային 
տափաստան 

Ցածրից միջին  
(<2450 մ ծմբ) 

միջինից մինչև չոր  
Արոտավայրեր կամ 
չօգտագործված  

Ենթալպյան 
մարգագետին 

Բարձր  
(>2450 մ ծմբ) 

Միջին 
Արոտավայրեր կամ 
խոտհարք  

Ալպյան տարրերով 
ենթալպյան 
մարգագետին  

Շատ բարձր  
(>2700 մ ծմբ) 

Միջին 
Արոտավայրեր, 
խոտհարք կամ  
չօգտագործված 

Ժայռեր/քարակույտեր 
Բոլոր բարձրու-
թյունների 

Չոր Չօգտագործված 

Թփերով 
բուսականություն 

Ցածրից միջին  
(<2450 մ ծմբ) 

խոնավից մինչև 
չոր 

Հազվագյուտ օգտա-
գործված որպես արո-
տավայր 

Գերխոնավ 
տարածքներ 

Ցածրից միջին  
(<2450 մ ծմբ) 

Խոնավ 
Արոտավայրերի շրջա-
նում 

Առափնյա 
 
 

Ցածր  
(<2100 մ ծմբ) 
 

խոնավից մինչև 
հագեցած  
 

Արոտավայրեր կամ 
չօգտագործված 
 

Կիրճ 
 
 

Ցածր (<2100 մ 
ծմբ) 
 

Չոր 
 
 

Չօգտագործված 
 
 

 

ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հետ քննարկումների արդյունքում 

եզրակացվել է, որ հայկական դասակարգմամբ սահմանված ալպյան 
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բուսականություն չի հանդիպում Ամուլսար լեռան վրա, սակայն իրականում 

դիտվում են բուսատեսակներ, որոնք այնուամենայնիվ բնորոշ են 

բուսականության այդ գոտուն: Այդ բուսատեսակների առկայությունը 

կարևորություն է հաղորդում բուսականությանը՝ կենսաբազմազանության 

առումով, չնայած տվյալ գոտուն բնորոշ չլինելուն և լեռան ամենաբարձր 

հատվածներում հայտնաբերված բուսականության այդ տիպը նոր նկարագրական 

սահմանում է ստացել՝ «ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետին»: Ալպյան 

բույսերը սովորաբար դիտվում են ժայռոտ տարածքներում:  

 

Թփեր պարունակող բուսականության տիպը նույնպես ներառվել է` հաշվի 

առնելով մնացած թփերի կենսամիջավայրի պահպանման կարևորությունը, 

ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ սա Կովկասյան խառը անտառների 

էկոշրջանին բնորոշ բուսականության տիպերից է: Թփերը չափազանց դանդաղ են 

աճում և հակված են անհետանալ արածեցման տարածքներից: Հետևաբար դրանք 

դժվար է փոխարինել: 

 

Նկար 4.10.4-ում ներկայացվում է Ծրագրի շրջակայքում գտնվող տարածքում 

հանդիպող կենսամիջավայրերի հիմնական տիպերի քարտեզը: «Քարտեզագրված 

տարածքը» ընդգրկում է բոլոր տարածքները, որոնք ենթադրաբար կրում են հանքի 

ենթակառուցվածքի կամ հանքահանման գործունեության ազդեցությունը: Այն 

բավականաչափ ընդարձակ է և թույլ է տալիս կատարելու ազդեցություն կրող 

բուսականության և բուսականության նույն տիպի ազդեցություն չկրելու մի քանի 

օրինակների համեմատություններ: Բացի Աղյուսակ 4.10.7-ում նշված 9 

կենսամիջավայրերից, առանձնացվել են նաև փոքր քաղաքաշինական 

տարածքներ, և եղել են շատ պոլիգոններ, որոնք ունեցել են խճանկարներ կազմող 

տարբեր կենսամիջավայրերի համակցություններ: Օրինակ՝ «Ենթալպյան 

մարգագետին/ ժայռեր»-ը կլինի ենթալպյան մարգագետնով և ժայռերով պոլիգոն, 

սակայն այստեղ ենթալպյան մարգագետինը զբաղեցնում է ավելի մեծ տարածք և 

համարվում «գերակշռող»: Ընդհանուր առմամբ, հատկորոշվել են 32 առանձին 

կենսամիջավայրեր և կենսամիջավայրերի խճանկարներ: Կենսամիջավայրերի 

քարտեզը հեշտությամբ մեկնաբանելու համար այդ ցանկը կրճատվել է՝ 

սահմանափակվելով միայն 9 ամենահամապատասխան դասակարգումներով: 
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Քարտեզում ցուցադրվում է յուրաքանչյուր պոլիգոնի համար բացահայտված 

գերակշռող կենսամիջավայրը (ըստ տարածքների): Թփեր պարունակող բոլոր 

կենսամիջավայրերը ներառվել են «թփերով բուսականություն» դասակարգման 

մեջ, իսկ կենսամիջավայրերի խճանկարները, որտեղ գերակշռող են ժայռերը, 

վերագրվել են երկրորդ ամենագերակշիռ բուսականության տիպին, եթե եղել է 

այդպիսին: Գերխոնավ տարածքները մեծապես դիտվում են Որոտանի հովտում, 

սակայն լեռնազանգվածի արևմտյան մասում կան փոքր լճակներ և որոշ 

բարձրադիր ճահճուտներ:          

 

 

Աղյուսակ 4.10.8. Կենսամիջավայրի տարբեր տիպերի 

տարածությունները քարտեզագրված տարածքում  
 

Կենսամիջավայր Տարածքը,  
հա 

Տարածքը,  
%  

Մշակովի հողեր 462.00 3 
Լեռնամարգագետնային 
տափաստան 

4,914.00 36 

Լեռնամարգագետին  2,814.00 21 
Ենթալպյան մարգագետին 1,885.00 14 
Ալպյան տարրերով ենթալպյան 
մարգագետին 

147.00 1 

Թփերով բուսականություն 1489.00 11 
Ժայռեր 81.00 1 
Գերխոնավ տարածքներ 433.00 3 
Քաղաքային 2.00 0 
Այգիներ 8.00 0 
Կիրճ 1301.00 10 

 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում գերակշռում են լեռնամարգագետնային 

տափաստանները՝ առանձին կամ այլ տիպերի համակցությամբ, 

ներառյալԵնթալպյան մարգագետիններով հարուստ տեսակները: 

Լեռնամարգագետնային տափաստանները կազմում են քարտեզագրված 

տարածքի 44%-ը, իսկ ենթալպյան մարգագետինները՝ 18%-ը (Տես աղյուսակ 

4.10.8): Հայաստանում «լավ վիճակի» ենթալպյան մարգագետինները ինչպես 

օրինակ  Տիգրանես, Արտավազդես և Արշակ գագաթներին համեմատաբար 

հազվագյուտ են: Նրանք պահպանում են էնդեմիկ տեսակների համեմատաբար 
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մեծ հարստությունը և մասնագետների կողմից համարվում համեմատաբար 

կարևոր՝ երկրի առումով: Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններում 

ուշարժան են հետևյալ ալպյան տեսակները՝ Aetheopappus caucasicus, Arabis 
caucasica, Aster alpinus, Campanula bayerniana, Cystopteris fragilis, Erigeron venustus, 
Helichrysum plicatum, Huynhia pulchra (էնդեմիկ), Jurinea moschus և Potentilla 

crantzii: 
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Նկար 4.10.3. Ամուլսարի տարածքում կենսամիջավայրերի քարտեզը 
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Բուսականության հետազոտությունների արդյունքները. բնական և փոփոխված 
կենսամիջավայրեր 
Տարածքում հանդիպող բուսականությունը ԿՍ6 և ԿՊ6 ուղեցույցների համաձայն 

<բնական> և <փոփոխված> կատեգորիաներին վերագրելու համար կատարվել է 

մանրակրկիտ գնահատում: Մանրամասները ներառված են Հավելված 4.10.3-ում 

(Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատում), իսկ ամփոփումը 

ներկայացված է այս գլխում: 

 

Լեռան ամենաբարձր հատվածներում՝ ոչ մերկացած ապարների մասերում 

հայտնաբերվել են ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ: Դրանք 

հազվագյուտ են արածեցված կամ օգտագործված և կարող են համարվել 

ամբողջովին բնական: 

 

Ենթալպյան մարգագետիններ հայտնաբերվել են ողորկ կամ թեք գետնի վրա 

(երբեմն շատ զառիթափ)՝ ծովի մակարդակից 2450մ բարձրության վրա: Դրանց 

վրա աճում են տեղական տեսակներ և շատ թեթևակիորեն արածեցված են 

(սովորաբար ամռան կեսերին), քանի որ ձյունն այնտեղ ուշ է հալչում, և դրանք 

երբեմն օգտագործվում են ուշ հունձի նպատակով: Ծրագիրը որոշել է 

պահպանողական մոտեցում ցուցաբերել և սրանք համարել որպես բնական: 

 

Խորհրդային շրջանից առաջ Ծրագրի տարածքում լենամարգագետիններն ու 

լեռնամարգագետնային տափաստաններն օգտագործվել են որպես անասունների 

արածեցման վայրեր և խոտային մարգագետիններ: Դարերի (նույնիսկ 

հազարամյակների) ընթացքում զարգացել է ավանդական կառավարման այս 

համակարգը, որը խթանել է բնորոշ տեղական տեսակներով հարուստ 

բուսաբանական տեսանկյունից բազմազան բուսականությունը, աշխարհի շատ 

մասերում այն վերացել է և այն նվազում է ողջ Կովկասյան տարածաշրջանում: 

Առնչվող մշակութային լանդշաֆտներն արդյունքում դարձել են հազվագյուտ: 

Ներկա կառավարման և հողօգտագործման առումով՝ Ծրագրի ազդեցության 

տարածքը Խորհրդային դարաշրջանի ընթացքում ավելի ինտենսիվ 

օգտագործումից հետո գտնվում է վերականգնման փուլում: Անասունների 

արածեցումը դեռևս կատարվում է հեռավոր վայրերից հովիվների կողմից 

անասունների ուղեկցմամբ կամ տեղական գյուղերից ամեն օր կամ սեզոնից 
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կախված: Լեռնամարգագետիներն ու լեռնամարգագետնային տափաստանները 

ներկայումս օգտագործվում են ամառային սեզոնին լայնածավալ արածեցման և 

խոտհարքի համար: Նշվախ կենսամիջավայրերը սահմանվել են որպես 

<բնական>, որտեղ հիմնականում աճում են տեղական տեսակներ և որտեղ 

տեսակներով հարուստ համակեցությունները շարունակում են գոյատևել հողերի 

ավանդական կառավարման պայմաններում՝ առանց էական փոփոխության 

անօրգանական պարարտանյութերի ավելացման կամ կրկնակի սերմնացանի 

պատճառով: Դրանք համապատասխանում են պահպանման եվրոպական 

ծրագրերում կիրառվող <կիսաբնական> սահմանմանը, որտեղ առկա են որոշակի 

մեխանիզացիայի, կենդանիների արածեցման և համակարգերի զարգացման 

թույլտվություններ:  

 

Թփերով հարուստ բուսականություն հանդիպում է թե լեռնամարգագետնային, և 

թե լեռնամարգագետնային տափաստանային գոտիներում: Բնորոշ 

թփատեսակներն են՝ սովորական գիհին (Juniperus communis), բազմապտուղ գիհին 

(J.polycarpus) և սզնի (Crataegus meyeri): Գիհու թուփը Կովկասյան խառն 

անտառների էկոշրջանի բնորոշ բուսատեսակներից մեկն է և բնապահպանական 

նշանակություն ունի: Բուսականության այս տեսակի տեղ-տեղ ցրված քիչ 

նմուշներ են մնացել, և դրանք պետք է դասել որպես իրականում բնական: Այնտեղ, 

որտեղ բուսականության տիպը ավելի շատ ազդեցություն է կրել արածեցման 

հետևանքով կամ նոսր տարածում ունի, սահմանվել է որպես փոփոխված: 

 

Հովիվների սեզոնային ճամբարների շրջակա տարածքները խիստ արածեցված են, 

և այդտեղ գերակշռում են գյուղատնտեսական մոլախոտերի տեսակները: 

Տեղական համայնքները ևս հողատարածքներ ունեն Ծրագրի ազդեցության 

տարածքում, որոնք օգտագործվում են արածեցման և խոտհարքի համար: Սրանք 

սահմանվել են որպես «փոփոխված», սակայն երբեմն շատ տեղայնվացած են 

կենսամիջավայրի քարտեզը ցուցադրելու համար: 

Նկար 4.10.4 ցույց է տալիս քարտեզագրված տարածքում բնական և փոփոխված 

կենսամիջավայրերի տիպերը:  

ԿՍ6/ԿՊ6 սահմանման համաձայն Ծրագրի առավել լայն տարածքի մի մեծ հատված 

<բնական> կենսամիջավայր է: 
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Նկար 4.10.4  Բնական և փոփոխված կենսամիջավայրեր 
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Էնդեմիկ բույսերը Ծրագրի ազդակիր տարածքի սահմաններում 

Ծրագրի ազդեցությունը կրող բուսականության մի շարք տեսակներ էնդեմիկ են 

տվյալ տարածաշրջանի համար` անդրկովկասյան (ԱԿ) կամ կովկասյան (Կ): 

Բացի Մատնունի ծիրանավոր տեսակից, հետազոտությունների ընթացքում 

գրանցված էնդեմիկ բուսատեսակները ներառել են հետևյալ 21 տեսակները` 

Astrantia maxima Pall., (Կ) Huynhia pulchra (Willd. ex Roemer & Schultes) Greuter & 

Burdet (հոմանիշ` Macrotomia echioides (L.) (Կ), Noccaea tatianae (Bordsz.) F.K. Mey. 

(= Carpoceras tatianae (Bordz.) Grossh.) (ԱԿ), Cerastium szowitsii Boiss. (հոմանիշ` C. 
araraticum Rupr.) (ԱԿ), Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H. Ohba (= Sedum 
caucasisum (Grossh.) Bor.) (Կ), Sedum gracile C.A. Mey (Կ)., Sempervivum 

transcaucasicum Muirhead (Կ), Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov (Կ), Scabiosa 
caucasica M. Bieb. (Կ), Anthyllis lachnophora Juz. (= Anthyllis boissieri (Sagorski) 

Grossh) (Կ), Vicia alpestris Steven (Կ), Tulipa Julia k. Koch (ԱԿ), Iris demetrii (ԱԿ), 

Papaver orientale L. (Կ), Delphinium flexuosum (Կ), Delphinium freynii conrath (ԱԿ), 

Crataegus caucasica C. Koch (Կ), Saxifraga cartilaginea Willd. ex Sternb. (Կ), Linaria 

schelkownikowii Schischk. (ԱԿ), Rhynchocorys orientalis (L.) Benth. (Կ): 

Fritillaria armena Bois. var lucida Hausskn. et Bornm (որը նաև անվանվում է Fritillaria 
caucasica Adam և F.tulipifolia M.Bieb): Նշված տեսակներն ամբողջ տեղանքում նոսր, 

սակայն տարածում ունեն, բացառությամբ Մատնունի ծիրանավորի (Potentilla 
porphyrantha), որը Հայաստանում ունի ընդամենը երեք պոպուլյացիա (տես 

հաջորդ բաժինը):  Արքայածաղիկ հայկական (Fritillaria armena) բուսատեսակը 

հազվագյուտ տարածում ունի Ծրագրի ազդակիր տարածքի սահմաններում, 

սակայն այն հանդիպում է շրջակա տեղանքում այլ վայրերում: Այն տեղայնացած 

փոքր պոպուլյացիա ունի առաջարկվող առաջարկվող փոխակրիչի ուղեգծի մոտ, 

սակայն այն չի հանդիպում Ծրագրի ազդակիր տարածքում ուրիշ ոչ մի տեղ: 

 

Ելակետային ուսումնասիրությունների ընթացքում արձանագրվել է առնվազն 22 

բուսատեսակ, որոնք Անդրկովկասյան (ԱԿ) կամ կովկասյան (Կ) տարածաշրջանների 

էնդեմիկներ են: Ծրագրի հավանական ազդեցություն կրող բուսատեսակները` 

Մատնունի ծիրանավորն (Potentilla porphyrantha) ու Արքայածաղիկ հայկական 
(Fritillaria armena):  
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Ծրագրի ազդեցության տարածքում գրանցված հազվագյուտ բույսերը 
 

Հավելված 4.10.1-ում նշվում են բոլոր բուսատեսակները, որոնք գրանցվել են 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում կամ որոնց հղում է կատարվում 

համապատասխան գրական աղբյուրներում: Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla 

porphyrantha Juz) բուսատեսակը Ծրագրի ազդեցության տարածքում գրանցված 

միակ տեսակն է, որն ընդգրկված է ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում (2010թ.): Այս 

տեսակը ներառված  է ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում (2010թ.) որպես «ծայրահեղ 

անհետացող»` D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) չափանիշների հիման վրա, որն արտացոլում է 

այն փաստը, որ Հայաստանում բուսատեսակի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը 

կազմում է մինչև 10 կմ2: 

 

Համաշխարհային մակարդակով այս բուսատեսակի քանակը դեռևս չի որոշվել 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչների համաձայն: Այդ պատճառով, ԿՍ6 

ուղեցույցի համաձայն ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի գծով և Միսսուրիի 

բուսաբանական այգու մասնագետների կողմից կատարվել է նախնական 

գնահատումը կատարվել է չափորոշիչի 3.1 տարբերակի համապատասխան: 

Գնահատման արդյունքում մասնագետները եկել են այն եզրակացության, որ 

Մատնունի ծիրանավորը համապատասխանում է վտանգված կարգավիճակի 

երկու չափորոշիչների՝ հաշվի առնելով նրա զբաղեցրած փոքր տարածքը և 

պոպուլյացիայի թվաքանակի զգալի կրճատման վտանգը (մանրամասները տես 

Հավելված 4.10.3-ում (Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատում)): 

 

Բույսի բաշխվածությունը խիստ մասնատված է, և կենսամիջավայրի չափը և 

որակը հակված են նվազելու: Բացի կենսամիջավայրի դեգրադացումից, 

հնարավոր մեկ այլ վտանգ է կլիմայի փոփոխությունը: Ամուլսարի վրա 

հայտնաբերված պոպուլյացիան կարևոր է, քանի որ այն համաշխարհային 

մակարդակով հայտնի հինգ ենթապոպուլյացիաներից մեկն է (վեցերորդը հայտնի 

է պատմական տվյալներից): Ամուլսար լեռան վրա գտնվող պոպուլյացիան 

Հայաստանում գոյություն ունեցող պոպուլյացիաների թիվը հասցնում է երեքի 

(մյուս երկուսը Մեծ Իշխանասար և Գեղամա լեռներում են (Սևսար և Ագուսարկա): 
Մնացած ենթապոպուլյացիաները գտնվում են հյուսիսային Իրանում: Տեսակների 

մյուս հայտնի տարածքները բոլորը գտնվում են ավելի մեծ բարձրությունների 
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վրա, քան Ամուլսարը` 3300-4000 մ ծմբ: Մատնունի ծիրանավոր տեսակն աճում է 

Ամուլսարի լեռնազանգվածի մերկացած ապարների և գլաքարերի վրա` ծովի 

մակարդակից 2450 մ-ից բարձր: Մատունի ծիրանավորի պոպուլյացիան 

համաշխարհային մակարդակով չի հաշվարկվել, սակայն համաշխարհային 

մակարդակով դրա հայտնի բաշխվածությունը տարածվում է հյուսիսային Իրանից 

մինչև Երևան: Ենթապոպուլյացիաներից ոչ մեկը չի հաշվվել կամ քարտեզագրվել 

2012-2013թթ.-ին Ամուլսարի պոպուլյացիայից առաջ: 2012թ.-ի հետազոտության 

արդյունքները ցույց են տվել, որ բույսերն աճում են ժայռային մակերեսներին ծովի 

մակարդակից 2800-3000 մ բարձրության վրա: Բույսը հայտնաբերվել է միայն 

խոշոր ժայռային մակերեսներին, ինչպես պատկերված է Նկար 4.10.5-ում, և 

հաճախ կապված է եղել Գրիմիա տեսակի մամուռի հետ: 

 

 
Նկար 4.10.5.  Խոշոր մերկացած ապարներ Արշակի հանքավայրից ներքև, որտեղ 

2012թ. հայտնաբերվել է Մատնունի ծիրանավորը 

 

2013թ.-ին լրացուցիչ բույսեր հայտնաբերվել են հարավ-արևմտյան լանջերին` 

համեմատաբար փոքր քարերի վրա` մինչև 2450 մ ծովի մակարդակից 

բարձրության վրա (Նկար 4.10.6), և մի քանի առանձին հատ` քարակույտերի վրա: 
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2013թ.-ին անցկացված հետազոտության արդյունքում Ամուլսարի 

լեռնազանգվածի վրա բացահայտվել է Մատնունի ծիրանավոր (P. Porphyrantha) 
բուսատեսակի պոպուլյացիա` մոտ 7,500 (± 1000), ինչպես ցույց է տրվել 4.10.7 

նկարում: Բաշխումը ավելի տարածվեց մինչև լեռան արևելյան հատվածը, որից 

հետո տեղի ունեցավ մեկ այլ լրացուցիչ հետազոտություն 2014թ.-ին (տես նկար 

4.10.7): 2015թ. հայտնաբերվել էին բույսերի առանձնյակներ, որոնք աճում էին 

հանքավայրում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ 

ստեղծված կածանների վրա, ինչպես նաև նախկինում ուսումնասիրված 

գլաքարերի վրա: Այս բույսերը պետք որ մինչև 4 տարեկան լինեն: 

 

Պոպուլյացիան ներառում է մեծ թվով բույսեր Ամուլսարի լեռան հարավային 

հատվածում, որն այժմ ընդգրկված է առանձնացված անձեռնմխելի տարածքում 

(Գլուխ 6): Որոշ տարածքներ, որտեղ աճում են բազմաթիվ բույսեր,  հնարավոր չէր 

հաշվել զառիթափ ժայռերի և բարդ ռելիեֆի պատճառով: Ծրագրի ազդեցության 

տարածքների համար ընդհանուր հաշիվը պահպանողական հաշվարկ է: Բույսը 

աճում է փոքր ճեղքերում և ծերպերում տարբեր ժայռատեսակների 

սահմաններում և հաճախ առնչվում է գրիմիա տեսակի մամուռի հետ, որը կարծես 

հող կամ հիմնանյութ է ապահովում բույսի աճելու համար: Բույսերը ծաղկում են 

հունիս և հուլիս ամիսներին, և ծաղիկների չափը մոտավորապես 15մմ է (Նկար 

4.10.8): Չկա բույսերի ակնհայտ նմուշ, սակայն դրանք հաճախ հանդիպում են 

քարակույտերի վրա կամ այնտեղ, որտեղ շատ արևի լույս է ընկնում: 

Քարակույտերի վրա ճեղքերի մեջ ջրին հասնելը, ինչպես նաև մամուռները կարող 

են կարևոր գործոն լինել P. porphyrantha բույսի աճի համար: 
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Նկար 4.10.6. Փոքր գլաքար, որի վրա կա Մատնունի ծիրանավորի 50 բույս  

 
Նկար 4.10.7  Մատնունի ծիրանավորի  Ամուլսարի ենթապոպուլյացիան  
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Նկար 4.10.8.  Մատնունի ծիրանավոր բույսը 

 

Կրիտիկական կենսամիջավայր 
Կրիտիկական կենսամիջավայրը ՄՖԿ ԿՍ6-ի 16-րդ կետով սահմանված բնական 

կամ փոփոխված կենսամիջավայրի կատեգորիա է, քանի որ պայմանավորված 

ծայրահեղ անհետացման եզրին գտնվող կամ վտանգված տեսակների, էնդեմիկ 

կամ սահմանափակ քանակությամբ տեսակների, չվող կամ երամներով ապրող 

տեսակների, վտանգի տակ գտնվող կամ բացառիկ էկոհամակարգերի կամ այլ 

չափորոշիչների առկայությամբ պայմանավորված այն կենսաբազմազանության 

բարձր արժեք ունի: 

 

ՄՖԿ ԿՍ6-ի պահանջների համաձայն Ծրագրի հետ կապված կատարվել է 

կրիտիկական կենսամիջավայրի մանրակրկիտ գնահատում: Ամբողջական 

հաշվետվությունը ներկայացված է Հավելված 4.10.3-ում, իսկ հիմնական 

արդյունքները ամփոփ ներկայացված են այս գլխում: 

 

Ինչպես արդեն նշվել էր, ենթադրվում է, որ Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակը 

համապատասխանում է վտանգված կարգավիճակի հետ կապված ԲՊՄՄ Կարմիր 
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ցուցակի չափորոշիչներին, և Ամուլսարում հայտնաբերված ենթապոպուլյացիան 

կարևոր է, որովհետև այն համաշխարհային մակարդակով հայտնի ընդամենը 

հինգ պոպուլյացիաներից մեկն է հանդիսանում: Հետևաբար ենթադրվում է, որ 

Ամուլսարի ենթապոպուլյացիան համապատասխանում է Առաջին կարգի 

կրիտիկական կենսամիջավայրին՝ կենսամիջավայր, որտեղ առկա են ծայրահեղ 

անհետացման եզրին գտնվող կամ վտանգված տեսակներ, այդ կենսամիջավայրը 

որտեղ համաշխարհային մակարդակով առանձին կառավարման 10 կամ ավելի 

քիչ կետերից  մեկն է (առավել մանրամասն տես Հավելված 4.10.3): Ամուլսարի 

ենթապոպուլյացիան կարող է համապատասխանել կրիտիկական 

կենսամիջավայրի երկրորդ չափանիշին, եթե այնտեղ աճում է տեսակի գլոբալ 

պոպուլյացիայի 10%-ից ավելին, չնայած սա չի կարող հաստատվել առկա 

տեղեկատվության հիման վրա (այդուհանդերձ, Ամուլսարը ներկայացնում է այս 

տեսակի համաշխարհային մակարդակով զբաղեցրած տարածքի 60%-ը): 

 

Ելակետային հետազոտությունների ընթացքում հայտնաբերված ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված միակ տեսակը Մատնունի ծիրանավորն (Potentilla porphyrantha) տեսակն է, 

որը Հայաստանի Կարմի գրքում գրանցված է որպես ծայրահեղ անհետացման եզրին 

գտնվող տեսակ: Բույսի քանակությունը պաշտոնապես հաշվարկված չէ ԲՊՄՄ 

Կարմիր ցուցակի հետ կապված: Հետևաբար, ԿՍ6 ուղեցույցի համաձայն նախնական 

գնահատումը կատարվել է բուսաբանական փորձագետների կողմից ԲՊՄՄ Կարմիր 

ցուցակի գծով և Միսսուրիի բուսաբանական այգու մասնագետների հետ 

խորհրդակցելով, չափորոշիչի վերջին՝ 3.1 տարբերակի համապատասխան: 

Գնահատման արդյունքում մասնագետները եկել են այն եզրակացության, որ 

Մատնունի ծիրանավորը համապատասխանում է վտանգված կարգավիճակի երկու 

չափորոշիչների: 

 
Ամուլսար լեռան վրա գտնվող պոպուլյացիան Հայաստանում գոյություն ունեցող 

պոպուլյացիաների թիվը հասցնում է երեքի (մյուս երկուսը Մեծ Իշխանասար և 

Գեղամա լեռներում են (Սևսար և Ագուսարկա): Մնացած ենթապոպուլյացիաները 

գտնվում են հյուսիսային Իրանում: 

 

Ենթադրվում է, որ Ամուլսարի ենթապոպուլյացիան համապատասխանում է Առաջին 

կարգի կրիտիկական կենսամիջավայրին. կենսամիջավայր, որտեղ առկա են ծայրահեղ 

անհետացման եզրին գտնվող կամ վտանգված տեսակներ, այդ կենսամիջավայրը 
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որտեղ համաշխարհային մակարդակով առանձին կառավարման 10 կամ ավելի քիչ 

կետերից  մեկն է: 

 

Մակաբույծ տեսակներ 
Ծրագրի ազդակիր տարածքում, մասնավորապես՝ ենթալպյան մարգագետնային և 

լեռնամարգագետնային աճելավայրերում հայտնաբերվել է երեք բուսատեսակ`  

Astragalus aureus, Verbascum laxum և Cirsium arvense: սրանք օտարածին տեսակներ 

չեն, սակայն ունեն մակաբույծ հատկություններ և կարող են արագ գերիշխել, եթե 

տարածքը բուսականությունից զուրկ է: 

 

4.10.4 Կաթնասունների վերաբերյալ հետազոտություններ և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդները 
Առկա գիտական գրականության ուսումնասիրության արդյունքում 

սահմանափակ տեղեկատվություն է ստացվել Ամուլսարի շրջանում գոյություն 

ունեցող կաթնասունների տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրվել են նաև ՎԲՀՀ-ի հայաստանյան գրասենյակի զեկույցները՝ 2012թ.-

ին վերանայված և փոփոխված Կովկասյան էկոշրջանի պահպանման պլանի5 հետ 

միասին:    

 

2011թ.-ի աշնանը դաշտային հետազոտություններ են անցկացվել 5-7 կմ 

երկարությամբ գծային երթուղիներում կամ լայնակի կտրվածքներում` ներառելով 

բոլոր բիոտոպերը, որոնք Ծրագրի ազդեցության տարածքում հարմարավետ 

կենսամիջավայր են ստեղծում խոշոր և մանր կենդանիների համար (տես 

Հավելված 4.10.2): Մանր կաթնասունների պոպուլյացիաների տեսակային կազմը 

որոշելու նպատակով օգտագործվել են նաև մանր կաթնասունների թակարդներ 

հինգ տարածքներում (400մx500մ), որոնք կարող են բնակեցված լինել կրծողներով 

և միջատակերներով: 2013թ.-ի ընթացքում ՀՀ Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից իրականացվել են լրացուցիչ այլ 

հետազոտություններ: 2008-2014թթ.-ի ընթացքում իրականացված 

հետազոտությունների ժամանակ պատահական դիտվել են նաև այլ 

                                                      

5   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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կարգաբանական խմբերի կաթնասուններ (տես Հավելված 4.10.2):       

 

ԹԻՔ, Ալբերտա Իննովեյթս և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

կենդանաբանության ինստիտուտի կողմից 2015թ. իրականացվեց մանրակրկիտ 

հետազոտություն, որի նպատակն էր ուսումնասիրել Գորշ արջի (Ursus arctos) 
ներկայությունն ու վարքը Ամուլսարի տարածքում: Հետազոտական 

աշխատանքները սկսվեցին 2015թ. սկզբին: Կենդանաբանության ինստիտուտի 

ներկայացուցիչների կողմից ձմեռաքնի սեզոնի վերջում մշտադիտարկվում էր 

արջի գործունեությունը Ամուլսարի շրջակայքում: 2015թ. ապրիլից մինչև 

հոկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվում էր 733 քառ. կմ 

հետազոտական տարածքում տեղադրված՝ շարժման հետ ակտիվացող, 34 

ինֆրակարմիր  տեսախցիկների ցանցի շարունակական մոնիտորինգ: Հատուկ 

նախատեսված թակարդների վրայից հավաքվում էին մազի նմուշներ: 

Տեսախցիկներով ֆիքսված ինֆորմացիան վկայում էր արջերի համար հարմար 

կենսամիջավայրի մասին: 2016թ. ապրիլին կավարտվի մազի նմուշների 

ծագումնաբանական անալիզը, որի արդյունքները կօգտագործվեն լուսանկարների 

հետ արջերի թիվը, սեռը և տարիքը որոշելու համար: Տեսախցիկների ֆիքսած 

պատկերները վկայում էին նաև տարածքում այլ կաթնասունների (և թռչունների) 

առկայության մասին: Հետազոտության վերաբերյալ միջանկյալ հաշվետվությունը 

ներառվել է Հավելված 4.10.9-ում, իսկ հետազոտությունների նախնական 

արդյունքները ներկայացված են ստորև: 

 

Արդյունքներ 
Ամուլսարում վաղ հետազոտությունների ընթացքում հայտնաբերվել են մանր 

կաթնասունների 12 տեսակներ: Դրանք են՝ Erinaceus concolor (ոզնի), Sorex 

volnuchini (կովկասյան փոքր սրընչակ), Lepus europaeus (նապաստակ), Critetulus 
migratorius (մոխրագույն համստերիկ), Chionomys nivalis (ձյան դաշտամուկ), 

Sylvaemus (apodemus) sylvaticus (անտառային մուկ), Apodemus sylvaticus 
(անտառային մուկ), Microtus arvalis (սովորական դաշտամուկ), Chionomys nivalis 
(ձյան դաշտամուկ), Martes foina nehringi (քարակզաքիս), Mustela nivalis  (աքիս) 

(տե'ս Նկար 4.10.8) և Meles meles (փորսուղ): Այս բոլոր տեսակներն իրենց կայուն 

պոպուլյացիաներով համեմատաբար լայն տարածում ունեն Ծրագրի ազդեցության 
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տարածքում և շրջակա տարածաշրջանում:  

 

 

 
Նկար 4.10.9. Mustela nivalis (աքիս) 

 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում առկա են հետևյալ խոշոր կաթնասունների 

տեսակները՝ Vulpes vulpes (Կարմիր աղվես), Canis lupus (գայլ), Capra aegargos 

(Բեզոարյան այծ), Lynx lynx (Եվրասիական լուսան), Sus scrofa (Վարազ), Felis chaus 

(Եղեգնակատու) և Ursus arctos (Գորշ արջ):  Նշվածներից  Կարմիր աղվեսը լայն 

տարածում  և կայուն պոպուլյացիա ունի: Այն պարբերաբար նկատվում է Ծրագրի 

ազդեցության տարածքում: Մյուսներն ավելի հազվագյուտ են երևում: Որոշ 

դեպքերում նրանց ներկայությունը հաստատվել է միայն 2015թ. իրականացված 

Գորշ արջի մանրակրկիտ հետազոտթյան ժամանակ: Գայլի հետքեր նկատվել են 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում ինչպես 2011թ., այնպես էլ 2013 թ.-ին: 

Տեղացիներն ասում են, որ պարբերաբար կարելի է նկատել գայլերի, սակայն ոչ 

հաճախ: Դրանք երևում են հատկապես ձմռանը: 2015թ. իրականացված Գորշ արջի 

հետազոտության ժամանակ գայլի ներկայությունը ֆիքսվել է  տեղադրված վեց 

տեսախցիկներով: 

 

Բեզոարյան այծը ԲՊՄՄ-ում գրանցված է որպես խոցելի տեսակ և ընդգրկված է 

Եվրոպական Միության Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի Հավելված 2 և 4-ում, 
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ինչպես նաև Հայաստանի Կարմիր Գրքում: Սա այն տեսակներից մեկն է, որոնց 

հետ կապված վերջերս թողարկված Կովկասի էկոտարածաշրջանի՝ պահպանման 

ծրագրով (WWF, 2012թ.) նախատեսվում է կատարել կոնկրետ միջոցառումներ: 

Բեզոարյան այծ երկու անգամ նկատվել է Ջերմուկի կիրճի հյուսիսարևմտյան 

լանջերին 2013թ. մայիսի 13-ին (11 և 3 առանձնյակներից կազմված խմբերով), 

ինչպես նաև նախատեսվող Ջերմուկի Ազգային պարկի տարածքում 2013թ. 

հունիսին (5 առանձնյակից կազմված խմբով): 2015թ. սեպտեմբերի 8-ին հնարավոր 

եղավ լուսանկարել երկու առանձնյակ Ամուլսարի (Արշակ լեռնագագաթի) 

հարավային լանջերին (Նկար 4.10.10):  

 

 
 

Նկար 4.10.10. Capra aegagrus (Բեզոարյան այծ) լուսանկարվել է Ամուլսարի վրա 

2015թ. սեպտեմբերին 

Բնության պահպանության միջազգային միության՝ անհետացման վտանգի տակ 

գտնվող տեսակների Կարմիր Ցուցակը առանձնացնում է լուսանների վեց 

ենթատեսակ: Ծրագրի ազդակիր տարածքում հայտնաբերված լուսանները 
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Կովկասյան լուսաններ (Lynx lynx dinniki), որոնք հանդիպում են կովկասյան 

լեռներում՝ Թուրքիայի հարավում, Իրաքում և Իրանում: Հայաստանում լուսանը 

<համարվում է տարածված տեսակ, հատկապես որոշ պահպանվող 

տարածքներում, սակայն պոպուլյացիայի թվաքանակի դինամիկան հայտնի չէ> 

(ԲՊՄՄ, 2015թ.): Այս տեսակի ընդամենը մի քանի հետազոտություն է 

իրականացվել: Չի թվում, որ նրանց թիվը մեծ է: Չնայած ԲՊՄՄ-ի Կարմիր 

Ցուցակում այն գրանցված է որպես նվազագույն ռիսկային տեսակ, այն ներառված 

է ԵՄ Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի Հավելված 4-ում, ինչը նշանակում է, որ ԵՄ 

օրենսդրության պահանջներով նրա կենսամիջավայրի դեգրադացիան արգելվում 

է: Սա Ծրագրի համար կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ վերջինս 

պարտավորվել է համապատասխանել ՎԶԵԲ-ի կատարողական պահանջներին, 

որը ենթադրում է ԵՄ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանում:  

 

Գորշ արջի հետազոտության ընթացքում տեսախցիկները լուսանին ֆիքսել են 

հինգ տետրադներում (քառակուսիներ), այդ թվում՝ երեք անգամ Արշակի 

լեռնագագաթին (2015թ. հունիսի 20-ին, հուլիսի 24-ին և հուլիսի 31-ին): 

 

2015թ. գորշ արջի հետազոտության ժամանակ վարազին տեսախցիկները ֆիքսել 

են յոթ քառակուսիներում, իսկ եղեգնակատվին՝ մեկ անգամ: 

 
Panthera pardus ciscaucasica (ընձառյուծ) և Ovis orientalis Gmelin (մուֆլոն) 

տեսակները չեն արձանագրվել  որևէ հետազոտության ընթացքում և ամենայն 

հավանականությամբ առկա չեն Ծրագրի ազդեցության տարածքում: Panthera 
pardus ciscaucasica տեսակի ենթադրվող հիմնական ապաստարանն այժմ գտնվում 

է Հայաստանի հեռավոր հարավային շրջանում6: 

 

Գորշ արջը (Ursus arctos) Հայաստանում պահպանվող տեսակ է  և Հայաստանի 

Կարմիր գրքում գրանցվել է որպես խոցելի տեսակ: Չնայած այս տեսակը ԲՊՄՄ-ի 

կողմից դասակարգվում է որպես նվազագույն ռիսկային, այն նաև ընգրկված է ԵՄ 

                                                      

6 Խորոզյան Ի. (2003թ.) Պարսկական հովազը Հայաստանում. Հետազոտություն և պահպանում:  Գիտական 
հանձնաժողով <Վայրի բնության հետազոտություն և պահպանություն Հարավային Կովկասում>, 
հոկտեմբերի 7-8, էջ 161-163, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն  
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Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի Հավելված IV-ում, ինչը նշանակում է, որ ԵՄ 

օրենսդրությամբ արգելվում է գորշ արջի կենսամիջավայրի դեգրադացիան:  Սա 

Ծրագրի համար կարևոր նշանակություն ունի՝ կապված ՎԶԵԲ-ի ԿՊ 

պահանջներին համապատասխանելու՝ Ծրագրի պարտավորությունը, ինչը 

ենթադրում է համապատասխանել ԵՄ օրենսդրությանը:  

 

Հայաստանում արջերի վերաբերյալ գիտական գրականությունը նշում է երկու 

ենթատեսակների մասին՝ Կովկասյան գորշ արջ (Ursus arctos meridionalis) և 

Սիրիական գորշ արջ (Ursus arctos syriacus):  Համարվում է, որ Կովկասյան գորշ 

արջը ապրում է երկրի հյուսիսային մասում: Այն սովորաբար ավելի խոշոր է, քան 

սիրիական ենթատեսակը և ունի մի երանգ, մուգ գույն: Սիրիական գորշ արջը 

ապրում է երկրի հարավային մասում, և մորթին բազմագույն է՝ համարյա 

մոխրագույնից մինչև շեկ և նույնիսկ սև: 

 

Արջերի հետազոտությունների և կառավարման միջազգային միությունն ու 

ԲՊՄՄ-ի Տեսակների գոյատևման հանձնաժողովի (SSC)` արջերի գծով 

մասնագիտական խումբը չեն ճանաչում Գորշ արջի այս առանձին 

ենթատեսակները, որովհետև ծագման բավարար ստուգում համապատասխան 

աշխարհագրական տարածքներում չեն անցկացվել, որպեսզի հնարավոր լինի 

հստակ ապացուցել նրանց գոյությունը: 

  

Այնուամենայնիվ, ԲՊՄՄ-ի տեսակների գոյատևման հանձնաժողովի հետ 

հաղորդակցության արդյունքում ենթապոպուլյացիաների միջև տարբերությունը 

(հաշվի առնելով մեկուսացման մակարդակը և ռիսկի ենթարկվածությունը): 

Հարավկովկասյան տարածաշրջանում կա երեք պոպուլյացիա, որոնք, 

ենթադրվում է, որ իրարից բավականին մեկուսացած են: Քանի որ Գորշ արջի 

Հայաստանի պոպուլյացիան նշված մեկուսացած ենթապոպուլյացիաներից մեկն է, 

ապա այն  ենթակա է պահպանման և շատ կարևոր է պատմական միջանցքների 

վերականգնումը և կենսամիջավայրի հետագա մասնատման կանխարգելումը: 

Այդիսկ պատճառով Գորշ արջը վերջերս թողարկված Կովկասյան 

էկոտարածաշրջանի բնության պահպանության ծրագրում (WWF 2012թ.) 

ընգրկված այն տեսակներից մեկն է, որի նկատմամբ Հայաստանի այս հատվածում 
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նախատեսվում են կոնկրետ գործողություններ: 

 

2008թ. իրականացված նախնական բնապահպանական ելակետային 

հետազոտությունները նշեցին Գորշ արջի ներկայության մասին, սակայն 

եզրակացություն արվեց, որ ժամանակ առ ժամանակ առանձնյակներ են անցել 

Ծրագրի ազդեցության տարածքով: 2011 թվականից սկսած Ամուլսարի 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման շրջանակում 

իրականացված լրացուցիչ բնապահպանական հետազոտությունները 

հաստատեցին, որ արջի բազմացող պոպուլյացիա կա: 2011թ. աշնանը նախնական 

դաշտային հետազոտություններ իրականացվեցին 5-7 կմ երկարությամբ 

երթուղիներով կամ լայնակի կտրվածքով, որը նախատեսված էր ներառել բոլոր 

բիոտոպները, որոնք Ծրագրի ազդեցության տարածքում հարմարավետ 

կենսամիջավայր են հանդիսանում խոշոր և միջին չափի կենդանիների համար: 

Լրացուցիչ հետազոտություններ կատարվեցին Հայաստանի կենդանաբանության 

ինստիտուտի կողմից 2013 թվականին: 

 

2011թ.-ի լայնակի կտրվածքների հետազոտության ժամանակ դիտվել են գորշ 

արջի հետքեր և կղանք: 2013թ.-ի դաշտային հետազոտությունների ժամանակ ևս 

հաճախակի նկատվել են հետքեր և կղանք, հատկապես Ամուլսարի գագաթին 

առաջարկվող հանքափոսերի և հանքի հետախուզական ճամբարի շուրջը, սակայն 

նաև Ծրագրի ազդեցության ամբողջ տարածքում: 2013թ.-ի ապրիլին հանքի 

հետախուզական ճամբարի մոտ լուսանկարվել են ենթադրյալ էգի և երկու ձագերի 

հետքեր և 2014թ.-ին երկու տարբեր էգերի հետքեր իրենց ձագեր հետ (տե'ս Նկար 

4.10.11): Թռչունների հետազոտական թիմի կողմից հասուն արու արջ է նկատվել և 

լուսանկարվել Ամուլսարի հարավային կողմում՝ 2013թ.-ին օրվա ընթացքում 

քարանձավից օգտվելիս (տե'ս Նկար 4.10.12): Ստացված արդյունքների հիման վրա 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը որոշվել է որպես կրիտիկական կենսամիջավայր 

Գորշ արջի համար՝ ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 կատարողական պահանջի և նրա վկայակոչած 

ԵՄ Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի համաձայն:  
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Նկար 4.10.11. Մայրը ձագերի հետ, 2014թ. մայիս  

 
Նկար 4.10.12.  Գորշ արջ, որը նկատվել է Ամուլսար լեռան հարավային կողմում 

2013թ. հունիսին 

Գորշ արջի հետազոտությունը նախատեսված էր պարզել տարածաշրջանում 
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Ծրագրի ազդեցության տարածքի համեմատաբար կարևոր նշանակությունը՝ 

այնտեղ առկա կերի հայթայթման և բազմացման համար նպատասավոր 

կենսամիջավայրի առումով: Ուստի հետազոտության համար վերցվել էր 

ընդարձակ տարածք (733 քառ. կմ), որտեղ տեղադրվել էր 34 տեսախցիկ (տե՛ս 

Նկար 4.10.13): Նկար 4.10.14-ում ցույց են տրված արջերի դիտարկումները 2015թ. 

սեզոնի սկզբում: Անհրաժեշտ էր նաև գնահատել Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով հավանական ազդեցություն կրող առանձնյակների թիվը 

պոպուլյացիայի ընդհանուր թվաքանակի համեմատ: 2015թ. մայիսի կեսերից մինչև 

սեպտեմբերի վերջը կատարվել է Գորշ արջերի 2422 լուսանկարում: Տեղադրված 

34 տեսախցիկների տեղամասերից 28 տեղամաս առնվազն մեկ արջ է այցելել, 23 

տեղամաս՝ ավելի քան մեկ անգամ, իսկ 15 տեղամաս ավելի քան մեկ արջ է 

այցելել: Ընդհանուր առմամբ 9 տեղամասերում լուսանկարվել են էգ արջեր 

ձագերի հետ: Նկար 4.10.15-ը ցույց է տալիս այն տեղամասերը, որտեղից 

հավաքվել են մազի նմուշներ: 

 

Այս արդյունքների հիման վրա կատարվել է ուսումնասիրվող ողջ տարածքում 

արջի գործունեության նախնական գնահատումը, որը ներառվել է 

հետազոտության միջանկյալ հաշվետվությունում (Հավելված 4.10.9), ըստ 

‹‹արջ/օրերի›› քանակի՝ տեսախցիկի յուրաքանչյուր տեղամասի կամ քառակուսու 

համար: Սա օրերի քանակն է, երբ կատարվել է արջի լուսանկարում (Նկար 

4.10.16): Այս վիճակագրությունը ցույց չի տալիս երեք օր շարունակ 

(ժամանակավոր այցելություն) կամ մի քանի ամիսների ընթացքում երեք օր 

այցելությունների (ցույց տալով արջերի շարունակական ներկայությունը) միջև 

տարբերությունը, սակայն այն տալիս է պատկերացում ուսումնասիրվող 

տարածքի այն հատվածների մասին, որտեղ կենտրոնացած էր արջի 

գործունեությունը: Արջի կրկնվող գործողությունները հիմնականում 

հայտնաբերվել էին հետևյալ տարածքներում (ըստ կարևորության). 

 

  Հերհերի պետական արգելավայր (Քառակուսիներ 16-17,   վերջինում 39 

արջ/օր), 

  Ամուլսարի հարավային լանջեր (Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի 

տարածք, Քառակուսի 23,   24 արջ/օր), և 
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  Ամուլսարի և Սարավանի միջև ընկած անտառային տարածքներ 

(Քառակուսի  22,   17 արջ/օր): 

 

Ավելի քիչ արջի գործունեությունը նկատվել էր՝ 

  Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում անտառոտ հովտում (Քառակուսիներ 8 և 

12,   վերջինում 8 արջ/օր) 

  Արփա գետի հովտում՝ Ջերմուկի պետական ջրաբանական արգելավայրում 

(Քառակուսի 5,   6 արջ/օր), և 

  Անտառոտ հովտում՝ Արտավանի ճանապարհի երկայնքով, ինչպես նաև 

Արտավան գյուղի հարավ-արևմուտքում սարերում (Քառակուսիներ 24 և 30, 

վերջինում 5 արջ/օր): 

Պարզվում է, վերը նշված վեց տարածքները նույնպես կարևոր են բազմացման 

համար, քանի որ բոլոր վեցում տեսախցիկները ֆիքսել են քոթոթների: Քոթոթների 

լուսանկարներ արվել են նաև Սպանդարյանի ջրամբարի շրջակայքում 

(Քառակուսիներ 28 և 32), սակայն պարզ չէ, թե որտեղից են նրանք եկել: 

Ջրամբարի ափերը հարմար կենսամիջավայր չեն արջերի համար, և հարավում 

լեռնաշղթայի վրա մարդու գործունեությունը շատ է (հովիվներ, հողագործներ): 

 

2015թ. հունիսի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 1-ը 23 քառակուսիներից հավաքվել է 

203 մազի նմուշ (որոշ քառակուսիներում արջերը լուսանկարվել են, սակայն 

հատուկ որսիչների վրա մազ չեն թողել): Ամենաշատ նմուշները հավաքվել են 

Կեչուտի ջրամբարի անտառոտ հովտում (հատկապես Քառակուսի 8-ի 

հարավային ծայրում), Ամուլսարի և Սարավանի միջև ընկած անտառածածկ 

տարածքում, Հերհերի պետական արգելավայրում և Ամուլսարի հարավային 

լանջերին (Արշակի անձեռնմխելի տարածք): Սրանք այն տարածքներն են, որտեղ 

կան արջի գործունեության՝ տեսախցիկների ֆիքսած ամենաշատ ապացույցները: 

Բացի այդ, բավականին շատ նմուշներ հավաքվել են Ջերմուկի/Կեչուտի 

արևելքում գտնվող անտառածածկ տարածքներում (օրինակ՝ 13 նմուշ Քառակուսի 

14-ում): Քառակուսու սահմաններում մազի նմուշների մեծ թիվը վկայում է 

տարածքին կապված լինելու (տարածքային վարքի) մասին, ուստի արջերի 

շարունակական ներկայությունը ցույց է տալիս, որ այս անտառները կարևոր 

կենսամիջավայր են հանդիսանում այս տեսակի համար: Նույն կերպ, Շաղաթ 
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գյուղի շրջակայքում գտնվող տարածքը (Քառակուսի 38) կարող է ավելի կարևոր 

լինել, քան տեսախցիկներով ցույց տրվող արդյունքները: Այնուամենայնիվ, մինչև 

2016թ. ապրիլին ծագումնաբանական անալիզի արդյունքները ստանալը, չի 

կարելի հաշվի չառնել հավանականությունը, որ մազերի մեծ քանակը կարող է 

պարզապես բուրդը փոխող արջի մեկ կամ մի քանի այցելության հետևանք է: 

 

Միաժամանակ, Գորշ արջի պոպուլյացիայի քանակը, խտությունը և ճշգրիտ 

տարածումը ուսումնասիրվող տարածքում չի կարող որոշվել, մինչև չկատարվի 

ծագումնաբանական անալիզ: Բազմաթիվ դիտարկումներն ու լուսանկարներն 

արդեն ցույց են տալիս, որ Ամուլսարի հարավային լանջերը կարևոր 

նշանակություն ունեն այս տեսակի համար: Նմանապես պարզվում է, որ 

Ամուլսարի և Սարավանի միջև ընկած անտառածածկ տարածքը (Քառակուսի 22) 

կարևոր տարածք է արջերի համար: 
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Կրիտիկական կենսամիջավայր 

Թեպետ ԲՊՄՄ-ում գորշ արջը դասակարգվում է որես նվազագույն ռիսկային, իսկ 

Հայաստանի Կարմիր գրքում՝ որպես խոցելի տեսակ, այն համարվում է 

կրիտիկական միջավայրի առանցքային (տրիգերային) տեսակ՝ հաշվի առնելով 

նրա կարգավիճակը որպես ԵՄ Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի Հավելված 4-ում 

սահմանված տեսակ: Հիշեցնենք, որ Ծրագիրը պարտավորվել է ՎԶԵԲ-ի ԿՊ6-ի 

պահանջների համաձայն կատարել նշված դիրեկտիվի պահանջները: ԵՄ 

Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի համաձայն արգելվում է գորշ արջի 

հանգստանալու կամ բազմանալու կենսամիջավայրի դեգրադացիան: Քանի որ 

ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտը չի պահանջում հետևել ԵՄ 

Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվին, ապա այս տեսակը չի համարվում 

կրիտիկական կենսամիջավայրի առանցքային տեսակ թիվ 6 կատարողական 

ստանդարտի համաձայն: 

2015թ. հավաքված մազի նմուշների ծագումնաբանական անալիզի արդյունքների 

հիման վրա պարզ կդառնա Գորշ արջի պոպուլյացիայի թվաքանակը և նրանց 

կողմից Ծրագրի ազդեցության տարածքի օգտագործումը: 

 

Ելակետային ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերված փոքր 

կաթնասունները լայնորեն տարածված են տարածաշրջանում և ունեն հարուստ 

պոպուլյացիաներ: Ավելի խոշոր կաթնասունների թվում են Vulpes vulpes (Կարմիր 

աղվես), Canis lupus (գորշ գայլ), Capra aegargos (բեզոարյան այծ), Lynx lynx (Եվրասիական 

լուսան), Sus scrofa (վարազ), Felis chaus (եղեգնակատու) և Ursus arctos (գորշ արջ): 

Բեզոարյան այծը, որը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր  ցուցակում գրանցված է որպես խոցելի տեսակ 

և ընդգրկված է ՀՀ Կարմիր գրքում, ինչպես նաև Եվրասիական լուսանը, որը ԲՊՄՄ-ի 

ցուցակում գրանցված է որպես նվազագույն ռիսկային տեսակ և ընդգրկված է 

Հայաստանի Կարմիր գրքում, նկատվել են Ամուլսարի վրա Արշակի տեղամասում, 

սակայն ոչ հաճախ:  

 

Մյուսի կողմից հաստատվել է, որ Ամուլսարը, մասնավորապես Արշակի տեղամասը 

բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայր է գորշ արջի համար: Գորշ արջը 

գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում որպես խոցելի, ինչպես նաև ԵՄ 

Կենսամիջավայրերի դիրեկտիվում որպես Հավելված IV-ում ընգրկված տեսակ, ինչը 

նշանակում է, որ նրա կենսամիջավայրի դեգրադացիան արգելվում է ԵՄ 
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օրենսդրությամբ: Հաշվի առնելով գորշ արջի կարգավիճակը որպես ԵՄ կողմից 

պահպանվող տեսակ այն համարվում է կրիտիկական կենսամիջավայրի 

կարևորագույն տարր: Կրիտիկական կենսամիջավայրի նշանակության մանրամասն 

սահմանումը տալու նպատակով կատարվում է վերլուծական աշխատանք: 

 

 
4.10.5 Չղջիկների հետազոտություն և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդներ 
 

Հայաստանի չղջիկների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար օգտա-

գործվել է գոյություն ունեցող հետևյալ գրականությունը7,8. Յավրույանը և ուրիշներ 

(2008թ.)9 նշել են, որ Ծրագրի առաջարկվող ընդհանուր տարածքն ապահովում է 

չղջիկների տեսակների համար հարմարավետ կենսամիջավայրերի հարուստ 

խճանկար: Բացահայտվել է չղջիկների 28 տեսակ, որոնց համար կարող է լինել 

հարմարավետ կենսամիջավայր, այդ թվում՝ 5 տեսակ, որոնք նշված են ՀՀ Կարմիր 

գրքում: Կենսամիջավայրերի հիմնական հատկանիշներն են՝ ջրամբարների 

ապահոված առատ լճացած ջրերը, Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի 

համակարգերի հոսող ջրերը, ինչպես նաև ընդարձակ կիրճը, բազալտ-բաթոլիտի 

կենսամիջավայրը, որն ապահովում է կեր հայթայթելու և թառելու հարուստ 

կենսամիջավայր:      

 

Չղջիկների բաշխվածությունը կախված է օդի ջերմաստիճանից, թռչող միջատների 

համակենտրոնացումներից և այն հակված է նվազել բարձրության մեծանալու 

հետ: Կովկասյան տարածաշրջանում քիչ տեսակներ են հանդիպում 1500 մ ծմբ-ից 

ավել բարձրություններում (Յավրույան և այլոք, 2008թ.)9: Ծրագրի ազդեցության 

տարածքի մեծագույն մասը չափազանց բարձր է չղջիկների ինտենսիվ 

գործունեության համար, սակայն Կարմիր գրքի չղջիկների տեսակների հնարավոր 

առկայությունը առաջ է քաշել հետագա հետազոտությունների իրականացման 

անհրաժեշտություն:   

 

                                                      

7  Յավրույան և ուրիշներ (2008) Bats Conservation Action Plan for Caucasus 
 http://www.cepf.net/Documents/bat_cons_action_plan.pdf (2013թ. մայիսի 25) 
8 http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/nat_rep_Arm_2008.pdf  

http://www.cepf.net/Documents/bat_cons_action_plan.pdf
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/nat_rep_Arm_2008.pdf
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Հետևաբար 2013թ.-ի մայիս և հունիս ամիսներին և 2014թ.-ին անցկացվել են 

չղջիկների վերաբերյալ լրացուցիչ այլ հետազոտություններ Գոլդեր Ասոշիեյթս 

կազմակերպության, Գեոթիմի ևՀայաստանի Կենդանաբանության Ինստիտուտի 

կողմից  Դրանք իրականացվել են Միթչել-Ջոնս և Մըքլեյշ ձեռնարկում 

տրամադրվող հաջողված փորձի ուղեցույցի (2004թ.)9, (Հանդտ, 2012թ.)10 և 

Չղջիկների ուսումնասիրության և մոնիտորինգի իրականացման եվրոպական 

ուղեցույցի համաձայն (EUROBATS, 2010թ.)11: 2013թ.-ի ապրիլի 7-18-ը Գոլդերը 

կատարել է նախնական դաշտային այցելություն և կենսամիջավայրերի 

սահմանների հետազոտություն, որին հետևել է չղջիկների գործունեության 

հետազոտությունը, ստատիկ մոնիտորինգը և լայնակի կտրվածքների 

հետազոտությունը՝ իրականացված մայիսի 12-ից մինչև հունիսի 15-ն ընկած 

ժամանակահատվածում: 2013թ.-ի հունիսին Հայաստանի Կենդանաբանության 

Ինստիտուտը Գեոթիմի աջակցությամբ կատարել է չղջիկների թակարդների 

տեղադրման հետազոտություն: 2014թ.-ի ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսներին 

Գեոթիմը իրականացրել է կենսամիջավայրի գնահատում, ստատիկ մոնիտորինգ և 

լայնակի կտրվածքներ::  

 

Լայնակի կտրվածքներ (պրոֆիլներ) 
Պրոֆիլների ուղեգծերով դանդաղ քայլերով առաջ են գնացել` տասը «լսողական 

կայաններից» յուրաքանչյուրում չորս րոպե կանգառ կատարելով: 

Հետազոտությունները սկսվել են արևածագին և տևել մոտավորապես երկու ժամ: 

Չղջիկների քանակը և տեսակները գրանցելու համար օգտագործվել է «Anabat SD1» 

համակարգը: Հետազոտության ընթացքում գրանցված չղջիկների անճանաչելի 

ազդանշաններն ավելի ուշ վերլուծության են ենթարկվել «Analook» ծրագրի 

օգնությամբ:  

 

2013թ.-ի ընթացքում երեք լայնակի կտրվածքներ են կատարվել` որոշելու, թե 

ինչպես են չղջիկներն օգտվում Ծրագրի ազդեցության տարածքից: Դրանք հատվել 

են հանքավայրերի ենթակառուցվածքների և, Արփայի կիրճի հետ, ինչպես 

                                                      

9  Mitchell-Jones and McLeish. Bat Workers Mannual (3rd Edition), 2004 
10  Hundt, L. Bat Surveys: Good Practice Guidelines (2nd Edition), 2012 
11  The Agreement of the Conservation of Populations of European Bats (www.eurobats.org), 2010 

http://www.eurobats.org/
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ցուցադրված է 4.10.17 նկարում: Վերջինն օգտագործվել է համեմատական նպա-

տակներով՝ չղջիկների տեսակների համար օպտիմալ թառելու և կեր հայթայթելու 

հնարավորություններ ընձեռող կենսամիջավայրերի համեմատելիությունն ապա-

հովելու նպատակով:  

        

2014թ.-ի ընթացքում երկու լայնակի կտրվածքներ են կատարվել` որոշելու համար 

թե ինչպես են չղջիկներն օգտվում Ծրագրի ազդեցության տարածքից (27 և 28): 

Բացի այս պրոֆիլներից, Գեոթիմը նաև կատարում է հետազոտություն Արփայի 

կիրճում որակի ապահովման նպատակներով “վերահսկողական” արդյունք 

ապահովելու համար: Հետազոտության նպատակն էր փորձել  կատարել 

չղջիկների ձայնագրում դասակարգման նպատակով, օգտագործելով Anabat 

ծրագիրը կենսամիջավայրում, որը համարվում էր արդյունավետ ծրագրի 

ազեցության տարածքից դուրս: 

   

Հողի մակերևույթի ստատիկ մոնիտորինգ  

2013թ.-ի մայիս և հունիս ամիսներին և 2014թ.-ին ստատիկ մոնիտորինգի 

իրականացման միջոցով հետազոտվել են հանքի ենթակառուցվածքների 

առաջարկվող տարածքները օգտագործելով Հանդի կողմից առաջարկվող 

մեթոդները: Մոնիտորինգի կետերի գտնվելու վայրը ցույց է տրվում   4.10.17 

նկարում: «Anabat» համակարգեր են տեղադրվել ենթակառուցվածքների 

առաջարկվող տարածքներում և չղջիկների կողմից հնարավոր օգտագործվող 

վայրերի շրջակայքում, օր.՝ հոսքաջրեր, կիրճեր, կառույցներ և այլն:  
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Նկար 4.10.17  Չղջիկների հետազոտության մշտադիտարկման կետերը 
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Թակարդների տեղադրմամբ իրականացված հետազոտություն 

2013թ.-ի հունիս ամսվա ընթացքում Հայաստանի Կենդանաբանության 

ինստիտուտը իրականացրել է թակարդների տեղադրմամբ կատարվող 

հետազոտություն` Էդուարդ Յավուրյանի ղեկավարությամբ12 

Հետազոտությունները կենտրոնացած են եղել այն տարածքների վրա, որոնք RSA-ի 

շրջանակում համարվում են չղջիկների թառելու և կեր հայթայթելու համար 

հարմարավետ կենսամիջավայր: Օգտագործվել են սարդի ցանցեր, և բռնված 

չղջիկներից վերցվել են թևի հյուսվածքների նմուշներ՝ ԴՆԹ նմուշառման համար: 

Բացի այդ, թառելու վայրերից վերցվել են նաև չղջիկների կղանքներ՝ թառի 

գործածության չափը և սեզոնականությունը որոշելու նպատակով: Մթնշաղին 

կատարված հետազոտությունների ընթացքում օգտագործվել են նաև չղջիկների 

դետեկտորներ (Peterson D 230 և Peterson D 240 X):          

 

Թառի հնարավոր տարածքները  
2013թ.-ի ապրիլի 6-18-ն ընկած ժամանակահատվածում հետազոտություններ են 

իրականացվել հնարավոր թառերի որոնման ուղղությամբ.   

  Քարանձավներ և հանքի մուտքեր,  

  Ճեղքեր և հիմնածայրերի ճեղքվածքներ,  

  Շինությունների բացակայող տանիք կամ տանիքի եզրային սալիկներ,   

  Շինությունների տանիքի անցքեր կամ ֆրոնտոններ, և 

  Տանիքների ստորին կախ ընկած մասերի ճեղքեր:  

 

Արդյունքներ 
Արդյունքների մանրամասն նկարագրությունը ներառված է Հավելված 4.10.4-ում: 

 

Չղջիկների հետազոտությունների ընթացքում համարյա ամբողջ Արփայի կամ 

Ջերմուկի կիրճում գրանցվել են ութ տեսակներ: 4.10.8 նկարում ցույց է տրվում 

Anabat ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը գրանցվել է Ջերմուկի կիրճում: 

Այն կարող է միգրացիոն կարևոր վայր լինել չղջիկների մի շարք տեսակների 

                                                      

12  Երևանի պետական համալսարանի և Ռուս-հայկական( սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր, ով <Bat, 
Conservation Action Plan for the Caucasus> աշխատության համահեղինակն է (Յավրույան և ուրիշներ 2008)  
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համար, քանի որ կա առատ կեր, միգրացիոն կենսամիջավայր, ինչպես նաև 

մշտական և ժամանակավոր թառեր, որտեղ չղջիկները կարող են ապահով 

հանգստանալ իրենց չվելու ճանապարհին: Այստեղ գրանցվել են հետևյալ 

տեսակները՝ Myotis blythii (սրականջ գիշերաթիթեռ), Myotis emarginatus (եռագույն 
գիշերաթիթեռ), Myotis mystacinus (բեղավոր գիշերաթիթեռ), Barbastella Barbastella 

(լայնականջ), Pipistrellus pipistrellus (սովորական մեծաչղջիկ), Tadarida teniotis 
(ծալքաշուրթ լայնականջ չղջիկ) Nyctalus leisleri (Լեյսլերի գիշերայի մանուշակ) և 

Eptesicus serotinus (խոշոր չղջիկ): Նշված թվաքանակը կազմում է չղջիկների շուրջ 

30%-ը, որոնք «Յավրույան և այլոք, 2008թ.» աշխատության համաձայն կանխա-

տեսվել են որպես «հավանական» գոյություն ունեցող:  

 

Գեոթիմի կողմից Արփա կիրճում կատարված վերահսկիչ հետազոտության 

արդյունքները բացահայտեցին մեծաչղջիկների առկայությունը: Այս արդյունքը և 

ուլտրաձայնային հետազոտությունը ներշնչում են վստահություն և որակի 

ապահովում այն բացասական արդյունքներով, որոնք ձեռք են բերվում ծրագրի 

ազդեցության տարածքում: 

 

Ծրագրի անմիջական ազդեցության տարածքում չղջիկների գործունեության 

մակարդակը շատ ցածր էր: Չնայած հետազոտությունները երբեմն  կատարվում 

էին անբարենպաստ եղանակային պայմաններում, պարզվեց, որ 

կենսամիջավայրերն ընդհանուր առմամբ անբարենպաստ էին չղջիկների համար՝ 

մեծ բարձրությամբ և կառուցվածքային բազմազանության, կանոնավոր 

միգրացիայի կամ թառելու կենսամիջավայրի բացակայությամբ պայմանավորված: 

 

2013 և 2014 թթ.-ի հետազոտությունների ընթացքում չի գրանցվել ՀՀ Կարմիր 

գրքում նշված չղջիկների տեսակներից ոչ մեկը: Գրանցված չղջիկների ութ 

տեսակները ըստ ԲՊՄՄ-ի դասակարգված են որպես ՆՄ («նվազագույն 

ռիսկային»), բացառությամբ Եվրոպական լայնականջի որը դասակարգված է 

որպես ՎՄ («գրեթե վտանգված »): «Յավրույան և ուրիշներ  2008.» աշխատության 

համաձայն` այս տեսակը սովորաբար բնորոշ է կովկասյան տարածաշրջանի 

<1,900 մ բարձրություններին և որպես այդպիսին հավանաբար առկա չէ Ծրագրի 

իրականացման տարածքում:       
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Նկար 4.10.18. Anabat ուլտրաձայնային հետազոտություն՝ գրանցված Ջերմուկի 

կիրճում Գեոթիմ ընկերության կողմից 2014թ. իրականացված ելակետային 

ուսումնասիրությունների ընթացքում 

 
Արփայի կիրճը և Ջերմուկի ազգային պարկի առաջարկվող տարածքը չղջիկների համար 

բարձրորակ կենսամիջավայր են և կարևոր են ՀՀ Կարմիր գրքի մի քանի տեսակների 

տարածաշրջանային պոպուլյացիաների պահպանման համար:     

Անմիջապես Ծրագրի ազդեցության տարածքից օգտվող չղջիկներ չեն գրանցվել: 

Մասնագետները եկել են եզրակացության, որ կենսամիջավայրերը սովորաբար 

անբարենպաստ են չղջիկների տեսակների համար` մեծ բարձրության և կա-

ռուցվածքային բազմազանության, գծային միգրացիայի առանձնահատկությունների կամ 

թառելու կենսամիջավայրի պատճառով:  

Տեսակները, որոնք գրանցվել են հետազոտությունների ընթացքում և որոնք հավանական 

է օգտվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքից, չնայած 2013/2014թթ.-ին չեն դիտվել, 

«լայնորեն տարածված և շատ են» և պահպանման խիստ կարևորություն չունեն:        
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4.10.6 Թռչունների հետազոտություն և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդները (2013-2014թթ.) 
2011թ.-ի փետրվարից մինչև 2012թ.-ի մարտն ընկած ժամանակահատվածում 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության 

Հակոբյան կենտրոնն իրականացրել է վեց գիտարշավ` ընդամենը 16 օր 

տևողությամբ: Գիտարշավների նպատակն է եղել հավաքել տվյալներ ինչպես 

բազմացող, այնպես էլ չվող թռչունների վերաբերյալ, որոնք առկա են Ծրագրի 

տարածքում կամ դրա շրջակայքում: Չվող գիշատիչ թռչուններ դիտարկվել են, 

սակայն համակարգված չեն հաշվվել: Հայաստանի թռչունների պահպանման 

միության (ՀԹՊՄ) ներկայացուցիչների հետ խորհրդատվության արդյունքում 

եզրակացվել է, որ Ծրագրի ազդեցության տարածքը կարող է կարևոր կանգառի 

վայր լինել չվող գիշատիչ թռչունների համար: Սա, ինչպես նաև ԲՊՄՄ-ի կողմից 

«անհետացող» դասակարգված տեսակի պարբերաբար դիտվող առկայությունը 

ցույց են տալիս, որ կա լրացուցիչ այլ հետազոտությունների իրականացման 

անհրաժեշտություն:  2013թ.-ի ապրիլի  15-ից մինչև մայիսի 29-ը ընկած 

ժամանակահատվածը  11 միջազգային և տեղական մասնագետներից կազմված 

թիմն անցկացրել է չվող գիշատիչ թռչունների մանրամասն հետազոտություններ 

(տե′ս Թռչնաբանական հաշվետվությունը Հավելված 4.10.5-ում), 

հետազոտությունը տևել է 466 ժամ: Աշնանային միգրացիոն չուն նույնպես 

ուսումնասիրվել է  6 հետազոտողների կողմից: Հետազոտությունների 

արդյունքում փորձ է կատարվել պարզել ծրագրի ազդեցության տարածքով  

անցնող չվող գիշատիչ թռչունների քանակը, ինչպես նաև ժամանակաչափը, որ 

դրանք ծախսել են կեր հայթայթելու, թառելու կամ առաջարկվող հանքի տարածքը 

և դրա մերձակայքն այլ կերպ օգտագործելու վրա: Հատուկ ուշադրություն է 

դարձվել գիշանգղի և համաշխարհային մակարդակով անհետացման վտանգի 

տակ գտնվող գիշատիչների տեսակների վրա: Չվող գիշատիչ թռչուններին հաշվել 

են հստակ դիտակետերից, որոնք գտնվում են Ամուլսարի լեռնազանգվածի երկու 

կողմերին պանորամային տեսադաշտերով բլուրների վրա Որոտանի հովտի 

երկայնքով, և  Ամուլսար լեռան արևմտյան լանջերին և Արփա կիրճում (տե'ս  

Նկար 4.10.19): Աշնանը պետք է կատարվեին չնչին փոփոխություններ հակառակ 

ուղղությամբ չվող թռչունների դիտման համար: Հաշվառումները կատարվել են 2-4 
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հոգանոց թիմերի կողմից 08.00-17.00 ժամերին կամ երբ այդ ընթացքում եղանակը 

թույլ է տվել: Կատարվել է ծրագրի ազդեցության տարածքում բազմացող 

թռչնատեսակների հետազոտություն  2013 և 2014թթ.-ին: 2013թ.-ի գարնանը 

կատարվել է բազմացող գիշատիչների նշանների մանրակրկիտ հետազոտություն, 

որոնք մնացել են ծրագրի ազդեցության տարածքում միգրացիայի ավարտից հետո: 

 

Երկու հոգանոց շրջող թիմը հետազոտել է Ծրագրի ազդեցության ամբողջ 

տարածքը՝ գնահատելու, թե որքանով են թռչնատեսակներն ընդհանրապես կամ 

բազմացման  նպատակով օգտվում ծրագրի տարածքի կենսամիջավայրերից: 

Թիմի մեջ ընդգրված էին հետազոտողներ Հայաստանի Թռչունների Պահպանման 

միությունից և միջազգային հետազոտողներ: Ծրագրի ազդեցության տարածքը 

բաժանվել է քառակուսիների (2 X 2 կմ), և դրանցից յուրաքանչյուրը հետազոտվել 

է, որպեսզի որոշվեն այն թռչնատեսակները, որոնք օգտվում են տարածքից սննդի 

հայթայթման, հանգստի կամ բազմացման նպատակով (տես նկար 4.10.20): 

Յուրաքանչյոււր քառակուսին այցելել են առնվազն երկու անգամ, նվազագույն 

երեք օր երկու այցելությունների միջև: Գրեթե բոլոր քառակուսիներ առնվազն մեկ 

այցելություն է կատարվել արևածագից կարճ ժամանակ հետո, երբ թռչունների 

գործունեությունը շատ բարձր է: Այցելությունները միշտ կատարվել են ոտքով, 

խաչաձև, յուրաքանչյուր քառակուսում առկա բոլոր տարբեր կենսամիջավայրերի 

տեսակները անցնելով:  

 

Բոլոր տետրադները հետազոտվել են 2013թ.-ի գարնանը իսկ փոքր-ինչ պակասած 

տեսակները 2014թ.-ի գարնանը, նոր ծրագրի ազդեցության տարածքի մասին 

ստույգ տեղեկատվություն ունենալու համար (մանրամասները ներկայացված են 

4.10.5 հավելվածում): 2014թ.-ի մայիս ամսից մինչև հունիսի   2- ը ընկած 

ժամանակահատվածը ամեն օր կատարվել են հետազոտություններ B5, B6, B7, C5 

քառակուսիներում և լեռնազանգվածի հարավային մասում գտնվող G8 կետում 

(պահեստային տարածքներ): Բացի այդ կատարվել է գիշերային այցելություն B5, 

B6 և C5 տարածքներ, մասնավորապես մարգալոր փնտրելու նպատակով, որոնք 

ակտիվություն են ցուցաբերում գիշերը: 
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Տեսակների բազմացման վիճակը որոշվել է Բրիտանիայի թռչնաբանության 

միության 2007-2011թթ. Թռչունների ատլասի13 պարզեցված և թեթևակի 

փոփոխված տարբերակի միջոցով Աղյուսակ 4.10.9-ում: Գիշանգղի բազմացող 

զույգի առկայությունը հաստատվել է Ջերմուկի կիրճում  2013 թ.-ին:   2014թ.-ին 

կատարվել է կեր հայթայթելիս վարքագծի դրսևորման մանրամասն 

հետազոտության, որոշելու համար, թե զույգի բազմացումը ազդեցությունը թողել է 

ծրագրի զարգացմանը թե ոչ:  

 
Աղյուսակ 4.10.9. Բազմացման կարգավիճակի ցուցանիշներ (Բրիտանական 

թռչնաբանության հիմնադրամ 2007 – 2011թթ.) 
Չբնադրող 
  Տարածքի վրայով թռչող տեսակներ 
  Տեսակներ, որոնք նկատվել են, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք նկատվել են չվելիս 
  Տեսակներ որոնք նկատվել են, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք ամառն անցկացնում են 

տարածքում, բնադրող չեն 
Հնարավոր բնադրող 
  Բնադրման հարմար կենսամիջավայրում բազմացման սեզոնին նկատված տեսակներ   
  Բազմացման համար հարմար կենսամիջավայրում դայլայլող արու 

Ենթադրվող բազմացում 

  Բազմացման սեզոնին բնադրման հարմար կենսամիջավայրում նկատված թռչունի մի զույգ 
  Մշտական տարածք. թռչունների՝ տարածքային վարքագծի դրսևորում շաբաթվա երկու տարբեր 

օրերին նույն տարածքում 
  Հավանական բնի տարածք այցելող թռչուն 
  Հասուն թռչունների անհանգիստ պահվածք կամ կռնչոցներ 
  Բույն հյուսելը կամ փորելը 
  Սիրահետում և կտղուցում հավանական բազմացման կենսամիջավայրում կամ դրա մոտ 

Հստակ բազմացում 
  Բույն հյուսելը  
  Հասուն թռչունները մտնում և ելնում են բնի տարածքից՝ զբաղված բույնի առկայությունը վկայող 

հանգամանքներում 
  Նոր փետրավորված ձագեր (բնային տեսակներ) կամ խավոտ ձագեր (բնախույս տեսակներ) 
  Հասուն թռչունը տանում է արտաթորանքի պարկը կամ ձագերի համար կեր է բերում 
  Բույն, որտեղ կան ձվեր կամ ձագեր 
 

2013 և 2014թթ.-ին  հետազոտողները գտել են Տափաստանային հողմավար բազեի 

համար որսի վայրեր Գորայքի ԹԿՏ-ի բազմացման գաղութից և երկրորդական 

                                                      

13 http://www.bto.org/volunteer-surveys/birdatlas/taking-part/breeding-evidence 

http://www.bto.org/volunteer-surveys/birdatlas/taking-part/breeding-evidence
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գաղութից մոտավորապես  8 հնարավոր բազմացող տեսակներով, որոնք գտնվում 

են չօգտագործվող ռազմական աշտարակում  F8 տետրադի մոտ:  Գորշ արջի 

հետազոտության, ինչպես նաև նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկի 

տարածքում էկոլոգիական հետազոտության ընթացքում 2015թ. արձանագրվել են 

թռչունների պատահական դիտարկումներ: 
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  Նկար 4.10.19. Ուսումնասիրվող չվող թռչունների դիտարկման կետերը 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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Նկար 4.10.20. Բնադրող թռչնատեսակների խտությունն ըստ տետրադների (2013-2014թթ.)  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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2013-2014թթ. հետազոտությունների արդյունքները  
 

Արդյունքների առավել մանրամասն նկարագրությունը կարելի է գտնել 2013թ.-ի 

գարնանը և աշնանը, ինչպես նաև 2014թ. գարնանն իրականացված 

թռչնաբանական հետազոտության հաշվետվությունում, որը ներկայացված է 

Հավելված 4.10.5-ում: 

 

Ծրագրի ազեցության տարածքում  առկա են զանազան թռչնատեսակներ և 

մշտաբնակ և բազմացող տեսակների պոպուլյացիաներ, որոնք վտանգված են 

ազգային և միջազգային մակարդակով (տես Նկար 4.10.21): Տարածքի 

ազդեցության տարածքը նաև ապահովում է կերավայրեր և հանգստանալու 

համար վայրեր չվող տեսակների համար: 

 

Մշտաբնակ և բազմացող թռչունների հետազոտություն 

Տեսակային կազմը 

Տարբեր հետազոտությունների արդյունքում տեսակային կազմը  և քանակները 

տարբեր են: Տետրադների հետազոտության ընթացքում դիտվել է 102 տեսակ, 

որոնցից գրեթե 85 ցուցաբերել են բազմացման նշաններ և 14-ը գրանցված են ՀՀ 

Կարմիր գրքում: Գարնանային երկու հետազոտությունների արդյունքների 

համաձայն գիշատիչ թռչունների մինչև 23 տեսակներ բազմանում են ծրագրի 

ազդեցության տարածքում (տես աղյուսակ 4.10.10): 

Բազմացող թռչունների տեսականին մասնավորապես բարձր է բոլոր արևմտյան 

տետրադներում  (Գնդեվազ գյուղի մոտ) (տես Նկար 4.10.21): Դրանք ներառում են 

բազմաթիվ կենսամիջավայրեր, ինչպես օրինակ անտառապատ հովիտ, ցրված 

գիհու թփուտներ, ժայռոտ կիրճեր և փոքր գյուղատնտեսական դաշտեր, ինչպես 

նաև փոքր ջրավազաններ: Օրինակ B5 քառակուսին ուներ ավելի քան 50 

գրանցված տեսակ բազմացման նշաններով: Այն սահմանակից է Արփա կիրճին 

(Կարևորագույն թռչնաբանական տարածք) և իր հարավ-արևելյան մասում ունի 

մեկ այլ կիրճ, որը կարևոր բնապատկեր է և որի վրա կարող են ազդեցություն 
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ունենալ փոխակրիչը և մերձատար ճանապարհը: ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 

որոշ տեսակներ օգտագործում են դրանք բազմացման համար: (Գլուխ 6.11): 

Ամուլսար լեռան վրա համեմատաբար քիչ տեսակներ են բազմանում, սակայն 

որոշ տետրադներում բազմացող թռչունների կուտակումը բնորոշ է հատուկ 

կենսամիջավայրերին: Հատկապես հարուստ են ալպյան տեսակները, կապված 

Արշակի գագաթի շուրջ տարածքի հետ, որն ավելի քիչ է օգտագործվել 

հետազոտության նպատակներով, և կան որոշ գիշատիչ տեսակներ, որոնք 

բնադրում են փոքր ժայռոտ կիրճում առաջարկվող փոխակրիչի ուղեգծի 

մոտակայքում՝ C6 քառակուսու վրա: 
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Նկար 4.10.21. Բազմացող թռչնատեսակների խտությունն ըստ տետրադների 
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Նկար 4.10.22. 2014թ. գարնանը դիտարկված՝ Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների կետային տեղադրությունը
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Աղյուսակ 4.10.10. 2013-2014թթ. բազմացող թռչունների հետազոտությունների 
ընթացքում Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրված թռչնատեսակներ, որոնք 

ընդգրկվել են ՀՀ Կարմիր գրքում և առկա էին բազմացման նշաններ 
(Տես Նկար 4.10.21 և Նկար 4.10.22) 

Տեսակ Բազմացման նշաններ 

Գաճաճ արծիվ 
(ԲՊՄՄ Նվ.  ռսկ,; 
ՀՀ Կարմիր գիրք 
խոցելի) 

Դիտակետ Բ-ի վրայով թռչելիս հաճախ նկատվել է  սևաթև ու 
սպիտակաթև մի զույգ, և երկու անգամ նկատվել է սպիտակաթև ուրիշ 
երկու թռչուն, ինչը վկայում է, որ 2013թ. եղել է առնվազն երկու զույգ: Մի 
զույգը հավանաբար բազմանում է Ջերմուկի մոտ զառիթափ 
անտառապատ լանջերին կամ Ջերմուկի/Արփա կիրճում, իսկ մյուսը` 
Ուղեձորի մոտ անտառապատ լանջերին: 2014թ.-ին երկու զույգ 
հավանաբար բազմանում էին Արփայի կիրճում, մեկը  B5 կետում 
Գնդևազի արևմտյան մասում, իսկ մյուսը B6 կետի արևմտյան ծայրում: 
Միայնակ թռչուններ են դիտվել որսալիս  C6 կետում, ինչպես նաև B6 
կետում, որտեղ մեկին տեսել են թռչելիս ճիրանների վրա նշանով: 
Միայնակ թռչուններ նաև դիտվել են գիշատիչ թռոչունների 
դիտակետում  (հետազոտական տետրադներից դուրս): 

Վայրի հնդկահավ 
(ուլար) (ԲՊՄՄ 
Նվ.  ռսկ,; ՀՀ 
Կարմիր գիրք 
խոցելի) 

2013 և 2014թթ. բազմացման նշաններ չեն արձանագրվել, սակայն 
դրանք դիտվել են նշված երկու տարիներին Արշակի գագաթին 
առանձնացված անձեռնմխելի տարածքում: 

Մեծ ժայռային 
սիտեղ (ԲՊՄՄ Նվ.  
ռսկ,; ՀՀ Կարմիր 
գիրք խոցելի) 

Այս տեսակը բազմանալիս նկատվել է երեք հետազոտական 
տետրադներում, երգող զույգը առկա էր Արփա կիրճի  լանջին 
Գնդեվազ գյուղից դուրս  (B5), զույգը հայտնաբերվել է ժայռոտ 
կիրճի մուտքի մոտ B6-ում (որտեղ այն նաև առկա է  2013թ.-ին) և 
երգող թռչունը մոտ էր հիմնական ճանապարհին B7 հարավ-
արևելյան անկյունում: Բացի այդ հայտնաբերվել էր զբաղեցրած 
բույն հիմնական ճանապարհին Սարավանից արևմուտք 4.10.72 
(տետրադ C7) և մի ընտանիք էր առկա Ջերմուկի/Արփայի կիրճում 
գիշանգղի դիտակետից հյուսիս-արևմուտք:  

Գիշանգղ (ԲՊՄՄ 
վտանգված; ՀՀ 
Կարմիր գիրք 
վտնգվ.) 

Մեկ զույգի բույն նկատվել է Ջերմուկ/Արփայի կիրճում (առավել 
մանրամասն տես ստորև): 

Սպիտակագլուխ 
անգղ(ԲՊՄՄ նվ. 
ռսկ; ՀՀ Կարմիր 
գիրք՝ խոց.) 

Ոչ մի բույն չի հայտնաբերվել նույնիսկ Ջերմուկի կիրճում: Լեռնա-
զանգվածի արևմտյան լանջերին դիտված առավելագույն չորս 
թռչուններից ենթադրվում է, որ կա երկու զույգ, սակայն դրանք 
բնադրում էին ավելի դեպի հյուսիս ընկած Ջերմուկի ԿԹՏ-ում:   
Այդուհանդերձ, այս տարածքում 2015թ. իրականացված լրացուցիչ 
հետազոտության ժամանակ չհաջողվեց գտնել բազմացման որևէ 
նշան: 

Քարարծիվ 
(ԲՊՄՄ նվ. վտնգ; 
ՀՀ Կարմիր գիրք 
խոց.) 

Երկու բույն է տեղադրված եղել Ջերմուկի կիրճում 2013 թ.-ին: 
Որոտանի հովտի հյուսիս-արևելյան հատվածի բանուկ 
գործածությունը ցույց է տալիս, որ երրորդ զույգն էլ բնադրում է 
այդ տարածքի որևէ մասում:  2014թ.-ին առնվազն երկու զույգ 
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Աղյուսակ 4.10.10. 2013-2014թթ. բազմացող թռչունների հետազոտությունների 
ընթացքում Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրված թռչնատեսակներ, որոնք 

ընդգրկվել են ՀՀ Կարմիր գրքում և առկա էին բազմացման նշաններ 
(Տես Նկար 4.10.21 և Նկար 4.10.22) 

Տեսակ Բազմացման նշաններ 
քարարծիվ բազմանում էին Արփա կիրճում, մեկ զույգ նաև առկա 
էր B5 քառակուսում Գնդեվազից արևմտյան մասում և դիտվել է 
մեկ զույգ գիշատիչ թռչունների դիտակետի հյուսիսային մասում: 
Միայնակ հասուն թռչուններին տեսել են որսալիս B6 և C5 
կետերում, որոնք հավանաբար պատկանում էին այդ երկու 
զույգերից մեկին: Մեկ հասուն զույգ նաև նկատվել էր թառած 
էլեկտրասյան վրա H42 ճանապարհի և B7 քառակուսու մեջ:  

Կրկնակտցար 
(ԲՊՄՄ նվ. ռսկ.; 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Բազմացող թռչունների հետազոտությունների ժամանակ 2014թ. 
հունիսին նկատվել է Տիգրանեսի գագաթին, սակայն քանի որ այդ 
տեսակը չի բազմանում Հայաստանում  (Ադամյան  և Քլեմ 1997), 
եզրակացվել է, որ այն ուշ չվող թռչուն է: 2013թ. գարնանը մի քանի 
թռչուն է արձանագրվել չվելիս Որոտանի հովտում և հանքի 
երկրաբանահետախուզական ճամբարի հյուսիս-արևելքում 
գտնվող հովտում: 

Գառնանգղ(ԲՊՄՄ 
նվ. ռսկ.; ՀՀ 
Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Մեկ բույն տեղադրված է եղել Ջերմուկի կիրճում: Մեկ այլ զույգ և 
հավանաբար ևս մեկը եղել է 2013թ.-ին, սակայն Հայաստանի 
թռչունների պաշտպանության միության կողմից  տրամադրած 
տեղեկատվության համաձայն` կիրճում բազմանում է միայն այդ 
մեկ զույգը` չնայած բազմակի զույգերի առկայությանը:  2014թ. 
միայնակ հասուն թռչուններ են դիտվել F7, G7, B6 և B7 
տետրադներում: B7 տետրադում առկա թռչունը օգտվում էր 
գետնի մակերևույթից և նրան տեսել են սնվելիս (ոսկոր է գցել  
ժայռերին ջարդելու և ոսկրածուծը ուտելու համար): Մեկ զույգ 
առկա է Արփա կիրճում գիշատիչ թռչունների դիտակետից դեպի 
հյուսիս: Մարտին նրանց նկատել են բնադրելիս գիշանգղի 
քարանձավում (Մ. Ղասաբյանի սուբյեկտիվ 
մեկնաբանությունները), սակայն նրանց բազմացման փորձը 
անհաջող է եղել, քանի որ 2014թ. գարնանը ձագեր չեն նկատվել: 
Նրանք լքել են բնի քարանձավը, երբ գիշանգղերը վերադարձել են 
իրենց ձմեռելու վայրերից:    

Տափաստանային 
հողմավար բազե 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

 
Այս թռչնատեսակի մի գաղութ կա Գորայքի արևելյան 
հատվածում գտնվող հին հեռուստաաշտարակի վրա (Գորայքի 
ԿԹՏ-ի սահմաններում): Բազմացող այլ զույգեր առկա են 
Գորայքից արևմուտք գտնվող հեռուստաաշտարակում, հենց 
Գորայքում և Սիսիանում: ՀԹՊՄ հսկում է հիմնական 
բազմացման գաղութը Գորայքում: 2013թ.-ի գարնանը 
Տափաստանային հողմավար բազերի հավանաբար 8 զույգերից 
բաղկացած փոքր գաղութ տեղակայված էր ռազմական 
աշտարակի վրա՝ F8 քառակուսու հարավում 2014թ.: Այս 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.10.74 

 

Աղյուսակ 4.10.10. 2013-2014թթ. բազմացող թռչունների հետազոտությունների 
ընթացքում Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրված թռչնատեսակներ, որոնք 

ընդգրկվել են ՀՀ Կարմիր գրքում և առկա էին բազմացման նշաններ 
(Տես Նկար 4.10.21 և Նկար 4.10.22) 

Տեսակ Բազմացման նշաններ 
թռչուններին պարբերաբար տեսել են թռչելիս դեպի տետրադը և 
վերադառնալիս սննդով իրենց ձագերի համար  (հիմնականում 
կրծողներ): Բացի այդ, դիտվել են 8 թռչուն որս անելիս Տիգրանեսի 
խոտառատ լանջերին (քառակուսի G7) հունիսի 8-ին, և իսկ 
հունիսի 19-ին էգը նկատվել է Արշակի արևելյան կողմում 
խոտածածկ լանջերին (G7) որս անելիս: Ակնհայտորեն այս փոքր 
գաղութը օգտագործում է Ամուլսարի խոտառատ լանջերը ձագերի 
համար կրծողներ որսալու նպատակով: Այս հետազոտության մեջ  
ժայռոտ լեռնագոգը G7-G8 տետրադներում թվում էր 
մասնավորապես կարևոր, սակայն դրա շուրջ խոտառատ 
լանջերով:  
2013թ. F4 տետրադի (դատարկ ապարների լցակույտի նախկին 
տեղադիրքը) մոտ նկատվել են Տափաստանային հողմավար 
բազեներ, որոնք ինտենսիվ կերպով որս էին կատարում գարնանը: 
Սա 2014թ. դեպքը չէ: Կարծես տարեցտարի թռչունները 
Ամուլսարի լեռնազանգվածի վրա տարբեր խոտածածկ լանջեր են 
օգտագործում: 2013թ. շատ ջանքեր գործադրվեցին F4 քառակուսու 
մոտ սնվող և Գորայքի արևելքում՝ հեռուստաաշտարակի վրա 
գտնվող հիմնական գաղութի թռչունների միջև կապը 
հաստատելու համար: Այս նպատակով  հետազոտողների մի 
խումբ մնացել էր Որոտանի հովտում, սակայն նրանց չհաջողվեց 
հաստատել հստակ կապը: Այժմ պարզվում է, որ բավարար 
ուշադրություն չի դարձվել մյուս՝ ավելի փոքր գաղութի վրա, որը 
գտնվում է Գորայքի և Սարալանջի միջև աշտարակի վրա: Չի 
բացառվում, որ 2013թ. գարնանը F4 տետրադում կամ դրա մոտ 
սնվող թռչունների մեծ մասը այդ փոքր գաղութից էին, և դրանք 
նույնպես սնվում էին Ամուլսարի լեռնազանգվածի խոտածածկ 
տարբեր լանջերի վրա՝ գաղութի և դատարկ ապարների 
լցակույտի նախկին տեղամասի միջև ընկած տարածքում: 
 

Փոքր արծիվ 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Մեկ բույն է նկատվել է ճոպանուղուց հյուսիս ընկած 
անտառաշատ վայրերում: 2013թ.-ին լուրջ փաստարկներ կային, 
որ Ամուլսարի հարավ-արևմտյան լանջերի անտառածածկ 
հովիտներում F7 քառակուսու մոտ կա երկու բազմացող զույգ 
(զույգերի զուգավորում, հասուն թռչունը կեր է տանում դեպի 
անտառաշատ վայր): Բացի դրանից երկու զույգ է դիտվել միա-
ժամանակ թռչելիս, և ինչ-որ վայրում երկու թռչունների միջև 
տարածքային շփում է դիտվել: Որոտանի հովտի վերին 
հատվածում զույգի անընդհատ ներկայությունը ցույց է տալիս, որ 
կա նաև չորրորդ զույգ:  2014թ.-ի գարնանը այս տեսակը 
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Աղյուսակ 4.10.10. 2013-2014թթ. բազմացող թռչունների հետազոտությունների 
ընթացքում Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրված թռչնատեսակներ, որոնք 

ընդգրկվել են ՀՀ Կարմիր գրքում և առկա էին բազմացման նշաններ 
(Տես Նկար 4.10.21 և Նկար 4.10.22) 

Տեսակ Բազմացման նշաններ 
զարմանալիորեն քիչ էր հանդիպում: B7 քառակուսու մոտ 
հավանաբար կար բազմացող զույգ և նկատել էին մեկ թռչուն 
գորտեր որսալիս C5 քառակուսու մոտ: Այդ տեսակը նկատվել էր 
նաև Արփա կիրճի վերևում, գիշանգղի դիտակետից հարավ, 
սակայն դրանք միակ հետազոտություններն էին: Այդ տեսակը 
ամբողջովին բացակայում էր F7 քառակուսուց, որտեղ այն 
բազմանում էր 2013թ.-ին:    

Մարգագետնային 
մկնաճուռակ 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

 
2013թ.-ին դիտվել այս տեսակի քիչ քանակություն, իսկ 2014թ.-ին՝ 
միայն մեկը, հասուն արու, որը որս էր անում Տիգրանեսի գագաթի 
խոտառատ լանջերին  (քառակուսի F7) հունիսի 7-ին: Գետնից 
օգտվելը և ուշ ժամանակահատվածը թույլ են տալիս ենթադրել, 
որ այս թռչունը բազմանում է մոտակայքում, սակայն չի կարելի 
բացառել, որ այն ուշ չվող թռչնատեսակ է: 

Ցախաքլորաորս 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Առկա է մի քանի հատ: Չեն բնադրում: Հնարավոր չէ կատարել 
բազմացող զույգերի հաշվում, սակայն ըստ վարքագծի կարելի է 
ենթադրել, որ այս տեսակը բազմանում է տեղում:    

Սապսան (ԲՊՄՄ՝ 
նվ. ռսկ., ՀՀ 
Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Սապսանների զույգը դիտվել է որսելիս B7 քառակուսու 
հարավային մասում 2014թ.-ի մայիսի 27-ին: Այս թռչունները 
գտնվում էին Արփա կիրճից 3կմ հեռավորության վրա, որտեղ մի 
զույգ էր բազմանում ժայռերի վրա՝ գիշանգղի դիտակետից հարավ 
և ունեցել էին երկու ձագ: Հավանաբար զույգը  B7 քառակուսում 
նույնն էր, ինչ որ կիրճում, քանի որ սննդի տարածքը կարող է 
տարածվել մինչև մի քանի մղոն: 2013թ.-ի գարնանը բազմացման 
ոչ մի նշաններ չկային հետազոտության տարածքին մոտ: Այս 
տեսակը Հայաստանում հազվադեպ բազմացող տեսակ է 
(Ադամյան և Քլեմ 1997): 

Կարմիր բադ 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

2013թ.-ի գարնանը այս տեսակը բազմանում էր C5, F7 և G7 
քառակուսիներում, իսկ 2014թ.-ի գարնանը այն առկա էր միայն  
C5 քառակուսում առանց բազմացման նշանների: Դիտվեց միայն 
մեկ թռչուն, փոքր ջրամբարի մոտ C5 քառակուսում:  

Օձակեր արծիվ 
(ԲՊՄՄ՝ նվ. ռսկ., 
ՀՀ Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

2013թ. մեկ զույգ ցուցադրական վարք էր դրսևորում և 
պարբերաբար որս անում Ամուլսարի արևմտյան լանջերին: 
2014թ. նկատվել է C5, C6, B7 և G7 տետրադներում: Մեկ զույգ 
նկատվել է կանաչ հարթավայրի վրա որս անելիս՝ C6-ի հարավ-
արևելյան մասում, ենթադրվում է, որ այն բազմանում էր 
մոտակայքում, թեև բույն չէր կարող դնել: Սարավանի հյուսիսում 
և արևմուտքում չոր և ժայռոտ տարածքը բազմանալու համար 
հարմար կենսամիջավայր է, և որպես սննդի աղբյուր սողունների 
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Աղյուսակ 4.10.10. 2013-2014թթ. բազմացող թռչունների հետազոտությունների 
ընթացքում Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրված թռչնատեսակներ, որոնք 

ընդգրկվել են ՀՀ Կարմիր գրքում և առկա էին բազմացման նշաններ 
(Տես Նկար 4.10.21 և Նկար 4.10.22) 

Տեսակ Բազմացման նշաններ 
պակաս չկա:  

Իսպանական 
ճնճղուկ (ԲՊՄՄ՝ 
նվ. ռսկ., ՀՀ 
Կարմիր գիրք՝ 
խոցելի) 

Հունիսի 1-ին B6 տետրադում H42 ճանապարհի արևմուտքում 
նկատվել է մեկ էգ (և տեսանկարահանվել): Թռչնաբանները լսել 
են նաև նրա կանչը: Բազմացման հստակ նշան չի եղել:  

Սպիտակափող 
սոխակ (ԲՊՄՄ 
նվ. ռսկ.; ՀՀ 
Կարմիր գիրք 
անբավարար 
տվյալներ) 

Այս տեսակը ավելի շատ է հանդիպել 2014թ. , քան նախորդ տարի: 
2013թ. գարնանը ատլասով աշխատանքի արդյունքում 
հանդիպեցին 3 բազմացող զույգեր ամբողջ հետազոտման 
տարածքում (35 քառակուսում), իսկ 2014 թ.-ի գարնանը առնվազն 
14 տեսակ միայն ինը քառակուսիներում: Եվս երեք զույգեր 
հանդիպեցին այս քառակուսիներից դուրս, մեկը D5, մեկը D6, 
մեկն էլ C7 կետերում: 
2013թ.-ի գարնանը բաշխումը սահմանափակվում էր մինչև 
Ամուլսարի արևմտյան մասով: Այստեղ թռչունները գտնում էին 
անտառապատ հովիտներ, ժայռոտ կիրճեր և ցրված գիհի 
թփուտներ, որոնք իդեալական բազմացման կենսամիջավայր են 
հանդիսանում: 

 

  2013 և 2014 թթ. գարնանը թռչունների ելակետային հետազոտությունների 

ընթացքում գրանցվել է 102-128 տեսակ, որոնցից մոտավորապես 85-ը 

ցուցաբերել են բազմանցման նշաններ: 

  14 տեսակները, որոնք ներառված են ՀՀ Կարմիր գրքում, բազմանում են 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում կամ մոտակայքում: 

  Բազմացող թռչունների համար ամենակարևոր տարածքը Արփայի կիրճն է, 

լեռան հարավային և արևմտյան լանջերի շուրջ տարածքում և Գնդեվազ գյուղի 

արևելքում գտնվող փոքր ժայռոտ կիրճում: ԿՏՀ-ի համար առաջարկվող 

տարածքը կարծես թե կան բազմաթիվ բազմացող թռչնատեսակներ, սակայն 

դրանք հիմնականում հանդիպում են փոքր անտառապատ հովիտներում, 

համապատասխան քառակուսու մոտ և ոչ ԿՏՀ-ի մոտ: 

  Գոյություն ունեն առնվազն 23 մշտաբնակ գիշատիչ տեսակներ, որոնցից 14-ը 

գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: Դրանցից 7-ը բազմանում են Ծրագրի 

ազդեցության տարածքում: Երկու տեսակներն ընդգրկված են ԲՊՄՄ Կարմիր 
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ցուցակում որպես անհետացման վտանգի տակ գտնվող, դրանք են  գիշանգղը և 

բալոբանը: 

  Որոշ ալպյան թռչնատեսակներ բազմանում են Ամուլսար լեռան վրա, 

հիմնականում Արշակի գագաթի չօգտագործված մասում: 

 

Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների լրացուցիչ 
դիտարկումներ 2015թ., բազմացման նշաններով 
 

Ա) Ծրագրի ազդակիր տարածք 

2015թ. կաթնասունների հետազոտության ընթացքում դիտարկումները 

հաստատեցին Աղյուսակ 4.10.10-ում ներկայացված թվարկված 

թռչնատեսակների շարունակական ներկայությունը: Սակայն Վայրի 

հդկահավ (ուլար), Կրկնակտցար և Իսպանական ճնճղուկ չի արձանագրվել: 

Գնդեվազի արևելքում գտնվող փոքր կիրճում (C5 տետրադ) Կարմիր բադի 

մի զույգ մեծացնում էր 10 ճուտիկի, իսկ Մարգագետնային մկնաճուռակի 

մեկ զույգ բազմանում էր Գորայք գյուղի մերձակայքում: Գորայքի 

արևմուտքում գտնվող հեռուստաաշտարակի շինությունում բազմացող 

Տափաստանային հողմավար բազեները, ինչպես նախորդ տարիներին, 

սնվելու և որս անելու նպատակով օգտվում էին Ամուլսարի հարավային 

լանջերից: Սպիտակափող սոխակներ հայտնաբերվել էին միայն Գնդեվազի 

արևելքում՝ փոքր կիրճում (C5-6 տետրադներ): Նշված տարածքում 

կենտրոնացել էր յոթ զույգ: Միակ թռչնատեսակը, որը հետ կապված 

ցուցանիշները թերի են, դա բվեճն է (Bubo bubo), քանի որ այն գիշերային 

թռչուն է: Պատահական դիտարկումները 2013-2015թթ. ցույց են տալիս, որ 

այս թռչնատեսակը կարող է բազմանալ հանքի 

երկրաբանահետախուզական ճամբարի մոտ (թռչունների F5 տետրադ): 

 

Բ) Նախատեսվող Ազգային պարկի տարածք 
2015թ. նախատեսվող Ազգային պարկի տարածքի սահմաններում 

արձանագրվել են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ 

թռչնատեսակները՝ 
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  Կարմիր բադ. Այս տեսակը բազմանում էր Լեռնային Ղարաբաղի 

տարածքում գտնվող Փոքր լճում, ազգային պարկի սահմանի հյուսիսում: 

Առկա էր առնվազն երկու զույգ (ճուտիկների հետ): 

  Բալոբան. 2015թ. մայիսին պարկի արևելյան սահմանի մոտ նկատվել էր 

մեկ հասուն թռչուն, և երկու տարեկան  մեկ թռչուն լուսանկարվել էր 

հունիսին, Ջերմուկից մոտավորապես 7կմ դեպի հյուսիս: Քանի որ երկու 

դիտարկումներն էլ տեղի էին ունեցել այս տեսակի բազմացման սեզոնի 

ընթացքում, և քանի որ պարկի տարածքում կա հարմար կենսամիջավայր, 

հնարավոր է, որ այս թռչնատեսակը կարող էր այդտեղ բազմանալ, 

սակայն, հաշվի առնելով որ որս անելու համար նա ընդարձակ 

տարածություն է անցնում, չի բացառվում, որ նրա բազմացման տարածքը 

լինի պարկից դուրս: 

  Միջերկրածովյան բազե. Երկու տարեկան մեկ թռչուն լուսանկարվել էր 

պարկի տարածքի արևելյան սահմանի մոտ, 2015թ. հուլիսին: Այն կարող 

էր մոլորված առանձնյակ լինել: Բազմացման նշաններ չէին 

հայտնաբերվել: 

  Գառնանգղ. Պարբերաբար նկատվում էր ամբողջ պարկի տարածքում, 

բացառությամբ Հերհերի տարածքի: 

  Գիշանգղ.  երեք թռչուն միասին նկատվել էր պարկի հյուսիս-արևելյան 

մասում, 2015թ. հունիսին: Հետագայում նրանց չնկատելու փաստը ցույց է 

տալիս, որ կարող է դրանք ավելի շատ թափառող թռչուններ էին, քան 

բազմանում էին մերձակայքում: 

  Սպիտակագլուխ անգղ. Այս տեսակի մի քանի թռչուն է նկատվել պարկի 

ամբողջ տարածքում հուլիսից օգոստոսն ընկած ժամանակահատվածում: 

Տարածքում բազմացման ոչ մի նշան չկար: 

  Սև անգղ. Հուլիս-օգոստոսին այս թռչունները հազվադեպ նկատվել են 

Հերհերի պետական արգելավայրում՝ Ջերմուկի արևմուտքում, և 

մոտավորապես 7կմ Ջերմուկից դեպի հյուսիս: Դրանք կարող է 

թափառականներ լինեին Հայաստանի այլ մասերից (կամ նույնիսկ ավելի 

հեռվից), հետբազմացման շրջանից հետո, չնայած Հերհերի տարածքում 

հարմար կենսամիջավայր կա, որտեղ այս թռչնատեսակը նախկինում 

բազմացել է: 
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  Փոքր արծիվ. Կային փոքր թվով թռչուններ, հիմնականում պարկի 

տարածքի հյուսիսային մասում: Հավանաբար դրանք բազմանում էին 

Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում, 

ինչպես նաև Ջերմուկի հյուսիսում՝ Արփայի անտառածածկ հովտում: 

  Քարարծիվ.  Կային փոքր թվով թռչուններ, հատկապես պարկի հյուսիս-

արևմտյան մասում: Որոշ թռչունների շարունակական ներկայությունը 

բազմացման շրջանի ողջ ընթացքում վկայում է այն մասին, որ նրանք 

բազմանում են այս տարածքում որևէ տեղ: 

  Գաճաճ արծիվ. Առկա էր մի քանի թռչուն: Հնարավոր է, նրանք 

բազմանում էին Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում՝ անտառածածկ 

հովիտներում և Ջերմուկի հյուսիսում: Հարմար կենսամիջավայր առկա է 

նաև պարկի տարածքի հարավ-արևելյան մասում: 

  Կրկնակտցար. 2015թ. մայիսին միասին դիտարկված երեք թռչունները 

հավանաբար չվող թռչուններ էին: 

  Հայկական որոր. Այս տեսակի փոքր երամներ էին նկատվել պարկի 

տարածքի հյուսիսային մասում՝ հովիվների ճամբարի մոտ սնվելիս: 

Հայտնի չէ, որ այս թչնատեսակը բազմանա այս տարածքում, սակայն 

թվում է, որ նրանց գրավում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում՝ 

ձկներով լի լճերը, պարկից դեպի հյուսիս:  

  Եվրասիական բվեճ. Մեր տեսախցիկներից մեկը ֆիքսել է այս 

թռչնատեսակին Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում: Պարկում կան շատ 

հարմար կենսամիջավայրեր, սակայն բազմացող զույգերի թվի մասին 

պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ կլինի կատարել գիշերային 

հետազոտություններ:  

  Մեծ ժայռային սիտեղ. Առկա էր առնվազն մեկ բազմացող զույգ Գնդեվազ 

գյուղի արևմուտքում գտնվող Արփայի կիրճում: 

 

 

Առանձին տեսակներ 

Որոշ առանձին տեսակներ ավելի մանրամասն են ուսումնասիրվել իրենց 

պոպուլյացիաների վրա ազդեցությունը պարզելու համար: Դրանք են Գորայքի 

ԿԹՏ-ից Տափաստանային հողմավար բազեն և ավելի փոքր գաղութում Գորայքի և 
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Սարալանջի միջև գտնվող չօգտագործվող ռազմական աշտարակում՝ գիշանգղն ու 

բալոբանը: 

 

Փոքր գաղութից Տափաստանային հողմավար բազեները Գորայքի և Սարալանջի 

միջև սնունդ են հայթայթում Ամուլսարի լեռնազանգվածի խոտառատ լանջերից, 

ինչպես նաև աշնանը օգտվում են Ամուլսարի արևմտյան լանջերի այլ 

տարածքներից: Գորայքի ԿԹՏ-ում հիմնական գաղութից տափաստանային 

հողմավար բազեներն ավելի շատ որս կատարում են  Որոտանի հովտում և 

շատերը ակտիվություն են ցուցաբերում  Ամուլսար լեռան արևելյան մասում: 

Այսպիսով երկու գաղութներից թռչունները որս կատարում են ծրագրի 

ազդեցության տարածքներում: ՀԹՊՆ-ն Լիդինա/Գեոթիմի հետ համատեղ 

տարբերակներ է մշակում որոշ թռչուններին հարմարեցնել ռադիոհետևելու 

սարքեր, մշտադիտարկումը բարելավելու համար: 

 

Թե գիշանգղը, թե բալոբանը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում դասակարգված են 

որպես «անհետացող», ուստի կա մանրամասն հետազոտության 

անհրաժեշտություն: ՀԹՊՆ-ի հաշվարկներով  Հայաստանում  գիշանգղի 

բազմացող պոպուլյացիան կազմում է շուրջ 55-60 զույգ` չնայած չկան հուսալի 

մոնիտորինգային տվյալներ: Պատմական տվյալները ցույց են տալիս, որ 1995թ.-ին 

Ջերմուկի ԿԹՏ-ում բնադրել են գիշանգղի 2-3 զույգեր14,  իսկ Գորայքի ԹԿՏ-ում` 1-

2 զույգ15: Այդ ժամանակվանից ի վեր տարածքում բազմացող զույգերի քանակը 

նվազել է այնքան, որ հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվել է միայն մեկ 

զույգ: 2011թ.-ին Գնդեվազի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի փակումը և տարածքից 

այս սննդի աղբյուրների վերացումը  հնարավոր է նպաստել է նվազեցմանը:  Կերի 

նվազման մեկ այլ հավանական գործոն կարող է լինել հանքավայրի 

ուսումնասիրության ժամանակ խախտման աճող մակարդակը: Ազգային 

պոպուլյացիան ներկայումս կազմում է 50-55 զույգ: 

 

2013թ.-ի մայիսին Ջերմուկի կիրճում գտնվում էր գիշանգղի մեկ գործող բույն: 

Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման  (Հավելված 4.10.3) 

                                                      

14 http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=19757 
15 http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=19755 
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եզրակացությամբ ծրագրի ազդեցության տարածքը գիշանգղի համար 

կրիտիկական կենսամիջավայրի մեջ չէր մտնում, քանի որ ազդեցության տակ 

գտնվող պոպուլյացիան թիվ 6 ԿՍ-ի շեմին չէ: Այնուամենայնիվ, կերային 

նմուշների մանրամասն հետազոտություն է կատարվել, որոշելու թե արդյոք զույգի 

բազմացումը կարող էր բացասական ազդեցություն թողնել, նախազգուշողական 

մոտեցման հետ մեկտեղ, քանի որ բազմացող զույգերի քանակը ըստ երևույթին 

երեքից նվազել է մինչև մեկը:  

 

Բազմացող զույգը երբեմն կեր է որոնել Ծրագրի ազդեցության տարածքում: 

Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության ժամանակահատվածում այդ տեսակի հետ 

կապված 23 “թռչուն/օր” դիտարկումներ են իրականացվել: Բացի այդ, մայիսի 6-ին 

գետնի մակերևույթին դիտվել է միայնակ թռչուն, որն ամենայն հավանակա-

նությամբ չվող է եղել: Բարձրության վրա չվող միայնակ թռչուններ են դիտվել նաև 

մայիսի 7-ին և 9-ին: 2014թ.-ի գարնանը կատարվել է հասուն թռչունների կերային 

նմուշների մանրամասն հետազոտություն: Գիշատիչ թռչունների զույգը շատ 

երկար է մնացել (71%) Արփայի կիրճում, բույնի մոտ: Նրանք օգտագործել են միայն 

ծրագրի ենթակառուցվածքի համար առաջարկված տարածքները, ժամանակի 

10%-ի ընթացքում նրանք ակտիվ վիճակում էին, իսկ 2013թ.-ի գարնանը գրանցվել 

են 18%-ից պակաս: 2014թ.-ի գարնանը  թռչունները օգտվում էին գետնի 

մակերեևույթից հետազոտվող տարածքի ներսում, երբեմն շատ ցածրից, սակայն 

երբեք գետնից սնունդ չէին վերցնում: Միևնույն ժամանակ, 26 անգամ նկատվել են 

թռչունները թառած կամ Արփայի կիրճ կամ մոտակա դաշտեր իջնելիս: Գետնի 

մակերևույթից օգտվելու վայրերը և դիտված չվուղիները քարտեզագրվել են և 

դրանք ներկայացված են 4.10.5 աղյուսակում: Սնունդ փնտրելիս հասուն 

թռչունները նախընտրում էին թռչել Արփայի կիրճի վրայով կամ H42 ուղու վրայով, 

սակայն արուն նույնպես թռչում էր հյուսիսից հյուսիս-արևմուտք Հերհերի 

պետական արգելավայրի ժայռերը  (4 անգամ): 
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  Գիշանգղի մեկ զույգ է մնացել, որը բազմանում է Ջերմուկի/Արփայի կիրճում: 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը ԿՍ6 չափանիշների համաձայն կրիտիկական 

կենսամիջավայրի սահմաններում չէ: Մանրամասն հետազոտությունները թույլ 

են տալիս ենթադրել, որ թռչունները օգտվում են ծրագրի ենթակառուցվածքի 

համար առաջարկվող տարածքներից շատ կարճ ժամանակ, կենտրոնանալով 

Ջերմուկի/Արփայի կիրճում և Ջերմուկի ԿԹՏ-ի տարածքներում: 2013թ.-ին 

գրանցված թիվը 18%: 2014թ.-ին գիշատիչ թռչունների զույգերը երկար 

ժամանակ էին անցկացնում (71%) Ջերմուկի/Արփայի կիրճում, իրենց բույնի 

մոտ և ծրագրի ազդեցության տարածքը օգտագործեցին միայն 10%-ով ակտիվ 

ժամանակ: 

  Բալոբանի բույներ չեն հայտնաբերվել: Առկա էին հավանաբար մշտաբնակ ոչ 

հաճախ դիտվող թռչունների փոքր քանակություն: 

  Տափաստանային հողմավար բազեն բազմանում է Գորայքի ԿԹՏ-ի և 

Սարալանջի միջև երկրորդական գաղութում: Բազմացող գաղութները 

ազդեցության տակ չեն գտնվում, սակայն երկու գաղութներից թռչունները որս 

կատարում են ծրագրի ազդեցության տարածքում, այդ թվում կանաչապատ 

լանջերին Ամուլսար լեռան ավելի մեծ բարձրությունների վրա 

 

Գիշատիչ թռչունների միգրացիոն չուի կարևորությունը 
Ծրագրի ազդեցության տարածքով թռչող կամ այն սնվելու կամ հանգստանալու 

համար օգտագործող թռչունների տեսակները և քանակը հաշվարկվել է 2013թ. 

գարնանը և աշնանը: 

 

Երկու սեզոնների ընթացքում դիտված տեսակները նման էին: Համաձայն ազգային 

և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի դիտվող թռչունները նույնն էին, բացի կարմիր ցինից, 

որին չէին տեսել աշնանային հետազոտության ժամանակ: Հետազոտված 

տեսակների մանրամասն նկարագրությունը առկա է 2013թ.-ի գարնանն ու 

աշնանն իրականացված թռչնաբանական հետազոտությունների 

հաշվետվությունում, որը ներկայացված է Հավելված 4.10.5-ում: 

 

Երկու սեզոնի ընթացքում, ծրագրի ազդեցության տարածքով չվող տեսակների 
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թվում կային մի քանի տեսակներ, որոնք չկան ԲՊՄՄ կամ ՀՀ Կարմիր 

ցուցակներում: Չորս տեսակ ընդգրկված է ՀՀ Կարմիր գրքում որպես անհետացող 

(Neophronpercnopterus, Aegypiusmonachus, Circus macrourus և Falco cherrug) և դրանցից 

երկուսը նույնպես ընդգրկված են ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում որպես անհետացող 

(Neophronpercnopterus և Falco cherrug): 2013թ.-ի աշնանը որպես չվող գրանցված 31 

տեսակները ներառված են ՀՀ Կարմիր գրքում որպես խոցելի (տես Աղյուսակ 

4.10.11) 

 

Աղյուսակ 4.10.11. 2013թ. աշնանը չուի ընթացքում գրանցված թռչնատեսակները և 
նրանց կարգավիճակը ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ Կարմիր գրքում 

 Լատիներեն 
անվանումը 

Հայերեն անվանումը 
ԲՊՄՄ 

կարգավիճ 
ՀՀԿԳ 
կրգվճ. 

1.  Phalacrocorax carbo Մեծ ձկնկուլ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
2.  Pelecanus onocrotalus Վարդագույն հովալուսն Նվազ. ռսկ Խոցելի 
3.  Ciconia nigra Սև արագիլ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
4.  Tadorna ferruginea Կարմիր բադ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
5.  Gypaetus barbatus Գառնանգղ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
6.  Neophron percnopterus Գիշանգղ Վտանգվ. Վտանգվ. 

7.  Aegypius monachus Սև անգղ 
Գրեթե 

վտանգված 
Վտանգվ. 

8.  Circaetus gallicus Օձակեր արծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

9.  Circus macrourus Տափաստանային 
մկնաճուռակ 

Գրեթե 
վտանգված 

Վտանգվ. 

10.  Circus pygargus Մարգագետնային 
մկնաճուռակ 

Նվազ. ռսկ Խոցելի 

11.  Accipiter gentilis Հյուսիսային ճուռակ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

12.  Accipiter brevipes Եվրոպական 
ճնճղաճուռակ 

Նվազ. ռսկ Խոցելի 

13.  Aquila pomarina Փոքր արծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
14.  Aquila clanga Մեծ ենթարծիվ Խոցելի Խոցելի 
15.  Aquila nipalensis Տափաստանային արծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
16.  Aquila heliaca Բլրային արծիվ Խոցելի Խոցելի 
17.  Aquila chrysaetos Քարարծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
18.  Hieraaetus pennatus Գաճաճ արծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
19.  Pandion haliaetus Ջրարծիվ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

20.  Falco naumanni Տափաստանային 
հողմավոր բազե 

Նվազ. ռսկ Խոցելի 

21.  Falco vespertinus Կարմրաոտ բազե 
Գրեթե 

վտանգված 
Խոցելի 

22.  Falco biarmicus Միջերկրածովյան բազե Նվազ. ռսկ 
Անբավ. 

տվյալներ 
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Աղյուսակ 4.10.11. 2013թ. աշնանը չուի ընթացքում գրանցված թռչնատեսակները և 
նրանց կարգավիճակը ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ Կարմիր գրքում 

 Լատիներեն 
անվանումը 

Հայերեն անվանումը 
ԲՊՄՄ 

կարգավիճ 
ՀՀԿԳ 
կրգվճ. 

23.  Falco cherrug Բալոբան Վտանգվ. Վտանգվ. 
24.  Falco peregrinus Սապսան Նվազ. ռսկ Խոցելի 
25.  Crex crex Մարգահավ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
26.  Anthropoides virgo Գեղանի կռունկ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

27.  Glareola pratincola Մարգագետնային 
ծիծառակտցար 

Նվազ. ռսկ Խոցելի 

28.  Glareola nordmanni Տափաստանային 
ծիծառակտցար 

Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի 

29.  Numenius arquata Մեծ կրոնշնեպ /արորիկ 
Գրեթե 

վտանգված 
Խոցելի 

30.  Larus armenicus Հայկական որոր Նվազ. ռսկ Խոցելի 
31.  Bubo bubo Բվեճ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

32.  Coracias garrulus Ներկարար 
Գրեթե 

վտանգված 
Խոցելի 

33.  Motacilla citreola Դեղնագլուխ խաղտտնիկ Նվազ. ռսկ Խոցելի 
34.  Sitta tephronota Մեծ ժայռային սիտեղ Նվազ. ռսկ Խոցելի 

35.  Lanius senator Կարմրակատար 
շամփրուկ 

Նվազ. ռսկ Խոցելի 

 

2013թ.-ի ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում 

Ծրագրի ազդեցության տարածքով չվել է 28 գիշատիչ թռչնատեսակի 4536 

առանձնյակ: Օգոստոսի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 14-ն ընկած 

ժամանակահատվածում 15110 թռչուններ են հաշվվել (առավել մանրամասն տես 

Հավելված 4.10.5,  2013թ. գարնանային հետազոտության հաշվետվություն,): 

Այստեղ ներառված են  27 տարբեր տեսակների 8508 չվող գիշատիչներ: Ծրագրի 

ազդեցության տարածքով չվող թռչունների ընդհանուր թիվը ցածր է տարածքի` 

«կրիտիկական կենսամիջավայր» համարվելու շեմից, որ սահմանված է ՄՖԿ-ի 

թիվ 6 ԿՍ-ի և ՎԶԵԲ թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն: Նույն քանակությամբ չվող թռչուններ 

ամեն օր անցնում են նաև Բաթումիի միջով (հաստատված միջազգային «անցում»): 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը չի պարունակում կրիտիկական կենսամիջավայր 

չվող թռչունների քանակի կամ առանձին տեսակների քանակների տեսանկյունից:  

 

Հետազոտությունները նաև դիտարկում են այն ժամանակը, որ թռչունները 

անցկացնում են գետնի մակերևույթին ծրագրի ազդեցության տարածքում երկու 
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միգրացիոն չուերի ընթացքում: Թեև ծրագրի ազդեցության տարածքը անկասկած 

մեծ կարևորություն ունի չվող թռչունների համար, այն կրիտիկական 

կենսամիջավայր չէ ըստ թիվ6 ԿՍ/թիվ 6 ԿՊ-ի, թռչունների համար ապահովելով 

կենսամիջավայրի կարևորությունը կապված առկա բոլոր կենսամիջավայրերի 

հետ: Օրինակ 2013թ.-ի աշնանը 15110 չվող թռչուններից 476-ը օգտագվում էին 

ուսումնասիրվող տարածքից սնվելու և հանգստանալու նպատակով, բոլոր 

տեսակներից առանձին տեսակների 3% և չվող գիշատիչների 6%-ը: Ծրագրի 

ազակիր տարածքի օգտագործումը տարբերվում էր ըստ տեսակների, սակայն 

ճուռակներն ու բազեները պարբերաբար օգտվում էին տարածքից, 

մասնավորապես տափաստանային հողմավար բազեն, տափաստանային 

մկնաճուռակը, մարգագետնային մկնաճուռակը, կարմրաոտ բազեն, 

աղավնաբազեն:  Տափաստանային մկնաճուռակը (որը նշված է ՀՀ Կարմիր գրքում 

որպես անհետացող) նախընտրում է օգտագործել Որոտանի հովիտը և 

վերամշակված ծրագրի տարածքը նախընտրելի է այս տեսակի համար: 

 

Գիշանգղը և բալոբանը (ԲՊՄՄ վտանգված) միգրացիոն չուի ընթացքում աննշան 

ժամանակ են անցկացրել Ծրագրի ազդակիր տարածքից օգտվելիս: 

 

Թռչնատեսակների համար առանցաքյին տարածքները 

 

Թռչնաբանական հետազոտության արդյունքում պարզվել են թռչունների համար 

կոնկրետ առանցքային տարածքները (տես Հավելվալ 4.10.5): Դրանք են՝ 

 

  Լեռնային կենսամիջավայրի տարածք, որ գտնվում է Արշակից մոտ 1 կմ 

հարավ` մերկացած ապարներով և լեռնային լճով: Այս տարածքում հավաքված 

են այնպիսի լեռնային տեսակներ, որոնք Ամուլսարի տարածքում էլ ոչ մի տեղ 

չկան, այդ թվում` կարմիր բադ, վայրի հնդկահավ, Ասիական կարմրաթև 
խածկտիկ, ձյան ճնճղուկ, Ալպյան և խայտաբղետ նրբագեղիկներ, 
կարմրակտուց ճայ, ժայռային ծիծեռնակ, խայտաբղետ քարակեռնեխ, 

եղջրավոր արտույտ, սպիտակախածի կեռնեխ: 
  Լեռնազանգվածի արևմտյան կողմի ստորին լանջերը` մինչև մոտ 2300 մ 

բարձրության վրա: Թռչունների բազմազանությանը նպաստում են 

մասնավորապես անտառապատ հովիտները, առնչվող թփուտները և 
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ծաղիկներով հարուստ մարգագետինները: 

  Ժայռոտ կիրճ Գնդեվազ գյուղից հարավ-արևելք, որտեղ բազմանում են այն 

տեսակները, որոնք ներառված են ՀՀ կարմիր գրքում: 

  Ավազաններ և ճահիճներ, որտեղ կան այնպիսի թռչուններ, ինչպիսիք են 

բազմացող մարգահավը և կարմիր բադերը: 

  Արփայի կիրճը, որտեղ բնադրում են գիշանգղերը և այլ գիշատիչ 

տեսակները: 

 

2013թ.-ի գարնանը և աշնանը, չվող գիշատիչ թռչունները նախընտրում էին անցնել 

Ամուլսարի լեռան արևմտյան մասով, գրեթե երեք անգամ ավելի թռչուններով, 

որոնք հաշվվել են B դիտակետից Ա դիտակետ: Միայն երեք տեսակներն էին ավելի 

շատ լեռան արևելյան մասում՝ լորաճուռակը, հյուսիսային ճուռակը և 

տափաստանային մկնաճուռակը: Ազգային մակարդակով Որոտանի հովիտը 

կարևոր միգրացիոն վայր է տափաստանային մկնաճուռակի համար, սակայն 

համաշխարհային մակարդակով, գետնից օգտվող թռչունների թիվը չի հասնում 

1% շեմին կրիտիկական կենսամիջավայրը որոշելու համար (տես Հավելված 

4.10.3): 

 

4.10.7 Ցամաքային անողնաշարավորների հետազոտություններ և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդները 
Ցամաքային անողնաշարավորների վերաբերյալ հետազոտություններ անցկացվել 

են թե' 2011թ.-ի գարնանը/ամռանը, թե' 2013թ.-ի մայիսին/հունիսին: Թեսթային 

տաքսոնների տեսակային կազմը որոշելու համար օգտագործվել են 

միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները, այդ թվում` 

բուսականությունից ձեռքով հավաքում, քարերի տակից և հողի մակերեսից 

հավաքում, ցանցերով հավաքում, բույսերի թափահարում և այլն: 2011թ.-ին 

անցկացված հետազոտությունների նպատակն է եղել պարզել ստորև նշվածների 

առկայությունը. 

  Թիթեռներ. 9 ուղեգծերի վրա կատարվել են 17 հաշվարկներ` կիրառելով 

այսպես կոչված ‘Pollard Walk’ հնարքը (Pollard 1977, Pollard & Yates 1993), 

ինչպես ցուցադրված է Հավելված 4.10.6-ում և Նկար 4.10.23-ում: 

  Odonata spp. (վիշապաճանճ (ենթադաս` Anisoptera)/հավասարաթև ճպուռ 
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(ենթադաս` Zygoptera)). 2011թ.-ի հուլիսին երեք կտրվածքներով կատարվել է 

երեք հաշվարկ` կիրառելով «Smallshire & Beynon» (2010թ.) հնարքը, ինչպես 

ցուցադրված է Հավելված 4.10.7-ում:  

  Carabidae բզեզները նմուշառվել են հողի թակարդների (25 թակարդ է օգտա-

գործվել) և քարերի տակ լրացուցիչ որոնումների միջոցով (տե'ս Հավելված 

4.10.7):  

  Cerambicidae բզեզներն ուսումնասիրվել են թիթեռների համար օգտագործված 

նույն ուղեգծերի օգնությամբ:   

  Proserpinus Proserpina. Տեսակին բնորոշ բույսի (Epilobium sp.) հինգ մասնիկ-

ներից քառակուսի նմուշառում: 
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Նկար 4.10.23. Թիթեռների հետազոտության համար արված պրոֆիլների ուղեգծերը 
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2013թ.-ին հետազոտությունները հիմնականում կենտրոնացած են եղել Coleoptera 

spp-ի (բզեզ) վրա, սակայն բզեզների հետազոտությունների ընթացքում դիտվել են 

նաև գրանցված թիթեռների տեսակներ: Նշված հետազոտություններն անցկացվել 

են երեք տարածքներում. 

  Գորայք գյուղի մոտ (Որոտան գետի ավազան)` N39.6820950 E45.777470 

(բարձրությունը` 2073 մ) -> N39.7225900 E45.7562230 (բարձրությունը`2328 մ), 

  Գնդեվազ գյուղի մոտ (Արփա գետի ավազան)` N39.751460 E45.654060 

(բարձրությունը` 2140 մ) N39.750110 E45.661740 (բարձրությունը`2225 մ),  

  Ուղեձոր գյուղի մոտ (Արփա գետի ավազան)` N39.702650 E45.6881180 

(բարձրությունը`2060 մ) -> N39.695590 E45.682080 (բարձրությունը`2000 մ): 

 

Բզեզների տեսակները որոշվել են ազգային արխիվի հավաքածույի հետ 

համեմատելու միջոցով: Որոշ դժվար զանազանելի տեսակներ որոշվել են ըստ 

ցեղի: 

 

Արդյունքներ 
Դաշտային հետազոտությունների արդյունքում ուսումնասիրվող տարածքում 

հայտնաբերվել է 60 տեսակի թիթեռ: Parnassius apollo տեսակը ԲՊՄՄ-ի Կարմիր 

ցուցակում դասակարգված է որպես «խոցելի» և հանդիպում է թիթեռների 

հարուստ տեսականու շարքում, որը նախկինում առնչվում էր առաջարկվող 

դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասի հետ, սակայն այժմ այն տեղափոխվել 

է:    

 

Հետազոտված կտրվածքներում հայտնաբերվել են Odonata դասի (վիշապաճանճեր 

և հավասարաթև ճպուռներ) վեց տեսակներ` հավասարաթև ճպուռի 3 տեսակ և 

վիշապաճանճի 3 տեսակ: Դրանք են` Libellula depressa, Libellula quadricmaculata, 

Sympetrum flaveolum, Enallagma cyathigerum, Coenagrion lunulatum and Lestes dryas:  
 

2013թ.-ին անցկացված հետազոտությունների ընթացքում հավաքվել են Coleoptera-
ի (բզեզ) 129 տեսակներ (ներառյալ Carabidae և Cerambicidae տեսակները), որոնք 

պատկանում են 21 ընտանիքների (տե'ս Հավելված 4.20): Տարածքում հանդիպում  

է Dorcadion bistriatum Motsch բզեզի տեսակը, որը նշված է ՀՀ Կարմիր գրքում: Այն 

գրանցվել է Ուղեձորի մոտակայքում (N39.69907 E45.68325 (1986 մ), N39.69547 
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E45.68183 (1969 մ) և Գորայքի տարածքում (N39.68633 E45.77833 (2120 մ), 

N39.717956 E45.76265 (2245 մ)): Այս տեսակը գրանցվել է նաև 2011թ.-ին անցկաց-

ված հետազոտության ընթացքում: Բզեզների գրանցված այլ տեսակները, որոնք 

ունեն կարևոր նշանակություն, ներառում են 2 հայկական էնդեմիկներ, 6 անդր-

կովկասյան էնդեմիկներ և 6 կովկասյան էկոշրջանի էնդեմիկներ: Նշված 14 

տեսակներից Dorcadion sisianum Lazar և Dorcadion scabricolle sevangense (գրանցված 

նաև 2011թ.-ին) տեսակները Հայաստանի ամենախոցելի էնդեմիկներն են և ունեն 

առաջնահերթ պահպանման անհրաժեշտություն: Dorcadion sisianum Lazar տեսակը 

բնորոշ է այս տարածքին և խիստ սահմանափակ հանդիպում է դեպի արևելք 

Սառնակունք գյուղի տարածքում: Երկրորդ տեսակը հայտնի է Վարդենիսի լեռնա-

շղթայի հարավային լանջերի որոշ տեղանքներում: Երկուսն էլ հայտնի են Գորայքի 

տարածքից: Տեսակների գրանցման կետերն են` Dorcadion sisianum (N39.683740 

E45.779255 (բարձրությունը` 2075 մ), N39.686373 E45.777553 (բարձրությունը`2115 

մ), N39.698805 E45.777773 (բարձրությունը`2148մ)) և Dorcadion scabricolle sevangen-
se (N39.684863 45.777996 (բարձրությունը`2091 մ), N39.695689 E45.777311 (բարձրու-

թյունը` 2140 մ)): Այս տեսակներն անթև են և տարածված են ամբողջ տարածքով: 

Դրանք ապրում են նշված կետերի միջև տարածքներում` կազմելով միայնակ 

պոպուլյացիաներ:  Ծրագրի առաջարկվող ենթակառուցվածքի մոտակայքում 

նրանք չեն նկատվել: 

 

Տարածքում հանդիպում է նաև Պրոզերպինա իլիկաթիթեռ տեսակը, թեև ոչ այնքան 

մեծ խտությամբ, ինչպես Հայաստանի այլ տարածաշրջաններում (օր.` 

Աղաբաբյան, Դանչենկո, Խանամիրյան, չհրապարակված տվյալներ): Այս տեսակը 

նախկինում նշված է եղել ԲՊՄՄ-ում որպես «խոցելի» (1994թ.), սակայն ԲՊՄՄ-ի 

Կարմիր ցուցակի թարմացված տարբերակում այն դասակարգված է որպես 

«անբավարար տվյալներով»: Առաջարկվող ենթակառուցվածքի շրջակայքում 

նրանք չեն նկատվել: 

 

Ծրագրի ազդեցության տարածքը կարևոր է Coleoptera բզեզների համար: 2013թ.-ին 

անցկացված հետազոտությունների ընթացքում հավաքվել են 21 ընտանիքներին 

պատկանող 129 բզեզների տեսակներ, որը շատ հարուստ հավաքածու է: ՀՀ 

Կարմիր գրքում գրանցված բզեզների մեկ տեսակը` Dorcadion bistriatum Motsch, 
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հանդիպում է ծրագրի տարածքում և 2011թ.-ին գրանցվել է Ուղեձորի 

մերձակայքում, իսկ 2013թ.-ին` Գորայքի տարածքում: Կարևոր նշանակություն 

ունեն նաև հետևյալ այլ բզեզների տեսակները` 2 հայկական էնդեմիկներ, 6 

անդրկովկասյան էնդեմիկներ և 6 կովկասյան էկոշրջանի էնդեմիկներ: Նշված 14 

տեսակներից Dorcadion sisianum Lazar և Dorcadion scabricolle sevangense (գրանցված 

նաև 2011թ.-ին) տեսակները Հայաստանի ամենախոցելի էնդեմիկներն են և ունեն 

առաջնահերթ պահպանման անհրաժեշտություն: Երկուսն էլ հանդիպում են 

Գորայքի տարածքում` Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս:      
 

Արձանագրվել է թիթեռների հարուստ հավաքածու, այդ թվում՝ Parnassius Apollo 
տեսակը, սակայն ոչ նախատեսվող Ծրագրի սահմաններում: 

 

4.10.8 Քաղցրահամ ջրերի անողնաշարավորների հետազոտություն և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդներ 
Քաղցրահամ ջրերի անողնաշարավորների բացահայտման նպատակով 2009թ.-ին 

իրականացվել է Որոտան գետի և դրա վտակների հետազոտություն, որին հետևել 

են 2011 և 2013 թթ. լրացուցիչ հետազոտությունները: 2014թ.-ին ընդգրկվել են 

լրացուցիչ տարածքներ, որտեղ ներկայացվել է ընդհանուր ուսումնասիրության 

տարածք, որը սահմանակից է Որոտան գետի հովտին արևելյան մասում, Արփա 

գետին արևմտյան մասում և Սպանդարյան ջրամբարին հարավային մասում: 

Հետազոտությունները մասնավորապես կենտրոնացած էին Որոտանի, Արփայի և 

Դարբի ավազաններում ծրագրի ազդեցության տարածքի հոսանքն ի վեր և 

հոսանքն ի վար: Ուսումնասիրվել է համապատասխան գրականությունը և 

հաստատվել են մի շարք նմուշային կայաններ, այդ թվում 19 ջրային էկոլոգիական 

կայանններ և հինգ ձկնորսական կայաններ մեզոկենսամիջավայրերի 

բազմազանությամբ: 

 

Ջրի որակը գնահատելու համար ընդհանուր մեթոդը Կենսաբանական 

մոնիտորինգի աշխատանքային ցուցանիշն է: Այն գնահատում է քաղցրահամ 

ջրերի կենսամիջավայրը՝ ելնելով նմուշի մեջ հայտնաբերված մի շարք 

մակրոանողնաշարավորների ընտանիքի թվից: Այն գործում է հիմնական 

սկզբունքով, որ քաղցրահամ ջրերի աղտոտման մակարդակները տարբեր կերպ են 
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ազդում մակրոանողնաշարաորների ցեղերի վրա: Այսպիսով որոշակի ցեղեր, 

որոնք ամենից շատն են ենթակա աղտոտման հավաքում են առավելագույն 

քանակի կետեր: Այստեղ ներառված են շատ ցեղեր, որոնք պատկանում են 

օրաբզեզի ցեղին (Ephemeroptera), գարնանաթևիկներ (Plecoptera) և (Trichoptera). 

Աղտոտված ջրերը, որոնք հանդուրժող են աղտոտված ջրերին հաշվում են 

առնվազն կետերը և ընդգրկում ցեղեր, ինչպիսիք են տզրուկները (Hirudinea), 

որդերը (Oligochaeta), երկթևանի ճանճեր (Diptera) և քաղցրահամ ջրերի խոզանոցը 

(Isopoda): Համապատասխանաբար բարձր հաշիվ ունեցող վտակները 

ամենամաքուրն են և ունեն ամենաբարձր ջրի որակ, իսկ աղտոտված վտակները 

ամենաքիչն են հաշվվում: 

 

 
Նկար 4.10.24 Գետի մոտ ջրային անողնաշարավորների տեսակավորում 

 

Արդյունքներ 
Ջրային մակրոանողնաշարավորների հետազոտության արդյունքում հիմնակա-

նում բացահայտվել են հետևյալ տեսակների ներկայացուցիչները` Plecoptera, 
Ephemeroptera, Trichoptera, Gammarus, Dugesia, և որոշ կետերում` Dugesia և Chiro-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.10.93 

 

nomus: (տես Հավելված 4.10.8):  

 

Ծրագրի ազդեցության տարածքում իրականացված ջրաբանական  

հետազոտության ընթացքում չեն հայտնաբերվել ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ-ի 

Կարմիր ցուցակում ընդգրկված տեսակներ: Ջրային անողնաշարավորներից երեք 

տեսակ, ըստ Հայաստանի կենդանաբանության ինստիտուտի մասնագետների 

սահմանման, Կովկասյան տարածաշրջանի էնդեմիկ տեսակներ են:  Նշված 

տեսակներն էին՝ Habroleptoides caucasicus-ը միօրիկների ընտանիքից, և Drusus 

caucasicus և Hydropsyche pellucidula Caddis ընտանիքից: Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում և ավելի լայն տարածաշրջանում ջրային կենսամիջավայրի 

առատությունը և որակը վկայում է, որ այս տեսակները լայն տարածում ունեն 

ամբող Կովկասյան տարածաշրջանում: Նրանցից ոչ մեկը չի 

համապատասխանում էնդեմիկ կամ սահմանափակ քանակություն ունեցող 

տեսակների վերաբերյալ ՄՖԿ ԿՍ 6 (ՄՖԿ, 2012)-ի ուղենիշներով սահմանված 

չափորոշիչներին: 

 

Ջրային անողնաշարավորների նմուշառումն օգտակար հիմք կծառայի ջրառի կամ 

արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը կրող գետերի ջրի որակի վրա 

Ծրագրի ազդեցությունների մոնիտորինգ իրականացնելու համար: Ինչպես նշվել է 

Գոլդեր Ասոշիեյթս ընկերության կողմից կողմից 2013թ.-ին իրականացված 

ուսումնասիրության մեջ, նմուշառման կայանների ջրային էկոլոգիայի հիմքային 

կարգավիճակը գտնվում է «վատ»-ից «մաքուր»-ի միջակայքում, և կայանների մեծ 

մասը դասակարգված է որպես «միանգամայն մաքուր»` ստորև բերված Աղյուսակ 

4-ի համաձայն: Ջրային մարմինները, որոնք ամենացածրն են դասակարգվել, 

սովորաբար ժամանակավոր սնուցող հոսքերը կամ ջրահոսքերն են, որոնք 

ստորեկրյա ջրերի ազդեցության հետևանքով ունեն հանքայնացման բարձր 

ցուցանիշներ:      

  

 

 

 

 

Կենսաբանական մոնիտորինգի աշխատանքային խմբի (ԿՄԱԽ)`  
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ջրի որակի դասակարգումը 

Անվանում 
Շատ 

մաքուր 
Մաքուր 

Միանգամայն 

մաքուր 
Միջին Վատ 

ԿՄԱԽ միավորը >150 100-ից 150 50-ից 99 26-ից 49 <25 

Նմուշների 

քանակը (15-ից) 
0 2 8 2 3 

 

 

 
Քաղցրահամ ջրերի՝ ՀՀ Կարմիր գրքում կամ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում ընդգրկված 

անողնաշարավորների ոչ մի տեսակ չի հայտնաբերվել ջրակենսաբանական 

հետազոտության ժամանակ: Հայտնաբերվել է երեք տարածաշրջանային էնդեմիկ տեսակ, 

որոնք բոլորն էլ համարվում են համեմատաբար լայն տարածում ունեցող: ԿՄԱԽ 

արդյունքները հիմնականում ցույց են տալիս <միանգամայն մաքուր> ջրային պայմաններ: 

 

4.10.9 Սողունների և երկկենցաղների հետազոտություններ և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդները 
Առկա գրականության ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ 

նախկինում ոչ մի հերպետոլոգիական դաշտային հետազոտություն չի 

իրականացվել` Ամուլսարի սողունների և եկկենցաղների տեսակների 

բացահայտման նպատակով: 2008-2011 թթ. և կրկին 2013թ.-ին անցկացված այլ 

դաշտային հետազոտությունների ընթացքում գրանցվել են պատահական 

դիտումներ:   

 

Ամուլսարում սողունների և երկկենցաղների լրացուցիչ ելակետային 

ուսումնասիրություն իրականացվեց Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս 

ընկերության կողմից 2015թ.: Հետազոտությունը կենտրոնացած էր Ծրագրի 

զբաղեցրած տարածքի և մերձակա տարածքների վրա, որոնք համարվում են 

բարենպաստ միջավայր իժերի համար (տես Հավելված 4.10.10): 

 
Արդյունքներ 
Տարածքում առկա էր երկկենցաղների 2 տեսակ`Bufo viridis (Կանաչ դոդոշ) և Rana 
macronemis (Անդրկովկասյան գորտ): Այս երկու տեսակն էլ լայնորեն տարածված 

են հիմնականում գերխոնավ տարածքներում: Դրանցից ոչ մեկն ընդգրկված չէ ՀՀ 
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Կարմիր գրքում: 

 

Դաշտային աշխատանքների և գրականության ուսումնասիրության արդյունքում 

եզրակացվել է, որ Ծրագրի ազդեցության տարածքում նկատվել են կամ 

համարվում են, որ առկա են սողունների հետևյալ տեսակները` Hemorrhois 

(Coluber) ravergieri (Ռավերջերի (բազմերանգ) սահնօձ), Coronella austriaca 
(պղնձօձ), Platyceps (Coluber) najadum (Նայադային սահուկ), Natrix tessellate 
(Շախմատային լորտու), Elaphe sauromates/quatuorlineata (Պալլասի չորսշերտային 

սահնօձ), Dolichophis schmidti (Կարմրափոր սահուկ), Eirenic modestus 

(Փոքրասիական Էիրենիս), Eirenis punctatolineatus (Հայկական Էիրենիս), Telescopus 

fallax (Կատվաօձ), Pelias (Vipera) eriwanensis (հայկական լեռնատափաստանային 

իժ), Vipera Montivipera (հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ), Macrovipera lebetina 

(Գյուրզա, Դագաղային իժ),  Eryx jaculus (վիշապօձ), Pseudopus apodus 
(դեղնափորիկ), Lacerta vivipara (կենդանածին մողես), Darevskia valentine 

(Վալենտինի մողես), Lacerta media (միջին մողես) և Laudakia caucasia (Կովկասյան 

լեռնային ագամա) տեսակները:     
 

Հայկական լեռնատափաստանային իժը, Ռադեյի/հայկական լեռնային իժը և 

Կատվաօձը գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում որպես խոցելի տեսակ, իսկ ԲՊՄՄ 

Կարմիր ցուցակում այս երկու իժերի ենթատեսակները գրանցված են որպես 

համապատասխանաբար խոցելի և գրեթե վտանգված տեսակ: 

 

Ամուլսարի լեռան տարածքի հետ կապված սողունների ամենամեծ 

բազմազանությունն ընկած է ծովի մակարդակից 1600-1700մ բարձրություններում, 

որտեղ առկա են բազմազան կենսամիջավայրեր, այդ թվում՝ քարքարոտ լանջեր 

նոսր բուսականությամբ և ապարների ժայռոտ ելուստներ: 2015թ. իրականացված 

հետազոտության ընթացքում այս գոտում նկատվել է 12 տեսակ, որոնցից երեքը 

պահպանվող տեսակներ են: 
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Ծրագրի ազդեցության տարածքում երկկենցաղները հիմնականում լայն տարածում ունեն, 

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված չեն: Այդուհանդերձ նրանց կենսազանգվածը մեծ է և նրանք 

կարևոր կերի աղբյուր են գիշատիչ որոշ թռչնատեսակների համար: 

 

Ծրագրի ազդակիր տարածքը լավ կենսամիջավայր է ապահովում նաև սողունների որոշ 

տեսակների համար, հատկապես ցածր բարձրություններում: Ծրագրի տարածքում 

հայտնաբերվել են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված երեք տեսակ՝Հայկական 

լեռնատափաստանային իժ, Ռադդեի/հայկական լեռնային իժը և Կատվաօձ: Սակայն, 

պարզվում է, որ այս տեսակները հարմար կենսամիջավայր ունեն առավել ընդարձակ 

տեղանքում: 

 

4.10.10 Ձկների հետազոտություններ և արդյունքներ 

Հետազոտության մեթոդները 
2011թ.-ին քաղցրահամ ջրերի էկոլոգիայի հետազոտության ընթացքում կատարվել 

են ձկների պատահական դիտարկումներ: 2012.թ-ին ջրահոսքերում առկա ձկնա-

տեսակների հետազոտություն է իրականացվել Սևանի ազգային պարկի կողմից, 

իսկ 2013թ.-ին` ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոնի կողմից` ստանալով նաև Գոլդերի ներդրումը: 2013թ.-ին իրականացված 

հետազոտության ժամանակ ձկներին բռնել են ցանցերով և ֆիքսել 4%-անոց ֆոր-

մալինի լուծույթով: Ցանցի մակերեսը եղել է 8.65 մ2, անցքերի չափը` 1.5x1.5 սմ2, 

իսկ գրպանի հատվածները` 1x1 սմ2:         

 

Արդյունքներ 
2012–2013թթ. հետազոտությունների ընթացքում Որոտան գետում և ջրհավաք 

ավազանի այլ մակերևութային ջրերում գրանցվել է տեղացի ձկների 11 տեսակ: 

Դրանք են` Salmo trutta, Alburnoides bipunctatus, Barbus lacerta, Pseudorasbora parva, 

Capoeta capoeta (Քուռի կողակ), Barbus capito culd, Barbus mursa guld (Մուրծա), 

Carassius gibelio gibelio (լճածածան), Varicorhinus capoeta, Chondrostoma nasus և 

Nemachilus brandti (Քուռի լերկաձուկ): 2012թ.-ին գրանցվել է նաև ոչ տեղացի 

Oncorhynchus mykiss  (ծիածանափայլ իշխան) տեսակը:     
 

2013թ.-ի հետազոտության ընթացքում գրանցվել են վեց ձկնատեսակներ` 

Pseudorasbora parva, Alburnoides bipunctatus, Salmo trutta, Varicorhinus capoeta, 
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Carassius gibelio gibelio և Capoeta capoeta: Ձկների հավաքածուի տեսակների 

բազմազանությամբ ամենահարուստը Կեչուտի ջրամբարն է: Համեմատաբար 

խոշոր Alburnoides bipunctatus տեսակի ձկներ են բռնվել Կեչուտի ջրամբարից, և 

համեմատաբար փոքր` Որոտան գետից: Կեչուտի ջրամբարից բռնված Alburnoides 
bipunctatus տեսակի բոլոր ձկները վարակված են եղել Ligula ընտանիքի Ligula 

intenstinalis մակաբույծերով: Որոտան գետում Trichoptera և Ephemeroptera 

միջատներն իշխանների կերի հիմնական մասն են կազմում: Հետազոտության 

ժամանակահատվածում ափամերձ տարածքից բռնված բոլոր Pseudorasbora parva և 

Varicorhinus տեսակի ձկները եղել են արու` վերարտադրման 

ժամանակաշրջանում դեպի բազմացման տարածքներ միգրացիայի պատճառով 

(վերարտադրման ժամանակաշրջանում արու ձկներն առաջինն են դիմում 

բազմացման նպատակով միգրացիայի):       
 

Հետազոտությունների ընթացքում հետազոտված տեսակներից ոչ մեկը 

Հայաստանի Կարմիր գրքում կամ ԲՊՄՄ Կարմի ցուցակում գրանցված չէ: Nase 

Chondrostoma nasus (ենթաբերան) տեսակը գրանցված է <Եվրոպայի վայրի 

բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին> կոնվենցիայի (Բեռնի 

կոնվենցիա) Հավելված III պահանջների համաձայն. <տեսակներ, որոնք 

պահպանման կարիք ունեն, սակայն կարող են որսվել կամ այլկերպ բացառիկ 

դեպքերում օգտագործվել>: ԲՊՄՄ ցուցակում այս տեսակը գրանցված է որպես 

<նվազագույն ռիսկային>: 

 

Հետազոտության ժամանակաշրջանում ձկների հավաքածուի տեսակների բազմա-

զանությամբ ամենահարուստը Կեչուտի ջրամբարն է եղել: Ձկներ չեն հայտնաբեր-

վել Կեչուտի ամբարտակի տարածքում, Կեչուտի ջրանցույցում (ակվեդուկ), 

Արփայի տարածքում, Գնդեվազի լճում, Որոտան գետի կամրջի հարևանությամբ 

Թափոնների տեղադրման վայրի տարածքում և Դարբի տարածքում: Դրա հիմնա-

կան պատճառներն են` (i) Որոտան և Դարբ գետերի անանցանելի արգելքները 

սահմանափակում են ձկների շարժը, (ii) անբարենպաստ պայմաններն այնպիսի 

տարածքներում, ինչպիսին է Կեչուտի ջրանցույցը, (iii) հետազոտությունների 

ժամանակ հեղեղային պայմանները, (iv) Գնդեվազի դեպքում` լիճը սնվում է 

հալոցքային ջրերով և ամբողջովին չորանում է ամռանը: 
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Գրասենյակային և դաշտային հետազոտությունների ընփացքում արձանագրված 

ձկնատեսակներից ոչ մեկը Հայաստանի Կարմիր գրքում կամ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում 

գրանցված չէ: 

 

Ծրագրի տարածքում չկա ձկների որևէ էնդեմիկ տեսակ, իսկ ձկների կենսազանգվածն ու 

տեսակների բազմազանությունը փոքր է: Հետազոտության ընթացքում հանդիպած ոչ 

տեղական ձկնատեսակներից էին Pseudorasbora parva-ն և ծիածանախայտը (Parasalmo 

mykiss): 

 

 


	4.10 Կենսաբազմազանություն
	4.10.1 Մոտեցում և մեթոդներ
	Դաշտային հետազոտությունների ընդհանուր նկարագիրը 

	4.10.2 Կենսաբազմազանության ընդհանուր վիճակը
	Ինչպես ընդհանրապես բնորոշ է կովկասյան տարածաշրջանին, ՀՀ-ն ապահովում է բույսերի և կենդանիների բազմազանություն, որոնց մեծ մասն էնդեմիկ է կամ համարվում է կարևոր ազգային, տարածաշրջանային կամ համաշխարհային մակարդակով բնության պահպանման համար: ՀՀ-ի հարուստ կենսաբազմազանությունն արտացոլում է. 
	Գորայքի ԿԹՏ
	Ջերմուկի ԿԹՏ

	4.10.3 Բուսականության հետազոտություններ և տվյալներ              
	Բուսականության և բուսաբանական հետազոտության եղանակները
	Ցամաքային բուսականության հետազոտությունների արդյունքները
	Բուսականության տիպերը 
	Բուսականության հետազոտությունների արդյունքները. բնական և փոփոխված կենսամիջավայրեր
	Էնդեմիկ բույսերը Ծրագրի ազդակիր տարածքի սահմաններում
	Բույսի բաշխվածությունը խիստ մասնատված է, և կենսամիջավայրի չափը և որակը հակված են նվազելու: Բացի կենսամիջավայրի դեգրադացումից, հնարավոր մեկ այլ վտանգ է կլիմայի փոփոխությունը: Ամուլսարի վրա հայտնաբերված պոպուլյացիան կարևոր է, քանի որ այն համաշխարհային մակարդակով հայտնի հինգ ենթապոպուլյացիաներից մեկն է (վեցերորդը հայտնի է պատմական տվյալներից): Ամուլսար լեռան վրա գտնվող պոպուլյացիան Հայաստանում գոյություն ունեցող պոպուլյացիաների թիվը հասցնում է երեքի (մյուս երկուսը Մեծ Իշխանասար և Գեղամա լեռներում են (Սևսար և Ագուսարկա): Մնացած ենթապոպուլյացիաները գտնվում են հյուսիսային Իրանում: Տեսակների մյուս հայտնի տարածքները բոլորը գտնվում են ավելի մեծ բարձրությունների վրա, քան Ամուլսարը` 3300-4000 մ ծմբ: Մատնունի ծիրանավոր տեսակն աճում է Ամուլսարի լեռնազանգվածի մերկացած ապարների և գլաքարերի վրա` ծովի մակարդակից 2450 մ-ից բարձր: Մատունի ծիրանավորի պոպուլյացիան համաշխարհային մակարդակով չի հաշվարկվել, սակայն համաշխարհային մակարդակով դրա հայտնի բաշխվածությունը տարածվում է հյուսիսային Իրանից մինչև Երևան: Ենթապոպուլյացիաներից ոչ մեկը չի հաշվվել կամ քարտեզագրվել 2012-2013թթ.-ին Ամուլսարի պոպուլյացիայից առաջ: 2012թ.-ի հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ բույսերն աճում են ժայռային մակերեսներին ծովի մակարդակից 2800-3000 մ բարձրության վրա: Բույսը հայտնաբերվել է միայն խոշոր ժայռային մակերեսներին, ինչպես պատկերված է Նկար 4.10.5-ում, և հաճախ կապված է եղել Գրիմիա տեսակի մամուռի հետ:
	Կրիտիկական կենսամիջավայր
	Մակաբույծ տեսակներ
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	Հետազոտության մեթոդները
	Արդյունքներ
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	Հետազոտության մեթոդները
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