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Էջ 4 ԹԲԽ 

1 Նախաբան 

Սույն փաստաթուղթը մանրամասնում է Հայաստանում Լիդիան Ինթերնեյշնլ 

ընկերության Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի ազդակիր բնական և կրիտիկական 

կենսամիջավայրերի բացահայտման համար օգտագործված մոտեցումը` հղում 

կատարելով Միջազգային Ֆինանասական  Կորպորացիայի (ՄՖԿ) Կատարողական 

Ստանդարտ 6-ում (ԿՍ) (ՄՖԿ, 2012ա) և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական  

Բանկի (ՎԶԵԲ) Կատարողական Պահանջ 6-ում (ԿՊ 6) (ՎԶԵԲ, 2008) սահմանված 

պահանջների  և չափանիշների վրա: Ընդհանուր առմամբ,  ՎԶԵԲ ԿՊ 6-ի պահանջները 

համընկնում են ՄՖԿ ԿՍ 6-ի հետ:  

 

ՄՖԿ ԿՍ 6-ում ընդգծվում է Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատման (ԲՍԱԳ) միջոցով բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և 

ազդեցությունների որոշման գործընթացի դերը` Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում 

փոփոխվող պայմանների և մոնիտորինգի արդյունքների նկատմամբ զգայուն մեղմման և 

կառավարման միջոցառումների հարմարունակ մոտեցման ընտրության գործում: 

Կենսաբազմազանության վրա ընդունելի ազդեցությունների ապահովման նպատակով 

փոփոխված, բնական և կրիտիկական ազդակիր կենսամիջավայրերի  վրա 

ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների ռազմավարությունը մշակվում է հատուկ 

պահանջների համապատասխան: Մասնավորապես, ըստ հնարավորության չպետք է 

լինի բնական կենսամիջավայրերի  «ոչ մի կորուստ»  (ՈԿ), մինչդեռ, էական 

մնացորդային ազդեցությունների պայմաններում, կրիտիկական միջավայրի 

հայտնաբերման դեպքում պետք է ապահովվի կենսաբազմազանության ընդհանուր 

ավելացում: Ոչ մի կորուստը ԿՍ6-ի սահմանմամբ «այն կետն է, երբ 
կենսաբազմազանության վրա Ծրագրի ազդեցությունները չեզոքացվում են կոնկրետ 
գործողությունների իրականացման միջոցով, որոնք նպատակաուղղված են Ծրագրի 
ազդեցությունների կանխմանը և նվազեցմանը, տեղում վերականգնման 
աշխատանքների նախաձեռնմանը և, ի վերջո, համապատասխան աշխարհագրական 
մասշտաբով (օր.` տեղական, լանդշաֆտային, ազգային, տարածաշրջանային 
մակարդակով) էական մնացորդային ազդեցությունների (եթե կան այդպիսիք) 
փոխհատուցմանը»: 

 

Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերին ի լրումն, ԿՍ 6-ում սահմանվում են մի 

շարք այլ պահանջներ,  երբ ծրագիրը գտնվում է իրավական տեսանկյունից 

պաշտպանված1 կամ միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում: Դրանք նախատեսված 

են` (i) ցույց տալու համար, որ այս տրածքներում զարգացումը օրենքով թույլատրվում է,  

(ii) կառավարության կողմից հաստատված կառավարման պլանների համապատասխան 

գործելու, և (iii) առաջարկվող ծրագրի հետևանքների վերաբերյալ պահպանվող 

տարածքների հովանավորների և կառավարիչների, ազդակիր համայնքների ու այլ 

շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների կազմակերպման համար: 

  

Ծրագիրը տեղակայված չէ իրավական կարգավիճակ ունեցող կամ միջազգայնորեն 

ճանաչված պահպանվող տարածքում, սակայն գտնվում է երկու 

կենսաբազմազանության տեսանկյունից կարևորագույն տարածքների հարևանությամբ: 

                                                

1
  Պաշտոնապես պահպանվող տարածքներն այն տարածքներն են, որոնք համապատասխանում են ԲՊՄՄ սահմանմանը.  «հստակ 

սահմանազատված աշխարհագրական տարածք, որը համապատասխան էկոհամակարգային ծառայություններով և մշակութային 

արժեքներով բնության երկարաժամկետ պահպանության ապահովման նպատակով ճանաչվել է, նվիրված է և կառավարվում է 

օրինական կամ այլ արդյունավետ միջոցով»: Ըստ ԿՍ6-ի` դրանք ներառոմ են այդպիսի տարածքների ստեղծման կառավարության 

առաջարկները:  

 ԿՍ6-ի համաձայն միջազգայնորեն ճանաչված տարածքները դրանք բացառապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառագության 

բնության հուշարձանները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդը և կենսոլորտը ծրագրի պահպանավայրերը, Կենսաբազմազանություն կարևոր 

տարածքները, և Ռամսարի կոնվենցիայի շրջանակներում սահմանված միջազգային նշանակության խոնավ տարածքներն են: 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.                  
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Հետևաբար, Ծրագրի հետևանքները հաշվի են առնվել այս տարածքների 

ամբողջականության պայմաններում:   

 

Սույն փաստաթղթի մնացյալ հատվածում նկարագրված է ծրագրի  ազդակիր բնական 

(Բաժին 2) և կրիտիկական (Բաժին 3) կենսամիջավայրերի որոշման համար 

օգատգործված մոտեցումը և մեթոդները, ամփոփված են բնական և կրիտիկական 

կենսամիջավայրերի վրա հավանական էական ազդեցությունները և նկարագրված են 

դրանց մեղմմանն ուղղված առաջարկվող ռազմավարությունները:   



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.                  
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2 Բնական և փոփոխված կենսամիջավայր 

2.1 «Բնական» և «փոփոխված» կենսամիջավայրի սահմանում  

ՄՖԿ ԿՍ6-ի (ՄՖԿ, 2012ա) համաձայն «բնական» կենսամիջավայրը (պարբերություն 13) 

սահմանվում է որպես «հիմնականում տեղական կենսունակ բուսա և/կամ 

կենդանատեսակների համակեցություններից բաղկացած, և/կամ մարդու 

գործունեության արդյունքում էականորեն չձևափոխված էկոլոգիական 

գործառույթներով և տեսակային կազմով կենսամիջավայր»: Եվ ընդհակառակը, 

պարբերություն 11-ում «փոփոխված» կենսամիջավայրը սահմանվում է որպես «ոչ 

տեղական բուսա- և/կամ կենդատեսակների մեծ թվով բուսականության և/կամ մարդու 

գործունեության արդյունքում էականորեն ձևափոխված էկոլոգիական գործառույթներով 

և տեսակային կազմով կենսամիջավայր»: 

 

2.2 «Բնական» և «փոփոխված» կենսամիջավայրի որոշում և քարտեզագրում 

Բնական և փոփոխված կենսամիջավայրերը որոշվել և քարտեզագրվել են ծրագրի 

ազդակիր տարածքի և դրա շրջակայքի բուսական համակեցությունների ելակետային 

ուսումնասիրությունից հետո: Տարբեր համակեցությունների բուսատեսակների որոշումը 

և հաշվառումը կատարվել  է չորս կտրվածքների երկայնքով դասավորված 

քառակուսիներից հավաքված տվյալների հիման վրա, որն իրականացվել է  Գեոթիմի 

անձնակազմի կողմից 2012թ.:  

 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում բուսատեսակների համակեցությունների կազմն 

արտացոլում է տեղագրությունը, բարձրությունը, հողի տիպը և խոնավությունը, ինչպես 

նաև կառավարման առանձնահատկությունները: Հիմնվելով բուսական հատվածքների և 

կենսամիջավայրի ուսումնասիրության արդյունքների վրա` Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում առանձնացվել են հետևյալ բուսական տիպերը.  

 Ենթալպյան մարգագետիններ,   

 Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ  

 Լեռնային մարգագետիններ  

 Լեռնային մարգագետնատափաստաններ   

 Թփային բուսականություն   

 Ափամերձ բուսականություն  

 Խոնավ տարածքներ  

 

Առկա են նաև ժայռային և ցրոնային բուսական համակեցություններ, որոնցից շատերը 

հանդիպում են քարքարոտ կիրճերում:   

 

Բուսականության այս տիպերը հիմնականում որոշվում են  ըստ բարձրության, սակայն 

կարող են ստորաբաժանվել ըստ լանջի թեքության և խոնավության մակարդակի: ՀՀ 

ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հետ քննարկումների արդյունքում սահմանվել է, 

որ ըստ հայկական դասակարգման իրական ալպյան բուսականություն Ամուլսարում չի 

հանդիպում: Սակայն, հանդիպում են այդ գոտուն բնորոշ բուսատեսակներ, որոնց 

առկայությունը կենսաբազմազանության կարևոր տարր  է դարձնում տարածքի 

բուսականությունը` անկախ դրա տարածքին ոչ բնորոշ բնույթից: Ամուլսար լեռան 

բարձրադիր տարածքներում հայտնաբերված բուսականության բնորոշման նպատակով 

սահմանվել է նոր եզրույթ «Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ»: Որպես 

կանոն, ալպյան բուսատեսակներ կարելի է գտնել ենթալպյան բուսականության 

մատրիցայում գտնվող ժայռոտ տարածքներում:  

 

Առաջին աղյուսակում ներկայացված է այս տեսակների հակիրճ նկարագրությունը և  

որոշված են այն բաղկացուցիչ բուսատեսակները, որոնք պետք է որ հանդիպեն բնական 
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կամ համեմատաբար չփոփոխված օրինակներում և, որոնք օգտագործվել են որպես 

բնական կենսամիջավայրի ինդիկատորներ: կենսամիջավայրերի բաշխումն ըստ 

տեսակների ներկայացված  է 1-ին նկարում: 
 

Աղյուսակ 1. Ծրագրի ազդակիր տարածքում բուսականության տիպիկ 

համակեցություններ  
Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ   

Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինները հանդիպում են Ամուլսար լեռան ամենաբարձրադիր 
տարածքներում, սակայն ոչ ժայռային մերկացումներ վրա: Դրանք արածեցման կամ այլ նպատակներով 
հազվադեպ են օգտագործվում և կարող են ամբողջովին բնական համարվել: Մասամբ ծայրահեղ պայմանների 
պատճառով առկա է տորֆի սակավ քանակություն: Բնորոշ տեսակները համընկնում են ենթալպյան 
մարգագետինների տեսակների հետ (ներկայացված է ստորև), սակայն հանդիպում են նաև Gentiana և 
Merendera տեսակներին պատկանող այլ լրացուցիչ տեսակներ: Մատնունի Ծիրանավորն աճում է Ամուլսար 
լեռան կատարի ժայռային մերկացումների և խոշոր քարերի վրա` ԾՄ 2450մ բարձրությունների վրա 
տեղակայված այս բուսականությունից և ենթալպյան մարգագետիններից ձևավորված մատրիցայում: Ալպյան 
այլ տեսակներն են. Aetheopappus caucasicus,  Arabis caucasica, Aster alpinus, Campanula bayerniana, Cystopteris 
fragilis, Erigeron venustus, Helichrysum plicatum, Huynhia pulchra (էնդեմիկ), Jurinea moschus, և Potentilla crantzii:  

Ենթալպյան մարգագետիններ  

Ենթալպյան մարգագետինները հանդիպում են ԾՄ 2450մ բարձր հարթ կամ զառիթափ տարածքներում  (երբեմն 

խիստ զառիթափ): Դրանցում արծեցման մակարդակը (սովորաբար ամառվա կեսին) ցածր է, որը 

պայմանավորված է ձնածածկի ուշ ձևավորմամբ: Դրանք երբեմն օգտագործվում են խոտհունձի նպատակով: 

Ծրագրի շրջանակներում որոշվել է ընտրել կոնսերվատիվ մոտեցում և համարել դրանք բնական` ելնելով այն 

փաստից, որ վերջիններս ամբողջությամբ կազմված են այնպիսի համադրություններով հանդիպող տեղական 

տեսակներից, որոնք արտացոլում են դարեր շարունակ իրականացվող ավանդական կառավարումը:   

Բնութագրական են Festuca ovina, Astragalus aureus, և Pulsatilla albana տեսակները:   

Լեռնային մարգագետիններ   

Լենային մարգագետինները գտնվում են ցածր և միջին բարձրությունների վրա: Դրանք որպես կանոն 

օգտագործվում են որպես արոտներ և այս պատճառով սովորաբար տեղակայված են արևմտյան 

կողմնադրության չորային զառիթափ լանջերին  և լեռան արևելյան կողմի հովիտների խոնավ հատակում: 

Լանջերին հանդիպող տեսակները ներառում են.  Dactylis glomerata, Festuca spp., Thymus kotchyanus, Astragalus 
aureus, իսկ հովիտների հատակում հանդիպում են` Dactylis glomerata, Festuca spp., Bromus spp. Ranunculs spp.:  

Այս մարգագետինները բնական են համարվել, երբ դրանցում հանդիպող համակեցություննները կազմված են 

եղել տեղական տեսակներից, ինչն արտացոլում է այստեղ դարեր շարունակ իրականացվող ավանդական 

լայնածավալ կառավարման պրակտիկաների մասին: Դրանք համարվել են փոփոխված, երբ դիտարկվել է 

բնորոշ տեսակային կազմի թվաքանակի անկում: Օրինակ, հովիվների ճամբարների շրջակայքի տեղական 

տարածքներում, որտեղ բուսականությունը փոփոխվել  է անասունների խտության և սմբակահարման 

հետևանքով:   

Լեռնային մարգագետնատափաստաններ 

Լեռնային մարգագետնատափաստաններ կարելի է գտնել Ծրագրի ազդակիր տարածքում  և դրա 

շրջակայքում` ցածր բարձրությունների վրա, հիմնականում, Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմի միջին/չորային 

հարթ կամ թափվածքային հողերում, ինչպես նաև արևմտյան կողմում` ոչ խոշոր չոր զառիթափ լանջերի վրա: 

Որոտանի հովտի մեծ մասը արոտավայր է, որը  Stipa խոտատեսակի գերակշռությամբ կազմավորում է այս 
կենսամիջավայրը: Լեռան արևմտյան կողմի չորային լանջերը առավել սակավ խոտածածկ են և բնութագրվում 

են այնպիսի խոտաբույսերով ինչպիսիք են` Origanum, Thymus, Tanecetum, Nepeta, Onobrychis, Acantholimion: 

Բուսականության տիպը սահմանվել է որպես բնական, բացառությամբ Որոտանի կիրճի հովիվների 

ճամբարները շրջապատող տարածքները կամ մեծ խտությամբ արահետների առկայությամբ տարածքները, 

որոնք փոփոխված են համարվել:  

Թփային բուսականություն 

Թփային բուսականությունը հանդիպում է և լեռնային մարգագետինների, և լեռնային 

մարգագետնատափաստանների գոտում: Բնութագրական տեսակները հիմնական բուսական գոտիների 

տեսակներն են, սակայն մեծ քանակությամբ ժայռաբեկորների առկայությամբ: Դրանք սովորաբար միջինից չոր 

են: Բնութագրական տեսակները ներառում են.  uniperus communis, J.polycarpus և Crataegus meyeri: Գիհու թփերը 

բնութագրական են Կովկասյան խառը անտառային էկոտարածաշրջանի համար և ունեն պահպանության 

կարիք: Այս բուսականության փոքր կտրտված օրինակներ դեռևս պահպանվում են, որոնք համարվել են 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.                  

Էջ 8 ԹԲԽ 

իրական բնական:  

Այն հատվածներում, որտեղ բուսականության տիպը ենթարկվել է արածեցման ազդեցությանը և առկա է 

բնութագրական թփատեսակների սակավ առկայություն, դրանք սահմանվել են որպես փոփոխված:  

Առափնյա տարածքներ  

Մերձափնյա համակեցությունները տեղակայված են Որոտանի հովտում: Բնորոշ տեսակներ են. Juncus spp, 
Ranununcules spp, Phragmites australis and Caltha palustris. Որոշ լավ չփոփոխված օրինակներ են մնացել, որոնք 

բնորոշվել են որպես բնական, սակայն բուսականությունը այս տեսակը գնալով ավելի է  վնասվում  

արածեցման և գետի փոփոխությունների հետևանքով, օրինակ, ՀԷԿ-սխեմաներից:  Այնպիսի վայրերում, դրանք 

սահմանվում են որպես փոփոխված: 

Խոնավ տարածքներ  

Խոնավ տարածքները սովորաբար փոքր են և հիմնականում գտնվում են  լեռան արևմտյան կողմի և լեռան 

արևելյան կողմի հովիտների ճահիճների և ավազանների շրջակայքում, որտեղ դրանց գոյությունը 

պայմանավորված  է աղբյուրների առկայությամբ: բուսականությունը նման է: Որտեղ տեղի է ունենում 

անասունների արածեցում կենսամիջավայրը համարվում է փոփոխված:   

 

«Քաղաքային» կամ համեմատաբար ինտենսիվորեն գյուղատնտեսական նպատակներով 

օգտագործվող տարածքները  (վարելահողեր, մշակովի այգիներ) համարվում են 

«փոփոխված»: Համաձայն Աղյուսակ 1-ի` ծրագրի ազդակիր տարածքում հանդիպող 

բուսականության որոշ տիպեր, մասնավորապես,  քարքարոտ ծերպերում ու կիրճերում 

հանդիպողները, ինչպես նաև ենթալպյան բուսականությունն ու ալպյան տարրերով 

ենթալպյան բուսականությունը մեծամասամբ բնական ծագման են:  Այնինչ, մնացած 

բուսականության տիպերը` կախված դրանց կառավարումից և օգատգործման տեսակից 

կարող են  բնական կամ փոփոխված համարվել:   

 

Անօրգանական պարարտանյութերի և ցանքաշրջանառության հետևանքով էական 

փոփոխությունների բացակայության դեպքում արոտավայրերն ու խոտհարքները ևս 

համարվում են «բնական»: Այս շարքում ներառվում են նաև եվրոպական 

բնապահպանական ծրագրերում «կիսաբնական»  անվանվող մի քանի 

կենսամիջավայրեր, որտեղ որոշ աշխատանքների մեքենայացումը և ավանդական 

արածեցման կառավարման ազդեցությունները նորմայի սահմաններում են: Նախքան 

խորհրդային դարաշրջանը ծրագրի ազդակիր տարածքներում գտնվող արոտները դարեր 

(և հնարավոր է հազարամյակներ) շարունակ կառավարվել են քոչվոր 

անասնապահության համար օգտագործվող արոտավայրերի և խոտհարքների 

համակարգի ներքո: Բնորոշ բնիկ տեսակների զգալի համամասնությամբ 

բուսականության բազմազան տիպերը զարգացել են այս ավանդական կառավարման 

ներքո: Այդ պատճառով նմանատիպ ավանդական ձևով կառավարվող և համեմատաբար 

հարուստ բազմազանությամբ տարածքները ներառվել են «բնական» սահմանման ներքո:   

Սակայն, հովիվների սեզոնային ճամբարներն անմիջապես շրջապատող գերարածեցված 

և գյուղատնտեսական մոլախոտային տեսակների գերակշռությամբ տարածքները 

համարվում են «փոփոխված»: Համայնքների կողմից առավել ինտենսիվորեն արածեցման 

և խոտհունձի համար օգտագործվող տարածքները, ինչպես նաև տրանսպորտային 

միջոցներից ֆիզիակական վնասներ կրող տարածքները ևս դասակարգվել են 

«փոփոխված» կատեգորիայի ներքո:  

 

Կենսամիջավայրերը քարտեզագրվել և համապատասխանաբար դասակարգվել են 

«բնական» կամ «փոփոխված» կատեգորիայի ներքո (Նկար 2):  «Բնական» համարվող 

ընդհանուր  «մատրիցայի» հետ հարաբերակցության պայմաններում փոփոխության 

մասշտաբները մնում են ցածր` բացառությամբ Որոտանի կիրճի և շրջակա գյուղերի 

տարածքների: Փոփոխված կենսամիջավայրերի որոշ տեղայնացված տարածքներ 

չափազանց փոքր են կենսամիջավայրերի քարտեզի վրա հստակ ցուցադրման համար:   



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.                  

Էջ 9 ԹԲԽ 

Բնական կենսամիջավայրերի վրա ծրագրի ազդեցությունները որոշվել են երեք 

գոտիներում ներառված տարածքների գնահատման միջոցով.  

 Ծրագրի ֆիզիկական տարածման գոտի, որի ներսում բուսականությունը հանքի 

ծառայման ժամկետի ընթացքում ոչնչացվելու կամ հիմնովին փոփոխվելու է,  

 50մ շրջակա բուֆերային գոտի, որի ներսում փոշու, աղտոտիչների կամ 

էֆտրոֆացման արդյունքում կանխատեսվում է բուսական համակեցությունների  

փոփոխություն, օրինակ`   ազոտի և ծծմբի օքսիդների նստեցման արդյունքում, և 

 լրացուցիչ սահմանափակված տարածք, որի ներսում հողօգտագործման բնույթը 

կարող է փոփոխվել ծրագրի շրջանակներում մուտքի սահմանափակման 

միջոցառումների արդյունքում` բուսականության վրա հնարավոր 

երկարաժամկետ հետևանքներով:  

  

Բնական տարբեր բուսականության տիպերի տարածումը  այս երեք գոտիներում 

ամփոփված  է 2-րդ աղյուսակում: Մեկ այլ սյունակ ընդգրկված է ցույց տալու համար 

անձնակազմի և նյութերի տեղափոխման նպատակով հանքատար ճանապարհների 

ընդլայնման և բարելավման արդյունքում Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի երկայնքով 

բնական կենսամիջավայրերի վրա հնարավոր ազդեցությունները:  

 

Թեպետ ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցությունը կարող է տարածվել 

1707.9հա բնական կենսամիջավայրերի տարածքի վրա, սակայն այս տարածքը կազմում 

է ծրագրի շրջակայքում քարտեզագրված բնական կենսամիջավայրերի ընդհանուր 

տարածքի ընդամենը 12.8%-ը, որը ցուցադրված  է 1-ին Նկարում: Այս քարտեզագրված 

տարածքն ընկնում է բնական կենսամիջավայրերի գերակշռությամբ առավել լայն 

տարածքում. ԲՍԱԳ շրջանակներում ուսումնասիրված դեպի հյուսիս, արևելք և հարավ 

ընկած լեռներում դիտարկվում են ենթալպյան և իրական ալպյան բուսականությամբ 

հարուստ ընդարձակ տարածքներ: Բացի այդ ՈՒԱԻ ընկերության կողմից 

իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ փոփոխված 

տարածքները կազմում են քարտեզագրված 287կմ2 տարածքի ընդամենը 2.5%-ը:  



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.   
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Նկար 1 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը կենսամիջավայրերի վրա  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը բնական և փոփոխված կենսամիջավայրերի վրա  



 Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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Այդուհանդերձ, Ամուլսար լեռան վրա հանդիպող ենթալպյան մարգագետինների և 

ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինների տիպերը և Մատնունի Ծիրանավորի 

օժանդակ ժայռային կենսամիջավայրերը առավել սակավ են հանդիպում ԲՍԱԳ 

շրջանակներում ուսումնասիրված առավել լայն տարածքում:  

Կենսամիջավայրերը բարձրարժեք բնապահպանական նշանակություն ունեն, այդ 

պատճառով էլ ծրագրի շրջանակներում որոշվել է դրանց համար մշակել և 

իրականացնել համապարփակ մեղմման ռազմավարական միջոցառումներ: 

Առաջարկվում է պրոգրեսիվ վերականգնում իրականացնել,  սակայն  նախքան 

շարունակական դաշտային փորձարկումներով տեխնիկաների արդյունավետության 

հաստատումը, ծրագրի շրջանակներում նախընտրությունը տրվել է նախազգուշական 

մոտեցմանը և մեղմման ռազմավարության շրջանակներում կենսամիջավայրի կորստի 

կոնսերվատիվ հաշվարկներին:  
 

Աղյուսակ  2 Ծրագրի ազդակիր բնական կենսամիջավայրերի տարածք  

Բնական 

կենսամիջավայրի 

տիպ  

Ծրագրի տարածման 

կգոտում գտնվող 

տարածք (հա) 

Բուֆերային գոտի 

(հա) 

Լրացուցիչ 

սհմանափակված 

տարածք  (հա) 

Կեչուտ-Գորայք 

ճանապարհին 

կից տարածք (հա) 

Ընդհանուր 

հնարավոր 

ազդակիր 

տարածք (հա) 

Կիրճ  8.7 13.2 0.0 0.0 22.0 

Լեռնային 

մարգագետին 43.3 78.7 31.6 16.5 170.1 

Լեռնային 

մարգագետնատափ

աստան 36.5 71.5 2.5 147.0 257.5 

ժայռեր 18.1 5.1 8.6 0.0 31.8 

Ենթալպյան 

մարգագետին  322.2 191.4 407.7 9.5 930.8 

Ալպյան 

բուսականության 

տարրերյով 

ենթալպյան 

մարգագետին   101.3 13.4 30.3 0.0 145.0 

Թփային 

բուսականություն  73.5 63.4 0.1 0.0 136.9 

Խոնավ տարածքներ  4.4 2.4 0.0 7.1 13.8 

Ընդամենը  608.0 439.0 480.8 180.1 1707.9 

 

2.3 Բնական կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունների մեղղման ռազմավարություն  

Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է բնական կենսամիջավայրի վրա դրա 

ազդեցությունների մեղմման համապարփակ ռազմավարություն, որը ներառում է 

հետևյալ հիմնական բաղադրիչները.  

1. Համեմատաբար անփոփոխ ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններից 

առանձնացված տարածք և Մատնունի Ծիրանավորի  ժայռային 

կենսամիջավայր,   

2. Շինարարության, շահագործման և շահագործումից դուրս բերման ընթացքում 

ծրագրային ազդեցությունների նվազեցման և վերահսկման համար 

նախատեսված միջոցառումների հավաքակազմ, 

3. Դաշտային և վերականգնման առավել վերահսկվող պայմաններում կատարվող 

փորձարկումների միջոցով  աջակցվող պրոգրեսի վերականգնում,   

4. Մնացորդային ազդեցությունների չեզոքացում:  

 

2.3.1 Առանձնացված անձեռնամխելի տարածք  

Գիտակցելով այն փաստը, որ ծրագրի ազդակիր տարածքում տեղի է ունենալու 

կենսամիջավայրի կորուստ, Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել է առանձնացնել և 

անձեռնամխելի պահել համեմատաբար անփոփոխ ենթալպյան մարգագետինների մի 

տարածք: Առանձնացված տարածքի սահմանները հստակեցվելու են տեղական 



 Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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համայնքների և ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ քննարկումներից հետո: 

Նկար 3-ում ցուցադրված են մոտավոր սահմանները:  

 

Սա կապահովի Ամուլսար լեռան տեսակներով հարուստ Ենթալպյան 

մարգագետինների և ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինների մատրիցայի 

հարմար ժայռային հատվածներում Մ. Ծիրանավորի կենսամիջավայրի 

պաշտպանությունը:     
 

 
Նկար 3. Արշակից դեպի հարավ առանձնացված տարածք   

 

2.3.2 Ազդեցությունների նվազեցում և վերահսկում  

Ծրագրի ԲՍԿՊ-ը և կենսաբազմազանության կառավարման օժանդակ պլանը (ԿԿՊ) 

ներառում են բնական կենսամիջավայրի վրա անխուսափելի ազդեցությունների 

վերահսկումն ու նվազեցումն ապահովող մի շարք միջոցառումներ:  Դրանցից  շատերը 

հանքարդյունաբերության ոլորտի հիմնական լավ միջազգային պրակտիկաններն են և 

ծառայում են այլ կարևորագույն ընկալիչների, օրինակ` օդի որակի, մակերևութային 

ջրերի ու լանդշաֆտային ամբողջականության պահպանության ապահովմանը:  Այս 

միջոցառումներն ու դրանց իրականացման նախապատրաստումը ներկայացված են 

ԿԿՊ-ում:  
   

2.3.3 Պրոգրեսիվ վերականգնում 

Ծրագրի ԲՍԿՊ-ը և օժանդակ ԿԿՊ-ը ներառում են խախտված տարածքներում 

բուսականության պրոգրեսիվ վերականգնմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ: Այս 

միջոցառումները ներառում են հողի վերին շերտի պահեստավորման, դրան առնչվող 

սերմերի բանկի նախապատրաստման, տեղական տեսակների սերմերի հավաքման ու 

տեղական գյուղերում ստեղծված տնկարաններում սածիլների աճեցման 

աշխատանքները: Ցանքաշրջանառության համար օգատգործվող սերմերի 

խառնուրդներն ըստ հնարավորության կարտացոլեն պահպանված բուսականության 

կազմը` հաշվի առնելով  սերմերի մատչելի պաշարները: Այս ամենը հաշվի առնելով 

հնարավոր կլինի բուսականության որոշ տիպեր վերականգնել: Ներկայումս 

իրականացվում է դաշտային փորձարկումների մի ծրագիր, որի նպատակը հատուկ 

թիրախային բուսականության տիպերի վերականգնման տեխնիկաների փորձարկումն 

է:  
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2.3.4 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման միջոցառումներ   

ԿՍ6-ի պահանջերի համաձայն, ըստ հնարավորության, պետք է կանխվի բնական 

կենսամիջավայրի կորուստը: Կենսաբազմազանության կոմպենսացիան կարող է 

օգտագործվել միջոցառումների հավաքակազմում այդ նպատակի իրագործման համար: 

Ծրագրի շրջանակներում գնահատման նպատակով մշակվել է կենսաբազմազանության 

ինքնատիպության և կենսամիջավայրի վիճակի համադրությամբ մատրիցա (Ծրագրի 

ազդակի տարածքները բազմապատկվել են համապատասխան գնահատականներով, 

որոնք արտացոլում են դրանց կողմից օժանդակվող բուսականության տիպն ու դրա 

վիճակը:   

Արդյունքում ստացվում են առանձին  «ազդեցության միավորներ»:  Փոխհատուցման 

միջոցառումների իրականացումը պետք է հանգեցնի միավորների հավասար կամ  

ավելացած թվի, որը կարող է իրականացվել ֆիքսված տարածքում 

կենսաբազմազանության բարելավման և/կամ  պահպանվող, պաշտպանվող և 

կառավարվող տարածքի ընդլայնման միջոցով:    
 



 Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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Աղյուսակ  3-ում 0-24 հնարավոր գնահատականների տիրույթը սահմանափակվել է 0-1 

ով):   

Ծրագրի ազդակի տարածքները բազմապատկվել են համապատասխան 

գնահատականներով, որոնք արտացոլում են դրանց կողմից օժանդակվող 

բուսականության տիպն ու դրա վիճակը:  
 

Արդյունքում ստացվում են առանձին  «ազդեցության միավորներ»:  Փոխհատուցման 

միջոցառումների իրականացումը պետք է հանգեցնի միավորների հավասար կամ  

ավելացած թվի, որը կարող է իրականացվել ֆիքսված տարածքում 

կենսաբազմազանության բարելավման և/կամ  պահպանվող, պաշտպանվող և 

կառավարվող տարածքի ընդլայնման միջոցով:    
 



 Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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Աղյուսակ  3 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման չափման համակարգի 

առաջարկվող կառուցվածքը 

  

Կենսաբազմազանության ինքնատիպություն 

  

Շատ ցածր  (0) Ցածր  (2) միջին (4) բարձր (6) 

Վ
ի

ճ
ա

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

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

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

Վատ (1) 0 2 [0.08] 4 [0.17] 6 [0.25] 

 

Հիմնվելով տեսակային ներքին հարստության/պահպանության առաջնահերթության 

վրա`  Ծրագրի ազդակիր բնական կենսամիջավայրի տիպերից յուրաքանչյուրը 

դասակարգվել  է մատրիցայի ինքնատիպության որևէ կատեգորիայի ներքո (Աղյուսակ  

5):   

 

Աղյուսակ  4 Ծրագրի ազդակիր բուսականության տիպերի ինքնատիպություն 
Ինքնատիպության կատեգորիա Բուսականության կամ հողօգտագործման տիպեր  

Շատ ցածր  Փոփոխված հողեր, ներառյալ վարելահողեր 

Ցածր  Գյուղական արոտներ, այգիներ և բոստաններ 

Միջին   Լեռնային մարգագետին  

 Լեռնային մարգագետնատափաստան  

 Խոնավ տարածքներ 

 Թփային բուսականություն  

Բարձր  Մատնունի Ծիրանավորի աժելավայր հանդիսացող ժայռեր  
 Ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ 

 Ենթալպյան մարգագետիններ 

Բնական կենսամիջավայրերի համապարփակ գնահատումը ծրագրի ազդակիր ողջ 

տարածքում  դժվար կլինի, այդ պատճառով որոշվել է ենթադրել, որ յուրաքանչյուր 

բուսականության տիպ ծրագրի ողջ տարածման գոտում գտնվում է նույն վիճակում  

(բացառությամբ ենթալպյան մարգագետինների փոքր տարածքի, Աղյուսակ  6) և 

կիրառել ծրագրի ազդակիր տարածքում հանդիպող յուրաքանչյուր տեսակի 

մեծամասնության նկատմամբ կիրառվող կատեգորիան:  

Օրինակ ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինների գերակշիռ մասը ծրագրից 

առաջ գտնվել է օպտիմալ վիճակում, մինչդեռ լեռնային մարգագետինների վիճակը 

կարող է բարելավվել կառավարման ռեժիմի փոփոխության միջոցով:  

Ծրագրի ազդեցությունները բնական կենսամիջավայրի վրա ցուցադրված  է 6-րդ 

աղյուսակում:  

 

Ենթադրվել է, որ ծրագրի ֆիզիկական տարածման գոտում գտնվող 

կենսամիջավայրերն ամբողջությամբ ոչնչացվելու են, մինչդեռ բուֆերային և լրացուցիչ 

սահմանափակված գոտիներում և Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի երկայնքով կգոյատևեն 

փոշենստեցման կամ փոփոխված արածեցման ռեժիմի արդյունքում դեգրադացված կամ 

փոփոխված քիչ թե շատ բնական կենսամիջավայրեր:  

 

Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս տարբերակել կենսամիջավայրի 

ամբողջական կորստի և վիճակի վրա ազդեցության միջև:  

 

Օրինակ, տարածման գոտում 322.2 հա ենթալպյան մարգագետինների կորուստը  

բազմապատկվում է 0.75-ով` արտացոլելով այն փաստը, որ դրանք օժտված են բարձր 

ինքնատիպությամբ և գտնվում են լավ վիճակում, որի արդյունքում ստանում ենք 

241.6հա տարածքով միավորներ: Կենսամիջավայրի ազդեցության միավորները (ԿԱՄ) 

(հաշվարկվում է հեկտարով) կոչված են արտացոլելու կենսամիաջավայրի 

ինքնատիպությունը և վիճակը: Բացի այդ բուֆերային և լրացուցիչ սահմանափակված 

գոտիներում հանքի փակումից հետո պետք է սահմանվի ընդհանուր առմամբ 599.1 հա 

ենթալպյան մարգագետինների կենսամիջավայրերի առկա և ապագա կանխատեսվող 



 Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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վիճակի միջև տարբերությունը: Այս դեպքում ենթադրվում է, որ ենթալպյան 

մարգագետինները կդիտարկվեն լեռնային մարգագետիններին բնորոշ (միջին  

ինքնատիպություն) բուսական տիպերի կազմով և կլինեն վատ վիճակում, որի 

արդյունքում կստանանք` (599.1 x 0.75) և (599.1 x 0.17) = 347.5հա մակերեսով ԿԱՄ:  Այս 

արդյունքն ավելացնելով Ծրագրի ֆիզիկական տարածման գոտու արդյունքներին 

(241.6հա ԿԱՄ) կստանանք  589.1 հա ԿԱՄ ենթալպյան մարգագետինների վրա 

համակցված ազդեցություն:  

 

Ծրագրի ազդակիր բնական կենսամիջավայրի տիպերից յուրաքանչյուրի համար 

սահմանվել է ԿԱՄ մնացորդային քանակ, որը ցուցադրված է աղյուսակ 5-ում: Սա 

հետագայում կարող է օգտագործվել փոխհատուցման պահանջների սահմանման 

նպատակով: 
 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.           
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Աղյուսակ  5 Բնական կենսամիջավայրի վրա մնացորդային ազդեցությունների հաշվարկ  
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Ծրագրի 

տարածման 

գոտում 

գտնվող 

տարածք (հա) 

Ծրագրի ավարտից 

հետո տարածման 

գոտում 

կանխատեսվող 

վիճակ 

Բուֆերային, հավելյալ 

սահմանափակված 

գոտիներ և Կեչուտ-

Գորայք ճանապարհ (հա) 

Ծրագրի ավարտից հետո 

կանխատեսումային 

կենսամիջավայր և վիճակն 

այս գոտիներում 

Գ
ն

ա
հ

ա
տ

ա
կ

ա
ն

  (
4-

ր
դ

 Ա
ղ

յո
ւս

ա
կ

ի
ց)

 

Համակցված 

ազդեցություն  

(կենսամիջավայր

ի ազդեցության 

միավորներ) 

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

Լեռնային մարգագետին Միջին Չափավոր 0.33 43.3 Ոչնչացված 126.8 
Լեռնային մարգագետին - 

վատ 
0.17 34.6 

Լեռնային 

մարգագետնատափաստան 
Միջին Չափավոր 0.33 36.5 Ոչնչացված 221 

Լեռնային 

մարգագետնատափաստան- 

վատ 

0.17 47.4 

ժայռեր Բարձր Օպտիմալ 1 18.1 Ոչնչացված 13.7 Ժայռեր - վատ 0.25 28.4 

Ենթալպյան մարգագետին 
Բարձր 

Լավ 0.75 322.2 Ոչնչացված 599.1 
Լեռնային մարգագետին - 

վատ 
0.17 589.1 

Ալպյան բուսականության 

տարրերյով ենթալպյան 

մարգագետին 

Բարձր 
Չափավոր 0.5 0 n/a 9.5 

Լեռնային մարգագետին - 

վատ 
0.17 3.1 

Թփուտներ 
Բարձր 

Օպտիմալ 1 101.3 Ոչնչացված 43.7 
Լեռնային մարգագետին - 

վատ 
0.17 137.6 

Խոնավ տարածքներ Միջին Չափավոր 0.33 73.5 Ոչնչացված 63.4 
Թփային բուսականություն - 

վատ 
0.17 34.4 

Ընդամենը Միջին Չափավոր 0.33 4.4 Ոչնչացված 9.5 Խոնավ  տարածք - վատ 0.17 3.0 

Կիրճ 
   

608.0 
 

1099.9 
  

890.0 

* վերաբերում է Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի  ազդեցությանը ենթարկվող կենսամիջավայրի մի փոքր հատվածին  
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2.3.4.1 Փոխհատուցման տարբերակներ  

Ծրագրի շրջանակներում բնական կենսամիջավայրի կանխատեսված կորստի դիմաց 

կենսաբազմազանության փոխհատուցումը առաջարկվում է կատարել նոր Ջերմուկ 

ազգային պարկի ստեղծման (Կովկասյան լեռնային տափաստանների, ենթալպյան 

մարգագետինների և այլ տարածաշրջանի կտրվածքով քիչ պաշտպանված բնական 

կենսամիջավայրերի պաշտպանության ապահովում) և Պարկում պատշաճ որակի 

բնական կենսամիջավայրի վերականգնման համար անհրաժեշտ պահպանման 

կառավարման միջոցառումների իրականացման միջոցով: 

 

Նախատեսվում է կառավարման պլանի մշակում և իրականացում, որի 

շրջանակներում ներառվելու է թիրախային բուսականության տիպերի բարելավումը, 

ամենային հավանականությամբ որոշ տարածքներում անասունների գլխաքանակի 

նվազեցման նպատակով  կառավարման պայմանագրերի կնքում և հովիվների 

ապրուստի միջոցների հայթայթման  ձևերի միջամտություններ:  

 

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի մոտավոր սահմանները ներկայացված են 

Նկար 4-ում: Այն կարող է հարմար լինել բնական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի 

մնացորդային ազդեցությունների դիմաց կենսաբազմազանության փոխհատուցման 

համար, որովհետև այն հարակից է Ծրագրի ազդակիր տարածքին և տարածման 

շրջանը գտնվում է նմանատիպ բարձրությունների վրա: 

 

Նախնական բուսաբանական ուսումնասիրությունները վկայում են, որ տարածքում 

առկա է լայնածավալ հարմար հասանելի կենսամիջավայր, թեպետ դրա մեծ մասն 

ունի քսերոֆիտ հատկանիշներ, որը պայմանավորված  է Ամուլսար լեռան 

համեմատությամբ այդ տարածքների առավել չորային պայմաններով:  
 

 
Նկար 4. Ծրագրի տարածքի նկատմամբ առաջարկվող Ջերմուկի Ազգային պարկի 

տարածքը  

Ներկայումս առաջարկվող Ազգային պարկի հողօգտագործման պատկերը 

ներկայացված  է 85-րդ նկարում, որը հիմնված  է ՎԲՀ Հայաստանյան գրասենյակի 

կողմից վերջերս իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների վրա: Բնական 

կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունների փոխհատուցման համար առաջարկվող 
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տարածքը ներկայում կազմված է արոտավայրերից, որ գերարածեցման հետևանքով 

գտնվում է վատ վիճակում, ինչպես նաև դեգրադացված անտառներից ու 

«թփուտներից»: Նշված տարածքը կազմում է 9386 հեկտար, որն ավելի քան 

գերազանցում է «ոչ մի կորուստ» արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ տարածքը 

(Նկար 4):  

 

 
Նկար  5 Հողօգտագործումը առաջարկվող Ջերմուկ Ազգային Պարկում   

Ազգային պարկի պլանավորման գործընթացն իրականացվում է ՎԲՀ հայաստանյան 

գրասենյակի կողմից (WWF Armenia):  Ծրագրի օժակնդակողները պարտավորվում են 

շահագրգիր կողմերի լիակատար ներգրավման գործընթացին մասնակցել և ազգային 

ու տեղական կառավարման մարմինների հետ համագործակցության պայմաններում 

Ազգային Պարկի ստեղծմանն ուղղված զգալի ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերել:  

 

Ապա, բնապահպանական կառավարման համապատասխան օժանդակմանն ուղղված 

միջոցառումների կիզակետում լինելու են ծրագրի բնապահպանական 

փոխհատուցման պահանջները:  

 

Այս նախաձեռնությունը կարող է էական դեր կատարել ներկայումս 

տարածաշրջանում չնչին մակարդակով պաշտպանվող կովկասյան լեռնային ու 

ենթալպյան մարգագետինների պաշտպանության ապահովման, ինչպես նաև ծրագրի 

ազդակիր այլ պահպանության կարիք ունեցող տեսակների համար օգուտների 

տրամադրման գործում:  
 

 

2.3.4.2 Փոխհատուցման օգուտների հաշվարկ  

Փոխհատուցման համար պահանջվող հողի առկա ինքնատիպության և վիճակի 

վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը ստացվելու է 2015թ. կատարվելիք 

ուսումնասիրությունների շրջանակներում: Այս բաժնում ներկայացվում է 

փոխհատուցման օգուտների հաշվարկման համար առաջարկվող մոտեցումը:  
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Նախ և առաջ, այն տարածքներում որտեղ ծրագրի ազդեցություններին ենթարկված 

տարածքը չի համապատասխանելու առաջարկվող փոխհատուցման տարածքին 

առաջարկվում է օգտագործել փոխարժեքի կանոնը (այլ կերպ ասած, Փոխհատուցման 

տարածքը կարող է ավելի ընդարձակ լինել, քան ազդեցության ենթարկված տարածքը, 

սակայն ազդեցություն:փոխհատուցում հարաբերակցությունը չպետք է երբեք ցածր 

լինի 1:1-ից): 

 

Նաև ենթադրվել է, որ բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցումը պարտադիր չէ որ 

«Նմանը նմանին կամ ավելի լավին» սկզբունքին համապատասխանի: Այլ կերպ ասած,  

մեկ բնական կենսամիջավայրի տիպ կորուստը կարող է փոխարինվել այլ տեսակների 

քանակի ավելացմամբ` պայմանով, որ դրանք գտնվում են նույն ինքնատիպություն 

կատեգորիայում:  

 

6-րդ աղյուսակում ներկայացված է ներկայումս վատ վիճակում գտնվող մինչև լավ 

վիճակ վերականգնման թիրախային լեռնային մարգագետինների կենսամիջավայրի 

հիման վրա կատարված փորձնական հաշվարկը: 

 

Փոխհատուցման այս արժեքը հաշվարկվել է հեկտարով տարածքի և առկա ու 

վերականգնումից հետո ինքնատիպության/ վիճակի գնահատականների 

տարբերության բազմապատկման միջոցով  (0.67 – 0.17 = 0.5): Այս օրինակում 

փոխհատուցման արժեքը 900 հա կենսամիջավայրի փոխհատուցման միավորների 

պայմաններում մոտավորապես համընկնում է աղյուսակ 6-ում ներկայացված 

պահանջի հետ, որը կազմում է 890 ԿՓՄ: Փոխհատուցման համար հասանելի 

տարածքը կազմում է 1800հա, որը գերազանցում է ծրագրի տարածման գոտու 

ներսում գտնվող, բուֆերային և լրացուցիչ սահմանափակված  գոտիների 

տարածքները և Կեչուտ-Գորայք ճանապարհի երկայնքով ընկած տարածքը (1707.9 

հա)  և այս պատճառով համապատասխանում է փոխարկման կանոնի պահանջներին, 

ըստ որի փոխհատուցվող տարածքը չպետք է ծրագրի ազդակիր տարածքից փոքր 

լինի:  

 

Աղյուսակ  6 փոխհատուցման օգուտների հաշվարկի օրինակ (լեռնային 

մարգագետիններ) 
 

Փոխհատուցման 

տարածքի 

ինքնատիպություն 

առկա մակարդակ  

Փոխհատուցման 

 տարածքի 

ներկայիս 

վիճակ 

Գնահատական  

(ըստ Աղյուսակ  

4) 

Հասանելի 

տարածք 

(հա) 

Վերականգնումից  

հետո 

կանխատեսվող 

վիճակ  

Գնահատական  

(ըստ Աղյուսակ  

4) 

Կենսամիջավայրի 

փոխհատուցման 

միավորներ 

Միջին  Վատ  0.17 1800.0 լավ 0.67 900.0 

 

Բնապահպանական կառավարման ծրագրում նախատեսվում է ներառել ավելի քան 

2000հա, որը ներկայացնում է առաջարկվող Ազգային Պարկի տարածքի արոտների 

մոտ 20%-ը և դեռևս  ենթակա է հաստատման:  Բնական կենսամիջավայրի ոչ մի 

կորուստ ապահովող առաջարկվող կենսաբազմազանության փոխհատուցումը 

հարմար և իրագործելի է և ամբողջությամբ համապատասխանում է ծրագիրն 

իրականացնողների պարտավորություններին:  Այն  կօժանդակի երկարաժամկետ 

կտրվածքով ՀՀ  ծավալուն և կարևոր պահպանվող տարածքի մշտական 

պաշտպանության ապահովմանը:  
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3 Կրիտիկական կենսամիջավայր  

Ըստ ՄՖԿ ԿՍ6 և ՎԶԵԲ ԿՊ6 պահանջների և չափանիշների պահանջվում է որոշել 

ծրագրի ազդակիր  կրիտիկական կենսամիջավայրերը, ինչպես նաև  դրանց վրա 

ազդեցությունների ու մեղմման միջոցառումների հիերարխիայի համապատասխան 

կիրառման հնարավորությունները:  

  

3.1 «Կրիտիկական» կենսամիջավայրի սահմանում  

Կրիտիկական կենսամիջավայրը բնական կամ փոփոխված կենսամիջավայրի 

պատկանող կատեգորիա է, որը ՄՖԿ ԿՍ6 16-րդ պարբերությամբ (ՄՖԿ, 2012ա) 

սահմանվում է որպես բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող մի տարածք է, որը 

համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին (սահմանված  է  թիվ 6 

ուղեցույցային փաստաթղթի պարբերություն  55- ում). 

 Չափանիշ  1: Կրիտիկական վիճակում և/կամ անհետացման վտանգի տակ 

գտնվող տեսակներ; 

 Չափանիշ  2: Էնդեմիկ և սահմանափակ տարածագոտի ունեցող տեսակներ; 

 Չափանիշ  3: Չվող և երամային տեսակներ; 

 Չափանիշ  4: Խիստ վտանգված և/ կամ եզակի էկոհամակարգեր; 

 Չափանիշ  5: Հիմնական էվոլուցիոն պրոցեսներ: 

 

Ուղեցույցային փաստաթուղթ թիվ 6 –ի պարբերություն  56-ում մասնավորեցվում է, որ 

կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշումը պարտադիր չէ որ սահմանափակվի այս 5 

չափանիշներով, իսկ գնահատման շրջանակենրում պետք է հաշվի առնվեն 

կենսաբազմազանության ընդունված իրավիճկային բարձր արժեքները, որոնք կարող 

են նաև աջակցել կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշման գործընթացին:  

 

3.2 Կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշում 

ՈՒՓ 6-ի պարբերություն  58-ում ներկայացվում են կրիտիկական կենսամիջավայրերի 

գրադիենտները և սահմանվում են վերևում նկարագրված 1-ից 3 չափանիշների 

շեմերը: Այս շեմերն օգտագործվում են որոշելու համար կրիտիկական 

կենսամիջավայրի առկայությունը և դչշրանց համապատասխանությունը 1-ին կամ 2-

րդ մակարդակին (Աղյուսակ  7):  

 

Աղյուսակ  7 կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշման 1-ին և 3-րդ չափանիշների 1-

ին և 2-րդ մակարդակների քանակական շեմեր (ՄՖԿ, 2012b). 
Չափանիշ  Կարգ 1 Կարգ 2 

1. Խիստ վտանգված 

(CR)/վտանգված  (EN) 

տեսակներ  

(ա)  Կենսամիջավայր, որն 

ապահովում է CR կամ EN 

տեսակների/ենթատեսակների 

գլոբալ պոպուլյացիայի ≥ 10 %-

ը, որտեղ այդ տեսակները 

հայտնի են կամ կանոնավոր 

դիտվում են և որտեղ այս 

կենսամիջավայրը կարող է այդ 

տեսակների կառավարման 

միավոր հանդիսանալ  

(բ) Կենսամիջավայր, որը 

հայտնի է կամ որտեղ 

կանոնավոր դիտվում են CR 

կամ EN տեսակներ և որը 

հանդիսանում է տեսակների 

գլոբալ կառվարման 10 կամ 

պակաս  միավորներից մեկը  

(գ) Կենսամիջավայր, որտեղ 
կանոնավորապես հայտնվում է  
վտանգված տեսակների մեկ 
առանձնյակ և/կամ կենսամիջավայր, 
որտեղ առկա է Կարմիր գրքում որպես 
անհետացման վտանգի տակ գտնվող 
տեսակների տարածաշրջանային 
կարևորության համակենտրոնացում, 
որտեղ այդ կենսամիջավայրը կարող է 
համարվել այդ տեսակների կամ 
ենթատեսակների համար առանձին 
կառավարման միավոր  

(դ) Կրիտիկական և անհետացման 
վտանգի տակ գտնվող տեսակների 
համար կարևոր նշանակություն 
ներկայացնող կենսամիջավայր. 
տեսակների, որոնք լայն տարածում 
ունեն և/կամ որոնց պոպուլյացիայի 
տեղաբաշխումը այդքան էլ հայտնի չէ, և 
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Չափանիշ  Կարգ 1 Կարգ 2 

որ նման կենսամիջավայրի կորուստը 
կարող է ազդել այս տեսակների 
երկարաժամկետ ապրելունակության 
վրա 

(ե) Կախված իրավիճակից՝ 
կենսամիջավայր, որտեղ առկա է 
անհետացման վտանգի տակ գտնվող, 
կրիտիկական կամ 
ազգային/տարածաշրջանային 
մակարդակով համարժեք կարգավիճակ 
ունեցող տեսակների 
ազգային/տարածաշրջանային 
նշանակության համակենտրոնացում 

2. Էնդեմիկ / 

սահմանափակ 

տարածման տեսակներ  

(ա) Կենսամիջավայր, որն 

ապահովում է Էնդեմիկ / 

սահմանափակ տարածման 

տեսակների գլոբալ 

պոպուլյացիայի ≥ 95 %-ը և 

որտեղ այս կենսամիջավայրը 

կարող է այդ տեսակների 

կառավարման միավոր 

հանդիսանալ (օրինակ եզակի  

էնդեմիկներ) 

 

(բ) Կենսամիջավայր, որն ապահովում է 

Էնդեմիկ / սահմանափակ տարածման 

տեսակների գլոբալ պոպուլյացիայի ≥ 1 

%-ը բայց < 95 տոկոսը և որտեղ այս 

կենսամիջավայրը կարող է այդ 

տեսակների կառավարման միավոր 

հանդիսանալ, որտեղ տվյալները 

հասանելի են և / կամ հիմնված են 

փորձագիտական եզրահանգումների 

վրա 

3. Չվող/երամային 

տեսակներ 

(ա) Կենսամիջավայր, որն 
ապահովում է կամ որտեղ 
կանոնավորապես  հայտնվում 

են տեսակի կենսացիկլի 
ցանկացած կետում գտնվող 
չվող/երամային տեսակների 

գլոբալ պոպուլացիայի ≥ 95 

տոկոսը  և որը կարող է 

տեսակի կառավարման 

միավոր համարվել   

 

(բ) Կենսամիջավայր, որն 
կանոնավորապես ապահովում է 
գտնվող չվող/երամային տեսակների 

գլոբալ պոպուլացիայի ≥ 1 տոկոսը, բայց 

< 95 տոկոսը 

որտեղ այդ կենսամիջավայրը կարող է 

համարվել կառավարման առանձին 

միավոր այդ տեսակների համար, 

որտեղ առկա են համապատասխան 

տվյալներ և/կամ դրանք հիմնված են 

փորձագիտական եզրակացության վրա: 

(գ) Թռչունների դեպքում՝ 

կենսամիջավայր, որ 

համապատասխանում է BirdLife 

International-ի համակեցությունների 

վերաբերյալ Ա4 չափանիշներին և/կամ 

Միջազգային կարևորության խոնավ 

տարածքների հայտնաբերման 

վերաբերյալ Ռամսարի 5-րդ և 6-րդ 

չափանիշներին2. 

(դ) մեծ կամ սեղմված խմբերով 

տեսակների համար նախնական շեմը 

ցամաքային կամ ջրային տեսակների 

համար  սահմանվել է գլոբալ 

պոպուլյացիայի  ≥5 տոկոսը:   

(ե) բնադրման տեղանքները որոնք 

նաստում են պոպուլյացիայի 

ավելացմանը ≥ 1 տոկոս 

 

ԿՍ -6-ում 4 և 5 չափանիշների համար շեմեր չեն սահմանվել և այդ պատճառով հիմնվելով 

տեսակների պոպուլյացիաների բաշխման և առատության, ինչպես նաև դրանց 

                                                

2
  IBA գլոբալ չափանիշներ http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteria, և Ռամսարի չափանիշներ  

Ramsar criteria http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-criteria/main/ramsar/1-36-
37%5E7726_4000_0__  

http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteria
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-criteria/main/ramsar/1-36-37%5E7726_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-criteria/main/ramsar/1-36-37%5E7726_4000_0__
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կենսամիջավայրերի տարածման գոտու վրա տարածքների կարևորության որոշման 

համար պետք է օգտագործվի փորձագիտական կարծիքը:  

3.2.1 Կառավարման առանձին միավորներ 

Կառավարման առանձին միավորը (ԿԱՄ) սահմանված  է ՈՒՓ 6-ի 65 պարբերության 

(ՄՖԿ; 2012b) մեջ որպես «հստակ սահմաններով մի տարածք, որի ներսում 

կենսաբանական համակեցությունները և/կամ կառավարման խնդիրները միմյանց 

հետ ավելի շատ ընդհանրություն ունեն, քան հարակից տարածքներում»: Այս 

հայեցակարգը կարևոր է 1-3 չափանիշներով կրիտիկական կենսամիջավայրերի 

գնահատման համար, քանի որ ԿԱՄ-ն աշխարհագրական տարածք է, որի ներսում 

տեսակների պոպուլյացիաների կարևորությունը գնահատվում է այն նույն շեմերով և 

չափանիշներով, որոնք օգատգործվում են կրիտիկական պոպուլյացիայի 

առկայության որոշման համար:  
 

3.3 Ծրագրի ազդակիր կրիտիկական կենսամիջավայր  

Պատրաստվել է կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշման համար տեսակների 

երկար ցանկը:Այն ներառումէ այն տեսակները, որոնք.  

 ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում  ներառված են որպես վտանգված կամ խիստ 

վտանգված;  

 Վտանգված կամ խիստ վտանգված կարգավիճակով ներառված են ՀՀ կարմիր 

գրքում (վերջերս, ԲՊՄՄ մեթոդաբանության օգտագործմամբ ՀՀ կարմիր գիրքը 

վերանայվել  է); կամ 

 Հիմնվելով առկա փաստագրված տվյալների վրա ազգային կամ միջազգային 

մասնագետների կողմից համարվում են էնդեմիկ, սահմանափակ տարածմամբ, 

չվող կամ երամային տեսակներ:   

 

Հիմնվելով ծրագրի ԲՍԱԳ գործընթացի շրջանակներում ձեռք բերված փաստերի վրա 

կատարվել է 1-ին և 3-րդ չափանիշներին համապատասխանող տեսակների 

վերաբերյալ տեղեկատվության համադրում 1-ին և 2-րդ մակարդակների քանկական 

շեմերի հետ (աղյուսակ 7): Այն դեպքերում, երբ տեսակների բաշխման և տարածման 

յյվերաբերյալ տվյալները սահմանափակ են եղել ներգրավվել են տեսակների 

մասնագետներ, մասնավորապես.  

 

 Բույսեր- Գեորգի Ֆայվուշ, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտից 

պրոֆեսոր; Ջալիլ Նորուզ, Վիեննայի համալսարանի Բնապահպանության, 

բուսականության և լանդշաֆտի էկոլոգիայի ֆակուլտետ; Ջորջ Շաց, Միսուրիի 

բուսաբանական այգուց, և դոկտոր Փիթ Քերի: Կլիմայի փոփոխության 

ազդեցությունների վերաբերյալ ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է 

տրամադրվել նաև ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի թիմի անդամ Փիթեր Քերիի 

կողմից:   

 Թռչուններ- չվող գիշատիչ թռչունների մասնագետներ Դոկտոր Ֆիլ Եդվարդզ և 

Ռամազ Գոխելաշվիլի, ինչպես նաև Հայաստանի թռչունների 

պաշտպանության միության մի շարք մասնագետներ:  

 Կաթնասուններ և ֆաունայի այլ տաքսոնոմիական խմբեր- ՀՀ ԳԱԱ 

կենդանաբանության ինստիտուտի մասնագետներ:  

 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում չափանիշ  3-ի կտրվածքով կարևոր թռչնատեսակների 

պոպուլյացիաների որոշման նպատակով (“գլոբալ տեսանկյունից կարևոր չվող և/կամ 

երամային տեսակներ”), 2013թ. գարնանը և աշնանը կատարվել է չվող գիշատիչ 

թռչունների հաշվարկ, իսկ արձանագրված առանձնյակները համադրվել են գլոբալ 

հաշվարկված պոպուլյացիաների հետ:  
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3.3.1 Կրիտիկական վիճակում վտանգվող տեսակների գնահատումն ըստ 1-ին 

Չափանիշի  

1-ին չափանիշի պահանջները բավարարող հնարավոր տեսակները թվարկված են 

աղյուսակ  8-ում: Ապա ազդակիր պոպուլյացիաները գնահատվել են կրիտիկական 

կենսամիջավայրի առաջին և երկրորդ մակարդակների շեմերի նկատմամբ:  

Այս տեսակների պոպուլյացիաների ազգային կամ տարածաշրջանային 

կարևորության որոշման համար ներգրավվել են ազգային մասնագետներ ու 

Հայաստանի գիտական ինստիտուտներ, ներառյալ`  Հայաստանի թռչունների 

պաշտպանության միությունը, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և ՀՀ ԳԱԱ 

Բուսաբանության ինստիտուտները: Հիմնվելով տեսակների մասնագետների 

մեկնաբանությունների վրա և հաշվի առնելով ազդակիր տարածքների 

պոպուլյացիաների տեսականու, բաշխման ու հավանական համամասնության 

վերաբերյալ առկա տվյալները` օգտագործվել է լավագույն մատչելի 

տեղեկատվությունը: Արդյունքներն ըստ տեսակների ամփոփված են ստորև:  

 

Աղյուսակ  8 Ծրագրի ազդակիր տարածքում հանդիպող տեսակներ, որոնք  

հնարավորինս բավարարում են կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին չափանիշի 

պահանջները  
Տեսակ  Կարգավիճակը ԲՊՄՄ 

Կարմիր ցուցակ 

Կարգավիճակը 

ՀՀ Կարմիր 

գրքում  
Neophron percnopterus (Սովորական գիշանգղ ) EN EN 

Falco cherrug  (Բալոբան) EN EN 

Aegypius monachus (Սև անգղ) NT EN 

Circus macrourus (Տափաստանային մկնաճուռակ) NT EN 

Milvus milvus (Կարմիր ցին) NT EN 

Falco naumanni (Տափաստանային հողմավար բազե) LC VU 

Potentilla porphyrantha Մատնունի Ծիրանավոր  Գնահատված չէ ԲՊՄՄ-

ի կողմից 
CE 

Ursus arctos (Գորշ արջ) 

 

LC 

 

VU 

 

 

3.3.1.1 Neophron percnopterus (Սովորական գիշանգղ) 

Ծրագրի ԲՍԱԳ  գնահատման շրջանակներում կատարված լայնածավալ 

թռչնաբանական  ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Սովորական գիշանգղը 

բազմանում է ծրագրի ազդակիր տարածքից դեպի արևմուտք գտնվող Արփա գետի 

կիրճում (մեկ զույգ) (2013թ. գարնանն ու աշնանը և 2014թ. գարնանն իրականացված 

թռչնաբանական հետզոտությունների արդյունքները ներկայացված են 4.10.5.   

Հավելվածում):   

 

Ներկայումս տարածքի կառավարման միավորը համարվում է այս զույգի կերի 

հայթայթման տարածքը, որը համընկնում է ծրագրի ազդակիր տարածքի հետ:    

Սովորական գիշանգղի գլոբալ գնահատված պոպուլյացիան ներառում է 21000-30000 

առանձնյակ (Birdlife International, 2012): Տեսակը լայնորեն տարածված  է Ասիայում, 

Աֆրիկայում և Եվրոպայում: Այդ պատճառով Սովորական գիշանգղի մասով ծրագրի 

ազդակիր տարածքը չի բավարարում կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին 

չափանիշը, այսինքն`կենսամիջավայրն օժանդակում է գլոբալ պոպուլյացիայի >=10%  

կամ ներկայացնում է տեսակի մեկ տասերորդ կամ ավելի պակաս կառավարման 

առանձին միավոր:  
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2-րդ մակարդակի շրջանակներում գնահատման նպատակով անհրաժեշտ է որոշել, 

թե արդյոք կենսամիջավայրն օժանդակում է ազգային մակարդակով կարևոր 

համակենտրոնացում (1e) կամ տարածաշրջանային կարևոր պոպուլյացիա (1c) կամ 

թե կարող է արդյոք դրա կորուստը վտանգել տեսակի երկարաժամկետ գոյատևումը:  

Կովկասյան տարածաշրջանում և ՀԹՊՄ հաշվարկներով Հայաստանում բազմացող 

Սովորական գիշանգղի պոպուլյացիան կազմում է մոտավորապես 55-60 զույգ, որը 

պայմանավորված հարավային Հայաստանում պոպուլյացիայի անկման հետ  թերևս 

արդեն կազմում է 50-55 զույգ:  

 

Արփայի կիրճում բնադրող մեկ զույգը չի կարող համարվել տարածաշրջանային կամ 

ազգային նշանակության պոպուլյացիա: Ավելին, առնվազն 20000 զույգ գլոբալ 

պոպուլյացիայից 1 զույգի կորուստը չի կարող վտանգ ներկայացնել տեսակի 

երկարաժամկետ գոյատևման համար:   

 

Քանի որ ծրագրի ազդակիր տարածքում դիտարկվել է բազմացող զույգերի արագ 

անկում, ապա գնահատվել  է ծրագրային ազդեցությունների կարևորությունը Արփայի 

կիրճում բնադրող  զույգի կենսամիջավայրի կենսունակության վրա: 

   

2013թ. Իրականացված առավել հանգամանալից ուսումնասիրությունների 

արդյունքները վկայում են, որ թռչուններն իրենց ժամանակի մինչև 20%-ն անցկացնում 

են Ամուլսար լեռան վրա, որից կարելի է ենթադրել, որ այլ տարածքներն առավել մեծ 

կամ հարմար են կերի հայթայթման կամ բազմացման համար (Նկար 6): 2014թ. 

բազմացման սեզոնների  ընթացքում իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս, որ զույգն իր ժամանակի մեծամասնությունը (71%) անց է կացնում Արփայի 

կիրճում` իր բույնի մոտակայքում:      

 

Նրանք ծրագրի ազդակիր տարածքն օգտագործում են իրենց ակտիվության միայն 

10%-ի ընթացքում: Ուստի,  Ենթադրվել է, որ Արփայի կիրճը չի օժանդակում գլոբալ 

կամ ազգային նշանակություն ունեցող համակենտրոնացումներ և որ ազդակիր զույգի 

համար պետք է որ առկա լինեն բավականաչափ այլընտրանքային կերհանդակներ, 

իսկ ծրագիրը կաջակցի այս տեսակի շարունակական բազմացմանը նաև ապագայում:  



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.    
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Նկար  6 Սովորական 

գիշանգղի կողմից ծրագրի 
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օգտագործում
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3.3.1.2 Falco cherrug (Բալոբան) 

Հայաստանի տարածքում 1948թ.-ից հետո Բալոբանի բազմացումը չի հաստատվել և 

նախքան թռչնաբանական հետազոտությունները պոպուլյացիաներ  ծրագրի ազդակիր 

տարածքում չեն նկատվել:  Հետազոտության շրջանակներում գրանցվել են մի քանի 

տեղանքներ, ներառյալ մեկ զույգ, որը կեր է հայթայթել տեղանքում` վկայելով 

մոտակայքում գտնվող բնադրավայրի առկայության մասին: Սակայն, բույն չի 

հայտնաբերվել, ինչը մասնավորապես վկայում է, որ ցամաքային կրծողներ որսալու համար 

բաց խոտածածկ լանդշաֆտային տարածքներ, այդ թվում՝ անապատների եզրային 

հատվածներով, կիսաանապատներով, տափաստաններով և չոր լեռնային տարածքներով 

բազմացման համար հարմար կենսամիջավայր ծրագրի ազդակիր տարածքում առկա չէ:  

Բոլաբոնի գլոբալ գնահատված պոպուլյացիան ներառում է 12,800- 30,800 հասուն 

առանձնյակներ: Բազմացման փաստերի բացակայության համատեքստում ենթադրվել է, որ 

Ամուլսարում այս տեսակը չի  բավարարում կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին 

չափանիշի պահանջները:   

 

3.3.1.3 Aegypius monachus (Սև անգղ) 

2013թ. Ծրագրի ազդակիր տարածքում կատարված թռչնաբանական 

ուսումնասիրությունների վեց օրերի ընթացքում առանձին տեղաբնակ թռչուններ են 

նկատվել ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ դրանք դեպի հյուսիս՝ Ջերմուկի ԿԳՏ-ում ինչ-որ 

տեղ բազմացող զույգից են: Առկա կերհանդակները չափազանց մեծէ այս տեսակի համար: 

Սև անգղի գլոբալ գնահատված պոպուլյացիան ներառում է 7200- 10000 զույգ (Birdlife 

International, 2012 (2)): 1990-ականներին բազմացող զույգերի թիվը Հայաստանում 

գնահատվել է 15-25, որոնք հիմնականում հանդիպել են Երևանից դեպի հարավ գտնվող 

Խոսրովի անտառում և  ավելի հեռու դեպի հարավ գտնվող Իրանի և Ադրբեջանի 

սահմանների երկայնքով (Հերեդիա, 1996): Որպես ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակ այն 

համապատասխանում է միայն 1-ին չափանիշին: Քանի որ բազմացման փաստեր չկան, 

ապա կենսամիջավայրը չի կարող համարվել ազգային մակարդակով էական պոպուլյացիա 

օժանդակող տարածք: Հետևաբար գնահատման արդյունքում եզրահանգվել է, որ 

Ամուլսարում Սև անգղը չի համապատասխանում կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին 

չափանիշին:    

 

3.3.1.4 Circus macrourus (Տափաստանային մկնաճուռակ)  
Ամուլսար լեռան վրա արձանագրվել են միայն չվող Տափաստանային մկնաճուռակներ: 

2013թ. գարնանը արձանագրվել են 19 չվող առանձնյակներ:  Այդ պատճառով ծրագրի 

ազդակիր տարածքը չի համապատասխանում կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին 

չափանիշին: 3-րդ չափանիշին համապատասխանության ստուգման նպատակով 

կատարվել է նաև այս տեսակի և այլ չվող թռչունների վրաբերյալ տեղեկատվության 

համադրություն (see բաժին 3.3.3): 

 

3.3.1.5 Milvus milvus (Կարմիր ցին) 
Ամուլսար լեռան վրա արձանագրվել է միայն չվող Կարմիր ցին: 2013թ. գարնանը 

արձանագրվել է միայն 1 չվող առանձնյակ: Այդ պատճառով ծրագրի ազդակիր տարածքը չի 

համապատասխանում կրիտիկական կենսամիջավայրի 1-ին չափանիշին: 3-րդ չափանիշին 

համապատասխանության ստուգման նպատակով կատարվել է նաև այս տեսակի և այլ չվող 

թռչունների վրաբերյալ տեղեկատվության համադրություն (see բաժին 3.3.3): 

 

3.3.1.6 Falco naumanni (Տափաստանային հողմավար բազե) 
Հայաստանում հայտնի է Տափաստանային հողմավար բազեի միայն մեկ ընտանիք 

(գաղութ), որը գտնվում է Գորայքի արևելքում: Այս տեսակի համար  է նախատեսվել 

Գորայքի թռչնաբանական կարևոր նշանակության տարածքը (Birdlife International, 2013թ. ): 

Տափաստանային հողմավար բազեի միջազգային կարգավիճակը բարելավվել է, և այժմ 

թռչունների պաշտպանության միջազգային կազմակերպության՝ Birdlife International-ի և 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     
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Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) կողմից դասվում է որպես 

նվազագույն ռիսկային (LC), սակայն Հայաստանի Կարմիր գրքում այն շարունակում է մնալ 

որպես խոցելի տեսակ:  

 

Այս տեսակը չի համապատասխանում 1-ին չափանիշին, սակայն գաղութը կարևոր է 

Հայաստանի համար, որտեղ այն լավ ճանաչված  է և ակտիվորեն ուսումնասիրվում է 

համալսարանի շրջանավարտների կողմից, ինչպես նաև Հայաստանի թռչունների 

պաշտպանության միության կողմից օգտոգրծվում է աշակերտների շրջանում 

բնապահպանության վերաբերյալ ճանաչողության մակարդակի բարձրացման նպատակով: 

Ելակետային ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ծրագրի ազդակիր 

տարածքի մեծամասնությունը գարնան և աշնան սեզոններին օգտագործվում է 

անողնաշարավոր կենդանատեսակների կերի հայթայթման համար` այդպիսով 

օժանդակելով կենսամիջավայրի և հետևաբար Գորայքի ԿԳՏ   գոյությանը, որը համարվումէ 

կրիտիկական կենսամիջավայր: 6-րդ  բաժնում քննարկվում են պահպանվող տարածքի 

վերաբերյալ ենթադրությունները:  

 

3.3.1.7 Մատնունի Ծիրանավոր  
Մատնունի Ծիրանավորը (juz) հարավային կովկասի էնդեմիկ տեսակ է, որը Ամուլսար 

լեռան վրա արձանագրվել է ելակետային ուսումնասիրության շրջանակներում: Որպես 

անհետացման եզրին գտնվող տեսակ՝ Մատնունի ծիրանավորը գրանցվել է ՀՀ Կարմիր 

գրքում (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) չափանիշ)՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բույսը 

Հայաստանում զբաղեցնում է 10 քառ. կմ-ից պակաս տարածք: 

 

Գլոբալ մասշտաբով տեսակը չի գնահատվել ըստ ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի չափանիշների և 

նույնիսկ չի ընդգրկվել Կովկասի էնդեմիկ բույսերի կարմիր ցուցակում (Սողոմոն և 

ուրիշներ, 2014թ. թ.): Այդ պատճառով, ՄՖԿ ԿՍ6 ուղեցույցի համաձայն հայ 

մասնագետների, ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի թիմի անդամների և Միսսուրիի բուսաբանական 

այգու մասնագետների հետ համագործակցության պայմաններում ծրագրի բուսաբանության 

ոլորտի փորձագետների կողմից  կատարվել է վերջնական 3.1 չափանիշների 

համապատասխան նախնական գնահատում (Հավելված 1) 

 

Այս գնահատման արդյունքները ցույց տվեցին, որ Մատնունի Ծիրանավորը 
համապատասխանում է վտանգված կարգավիճակի (EN) երկու չափանիշների, 

մասնավորապես,   Չափանիշ  Ա3ա (Առաջիկա 10 տարիների կամ 3 սերունդների, կամ 

ավելի երկար ժամանակահատվածում (մինչև առավելագույնը 100 տարի) պոպուլյացիայի 

չափերի կանխատեսվող կամ ենթադրվող կրճատում), որը պայմանավորված է 

աճելավայրում կամ տարածման գոտում պոպուլյացիայի և/կամ կենսամիջավայրի որակի  

անկմամբ և  Չափանիշ  Բ2աբ (ii,iii,v) քանի որ աճելավայրի տարածքը չի գերազանցում 

500կմ2 և հայտնի են այդ տեսակի տարածման ոչ ավելի քան 5 տեղանքներ, ինչպես նաև 

կանխատեսվում է աճելավայրի, տարածման գոտու և/կամ կենսամիջավայրի որակի ու 

հասուն առանձնյակների թվաքանակի անկում:  

 

Բույսը տարածված  է խիստ կտրտված լանդշաֆտներում և դրա աճման կենսամիջավայրի 

տարածումն ու որակը հիմնականում անկումային բնույթ ունեն: Ի լրումն կենսամիջավայրի 

դեգրադացման հավելյալ վտանգ կարող է հանդիսանալ կլիմայի փոփոխությունը:  

 

Ամուլսարի վրա հայտնաբերված պոպուլյացիան կարևոր է քանի որ այն 5 գլոբալ 

ենթապոպուլյացիաներից մեկն է հանդիսանում (6-րդը հայտնի է միայն պատմական 

տվյալներից):   

 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     
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Ամուլսարի հայտնաբերված պոպուլյացիան Հայաստանում հայտի պոպուլյացիաներից 

երրորդն է  (մնուսները գտնվում են Մեծ Իշխանասարի վրա և Գեղամա լեռներում` Սևասար 

և Ագուսարկա): Մնացած ենթապոպուլյացիաները գտնվում են հյուսիսային Իրանում:  

Հետևաբար, Ամուլսար լեռան ենթապոպուլյացիան համապատասխանում է 1b Չափանիշի 

1-ին կատեգորիայի կրիտիկական կենսամիջավայրին (հայտնի կրիտիկական վիճակում 

կամ վտանգված տեսակների աճելավայր հանդիսացող կենսամիջավայր, որտեղ 

կենսամիջավայրը գլոբալ առումով հանդիսանում է այդ տեսակի 10 կամ առավել պակաս 

թվով կառավարման առանձին միավորներից մեկը):   

 

Ներկայումս հայտնի չէ թե Ամուլսարի ԿԱՄ-ում առկա պոպուլյացիան կազմում է արդյոք 

գլոբալ պոպուլյացիայի  ≥ 10 տոկոսը, քանի որ այն միակ պոպուլյացիան է, որի համար 

իրականացվել է մանրամասն հաշվառում: Սակայն, Ամուլսարը կազմում է տեսակի հայտնի 

գլոբալ աճելավայրի մոտ 60%-ը:   

 

Ամուլսարի պոպուլյացիան երկրում տեսակի ամենահայտնի պոպուլյացիան է և պետք է 

համարվի ազգային նշանակության: Հայաստանյան կարմիր ցուցակը պատրաստվել է 

ԲՊՄՄ չափանիշների հիման վրա, որի շրջանակներում Ամուլսար լեռը ևս համարվում է 

Չափանիշ  1e-ին համապատասխանող կրիտիկական կենսամիջավայր:  

 

3.3.1.8  Ursus arctos (Գորշ արջ) 
Գորշ արջը (Ursus arctos) Հայաստանի հանրաետության պաշտպանվող տեսակներից է, որը 

«խոցելի» կարգավիճակով գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում:  

 

Թեպետ ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում այս տեսակը գրանցված է որպես քիչ մտահոգիչ (LC), 

այն նաև գրանցված է ԵՄ կենսամիջավայրի դիրեկտիվի հավելված 6-ում, ինչը նշանակում 

է, որ այս տեսակի կենսամիջավայրի դեգրադացիան ԵՄ օրենքների համաձայն արգելվում է: 

Սա կարևոր հանգամանք է ծրագրի համար քանի որ  ծրագիրը պարտավորվել է իր 

գործունեությամբ համապատասխանել ՎԶԵԲ ԿՍ պահանջներին ու չափանիշներին, որը 

ենթադրում է ԵՄ օրենքներին համապատասխան գործելակերպ:   

 

Գորշ արջին առնչվող հայաստանյան որոշ գիտական հոդվածներում նշվում են երկու 

ենթատեսակներ` Կովկասյան գորշ արջ (Ursus arctos meridionalis) and Սիրիական արջ (Ursus 
arctos syriacus3):  Կովկասյան գորշ արջը դիտարկվում է երկրի միայն հյուսիսային 

հատվածում, դրա տարածման գոտին ավելի մեծ է սիրիական ենթատեսակի 

համեմատությամբ և օժտված է առավել համասեռ մուգ գունավորմամբ, իսկ սիրիական 

արջը հանդիպում է միայն հարավային հատվածներում, առանձնանում է առավել 

բազմագույն գունավորմամբ մորթով` սկսած  գորշից մինչև շեկ, մինչև անգամ սև:  

 

Արջերի ուսումնասիրության և կառավարման միջազգային ասոցիացիան և ԲՊՄՄ 

տեսակների պահպանության խորհրդի (ՏՊԽ) արջերի փորձագիտական խումբը (ԱՓԽ) 

պաշտոնապես չեն ընդունում գորշ արջի ենթատեսակների այս հստակ տարբերակումը, 

որը մասամբ պայմանավորված  է այն փաստով, որ դրանց գոյության ապացուցման համար  

համապատասխան աշխարհագրական տարածման գոտում բավականաչափ գենետիկ 

փորձարկումներ չեն կատարվել: Այդուհանդերձ, ԲՊՄՄ ՏՊԿ հաղորդակցության 

արդյունքում կարելի է ենթադրել որ ենթապոպուլյացիաների տարբերություններն 

ընդունված են (մեկուսացվածության և ռիսկերի տեսանկյունից): Հարավային կովկասի 

տարածաշրջանում հայտնի են 3 պոպուլյացիաներ, որոնք ներկայումս համարվում են 

միմյանցից արդյունավետորեն մեկուսացած: Այս մեկուսացված ենթապոպուլյացիաներից 

մեկը, որը համարվում է Գորշ արջի հայաստանյան պոպուլյացիան պահպանության կարիք 

                                                

3 Ursus arctos syriacus Հեմփրիխ և Էրենբերգ (Hemprich and Ehrenberg), 1828թ. 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=726996


Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     
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ունի: Կիզակետում տեղաշարժման պատմական երթուղիների վերականգնումը և 

կենսամիջավայրի հետագա մասնատման կանխումն է:  Այդ պատճառով  Հայաստանի այս 

հատվածում Գորշ արջին առնչվող գործողությունները թիրախային են վերջերս 

հրատարակված Կովկասյան էկոտարածաշրջանի պահպանման ծրագրում (WWF 2012թ.)4. 

2008թ. նախնական ելակետային էկոլոգիական ուսումնասիրության շրջանակներում Գորշ 

արջի առկայությունը թեպետ փաստվել է, սակայն ենթադրվել է, որ ծրագրի ազդակիր 

տարածքով արջերը հազվադեպ են տեղաշարժվում:   

 

2011թ.-ից ԲՍԱԳ շրջանակներում կատարվող հետագա էկոլոգիական 

ուսումնասիրությունների արդյունքում հաստատվել է, որ առկա է արջերի պոպուլյացիա: 

Նախնական դաշտային հետազոտությունները կատարվել են 2011թ. աշնանը` 5-7կմ 

երկարությամբ գծային երթուղիներում կամ կտրվածքներում, որոնք նախատեսվել են 

ծրագրի ազդակիր տարածքում մեծ և միջին չափի կենդանիների հարմար կենսամիջավայրի 

ձևավորման համար բոլոր կենսատոպերի  ներառման նպատակով: 2013թ. ընթացքում 

ուսումնասիրություններ են կատարվել նաև ՀՀ կենդանաբանության ինստիտուտի կողմից:   

Այս հետազոտությունների արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ տարածքում կարող են 

լիենլ 5-6 հասուն արջեր, որը  հիմնված է տարբեր անուղղակի նշաների և ուղղակի 

դիտարկումների վրա: Հանքի ճամբարի աշխատակիցների կողմից արջերը առանձնապես 

հաճախ են նկատվել: Հայտնի է նաև, որ վերջիններս լեռան վրա տարբեր բներում քուն են 

մտնում:  2014թ. գարնանը նկարահանվել են ձագերի հետ 2 տարբեր էգ առանձնյակներ 

(Նկար 7):   

 

Հիմնվելով այս արդյունքների վրա և ԵՄ կենսամիջավայրի դիրեկտիվի հղումով ՎԶԵԲ ԿՊ6-

ի համաձայն ծրագրի ազդակիր տարածքը համարվում է Գորշ արջի կրիտիկական 

կենսամիջավայր:  

 

 
 

Նկար  7. Ամուլսարի տարածքում 2014թ. հանդիպած մայր առջն իր ձագերի հետ  

3.3.2  Էնդեմիկ և սահմանափակ տարածմամբ տեսակների  գնահատումն ըստ  2-րդ 

Չափանիշի 

 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում հանդիպում են Կովկասյան տարածաշրջանի որոշ էնդեմիկ 

տեսակներ: Էնդեմիկ են համարվում ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կամ երկրի ներսում 

գլոբալ պոպուլյացիայի ≥ 95 տոկոսը ներառող տեսակները (Պարբերություն GN79, ՄՖԿ, 

2012b):   

 

Հայատանի ամբողջ տարածքը գտնվում է Birdlife International կազմակերպության կողմից 

սահմանած էնդեմիկ թռչնաբանական տարածքում` արտացոլելով թռչնային էնդեմիզմի 

հարցում Կովկասի կարևորությունը (ԲՍԱԳ 4.1.2 բաժին):  

                                                

4
 http://69.195.124.72/~caucasu1/wpcontent/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf 

http://69.195.124.72/~caucasu1/wpcontent/uploads/2012/11/ECP_Ecoregion_Conservation_Plan_Caucasus_2012.pdf


Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 32 TEC 

Այդուհանդերձ, Կովկասյան տարածաշրջանը չի համապատասխանում կրիտիկական 

կենսամիջավայրի տարածաշրջանային չափանիշին, իսկ ծրագրի ազդակիր տարածքում 

ԷԹՏ կարգավիճակ ստացող  սահմանափակ տարածմամբ տեսակներ (Tetrao mlokosiewiczi, 
Tetraogallus caucasicus, Phylloscopus lorenzii)  առկա չեն:  

 

Ի լրումն Մատնունի ծիրատանորին Անդրկովկասի կամ Կովկասի ազդակիր 

բուսականության տիպերում առկա են մի շարք տարածաշրջանային էնդեմիկ 

բուսատեսակներ, ներառյալ. Astrantia maxima Pall.,(C) Huynhia pulchra (Willd. ex Roemer & 

Schultes) Greuter & Burdet (Syn.: Macrotomia echioides (L.)(C), Noccaea tatianae (Bordsz.) F.K. 

Mey. (= Carpoceras tatianae (Bordz.) Grossh.) (TC), Cerastium szowitsii Boiss. (Syn.: C. araraticum 
Rupr.)(TC), Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H. Ohba (= Sedum caucasisum (Grossh.) Bor.)(C), 

Sedum gracile C.A. Mey (C)., Sempervivum transcaucasicum Muirhead (C), Cephalaria gigantea 

(Ledeb.) Bobrov (C), Scabiosa caucasica M. Bieb.(C), Anthyllis lachnophora Juz. (= Anthyllis 
boissieri (Sagorski) Grossh)(C), Vicia alpestris Steven(C), Tulipa Julia k. Koch (TC), Iris demetrii 
(TC), Papaver orientale L. (C), Delphinium flexuosum (C), Delphinium freynii conrath (TC), 

Crataegus caucasica C. Koch (C), Saxifraga cartilaginea Willd. ex Sternb. (C), Linaria 
schelkownikowii Schischk. (TC) և Rhynchocorys orientalis (L.) Benth. (C):   Կովկասի մեկ այլ 

էնդեմիկ` Fritillaria aremna Bois. var lucida Hausskn. et Bornm (also called Fritillaria caucasica 

Adam and F.tulipifolia M.Bieb.) հանդիպում է ծրագրի ազդակիր տարածքի միայն մեկ 

վայրում` առաջարկվող փոխակրիչի երթուղու տակ: Սակայն, այս տեսակներից ոչ մեկի 

գլոբար տարածման գետին Հայաստանում չի գերազանցում  95%-ը  և այդ պատճառով 

դրանք 2-րդ չափանիշին համապատասխանող կրիտիկական կենսամիջավայր չունեն 

ծրագրի ազդակիր տարածքում: 

 

Ելակետային ուսումնասիրությունների շրջանակներում արձանագրված Montivipera raddei 
(Հայկական իժ) սողունը հանդիպում է Արևելյան Թուրքիայում, Հայաստանում, 

Նախիջևանում (Ադրբեջան), Իրաքում, ինչպես նաև կտրատված տարածման գոտով 

պոպուլյացիաներ` հյուսիերևմտյան իրանում (Գյոճրան Նիլսոն և ուրիշներ, 2009թ.):  

Դրա բաշխվածությունը 2-րդ Չափանիշի նկատմամբ գնահատվել է տարածման գոտու 

ուսումնասիրության միջոցով (ՏԳ): Հայկական իժի ՏԳ-ը կազմում է մոտ 360000կմ2, որը մի 

քանի անգամ գերազանցում է 2b Չափանիշով սահմանված 50000կմ2շեմային արժեքը: 

Հիմնվելով վերոհիշյալի վրա ծրագրի ազդակիր տարածքում տեսակի կենսամիջավայրը 

կրիտիկական  չէ:   

 

3.3.3 Չվող և երամային տեսակների գնահատումն ըստ 3-րդ Չափանիշի 

3-րդ Չափանիշի 1-ին կամ 2-րդ կարգին կենսամիջավայրի պատկանելության որոշման 

շեմային արժեքները ներկայացված են 7 և 9 աղյուսակներում:  

 

2013թ. գարնանը Ամուլսար լեռան շրջակայքում անցնող չվող գիշատիչ յուրաքանչյուր 

թռչնատեսակի թվի համեմատականը գլոբալ հաշվարկված պոպուլյացիայի  հետ 

ներկայացված  է աղյուսակ 9—ում:  

 

Աղյուսակ  9 Չվող գիշատիչ թռչունների քանակության գնահատում (2013թ. գարնանն 

իրականացված ուսումնասիրության տվյալներ) 

Տեսակ5 Ընդամենը քանակ 
%-ը6 գլոբալ գնահատված 

պոպուլյացիայից  

Սովորական ճուռակ  1,554 0.03885 

Կրետակեր  1,340 0.3350 

                                                

5 From ornithological report, 2013, Table 3b, taxa not identified to species level omitted 
6 From Birdlife International Species Factsheets; where population estimates are given as ranges, the 33% point is used, e.g. range 
10,000-100,000, then 40,000 is used. 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 33 TEC 

Տեսակ5 Ընդամենը քանակ 
%-ը6 գլոբալ գնահատված 

պոպուլյացիայից  

Մարգագետնային մկնաճուռակ 222 0.1332 

Սև ցին 189 0.0071 

Ճահճաճուռակ  161 0.0161 

Արևելյան ճնճղաճուռակ 155 0.0103 

Տափաստանային արծիվ 112 0.2800 

Տափաստանային հողմավար բազե 89 0.0018 

Եվրոպական ճնճղաճուռակ 80 0.8000 

Տափաստանային ճուռակ  69 0.0690 

Գաճաճ արծիվ 59 0.1475 

Սովորական հողմավար բազե 56 0.0011 

Փոքր ենթարծիվ 42 0.0894 

Արտույտաբազե  38 0.0095 

Տափաստանային հողմավար բազե  24 0.0288 

Սպիտակագլուխ անգղ  21 0.0913 

Աղավնաբազե 20 0.0015 

Տափաստանային մկնաճուռակ 19 0.1727 

Բլրային արծիվ 5 0.1007 

Օձակեր արծիվ 5 0.0057 

Սովորական գիշանգղ 3 0.0134 

Սապսան 3 0.0003 

Քարարծիվ 2 0.0012 

Ցախաքլորաորս 2 0.0004 

Կարմրաոտ բազե 2 0.0004 

Սև անգղ 1 0.0063 

Փումփուլավոր կրետակեր  1 0.0003 

Կարմիր ցին 1 0.0022 

Բալոբան 1 0.0053 

 

Ոչ մի տեսակ չի գերազանցում ԿՍ6-ի 3բ Չափանիշում սահմանված գլոբալ պոպույլացիայի 

1% սահմանային արժեքը: Ամուլսար լեռան տարածքով անցնող չվող գիշատիչ թռչունների 

ընդհանուր թիվը 2013թ. Դրությամբ կազմել է 4536: Այս թիվը էականորեն ցածր է 20000 

շեմային արժեքից, որպեսզի գնահատվի 3գ Չափանիշի համապատասխան7:  

Հիմնվելով գնահատման այս արդյունքների վրա կարելի է ենթադրել, որ Չափանիշ 3-ին 

համապատասխանող կրիտիկական կենսամիջավայր ծրագրի ազդակիր տարածքում չկա:  

2013թ. աշնանն իրականացված գնահատման արդյունքները չեն ազդել այս իրավիճակի 

վրա:  

 

3.3.4 Վտանգված էկոհամակարգերի գնահատումն ըստ 4-րդ Չափանիշի   
4-րդ Չափանիշի նկատմամբ գնահատումը հայաստանյայ պայմաններում դժվար է, որը 

պայմանավորված է  աշխարհագրական դիրքով և այս տարածաշրջանում 

կենսամիջավայրերի տարածման գոտիների տարածման վերաբերյալ սակավ 

տեղեկատվությամբ: ԵՄԲՏՀ (Եվրոպական միության բնության տեղեկատվական 

                                                

7 The 20,000 threshold is part of Birdlife International’s criterion A4, referenced in Critical Habitat criterion 3c, see Table 7 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 34 TEC 

համակարգ) դասակարգումը հայաստանյան պայմանների համար կիրառելի չի եղել, քանի 

որ կովկասյան առկա կենսամիջավայրերը չեն նկարագրվել  ԵՄԲՏՀ շրջանակներում:  

Մինչդեռ լեռնային մարգագետիններ և ենթալպյան մարգագետիններ խմբի առկա 

կենսամիջավայրերից շատերը հանդիսանում են ԵՄ կենսամիջավայրի դիրեկտիվի 

առաջնային կենսամիջավայրերի 14-ին հավելվածում գնահատված տեսակների տեղական 

համարժեքները և այդ պատճառով կարող են դիտարկվել 4-րդ Չափանիշի շրջանակներում 

որպես վտանգված էկոհամակարգեր: Սակայն այս տարածաշրջանի կենսամիջավայրերին 

սպառնացող վտանգների չափի ու մակարդակի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են: 

Կենսամիջավայրերի կենսակայունության գնահատման նպատակով անհրաժեշտ է առավել 

լայն տարածքի կտրվածով լայնածավալ հետազոտություններ ներառող ծրագիր մշակել:  

Անհրաժեշտ է նաև Կովկասի համար կենսամիջավայրերի առավել մանրամասն 

դասակարգման համակարգ մշակել, որը թույլ կտա ծրագրի ազդակիր տարածքում և դրա 

շրջակայքում գոյություն ունեցող կենսամիջավայրերը գնահատել ԲՊՄՄ վտանգված 

էկոհամակարգերի չափանիշի նկատմամբ: Ծրագրի ազդակիր տարածքում 4-րդ 

Չափանիշին համապատասխանող կրիտիկական կենսամիջավայր չի հայտնաբերվել:  

 

3.3.5 Հիմնական էվոլյուցիոն գործընթացների գնահատումն ըստ 5-րդ  Չափանիշի 

Ամուլսար լեռան վրա 5-րդ Չափանիշին համապատասխանող կրիտիկական 

կենսամիջավայր չի հայտնաբերվել, թեպետ իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե հաստատվի 

Գորշ արջի գենետիկորեն հստակ տարբերվող ենթապոպուլյացիա:  

 

3.3.6 Գնահատում լրացուցիչ չափանիշների նկատմամբ 

Ծրագրի մոտակայքում առկա են երկու ԿԹՏներ, մեկը` դեպի հարավ Գորայքի ԿԹՏ-ն, իսկ 

մյուսը` դեպի հյուսիս-արևմուտք ընկած Ջերմուկի կիրճի ԿԹՏ-ն (Birdlife International, 

2013թ.): Սակայն երկուսի վրա էլ ծրագրի տարածման գոտին ուղղակիորեն չի ազդելու: 

ԿՍ6-ի ուղեցույցային փաստաթղթում շեշտադրվում է, որ պարտադիր չէ ոչ կրիտիկական 

կենսամիջավայրը սահմանվի վերը թվարկված 5 չափանիշների համաձայն: Այլ 

նկատառումների օրինակները, ներառյալ Կենսաբազմազանության հիմնական 

տարածքների (ԿՀՏ), կարևորագույն թռչնաբանական տարածքների (ԿԹՏ) առկայությունը 

ներկայացված  է: Կարևորագույն թռչնաբանական տարածքները (ԿԹՏ)  

կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների (ԿՀՏ) տեսակներ են, որոնց ընտությունը 

կատարվում է Birdlife International ընկերության կողմից մշակված  գիտական 

չափանիշների հիման վրա: Այս ԿԹՏ թիրախային տեսակները  կրիտիկական 

կենսամիջավայրի թիրախային տեսակներ չեն, իսկ ԿԹՏները կրիտիկական 

կենսամիջավայր չեն հանդիսանում: Այդուհանդերձ, ծրագրի ազդեցությունների մեղմման 

հիերարխիայի կիրարկման, ներառյալ ծրագրի ազդեցության գոտուց խուսափելու 

տեսանկյունից դրանք դիտարկվել են որպես կրիտիկական կենսամիջավայր (Բաժին 6):  

 

3.4 Ծրագրի ազդակիր կրիտիկական կենսամիջավայրերի ամփոփում 

Ամուլսար լեռան վրա որոշվել է առաջին կարգին համապատասխանող միայն 1 

կրիտիկական կենսամիջավայր, որն ընտրվել է 1բ Չափանիշին համապատասխանող 

Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի համար:  

 

Ծրագրի ազդակիր տարածքը ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի և ԵՄ կենսամիջավայրերի դիրեկտիվի 

համաձայն դասակարգվում է որպես Գորշ արջի կրիտիկական կենսամիջավայր, որը 

ներառված  է  դիրեկտիվի IV հավելվածում: Գորշ արջը ներառված  է նաև ՀՀ կարմիր գրքի 

խոցելի տեսակների ցանկում:    

 

Հնարավոր է, որ առավել ամբողջական տեղեկատվության պայմաններում Ամուլսարի որոշ 

հատվածներ 4-րդ Չափանիշի ներքո դիտարկվեն որպես կրիտիկական կենսամիջավայր, 

վտանգված էկոհամակարգերի տեսքով, սակայն տարածաշրջանային տվյալների 

բացակայությունը ներկայումս խոչընդոտում է նման գնահատման իրականացումը:   



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 35 TEC 

Գորայքի ԿԹՏ օժանդակ կենսամիջավայրերի վրա ազդեցությունները հնարավոր են: 

Վերջինս  Ջերմուկի ԿԹՏ-ի հետ գիտական չափանիշների հիման վրա նախատեսվել են 

BirdLife International կազմակերպության կողմից և ԿՍ6-ի համաձայն  կարող են համարվել 

կրիտիկական կենսամիջավայր:  

 

Թեպետ ծրագիրը չի ազդելու այս երկու ԿԹՏների վրա, ծրագրի հետևանքները օժանդակ 

առանձին կենսամիջավայրի վրա հաշվի են առնվել և նույնականացվել են մեղմման 

միջոցառումները:  

 

Աղյուսակ  10 Ըստ ԿՍ6 չափանիշների ծրագրի ազդակիր կրիտիկական 

կենսամիջավայրերի ամփոփագիր  
 

Գնահատված տարր  Համապատասխան չափանիշ Եզրահանգում  Կարգ 

Neophron percnopterus (Սովորական գիշանգղ) 1(c,d,e) X 

 Falco naumanni (Lesser Kestrel) լրացուցիչ X 

 Չվող թռչուններ 3 X 

 Ursus arctos (Գորշ արջ ) 1b Առկա  - 

Potentilla porphyrantha/Մատնունի Ծիրանավոր 1b Առկա 1 

Ենթալպյան մարգագետիններ  4 X (?) 

 ԿԹՏեր Additional Treat as critical 

 Նույն եզրահանգումները համապատասխանում են նաև ՎԶԵԲ ԿՊ6 պահանջներին:  



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 36 TEC 

4 Մատնունի Ծիրանավորի կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա ազդեցություններ   
Մ. Ծիրանավորի կենսամիջավայրի հարմար կառավարման առանձին միավոր (ԿԱՄ) է 

սահմանվել, որը ցուցադրված  է Նկար  8-ում:  Ամուլսարը ներառված չէ որևէ պահպանվող 

տարածքի սահմաններում: Մատնունի Ծիրանավորի կրիտիկական կենսամիջավայրի 
համապատասխան ԿԱՄ-ը կարող է սահմանվել Ալպյան տարրերով ենթալպյան 

մարգագետինների կենսամիջավայրի տարածման գոտում, որտեղ տեսակները կարող են 

հանդիպել հարմար ժայռային զանգվածների վրա:  
 

 
Նկար  8 Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի կրիտիկական կենսամիջավայր  

 

Այս կենսամիջավայրում հայտնաբերված բոլոր բույսերն աճում են  ժայռային 

մերկացումների, գլաքարերի և քարաթափվածքների  վրա: ԿՍ6-ի GN6 պարբերության 

համաձայն (ՄՖԿ, 2012b) ` առանձնյակների ապրելավայրերում պետք  է սահմանվի մեկ 

համապարփակ տարածք այլ ոչ թե մի քանի իրար մոտ տարածքներ: Այդ պատճառով ԿԱՄ-

ը ներառում է տեսակի ժայռային կենսամիջավայրերն ու այս կենսամիջավայրը 

շրջապատող ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինները: Հիմնվելով վերոհիշյալի 

վրա Մ. Ծիրանավորի 1-ին կարգի կրիտիկական կենսամիջավայրը զբաղեցնում է 1200հա 

տարածք:  

 

4.1 Ծրագրային ազդեցություններ  

Կրիտիկական միջավայրի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ Ծրագրի ֆիզիկական 

ազդեցության տարածքը մատնունի ծիրանավորի կրիտիկական միջավայրի վրա կազմում է 

154.8 հա, որը կազմում է Կառավարման առանձին միավորի 12.9%-ը, ինչպես ներկայացված 

է Նկ. 9: Ծրագրի շրջանակներում պոպուլյացիայի այդ հատվածը հանքափոսից հեռացվելու  

է, իսկ մնացած բույսերի վրա հետագա ազդեցություններ կարող են առաջանալ ֆուգիտիվ 

(ոչ կայուն) փոշու հետևանքով կենսամիջավայրի որակի նվազեցման և ժայռային 

մերկացումների  շրջակայքում միկրոկլիմայի փոփոխության հետևանքով: 

 

Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի տարածման գոտում ռակա են 2516 

բույսեր, որը կազմում է արձանագրված բույսերի 44%-ը և Ամուլսարի գնահատված 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 37 TEC 

ենթապոպուլյացիայի 33%-ը: Աշխատանքային տարածքի շրջակայքում մոտ 45հա 

բուֆերային գոտում առկա են լրացուցիչ  519, իսկ լրացուցիչ սահմանափակված 

տարածքում`2248 բույսեր:  

 

Դժվարամատչելիության պատճառով հնարավոր չէ եղել հաշվել ամբողջ պոպուլյացիան, 

քանի որ շատ բույսեր աճում են Ամուլսար լեռան հարավային եզրի զառիթափ ժայռերի 

ճակատային մասերում: 

 
Նկար  9  Մ. Ծիրանավորի կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա ծրագրի տարածման գոտու 

ազդեցությունը 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 38 TEC 

 
Ն կար  10 Մատնունի Ծ իրանավոր բ ուսատեսակի բաշխվածությա ն քա րտեզ   

 

 

 

4.2 Մեղմման ռազմավարություն  

Մ. Ծիրանավորի վրա ազդեցությունների մեղմման ռազմավարությունը մանրամասնորեն 

մշակվելու է Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի (ԿԳՊ) շրջանակներում: 

Այն  ներառելու է այդ տեսակի կոնկրետ բնապահպանական պահանջների որոշմանն ու ex-

situ պահպանման և վերաինտրոդուկցիայի օպտիմալ միջոցների որոշմանն ուղղված 

գիտական ծրագիրը:  Առաջարկվող ռազմավարությունը ամփոփված են ստորև:  

 

4.2.1 Շրջանցում  

Ըստ  ԿՍ6-ի  պահանջների (ՄՖԿ, 2012a)  կրիտիկական կենսամիջավայրերի վրա ազդող 

Ծրագրերը պետք է ցուցադրեն, որ ծրագրի զարգացման համար ոչ կրիտիկական 

կենսամիջավայրերով այլընտրանքային կենսունակ տարբերակների փոխարինման 

միջոցով հնարավոր չէ խուսափել կրիտիկական կենսամիջավայրը: Կրիտիկական 

կենսամիջավայրն ամբողջապես շրջանցել հնարավոր չէ, քանի որ ոսկեբեր շերտախմբերը 

գտնվում են լեռան գագաթին, որն էլ համընկնում է բույսի տարածման հետ: Չկա հանքի 

համար որևէ կենսունակ այլընտրանքային տեղադիրք, սակայն հնարավոր կլինի շրջանցել 

ենթապոպուլյացիայի մի մեծ հատված, քանի որ այն գտնվում է ենթակառուցվածքների 

ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս: Մնացած բույսերի պաշտպանությունը 

կազմակերպվելու է անձեռնմխելի տարածքում, որի ներսում ծրագրային 

գործողությունների իրականացումն օրենքով արգելվում է: Այս տարածքը ներառում է 

կրիտիկական կենսամիջավայրի հարավային հատվածը և վերջնական սահմանազատումից 

հետո պահպանել և շրջանցել՝ Ամուլսարի վրա Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի 

մնացած մասը և դրան նպաստող ենթալպյան մարգագետնային կենսամիջավայրը 

պահպանելու համար, որը նպատակ ունի պաշտպանել կենսաբազմազանության այլ 

կարևոր ընկալիչները (Նկ. 3.): 
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Հնարավորության սահմաններում հանքի ազդեցության գոտու նախագիծը փոփոխվել է՝ 

ելնելով բարձր խտությամբ բույսերի կենսամիջավայրը շրջանցելու նպատակով 

իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներից: Հնարավոր ամեն ինչ արվել է հանքի և 

այլ ենթակառուցվածքների մերձատար ճանապարհները նախագծել այնպես, որ հնարավոր 

լինի խուսափել բույսի համակենտրոնացված տարածքներից: Նկ. 11-ը ցույց է տալիս 

հանքափոսերը՝ Էրատոյի հանքափոսի նախագիծը և այնտեղ տանող ճանապարհները 

մասամբ փոփոխվել է՝ նվազագույնի հասցնելու այն ժայռաբեկորների հեռացումը, որոնց 

վրա աճում է Մատնունի ծիրանավորը (կարմիր գիծը հանքի սահմաններն են, 

շագանակագույն գծերը՝ ներքին եզրագծերը, կանաչ գծերը ճանապարհներն են, իսկ սև 

կետերը ցույց են տալիս Մատնունի ծիրանավորի տեղադիրքը): 

 
Նկար 11: Հանքի սխեման Մատնունի ծիրանավորը շրջանցելու համար 

 

4.3 Ազդեցությունների նվազեցում 

Անմիջապես հանքի նախատեսվող տարածքի սահմաններից դուրս աշխատանքների և 

ազդեցությունների պատճառով բույսերի ոչնչացման կանխարգելումը շատ կարևոր է, և 

նախաշահագործման փուլում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել ցանկապատման և 

նշանների տեղադրման միջոցով բույսերը պաշտպանելու նպատակով: 

 

Հողահեռացման կարևոր տարածքներից, այդ թվում՝ Էրատո հանքի ծայրամասային 

տարածքներից դուրս գտնվող այն գլաքարերը, որոնց վրա աճում է բույսը, կպահպանվեն, և 

տեղամասի բնապահպանական գծով աշխատակցի կողմից կանոնավորապես ստուգումներ 

և մոնիտորինգ կանցկացվեն այդ հանձնառությունը կատարելու համար: Այս 

միջոցառումները կապահովվեն շինարարության և շահագործման ամբողջ ընթացքում: 
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Մշակվել է համակարգ, համաձայն որի նշումներ կկատարվեն այն քարերի վրա, որոնց վրա 

աճում է բույսը, որոնք առաջարկվում է տեղափոխել, ինչպես նաև հանքափոսերի 

նախատեսվող սահմաններին մոտ ապարների վրա, որտեղ մնացած բույսերը կարող են 

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

ապարների երեսամասերը, որոնց վրա աճում էր Մատնունի ծիրանավորը, որոնք կարելի է 

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

լինել, որ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ ոչ մի ինժեներ կամ 

աշխատող պատահմամբ չի վնասի քարերը (տես Նկ. 12): Նշումները կհսկվեն և 

անհրաժեշտության դեպքում նորից կներկվեն: Այս բոլոր միջոցառումները ներկայացված են 

Մատնունի Ծիրանավորի գործողությունների  պլանում:  

 

 

 
 

Նկար  12 Մ. Ծիրանավորի առկայության մասին վկայող  Կանաչով նշված ժայռակտորներ   
 

4.4 Տեղափոխում  

Քննարկվել է հանքի սահմաններից դուրս այլընտրանքային տեղամասեր այն խոշոր 

գլաքարերը տեղափոխելու հնարավորությունը, որոնց վրա աճում է Մատնունի 

ծիրանավորը և կարող է իրականացվել հետազոտության և ուսումնասիրության 

համապարփակ ծրագրի շրջանակներում: Փոքր թվով գլաքարեր տեղափոխվելու են 

Ջերմուկ և/կամ Գնդեվազ և օգտագործվելու են Մ. Ծիրանավորի աճեցման համար. 

հանքարդյունաբերական գործունեության ուղղակի ազդեցություններին ենթակա բույսերի 

մի մասը փորձնականորեն փոխադրվելու են տնկարաններ և սածիլների աճեցման համար 

հարմարեցված ռոկարիներ, որի արդյունքում հնարավոր է նաև կատարել տեսակի 

վերաինտրոդուկցիա:  

 

4.5 Վերականգնում  

Հետազոտության արդյունքներից ելնելով կորոշվեն հանքի փակումից հետո հարմար 

պայմաններ ստեղծելու տարբերակները: Մշակվել է հետազոտության և 

ուսումնասիրության ծրագիրը, որի նպատակն է զարգացնել Մատնունի Ծիրանավորի 

էկոլոգիական պահանջների վերաբերյալ գիտելիքները, ինչպես նաև նպաստել 

արդյունավետ վերականգնման ծրագրի մշակմանը: Մշակվում է պոպուլյացիայի մոդելը, 
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որը կտա պոպուլյացիայի հավանական վերականգնման ժամկետների հաշվարկը: Այն 

հենվելու է շինարարության և շահագորշման վաղ փուլերում իրականացվող բույսերի 

մոնիտորինգի արդյունքների վրա: Կկիրառվի նախազգուշական մոտեցումը: 

Հանքարդյունահանումից հետո բույսերի ռեինտրոդուկցիայի հնարավորությունը կախված է 

հետլիցք արված հանքափոսերում ստեղծվող պայմաններից: Կգնահատվի խոշոր 

գլաքարերի ստեղծման հանարավորությունը, որոնց վրա աճում է բույսը, ինչպես նաև նոր 

միկրոկլիմայական պայմանների համապատասխանությունը:  

 

Նախընտրելի է համաձայն pMRCMP (Հավելված 8.19), որ ժայռաբեկորները պահվեն 

հանքափոսերի եզրամասերում, սակայն դրանք կարող են խանգարել ստորգետնյա 

ջրաբանությանը, ուստի լրացուցիչ հետազոտություն կպահանջվի կատարել: Հավանաբար 

հնարավոր կլինի գլաքարերը թողնել հանքափոսերը լցնող հիմնանյութի մակերեսին: 

Հնարավոր  է նաև բացահանքերի լցափակող նյութերի մակերևույթին թողնել հարմար 

չափի, ուղղվածության և խոնավունակությամբ  օժտված գլաքարեր:  

Նոր գլաքարերի վրա արմատավորել մամուռ, այնուհետև դրա մեջ տեղադրել Մատնունի 

ծիրանավորի սերմեր՝ գաղութաբնակեցման գործընթացը սկսելու համար: Այդուհանդերձ, 

համապատասխան միջոցները չեն կարող հաստատվել առանց առաջարկվող 

հետազոտության: 

 

Բույսերի փորձնական ex-situ աճեցման նպատակով Ամուլսարից կատարվելու  է սերմերի 

հավաք, որոնք հանքի փակումից հետո օգատգործվելու են հանքի տեղամասերում տեսակի 

հնարավոր վերաինտրոդուկցիայի համար:   հարմար տեխնիկաները հաստատվելու են 

2014-2018թթ ընթացքում իրականացվելիք հետազոտական ծրագրի շրջանակներում:  

 

Մ. Ծիրանավոր ներկայիս հետազոտական ծրագիրը, որը ներառում է այդ տեսակի կոնկրետ 

բնապահպանական պահանջների որոշմանն ու ex-situ պահպանման և 

վերաինտրոդուկցիայի օպտիմալ միջոցների որոշմանն ուղղված գիտական ծրագիրը 

նկարագրված է Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (ԿԳՊ): ԿԳՊ-ը 

ներառում է Մ. Ծիրանավորի տեսակների գործողությունների պլանի նախագիծը, որը 

թարմացվելու  է հետազոտական ծրագրի զարգացմանը զուգընթաց:  
 

4.5.1 Փոխհատուցում   

Փոխհատուցման անհրաժեշտությունը դիտարկվելու է մոնիտորինգի փուլից հետո:  Հանքի 

զարգացումը կատարվելու  է փուլ առ փուլ, որը թույլ կտա մոնիտորինգի   և 

հետազոտության շրջանում կատարելագործել հանքի փակումից հետո պոպուլյացիայի 

վերականգնման համար պահանջվող ժամանակահատվածի հաշվարկման պոպուլյացիայի 

օժանդակ մոդելները, որը կարող է ներառել կամ չներառել բույսերի վերաինտրոդուկցիան: 

Ներկայիս մոդելների համաձայն կանխատեսվում է, որ Մատնունի Ծիրանավոր 
բուսատեսակի քանակությունը հնարավոր է վերականգնել մինչև 

նախահանքարդյունաբերական մակարդակը, եթե հանքի փակումից հետո վերականգնման 

շրջանակներում  պատրաստվեն հարմար ժայռային սուբստրատներ:  

Սակայն սա կախված  է բույսերի արդյունավետ տեղափոխումից, որը ներկայումս 

փորձարկման փուլում է: Եթե փոխհատուցման կարիք չդիտարկվի հետագայում վնասման 

ռիսկի կանխման նպատակով ամենահավանական տարբերակը կլինի  տեսակների 

պոպուլյացիաների պաշտոնական պաշտպանության ձևերի փնտրումը: Ծրագրի 

շրջանակներում Հայաստանո()ւմ բույսի այլ պոպուլյացիաների  որոնման նպատակով 

նախատեսվում է 2015թ. արշավ կազմակերպել, որի նպատակը նաև այս բույսի 

պահպանության կարգավիճակի վերաբերյալ գիտելիքների բարելավումն է (նաև գլոբալ 

մակարդակով):   

4.6 Եզրահանգումներ  

Այն դեպքում, երբ առկա է ազդակիր կրիտիկական կենսամիջավայր, ըստ ԿՍ6-ի 17 

պարբերության պահանջվում է, որ   



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 42 TEC 

1. «ծրագիրը բացասաբար չազդի կենսաբազմազանության այն արժեքների վրա, որոնց 

համար նախատեսվել է կրիտիկական կենսամիջավայրը և այս 

կենսաբազմազանության արժեքներն օժանդակող էկոլոգիական գործընթացների 

վրա» և 

2. «ծրագրի իրականացման խելամիտ ժամանակաշրջանում խիստ վտանգված կամ 

վտանգված տեսակների գլոբալ և/կամ ազգային/տարածաշրջանային 

պոպուլյացիաների կորուստ տեղի չունենա» և 

3. Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման կենսունակ, լավ 

նախագծված և երկարաժամկետ ծրագիրը պետք է ինտեգրված լինի պատվիրատուի 

կառավարման ծրագրում:  

Տեսակների կոնկրետ բնապահպանական պահանջների լայնածավալ երկարաժամկետ 

հետազոտական և ներմուծման (ռեինտրոդուկցիայի) ծրագիրը պետք է ապահովվի որպեսզի 

ծրագրի արդյունքում տեսակների վրա չափելի երկարաժամկետ բացասական 

ազդեցություններ տեղի չունենան: Հանքարդյունահանման արդյունքում և պայթեցման ու 

արդյունահանող մեքենա-սարքավորումների տեղաշարժման հետևանքով փոշենստեցման 

ռիսկերից առաջացող հնարավոր կլիմայական ազդեցությունների համատեքստում 

խոնավունակությունը, ձնածածկի առկայությունը և օդում կախված մասնիկների 

բացակայությունն այն պարամետրերն են, որոնք հատուկ ուսումնասիրության կարիք 

ունեն:    

 

Անձեռնմխելի տարածքի շրջանակներում Արշակի տարածքում գտնվող կրիտիկական 

կենսամիջավայրի ԿԱՄ հարավային հատվածում պետք է ապահովվի Մ. Ծիրանավորի 
անձեռնամխելիությունը: Սա հաստատելու համար պահանջվող մոնիտորինգը 

նկարագրված է վերը նշված տեսակների գործողությունների պլանում, որը հանդիսանում է 

նաև ադապտիվ կառավարման պլան, որը նախատեսված  է անձեռնմխելի տարածքում 

ցանկացած չնախատեսված ազդեցությունների չեզոքացման համար:  

Ծրագրի նախագծի շրջանակներում Մ. Ծիրանավոր բուսատեսակին օժանդակող 

կեսնամիջավայրի մի մեծ հատված պահպանվելու  է: Հանքի փակումից հետո 

նախատեսված ժայռային նոր մերկացումների պայմաններում հարմար կենսամիջավայրի 

տարածքը կարող է ընդարձակվել` գերազանցելով ներկայիս մակարդակը: Հանքի 

գործունեության նախատեսված ամբողջ ժամանակահատվածը ներկայում գնահատվում է 

15 տարի, որը կարող է երկարաձգվել (ԲՍԱԳ բաժին 3,12): Չնայած այն հանգամանքին, որ 

բույսը համարվում է  երկարակյաց բազմամյա բույս, սակայն դրա կյանքի կոնկրետ 

տևողությունն անհայտ է:     

 

Կրիտիկական կենսամիջավայրի որոշ հատված ենթարկվելու է առնվազն կարճաժամկետ 

չափելի բացասական ազդեցության:  Երկարաժամկետ կտրվածքով, ըստ ներկայիս 

տեսության ենթադրվում է, որ մեղմման միջոցառումների պայմաններում 

ենթապոպուլյացիաները կգոյատևեն: Բույսերի պոպուլյացիաների մասշտաբային անկումը 

աղետաբեր չէ միայն այն  դեպքում, երբ սերմերի արտադրությունը և ծլարձակումը 

անսահմանափակ է  և բույսերի գաղութաբնակեցման համար առկա են հարմար 

տարածքներ:  

 

Կարող է լիենլ այնպիսի իրավիճակ, երբ պոպուլյացիայի մի մաս գործում է որպես սերմերի 

աղբյուր, իսկ պոպուլյացիայի մյուս մասը գոյատևումը քանի որ սերմերով է 

մատակարարվում հենց այս աղբյուրից: 2012թ. Ամուլսարում Մ. Ծիրանավորի  բույսերի  
դիտարկումները ցույց են տվել, որ   ի հակադրություն 2013թ. դիտարկված սերմերի 

արտադրության ցածր արդյունավետությանը այն կարող է բարձր լինել:  

Ապացույցներ չկան, որ պոպուլյացիայի այն մասը, որը հանքարդյունահանման 

արդյունքում  կորուստներ է կրելու ամուլսար լեռան ենթապոպուլյացիայի սերմերի միակ 

աղբյուրն է հանդիսանում: Ենթապոպուլյացիայի պահպանման համար 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 43 TEC 

հնքաարդյունահանման ընթացքում պահպանվելու են բավականաչափ քանակությամբ 

ժայռաբեկորներ, իսկ հետագայում կարող է ստեղծվել նաև նոր կենսամիջավայր:  

Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման ծրագիրը (ԿՄԳԾ) ներառվել է 

պրոպոնենտի կառավարման համակարգում, որը ներառում է նաև ֆինանասական 

աջակցության պարտավորություն` առնվազն մինչև 2019թ.: Մ. Ծիրանավորի 
գիտահետազոտական ծրագիրը և կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման 

ծրագիրը իրականացվելու են երկրի ներսում տարբեր թիմերի, միջազգային փորձագետների  

(Թրեվիք բնապահպանական խորհրդատուներ և Բոդսի Էքոլոջի ՍՊԸ) ու հետազոտական 

ինստիտուտների, ներառյալ Քեմբրիջի համալսարանի և ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության 

ինստիտուտի միջև համագործակցության պայմաններում:  

 

Ամփոփելով կարելի է ասել, որ ծրագրի զարգացման համար ոչ կրիտիկական փոփոխված 

կամ բնական կենսամիջավայրերի կենսունակ այլընտրանքներ չկան տարածաշրջանում: 

Կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա ծրագրի արդյունքում ակնկալվող բացասական 

ազդեցությունները  չափելի կլինեն կարճ ժամանակահատվածի կտրվածքով, սակայն 

դառնալի են լինելու միջին և երկարաժամկետ կտրվածքով:  

 

Սա նշանակում է, որ սահմանված կենսաբազմազանության արժեքներ և էկոլոգիական 

գործընթացներ օժանդակելու կրիտիկական կենսամիջավայրի ունակությունը կպահպանվի 

առավել երկար ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ Մատնունի Ծիրանավորի 
կենսունակ պոպուլյացիան կարող է պահպանվել Ամուլսար լեռան վրա:   



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 44 TEC 

5 Ազդեցություններ Գորշ արջի վրա և դրանց մեղմման առաջարկվող ռազմավարություն  

ԲՍԱԳ շրջանակներում իրականացված էկոլոգիական ուսումնասիրությունների 

արդյունքում հաստատվել է, որ տարածքում առկա է Գորշ արջի բազմացող պոպուլյացիա:  

Հանքի շինարարությունը հանդիսանալու է արջերի կենսամիջավայրի խաթարման 

հիմնական աղբյուրը: Ի լրումն  ձմեռային բների հնարավոր կորստի, հնարավոր է նաև 

կերհանդակների որոշ մասի կորուստ: Մոտեցնող ճանապարհներն ու փոխակրիչը 

խոչընդոտելու են կերի հայթայթման նպատակով արջերի, մասնավորապես ձագերի ազատ 

տեղաշարժը: Հանքը գործարկվելու 24 ժամ և տարածքում դիտարկվելու է աղմուկի և 

լուսավորության բարձր մակարդակ:  

 

Մինչդեռ Արշակում առանձնացված անձեռնամխելի տարածքում պաշտպանվելու են արջի 

որոշ կենսամիջավայրեր (այնտեղ արջեր են նկատվել արդեն 2014թ.), եթե ենթադրենք, որ 

շինարարության ընթացքում ակնկալվող խախտման արդյունքում արջերը չեն 

տեղահանվելու, ապա դրանց կերի հայթայթման համար առկա տարածքները կարող են 

այլևս անբավարար լինել հանքի առկայության պայմաններում:   

 

Թեպետ ազդեցությունների ու մասնակի մեղմման վերաբերյալ կարող են կատարվել 

ընդհանուր հայտարարություններ, սակայն հաստատված  է, որ ամբողջական մեղմման 

միջոցառումների գնահատման համար Գորշ արջի ելակետային վիճակի վերաբերյալ առկա  

տեղեկատվությունն անբավարար է: Այդ պատճառով 2015թ;-ին իրականացվելու է 

մանրամասն ելակետային հետազոտություն:  

 

Հետազոտությունը մեկնարկելու է, երբ մայր արջերը ձագերի հետ դուրս գան բներից, 

մասնավորապես, կախված եղանակային պայմաններից` հավանաբար ապրիլի վերջին կամ 

մայիսին:  Հետազոտությունը մեկնարկելու է տեսողական ուսումնասիրությունից և մազերի 

որսիչների ու տեսախցիկների տեղադրման վայրերի ընտրությունից:   

 

Այս միջոցով ստացված արդյունքներն օգտագործվելու են տեղանքում առկա արջերի 

թվաքանակը, դրանց կողմից առկա կենսամիջավայրի օգտագործումը և լանդշաֆտի 

շրջանակներում դրանց տեղաշարժման ու մուտքի պահանջները հասկանալու համար: Այն 

նաև կդյուրացնի արջերի կրիտիկական կենսամիջավայրի քարտեզագրումն ու ծրագրային 

ազդեցությունների գնահատման նպատակով առավել մանրամասն տեղեկատվության 

հավաքագրումը: Նախնական արդյունքներն օգտագործվելու են առավել մանրամասնորեն  

կրիտիկական կենսամիջավայրերի քարտեզագրման նպատակով և թույլ կտան մշակել 

ցանկացած լրացուցիչ հետազոտական պահանջներ:  

 

Գորշ արջի պոպուլյացիայի ավելացմանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումների 

ձևակերպումը կախված  է լինելու առաջիկայում իրականացվելիք հետազոտությունների 

արդյունքներից: Սակայն, արդեն հայտնի է, որ ենթապոպուլյացիայի մասնատվածությունը 

և մեկուսացվածությունը Հայաստանում գորշ արջի բազմացման սպառնալիք է 

հանդիսանում, հետևաբար մեղմացման միջոցառումների (և ցանկացած փոխհատուցում) 

իրականացման պարտավորությունների կիզակետում պետք է անվտանգ և հարմար 

կենսամիջավայրի ապահովումը (որսի արգելում) և պոպուլյացիաներն իրար կապելու և 

դրանց բազմացման խթանման նպատակով անվտանգ միջանցքների ստեղծումը լինի:  

 

Հայաստանում արջերի ակտիվ ուսումնասիրությամբ զբաղվում են ՎԲՀ-ը, World Land Trust-

ը, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը, 

կենսաբազմազանության հետազոտության և պահպանության կենտրոնը, որը 

Վրաստանում ներգրավված  է նմանատիպ հետազոտություններում: World Land Trust-ը և 

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը ներկայումս 

ներգրավված են հայաստանյան մի շարք նախաձեռնություններում, որոնք կապված են 
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խոշոր մսակեր կենդանիների` ներառյալ արջերի  տեղաշարժման միջանցքների մշակմամբ, 

սակայն կոնկրետ առաջարկներ դեռևս չկան:  

 

Եթե կենսաբազմազանության փոխատուցումն անհրաժետ լինի, որը կհաստատվի 

մոնիտորինգից հետո, ապա առաջարկվող Ջերմուկ Ազգային Պարկը կարող է հարմար 

կենսամիջավայր հանդիսանալ արջերի համար և ըստ երևույթին այտեղ կիրականացվեն 

պահպանմանն ուղղված գործողություններ, որոնց միջոցով կստացվեն Ամուլսարում 

բնակվող արջերի վրա մնացորդային ազդեցությունների չեզոքացման համար պահանջվող 

օգուտները:   

 

Գորշ արջ վրա ազդեցությունների մեղմման ռազմավարությունը մշակվելու  է տեսակների 

գործողությունների պլանի շրջանակներում, որը ծրագրի ԿԳՊ մասն է կազմելու: 
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6 Պետականորեն պահպանվող և միջազգայնորեն ընդունված տարածքների վրա 

ազդեցություն  

Ծրագիրը տեղակայված չէ իրավական կարգավիճակ ունեցող կամ ԿՍ6-ի պարբերություն 

20-ում և առնչվող ուղեցույցային փաստաթղթում սահմանված միջազգայնորեն ճանաչված 

պահպանվող տարածքում: Ինչպես արդեն նշվեց 3.3.6 բաժնում, Ծրագրի մոտակայքում 

առկա են երկու ԿԹՏներ, մեկը` դեպի հարավ ընկած Գորայքի ԿԹՏ-ն, իսկ մյուսը` դեպի 

հյուսիս-արևմուտք ընկած Ջերմուկի կիրճի ԿԹՏ-ն: Ծրագրից դեպի հյուսիս-արևմուտք 

գտնվող առաջարկվող Ջերմուկ Ազգային Պարկը  (Նկար 4) բնական կենսամիջավայրի վրա 

մնացորդային ազդեցությունների համար կենսաբազմազանության փոխհատուցման մեծ 

պոտենցիալ ունի: Հայաստանյան օրենսդրության համաձայն, այս տարածքն ունենալու է 

նաև ջրապաշտպան և անտառային պաշարների պաշտպանության ֆուկցիաներ:    
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Հավելված Ա. Մատնունի ծիրանավորի առաջարկվող գլոբալ գնահատում (2014թ. դրությամբ 

հասանելի տեղեկատվություն) 

Սա հանդիսանում է ԲՊՄՄ կարմիր ցանկի գնահատման հիմքը  

A.1 Կարգաբանություն 

Բույս (PLANTAE)  

Անոթավոր (TRACHEOPHYTA)  

Երկշաքիլավոր (MAGNOLIOPSIDA)  

Վարդածակավոր (ROSALES)  

Վարդազգիներ (ROSACEAE)  

Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha Juz.). հնարավոր նմանօրինակ տեսակ է 

գրավել գնահատողների ուշադրությունը ԲՍԱԳ աշխատանքների ընթացքւոմ, որը Potentilla 
cryptophila Bomm տեսակն է:  

A.2 Գնահատման տվյալներ 

Կարմի ցուցակի կատեգորիայի և չափանիշ՝ CE (A4,B2) VU (D) ver 3.1  

Գնահատող՝ Փ. Քերի (Կ. Բացացաշվիլիի, Գ. Վայվուշի, Ջ. Նորուզիի, և Գ. Շացի հետ 

խորհրդատվությամբ) 

Պարզաբանում: Կովկասում Մատնունի ծիրանավորի վերաբերյալ տվյալներ են 

հավաքագրվել միայն 6 ենթապոպուլյացիաներից (որոնցից երեքը Հայաստանում են, 

երկուսը Իրանում, իսկ մեկը՝ Նախիջևանում): Ադրբեջանական պոպուլյացիան հայտնի է 

միայն պատմական տվյալներից:Դրանք զբաղեցնում են 48 կմ2 տարածք, 2x2 կմ բջիջներում: 

Այն աճում է 2700մ բարձրության ժայռային մերկացումների/քարերի վրա աճող մամուռների 

վրա և ենթա-նիվալ գոտու քարաթափվածքներում:  

 

Հիմնական վտանգը կլիմայի փոփոխությունն է և քանի որ այս վտանգը համընդհանուր է 

տարածվածության տեսանկյունից և ապա Բ չափանիշի կտրվածքով պոպուլյացիան պետք 

դիտարկվի որպես առանձին միավոր: Հանքի զարգացման համար ԲՍԱ գնահատման 

ընթացքում  նոր ենթապոպուլյացիա է հայտնաբերվել, որը կազմում է տեսակի ՏԳ 66%-ը: 

ազդեցություններից խուսափելու կամ պատշաճ միջոցառոջմների ռազմավարության 

բացակայության պարագայում տեսակի գլոբալ ՏԳ 50%-ը ներկայումս վտանգվելու  է այն 

հանքի զարգացմամբ, որի համար իրականացվել  է ԲՍԱ գնահատումը:  

Հայաստանում կենսամիջավայրի կորուստը և խոտաբույսերի հավաքը ևս կարող են վտանգ 

համարվել: Բուսատեսակն աճեցվում է որպես պարտեզային բույս, հատկապես ԱՄՆ-ում: 

Պարտեզային բուսատեսակի ծագումն անհայտ է: Այս տեսակը կովկասի էնդեմիկ 

բուսատեսակների կարմիր ցուցակի մեջ ընդգրկման նպատակով չի գնահատվել(Սողոմոն և 

ուրիշներ, 2013թ.):  

A.3 Աշխարհագրական տարածքում 

Շրջանի նկարագրություն. Նախկինում ենթադրվել է, որ տեսակը զբաղեցնում են 10 կմ2 

մակերեսից փոքր տարածք (Հայաստան` Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.,  Նորուզի և 

ուրիշներ. 2011թ.): 2 x 2կմ բջիջներով ցանցի մեթոդի կիրառման դեպքում տարածման գոտին 

կնդարձակվի մինչև 16կմ2: Ենթապոպուլյացիայի հայտնաբերումից ի վեր տարածման 

գոտին ընդարձակվել է մինչև 48կմ2 (Քերիի անձնական դիտարկումներ և ՀՀ 

կառավարությանը ներկայացված ԲՍԱԳ 17/10/14):   

 

Երկրներ: Հայաստան, Իրան և Ադրբեջան (Նախիջևան)  

Բույսի տարածման քարտեզ 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 49 TEC 

 
Սև կետերով ներկայացված են պահպանված պոպուլյացիաները, իսկ կարմիր կետերով՝ 

պատմական գրառումները 

Տեղամասերի տեղադիրք.  

1) Գրանցվել է 1988թ.-ին Գեղամա լեռնաշղթայի  Սևսար և  Ագուսարկա լեռների վրա  

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

2) Գրանցվել է 1986թ.-ին Մեծ Իշխանասար լեռան վրա, Զանգեզուր, Հայաստան (39°35’25’’E, 

46°12’31’’N) (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.): 

3) Գրանցվել է 2011 և 2013 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում` 

Սաբալանում, Իրան (47°51’15.0’’E, 38°16’24.6’’N) (Նորուզի  և ուրիշներ, 2013թ.): 

4) Գրանցվել է 2011 և 2013 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում` Սահանդում, 

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

2013թ.): 

5) Նախիջևանից պատմական արձանագրություն (ավելի քան 60 տարվա վաղեմության), 

Ադրբեջան: Գնահատված պոպուլյացիան հիմնված  է մի քանի գյուղերի անուների վրա:  

6) Ամուլսար, Հայաստան (հայտնաբերվել է 2012թ., գրանցվել է` 2013 և 2014 թվականներին) 

(45°43’02’’E, 39°43’35’’N): Կան այլ պատմական տվյալներ Հայաստանի Գեղամա 

լեռնաշղթայի վերաբերյալ (1980ականների ընթացքում- G.Fayvush pers comm. և Մ. 
Ծիրանավորի վերաբերյալ արձանագրված տվյալներ) և մեկ այլ տեղեկատվություն Կասպից 

ծովի մոտակայքում` Իրանից: Թեպետ պոպուլյացիան այլևս գոյություն չունի  (Noroozi pers 

comm.):  

Առկա  են Մ. Ծիրանավորի երկու հնարավոր պատմական (1947թ. արձանագրված և 

ազգային հերբարումում պահպանված) ենթապոպուլյացիաներ (45°32’09’’E,39°34’43’’N և 

46°09’53’’E, 39°28’13’’N), եթե Potentilla cryptophila Bomm. հաստատվի որպես Մ. 
Ծիրանավորի հոմանիշ (G.Fayvush pers comm.). Այդուհանդերձ, այս պատմական 

արձանագրությունների տեղանքները ներկայուս դժվար է հատնաբերելը:  

 

A.4 Պոպուլյացիա 

Պոպուլյացիա: Տեսակը ներկայացված  է 5 ենթապոպուլյացիաներով, որոնցից երկուսը 

(Հայաստան) զբաղեցնում են 8կմ2-ից պակաս  տարածք: Երկու պոպուլյացիաներն իրարից 

130կմ հեռավորության վրա են և ՀՀ կարմիր գրքում ներկայացված են որպես խիստ 



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 50 TEC 

մասնատված (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.): 2012թ. հայտնաբերված նոր պոպուլյացիան 

գտնվում է  Թամանյան և ուրիշներ (2010թ. ) հոդվածում թվարկված պոպուլյացիաների 

միջև. Պոպուլյացիայիում հաշվվում է 7500 բույս, մինչդեռ նախկինում Հայաստանում 

հավվող թվաքանակը խիստ փոքր  է եղել: Իրանում տեսակը հայտնաբերվել է երեք 10 x 10մ 

հարթակներով հետազոտության ընթացքում, որոնցից երկուսը մոտ են եղել (Նորուզի  և 

ուրիշներ, 2013թ. ): Տեսակի տարածվածությունը սահմանափակվում է երկու տարածքներով 

(Ջալիլ Նորուզի pers comm.): Տեսակն այլևս խիստ կտրտված չպետք է համարվի: 

 

Պոպուլյացիայի կառուցվածքի և թվաքանակի փոփոխման միտումներ՝ անհայտ 

 

A.5 Կենսամիջավայր 

Կենսամիջավայր: Այն հանդիպում է Իրանում 4000մ բարձրության ենթա-նիվալ գոտու 

քարաթափվածքներում և վերագրվել է Potentilletum porphyranthae ass. nov.hoc loco  

համակեցությանը և կապվա  է  Alopecurus dasyanthus և Potentilla argaea (Նորուզի  և 

ուրիշներ2013թ. ) տեսակների հետ:   

 

Նախկինում ենթադրվել է, որ Հայաստանում այն կարելիէ գտնել 3300-3500մ բարձրությա 

ժայռային լանջերի ու քարաթափվածքների վրա (Թամանյան և ուրիշներ, 2010թ.): 

Ամուլսարի նոր պոպուլյացիան հայտնաբերվել է 2450մ-ից բարձր տեղակայված գլաքարերի 

վրա, իսկ մի քանի բույս հայտնաբերվել  է քարաթափվածքի վրա: Նորուզի  և ուրիշներ 

(2013թ. ) հոդվածում ամփոփվում է իրանական տեղանքի երկրաբանությունը. Սաբալան 

պլիո-չորրորդական ժամանակաշրջանի հրաբուխ է, որը հիմնականում կազմված  է 

կալիումով հարուստ կրաալկալային անդեզիտային ապարներից: Սահանդ հրաբուխը մի 

հրաբխային համալիր է, որը ձևավորվել է հրաբխային ակտիվության երկու հիմնական 

էպիզոդների ընթացքում, ներառյալ` միջին-վերին միոցենի և պլիո-չորրորդական 

ժամանակաշրջաններում: Ուսումնասիրված տեղամասերը տեղայնացված են 

կրաալկալային  դացիատային և անդեզիտային ապարներից կազմված Պլիո-չորրորդական 

ապարների շրջակայքում:  Այս հրաբխային տարածքների հողերը կազմված են լիթոհողերիվ 

(հրաբխային ապարներ). Սրանից կարելի է ենթադրել, որ P.porpyrantha   բուսատեսակի 

տարածքը սահմանափակվում է մեծ քանակությամբ հանքային տարրեր պարունակող 

ապարների տարածման գոտով և կարող է մետալոֆիտ լինել: Ամուլսարում հայտնաբերված 

պոպուլյացիան ևս տեղակայված  է հարուստ երկրաբանությամբ տարածքում: Այս 

հանգամանքը կարող է բացատրել բուսատեսակի սահմանափակ տարածումը:  

 

Ամուլսարում բույսերն առնչվում են Grimia ցեղի մամռային կարպետների հետ: Սա 

հատկապես վերաբերում է երիտասարդ բույսերին, որոնք ծաղկում մամուռի վրա և ջուր ու 

սննդանյութեր են ստանում դրանից: Հասունացման հետ զուգընթաց, դրանց արմատային 

համակարգը թափանցում է ապարների այն ճեղքերը, որոնցում պարունակվում է մամուռի 

փտման արդյունքում առաջացած հումուս: Մ. Ծիրանավոր p բույսերը սթրեսների 

նկատմամբ խիստ դիմակայուն են, սակայն չեն կարող մրցել այլ տեսակների հետ: Միայն 

մեկ անգամն է նկատվել, որ Մ. Ծիրանավորն աճի մեկ այլ բարձրակարգ բույսի անմիջապես 
հարևանությամբ և այդ պարագայում թվացել է, որ Campanula բույսը գերաբնակեցված  է: .  
Համակարգեր:  ցամաքային 

 

A.6 Սպառնալիքներ 

Հիմնական սպառնալիքներ.Կլիմայի փոփոխության արդյունքում կանխատեսվում է 

բուսատեսակին ձմռան շրջանում պահանջվող սառցաշերտերի հալոցք: Բոլոր սեզոնների 

ընթացքում ջերմաստիճանի բարձրացման արդյունքում սպասվում է համապատասխան 

բնակատեղիների թվի կրճատում և այլ աճելավայրեր բուսատեսակի տեղափոխման ցածր 

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

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



Բնական և Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում. Ամուլսար, Հայաստան.     

էջ 51 TEC 

երկրաբանական գործոնների հետևանքով աճելավայրերի կորստի հետ (Թամանյան  և 
ուրիշներ,  2010թ. ):  

 

Երկրաբանական գործոնները կապված են սեյսմիկ ակտիվության կամ 

քարաթափվածքների էրոզիայի հետ:  Կլիմայի գլոբալ փոփոխության արդյունքում 

ակնկալվող ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը նույն չափով և ձևով է առնչվում  բոլոր 

բույսերին: Հետևելով ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի կատեգորիաների և չափանիշների 

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

պոպուլյացիան գնահատելիս այն պետք է դիտարկվի որպես մեկ 

ամբողջականություն(Ketevan Batsatsashvili pers comm.):    Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը 

ուղղակի վտանգ է հանդիսանում, սակայն կարող է նաև անուղղակի վտանգ ներկայացնել 

կապված այն հանգամանքի հետ, որ կլիամյի բարելավման արդյունքում ներկայումս ցածր 

բարձրություններում աճող բույսերը կարող են ապագայում գոյատևել նաև Մ. Ծիրանավորի 

աճելավայրերում:  Լինելով խիստ սթրեսադիմացկուն այս տեսակը հավանաբար դուրս 

կմղվի այլ տեսակների հետ մրցակցության պայմաններում:  

 

2012թ.-ին Ամուլսարում հայտնաբերված պոպուլյացիան առաջիկա 5 տարիների ընթացքում 

ենթարկվելու  է հանքարդյունաբերության ուղղալկի ազդեցություններին: Առանց մեղմման 

միջոցառումների տեսակի գլոբալ ՏԳ 50 %-ը կոչնչանա: Չնայած սա բավարար չէ բույսի 

կարգավիճակը վտանգվածից կրիտիկական վիճակում գտնվողի փոխելու համար, սակայն 

սա է պոպուլյացիային սպառնացող  հիմնական վտանգը:  

  

Վտանգներ: Վաճառքի նպատակով սերմերը հավաքվում են առնվազն մեկ 

ենթապոպուլյացիայից, որը դեռևս ընդունելի է կայունության տեսանկյունից: Բույսն 

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

 

 

A.7 Պահպանմանն ուղղված գործողություններ 

Պահպանմանն ուղղված գործողություններ. Տեսակը գրանցված է ՀՀ բույսերի կարմիր 

գրքում (2010թ. թ.), սակայն, երկրում կոնկրետ պոպուլյացիայի վերականգնման ծրագիր չի 

մշակվել:  

 

Հանքարդյունահանող ընկերությունն ունի թղթի վրա գրված մեղմման ռազմավարություն, 

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

պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ չեն մշակվել կամ իրականացվում:   
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A.8 ԲՊՄՄ չափանիշներ 

ԲՊՄՄ 

չափորոշիչներ 
Նկարագրություն Չափումներ 

Կ
ա

տ
ե

գ
ո

ր
ի

ա
 

A 
 

Պոպուլյացիայի քանակի անկում 
  

 

1 

 

 

Վերջին 10 տարիների կամ 3 սերունդների ընթացքում, 

պոպուլյացիայի դիտարկված, գնահատված, ենթադրվող անկում, 

որի դեպքում վտանգը դադարել է և պոպուլյացիան կարող է 

համալրվել 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ չկա 

որևէ տեղեկատվություն 
DD 

 
2 

Վերջին 10 տարիների կամ 3 սերունդների ընթացքում, 

պոպուլյացիայի դիտարկված, գնահատված, ենթադրված, 

կասկածվող անկում, որի դեպքում վտանգը չի դադարել  և 

պոպուլյացիան կարող է համալրվել 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ չկա 

որևէ տեղեկատվություն 
DD 

 

3 

 

 

10 տարիների կամ 3 սերունդների, կամ դրանցից առավել երկար 

ժամանակահատվածի (մինչև առավելագույնը 100 տարի) 

ընթացքում պոպուլյացիայի ≥ 50% դիտարկված կամ կասկածվող 

կրճատում, որը հիմնված  է (մասնավորեցված է) Ա1 չափանիշի (բ)-

ից (ե) սահմանումների վրա 

Տարածման գոտու 50%-ը կարող է 

հաջորդ 5 տարիների ընթացքում 

հանքարդյունաբերական 

գործունեության արդյունքում 

ոչնչանալ  

EN 

 

 

 

4 

 

10 տարիների կամ 3 սերունդների, կամ դրանցից առավել երկար 

ժամանակահատվածի (մինչև առավելագույնը 100 տարի) 

ընթացքում պոպուլյացիայի ≥ 80% դիտարկված, գնահատված, 

ենթադրված, կանխատեսվող կամ կասկածվող կրճատում, որտեղ 

ժամանակահատվածում պետք է ներառվի ներկան և ապագան, և 

որի դեպքում անկումը կամ դրա պատճառները պետք է չլինեն 

դադարած կամ ընկալված կամ դառնալի 

Պոպուլյացիայի վերաբերյալ չկա 

որևէ տեղեկատվություն 

 

 

 

 

DD 

   

քանի որ պոպուլյացիան զբաղեցնում 

է բարձրլեռնային տարածքներ և ունի 

խիստ կտրտված  բնույթ՝ այն 

վտանգված  է   կանխատեսվող 

կլիմայի փոփոխության ազդեցության 

հետևանքով 

CE 

B 
 

Տարածմանշրջանը B1 (տարածման շրջան) կամ B2  (զբաղեցրած 

տարածք) ձևով կամ երկուսը միասին   

 
1 Տարածման շրջանը 24000 կմ2 LC 

 
2 Զբաղեցրած տարածք 

Պոպուլյացիայի ՏԳ տարածքը չի 

գերազանցում 500կմ2, իսկ կլիմայի 

փոփոխությունը վերաբերում է 

ամբողջ պոպուլյացիային: 

Ջերմաստիճանի բարձրացման և 

ձնածածկույթի սակավության 

պատճառով կանխատեսվում է 

տարածման գոտու, ինչպես նաև 

կենսամիջավայրի որակի  կրճատում  

EN(B2a,bii

&iii) 

C 
 

Փոքր պոպուլյացիաների համար պոպուլյացիայի չափը 
  

 
1 Հաջորդող սերունդների շարունակվող անկում 

Պոպուլյացիայի չափը հայտնի չէ, 

սակայն ենթադրաբար ընդգրկում է 

մոտ 10000 առանձնյակ 1 

LC 

 
2 

Մասնատված և/կամ տատանվող պոպուլյացիայի շարունակական 

անկում 

Պոպուլյացիայի չափը հայտնի չէ, 

սակայն ենթադրաբար ընդգրկում է 

մոտ 10000 առանձնյակ և ներկայումս 

անկման միտումներ չեն դիտարկվում 

LC 

D 
 

Պոպուլյացիայի չափը – ընդհանուր չափը 
Ի վերջո ենթարկվելու է կլիմայի 

փոփոխության ազդեցությանը 
LC 

E 
 

Քանակական վերլուծություն 
 

NE 
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