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ՆԱԽԱԲԱՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության և ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան 
միջև ստորագրվել է հուշագիր «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների  
(ԲՀՊՏ) կառավարման համակարգի բարելավում» ծրագրի իրականացման 
նպատակով:

Ծրագրի նպատակն է՝ միջազգային համագործակցության ամրապնդումը և 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կառավարող ՊՈԱԿ-րի 
անձնակազմի կարողությունների հզորացումը:

Ծրագրի  հիմնական  արդյունքն  է համարվում բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքներում կենսաբազմազանության պահպանության բարելավումը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է մշակել ՀՀ կենսաբանական 
բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարատադրության  և 
օգտագործման բնագավառներում ռազմավարության, ինչպես նաև ՀՀ բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) նոր ռազմավարության 
ճանապարհային քարտեզ:

Ստորև ներկայացվում է ՀՀ ԲՀՊՏ-րի նոր ռազմավարության ճանապարհային 
քարտեզի նախագիծը, որը համապատասխանում է 2014թ. Ռազմավարության 
կառուցվածքին և բաժիններին, տրվում են դրանց վերաբերող առաջարկները և 
մոտեցումները:



ԲՀՊՏ-րի նոր ռազմավարության 

Ճանապարհային քարտեզի նպատակը

Ճանապարհային քարտեզի մշակումը իրենից ներկայացնում է հիմնախնդիրների 
լուծման նպատակով իրականացվող վերանայման և գնահատման գործընթաց՝ 
որոշումների կայացման, պլանավորման և գործողությունների իրականացման 
հնարավոր տարբերակների  ներկայացման և դրանց արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով:

Այն պետք է նպատակաուղղվի երկրի բնական կապիտալի և պահպանվող 
տարածքների ցանցի զարգացմանը, նպաստի կանաչ տնտեսության խթանմանը 
և կայուն զարգացմանը, ինչպես նաև կենսաբազմազանության, բնապատմական 
ժառանգության և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանմանը: 

Ճանապարհային քարտեզը պետք է նպաստի  պահպանվող տարածքների 
համակարգի  արդյունավետ կառավարման և զարգացման այն շրջանակների 
ուրվագծմանը, որոնք միտված են  առավելապես նորարարական մոտեցումների 
ներդրմանը:

Ճանապարհային քարտեզի նախագծում բացի շարունակական բնույթ ունեցող 
հիմնախնդիրները՝ ընդգծվել են  նաև այն  հարցերը, որոնք համեմատաբր թույլ են 
արտահայտված  ռազմավարական փաստաթղթերում և պետք է արտացոլվեն 
ԲՀՊՏ-րի նոր ռազմավարության մեջ և 2021-2025 թվականների 
գործողությունների ծրագրում: 

Ներկայացվող Ճանապարհային քարտեզը հանդիսանում է աջակցող ուղեցույց ՀՀ 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների նոր ռազմավարության և 2021-
2025 թվականների գործողությունների ծրագրի և նոր առաջարկների մշակման  
համար:



ՀՀ ԲՀՊՏ-ների համակարգը

Հայաստանի ԲՀՊՏ-ներն ընդհանուր առմամբ 
զբաղեցնում են շուրջ 387 հազ հա մակերես և 
զբաղեցնում են հանրապետության տարածքի 
գրեթե 13,1%-ը: 

ԲՀՊՏ-ներում կենտրոնացված է ֆլորայի և 
ֆաունայի հազվագյուտ, կրիտիկական վիճակում 
գտնվող, վտանգված և էնդեմիկ տեսակների 
ճնշող մեծամասնությունը  և տեսակային կազմի 
մոտ 60-70 %-ը: 

Հանրապետությունում գործում են հետևյալ 
ԲՀՊՏ-ները.

• 3 պետական արգելոցներ (<<Խոսրովի 
անտառ>>, <<Շիկահող>> և <<Էրեբունի>>), 
որոնք զբաղեցնում են 35 439.6 հեկտար տարածք 
կամ Հայաստանի ընդհանուր տարածքի 1.19 %-
ը.

• 4 ազգային պարկեր (<<Սևան>>, <<Դիլիջան>>, 
<<Արփի լիճ>> և <<Արևիկ>>), որոնք 
զբաղեցնում են 236 802.1 հեկտար տարածք կամ 
Հայաստանի ընդհանուր տարածքի 7.96 %-ը.

• 232 բնության հուշարձաններ.

• 27 պետական արգելավայրեր, որոնք զբաղեցնում 
են 114 812.7 հեկտար տարածք կամ Հայաստանի 
ընդհանուր տարածքի 3.95 %-ը: 



ՀՀ Պետական Արգելոցների համառոտ բնութագիրը

1. Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը ստեղծվել է 1958 թվականին:

Տեղադիրքը - Կենտրոնական Հայաստան, Ազատ և Վեդի գետերի 
ավազան,Գեղամա լեռների հարավ-արևմտյան լեռնալանջեր: Այն 
գտնվում է 1400-2250 մ բարձրության վրա և զբաղեցնում է 23 213.5 հա 
տարածք:  

• Ֆաունա - կաթնասուններ - 41 տեսակ, Հայաստանի Կարմիր գիրք - 11, 
IUCN Red Data List – 4, Թռչուններ - 192, Հայաստանի Կարմիր գիրքը `37, 
IUCN Red Data List – 5, Սողուններ և երկկենցաղներ` 38, Հայաստանի 
Կարմիր գիրք` 7, IUCN Red Data List - 2

• Ֆլորա - 1850 տեսակ, Հայաստանի Կարմիր գիրք` 60, էնդեմիկ 
տեսակներ` 24

2. Շիկահողի պետական արգելոցը ստեղծվել է 1958 թվականին: 

Տեղադիրքը - Սյունիքի մարզ, Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան 
լեռնալանջեր, Ծավ և Շիկահող գետերի ավազաններ: Այն գտնվում է 700-
2400 մետր բարձրության վրա և զբաղեցնում է 12137 հա տարածք:  

• Ֆաունա - կաթնասուններ - 36 տեսակ `Հայաստանի Կարմիր գրքույկ – 9, 
IUCN Red Data List – 4, Թռչուններ - 141 տեսակներ, Հայաստանի 
Կարմիր գրքի գիրք՝ 34, IUCN Red Data List – 3, Սողուններ և 
երկկենցաղներ` 26 տեսակ` Հայաստանի Կարմիր գրքում `4 - IUCN Red 
Data List - 1

• Ֆլորա - 1074 տեսակ, Հայաստանի Կարմիր գիրք` 70

3.  Էրեբունու պետական արգելոցը ստեղծվել է 1981 թվականին և 
գտնվում է Ողջաբերդի լեռտնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերին: 
Տեղադրված է 1300-1400 մ բարձրությունների վրա և զբաղեցնում է 89 
հա տարածք: Հիմնական նպատակն է վայրի հացահատիկների 
գենետիկական ֆոնդի պահպանությունը:



ՀՀ Ազգային պարկերի համառոտ բնութագիրը

1. Սևան ազգային պարկը ստեղծվել է 1978 թվականին: Ներառում է 
Սևանա լճի հայելին և հարակից ափամերձ տարածքները: Պարկը 
ընդգրկում է 147.455 հա տարածք, որի 125.200 հա-ը  լճի հայելին 
է: Կառավարման հիմնական նպատակը  լճի ջրային 
էկոհամակարգերի և էնդեմիկ տեսակների պահպանության 
ապահովումն է:

2. Դիլիջան ազգային պարկը ստեղծվել է 2002 թ., Դիլիջանի 
պետական արգելոցի տարածքում (1958 թ.)՝ Տավուշի մարզում: 
Տեղակայված է Փամբակ, Արեգունի, Միափոր և Գուգարք 
լեռնաշղթաների լանջերին: Ընդգրկում է 33.765 հա տարածք, որից 
26.010 հա-ը անտառածած է: Կառավարման հիմնական 
նպատակը լեռնանտառային էկոհամակարգերի և անտառային 
վայրի կենդանիների պահպանությունն է:

3. Արփի լիճ ազգային պարկը ստեղծվել է 2009 թվականին և 
զբաղեցնում է 21.179.3 հա տարածք: Գտնվում է Շիրակի 
մարզում, Ջավախքի լեռնավահանի հարավ-արևմտյան լանջերին, 
վերին Ախուրյանի և նրա վտակների վերին հոսանքներում: 
Կառավարման հիմնական նպատակը Արփի և Արդենիս լճերի 
ջրային էկոհամակարգերի, խոնավ տարածքների,  
մարգագետնատափաստանային և թռչունների 
կենսաբազմազանության պահպանության ապահովումն է:

4. Արևիկ ազգային պարկը ստեղծվել է 2009 թվականին և 
զբաղեցնում է 34401.8 հա տարածք: Տեղադրված է Մեղրու 
լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերին և Զանգեզուր լեռների 
հարավ-արևելյան լանջերին: Պարկի կառավարման հիմնական 
նպատակը լեռնանտառային էկոհամակարգերի և վայրի բնության 
պահպանությունն է:



Պետական արգելավայրեր

Հայաստանում ներկայումս գործում են 27  պետական արգելավայրեր, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 102 
334.94 հա կամ հանրապետության տարածքի 3.44 %: 

<<Ախնաբադի կենու>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1959 թ., զբաղեցնում է 25 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնաշղթայի Ծաղկոտ լեռնաբազուկի վրա, Աղավնավանք գյուղի մոտ, ծովի 
մակարդակից 1400-1700 մ բարձրության վրա:  Պահպանության օբյեկտն է ռելիկտային Կենի հատապտղային 
տեսակը:

<<Արջատխլենու>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 40 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Տավուշի 
մարզում, Խաղաղաղբյուր գետի ավազանում, Իջևանի լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակարդակից 1500-1800 
մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` ռելիկտային արջատխլենու և Կենի հատապտղայինի 
պուրակները:

<<Արագածի ալպյան>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1959 թ., զբաղեցնում է 300 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռան հարավային լանջի վրա, Քարի լճի շրջակայքում, ծովի մակարդակից
3200-3350 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` սառցադաշտային Քարե լիճը և հարակից 
ալպյան մարգագետինները:

<<Արզական-Մեղրաձորի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 13 532 հա տարածք, գտնվում 
է ՀՀ Կոտայքի մարզում, Դարալիկ և Մարմարիկ գետերի ավազաններում, ծովի մակարդակից 1600-2100 մ 
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային հազվագյուտ կենդանիները (այծյամ, գորշ 
արջ, կովկասյան մարեհավ):

<<Բանքսի սոճու>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1959 թ., զբաղեցնում է 4 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Կոտայքի 
մարզում, Մարմարիկ գետի ավազանում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակարդակից 1800-2000 
մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտն է Բանքսի սոճու տնկարկը:

<<Բողաքարի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1989 թ., զբաղեցնում է 2728 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Սյունիքի 
մարզում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային լանջերին, ծովի մակարդակից 1400-2100 մ բարձրության 
վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` էնդեմիկ բուսատեսակները (Վարդակակաչ սոսնովսկու, Խլածաղիկ 
թախտաջյանի, Կաղնի արաքսյան և այլն):

<<Գանձաքարի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 6813 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Տավուշի մարզում, Աղստև գետի աջափնյա վտակ Փայտաջուր գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 820-
890 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային կենդանիները: 

<<Գետիկի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 5728 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզում, Գետիկ գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 1500-2700 մ բարձրության վրա: 
Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային կենդանիները:



<<Գիհու նոսրանտառային>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 3312 հա տարածք, գտնվում 
է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի և Սևանի լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի մակարդակից 1950-2500 
մ բարձրության վրա: <<Սևան>> ազգային պարկի 2007-2011 թթ. կառավարման պլանով այն մասամբ 
ընդգրկված է պարկի <<Գիհի-կաղնուտային ռելիկտային>> արգելավայրային գոտում, որն զբաղեցնում է 1807 
հա տարածք: Պահպանության օբյեկտներն են` Գիհի բազմապտուղ, Գիհի գարշահոտ և Գիհի երկարատերև 
տեսակների գերակշռությամբ նոսրանտառները:

<<Գիլան>> արգելավայրը հիմնադրվել է 2007 թ., զբաղեցնում է 118 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Արարատի 
մարզում, Գեղամա լեռնաշղթայի հարավային լանջերին, ծովի մակարդակից 1330-1400 մ բարձրության վրա: 
Պահպանության օբյեկտներն են` կիսաանապատային և նախալեռնային էկոհամակարգերը (2011թ.-ին ուժը 
կորցրած է համարվել արգելավայրի ստեղծման ՀՀ կառավարության որոշումը):

<<Գյուլագարակի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 2576 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Լոռու 
մարզում, Բազումի և Գուգարաց լեռների լանջերին, Քարհանք-ջուր գետակի հովտում, ծովի մակարդակից
1300-1850 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` ռելիկտային սոճու անտառները:

<<Գորիսի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1972 թ., զբաղեցնում է 1850 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Սյունիքի 
մարզում, Որոտան գետի վտակ Վարարակնի ավազանում, ծովի մակարդակից 1400-2800 մ բարձրության 
վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ կենդանական 
աշխարհը: 

<<Գոռավանի ավազուտներ>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1959 թ., զբաղեցնում է 95.99 հա տարածք, 
գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզում, Վեդի քաղաքի հարավային մասում` Գոռավան գյուղի մոտ, ծովի 
մակարդակից 920-980 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` հազվագյուտ ավազուտային 
անապատը և դրան բնորոշ բուսական ու կենդանական աշխարհը:

<<Եղեգնաձորի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 4200 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Վայոց 
Ձորի մարզում, Արփա գետի աջափնյա վտակ Եղեգիս գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 1200-2800 մ 
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ 
կենդանական աշխարհը:

<<Զանգեզուր>> արգելավայրը հիմնադրվել է 2009 թ., զբաղեցնում է 17 368.77 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնաշղթայի հարավային և Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերին: 
Պահպանության օբյեկտներն են` մարգագետնատափաստանային, ենթալպյան և ալպյան էկոհամակարգերը:

<<Զիկատար>> արգելավայրը հիմնադրվել է 2010 թ., զբաղեցնում է 150 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Տավուշի 
մարզում, Գուգարաց լեռնաշղթայի Զիկատար լեռնագագաթի հյուսիս-արևելյան լանջերին, ծովի 
մակարդակից 1250-1650 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային բնական 
էկոհամակարգերը:



<<Իջևանի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 5908 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Տավուշի 
մարզում, Աղստև գետի ավազանում, Իջևանի և Կայենի լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի մակարդակից 900-
2100 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ 
կենդանական աշխարհը:

<<Խոր վիրապ>> արգելավայրը հիմնադրվել է 2007 թ., զբաղեցնում է 50.28 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Արարատի մարզում, Խոր Վիրապ եկեղեցական համալիրի հարևանությամբ, ծովի մակարդակից 800-890 մ 
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` խոնավ էկոհամակարգերը:

<<Կովկասյան մրտավարդենու>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1959 թ., զբաղեցնում է 1000 հա տարածք, 
գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի մակարդակից 1900-
2200 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` ռելիկտային Մրտավարդ կովկասյան տեսակի 
թփուտները:

<<Հանքավանի ջրաբանական>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1981 թ., զբաղեցնում է 5169.04 հա տարածք, 
գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում, Մարմարիկ գետի վերին հոսանքում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերին, 
ծովի մակարդակից 1950-2370 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` հանքային աղբյուրների 
սնման ավազանները:

<<Հերհերի նոսրանտառային>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 6139 հա տարածք, 
գտնվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի աջափնյա վտակ Հերհեր գետի ավազանում, ծովի 
մակարդակից 1400-2000 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` գիհու ռելիկտային 
նոսրանտառները:



<<Մարգահովիտի>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1971 թ., զբաղեցնում է 3368 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Լոռու մարզում, Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաների լանջերին, Փամբակ գետի ավազանում, ծովի 
մակարդակից 1900-2200 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` խոնավասեր անտառները և 
դրանց բնորոշ կենդանական աշխարհը:

<<Որդան կարմիր>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1987 թ., զբաղեցնում է 219.85 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Արմավիրի մարզում, ծովի մակարդակից 835-850 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` 
հայկական Որդան կարմիրի աղուտային բնակության վայրերը և աղասեր բույսերը:

<<Ջերմուկի անտառային>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 3865 հա տարածք, գտնվում է 
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում, Արփա գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 1100-2800 մ բարձրության վրա: 
Պահպանության օբյեկտներն են` Խոշորառէջ կաղնու լեռնային անտառները և դրանց բնորոշ կենդանական 
աշխարհը: 

<<Ջերմուկի ջրաբանական>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1981 թ., զբաղեցնում է 17 371 հա տարածք, 
գտնվում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում, Արփա գետի վերին հոսանքում, ծովի մակարդակից 2100-2470 մ 
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են` հանքային տաք աղբյուրների սնման ավազանները:

<<Սոսու պուրակ>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թ., զբաղեցնում է 60 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ 
Սյունիքի մարզում, <<Շիկահող>> պետական արգելոցի հարևանությամբ, ձգվում է Ծավ գետի հունով մոտ 8 
կմ երկարությամբ և 50-150 մ լայնությամբ, ծովի մակարդակից 700-750 մ բարձրության վրա: Պահպանության 
օբյեկտներն են` Սոսի արևելյան տեսակի բնական պուրակը:

<<Սև լիճ>> արգելավայրը հիմնադրվել է 1987 թ., որպես պետական արգելոց, իսկ 2001 թ. վերակազմավորվել է 
արգելավայրի, զբաղեցնում է 240 հա տարածք, գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Մեծ Իշխանասարի 
արևելյան լանջին, ծովի մակարդակից 2658 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտն է` 
բարձրալեռնային Սև լճի էկոհամակարգը:



Բնության հուշարձաններ

232 բնության հուշարձաններ (հաստատված է 31-ի անձնագիրը)

106-ը հանդիսանում են երկրաբանական, 

48-ը` ջրաերկրաբանական, 

40-ը` ջրագրական, 

17-ը` բնապատմական և 21-ը կենսաբանական հուշարձաններ:

•



ԲՀՊՏ-րի նոր ռազմավարության  և 2021-2025 թվականների 

գործողությունների ծրագրի մշակման համար անհրաժեշտ 

նվազագույն ռեսուրսներ

Մարդկային ռեսուրսներ.

Աշխատանքային խմբի ձևավորում - երեք կենսաբան (բուսաբան, կենդանաբան և 
անտառագետ), մեկ իրավաբան (ԲՀՊՏ-րի կառավարման ոլորտի, 
ռազմավարությունների և օրենսդրության մշակման փորձառությամբ), կլիմայի 
փոփոխության ոլորտի մեկ մասնագետ (ԿՓ տեսանկյունից էկոհամակարգերի 
և լանդշաֆտների գնահատման փորձառությամբ) և մեկ տնտեսագետ 
(բնօգտագործման և էկոհամակարգային ծառայությունների բնագավառի 
փորձառությամբ):

Ֆինանսական ռեսուրսներ.

Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում – 600000Դ, Ռազմավարության առաջին 
նախագծի մշակում  (6մարդx800000Դ) - 4800000Դ, Ռազմավարության 
ավարտական նախագծի մշակում – (6x300000) – 1800000Դ, Քննարկումների և 
սեմինարների կազմակերպում – 200000Դ, Ռազմավարության և 2021-2025 
թվականների գործողությունների ծրագրի հրատարակում (ոչ պարտադիր 
գործողություն, 150 օրինակ X 2000Դ = 300000Դ: Ընդամենը - 7160000Դ:

Ժամկետներ.

Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում – 1 ամիս,հայտարարության 
հրապարակում, հարցազրույցներ, պայմանագրերի կնքում – 2 ամիս, 
Ռազմավարության ավարտական իրավական ակտի նախագծի ներկայացում –
1.5 ամիս, քննարկումներ և առաջարկների ներկայացում – 1 .5ամիս, 
Ռազմավարության  լրամշակում և ներկայացում հաստատման – 1ամիս  
(Ընդամենը – 7 ամիս):



ԲՀՊՏ-ների համակարգի զարգացման հայեցակարգային 

մոտեցումները 

ԲՀՊՏ-ների զարգացման նոր ռազմավարությունը պետք է հիմնվի ԲՀՊՏ-ների 
համակարգի ստեղծման և զարգացման վերջին տասնամյակների կուտակված 
դասերի ու փորձի վերլուծության վրա:  

ԲՀՊՏ-ների զարգացման ռազմավարական առաջնահերթությունների  հիմնական 
սկզբունքներն ու ուղղությունները պետք է սահմանվեն հետևյալ  
հայեցակարգային մոտեցումների վրա.

• Էկոլոգիական և մշակութային արժեքների երկարաժամկետ պահպանություն,

• Պահպանության, օգտագործման և զարգացման առաջնահերթությունների 
հավասարակշռում,

• Գիտելիքահեն պլանավորում, մասնակցային և ադապտիվ կառավարում, 

• Ռեսուրսների գնահատում և մոնիտորինգ, դրանց հասանելիություն և արդարացի 
բաշխում, 

• Համագործակցություն, ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունների 
զարգացում,

• Էկոհամակարգերի ամբողջականություն, լանդշաֆտային պլանավորում

• Օրենսդրության բարելավում և կառուցվածքային օպտիմալ  համակարգի 
ձևավորում:



Միջազգային համատեքստ, գլոբալ կոնվենցիաներ

Հայաստանը Բնապահպանական միության (CI) կողմից դասակարգված է որպես Կովկասյան 
էկոռեգիոնի կենտրոնում գնտվող՝ աշխարհի 35 կենսաբազմազանության թեժ կետերից մեկը:

• Կենսաբանական բազմազանության մասին ՄԱԿ-ի  Կոնվենցիա (ԿԲ, 1992թ.), վավերացվել է 
1993թ. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք,
1992թ.), վավերացվել է 1993թ.,

• ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ.), վավերացվել է 1997թ.,
ՄԱԿ-ի «Օզոնային շերտի պահպանման մասին» Վիեննայի կոնվենցիա 1995թ., վավերացվել է 
1999թ.,

• «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների 
միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն 1979թ.), վավերացվել է 
2008թ.,

• «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին»կոնվենցիա (Բոնն, 
1979թ.), վավերացվել է 2010թ.,

• Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա, 2000թ.), վավերացվել է 2004թ.,

• «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա 
(Բեռն 1979թ.) վավերացվել է 2008թ.,

• 2008 թ.-ին ՙԱնհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի, 
տեսակների միջազգային առևտրի մասին՚ (CITES) կոնվենցիաները,

• «Կենսաբանական անվտանգության մասին» Կարթագենյան արձանագրություն, (Մոնրեալ, 
2001թ.), վավերացվել է 2004 թ.  

• «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես 
ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար1971թ.), վավերացվել է 1993թ., 

• «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» 
կոնվենցիա (Փարիզ,1972թ.), վավերացվել է 1993թ., 

• Կիոտոյի արձանագրություն(Կիոտո, (1997թ.), վավերացվել է 2002թ 

• Փարիզյան համաձայնագիր (Փարիզ, 2016թ.), վավերացվել է 2017թ.:



ԲՀՊՏ-րի ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի 

նպատակները

ԲՀՊՏ-ների նոր ռազմավարության հիմնական նպատակները պետք է ուղղվեն ԲՀՊՏ-
ների էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, գիտական, կրթական, ռեկրեացիոն և 
հոգևոր արժեքների պահպանությանը և ԲՀՊՏ-ների համակարգի զարգացմանը`՝ 
ապահովելով.

• ներկա և ապագա սերունդների համար բնական և մշակութային ժառանգության 
պահպանությունը, 

• ԲՀՊՏ-ների ու հարակից տարածքների երկարաժամկետ խելամիտ 
բնօգտագործումը, եկամուտների արդարացի բաշխումը, աղքատության 
հաղթահարումը, կայուն բնօգտագործման հնարավորությունների ցուցադրումը,

• կլիմայի փոփոխման նկատմամբ խոցելի և կենսաբազմազանության խտացված 
արեալներով հարուստ տարածքների ընդգրկումը,

• ազգային էկոլոգիական ցանցի ձևավորմանն ուղղված գործողությունների 
իրականացումը,

• ԲՀՊՏ-ների բնական և մշակութային ժառանգության ինտեգրված կառավարումը,

• կենսաբազմազանության, էկոհամակարգերի և լանդշաֆտների էկոլոգիական 
կայունությունը,

• էկոհամակարգերի բնական (բնականին մոտ) վիճակի պահպանումը, բնական 
պաշարների վերարտադրությունը, էկոհամակարգային և հանրային 
ծառայությունների   տրամադրումը,

• շրջակա միջավայրի պահպանության կրթական ծրագրերի իրականացումը, 
էկոտուրիզմի, հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների կազմակերպումը:



Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների պահպանության և օգտագործման 

բնագավառի 2021-2025 թվականների պետական ծրագիր

ԲՀՊՏ-ների պահպանության և օգտագործման բնագավառի 2021-2025 թթ. 
պետական ծրագրի նպատակը պետք է լինի Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների նոր՝ 2021թ. 
ռազմավարության  իրականացման նպատակով արդյունքների, 
պատասխանատուների, ֆինանսավորման աղբյուրների, ինչպես նաև 
գործողությունների սահմանումը և դրանց կատարման   ժամկետների 
պլանավորումը:

Երկարաժամկետ պլանավորման և հեռանկարային տեսլականի իրագործման 
նպատակով առաջարկվում է ԲՀՊՏ-ների պահպանության և օգտագործման 
բնագավառի պետական ծրագրում ներառել 10 -ամյա ցիկլ՝ 2021 – 2030 թ-րը:

ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների նոր ռազմավարությունը և 
առաջարկվող 2021-2030 թվականների գործողությունների ծրագիրը պետք է 
հաստատվեն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ՝ որպես երկրի կայուն զարգացման 
առաջնահերթություն և  գերակա խնդիր: 

ԲՀՊՏ-ների պահպանության և օգտագործման բնագավառի պետական ծրագրի 
իրականացման շարունակական մոնիթորինգը  կծառայի ԲՀՊՏ-ների 
համակարգի կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատմանը և 
գործողությունների վերանայմանը, ոլորտի  հաշվետվողականության և 
թափանցիկություն ապահովմանը:



ԲՀՊՏ-ների համակարգի  կազմակերպական ձևերը և 

գործունեությունը

Պահպանվող տարածքների կազմակերպական ձևերը,  դրանց նպատակները, 
խնդիրներն ու գործառույթները պայմանավորված են սոցիալական և 
էկոլոգիական համակարգերի տարածաժամանակային փոխազդեցություններով և 
պետք է բխեն դրանց  ֆունկցիոնալ ինտեգրման սկզբունքներից:

ԲՀՊՏ-րի համակարգի ձևավորման համար հաճախ կիրառվում են միայն 
էկոլոգիական մոտեցումները, որոնք առավելապես հաշվի են առնում բնական 
գործոնները, սակայն երբեմն թերագնահատում են տարածական 
հիմնախնդիրները և սոցիալմշակութային ասպեկտները: 

ԲՀՊՏ-րի կառավարման/պլանավորման կարևոր գործիքներից են լանդշաֆտային 
պլանավորումը, էկոհամակարգային և գեոէկոլոգիական համալիր մոտեցումները, 
որոնք հնարավորություն են ընձեռում էկոլոգո-տարածական վերլուծության 
հիման վրա բացահայտել ոչ միայն տարածքների բնապահպանական և 
պաշարային ներուժը, այլև որոշել դրանց  սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը, 
կատարել կանխատեսումներ և մշակել զարգացման հեռանկարային ծրագրեր:

Կարևոր է մի կողմից համապատասխանեցնել ՀՀ ԲՀՊՏ-րի համակարգը ԲՊՄՄ 
միջազգային կատեգորիաներին, մյուս կողմից ձևավորել դրանց կառավարման 
նոր մոդելներ (այլընտրանքային, ոչ միայն պետական) և ներառական համակարգ:



Կնսաբազմազանության պահպանության ու կայուն 

օգտագործման գործում ԲՀՊՏ - րի նշանակությունը

Հայաստանի Բույսերի Կարմիր Գրքում գրանցված  452 տեսակի բարձրակարգ 
բույսերից ԲՀՊՏ-ներում ներկայացված են 166-ը (36.7 %), Հայաստանի 
Կենդանիների Կարմիր Գրքում գրանցված 155 տեսակի անողնաշարավորներից՝ 
95-ը (61.3 %), իսկ 153 տեսակի ողնաշարավորներից՝ 96-ը (61.3  %): 

Կենսաբազմազանության ներկայացվածությունը ապահովելուև և ԲՀՊՏ-ների դերը
դրանց պահպանության ու կայուն օգտագործման գործում  հստակ գնահատելու 
նպատակով գիտական թեմատիկ ուսումնասիրությունների կազմակերպումը 
մնում է որպես  առաջնահերթություն: 

Դրանք կնպաստեն կենսաբազմազանության մոնիտորինգի համակարգի և տվյալների 
բանկի ձևավորմանը:

ԿՊ-րում պետք է նախատեսել.

• ԲՀՊՏ-ների համապատասխան գոտիներում օգտագործման ենթակա և 
զարգացման տնտեսական ներուժ ունեցող տարածքների կենսապաշարների 
գույքագրման և գնահատման միջոցառումները,

• ԲՀՊՏ–ների  անտառային կենսաբազմազանության գույքագրման, գնահատման և 
կառավարման պլանավորման հստակ մեթոդները և խնդիրները,

• ԲՀՊՏ-ներից անմիջական կախվածություն (կերհանդակներ, ուտելի և դեղատու 
բույսերի, հատապտուղների ու թափուկի հավաք, որս, ռեկրեացիա) ունեցող 
համայնքների համար կենսաբազմազանության ավանդական օգտագործման 
գոտիների կառավարման սկզբունքները,

• ԲՀՊՏ–ների վերաբերյալ տեղեկատվության կառավարման միասնական 
համակարգի ձևավորումը:



ԲՀՊՏ-ների դերը լանդշաֆտային  բազմազանության 

պահպանության ու կայուն օգտագործման գործում

ԲՀՊՏ-ները հանդես են գալիս նաև լանդշաֆտի մակարդակով կայուն 

բնօգտագործման հնարավորությունները ցուցադրելու համար: 

Հայաստանի ԲՀՊՏ-ներում դեռևս անբավարար են ներկայացված 

կիսաանապատային և տափաստանային լանդշաֆտները, ինչպես նաև ջրային 

էկոհամակարգերը և խոնավ տարածքները,  որոնք հարուստ են հազվագյուտ 

կենսաբազմազանությամբ և ինքնատիպ համակեցություններով:

Լանդշաֆտների տարածաժամանակային փոփոխությունների գնահատումը և 

հողօգտագործման լանդշաֆտային ադապտացումը հանդիսանում է 

տարածքների կառավարման և լանդշաֆտա էկոլոգիական պլանավորման 

հիմնական միջոցը: 

ԲՀՊՏ-ներում լանդշաֆտային պլանավորման միջոցով կարող են կանխատեսվել ԿՓ 

հետևանքով կանխատեսվող կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ   

ազդեցությունները,լանդշաֆտների կառուցվածքի և գործառույթների վրա 

մարդածին և բնական ազդեցությունները: 

Լանդշաֆտային պլանավորման գործիքակազմը ԲՀՊՏ-ների ԿՊ-ներում կարող է 

կիրառվել բնօգտագործման տարբեր ձևերի և լանդշաֆտների բաղադրիչների 

միջև փոխազդեցությունների վերհանման նպատակով:



Լանդշաֆտային բազմազանության ներկայացվածության 

ապահովման և պլանավորման առաջարկվող միջոցառումներ

ԲՊՄՄ/IUCN -ը Լանդշաֆտային պլանավորումը սահմանում է որպես շարունակական 
գործընթացի կազմակերպում ` մարդկային հասարակության համար տարածքի 
օպտիմալ օգտագործման հասնելու նպատակով` պահպանելով բնության 
արտադրողականությունն ու գեղեցկությունը:

• Լանդշաֆտային բազմազանության ներկայացվածության ապահովման 
գործողությունների իրականացում՝ ելնելով ոչ միայն  ԲՀՊՏ-ների համակարգում 
նրանց զբաղեցրած տարածքների սակավությունից (%, հա), այլև  գոյություն 
ունեցող և կանխատեսվող  մարդածին և բնական ազդեցությունների հետևանքով 
նրանց  վտանգվածության աստիճանից, 

• ԲՀՊՏ–ների համակարգի ընդլայնում ի հաշիվ առավել խոցելի (և առավել արագ 
փոփոխվող) ալպյան, անտառային, լեռնամարգագետնային, ջրային և խոնավ 
տարածքների, (հաշվի առնելով, որ ԿՓ արդյունքում կանխատեսվում է ՀՀ արիդ 
լանդշաֆտների՝կիսաանապատային և տափաստանային լանդշաֆտների  
ընդլայնում),

• ԲՀՊՏ-ների համակարգում պահպանության տեսանկյունից առավել վտանգված և 
օգտագործման համար  առավել արժեքավոր լանդշաֆտների գոտիավորում և 
հավասարակշռված կառավարում, 

• Լանդշաֆտային պլանավորման գործիքակազմի կիրառումը ԲՀՊՏ-ների ԿՊ-
ներում բնօգտագործման տարբեր ձևերի և լանդշաֆտների բաղադրիչների միջև 
փոխազդեցությունների վերհանման նպատակով,

• ԲՀՊՏ-ների կառավարման պլանավորման, տարածքների զարգացման, 
հողօգտագործման սխեմաների, ճյուղային զարգացման և լանդշաֆտային 
պլանավորման գործընթացների ինտեգրում:



էկոհամակարգային ծառայությունների ապահովման 

խնդիրներում ԲՀՊՏ-ների դերի բարձրացում

ԲՀՊՏ-ները դիտարկվում են որպես էկոլոգիական կայունության և 
էկոհամակարգային ծառայությունների (ԷԾ) պահպանման ու վերականգնման 
գոտիներ: 

Չնայած ազգային ռազմավարական փաստաթղթերում ամրագրված տարբեր 
գործողությունների, այնուամենայնիվ ՀՀ ԲՀՊՏ-րում էկոհամակարգային 
ծառայությունները դեռևս  չունեն տնտեսական զգալի նշանակություն:

Այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է.

• Վերլուծել  2013թ.–ից հետո էկոհամակարգային ծառայությունների տնտեսական 
գնահատման բնագավառում մշակված ՀՀ իրավական ակտերն ու այդ 
ուղղությամբ իրականացված ուսումնասիրությունները և ներկայացնել 
օրենսդրության կիրարկման գործնական խնդիրները:

• Գնահատել ԲՀՊՏ–ների առանցքային կենսավայրերը/ապրելավայրերը ըստ 
նշանակության և զգայունության`՝ էծ-րի տեսակների, տարածքների 
օգտագործման նպատակների և ծավալների սահմանման համար (պահպանում, 
զարգացում և վերականգնում),

• Հստակեցնել ԲՀՊՏ-րում (ըստ կատեգորիաների և գոտիների) կենսաբանական 
պաշարների գնահատման և օգտագործման ենթակա չափաքանակների որոշման 
մեխանիզմները,

• Մշակել ԲՀՊՏ–ների կենսաբազմազանության և Էկոհամակարգային 
ծառայությունների տնտեսական արժեքի գնահատման, վճարների սահմանման ու 
ներդրման հստակ միջոցառումները: 



ԲՀՊՏ-ները և կլիմայի փոփոխության և անապատեցման 

հիմնահարցերը

ԲՀՊՏ-ները ապահովում են բնական վիճակին մոտ գտնվող էկոհամակարգերի 
ածխածնի ակտիվ կուտակումը` նպաստելով մթնոլորտում ջերմոցային գազերի 
քանակության կրճատմանը:

Կարևոր է ԲՀՊՏ-ների դերը էկոհամակարգերի ամբողջականության, «կլիմայական 
ապաստաններ» - ի ձևավորման,  միկրոկլիմայի կայունության,  բնական 
աղետների մեղմացման,  ջրաջերմային բալանսի կարգավորման, ինչպես նաև 
հողերի էրոզիայի և անապատեցման կանխարգելման հարցերում: 

2014-2020 թվականների պետական ծրագրի 3.8 կետով նախատեսվում է ԲՀՊՏ-ների 
էկոհամակարգերի և ԷԾ-ների վրա կլիմայի փոփոխության և անապատացման    
հետևանքների մեղմացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում և 
իրականացում: 

Սակայն նմանատիպ ծրագիր առայժմ չի մշակվել և ԿՓ տեսանկյունից 2014թ. 
ռազմավարության մեջ արված վերլուծությունները  թույլ են արտահայտված 2014-
2020 թվականների պետական ծրագրի միջոցառումների պլանում:

ԲՀՊՏ-ների Կառավարման Պլանները հաճախ տարբեր կերպ են անդրադառնում 
կլիմայի փոփոխման հնարավոր սցենարների դեպքում կենսաբազմազանության, 
լանդշաֆտների և էկոհամակարգերի (համակեցությունների) ներկա կամ 
կանխատեսելի խոցելիության աստիճանի գնահատմանը, հետևանքների 
մեղմացմանը ու հատուկ պահպանության ենթակա տարածքների, արեալների 
կամ տեսակների մասով միջոցառումների իրականացմանը:

ԲՀՊՏ – ներում  կենսաբազմազանության  տարածվածության և տեսակային կազմի 
վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության կանխատեսման ուղղությամբ 
իրականացվող հետազոտությունները դեռևս բավական սահմանափակ են: 



ԿՓ և անապատեցման   ազդեցությունների մեղմացմանն 

առաջարկվող գործողություններ   

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը  նպատակ է հետապնդում 2050 թվականին հասնել 
էկոհամակարգերի համար ջերմոցային գազերի արտանետումների չեզոք 
մակարդակի, ԲՀՊՏ–ների համակարգում պետք է`

• Ներառել ածխածնի կուտակման բարձր ներուժ ունեցող նոր էկոհամակարգերը 
(անտառներ, ջրաճահճային տարածքներ, լեռնային և ալպյան մարգագետիններ), 
պետք է կենտրոնանալ էկոհամակարգերի ածխածնի պաշարների մոնիթորինգի, 
ածխածնի կլանման կարողությունների գնահատման և բարելավման, բնական 
աղետների ռիսկերի կառավարման և նվազեցման խնդիրների վրա:

• Վերլուծել 2014թ-ից հետո մշակված ՀՀ ազգային ռազմավարական 
փաստաթղթերում և ծրագրերում (Կենսաբազմազանության ազգային զեկույցներ, 
հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն, ԿՓ ազգային 
հաղորդագրություններ, ԿՌԳԱԾ, Ազգային մակարդակով սահմանված 
ներդրումներ և այլն) ԿՓ վերաբերյալ ԲՀՊՏ-ներին և կենսաբազմազանությանը 
առնչվող նյութերն ու ներկայացնել ինտեգրված առաջարկներ,

• Սահմանել ԲՀՊՏ-ների կառավարման պլաններում կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության նկատմամբ խոցելի էկոհամակարգերում հնարավոր 
փոփոխությունների կանխատեսման, մեղմման ու հարմարվողականության 
միջոցառումների պլանավորմանն առնչվող պահանջները,

• Ապահովել ԲՀՊՏ–ների  վրա  բնական և մարդածին բացասական 
ազդեցությունների, քարտեզագրման, գնահատման, աղետների և կլիմայական 
ռիսկերի կառավարման նպատակով  գիտական ուսումնասիրությունների 
իրականացումը և ծրագրերի մշակումը,

• ԲՀՊՏ–ների համակարգում ներառել ածխածնի կուտակման բարձր ներուժ 
ունեցող նոր էկոհամակարգերը (անտառներ, ջրաճահճային տարածքներ, 
լեռնային և ալպյան մարգագետիններ):



ԲՀՊՏ-ների զարգացման գործընթաց

Վերջին տարիներին իրականացվել են  ԲՀՊՏ-ների ցանցի ընդլայնման, 
կառավարման համակարգի բարելավման, օրենսդրության կատարելագործման, 
ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների բարելավման, կադրային ապահովության 
բարելավման բազմաթիվ ծրագրեր: 

Սակայն պահպանվող տարածքների ստեղծման ուղղությամբ նախաձեռնված 
գործողությունները դեռևս չեն ապահովում Այիչիի 11-րդ նպատակային խնդրի 
պահանջը՝ ըստ որի մինչև 2020 թ. յուրաքանչյուր երկրում ՊՏ-ները պետք է 
զբաղեցնեն ընդհանուր տարածքի 17 %-ը: 

ՀՀ ԲՀՊՏ–ների համակարգի զարգացման նպատակով մշակվելիք նոր 
ռազմավարության փաստաթղթում անհրաժեշտ է պլանավորել չափելի, հստակ, 
ռեսուրսների և կարողությունների առկայության տեսանկյունից իրատեսական   
միջոցառումներ, այդ թվում՝

• Նոր ԲՀՊՏ–ների ստեղծման և համակարգի զարգացման համար կիրառել դրանց 
տեղադիրքի, խտության և  տեղաբաշխման հստակ մոտեցումներ`՝ ապահովելով 
և ՊՏ-ների հնարավորինս կապակցված և ռեպրեզենտատիվ ցանց:

• Խուսափել հողօգտագործման կոնֆլիկտների տեսանկյունից դրանց 
գերխտացումից,

• Սահմանել ԲՀՊՏ-ների համակարգից դուրս գտնվող Էմերալդ ցանցի 
տարածքների իրավական կարգավիճակը:



Մշակութային ժառանգության ներկայացվածությունը

ԲՀՊՏ–ների համակարգը հանդիսանում է Հայաստանի բնական և մշակութային 
ժառանգության պահպանության և օգտագործման ամենաէական միջոցներից 
մեկը: 

Բնական էկոհամակարգերի և պատմահնագիտական լանդշաֆտների համատեղ 
պահպանությունը նպաստում է տարածքների ինտեգրված կայուն զարգացմանը:

Հուշարձանների պահպանական գոտիների տարածքը դասվում է 
պատմամշակութային նշանակության հողերի կատեգորիային և ունի այդ հողերի 
համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգավիճակ և օգտագործման ռեժիմ:

Այս տեսակետից անհրաժեշտ է հստակեցնել.

• ԲՀՊՏ-ներում կիրառվող բնօգտագործման սահմանափակումների և պատմական 
հուշարձանների պահպանության ռեժիմների իրավական կանոնակարգումը,

• Հուշարձանների պեղումների,  վերականգնման, օգտագործման և նորոգման 
աշխատանքների  կանոնակարգումը ԲՀՊՏ-ներ տարածքում,

• Համընկնող պահպանության գոտիների ռեժիմների ներդաշնակեցման, 
կառուցապատման և լանդշաֆտի պահպանման հետ կապված իրավական 
խնդիրները,

• Պահպանության և տուրիզմի նպատակով հուշարձանների օգտագործման 
ծրագրերի և միջոցառումների  պատասխանատվությունները:



ԲՀՊՏ-ների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությանն առնչվող 

միջոցառումներ

ՀՀ ԲՀՊՏ–ների համակարգի զարգացման նպատակով մշակվելիք նոր 
ռազմավարության փաստաթղթում և դրանից բխող գործողությունների ծրագրում  
անհրաժեշտ է.

• Վերլուծել 2014-2020 թվականների պետական ծրագրով նախատեսված 
օրենսդրության կատարելագործման միջոցառումների արդյունքները, 

• Վերանայել ԲՀՊՏ-ների մասին նոր օրենքի նախագիծը, նրանից բխող իրավական 
ակտերը, ապահովել դրանց համապատասխանեցումը և հաստատումը,

• Անդրադառնալ կենսաբազմազանության պահպանմանն առնչվող 
ռազմավարական փաստաթղթերում ներկայացված օրենսդրական 
առաջարկներին,

• Բնապահպանական հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքների` 
էկոլոգիական միջանցքների և <<Էմերալդ ցանցի>> (Emerald Netwօrk) 
առանձնացված և կարգավիճակ չունեցող տարածքներում  սահմանել  
պահպանության իրավական ռեժիմներ,

• ԲՀՊՏ-ների մասին նոր օրենքում կանոնակարգել նոր ստեղծվող ԲՀՊՏ-ների կամ 
պահպանության իրավական այլ ռեժիմ ունեցող տարածքների (էկոլոգիական 
միջանցքներ, էմերալդ տարածքներ, Գեոպարկեր և այլն) հետ կապված 
սեփականատերերի փոխհատուցման և խրախուսման մեխանիզմների հետ 
կապված իրավական խնդիրները,

• Իրականացնել ԲՀՊՏ-ների սահմանների իրավական ակտերով ամրագրման 
գործողություններ:



ԲՀՊՏ-ների կառավարման  չափորոշիչներ և սկզբունքներ

ԲՀՊՏ-ների կառավարման չափորոշիչները և սկզբունքները պետք է բխեն  ԲՀՊՏ-
ների համակարգի   զարգացման տեսլականից, նոր ռազմավարության  
պահանջներից և ԲՀՊՏ-ների նպատակային նշանակության ապահովման 
անհրաժեշտ պայմաններից: 

Դրանք պետք է հաշվի առնեն նաև հետևյալ պահանջները.

• ԲՀՊՏ-ների ոլորտում միջազգային հանձնառությունների իրականացումը,

• կառավարչական որոշումների համապատասխանությունը տվյալ ԲՀՊՏ-ի 
զարգացման երկարաժամկետ տեսլականին,

• հստակ, իրատեսական, պարզ, ընկալված և չափելի նպատակների սահմանումը,

• կառավարման պլանների իրականացման ժամանակային, մարդկային, 
տեխնիկական և ֆինանսական պահանջվող ռեսուրսների առկայությունը,

• միջոլորտային համակարգումը, հողօգտագործման պլանավորումը և 
կոնֆլիկտների հաղթահարումը, 

• ԲՀՊՏ-ների ստեղծման և կառավարման գործընթացներին հասարակության 
մասնակցությունը, միջդիսցիպլինար համագործակցությունը,

• բնական միջավայրում բուսական և կենդանական կենսունակ պոպուլյացիաների,  
դեգրադացված էկոհամակարգերի,  վտանգված ու անհետացող տեսակների 
պահպանումը,

• կենսաբանական ռեսուրսների կառավարումը` ապահովելով դրանց 
պահպանությունն ու կայուն օգտագործումը, 

• ենթակառուցվածքների վիճակը, զբոսաշրջության և սոցիալտնտեսական 
ազդեցությունները և հնարավորությունները,

• կառավարչական արդյունավետության մոնիտորինգի, վերանայման և 
գնահատման իրականացումը: 



ԲՀՊՏ-ների կառավարման համակարգի բարելավում

ԲՀՊՏ-ների համակարգի զարգացման հիմնական խոչընդոտներից են  գիտելիքահեն 
կառավարման փորձառության բացակայությունը, ոչ օպտիմալ ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը, օրենսդրության անկատարությունը և դրա կիրարկման ցածր մակարդակը, 
հանրային հաշվետվողականության և կառավարման նոր մոդելների (ոչ պետական) և 
մեխանիզմների բացակայությունը, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 
սակավությունը,  ինչպես նաև ոլորտի երկարաժամկետ զարգացման տեսլականների  
անհստակությունը:

Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության մոնիթորինգը, ինչպես նաև ԲՀՊՏ-ների 
կադաստրի վարումը դեռևս գտնվում են պլանավորման կամ խիստ հատվածային 
իրականացման փուլում:

ՀՀ ԲՀՊՏ–ների համակարգի զարգացման նպատակով մշակվելիք նոր ռազմավարության 
փաստաթղթում և դրանից բխող գործողությունների ծրագրում անհրաժեշտ է`

• Մշակել ԲՀՊՏ–ների սեփականության ոչ պետական ձևերի և կառավարման այլընտրանքային 
մոդելների (հավատարմագրային, համատեղ, համագործակցային, միջհամայնքային, 
մասնավոր և այլն) վերաբերյալ առաջարկներ/ծրագրեր,

• Ներդնել ԲՀՊՏ-ների գործունեության մոնիտորինգի, հաշվետվողականության և գնահատման 
համակարգի, ինչպես նաև  թափանցիկության և մասնակցային կառավարման  
չափորոշիչներ,

• Հստակեցնել ՀՀ ՇՄՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթները, նրա 
ենթակայության ներքո գործող Անտառային կոմիտեի և առանձին ՊՈԱԿ-րի կազմում գտնվող 
ԲՀՊՏ-ների կառավարման ռեժիմների նույնականացումը,

• Հիմնավորել ԲՀՊՏ-ների կառավարման կենտրոնացված մարմնի ստեղծման 
նպատակահարմարությունը,

• Մշակել ԲՀՊՏ-ների կառավարման այլընտրանքային մեխանիզմները:



ԲՀՊՏ-ների սահմանների վերանայում և հատվածայնության 

վերացում

ԲՀՊՏ-ների սահմանների վերանայումը, ընդլայնումը և հատվածայնության 
վերացումը 

պետք է ապահովի էկոհամակարգերի ամբողջականությունը և ազգային 
էկոլոգիական ցանցի ձևավորումը, ինչպես նաև ԲՀՊՏ-ների կառավարման և 
հսկողական գործառույթների  արդյունավետության բարձրացումը: 

Անհրաժեշտ է վերլուծել և գնահատել 2014-2020 թվականների պետական ծրագրի 
“Նոր ԲՀՊՏ-ների ստեղծման, գործող ԲՀՊՏ-ների սահմանների վերանայման 
ծրագրի մշակում” միջոցառումների իրականացման ընթացքը և ներկայացնել 
համապատասխան առաջարկներ տարածքների քարտեզագրման, ինչպես նաև 
համայնքների կողմից տարածքների նվիրաբերման և հողերի կատեգորիաների 
փոփոխության, ինչպես նաև վերանայված սահմանների հետագա կադաստրային 
գրանցման խնդիրների վերաբերյալ: 

ԲՀՊՏ-ների սահմանների վերանայման և հատվածայնության վերացման համար  
պետք է հաշվի առնել . 

• հողօգտագործման խնդիրները և դրանց ազդեցությունը ԲՀՊՏ-րի 
պահպանության և այլ հիմնական գործառույթների իրականացման վրա,

• ընդերքօգտագործման ներկա վիճակը և նախատեսվող ընդերքօգտագործման 
իրավունքով ծանրաբեռնված տարածքների վերաբերյալ նախագծերը խտացված 
արեալներով և կենսաբազմազանության հարստությամբ աչքի ընկնող և կորստի 
վտանգի առաջ գտնվող բնակմիջավայրերի տարածքները,   

• հիմնական սպառնալիքները, որոնք հանգեցնում են էկոհամակարգերի 
դեգրադացման ու մասնատման,

• էկոհամակարգերի խոցելիությունը, սահմանների փոփոխությունը, տեսակների 
տարածվածության բնական վիճակի պահպանումը:



ԲՊՄՄ/IUCN պահպանվող տարածքների 

դասակարգումը  

IA. STRICT NATURE RESERVE – Խիստ պահպանության 

ռեժիմով բնական արգելոց /անխաթար էկոհամակարգեր/, 

օգտագործվում է գիտական նպատակներով: Այս 

կատեգորիային պատկանում են ՀՀ արգելոցները:

IB. WILDERNESS AREA – Խիստ պահպանության ռեժիմով 

տարածք /բնության տեղամաս/ - օգտագործվում է 

հիմնականում վայրի բնության պահպանության նպատակով: 

II. NATIONAL PARK - Ազգային պարկ - էկոհամակարգերի 

պահպանություն, տուրիզմ: Այս կատեգորիային պատկանում 

են ՀՀ ազգային պարկերը:

III. NATURAL MONUMENT - Բնության հուշարձան - բնության 

տեսարժան օբյեկտների /համալիրների/ պահպանություն:  Այս 

կատեգորիային պատկանում են ՀՀ տարածքի բնության 

հուշարձանները:

IV. HABITAT/SPECIES MANAGEMENT AREA - Տեսակների և 

դրանց ապրելավայրերի պահպանություն ակտիվ 

կառավարման միջոցով: Այս կատեգորիային պատկանում են 

ՀՀ տարածքի  արգելավայրերը:

*V. PROTECTED LANDSCAPE/SEASCAPE – Ցամաքային և 

ծովային լանդշաֆտների պահպանություն, ռեկրեացիա: 

*VI.MANAGED RESOURCE PROTECTED AREA -

Կառավարվող ռեսուրսներով պահպանվող տարածքներ –

ռեսուրսների խնայողական օգտագործում:

Բնորոշ լեռնային լանդշաֆտներ, Խոսրով ՊԱ



ԲՀՊՏ-ների համապատասխանեցումը միջազգային 

չափանիշներին

ՀՀ օրենսդրությամբ դեռևս բացակայում են ԲՊՄՄ/IUCN չափորոշիչների V-րդ՝ 
(պահպանվող լանդշաֆտ) և VI-րդ՝ բնական պաշարների կառավարվող տարածք 
կատեգորիաների  ՊՏ-ները, ինչպես նաև Գեոպարկերի, Կենսոլորտային 
պահպանավայրերի և Նատուրա 2000 ցանցի ձևավորման կանոնակարգումը: 

Անհրաժեշտ է խթանել նաև տարածքների պահպանության տարբեր հայեցակարգերի 
կիրառումը (Եվրոպական դիպլոմ, Եվրոպարկերի անդրսահմանային 
պահպանվող տարածքներ, բնական ժառանգության տարածքներ, վայրի/բնական 
վիճակում գտնվող գետեր/ավազաններ, որոնք  գեղատեսիլ և «համեմատաբար 
անփոփոխ վիճակում գտնվող»  ապրելավայրեր և ռեկրեացիոն նշանակության 
անխախտ տարածքներ են):

ՀՀ ԲՀՊՏ – րի համակարգի զարգացման նպատակով մշակվելիք նոր 
ռազմավարության փաստաթղթում և դրանից բխող գործողությունների ծրագրում  
անհրաժեշտ է. 

• Մշակել  նոր կատեգորիաների ՊՏ-ների ստեղծման հայեցակարգ և 
գործողությունների ծրագիր,

• Զարգացնել ԲՊՄՄ/IUCN-ի դասակարգմամբ V-պահպանվող լանդշաֆտների և VI 
Կառավարվող ռեսուրսներով պահպանվող տարածքների համակարգը,

• Գեոպարկերի, Կենսոլորտային պահպանավայրերի և բնական ժառանգության 
տարածքների ձևավորում, Նատուրա 2000 և “Էմերալդ ցանցի” (Emerald Netwօrk) 
առանձնացված և կարգավիճակ չունեցող  տարածքների քարտեզագրում և 
պահպանության իրավական ռեժիմների սահմանում,

• Հիմնական էկոլոգիական միջանցքների և կենսավայրերի միացման ապահովում` 
կենդանիների անվտանգ տեղաշարժի նպատակով, պահպանության իրավական 
ռեժիմների սահմանում,

• Ռամսարի տարածքների ընդլայնում և կարգավիճակների վերանայում:



Շնորհակալություն

Արմեն Գևորգյան

Լեռնային տարածքների կայուն 

զարգացման Կովկասյան ցանց

www.sd-caucasus.com

email: armen_gevorgyan@mail.ru

Հեռ. +374 91 35 01 29


