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ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերության կողմից 

նախատեսվող Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքների հետևան-

քով ազդեցություն կրող Մատնունի ծիրանավոր բարձրալեռնային բուսատեսակի՝ ընկե-

րության կողմից իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրի (այսուհետ՝ Մատնունու 

Ծրագիր) 2015թ. աշխատանքների ընթացքի հակիրճ նկարագիրը: 

Նախապատմություն 

Մատնունի ծիրանավոր բարձրալեռնային բուսատեսակը որպես ծայրահեղ վտանգված 

տեսակ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) 

չափանիշ)՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բույսը Հայաստանում զբաղեցնում է 10 

քառ. կմ-ից պակաս տարածք: Բնության պահպանության միջազգային միության չափա-

նիշներով գնահատումը ցույց է տալիս, որ այն ԲՊՄՄ-ում պետք է գրանցվի որպես 

վտանգված տեսակ, չնայած բույսը դեռևս պաշտոնապես չի գնահատվել: 2012թ. Տվյալնե-

րով Ամուլսար լեռան վրա էր գտնվում աշխարհում հայտնի հինգ ենթապոպուլյացիանե-

րից մեկը, որոնցից երեքը Հայաստանի տարածքում են: ՄՖԿ թիվ 6 Կատարողական 

Ստանդարտում (ՄՖԿ ԿՍ6) ներառված 1b չափանիշների համաձայն Ամուլսարն ապահո-

վում է այս տեսակի համար Առաջին կարգի կարևոր (կրիտիկական) կենսամիջավայր, 

այսինքն՝ ‹‹Կենսամիջավայր, որտեղ հանդիպում են ծայրահեղ վտանգված և վտանգված 

hայտնի տեսակներ և համաշխարհային մակարդակով կենսամիջավայրը այդ տեսակի 

կառավարման 10 կամ ավելի քիչ առանձին տեղամասերից մեկն է››: Վերակառուցման և 

զարգացման եվրոպական բանկի թիվ 6 Կատարողական Պահանջի (ՎԶԵԲ ԿՊ6) համա-

ձայն Ամուլսարի լեռը նույնպես կրիտիկական կենսամիջավայր է այս տեսակի համար: 

Մնացորդային էական ազդեցությունների դեպքում ՄՖԿ ԿՍ6 և ՎԶԵԲ ԿՊ6 պահանջում են 

ներկայիս ընդհանուր թվաքանակի ավելացում այն տեսակների համար, որոնք կկորցնեն 

իրենց բնական աճելավայրը: Մասնագետների խորհրդատվության հիման վրա հանքարդ-

յունահանման Ծրագրի ԲՍԱԳ-ում եզրակացվել է, որ ամենայն հավանականությամբ 

Ամուլսարի վրա կմնա Մատնունի ծիրանավորի կայուն և կենսունակ պոպուլյացիա, 

սակայն առանձին բույսերի թվաքանակը առնվազն ժամանակավոր կնվազի հանքափոսե-

րի տեղամասում: Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունը աջակցում է գիտահետազոտական 
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ծրագրի իրականացմանը, որի նպատակն է հաստատել ողջամիտ ժամկետներում պո-

պուլյացիայի թվաքանակի ավելացում ապահովելու լավագույն մոտեցումը: Ծրագիրը 

նախատեսում է համապատասխան պայմաններ ստեղծել՝ բույսերը հանքարդյունահանու-

մից հետո հանքափոսերում վերականգնելու համար: Մատնունու Ծրագիրն իրականաց-

վում է ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Բուսաբանության ինստիտուտի (ԲԻ), 

Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու (ՔՀԲԱ) և Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քըն-

սալթնթս (ԹԻՔ) ընկերության հետ համատեղ: Այն կշարունակվի մինչև 2020թ.: 

Սույն հաշվետվությունը ամփոփում է 2015թ. փետրվարին ՔՀԲԱ-ում անցկացված մեկ-

նարկային խորհրդակցությունից հետո ինը ամիսների ընթացքում կատարված աշխա-

տանքների արդյունքները: Խորհրդակցության ընթացքում գործընկերները սահմանել էին 

յուրաքանչյուրի գործառույթները Մատնունու գիտահետազոտական ծրագրում, ինչպես 

նաև օրացուցային տարվա մնացած ժամանակահատվածում նախատեսվող գործողու-

թյունների ժամանակացույցը: Նախատեսվող ասպիրանտական աշխատանքները Հայաս-

տանում և Քեմբրիջում դեռևս չեն սկսվել ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից՝ 

տվյալ բուսատեսակի հետ կապված աշխատանքների համար թույլտվություն ստանալու 

ձգձգման, և դրանից հետևող՝ ԲԻ-ի հետ պայմանագրի կնքման ուշացման պատճառով:  

2015թ. հիմնական արդյունքներն էին՝ 

Մատնունու ծրագրի նախաձեռնում և պահպանման օբյեկտների կառուցում 

2015թ. հուլիսից հոկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Սևանի բուսաբանական 

այգում կառուցվել են ջերմոցն ու մի շարք ռոկարներ (քարերի այգի): Ջերմոցը բաղկացած 

է երեք սենյակներից: Մեկը նախասենյակն է, մյուս երկուսն ունեն առանձին ջեռուցման և 

ջրամատակարարման համակարգ, որը թույլ է տալիս կառավարել միջավայրը և փորձա-

րարական նպատակներով փոփոխել այն: Երկու ռոկար է կառուցվել Սևանի բուսաբանա-

կան այգում, այնուհետև ևս մի քանի ռոկար Ամուլսար լեռան Հյուսիսային Էրատոյի գա-

գաթին: Նշված բոլոր կառույցներում տարածքներ կհատկացվեն Մատնունի ծիրանավորը 

և հայկական բարձրալեռնային այլ բուսատեսակներ աճեցնելու և ուսումնասիրելու 

համար: Բուսականության վերականգնման իր ծրագրի շրջանակներում Գեոթիմը նուն-

պես կառուցել է օժանդակ հարմարություններ Գնդեվազ և Սարավան գյուղերում: 
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Վաղ մշտադիտարկման արդյունքները 

Ամուլսար լեռան վրա Մատնունի ծիրանավորի առաջին երեք տարիների մշտադիտարկ-

ման արդյունքները ցույց տվեցին, որ երկու տարում բույսերը աճել են միջինը 32 սմ2: 

Յուրաքանչյուր տարի բույսերի մոտավորապես 50%-ը ծաղկում են: Ամենայն հավանակա-

նությամբ ծաղկելու համար բույսերը պետք է հասնեն շեմային չափի: Արդյունքներն 

առավել հստակ կլինեն եկող տարիներին դեմոգրաֆիական տվյալների հավաքագրումից 

հետո:  

Հայաստանի տարածքում նշված բուսատեսակի տեղաբաշխվածության վերաբերյալ 

գիտելիքների զարգացում 

2015թ. Հայաստանում իրականացված գիտարշավների ընթացքում նախկինում չհետա-

զոտված տարածքում հայտնաբերվել է Մատնունի ծիրանավորի երկու նոր ենթապոպուլ-

յացիա: Վատ եղանակային պայմանների պատճառով հնարավոր չեղավ իրականացնել 

մանրամասն հետազոտություն բարձրադիր բոլոր լեռների վրա, որտեղ 20-րդ դարում 

արձանագրվել էր այս բուսատեսակը, սակայն, բույսերը չհայտնաբերվեցին գրանցված 

աճելավայրերում: 

Արդյունավետ տեղափոխում 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից թույլտվություն ստանալուց հետո Ամուլսար 

լեռան վրա՝ Տիգրանես և Արտավազդես լեռնագագաթներից (նախատեսվող բացահանքերի 

տարածքում) հավաքվել է Մատնունի ծիրանավորի 1685 առանձնյակ: Հավաքած բույսերը 

տեղափոխվել են Սևանի բուսաբանական այգի: Հավաքումը ծրագրվել է այնպես, որ 

որքան հնարավոր է շատ բույս պահպանվի: Առանց արմատները վնասելու՝ բույսերի հան-

ման լավագույն տեխնիկան որոշելու նպատակով կատարվել էին նախնական փորձար-

կումներ: Նախատեսվող բացահանքերի սահմաններում հանված բույսերի թիվը մոտավոր 

հաշվված 1500 բույսերից 12%-ով շատ էր: 

Ընդհանուր եզրակացություն 

2015թ. իրականացված հետազոտությունն արդեն տվել է նախնական դրական արդյունք-

ներ. կատարվել է բույսերի արդյունավետ տեղափոխում, ինչպես նաև նկատվել են ջերմո-

ցում ու արհեստական ռոկարում լավ գոյատևելու նախնական նշաններ: 
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1 Ներածություն 

1.1 Սույն փաստաթղթի նպատակն ու բովանդակությունը  

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերության (այսուհետ՝ 

Լիդիան) կողմից նախատեսվող Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխա-

տանքների հետևանքով ազդեցություն կրող բարձրալեռնային Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի՝ ընկերության կողմից իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրի 

(այսուհետ՝ Մատնունու Ծրագիր) 2015թ. աշխատանքների ընթացքի հակիրճ նկարագիրը:  

Մատնունու Ծրագրի նպատակն է կատարել Մատնունի ծիրանավորի համար՝ տեսակի 

հետ կապված գործողությունների պլանի պահանջները: Նշված պլանը Ամուլսարի ոսկու 

հանքի Ծրագրի կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի մասն է կազմում: 

Մատնունի ծիրանավոր բարձրալեռնային բուսատեսակը որպես ծայրահեղ վտանգված 

տեսակ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) 

չափանիշ)՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բույսը Հայաստանում զբաղեցնում է 10 

քառ. կմ-ից պակաս տարածք: Բնության պահպանության միջազգային միության չափա-

նիշներով գնահատումը ցույց է տալիս, որ այն ԲՊՄՄ-ում պետք է գրանցվի որպես 

վտանգված տեսակ, չնայած բույսը դեռևս պաշտոնապես չի գնահատվել: 2012թ. 

դրությամբ, Ամուլսար լեռան վրա գտնվում էր աշխարհում հայտնի հինգ ենթապոպուլյա-

ցիաներից մեկը, որոնցից երեքն Հայաստանի տարածքում են: ՄՖԿ թիվ 6 Կատարողական 

Ստանդարտում (ՄՖԿ ԿՍ6) ներառված 1b չափանիշների համաձայն Ամուլսարն ապահո-

վում է այս տեսակի համար Առաջին կարգի կարևոր (կրիտիկական) կենսամիջավայր, 

այսինքն՝ ‹‹Կենսամիջավայր, որտեղ հանդիպում են ծայրահեղ վտանգված և վտանգված 

hայտնի տեսակներ, որտեղ այդ կենսամիջավայրը համաշխարհային մակարդակով այդ 

տեսակի կառավարման 10 կամ ավելի քիչ առանձին տեղամասերից մեկն է››: Վերակա-

ռուցման և զարգացման եվրոպական բանկի թիվ 6 Կատարողական Պահանջի (ՎԶԵԲ 

ԿՊ6) համաձայն Ամուլսարի լեռը նույնպես կրիտիկական կենսամիջավայր է այս տեսակի 

համար: 

Մնացորդային էական ազդեցությունների դեպքում ՄՖԿ ԿՍ6 և ՎԶԵԲ ԿՊ6 պահանջում են 

ներկայիս ընդհանուր թվաքանակի ավելացում այն տեսակների համար, որոնք կկորցնեն 

իրենց բնական աճելավայրը: Մասնագետների խորհրդատվության հիման վրա հանքարդ-

յունահանման Ծրագրի ԲՍԱԳ-ում 2015թ. փետրվարին եզրակացվեց, որ ամենայն հավա-
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նականությամբ Ամուլսարի վրա կմնա Մատնունի ծիրանավորի կայուն և կենսունակ 

պոպուլյացիա, սակայն առանձին բույսերի թվի առնվազն ժամանակավոր նվազում տեղի 

կունենա հանքափոսերի հետ նրանց համընկնումով պայմանավորված (նկ. 1): Չնայած 

բույսերը շրջանցելուն կամ դրանց հասցվող վնասը նվազագույնի հասցնելուն ուղղված 

միջոցառումներին, հանքարդյունահանման Ծրագրի գործողությունների արդյունքում 

հեռացվելու է Ամուլսարում գտնվող բույսերի ընդհանուր թվի մոտավորապես 21%-ը: 

Հետագա ազդեցություններ կարող են առաջանալ ոչ կայուն (ֆուգիտիվ) փոշու և միկրո-

կլիմայի փոփոխությունների հետևանքով: Մասնագետները գտնում են, որ նույնիսկ 

ռեինտրոդուկիայի ծրագիր չիրականացնելու դեպքում Ամուլսարի վրա կմնա կենսունակ 

պոպուլյացիա, սակայն բույսերի քանակի կամ պոպուլյացիայի զբաղեցրած տարածքում 

հաշվեկշռի ավելացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնապահպա-

նական գործողություններ: 

  

Նկար 1. Հանքարդյունահանման Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը Մատնունի 

ծիրանավորի համար կրիտիկական համարվող կենսամիջավայրի վրա 

Մատնունու Ծրագիրը նախատեսում է համապատասխան պայմաններ ստեղծել՝ բույսերը 

հանքարդյունահանումից հետո հանքափոսերում վերականգնելու համար, բայց, քանի որ 

նախկինում այս տեսակի համար վերականգնման ծրագիր չի իրականացվել, Տեսակների 
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հետ կապված գործողությունների պլանը ներառում է գիտահետազոտական և փորձարա-

րական նախագիծ՝ հաստատելու ողջամիտ ժամկետներում պոպուլյացիայի թվաքանակի 

ավելացում ապահովելու լավագույն մոտեցումը: 

Լիդիանը գիտահետազոտական և փորձարարական այս աշխատանքն իրականացնում է` 

համագործակցելով ՀՀ ԳԱԱ ԲԻ-ի, Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու և 

Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս ընկերության հետ՝ Բոդսի Էքոլոգիի մասնագետների 

հետ միասին: Մատնունու Ծրագիրն իրականացվելու է մինչև 2020թ.: 

Սույն հաշվետվությունը ամփոփում է 2015թ. փետրվարին Քեմբրիջի համալսարանի 

բուսաբանական այգում անցկացված մեկնարկային խորհրդակցությունից հետո ինը 

ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները: Խորհրդակցության 

ընթացքում գործընկերները սահմանել էին յուրաքանչյուրի գործառույթները գիտահետա-

զոտական ծրագրում, ինչպես նաև օրացուցային տարվա մնացած ժամանակահատվածում 

նախատեսվող գործողությունների ժամանակացույցը: 

 



9 

 

2 Մատնունու Գիտահետազոտական ծրագիր. կառավարում և 

պահպանման տարածքներ 

2.1 Կառավարում 

Ծրագրի մեկնարկային խորհրդակցությունն (տես Հավելված 1) անցկացվեց Քեմբրիջի 

համալսարանի բուսաբանական այգում: Խորհրդակցության ընթացքում որոշվեցին 

հիմնական գործառույթներն ու պարտականությունները: 

Լիդիանի և ԲԻ-ի միջև դեռևս պետք է կնքվի պայմանագիր: Պայմանագիրը կախված էր 

Արտավազդեսի և Տիգրանեսի բացահանքերի տարածքից բույսերի տեղափոխման թույլ-

տվության հաստատումից: Թույլտվությունը տրվեց 2015թ. օգոստոսին: 

Այժմ ԲԻ-ի հետ բանակցություններ են անցկացվում Երևանում և Սևանում գտնվող 

ասպիրանտ ուսանողի, նրա ղեկավարի, բույսերի խնամքով զբաղվող աշխատողի, ինչպես 

նաև պոպուլյացիայի նախկին աճելավայրերը և հնարավոր նոր աճելավայրեր կրկին 

այցելելու նպատակով գիտարշավների, Սևանում ջերմոցի և ռոկարների պահպանման 

համար նախատեսվող բյուջեի հաստատման վերաբերյալ: 

ԲԻ-ի պայմանագիրը ներառում է՝ 

1) ասպիրանտ ուսանողի ղեկավարում (տես ստորև), 

2) Մատնունի ծիրանավորի և Մատնունի քարանձավային տեսակների կորիզաբա-

նական ուսումնասիրություններ, 

3) օգնել խնամելու ջերմոցն ու ռոկարները Սևանի բուսաբանական այգում, ինչպես 

նաև Մատնունու ծրագրի խմբի (Գեոթիմ, ԹԻՔ և ՔՀԲԱ) անդամներին տալ պահ-

պանման նոր օբյեկտներ մտնելու անսահմանափակ հնարավորություն, 

4) օգնել ներմուծելու բույսերը Սևանի բուսաբանական այգի, 

5) Ամուլսարի վրա Մատնունի ծիրանավորի հողակտորների մշտադիտարկում 2016-

2018թթ., 

6) գիտական/բուսաբանական խորհրդատվության տրամադրում, 

7) ներկայացնել մեկ ասպիրանտ ուսանողի ապրելու ծախսերի հաշվարկը, 

8) ապահովել 2016թ. դեպի Քեմբրիջ ուսանողի ուղևորությունը, 

9) տալ ցուցումներ ասպիրանտի տեխնիկական հարցերով օգնականին, 
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10) գիտարշավների անցկացում՝ Մատնունի ծիրանավոր հայտնաբերելու և գենետի-

կական հետազոտության համար նյութեր հավաքելու նպատակով, 

11) անհրաժեշտության դեպքում ներկա գտնվել ծրագրի հետ կապված խորհրդակցու-

թյուններին: 

2.2 Գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցող ասպիրանտներ  

2.2.1 Ասպիրանտի պարապմունքները Հայաստանում 

Թեկնածուն արդեն որոշվել է: Նրա ուսումնասիրությունները կսկսվի Լիդիանի և ԲԻ-ի 

միջև պայմանագրի հաստատումից հետո: Պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո 

ուսանողը կսկսի աշխատել Սևանի ջերմոցում բույսերի և սերմերի վրա: Նշված աշխա-

տանքը կդադարեցվի, երբ ձյան պատճառով Երևանից մեկնումը կդժվարանա: Աշխատան-

քը ձմռան ողջ ընթացքում կշարունակվի Երևանի բուսաբանական այգում: Ուսանողը 

կընթերցի առկա գրականությունը: Սևանում այգեպանը կխնամի բույսերը, ով կկարգավո-

րի ջեռուցումն ու կմաքրի ջերմոցի տանիքի ձյունը: 

Պայմանագիրը կնքելուն պես ՔՀԲԱ-ն կկազմակերպի ուսանողի ուսումը Քեմբրիջում: Սա 

նախատեսվում է 2016թ. վաղ ամռանը՝ մինչև Մատնունի ծիրանավորի ծաղկելը: Ուսում-

նական ծրագիրը տևելու է երկու ամիս, և այդ ընթացքում ուսանողը կգտնվի ՔՀԲԱ-ի 

այգեգործության բաժնի ղեկավար Ս. Փեթիթի ղեկավարության տակ: 

2.2.2 Ասպիրանտի պարապմունքները Քեմբրիջում 

2015թ. սեպտեմբերին Քեմբրիջի համալսարանի Բուսաբուծության ֆակուլտետի կայքում 

տեղադրվել էր Մատնունի ծիրանավորի ծագումնաբանությունն ու դրա տարածումն 

ուսումնասիրելու համար ասպիրանտի հայտարարություն, որի վերջնաժամկետը 2015թ. 

հոկտեմբերի 31-ն էր: Մինչ նշված ժամկետի ավարտը ոչ մի դիմորդ դիմում չէր ներկայաց-

րել: Հայտարարությունը կրկին տեղադրվեց՝ այս անգամ ավելի քիչ կենտրոնանալով 

հայերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների վրա: Մատնունու Ծրագրի խումբը կստուգի դիմում-

ները, և հարմար թեկնածուների հետ կանցկացվեն հարցազրույցներ: Հույս կա, որ ուսանո-

ղը պարապմունքները կսկսի 2016թ. գարնանային (ապրիլ) կամ աշնանային (հոկտեմբեր) 

եռամսյակի սկզբին: Ուսանողը գտնվելու է Քեմբրիջում, սակայն դաշտային սեզոնը 

(ամառ/աշուն) նա կանցկացնի Ամուլսարում: Ուսանողի կրթաթոշակը կախված է 

Լիդիանի կողմից երաշխավորվող ֆինանսավորումից: 
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2.3 Հետազոտական կենտրոններ 

2015թ. հունիսին խորհրդակցության ժամանակ ԲԻ-ի, Գեոթիմի, ՔՀԲԱ և ԹԻՔ ներկայա-

ցուցիչների կողմից հաստատվեց Սևանի բուսաբանական այգում ջերմոցի տարածքը: 

Տարածքը (Նկար 2) լքված էր, և անհրաժեշտ էր մաքրում: Հին ջերմոցը վերանորոգել չէր 

լինի: 

 

Նկար 2. Ջերմոցի տարածքը Սևանի բուսաբանական այգում, 2015թ. հունիսին 

Տարածքի մաքրման աշխատանքները սկսվեցին հունիսի վերջին: Ջերմոցի նախագիծը 

կազմել էր Ս. Արևշատյանը ՔՀԲԱ այցելելուց հետո և հաշվի առնելով Գնդեվազի տնկա-

րանի մոդելը: ԲԻ-ի, ԹԻՔ-ի և ՔՀԲԱ կողմից նախագիծը հավանության էր արժանացել: 

Ջերմոցի շինարարությունը ավարտվեց 2015թ. աշնանը և այն պատրաստ էր արդեն 

ընունելու տեղափոխված բույսերը (Նկար 3): Բույսերը տեղադրելու համար պատրաստ-

վեցին համապատասխան սեղաններ: Ջերմոցն ունի երկու հիմնական սենյակ 

օդափոխման և ջեռուցման առանձին համակարգով, ինչպես նաև նախասենյակ, որտեղ 

տեղադրվելու են սեղան և տեղեկատվական ցուցատախտակ: 

Ամուլսարի տեղափոխված առանձնյակները 2015թ. հոկտեմբերին տնկվեցին համապա-

տասխան անոթներում և տեղադրվեցին երկու հիմնական սենյակներում (Նկար 4): 



12 

 

 

Նկար 3. Նոր ջերմոցը Սևանի բուսաբանական այգում 

 

Նկար 4. Անոթներում տեղադրված Մատնունի ծիրանավորի առանձնյակները 

տեղափոխումից հետո 

Վերջնական սպասարկման աշխատանքները կավարտվեն մինչև ձմեռ: Բացառություն 

կլինեն օդափոխիչները, որոնք անհրաժեշտ են ամռանը ջերմաստիճանը նվազեցնելու 

համար: Օդափոխիչները կտեղադրվեն 2016թ. գարնանը: 
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Երկու ռոկարների տեղադրման համար մաքրվել է նոր ջերմոցի և լհին ջերմոցի միջև տա-

րածքը: Քարերը հավաքվել են և տարածքը հարթեցվել է: Ռոկարները կազմված են մանր 

խճաքարերից և հողից և Ամուլսար լեռան Տիգրանես լեռնագագաթից հավաքած քարերից 

(Նկար 5): Մի ռոկարում տնկվել են Տիգրանեսից բերված առանձնյակները, իսկ մյուսում՝ 

Արտավազդեսից բերված բույսերը: 

 

Նկար 5. Ռոկար Սևանի բուսաբանական այգում արդեն տնկված Մատնունի 

ծիրանավորի առանձնյակներով (2015թ. հոկտեմբեր): 

Ամուլսարում՝ Հյուսիսային Էրատոյի գագաթին կառուցվել է փորձնական չորս ռոկար 

(Նկար 6 և Նկար 7): Սա փորձնական տեղամաս է, որտեղ փորձ է արվելու բույսերը ներ-

մուծել լեռան վրա արհեստական աճելավայր: Ռոկարները կառուցելիս դրանց նախագիծը 

փոփոխության էր ենթարկվել: Առաջին ռոկարը կառուցվել էր քարերից, որոնք դրվել էին 

գոյություն ունեցող գլաքարի դիմաց, կիսագմբեթաձև: Այնուհետև քարերի արանքը հող էր 

լցվել, որը բավականին դժվար աշխատանք էր: Երկրորդ ռոկարը կառուցվել էր դարա-

վանդներով, անմիջապես մեծ գլաքարի դիմաց: Յուրաքանչյուր շերտում լցվել էր հող: 

Երրորդ և չորրորդ ռոկարները կառուցվել էին կիսազիկկուրատի ոճով, ռոկարների կենտ-

րոնում լցվել էին խճաքարեր և հող, ավելի մեծ քարերն օգտագործել էին շերտերի եզրեր 

ստանալու համար: Առաջին երկու ռոկարներում գլաքարերն ուղղված էին դեպի հարավ, 
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երրորդը՝ դեպի հյուսիս, իսկ չորրորդը՝ հյուսիս-արևելք: Յուրաքանչյուր ռոկարը կամար 

էր կազմում գլաքարի շուրջը և դրա դիմաց:  

 

 

Նկար 6. Ռոկար №2 Հյուսիսային Էրատոյի վրա (ապարներ հողի հիմքի վրա) 

 

Նկար 7. Ռոկար №3 Հյուսիսային Էրատոյի վրա (մանր խճաքարի և հողի շերտեր 

ժայռակտորի դիմաց) 
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2.4 Հակիրճ տեղեկանք 

Պոպուլյացիայի մոդելը ստանալու համար՝ որոշելու, թե որքան ժամանակ կպահանջվի 

պոպուլյացիայի վերականգնման համար, անհրաժեշտ են տեսակի էկոլոգիայի վերաբեր-

յալ տվյալներ, և թե ինչպես է այն աճում Ամուլսարի լեռան վրա: Մշակվել է մոնիտորինգի 

ծրագիր, որը թույլ կտա հավաքել աճի տեմպերի, ծաղկման և ստորև նկարագրվող այլ 

հատկանիշների վերաբերյալ տվյալներ: 

2.5 Մոնիտորինգի տեղամասեր 

2013թ. հիմնվել է մոնիտորինգի չորս տեղամաս, և ևս երկուսը 2014թ.-ին: Առաջին և 

երկրորդ տեղամասերը գտնվում են Լիդիանի կողմից առանձնացված կենսաբազմազա-

նության անձեռնմխելի տարածքում՝ Ամուլսար լեռան հարավային ծայրում: Երրորդ 

տեղամասն ընկած է Արտավազդեսի գագաթին, իսկ չորրորդը՝ Տիգրանեսի վրա: Վերջին 

երկու տեղամասերը գտնվում են հանքափոսերի տարածքի սահմաններում, այդ իսկ 

պատճառով ապագայում հնարավոր չի լինի մշտադիտարկել, քանի որ բույսերը տարած-

քից տեղափոխվելու են հանքարդյունահանմանը նախապատրաստվելու հետ կապված: 

Հինգերորդ և վեցերորդ տեղամասերը գտնվում են Էրատոյի վրա (Նկար 8): Տեղամասեր 1, 

2, 5 և 6-ի մոնիտորինգը կշարունակվի: 

2-6 տեղամասերի մոնիտորինգը կատարվել են 2015թ. հունիսին Փ. Քերիի, 

Ս.Արևշատյանի, Հ.Ասոյանի և Ս.Փեթիթի կողմից: Առկա են երեք տարվա տվյալներ 1-4 

տեղամասերի համար, և երկու տարվա տվյալներ՝ Տեղամասեր 1, 5 և 6-ի համար: 

Ենթադրվում է, որ թիվ 1 և 2 տեղամասերը հանքարդյունահանման աշխատանքների 

հետևանքով համեմատաբար ազդեցություն չեն կրի, մինչդեռ թիվ 5 և 6 տեղամասերը 

հավանական ազդեցություն կենթարկվեն փոշուց: 

Տեղամասերը գտնվում են հետևյալ կոորդինատներում (արևելյան, հյուսիսային)՝ 

Տեղամաս 1 0562533, 4396620 

Տեղամաս 2 0562246, 4397032 

Տեղամաս 3 0561435, 4397679 

Տեղամաս 4 0561564, 4398345 
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Տեղամաս 5 0560688, 4398974 

Տեղամաս 6 0560408, 4398953 

(Պրոեկցիան՝ UTM 38N, WGS84) 

 
Նկար 8 Մշտական մոնիտորինգի տեղամասերի տեղադրությունը. 

կարմիր գծերի սահմաններում ընկած տարածքները նախատեսվող բացահանքերն 

են (ինչպես ցույց է տրված ԲՍԱԳ-ում, 2015թ. մայիսին) և պատկերված են 

ելակետերը ցույց տալու համար 

Մատնունու մոնիտորինգի տեղամասեր 
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2.6 Արդյունքներ 

Ընդհանուր առմամբ գրանցվել է 245 բույս: 2014թ. որոշ խնդիրներ կային առաջին տարում 

մշտադիտարկված բույսերի տեղափոխման հետ կապված: 2015թ. բոլոր նշաձողերը 

տեղաշարժվել են՝ դրանց տեսանելիությունը լավացնելու նպատակով: Չափվել է յուրա-

քանչյուր բույսի չափը (սմ-ով՝ մակերեսը հաշվելու համար), ինչպես նաև հաշվվել է ծաղ-

կաբողբոջների, բացված ծաղիկների, վերջնականապես բացված ծաղիկների և/կամ սերմ-

նատուփիկի թիվը: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր տեղամասում գրանց-

ված առանձնյակների թիվը: 

Աղյուսակ 1. 2013 և 2015թ. Ամուլսար լեռան վրա տեղամասերում գրանցված 

Մատնունի ծիրանավորի առանձնյակների թիվը 

  Տեղ. 1 Տեղ. 2 Տեղ. 3 

Տեղ. 3 

ընդլայն. Տեղ.  4 Տեղ.  5 Տեղ. 6 

Առանձնյակների թիվը 2013թ. 8 21 17 
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  Առանձնյակների թիվը 2014թ. 12 29 6 40 28 51 18 

Առանձնյակների թիվը գրանցված 2013 և 

2014 թվականներին 7 20 6 

 

19 

  Առանձնյակների թիվը 2014թ. 5 8 

  

9 

  Առանձնյակների թիվը 2015թ. 

 

20 6 20 40 36 35 

Առանձնյակների թիվը գրանցված 2014 և 

2015 թվականներին 

 

19 6 12 23 32 16 

Առանձնյակների թիվը գրանցված 2013, 2014 

և 2015 թվականներին 

 

19 6 

 

15 

  Առանձնյակների թիվը գրանցված 2013 և 

2015 թվականներին 

    

2 

  Նոր առանձնյակների թիվը 2015թ. 

 

1 

 

8 15 4 19 

Ընդհանուր գրանցված բույսերի 

(առանձնյակների) թիվը  13 30 17 48 45 55 37 

 

2.6.1 Աճի միջին տեմպերը  

Աճի միջին տեմպերը կարելի է գնահատել այն բույսերի առանձյնակների տարածքում, 

որոնք գրանցվել են ավելի քան մեկ տարի (որոշ բույսեր գրանցվել են 2013 և 2015 թթ., 

սակայն ոչ 2014թ.) (Աղյուսակ 2): Ընդհանուր առմամբ բույսերը աճել էին 2013-2015թթ. ժա-

մանակահատվածում, սակայն որոշ բույսեր կենսաբանորեն ծերանում էին և փոքրացել 

էին: 2013-2015թթ. ժամանակահատվածում բույսերն աճել էին միջինը 32 քառ. սմ-ով 
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(միջին քառակուսային շեղում՝ 59 սմ2): Գրանցման այսպիսի կարճ ժամանակահատվա-

ծում մահացության ցուցանիշները գնահատելը դժվար է, քանի որ չի բացառվում, որ որոշ 

բույսեր կարող է բաց թողնված լինեն, այլ ոչ թե մահացած: 2016թ. վերջում մենք կունե-

նանք այս պարամետրի համար ավելի լավ ցուցանիշներ:  

Աղյուսակ 2. Ամուլսար լեռան վրաՄատնունի ծիրանավորի առանձնյակների աճը 

2013-2015թթ. ժամանակահատվածում: Բոլոր տեղամասերից ստացված 

արդյունքներն իրար միացված են 

 Տարի 2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015 

Հաշվարկի համար առկա բույսերի թիվը 56 126 115 52 108 40 

Ավելի քան մեկ տարում գրանցված 

բույսերի միջին չափը (սմ2) 42 61 68 

   Միջին քառակուսային շեղում 53 89 96 

   Միջին աճը (սմ2)  

   

23 5 32 

Միջին քառակուսային շեղում 

   

57 60 59 

 

Ծաղկող բույսերի տոկոսային արժեքը նշված ժամանակահատվածում տարբեր էր 

(աղյուսակ 3): 2013թ. ծաղկել էր բույսերի 81%-ը, 2014թ.՝ 52%-ը, իսկ 2015 թ.՝  49%-ը: 2013թ. 

տոկոսային բարձր արժեքը հավանաբար կախված էր առաջին տարում տեղամասերի 

որոնման հնարավորությունից: Սա միանգամայն նորմալ է նմանատիպ դեմոգրաֆիական 

ուսումնասիրությունների դեպքում: 2014 և 2015թթ. գրանցված շուրջ 50% ցուցանիշը երևի 

իրատեսական է: 2013թ. մեկ բույսի ծաղիկների միջին թվաքանակը 8-ն էր (միջին քառա-

կուսային շեղում՝ 11), 2014թ.՝ 4 (միջին քառակուսային շեղում՝ 7) և 2015թ.՝ 4 (միջին քառա-

կուսային շեղում՝ 7): 2013թ. միջին մեծ թվաքանակը, բույսերի տոկոսային արժեքի դեպ-

քում, հավանաբար պայմանավորված է 2013թ. տեղամասեր հիմնելու եղանակով: Ծաղկող 

և չծաղկող բույսերի միջին չափը միանգամայն տարբեր են (աղյուսակ 3), ինչը վկայում է, 

որ ծաղկելը կապված է չափի հետ, չնայած լրացուցիչ տվյալներ են անհրաժեշտ հավա-

սարում ստեղծելու համար: 
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Աղյուսակ 3. 2013-2015թթ.Մատնունի ծիրանավորի ծաղկման արդյունքները: 

Ամուլսարի վրա բոլոր տեղամասերից ստացված արդյունքները միացված են 

Տարի 2013 2014 2015 

Գրանցված բույսերի ընդհանուր թիվը 68 199 164 

Ծաղկող բույսերի թիվը 55 103 80 

Ծաղկող բույսերի տոկոսային արժեքը 81 52 49 

Մեկ բույսի ծաղիկների միջին թվաքանակը 8 4 4 

Վերը նշվածի միջին քառակուսային շեղումը 11 7 7 

Ծաղկող բույսերի միջին չափը 44 79 96 

Վերը նշվածի միջին քառակուսային շեղումը 52 102 110 

Չծաղկող բույսերի միջին չափը 11 18 24 

Վերը նշվածի միջին քառակուսային շեղումը  10 26 41 

 

2.7 Քննարկում 

Պարզվեց, որ տեղամասերը նշելու մեթոդը դժվար էր նման ռելիեֆի և պայմանների դեպ-

քում, և նշաձողերի տեղափոխման անհրաժեշտությունը նշանակում է, որ նշված տարինե-

րին հնարավոր է սխալանքեր եղել են կոնկրետ առանձնյակների տեղերը որոշելիս: Սա 

հատկապես ճիշտ էր 2013 և 2014թթ. ժամանակահատվածում թիվ 2 և 3 տեղամասերում: 

Լրացուցիչ փոփոխություններ կկատարվեն 2016թ., երբ յուրաքանչյուր բույսի վրա կփակց-

վի իր համարը, որը թույլ կտա հետագա տարիներին դրանք ավելի հեշտությամբ գտնել: 

Առայսօր տեղամասերում ուսումնասիրվել են աճի չորս տարբեր փուլեր (Նկար 9)՝ շատ 

փոքր բույսեր ընդամենը մի քանի տերևներով, փոքր բույսեր (<25 սմ2), խոշոր բույսեր (>25 

սմ2), որոնք կարող են ծաղկել, և <բարձ-բույսեր>, որտեղ ծերացած բույսը մահացել է, և 

շատ փոքր բույսեր են աճում մահացած բույսի միջից: 2016-2019թթ. ժամանակահատվա-

ծում Սևանի բուսաբանական այգում և Հյուսիսային Էրատոյի վրա ռոկարներում աշխա-

տող ասպիրանտի կողմից մանրամասն կուսումնասիրվեն բույսերի ծլունակությունն ու 

աճի տեմպերը:  

Արտավազդեսի գագաթին, կածանի վրա աճող բույսերի՝ 2014 և 2015 թթ. իրականացրած 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երեք կամ չորս տարում բույսերը կարող են 

հասնել ծաղկելու համար բավարար մեծ չափերի: Կածանների վրա (միայն տոփանած 

քարքարոտ և չտոփանած ավազոտ մակերևույթներին) բույսի աճելու ունակությունը 
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կարող է շատ օգտակար լինել հանքի փակումից հետո պոպուլյացիայի վերականգնման 

համար, քանզի մաքրված տարածքները սարի վրա կարող են օգտագործվել որպես տնկա-

րաններ: Անհրաժեշտ է նշել, որ կածաններն ու մաքրված տարածքները մշտական կենսա-

միջավայր չեն կարող լինել, քանի որ ժամանակի ընթացքում դրանք կծածկվեն առավել 

մրցունակ տեսակներով: 

 

 

Նկար 9. Մատնունի ծիրանավորի աճի փուլերը. (ա) շատ փոքր բույս, (բ) փոքր 

բույս, (գ) խոշոր բույս (առջևի) և բարձ-բույս (հետին պլան): Լուսանկարները 

տարբեր մասշտաբներով են, յուրաքանչյուրի համար տրված է մասշտաբի 

նշաձողը: 
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3 Հայաստանում բույսի տեղաբաշխման վերաբերյալ գիտելիքների 

զարգացում 

2015թ. ընթացքում տեղի ունեցան մի շարք գիտարշավներ, որոնց նպատակն էր կրկին 

այցելել այն տեղամասերը, որտեղ նախկինում հայտնաբերվել էր Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակը, ինչպես նաև այցելել Ամուլսարին մոտ լեռների այն տարածքները, որտեղ 

կանխատեսվում էր, որ բույսը կարող է աճել: 2015թ. այցելած տեղամասերը հաճախ 

դժվար հասանելի էին և եղանակային պայմանները հաճախ անբարենպաստ էին, ինչը 

որոնումները դարձնում էր շատ ավելի դժվար: 

Բույսեր հայտնաբերվեցին երկու նոր վայրերում՝ Ամուլսարից դեպի հարավ և դեպի 

արևելք (տեղամաս 11 և 15, Նկար 10) գտնվող մերկացած ապարների և փոքր գլաքարերի 

վրա: Ոչ մի բույս չհայտնաբերվեց մնացած մյուս 12 վայրերում: Չնայած անբարենպաստ 

եղանակային պայմաններին, այս վայրերից վեցում իրականացվեցին մանրակրկիտ որո-

նումներ: Մնացած վեց վայրերում անհնար էր իրականացնել պատշաճ որոնումներ: 

Հազվագյուտ բուսատեսակների տեղանքը որոշելը միշտ բարդ և ժամանակատար է եղել, 

հատկապես բարդ ռելիեֆի և վատ տեսանելիության պայմաններում: Այն, որ ոչ մի նոր 

տեղանք չի հայտնաբերվել 2015թ., կարող է մասամբ արտացոլել սա, սակայն հնարավոր է 

նաև, որ բացակայությունն իրական է, և բույսը իր նախկին աճելավայրերում արմատախիլ 

է արվել: 
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Նկար 10 Այն տեղամասերը Հայաստանում, որտեղ 2012-2015թթ. ժամանակահատվածում 

իրականացվել են Մատնունի ծիրանավորի որոնողական աշխատանքներ: 

Կանաչ կետերը ցույց են տալիս այն վայրերը, որտեղ հայտնաբերվել են բույսերը, իսկ 

կարմիր կետերը՝ որտեղ իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ և բույսեր չեն 

հայտնաբերվել: Թվերը վերաբերում են աղյուսակ 4-ին: Ուշադրություն դարձրեք, որ 

կարմիր կետերը կարող են լինել այն տեղամասերում, որտեղ կատարվել են մանրակրկիտ 

որոնողական աշխատանքներ կամ որտեղ փորձ է արվել կատարել որոնողական 

աշխատանքներ, սակայն եղանակային պայմանները թույլ չեն տվել ավարտել 

որոնումները: 
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Աղյուսակ 4. Այն տեղամասերը Հայաստանում, որտեղ 2012-2015 թթ. 

իրականացվել են Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի որոնողական 

աշխատանքներ: Կոորդինատները արտահայտված են մետրերով և կապված են 

UTM ցանցի 30 S-ին (նկար 10-ից սկսած) 

Տե-

ղա-

մաս 
No. 

Ամսաթիվ Տեղանքի անվանում Արևել-

յան 

Հյուսի-

սային 

Հայտ-

նաբեր-

ված 

բույսեր 

(թիվըr) 

Ամբողջակա

ն որոնում 

հնարավո՞ր 

է (Այո/Ոչ) 

Նշումներ 

1 2012-2015 Ամուլսար 

    

  

2 16.07.2015 Տարածք Ակնալճի 

մոտ 

493229 4462617 - Ոչ Անբարենպաստ եղանակ 

3 20.07.2015 Գեղամավան լեռ 492715 4459004 0 Այո   

4 20.07.2015 Ագուդաղ լեռ 493969 4458609 0 Այո Անհրաժեշտ է կատարել լրա-

ցուցիչ որոնողական աշխա-

տանքներ Ագուդաղ լեռան 

հյուսիսային լանջերին 

5 22.07.2015 Գրիսար լեռ 497549 4450589 - Ոչ Լանջերի մեծ մասը հնարավոր 

չէ հասանել 

6 24.07.2015 Սպիտակասար լեռ 502525 4450481 0 Այո Անբարենպաստ եղանակ 

7 26.07.2015 Սպիտակասար լեռ 502521 4447506 0 Այո Լանջերի մեծ մասը հնարավոր 

չէ հասնել և տարածքը շատ 

մեծ է, պետք է ստուգել 

արևմտյան և հարավային 

լանջերը 

8 28.07.2015 Արջանոց լեռ 497080 4491590 - Ոչ   

9 12.07.2015 Գաբուր լեռ 560010 439715 0 Այո Անբարենպաստ եղանակ 

10 14.07.2015 Գաբուր լեռ 559099 4389538 0 Այո   

11 16.07.2015 Գաբուր լեռ 55950
8 

4388946 81 Այո Պետք է ստուգել հյուսիսային 

լանջերը 

12 9.08.2015 Լեռ Մարտիրոս 

գյուղի մոտ 

545370 4379538 - Ոչ   

13 10.08.2015 Լեռ Կապույտ գյուղի 

մոտ 

552498 4385255 - Ոչ   

14 10.08.2015 Լեռ Զառիթափ 

գյուղի մոտ 

541994 4385619 - Ոչ   

15 11.09.2015 Գոգի լեռ 550443 4381389 200 Այո Արևեյլան լանջերը, պետք է 

ստուգել հյուսիսային լանջերը  

16 2014 Գաբուրի արևելյան 

մասում 

562152 4389701 41 Այո 

  

17 2014 Գաբուրի արևելյան 

մասում 

561494 4388628 24 Այո 
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Նկար 11. Մեծ գլաքար Գոգի լեռան վրա, Տեղամաս 15, որտեղ 2015թ. 

հայտնաբերվել է Մատնունի ծիրանավոր (լուսանկարը՝ Հ. Ասոյանի)  
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4 Տեղափոխում 

4.1 Հակիրճ տեղեկանք 

Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ Կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի թիվ 781-Ն որոշման 

համաձայն պետական հողերի վրա նախատեսվող շահագործման բոլոր նախագծերն իրա-

կանացնողներից պահանջվում է կատարել ելակետային վիճակի ուսումնասիրություն և 

բնապահպանության նախարարությանը տրամադրել Կարմիր գրքում գրանցված բուսա-

տեսակների մասին ցանկացած տեղեկատվություն: Պոպուլյացիայի կենսունակությունն 

ապահովելու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում առանձնացնել պահպանվող տա-

րածք, իսկ պոպուլյացիայի գոյատևումն ապահովելու նպատակով տեղափոխման անհրա-

ժեշտություն առաջանալիս պետք է հետևել սույն որոշման մեջ սահմանված ուղենիշների 

համաձայն: Առաջարկվող ռազմավարությունը պետք է քննարկել և համաձայնեցնել 

Նախարարության հետ: Այս կապակցությամբ Ընկերությունը նախատեսվող բացահանքե-

րի տարածքից բույսերը տեղափոխելու համար թույլտվության հայցով դիմել էր ՀՀ բնա-

պահպանության նախարարությանը: Բույսերը տեղափոխելու թույլտվությունը նախարա-

րության կողմից տրվեց 2015թ. օգոստոսին: Տեքստը ներառված է Հավելված 3-ում: Տեղա-

փոխումը ձգձգվեց թույլտվություն ստանալու համար հատկացված ժամանակի պատ-

ճառով:  

Թիվ 781-Ն որոշման համաձայն իրենց սկզբնական աճելավայրերից հանված բույսերը 

պետք է տեղափոխվեն միայն նման կենսամիջավայր ապահովող այլ տարածք կամ լիցեն-

զավորված բուսաբանական այգի: Մատնունու ծրագիրն իրականացնող խումբը եզրա-

կացրել է, որ Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխման համար միակ կենսունակ վայրը ՀՀ 

ԳԱԱ ԲԻ-ի ենթակայության տակ գտնվող Սևանի բուսաբանական այգին է: 

4.2 Տեղափոխման գործընթաց 

Արտավազդեսի գագաթին գտնվող կածանների վրայից, որտեղ բույսը սկսեց աճել 2014-

2015 թթ., 2015թ. հունիսի 10-ին հավաքվեցին քիչ քանակությամբ բույսեր: Այս բույսերը 

գտնվում էին ավտոմեքենաների կողմից ոչնչացվելու վերահաս վտանգի տակ: Բույսերը 

ճանապարհի վրայից փորվում-հանվում էին՝ զգուշությամբ կոտրելով քարերը և հանելով 

փոքր եղանով: Փորելուց հետո, վայրկյանների ընթացքում բույսերը տեղափոխվում էին 
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հողով լցված պնակի վրա: Բույսերը տեղադրվում էին պլաստմասից, տերակոտային կամ 

տնային պայմաններում պատրաստած ցեմենտի խառնուրդից պատրաստված և պլաստ-

մասե ցանցով պատված անոթների մեջ: Անոթների մեջ լցվում էր խճաքարի և քիչ քանա-

կությամբ հողի խառնուրդ: Բույսի ևս 9 առանձնյակ հավաքվեց 2015թ. հունիսի 11-ին և 

տեղադրվեց 8 սմ պլաստմասե անոթների մեջ: Բույսերից չորսը տնկվեց հողի բարակ շեր-

տով ծածկված խոշորահատիկ ավազաքարի մեջ: Ճալաքարեր տեղադրվեցին հողի մակ-

երեսին, հողի շերտի և բույսի ստորին մասի միջև՝ հողից հեռու պահելու և նեխումից 

պաշտպանելու համար: Նույն խառնուրդում տնկվեց հինգ սածիլ, բայց այս անգամ մակե-

րեսին ավազաքարի շերտով, որը թույլ կտա բույսը հեռու պահել խոնավ հողի մակերևույ-

թից, կրկին կանխելով նեխումը: Բույսերը տեղափոխվեցին Սևանի բուսաբանական այգի, 

որտեղ դրանք պահվեցին ստվերի տակ մինչև ջերմոցը պատրաստ կլիներ դրանք 

ընդունելու: 2015թ. հուլիսին բույսի մի քանի սերմ ցանվեց Սևանի բուսաբանական այգում, 

փոքր ռոկարում, հողի մեջ: Այս բույսերը ծաղկեցին և մի քանիսը սերմնակալեց: Հողում, 

որտեղ բույսերը տարածվելու համար ազատ տարածություն ունեն, տարածվում են: 

Տարածվող այս բույսերի արմատի կառուցվածքը շատ ճյուղավորված է և տարածվող, և 

շատ տարբերվում է հայտնաբերված՝ լեռների վրա քարերի ճեղքերում աճող բույսերի 

առանցքային արմատի համակարգից:  

Կառավարման ստանդարտները պահանջում են մինչև բույսերի և քարերի տեղափոխումն 

ունենալ աշխատանքների ծրագիր և առողջության և անվտանգության ընթացակարգ 

(Հավելված 4 և 5): 2015թ. սեպտեմբերի 14-ին բույսերի հավաքումը Արտավազդեսից և 

Տիգրանեսից սկսվեց ամբողջ ծավալով, բարդ ռելիեֆի պայմաններում (Նկար 2): Հատ-

հատ ստուգվում էր բույսերի սերմերի առկայությունը: Առկայության դեպքում սերմերը 

տեղադրվում էին տոպրակների մեջ: Յուրաքանչյուր բույս ուներ իր տոպրակը, որպեսզի 

ավելի ուշ հնարավոր լինի կատարել դրանց ծագումնաբանական վերլուծությունը: Տոպ-

րակների վրա փակցվում էր Տիգրանեսի կամ Արտավազդեսի անունով պիտակ: Սերմերը 

հավաքելուց հետո քարերը փշրվում էին մուրճով և դուրով: Բույսերի շուրջը հողը մաքր-

վում, հեռացվում էր 5 մմ լայնությամբ լաբորատոր թիակով, որպեսզի հնարավոր լիներ 

հեշտությամբ ազատել արմատները քարերի ճեղքվածքներից (նկար 3): Հավաքումն 

ավարտվեց 2015թ. սեպտեմբերի 23-ին:  
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Բույսերը քարերի վրայից հաճախ հանվում էին խմբերով, և առանձնացվում միայն Սևանի 

բուսաբանական այգում անոթների մեջ տնկելիս: Այդ իսկ պատճառով բույսերի ընդհա-

նուր թվաքանակը հայտնի չէր, մինչև դրանք չէին տեղադրվում անոթների մեջ: 

Հավաքված բույսերի ընդհանուր թիվը 1685 էր: 2015թ. հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ ջերմո-

ցում տեղադրված անոթներում կար 845 բույս, որոնցից երկուսը մինչև 2015թ. դեկտեմբերը 

մահացել էին: Արտավազդեսից հավաքված բույսի 172 առանձնյակ գտնվում է Սևանի 

բուսաբանական այգում մի ռոկարում, իսկ Տիգրանեսից հավաքված 191 առանձնյակները՝ 

մյուս ռոկարում (երկու ռոկառում ընդամենը 363 բույս): 477 բույս գտնվում էր հողով լցված 

արկղերում և պահվում էր ջերմոցում՝ 2016թ. գարնանը Հյուսիսային Էրատոյի ռոկարնե-

րում հետագա աշխատանքի համար, ինչպես նաև անոթներում մահացած առանձնյակ-

ները նորով փոխարինելու համար: 

2013 և 2014 թթ. հետազոտությունները նախատեսում էին, որ նախքան հավաքումը սկսելը 

հայտնի լինեին բույսերի մեծ մասի տեղանքները: Այդուհանդերձ, Մատնունի ծիրանավո-

րի ոչ մի տարածք բաց չթողնելու համար մշակվել էր որոնողական աշխատանքների 

կատարման ռազմավարություն: Տիգրանեսի և Արտավազդեսի գագաթին տարածքը քար-

տեզի վրա բաժանվել էր հատվածների (նկար 12), և հավաքումից հետո յուրաքանչյուր 

հատվածում համակարգված կերպով կատարվում էին որոնողական աշխատանքներ՝ 

հաշվելու բոլոր բույսերը, որոնք կամ անհասանելի էին կամ դժվար էր հանել դրանք 

քարերի վրայից: Այն գոտիները, որտեղ, ինչպես հայտնի է, կենտրոնացած են մեծ քանա-

կով բույսեր ավելի փոքր են, քան այն տարածքները, որտեղ գրեթե հստակ է, որ ոչ մի բույս 

չի հայտնաբերվի:  

Հավաքման փուլից հետո տարածքի զննումը ցույց տվեց, որ բույսի 275 առանձնյակ չի 

հավաքվել, և դրանց 68%-ը երեք գոտիներից էին (աղյուսակ 5): Կատարվել է յուրաքան-

չյուր գոտու լուսանկարահանում, կապելով դրանք տեղանքի հետ: 6-րդ գոտում մեկ քարի 

վրա 84 առանձնյակ ունեցող քարը բաց էր թողնվել, որը կազմում է բացահանքերի 

տարածքում մնացած բոլոր բույսերի 31%-ը (Նկար 4): 
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Որոշվել էր թողնել 275 առանձնյակները մի շարք պատճառներով. որոշները շատ դժվար 

էր հավաքել, տարածքում բույսերի նախնական գնահատված թվաքանակն արդեն 

հավաքվել էր, լրացուցիչ հավաքումը Սևանի պահպանման վայրերում գերբեռնվածության 

պատճառ կդառնա և ամենայն հավանականությամբ այս բույսերին անհրաժեշտ է 

առնվազն մեկ տարի ծաղկելու և սերմնակալելու համար: Սերմերը հավանաբար 

կհավաքվեն 2016թ.: 

Նկար 2. Հավաքում Ամուլսար 

լեռան Տիգրանես գագաթից 

Նկար 3. Փորված արմատի 

համակարգը քարի հանումից հետո 
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Նկար 11. Տիգրանեսի և Արտավազդեսի գագաթի շրջակայքում գտնվող տարածքի 

քարտեզը, որտեղ ցույց են տրված Մատնունի ծիրանավորի որոնողական 

աշխատանքների գոտին 

  

Բույսերի հանման գոտիները. 2015թ. սեպտեմբեր/հոկտեմբեր 
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Աղյուսակ 5. Տիգրանեսի և Արտավազդեսի վրա հավաքման գոտիներում թողնված 

բույսերի թիվը 

Գոտի Թվաքանակը 

Հավաքելը շատ 

վտանգագավոր է 

Մնացածը՝ 

չհավաքված 

Գոտի Թվաքանակը 

Հավաքելը շատ 

վտանգագավոր է 

Մնացածը՝ 

չհավաքված 

1  53 14  0 

2  15 15  0 

3  0 16  0 

4  0 17  0 

5  49 18  0 

6  84 19  8 

7  7 20  4 

8 2 16 21  0 

9 12 7 22  0 

10 10  23  0 

11  0 24  0 

12  0 25  0 

13  8 26  0 

   Ընդամենը 24 251 

 

 

Նկար 4. Ժայռը 6-րդ գոտում (Հս. լայն. 4397821, Արլ.երկ. 0561488 UTM 38S), որի վրա 

աճում է 84 առանձնյակ 
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Հավելված 1. Նախագծի պլան 

Առաջա-

դրանք 

Թեմա/նպատակը Պահանջվող գործողություն Կատարող Առաջադրանքի 

կատարման 

ցուցանիշը 

Ժամկետ Նախագծի 

վերահսկո

ղություն 

Իրադարձությունների զարգացման 

ընթացքը 2015թ. 

Նպատակը՝ Մեծացնել (բույսերի թվաքանակը, ժամանակի ընթացքում որպես կենսունակ պոպուլյացիա դրանց գոյատևումը. Նրանց զբաղեցրած տարածքը 

համապատասխան մասշտաբով) Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի պոպուլյացիան Ամուլսարում 

Լիդիանը և իր 

կապալառու-

ները 

  Լիդիան  

1 Արշակի լեռնագագաթին առանձնացված 

անձեռնմխելի տարածքի և հանքափոսերի 

շրջակայքում այլ տարածքներում բույսերի 

պահպանում 

Բոլոր գործողությունների ժամանակ անհրաժեշտ է շրջանցել անձեռնմխելի տարածքը: 

Անձեռնմխելի տարածքի սահմաններից դուրս գտնվող բույսերի տարածքները պետք է 

նշվեն և միջոցառումներ ձեռնարկվեն՝ դրանք վնասելուց խուսափելու համար: 

Գործողությունները պետք է իրականացվեն Ծրագրի Կենսաբազմազանության 

կառավարման պլանի համաձայն: 

Լիդիանը և իր 

կապալառունե

րը 

Բույսերի թիվը մնում է 

անփոփոխ կամ 

ավելանում է 

Ծրագրի 

իրականացման 

ողջ ընթացքում 

Լիդիան Առանձնացվել է անձեռնմխելի 

տարածք: Անձեռնմխելի տարածքից 

դուրս գտնվող բույսերը կրկին նշվել 

են, և գրանցվել GPS-ով 

2 Մշակել տեղում մոնիտորինգ իրականաց-

նելու պլան՝ Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման ընթացքում անձեռնմխելի 

տարածքում և այլուր բույսերի թվաքանակը 

և պայմանները մշտադիտարկելու համար, 

ինչպես նաև պոպուլյացիայի մոդելը ստեղ-

ծելու նպատակով էկոլոգիական տվյալներ 

ստանալու համար 

 Նշել մշտադիտարկման վայրերն ու գործողությունների ծրագիրը, ներառյալ՝ ժամկետ-

ները, հաճախականությունը և իրականացման համար պարտավորությունները 

 Մշտադիտարկման համար ներառել արձանագրությունները՝ պարզաբանելով, թե որ 

ցուցանիշներն են մշտադիտարկվելու  

 Առանձնացնել մշտադիտարկվող հետազոտություններ կատարելու նպատակով աշխա-

տողներին վերապատրաստելու պահանջները 

 Պարզաբանել, թե ինչպես են արդյունքներն օգտագործվելու Ծրագրի շահագործման ողջ 

ընթացքում ճկուն կառավարման մոտեցում ապահովելու համար: Այն կարող է ներառել 

իրավիճակի կամ ազդեցության ցուցանիշները, որոնք կստացվեն նախնական մոնիտո-

րինգի տվյալների մեկնաբանությունից հետո, ինչպես նաև պոպուլյացիայի ոչ մի 

կորուստ ապահովելու համար ուղղիչ գործողությունների կամ կառավարման այլ 

արձագանքների պարամետրերը 

 Նշված պլանը Ծրագրի Կենսաբազմազանության կառավարման և գնահատման պլանի 

մաս է կազմում: 

Լիդիան/ԹԻՔ Մոնիտորինգի 

լրացված ձևեր և 

դրան առնչվող 

տվյալների բազայի 

գրադարան 

Ծրագրի 

իրականացման 

ողջ ընթացքում 

Լիդիան 2015թ. հունիսին իրականացված 

տեղամասերի մոնիտորինգ: ԲԻ-ի 

աշխատակիցների վերապատրաս-

տումը հնարավոր չէր, քանի որ 

պայմանագիր չկար 

3 Ստեղծել աճելավայրեր, որտեղ հնարավոր 

կլինի իրականացնել տեսակի էկոլոգիա-

կան կառուցվածքի փորձարարական 

աշխատանք՝ տեղամասի արդյունավետ 

վերականգնման նպատակով: 

Նախատեսվում է, որ այս օբյեկտները դառնալու են ԲԻ-ի և Բուսաբանական այգու հարակից 

կառույցներ, որոնք հնարավորություն կտան աճեցնել պահպանման ենթակա Հայաստան-

յան այլ բույսեր, իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ և դրանք ցուցադրել 

հանրությանը: 

Լիդիան/ԹԻՔ/ 

Բուսաբանութ. 

ինստիտուտ  

2020թ. օբյեկտները 

փոխանցվելու են 

ԲԻ-ի 

կառավարմանը 

2015  ԹԻՔ Սևանի բուսաբանական այգում 

կառուցվեցին ջերմոց և ռոկարներ: 

Ռոկարներ կառուցվեցին Հյուսիսային 

Էրատոյի վրա: 

4 Տեղափոխում, որը թույլ կտա պահպանել 

հանքարդյունահանման ժամանակ ոչնչաց-

ման ենթակա բույսերը, դրանք պահպանե-

լու և հետազոտելու նպատակով (տես առա-

ջադրանք 6), ինչպես նաև դրանք բուսաբա-

նական այգիներում հանրությանը ցուցա-

դրելու նպատակներով 

Տեղափոխված բույսերը կօգտագործվեն հետազոտության նպատակներով, ինչպես 

նկարագրվում է Առաջադրանք 6-ում, ստուգելու տարբեր պայմաններում դրանց գոյատև-

ման ցուցանիշները, ինչպես նաև հնարավորություն տալ բույսերին բազմանալ՝ ռեինտրո-

դուկցիայի համար հիմնապաշար ստեղծելու նպատակով: Տեղափոխումը կիրականացվի 

բնապահպանության նախարարության հետ համաձայնեցված համապատասխան տեղա-

փոխման ընթացակարգի և թույլտվության առկայության դեպքում: Բույսերը կտեղափոխվեն 

տարբեր օբյեկտներ և վայրեր, քանի որ որոշ վայրերում հնարավոր է պայմանները բույսերի 

գոյատևման համար նպաստավոր չլինեն: Հաշվի առնելով խնդրո առարկա բույսերի թվա-

քանակը, անհրաժեշտ կլինի ստեղծել բույսերը մինչև հեռավոր վայրեր (Երևան կամ Սևան) 

տեղափոխելը դրանք պահելու համար նախատեսված կառույցներ: Հասուն բույսերը կհա-

վաքվեն ԲԻ-ի մասնագետների կողմից՝ համապատասխան թույլտվության պայմաններում: 

Լիդիան/ԹԻՔ/ 

Բուսաբանութ. 

ինստիտուտ 

Բույսերը հավաքվել 

են, տեղափոխվել և 

աճեցվում են 

պահպանման 

օբյեկտներում 

2015 ԹԻՔ Թույլտվությունը ՀՀ 

Կառավարությունից ստացվել է 2015թ. 

օգոստոսին 

Տեղափոխման պլանը որոշվել է, գրվել 

և իրականացվել ժամանակացույցով 

նախատեսված ժամկետից շուտ, 2015թ. 

հոկտեմբերին: Բույսերը տեղադրվել են 

Սևանի բուսաբանական այգում՝ 

ջերմոցում և ռոկարներում: 

5 Ստեղծել ծիլերի պաշարներ հետազոտու-

թյան (տես առաջադրանք 6) և վերականգն-

ման նպատակով (առաջադրանք 9) 

Ամուլսարից հավաքել սերմեր և ստեղծել սերմերի ֆոնդ: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա սերմերից աճեցնել բույսեր և վերահսկել դրանց 

գոյատևումը: 

Հետազոտությունների արդյունքների վրա կտրոններից աճեցնել բույսեր և վերահսկել 

դրանց գոյատևումը: 

6-րդ առաջադրանքում նշված գիտահետազոտական ծրագր շրջանակներում ստուգել 

բազմացման տարբեր հնարքների արդյունավետությունը: 

ԹԻՔ/Բուսաբ. 

Ինստիտուտ 

Մինչև 2025թ. աճեցված 

բույսերի 

հիմնապաշարներ 

2015-2025 ԹԻՔ/ԲԻ Տիգրանեսից և Արտավազդեսից 

սերմերը հավաքվել են մի քանի 

հարյուր բույսերից՝ մինչև 

տեղափոխումը 2015թ. սեպտեմբեր: 

Սերմերը փոխանցվել են ԲԻ-ին 

Երևանում: 

Բույսերի աճը Երևանում և Սևանում 

արդյունավետ է: Դրանք ծաղիկ և 

սերմեր են տալիս: 

6 Տեսակի էկոլոգիական հատկանիշներն 

ուսումնասիրելու նպատակով իրականաց-

նել հետազոտություն, ինչը թույլ կտա ծրա-

գրել տեղամասի արդյունավետ վերա-

կանգնումը:. 

ԲԻ-ի Երևանի բուսաբանական այգու և Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու 

հետ համատեղ իրականացնել մի շարք փորձարարական աշխատանքներ: Նախկինում ոչ 

մի փորձ չի արվել հանքարդյունահանումից հետո այս բուսատեսակը որևէ վայրում կրկին 

աճեցնելու համար, ինչպես նաև դրա էկոլոգիական պահանջների, պոպուլյացիայի 

դինամիկայի կամ ծագումնաբանության ոչ մի ուսումնասիրություն չի իրականացվել: 

ԹԻՔ/Բուսաբ. 

Ինստիտուտ/ 

ՔՀԲԱ 

Հայտնաբերվել են 

բույսերը աճեցնելու 

լավագույն 

պայմանները 

2015-2019թթ. ԹԻՔ/ԲԻ Ոչ մի առաջընթաց, քանի որ չկա ոչ մի 

պայմանագիր Լիդիան Ինթերնեյշնլ 

ընկերության և Բուսաբանության 

ինստուտի միջև, և հետևաբար չկա 

ուսանող: 
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Առաջա-

դրանք 

Թեմա/նպատակը Պահանջվող գործողություն Կատարող Առաջադրանքի 

կատարման 

ցուցանիշը 

Ժամկետ Նախագծի 

վերահսկո

ղություն 

Իրադարձությունների զարգացման 

ընթացքը 2015թ. 

7 Զուտ դրական ազդեցության (ԶԴԱ) 

կանխատեսումը ցույց է տալիս ԶԴԱ 

ապահովելու՝ Ծրագրի հնարավորությունը  

6-րդ առաջադրանքի շրջանակներում ստեղծված պոպուլյացիայի մոդելի հիման վրա 

կատարել տեսակի համար ԶԴԱ-ի կանխատեսում: Այն կներառի Ամուլսարի 

պոպուլյացիայի տարբեր մեթոդներով վերականգնման ժամկետները: 

ԹԻՔ ԶԴԱ կանխատեսումն 

ընդունվել է 

2015-2020թթ. 

կրկնվող 

ԹԻՔ Վերլուծվել են պոպուլյացիայի վերա-

բերյալ՝ մշտական տեղամասերից 

վերցված տվյալները: Առաջին երեք 

տարիների տվյալները բավարար չեն 

մոդելը կազմելու համար՝ հաշվի առնե-

լով ժամանակի կարճ դինամիկ շարքը: 

8 Վերականգնման պլան՝ ապահովել ԶԴԱ 

հանքի փակումից հետո 

Մշակել վերականգնման պլան, որը կներառի՝ 

 Կենսամիջավայրի պայմանների նախագիծը կամ պարամետրերը, որոնք անհրաժեշտ են 

հանքի փակումից հետո բույսը ներմուծելու համար: 

 Ծիլերի թվաքանակի և տիպի մասնագրերը (սերմեր, սածիլներ, հասուն բույսեր) 

 Ռեինտրոդուկցիայի ծրագիր՝ նշելով ռեինտրոդուկցիայի ժամկետը և անհրաժեշտ 

հետագա կառավարումը: 

 Հետագա աշխատանքների արձանագրությունները, այդ թվում՝ վերականգնման 

արդյունավետության մշտադիտարկում և կառավարման պահանջները: 

Ճկուն կառավարման պլան, օրինակ՝ նշելով հանգամանքները, երբ կարող է անհրաժեշտ 

լինել իրականացնել ռեինտրոդուկցիա: 

ԹԻՔ/Բուսաբ. 

ինստիտուտ 

Պլանն ընդունվել է 2020թ. ԹԻՔ/ԲԻ Տվյալներ չկան 

9 Հանքի փակումից հետո ԶԴԱ ապահովելու 

նպատակով կենսամիջավայրի ստեղծում 

Լցափակված հանքափոսերի վրա ստեղծել կենսամիջավայրի անհրաժեշտ պայմաններ՝ 

հանքի փակման ժամանակ լանդշաֆտի պլանում ներառելով խոշոր գլաքարերը, եթե 

միկրոկլիմայական պայմանները նպաստավոր են: 

Լիդիան /ԹԻՔ/ 

ԲԻ/ ՔՀԲԱ 

Ստեղծվել է 

պահանջվող կեն-

սամիջավայրը 

Հանքի 

փակումից 

հետո 

Լիդիան Տվյալներ չկան 

10 Հետազոտել Հայաստանում մյուս պոպուլ-

յացիաները` հայտնաբերելու փոխհատուց-

ման հարմար վայրեր, եթե անհրաժեշտ 

լինի կատարել փոխհատուցում 

Կատարել դաշտային հետազոտություններ Լիդիան /ԹԻՔ/ 

ԲԻ 

Հաշվետվությունն 

ուղարկվել է ԲՊՄՄ 

Կարմիր ցուցակի 

տեսչություն 

2015-2016թթ. ԹԻՔ 2015թ. տեղի են ունեցել գիտարշավներ 

դեպի տեղամասեր 

11 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում՝ հետա-

զոտության հնարավորությունը մեծացնելու 

և Կովկասյան բույսերի մասին իրազեկվա-

ծությունը բարձրացնելու նպատակով 

Ապահովել շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը և հնարավորությունների ստեղծում՝ ԲԻ-ի և 

Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու հետ միասին. 

Լիդիան /ԹԻՔ/ 

ԲԻ 

 Ծրագրի 

իրականացման 

ողջ ընթացքում 

ԹԻՔ Հանդիպումներ բուսաբանության 

ինստուտի և ՔՀԲԱ ներկայացուցիչ-

ների միջև փետրվարին և հունիսին 
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2016թ. նախագծի պլան 
Առա-

ջա-

դրանք 

Թեմա/նպատակը Կատարող Առաջադրանքի կատարման 

ցուցանիշը 

Ժամկետ Նախագծի 

վերահսկողություն 

2016թ. պլանը 

1 Արշակի լեռնագագաթին առանձնացված անձեռնմխելի տարածքի և 

հանքափոսերի շրջակայքում այլ տարածքներում բույսերի պահպանում 

Լիդիանը և իր 

կապալառուները 

Բույսերի թիվը մնում է 

անփոփոխ կամ ավելանում է 

Ծրագրի 

իրականացման ողջ 

ընթացքում 

Լիդիան Էրատոյի և Արշակի վրա տեղամասերի մոնիտորինգ հուլիսին և սեպ-

տեմբեր/հոկտեմբերին 

Կանոնավոր այցելություններ բնապահպանության գծով մենեջերի 

կողմից՝ համոզվելու, որ չկա անկանխատեսելի կորուստ կամ վնաս 

2 Մշակել տեղում մոնիտորինգ իրականացնելու պլան՝ Ծրագրի շինարարու-

թյան և շահագործման ընթացքում անձեռնմխելի տարածքում և այլուր բույ-

սերի թվաքանակը և պայմանները մշտադիտարկելու համար, ինչպես նաև 

պոպուլյացիայի մոդելը ստեղծելու նպատակով էկոլոգիական տվյալներ 

ստանալու համար 

Լիդիան/ԹԻՔ Մոնիտորինգի լրացված 

ձևեր և դրան առնչվող 

տվյալների բազայի 

գրադարան 

Ծրագրի 

իրականացման ողջ 

ընթացքում 

Լիդիան Տեղամասերի մոնիտորինգ երկու անգամ 2016թ.: Փ. Քերին հուլիսին 

ուսանողին կսովորեցնի տեխնիկան: 

3 Ստեղծել աճելավայրեր, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել տեսակի 

էկոլոգիական կառուցվածքի փորձարարական աշխատանք՝ տեղամասի 

արդյունավետ վերականգնման նպատակով: 

Լիդիան/ԹԻՔ/ԲԻ 2020թ. օբյեկտները 

փոխանցվելու են ԲԻ-ի 

կառավարմանը 

2015թ.  ԹԻՔ Ջերմոցի և ռոկարների սպասարկումը կատարվում է ԲԻ-ի կողմից՝ 

պայմանագրի համաձայն 

4 Տեղափոխում, որը թույլ կտա պահպանել հանքարդյունահանման ժամա-

նակ ոչնչացման ենթակա բույսերը, դրանք պահպանելու և հետազոտելու 

նպատակով (տես առաջադրանք 6), ինչպես նաև դրանք բուսաբանական 

այգիներում հանրությանը ցուցադրելու նպատակներով 

Լիդիան/ԹԻՔ/ ԲԻ Բույսերը հավաքվել են, 

տեղափոխվել և աճեցվում են 

պահպանման օբյեկտներում 

2015 ԹԻՔ Արդեն կատարվել է 

5 Ստեղծել ծիլերի պաշարներ հետազոտության (տես առաջադրանք 6) և 

վերականգնման նպատակով (առաջադրանք 9) 

ԹԻՔ/ԲԻ Մինչև 2025թ. աճեցված 

բույսերի հիմնապաշարներ 

2015-2025 ԹԻՔ/ԲԻ ԲԻ-ի հետ պայմանագրի համաձայն ուսանողը կխնամի և կաճեցնի 

բույսերը 

Լրացուցիչ սերմերի հավաքում Տիգրանեսից/Արտավազդեսից սեպտեմ-

բեր/հոկտեմբերին 

Երևանում կատարվել է կորիզաբանական ուսումնասիրություն 

6 Տեսակի էկոլոգիական հատկանիշներն ուսումնասիրելու նպատակով 

իրականացնել հետազոտություն, ինչը թույլ կտա ծրագրել տեղամասի 

արդյունավետ վերականգնումը:. 

ԹԻՔ/Բուսաբ. 

Ինստիտուտ/ ՔՀԲԱ 

Հայտնաբերվել են բույսերը 

աճեցնելու լավագույն 

պայմանները 

2015-2019թթ. ԹԻՔ/ԲԻ ԲԻ-ի ուսանողը վերապատրաստվում է Քեմբրիջում: Ուսանողը մշակում 

է ասպիրանտուրայի ծրագիր բուսաբանության ինստուտի, Քեմբրիջի 

համալսարանի բուսաբանական այգու և Բոդսիի ավագ գիտաշխատող-

ների հետ: 

Քեմբրիջի ասպիրանտը սկսում է ուսումնասիրությունները 

7 Զուտ դրական ազդեցության (ԶԴԱ) կանխատեսումը ցույց է տալիս ԶԴԱ 

ապահովելու՝ Ծրագրի հնարավորությունը  

ԹԻՔ ԶԴԱ կանխատեսումն 

ընդունվել է 

2015-2020թթ. 

կրկնվող 

ԹԻՔ Պոպուլյացիայի վերաբերյալ տվյալների հետագա վերլուծություն 2016թ. 

8 Վերականգնման պլան՝ ապահովել ԶԴԱ հանքի փակումից հետո ԹԻՔ/ԲԻ Պլանն ընդունվել է 2020թ. ԹԻՔ/ԲԻ Լանդշաֆտի վերականգնման գծով աշխատող խմբի քննարկումները 

պահանջվող ստանդարտների վերաբերյալ 

9 Հանքի փակումից հետո ԶԴԱ ապահովելու նպատակով կենսամիջավայրի 

ստեղծում 

Լիդիան/ԹԻՔ/ԲԻ/ՔՀԲԱ Ստեղծվել է պահանջվող 

կենսամիջավայրը 

Հանքի փակումից հետո Լիդիան Ոչ մի գործողություն 

10 Հետազոտել Հայաստանում մյուս պոպուլյացիաները` հայտնաբերելու 

փոխհատուցման հարմար վայրեր, եթե անհրաժեշտ լինի կատարել 

փոխհատուցում 

Լիդիան/ԹԻՔ/ԲԻ Հաշվետվությունն ուղարկվել է 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի 

տեսչություն 

2015-2016թթ. ԹԻՔ Լրացուցիչ գիտարշավներ տեղամասեր Հայաստանում հուլիս-հոկտեմ-

բերին: Նախատեսվող գիտարշավներ Քեմբրիջի ուսանողի համար Իրան: 

Քեմբրիջի ասպիրանտը սկսում է գենետիկ նյութի ուսումնասիրությունը 

11 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում՝ հետազոտության հնարավորությունը 

մեծացնելու և Կովկասյան բույսերի մասին իրազեկվածությունը բարձրաց-

նելու նպատակով 

Լիդիան/ԹԻՔ/ԲԻ  Ծրագրի իրականաց-

ման ողջ ընթացքում 

ԹԻՔ Հետագա գործողությունների ծրագրավորմանն առնչվող հանդիպումներ 

ԲԻ-ի և ՔՀԲԱ-ի ներկայացուցիչների միջև տեղի կունենան գարնանը 

(Քեմբրիջում) և ամռանը (Երևանում): 

Սևանի ջերմոցի բացման արարողությունը 2016թ. գարնանը 
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Հավելված 2. Նշումներ 2015թ. փետրվարին Քեմբրիջում տեղի ունեցած 

կազմակերպչական խորհրդակցությունից 

Մասնակցում էին՝ 

ԺՎ Պրոֆեսոր Ժիրայր Վարդանյան, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն 

ԳՖ Պրոֆեսոր Գեորգի Ֆայվուշ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ 

ԱՍ Դր. Արմեն Ստեփանյան, Լիդիան/Գեոթիմ 

ՍԱ Դր. Սերգեյ Արևշատյան, Գեոթիմ 

ԲԳ Պրոֆ. Բեվերլի Գլովեր, Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգու տնօրեն 

ՍՓ Սալի Փեթիթ, Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական այգի 

ՓՔ Դր. Փիթեր Քերի, Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս, Դևոն/Բոդսի Էքոլոջի Լիմիթիդ 

ՋԹ Ջո Թրեուիք, Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս, Դևոն 

ԱԲ Ալան Բլեքմոր, Լիդիան (Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս) 
 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են խորհրդակցության ժամանակ կատարված և մասնակիցների կողմից 

համաձայնեցված նշումները: 

Գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ էին իրականացնել փետրվարից մինչև օգոստոսն ընկած 

ժամանակահատվածում հետևյալն էին՝ 

 Բույսերի տեղափոխում համապատասխան վայրեր 2015թ. սեպտեմբերին 

 Պահպանման օբյեկտների կառուցում և տեղափոխումն ապահովելու հնարավորություն 

 Իրավական հաստատում 

 

 Քննարկումների և անհրաժեշտ գործողությունների ամփոփ նկարագիրը Գործողություն  

Անձ Ներածություն  

ՋԹ Այս խորհրդակցությունը միավորում է չորս գործընկերների Մատնունի ծիրանա-
վորի նախագծում: Դրանք են՝ ՀՀ ԳԱԱ ԲԻ-ը, ՔՀԲԱ, Թրեուիք Ինվայըմենթլ 

Քընսալթնթս և Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունները 

Խորհրդակցության նպատակն է հստակեցնել առաջադրանքները, գործառույթնե-

րը, պարտականություններն ու իրականացման ժամկետները: 

 

 Գործառույթներ  

ՋԹ Մասնակից կազմակերպությունների գործառույթները 

 ԲԻ-ը կատարելու է գիտահետազոտական աշխատանքների մեծ մասը 

 ՔՀԲԱ-ն խորհուրդներ կտա, կաջակցի և կնպաստի պոտենցիալի ամրա-

պնդմանը՝ հետազոտությունների և բուսաբանական օբյեկտներն աշխա-

տեցնելու հարցում 

 ԹԻՔ-ի դերն այս գործում նախագծի համակարգումն է և ապահովել, որ 

Լիդիանը ստանա այն, ինչն անհրաժեշտ է գիտահետազոտական այս 

ծրագրում, այսինքն՝ Ամուլսարի հանքը շահագործելիս հետևել ՄՖԿ 

Կատարողական Ստանդարտներին: ԹԻՔ-ը կապահովի Լիդիանի և 

ԲԻ/ՔՀԲԱ միջև համագործակցության միջոցները և պատասխանատու 

կլինի ստացված բոլոր արդյունքների և հաշվետվությունների ներկայաց-

ման համար: 

 Լիդիանի դերը կառավարումն է, ֆինանսական վերահսկողությունն ու 

աշխատանքների վերահսկումը 

Հաստատել 

գործառույթները 

(սույն փաստա-

թղթում) 

ՓՔ Անձանց գործառույթները. 

 Ջո Թրեուիքը նախագծի համակարգողն է  

 Գեորգի Ֆայվուշը նախագծի մենեջերն է ԲԻ-ի անունից  

 Փիթեր Քերին և Սալի Փեթիթը կղեկավարեն գիտական փորձերը ՔՀԲԱ-ի 

անունից 

 Արմեն Ստեփանյանը նախագծի մենեջերն է Լիդիանի անունից, իսկ 

Սերգեյ Արևշատյանը՝ որպես տեխնիկական ղեկավար 

 Ալան Բլեքմորը կազմակերպելու է պայմանագրերի կնքումն ու վերահս-

Հաստատել գոր-

ծառույթները 

(սույն փաստա-

թղթում) 
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կելու է աշխատանքները (բյուջե, ժամանակացույց, աշխատանքի արդ-

յունքներ, ֆինանսական հարցեր) 

 Տեսակի հետ կապված գործողությունների պլան (ՄՖԿ ԿՍ6 պահանջ)  

ՋԹ Մատնունի ծիրանավորի համար Տեսակի հետ կապված գործողությունների պլա-

նի հակիրճ նկարագիրը: Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է կատարել տե-

սակի հետ կապված գործողությունների պլանը (ՏԳՊ): Հիմնական պահանջը՝ կա-

րողանալ այս տարածքում ողջամիտ ժամկետներում ապահովել նշված բուսատե-

սակի պոպուլյացիայի թվաքանակի աճ: Մեզ պետք է հստակ իմանանք, թե ինչ 

նպատակ ունենք: Սկզբնական նպատակը հանքի շահագործումից հետո Ամուլսա-

րում ունենալ այս բուսատեսակի ավելի մեծ պոպուլյացիա, քան հիմա է: Սա կախ-

ված է մեր հնարավորությունից՝ հանքարդյունահանումից հետո բույսերը վերա-

դարձնել լեռան տարածք: ՏԳՊ-ն ցույց է տալիս, որ սա հնարավոր է, սակայն եթե 

այն անհնարին է, ապա մեզ անհրաժեշտ կլինի կատարել փոխհատուցում՝ բույսի 

պոպուլյացիան պահպանելով Հայաստանի այլ վայրում: 

ՏԳՊ-ն ներառում է Ամուլսարի վրա սիստեմատիկ մոնիտորինգի հետևյալ գործո-

ղությունները՝ 

1. Պահպանել լեռան վրա մնացող բույսերը. երաշխավորել, որ անձեռնմելի տա-

րածքը պահպանվում է, և որ մյուս բույսերը չեն վնասվում: 

2. Մշտադիտարկել մնացած բույսերի պայմանները՝ համոզվելու, որ նրանք բա-

ցասական ազդեցություն չեն կրում, օրինակ՝ փոշու ազդեցություն: Միաժա-

մանակ մշտադիտարկել էկոլոգիական հատկանիշները: 

ՏԳՊ-ն ներառում է նաև գիտահետազոտական աշխատանքների և ներուժի ամրա-

պնդում: Այս նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալը՝ 

1. Գիտահետազոտական և աճեցման համար նախատեսված օբյեկտների ստեղ-

ծում. ջերմոցներ և ռոկարներ, որոնք արդյունքում կփոխանցվեն ԲԻ-ին: 

2. Բույսերի տեղափոխումը բացահանքերի տարածքից՝ գիտահետազոտական 

նպատակներով և հիմնապաշարների բազմացման համար, որոնք վերջում 

մենք կարող ենք օգտագործել փոխարինելու համար: Անհրաժեշտ է լուծել 

տեղափոխման ժամկետների և տեղափոխման համար անհրաժեշտ վայրերի 

առկայության հարցերը (հույս ունենք այդ հարցը լուծել այսօր): Պետք է 

ձգտենք տեղափոխումը կատարել այս տարի, սեպտեմբերին: Ներկայիս 

օրենքի (Բնապահպանության նախարարության 2014թ. հուլիսի թիվ 781-Ն) 

հետ կապված խնդիր կա: Այս որոշումը չի առաջարկում տեղափոխման 

լավագույն մեթոդաբանությունը: 

Գիտահետազոտական ծրագիր է անհրաժեշտ, որոշելու, թե արդյոք հնարավոր է 

վերականգնել բույսի համար հարմար կենսամիջավայրը: Իրատեսակա՞ն է արդյոք 

ակնկալել, որ կարելի է բույսերը հետ տեղադրել: 

Արդյունքներից 

ելնելով, ան-

հրաժեշտության 

դեպքում թար-

մացնել ՏԳՊ-ն 

ԺՎ Մեկնաբանություն: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել օրենքը, սակայն մենք պետք է 

անենք այն, ինչը լավագույն տարբերակն է բույսերի համար: 

 

ԱՍ Տրամաբանորեն պետք է թույլատրվի բույսերի տեղափոխումը սարից՝ անհրա-

ժեշտության դեպքում օգտագործելով ժամանակավոր տեղադրման օբյեկտներ: 

Սակայն, իրավաբանորեն մենք պետք է ստուգենք: Օրենքը թույլ է տալիս, որ 

բույսը տեղափոխվի երեք վայր՝ ազգային պարկ, Մատնունու աճելավայրերի 

հայտնի տարածքներ և բուսաբանական այգիներ: 

Շարունակել 

ստուգել օրենքի 

պահանջները և 

ցանկացած փո-

փոխություննե-

րի մասին տեղե-

կացնել խմբին 

ՋԹ Անհրաժեշտ է ստեղծել սերմերի կամ սածիլների հիմնապաշարներ, որոնք բավա-

րար կլինեն հանքարդյունահանումից հետո բույսերը փոխարինելու համար: 

Բույսերը կրկին տնկելու հիմնական փուլը ակնկալվում է 2025թ.  

 

ԱՍ Օրենքի համաձայն մենք պետք է ներկայացնենք պահանջներին համապատաս-

խանող հանքի փակման պլան փակումից երկու տարի առաջ: Այն ներառելու է 

վերականգնմանն ուղղված միջոցառումներ:  

 

ՓՔ Ուսանողների կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե 

որքան հեշտ է բույսերն աճեցնել քարերի վրա (ի տարբերություն անոթներում 

դրանք աճեցնելու): Գիտահետազոտական ծրագիրը կավարտվի 2019թ., որը 

ժամանակ կտա միջոցառումները ծրագրելու համար: 

 

ՋԹ Զուտ դրական արդյունք. մեզ անհրաժեշտ կլինի հստակ նշել, երբ կհասնենք զուտ 

դրական արդյունքի: Դա պետք է պետական պարտավորություն լինի՝ հաշվի 
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առնելով ավելի վաղ հղում կատարված հետազոտության արդյունքները: 

ՓՔ ԶՏԱ-ի հաշվարկը կատարելու համար, մենք պետք է որոշենք բազմացման ժամա-

նակը. թե որ տաիրքում պետք է բույսը լինի, երբ այն սկսի ծաղկել և սերմնակալել:  

 

ՋԹ Զուգահեռ, մինչև 2020թ. մեզ անհրաժեշտ է ունենալ վերականգնման պլան՝ հանքի 

փակումից հետո համապատասխան կենսամիջավայր ստեղծելու համար: 

 

ԱՍ Մենք կարող ենք սկսել կենսամիջավայրի վերականանգնումն ու բույսերի տնկու-

մը արդեն 2021թ., երբ որոշ տարածքներ արդեն ազատված կլինեն: 

 

ՓՔ Մենք պետք է համագործակցենք լանդշաֆտի դիայզներների հետ, ովքեր հանքի 

շահագործումից հետո իրականացնելու է լանդշաֆտի դիզայն: Մեզ անհրաժեշտ 

կլինեն գլաքարեր՝ Մատնունի ծիրանավորը դրանց վրա աճեցնելու համար: 

Խոտածածկ թմբերը նպատակահարմար չեն: 

 

ՋԹ 1. Եթե պարզվի, որ մենք չենք կարող ապահովել բույսի պոպուլյացիայի թվա-

քանակի ավելացում (որովհետև պարզվում է, որ վերականգնումը շատ դժվար 

է), ապա մենք պետք է կատարենք փոխհատուցում: Այս դեպքում, մեզ համար 

միակ տարբերակը կլինի այլ պոպուլյացիայի պահպանումը: Այդ իսկ պատ-

ճառով մեզ անհրաժեշտ է հետազոտել մյուս պոպուլյացիաները Հայաստա-

նում (տես ստորև Գիտարշավներ բաժինը): Այս ուսումնասիրությունը նույն-

պես օգտակար կլինի այն դեպքում, երբ Լիդիանը ցանկանա ընդլայնել հանքը: 

Այդ ժամանակ մենք կկարողանանք կատարել բույսի կարգավիճակի վերա-

բերյալ ԲՊՄՄ չափանիշներով ամբողջական գնահատում: Եթե Լիդիանը 

երբևէ ցանկանա ընլայնել հանքը, ապա այս գնահատումը կբխի նրա շահերից: 

2. Այս նախագիծն օգտագործել՝ ներուժն ավելացնելու և Հայաստանի բարձրա-

լեռնային բույսերի մասին տեղեկացվածությունը ավելացնելու համար: 

 

 Գիտահետազոտական ծրագիր. Հակիրճ տեղեկանք  

ՓՔ Գիտահետազոտական ծրագրի նպատակները համընկնում են ՏԳՊ-ի նպատակ-

ների հետ: Մեզ պետք է մտածել, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունենք <պոպուլյացիա> և 

<ողջամիտ ժամկետ> ասելով: 

ՓՔ. ստուգել, թե 

սահման կա 

արդյոք Տեսակի 

հետ կապված 

գործողություն-

ների պլանի, 

Կենսաբազմա-

զանության 

կառավարման 

պլանի և հետա-

զոտման նպա-

տակներ միջև 

ՋԹ Ըստ ՄՖԿ-ի և նախագծի հեռանկարների <պոպուլյացիա> նկատի ունենք Ամուլ-

սարի պոպուլյացիան: ՄՖԿ-ն ակնկալում է ավելի մեծ պոպուլյացիա Ամուլսա-

րում: Մենք չենք կարող առաջ գնալ և դիտարկել այլուր գտնվող պոպուլյացիա-

ները, եթե պարզվի, որ այն հնարավոր չէ (ինչպես վերը նշված փոխհատուցման 

դեպքում է):  

 

ՓՔ Չնայած, իհարկե Ամուլսարի պոպուլյացիայի թվաքանակի ավելացումը կավելաց-

նի աշխարհում դրա պոպուլյացիայի թվաքանակը: 

 

ԱՍ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում (Կարմիր գրքում) բուսատեսակի կարգավիճա-

կին, կարող է ստեղծվել հանձնախումբ, եթե մենք նոր տվյալներ ունենանք: 

 

 Գիտահետազոտական ծրագիր. Գիտարշավներ  

ՓՔ Բույսի զբաղեցրած տարածքը որոշելու նպատակով իրականացվող գիտարշավ-

ները կօգնի տալ ԲՊՄՄ չափանիշներով առավել ամբողջական գնահատական: 

ԳՖ-ն և ՍԱ-ն գիտեն այն վայրերը, որոնք ուզում են տեսնել: Դրանք ընկած են 

հայտնի տարածքներում (չնայած 1980 թ.-ից սկսած ոչ ոք չի այցելել այնտեղ պաշ-

տոնական գնահատական տալու համար): Ամուլսար լեռան մոտ գտնվող մի քանի 

բլուրներ, ինչպես նաև Մատնունի քարանձավային բուսատեսակի տեղամասերը 

նույնպես կհետազոտվեն: ԳՖ և ՍԱ-ն կանցկացնեն գիտարշավները ԲԻ-ի աշխա-

տողների հետ միասին: Գեոթիմը պետք է տրամադրի 4 x4 ամենագնաց:  

Իրան և Նախիջևան այցելությունների մասին պետք է նույնպես մտածել, բայց սա 

երևի 2016թ. առաջադրանք է: Չկա ֆինանսավորում այս նախագծի համար: 

ԱՍ, ՓՔ և ԲԻ-ը 

համակարգելու 

են գիտար-

շավները և 

ապահովելու, 

որ դրանք տեղի 

ունենան 2015թ. 

հուլիսին: 

 

ԱՍ/ԱԲ պետք է 

հաստատեն 

ավտոմեքենայի 
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առկայությունը 

ՓՔ  Մշտադիտարկել Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիան Ամուլսարում, այդ 

թվում մշտական տեղամասերը: Սա պետք է անել տարեկան առնվազն երկու 

անգամ, որպեսզի հնարավոր լինի տեսնել բույսի ծաղկելը (հունիսի վերջին) և 

սերմնակալելը (սեպտեմբերին):  

 Մեզ անհրաժեշտ է նաև բուսականության կանոնավոր մոնիտորինգ Ամուլ-

սարում (լայնակի կտրվածքներ): Ես ունեմ գծապատկերներ, որոնց վրա ցույց 

են տրված հետաքրքրող տարածքները: 

ԱԲ/ՋԹ համե-

մատել ԿԿՊ-ի 

հետ և պարզել 

պատասխանա-

տու կողմը 

 

ՋԹ/ԱԲ-ը սահ-

մանափակում-

ների անհրա-

ժեշտության 

քարտեզը 

կուսումնա-

սիրեն ԴՖ/ԱՍ-ի 

հետ միասին 

ՋԹ Տարին 15 օրով անհրաժեշտ կլինի հինգ հոգանոց երկու խումբ Փիթեր Քերիի հետ 

դաշտում աշխատելու համար: Այս տարի ՓՔ-ն և ՍՓ-ն ներկա կլինեն հունիսի 

այցելության ժամանակ: 

ՓՔ պետք է 

հաստատի 

երկրում լինելու 

ժամանակը: 

 

ՋԹ/ԱԲ պետք է 

հաստատեն հե-

տազոտություն-

ների և այցելու-

թյան ժամանա-

կացույցը դրանց 

հետ կապված 

առաջադրանք-

ների համար 

 Ռեինտրոդուկցիայի համար բույսերի հիմնապաշարները  

ՓՔ Ինչպես աճեցնել Մատնունի ծիրանավոր բույսը ռեինտրոդուկցիայի ծրագրի 

համար: Նախատեսվում է ներգրավել երկու հայ ուսանողի, ովքեր աշխատում են 

բույսը աճեցնել քարերի վրա: ԳՖ-ն արդեն մեկ ուսանող գտել է, փնտրում է ևս 

մեկին: 

ԱՍ ԲԻ-ի հետ. 

թեկնածուների 

որոշում վերջ-

նաժամկետը 

մինչև հուլիս՝ 

ՔՀԲԱ այցելելու 

համար 

ՍՓ Հուլիսն ու օգոստոսը իդեալական կլինեն Քեմբրիջում ուսանողներին վերապատ-

րաստելու համար: Նրանք հնարավորություն կունենան աշխատել բարձրալեռնա-

յին բուսատեսակների բաժնում և զուգահեռ աշխատել Մեծ Բրիտանիայի բույսերի 

բաժնում՝ աշխատելով ՔՀԲԱ-ի փորձառու այգեգործների հետ: 

 

 Տեղափոխում  

ՓՔ Տեղափոխման եղանակները. Մատնունի ծիրանավոր բույսն ունի խորը առանց-

քային արմատներ, որոնք կարող են քարերի ճեղքերով լայնակի տարածվել, դժվար 

է դրանք հանել և կարող են մահանալ, եթե կտրեն: Մեկ կենդանի բույս, որը ՍԱ-ին 

հաջողվեց հանել ճեղքերի միջից, տևեց 15 րոպե: 
 

Տեղափոխման տարածքում կա 1500 բույս, որոշները 4-5մ բարձր են՝ ժայռերի 

մակերեսին, մենք չենք կարող հասնել դրանց: Առաջին հերթին մենք պետք է 

կենտրոնանանք ավելի փոքր (հեշտ հանվող) բույսերի վրա: 

Անհրաժեշտ է 

բույսը հանելու 

ինտենսիվ 

փորձեր կատա-

րել, օրինակ՝ 

մայիսին: ՓՔ 

պետք է հաս-

տատի անհրա-

ժեշտությունը: 

ԱԲ/ԱՍ/ՋԹ 

պետք է գտնեն 

համապատաս-

խան մասնա-

գետներ 

ՋԹ Անհրաժեշտ է արձանագրություն ակնկալիքները կառավարելու համար. մարդիկ 

մտածում են, որ մենք կարող ենք տեղափոխել, այդ պատճառով ենք փրկում բոլոր 

ՋԹ/ԱԲ/ԱՍ 

կկազմեն արձա-
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բույսերը: Մենք պետք է նախարարության համար հստակեցնենք, թե որքան բույս 

մենք կարող ենք տեղափոխել, և ինչու մենք չենք կարող բոլորը տեղափոխել: Մենք 

պետք է նկարագրենք բույսերը հանելու մեթոդաբանությունը, և ուր ենք մենք 

դրանք տանելու: 

նագրությունը՝ 

ներառելով ՓՔ-

ի տվյալները 

ՓՔ Մենք պետք է կարողանանք ստանալ մի քանի հարյուր բույս  

ՋԹ Ինչպես նշված է վերևում, ՄՖԿ-ն և մյուսները կարող են ակնկալել զգալիորեն 

ավելի մեծ քանակություն տեղափոխելու…2500 բույս: 

 

ԱՍ Առաջարկում եմ աշխատանքները սկսել մայիսին, մի քանի փորձ կատարելով՝ 

որոշելու բույսերը հանելու լավագույն եղանակը: Գնդեվազում կենսաբանության 

ուսուցիչ Մ. Արշակյանը կարող է մեզ օգնել: 

 

ԱՍ/ՍԱ 

ՓՔ Մենք հիմնական տեղափոխումը պետք է կատարենք ամռան վերջում, երբ 

բույսերը չոր վիճակում են, կարելի են նաև դրանց սերմերը հավաքել: 

 

ՋՔ Խորհուրդ է տրվում հավաքել պրոֆիլի երկայնքով՝ համոզվելու, որ մենք ներ-

կայացուցչական ընտրություն ենք ստանում, եթե լեռան տարածքում գենետի-

կական փոփոխվածություն կա:  
 

Մենք կարող ենք փորձնական աշխատանք կատարել մայիսին, այնուհետև 

ներկայացնել մեր պլանները նախարարությանը: 

ՓՔ պետք է աշ-

խատի ԲԻ-ի 

հետ՝ ծրագրելու 

փորձնական 

աշխատանք-

ները մայիսին 

ԱՍ Մենք պետք է նախարարությանը ներկայացնենք տարեկան հաշվետվությունը, 

առաջինը՝ 2015թ. դեկտեմբերին: 

 

ՋՓ Ամեն դեպքում նախագծի արդյունքում պետք է կազմվի տարեկան հաշվետվու-

թյուն. մենք կարող ենք այն ներառել նախարարությանը ներկայացվող 

հաշվետվության մեջ: 

ՋԹ-ն ԱՍ-ին 

կտրամադրի 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվու-

թյուն 

ՓՔ Մենք պետք է մտածենք այն պահպանվող օբյեկտների մասին, որտեղ մենք 

պատրաստվում ենք տեղափոխել բույսերը: 

 

ԱՍ Նախարարության որոշումը թույլ է տալիս միայն տեղափոխել երեք վայր՝ բու-

սատեսակի մեկ այլ հայտնի աճելավայր, բուսաբանական այգի կամ ազգային 

պարկ: Կարող է հնարավորություն լինի սա վիճելի համարել, սակայն մենք պետք 

է կարողանանք բացատրել, թե ինչու է դա այդքան վատ գաղափար: 

 

ՋԹ ՄՖԿ-ի տեսանկյունից մենք պետք է գործերն անենք որոշակի ձևով: Այս նախագծի 

դեպքում առկա է ռիսկ, եթե մենք գործերն անենք, այնպես, ինչպես որոշումն է 

ասում: Կարո՞ղ ենք առաջարկել, որ բուսաբանական այգին ունենա հարակից 

օբյեկտներ, ասենք Գնդեվազում: 

 

ԳՖ Սա դժվար կլինի: Խնդիրը ֆինանսավորումն է. ինչպե՞ս երկարաժամկետ կֆինան-

սավորվի օբյեկտը Գնդեվազում: Դա կարող է լավ լինել հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում, իսկ դրանից հետո՞: Մյուս կողմից, Սևանի և Երևանի պահպանման 

կառույցներն ունեն աշխատողներ և բյուջե: 

 

ՋԹ Այո, բայց մեզ պետք է բույսերն ունենալ որևէ վայրում, որտեղ մենք կարող են 

անհրաժեշտ հետազոտություն իրականացնել: Մենք կարող են նշել այն, որպես 

կազմակերպչական խնդիր: Սևան կամ Երևան տեղափոխելիս մենք բույսերը ժա-

մանակավորապես պահում ենք Գնդեվազում: Ամեն դեպքում, այս հեռավորու-

թյունների վրա օբյեկտները չեն կարող պատրաստ լինել մյուս տարվա համար: 

 

ԺՎ/ԳՖ Գնդեվազում բույսերի ժամանակավոր պահուստավորումը հավանաբար լավ է: 

Քանի դեռ վերջնակետը Սևանն է, այն լավ է: 

ԱՍ պետք է 

հաստատի սրա 

թույլատրելիու-

թյունը 

ՋԹ Հիմնական խնդիրն այն է, արդյոք նախարարությունը թույլ կտա, որ բույսերը մի 

քանի ամիս մնան Գնդեվազում: Մենք այս առաջարկությունը պետք է ներկայաց-

նենք նախարարությանը: 

 

ՓՔ Պարզվում է, Սևանը նախընտրելի վա՞յրն է, ԲԻ-ի ներկայացուցիչների կարծիքով: 

Ի՞նչ հարմարություններ կան Սևանում: 

 

ԳՖ Այնտեղ ջերմոց կա, սակայն պետք է այն վերանորոգել: Հիմնակմախքը կա, բայց 

ապակի չկա: 

 

ԱՍ ԱՍ-ն և ՍԱ-ն կայցելեն ջերմոց և կգնահատեն անհրաժեշտ աշխատանքները, և 

կփորձեն տալ ծախսերի նախահաշվարկը:  

ԱՍ/ՍԱ 

ապրիլի՞ն 
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ՓՔ Սևանն ավելի լավ է, քան Երևանը, որովհետև այն ավելի բարձր է: Մեզ պետք է 

Ամուլսարից այնտեղ տեղափոխել համապատասխան քարերը: Պետք է մտածել, 

թե ինչպես տեղափոխել բույսերը: Եվ հետազոտություն իրականացնող ուսանող-

ները պետք է մնան Սևանում: 

ՓԹ/ՍԹ հունի-

սին կայցելեն 

նայելու օբյեկտ-

ները և կազմել 

պլանը, թե ուրիշ 

ինչ է հարկավոր 

և երբ: 

 Ուսանողներ  

ՓՔ Մեզ պետք է նաև մեկ ուսանող, ով կիրականացնի փոշոտում և ծագումնաբանա-

կան հետազոտություն: Նախընտրելի է, որ այդ ուսանողի լինի հայ, սակայն պետք 

է մնա Քեմբրիջում: 2016թ. ապրիլին սկսելու համար անհրաժեշտ է այս տարի 

մայիս/հունիսին տալ հայտարարություն: 

Ապրիլի վերջին պարզ կլինի այգեգործությամբ զբաղվող հայ ուսանողի ինքնու-

թյունը, ով հունիսի վերջին/հուլիսի սկզբին կայցելի Քեմբրիջ:  

Գործողություններ. 

 ՓՔ պետք է կազմի օրացույցն ու մոնիտորինգի արձանագրությունը, ինչպես 

նաև զրուցի ԳՖ-ի հետ բուսականության պայմանների ցուցանիշները որոշելու 

համար:* 

 ԱՍ-ն Գ-ին կտրամադրի համապատասխան ԲՍԱԳ փաստաթղթեր, մասնա-

վորապես՝ Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը: 

 ՋՓ/ԱԲ կկազմեն հանդիպման գրառումները: 

 ՋԹ-ն կվերանայի բյուջեն, հիմնականում բույսերը քարերի միջից հանելու 

համար անհրաժեշտ աշխատանքների ուսումնասիրության հաշվին: Բյուջեն 

կստուգի Լիդիանի հետ: 

 ԱՍ – նախարարության հետ տեղափոխման պայմանագրի ստորագրման 

վերջնաժամկետը 2015թ. փետրվարի 26-ն է: 

 ՓՔ/ԲԳ կգրեն հետազոտության թեմայով առաջարկ ասպիրանտի համար և 

կփնտրեն ուսանող: 

 
 
 
 
 
 
 

ՓԷ 

ԱՍ 

ՋԹ/ԱԲ 

 
 

ՋԹ 

ԱՍ 

ՓԷ/ԲԳ 

ՓՔ Մեկ վերջնական նկատառում. Եթե նույնիսկ բուսաբանական այգու երկարա-

ժամկետ ֆինանսավորումը անմիջական մտահոգությունը չէ, մեզ անհրաժեշտ չէ 

այժմ մտածել մեխանիզմների մասին: 

 

 

*2015թ. փետրվարի 12-ին կարճ հանդիպում տեղի ունեցավ Փիթեր Քերիի, Գեորգի Ֆայվուշի, Սերգեյ 

Արևշատյանի և Ալան Բլեքմորի մասնակցությամբ: Փիթեր Քերին ներկայացրեց նախագծի համար մշակված 

նախնական մեթոդաբանությունը (ինչպես ներկայացված է Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազ-

մավարությունում, որը Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի մաս է կազմում, Ամուլսարի 

ԲՍԱԳ-ի հավելվածներից է): Գեորգի Ֆայվուշը համաձայնեց ստուգել փաստաթուղթը և իր սեփական կարծի-

քը ներկայացնել Ամուլսարում առկա տարբեր կենսամիջավայրերի համար բուսականության հարմար պայ-

մանների ցուցանիշների վերաբերյալ: Դրա մասին տեղյակ կպահվի դաշտ այցելությունների ժամանակ, որոնք 

նախատեսված են այս տարվա վերջ:  
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Հավելված 3. Բույսերը տեղափոխելու թույլտվություն  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ՄԱՏՆՈՒՆԻ ԾԻՐԱՆԱՎՈՐ /Potentilla porphyrantha Juz./ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿԻ ՆՈՐ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ 

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ 

Ելնելով ՀՀ Կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի թիվ 781-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) դրույթների և հիմք 

ընդունելով ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2014թ. հոկտեմբերի 17-ին տրված թիվ ԲՓ-76 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունը: 

Ամփոփ տեղեկանք 

«Գեոթիմ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն) 26.09.2012 թ. տրամադրված թիվ և 

25.11.2014թ վերաձևակերպված ԼՎ-245 լեռնահատկացման տարածքում Գեոթիմ ՓԲ ընկերության տեղացի և 

միջազգային խորհրդատուների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ՀՀ 

բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի նոր պոպուլյացիա: Որոշման 7-րդ 

կետով պահանջվող՝ Մատնունի ծիրանավորի նոր պոպուլյացիայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ներկայացված «Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի 

աշխատանքային նախագծի» միջոցով, տրամադրվել է բնագավառի լիազորված պետական մարմնին՝ ՀՀ 

բնապահպանության նախարարությանը:  

Տեսակը ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված է CR B1 ab(iii) + 2ab(iii) կարգավիճակով և միևնույն ժամանակ 

ԵԽ «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին», CITES կոնվենցիաների և 

Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) ցանկերում գրանցված չէ: Բուսատեսակը ՀՀ 

բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված է Գեղամա /լեռնագագաթներ Սևսար, Ագուսարկա/ և Զանգեզուրի 

/լեռնագագաթ Մեծ Իշխանասար/ տարածքներում հայտնի իր պոպուլյացիաներով:  

Ընկերության և ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի համագործակցության արդյունքում 2012-2013թթ. 

իրականացված ուսումնասիրություններով հայտնաբերված նոր պոպուլյացիան, հանքարդյունագործական 

համալիրի ընդհանուր տարածքում /Նկ. 1-ում նշված տարածքներ/ զբաղեցնում է մոտ 1 հեկտարից փոքր 

տարածք և բաղկացած է առնվազն 7500 առանձնյակից:  

Բույսերի հայտնաբերված առանձնյակները հետազոտվել և քարտեզագրվել են 2013 և 2014 թվականներին: 

Նշված պոպուլյացիան գտնվում է Հյուսիսային Էրատո, Տիգրանես, Արտավազդես և Արշակ լեռնագա-

գաթներին: Քանի որ պոպուլյացիան գտնվում է հանքափոսերի սահմաններում և դրանց շրջակայքում, ապա 

Ընկերության կողմից նախատեսվող հանքի շահագործման արդյունքում այս պոպուլյացիայի մի մասը կարող 

է վերանալ, եթե Որոշման համաձայն չնախաձեռնվեն առանձնյակների տեղափոխման համապատասխան 

միջոցառումներ: 

Տեղեկացնում ենք նաև, որ հանքի նախագծման փուլի ընթացքում լուրջ ուշադրություն է դարձվել այս խնդրին 

և աշխատանքային խումբն աշխատել է հնարավորինս խուսափել ակտիվ գործունեության պլանավորումից 

հանքարդյունահանման այն տարածքներում, որտեղ Մատնունի ծիրանավորի խտությունը եղել է բարձր: 

Բույսերն առանց վնասելու տեղաշարժելու լավագույն տեխնիկան գտնելու նպատակով առաջարկվում է 

իրականացնել նախնական փորձարկում, Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված տարածքներում՝ 

բույսերի քիչ քանակություն տեղափոխելով: Անհրաժեշտ է իրականացնել նաև որոշ ուսումնասիրություններ 

պարզելու աճելու համար նպաստավոր պայմաններն այնպես, որ նոր աճելավայրերում ապահովվի Որոշման 

6-րդ կետի 3) ենթակետով նախատեսված բույսի կենսունակ և ինքնուրույն պոպուլյացիայի ձևավորման 

պահանջը: 

Փորձնական փուլից հետո Նկ.1-ում նշված մնացած բույսերը կհավաքվեն և կտեղափոխվեն Որոշման 4-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված տարածքներ, իսկ հավաքված սերմերը կտրամադրվեն համապատաս-
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խան մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ գենետիկական բանկում պահելու և հետագայում 

տեսակի վերարտադրությունը կազմակերպելու նպատակով:  

Ընկերությունը պարտավորվում է Որոշման 5-րդ կետի համաձայն իր միջոցների հաշվին ամբողջությամբ 

հոգալ Մատնունի ծիրանավորի նոր պոպուլյացիայի պահպանության, տեղափոխման և մինչև կենսունակ և 

ինքնուրույն պոպուլյացիայի վերջնական ձևավորում նոր աճելավայրում շարունակական ուսումնասիրու-

թյունների համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը: 

Ստորև ամփոփ ներկայացված են խնդրի կարգավորման նպատակով նախատեսվող համապարփակ 

միջոցառումները: 

Նպատակ 

Ընկերությունը ցանկանում է Եզրակացության «Փորձաքննական պահանջներ» մասի 3-րդ կետի համաձայն 

ստանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության համաձայնությունը՝ Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla 

porphyrantha Juz) բուսատեսակի նոր պոպուլյացիայի առանձնյակները Ամուլսար լեռան տարածքի մի 

հատվածից (տես Նկ. 1) տեղափոխելու և մինչև կենսունակ և ինքնուրույն պոպուլյացիայի վերջնական ձևավո-

րում նոր աճելավայրում շարունակական ուսումնասիրությունների համար:  

Ի սկզբանե նախատեսվում է Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված տարածքներ տեղափոխել 144 

բույս: Նշված 144 բույսերը կօգտագործվեն բույսերի տեղափոխման արդյունավետ եղանակներն ու 

արհեստական աճելավայրերում դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններն ուսումնասիրելու 

նպատակով նախատեսվող փորձնական հետազոտությունների շրջանակներում: Աշխատանքները նախա-

տեսվում է սկսել 2015թ. ամռանը:  

Հաջորդ փուլում ևս՝ 2015 և 2016 թվականներին նույն տարածքից (պատկերված է Նկ.1-ում) նախատեսվում է 

ըստ հնարավորության ազդեցության ենթակա մնացած բույսերը տեղափոխել բնական վերարտադրության 

կազմակերպման նպատակով՝ փորձարարական օբյեկտներ և հերբարիումներ պատրաստելու նպատակով: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության համաձայնությունն ստանալուց հետո հնարավոր կլինի նաև 

Որոշման 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների համաձայն՝ Մատնունի ծիրանավորի առանձնյակների 

տեղափոխում բնակլիմայական համապատասխան պայմաններ ունեցող որևէ ԲՀՊՏ:  

Այսպիսով, Որոշման պահանջներին համապատասխան սույն փաստաթղթով նախատեսվող Մատնունի 

ծիրանավորի առանձնյակների տեղափոխման միջոցառումների արդյունքում կապահովվեն. 

 Բնական պայմաններում բույսերի վերարտադրման հնարավորությունն ու կենսունակ 

պոպուլյացիայի ձևավորումը (in situ), ինչպես նաև պահպանությունը բուսաբանական այգիների 

տարածքում (ex situ): 

 Բույսերն աճեցնելու և հետազոտելու համար համապատասխան փորձարարական տարածքների 

ներգրավում: 

 Հայաստանում Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի ամբողջականության պահպանություն և նոր 

տարածքներում կենսունակ պոպուլյացիաների առկայություն: 

Տեղեկատվություն Որոշման պահանջներից բխող միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ  

Որոշման 3-րդ կետի՝ 

 1-ին ենթակետի համաձայն Մատնունի ծիրանավորի նոր պոպուլյացիայի վերաբերյալ տեղեկատ-

վությունը ՀՀ բնապահպանության և Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություններին է 

տրամադրվել Ընկերության կողմից (02.08.2014թ.) բնապահպանության նախարարությանը ներկայացված 

ՇՄԱԳ հաշվետվությամբ, որի վերաբերյալ դրական եզրակացություն տրվեց 2014թ հոկտեմբերի 17-ին: 

Այս տվյալները ներկայացվել և հաստատվել են նաև ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

բուսաբանության ինստիտուտի կողմից:  



 

42 

 

 2-4 ենթակետերի պահանջները կապահովվեն: 

Որոշման 4-րդ կետ 

Որոշման 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն Ընկերությունը որպես պահպանվող գոտի առանձնացրել է 

Արշակ գագաթին գտնվող հատվածը՝ պոպուլյացիայի մի մասը պահպանելու նպատակով` մինչև նոր 

աճելավայր(եր)ում Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի` առանց մարդու միջամտության ինքնուրույն 

վերարտադրության և պոպուլյացիայի շարունակականության ապահովման արդյունքին հասնելը: Այն 

ներկայացված է Նկ.2-ում: Հետագայում, ըստ անհրաժեշտության, պոպուլյացիայի այդ մասը ևս կարող է 

տեղափոխվել նոր աճելավայր: Ազդեցություններից խուսափելու լրացուցիչ միջոցառումները նախատեսում 

են, որ պոպուլյացիայի զգալի մասը հանքի շահագործման հետևանքով բացասական ազդեցության չի 

ենթարկվի: 

Հանքարդյունահանման դեպքում պոպուլյացիայի մնացած մասի համար հնարավոր չի լինի կատարել 

Որոշման 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջը: Հետևաբար, նրանց համար անհրաժեշտ կլինի իրականացնել 

Որոշման 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված միջոցառումները:  

Որոշման 5-րդ կետ 

Որոշման 5-րդ կետը պահանջում է, որ հայտնաբերված՝ Կարմիր գրքում գրանցված տվյալ բուսատեսակի նոր 

պոպուլյացիաների առանձնյակների տեղափոխումն իրականացվի տնտեսական գործունեություն իրակա-

նացնողների միջոցների հաշվին՝ տնտեսական գործունեություն իրականացնողի կողմից ներկայացված տվյալ 

բուսատեսակի առանձնյակների տեղափոխման միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ բուսական 

աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում լիազոր-

ված պետական մարմնի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի համաձայն: Որոշման դրույթների 

պահանջներն ամբողջությամբ կկատարվեն Ընկերության կողմից ֆինանսավորվող և բուսաբանության ինս-

տիտուտի (համապատասխանում է Որոշման 8-րդ կետի պահանջին) և Քեմբրիջի բուսաբանական այգու 

համալսարանի (ՄԹ), ինչպես նաև Ընկերության բնապահպանական խորհրդատուների (TEC) կողմից իրակա-

նացվող հետազոտական և մշտադիտարկման ծրագրով: Հետազոտական և մշտադիտարկման ծրագիրն առա-

վել մանրամասն ներկայացված է ստորև: 

Որոշման 6-րդ կետ 

Որոշման 6-րդ կետի համաձայն իրականացվել է տեղափոխման ռիսկերի գնահատում՝ 

 Բույսերը վայրի այլ տեսակների, մշակաբույսերի կամ անասունների համար վտանգ չեն 

ներկայացնում: Ձմռան շրջանում դրանք չեն սերմակալի և գրեթե հնարավոր չէ, որ նրանք դուրս գան 

տարածքից կամ արմատավորվեն տարածքից դուրս: 

 Տեղափոխվող առանձնյակները նոր աճելավայրի համար վտանգ չեն ներկայացնում (հիմնավորումը 

տե՛ս վերևում) և մեծամասամբ դրանք պահվելու են վերահսկվող տարածքներում:  

 Ամուլսարի վրա բույսերի մշտադիտարկումը փորձարկումների միջոցով կիրականացվի հանքի 

շահագործման ընթացքում և հանքի փակումից հետո: 

 

Որոշման 7-րդ կետ 

Ինչպես արդեն նշվել է, Ընկերությունը 2014թ. օգոստոսի 2-ին բնապահպանության նախարարությանը 

ներկայացված ՇՄԱԳ հաշվետվության մեջ ներառված տեղեկատվությունը՝ Մատնունի ծիրանավորի նոր 

պոպուլյացիայի վերաբերյալ, տրամադրել է ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտին: Բուսաբանության 

ինստիտուտն ուսումնասիրել է պոպուլյացիայի մասին տվյալները և ներգրավվել է մեղմացման միջոցա-

ռումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման գործում: Բուսաբանության ինստիտուտը ստորև 

ներկայացվող հետազոտական ծրագրում հանդես է գալիս որպես գործընկեր: 
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Ընկերությունը ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը պարբերաբար կտրամադրի /կիսամյակային, 

տարեկան/ համապատասխան տեղեկատվություն տեղափոխման արդյունավետության և հետազոտության 

մասին:  

Որոշման 8-րդ կետ 

Ընկերության կողմից ՀՀ բնապահպանության նախարարություն է ներկայացվել դիմում, որով խնդրվել է.  

1. Տրամադրել թույլտվություն ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված Մատնունի ծիրանավոր 

բուսատեսակի տեղափոխման աշխատանքների իրականացման համար, 

2. Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի առանձնյակների տեղափոխման միջոցառումների 

իրականացման վերաբերյալ Ընկերության հետ նախաձեռնել համապատասխան պայմանագրի 

կնքման գործընթացը: 

Ընկերությունը ՀՀ բնապահպանության նախարարություն է մուտքագրել նաև Կարգի 5-րդ կետով 

նախատեսված պայմանագրի նախագիծը: 

Գիտահետազոտական ծրագիր 

Հետազոտական ծրագրի շրջանակներում հետազոտվել է Մատնունի ծիրանավորի կյանքի ցիկլի 

առանձնահատկությունները՝ բնական պայմաններում և տեղափոխման տարածքներում: Ծրագրի նպատակը 

տեղափոխման արդյունավետ եղանակներով բույսերի գոյատևման բարձր մակարդակի ապահովումն է, 

ինչպես նաև հանքի փակումից հետո բույսերը սկզբնական աճելավայրում կրկին ներմուծելու մեթոդների 

ուսումնասիրումն է: Սա անհրաժեշտ է երաշխավորելու, որ հանքի փակումից հետո բույսի համար հարմար 

պայմաններ կարող են ստեղծվել և որ բույսերը կգոյատևեն ռեինտրոդուկցիայից հետո և կբավարարվի նաև 

Որոշման 9-րդ կետի պահանջը: Ակնկալվում է, որ հանքը կնպաստի Մատնունի ծիրանավորի աճելավայրի 

փաստացի մեծացմանն ու նոր կենսունակ պոպուլյացիայի ձևավորմանը: 

Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխման համար նախատեսվող միջոցառումների ծրագրի ամբողջական 

նկարագրությունը ներկայացված է «Մատնունի ծիրանավորը Ամուլսարում» փաստաթղթում: Նշված 

փաստաթուղթն արդեն ուսումնասիրվել և ընդունվել է ներկայացված ՇՄԱԳ փաստաթղթի շրջանակներում և 

տրվել է դրական փորձագիտական եզրակացություն: 

Փորձնական փուլ (2015թ. ամառ- աշուն) 

Փորձնական փուլում փորձարկվելու են տեղափոխման տեխնիկան և աճի պայմանները: Սա անհրաժեշտ է 

իրականացնել մինչև բույսերի լայնածավալ տեղափոխումը, որովհետև մենք դեռևս չենք պարզել Մատնունի 

ծիրանավորը տեղաշարժելու լավագույն տարբերակը, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնասվեն, ինչպես նաև 

չկան տվյալներ բույսերի պահանջների վերաբերյալ, որոնք տեղափոխվել են իրենց բնական միջավայրից և 

աճեցվել արհեստական պայմաններում: Բացի այդ, հնարավոր է, որ տարբեր չափերի բույսերի հեռացման և 

աճեցման համար տարբեր տեխնոլոգիա պահանջվի: Օրինակ, հաճախ շատ ավելի հեշտ է տեղաշարժել փոքր 

բույսերը, քան մեծերը, որովհետև արմատներն ավելի քիչ են վնասվում: 

Նախատեսվող հանքարդյունահանման տարածքից հանվող բույսերը պահպանելու լավագույն պայմաններն 

ոսումնասիրելու նպատակով առաջարկվում է 2015թ. ամռանը կատարել փորձարկում:  

 Բույսի 3 չափ (մեծ, փոքր, փոքր բույսերով Գրիմիա մամուռի բարձիկ) 

 3 տիպի 10 սմ անոթ (տերակոտա, պլաստմասե, և տնային պայմաններում պատրաստած՝ ցեմենտի 

խառնուրդ, հող և ցանց) x 

 2 անօրգանական միջավայր (խիճ Ամուլսար լեռան տարածքից, պեռլիտ) x 

 Անօրգանական նյութի տոկոսային 2 արժեք (90%, 50%) x 
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Յուրաքանչյուր ռեպլիկացիան տալիս է ընդհանուր 36 բույս (3x3x2x2x2): Ջերմոցում կօգտագործվի երեք 

ռեպլիկացիա, իսկ չորրորդը կմնա դրսում, որը կապահովի 2015թ. (կամ 2016թ.) Ամուլսար լեռան տարածքից 

144 բույս հավաքելու պահանջը: 

 

Բույսերի հավաքումը 

Ամռանը բույսերը կհավաքվեն Արտավազդեսի գագաթին նախատեսվող բացահանքի տարածքի 

սահմաններից և Տիգրանեսի նախատեսվող բացահանքի սահմաններից, եթե Արտավազդեսի տարածքում 

բավարար քանակությամբ բույսեր չհայտնաբերվեն (տես կցված քարտեզը): Հավաքող խմբի անդամներն են Փ. 

Քերին (Բոդսի և Քեմբրիջի Համալսարան), Ս. Արևշատյանը (Գեոթիմ), Գ. Ֆայվուշը (Բուսաբանության 

ինստիտուտ): Բույսերի հավաքման և տեղափոխման աշխատանքներին օգնելու նպատակով մերձակա 

համայքներից աշխատանքի է ընդունվելու մինչև 20 տեղացի: 

Փորձարկման վերահսկումը 

Ձմռան (2015 և 2016թթ) ողջ ընթացքում անոթները կստուգվեն: Ակնկալվում է, որ տարեկան ցիկլի 

շրջանակներում տերևները կչորանան, սակայն մեզ պետք է իմանալ, թե երբ է դա տեղի ունենում: Կարևոր է 

ուշադրություն դարձնել բույսերի վրա բորբոսասնկերի ցանկացած նշանների վրա, որովհետև, ինչպես 

գիտենք, այս սնկերը սպանում են բույսին: Առաջին ամսի համար անոթները պետք է ստուգել ամեն շաբաթ: 

2015թ. հուլիսից մինչև 2015թ. օգոստոս ամսական մեկ անգամ մոնիտորինգ իրականացնելը բավական է, իսկ 

ամռանը մշտադիտարկումը պետք է իրականացվի ամեն շաբաթ (հիմնականում պարզելու, թե արդյոք նրանք 

բավարար քանակությամբ ջուր են ստանում):  

Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխումը – հիմնական ծրագիր 

Փորձնական փուլի արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո կսկսվի Նկ. 1-ում նշված տարածքներում մնացած 

բույսերի տեղափոխումը: Բույսերի տեղափոխումը տեղի կունենա հանքարդյունահանման աշխատանքներից 

անմիջապես առաջ կամ երբ կսկսվեն հանքարդյունահանման աշխատանքները: «Մատնունի ծիրանավորը 

Ամուլսարում» փաստաթղթում ներկայացվում է Մատնունի ծիրանավորի պահպանման և աճեցման ծրագրի 

ամբողջական նկարագիրը: 

Միջոցառումների իրականացման արժեքը  

Միջոցառումների իրականացման արժեքը կազմում է 280,000,000 ՀՀ դրամ, որն ըստ տարիների բաշխվում է 

հետևյալ կերպ. 

- 2015թ. համար 50,000,000 ՀՀ դրամ, 

- 2016թ. համար 50,000,000 ՀՀ դրամ, 

- 2016թ. հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար 15,000,000 ՀՀ դրամ` մինչև նոր աճելավայր(եր)ում 

Մատնունի ծիրանավորի պոպուլյացիայի` առանց մարդու միջամտության ինքնուրույն 

վերարտադրության և պոպուլյացիայի շարունակականության ապահովման արդյունքին հասնելը, 

սակայն ոչ ուշ, քան շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության 17.10.2014թ. թիվ ԲՓ-76 

եզրակացությամբ նախատեսված գործունեության ժամկետի ավարտը: 
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Նկ. 1. Փորձնական փուլում տեղափոխման համար նախատեսվող հավաքման 

տեղամասերը  

 

 

2014թ. Մատնունի ծիրանավորի հավաքման տեղամասեր (կանաչ 

շրջանակով նշված է Արտավազդեսը, իսկ կապույտով՝ Տիգրանեսը) 
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Նկ. 2. Առանձնացված պահպանվող տարածք 
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Հավելված 4. Տեղափոխման պլան 2015թ. 
 

Հիմնավորում 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված թույլտվության համաձայն, ինչպես նաև 

Ծրագրի մեղմացման ռազմավարության շրջանակներում, նախքան շինարարությունը սկսելը հավաքել 

Արտավազդեսի և Տիգրանեսի գագաթների վրայից Մատնունի ծիրանավորի առանձնյակները՝ հնարավորինս 

շատ բույս պահպանելու նպատակով:  

Լիդիան/Գեոթիմ ընկերությունների կողմից իրականացված ելակետային վիճակի ուսումնասիրությունների 

արդյունքում՝ նախատեսվող հանքափոսերի զբաղեցրած տարածքում մոտավոր հաշվվել է 1500 առանձնյակ: 

Սույն աշխատանքային պլանը ցույց է տալիս բուսատեսակը պահպանելու և դրա էկոլոգիական պահանջները 

հետազոտելու նպատակով հնարավորինս շատ քանակությամբ բույս հեռացնելու և համապատասխան 

վայրերում դրանք վերականգնելու մեթոդները: Նկարագրվում է նաև 2015թ. ամռան վերջում սերմերը 

հավաքելու առաջարկվող մեթոդաբանությունը: Սա անհրաժեշտ է լրացուցիչ բույսեր աճեցնելու համար այն 

դեպքում, երբ տեղափոխված բույսերի գոյատևման հավանականությունն ավելի ցածր է, քան ակնկնալվում էր: 

Հնարավոր չի լինի հեռացնել բոլոր այն բույսերը, որոնք կոչնչացվեն հանքարդյունահանման ընթացքում: Որոշ 

բույսեր աճում են անհասանելի վայրերում՝ բարձր ժայռերի երեսին և ճեղքերում, որտեղ դրանց հանումը 

վտանգավոր կարող է լինել աշխատողների համար, այդ իսկ պատճառով հավաքման ենթակա բույսերի 

գնահատված թիվը մոտավոր է. այն կարող է լինել ընդամենը 500 կամ ընդհուպ մինչև 1500: 

Բնապահպանության նախարարության և ՀՀ Բուսական աշխարհի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի, ինչպես 

նաև ՀՀ Կառավարության թիվ 781-Ն որոշման պահանջների համաձայն հավաքված բույսերը կտեղափոխվեն 

Սևանի բուսաբանական այգի, որտեղ ներկայումս կառուցվում են ջերմոց և երկու փորձարարական ռոկար, 

որոնք գիտահետազոտական կենտրոններին թույլ կտան հասկանալ բույսերի էկոլոգիական պահանջները: 

Կենսունակ պոպուլյացիան պահվում է Ամուլսարի վրա առանձնացված անձեռնմխելի տարածքում՝ 

երաշխավորելու, որ բույսերը պահվում են իրենց կենսամիջավայրերում: Վերականգնման արդյունավետ 

մեթոդների մշակման դեպքում բույսերը կվերականգնվեն հանքի շահագործումից հետո լանդշաֆտում: 

Նախագծի ղեկավար կազմը. 

 Ծրագրի ղեկավար՝ Ջ. Թրեուիք (ԹԻՔ) 

 Փաստաթղթի հեղինակ՝ Փ.Քերի (Բոդսի/ԹԻՈ), Տեղափոխման նախագծի խորհրդատու 

 Դաշտային աշխատանքների ղեկավար և ջերմոցի շինարարության ղեկավար՝ Սերգեյ Արևշատյան 

(Գեոթիմ), Կենսաբազմազանության ավագ մասնագետ 

 Բնապահպանական և սոցիալական ավագ խորհրդատու՝ Արմեն Ստեփանյան 

 Առողջության և աշխատանքի անվտանգության գծով մենեջեր՝ Ա. Բլեքմոր (Լիդիան Ինթերնեյշնլ) 

 Գիտական խորհրդատուներ՝ Գ. Ֆայվուշ (ՀՀ Բուսաբանության ինստիտուտ), Թ.Քերի (Բոդսի/ 

Գեոթիմ), Ս.Արևշատյան (Գեոթիմ), Ս.Փեթիթ (Քեմբրիջի համալսարան): 

Հիմնական առաջադրանքները հետևյալն են՝ 
 



 

48 

 

1) Նախապատրաստում և մոբիլիզացիա 

2) Սերմերի հավաքում 

3) Բույսերի հավաքում 

ա) կածանների վրայից 

բ) մանր բույսեր ճեղքերից 

գ) ավելի խոշոր բույսեր ճեղքերից 

4) Անհասանելի բույսերի լուսանկարում 

5) Հավաքումից հետո դրանց տեղափոխումը Սևան 

 

Գիտահետազոտական օբյեկտներ  

Սևանի բուսաբանական այգում ջերմոցի կառուցումը սկսվեց 2015թ. հուլիսին՝ Ս.Արևշատյանի, Փ.Քերիի, 

Ս.Փեթիթի և Գ.Ֆայվուշի կողմից համաձայնեցված տեխնիկական մասնագրերի հիման վրա, ինչպես նաև 

Պրոֆ. Ժ.Վարդանյանի (Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն) համաձայնությամբ: Այն կառուցվում է 

Գեոթիմ ընկերության կողմից՝ Ս. Արևշատյանի ցուցումներով: 

Ջերմոցը կառուցվում է 2014թ. Գնդեվազում կառուցված օբյեկտի մոդելի հիման վրա: Այն նախատեսված է 

տեղափոխման նախագծի ընթացքում 2015թ. հավաքված բույսերը պահելու համար, սակայն այն Մատնունու 

հիմնական նախագծի ընթացքում կլինի այգեգործական հետազոտության հիմնական օբյեկտը:  

Շինության կառուցումը կավարտվի մինչև սեպտեմբերի 18-ը, կտեղադրվեն կենցաղային սպասարկման 

համակարգեր, իսկ ջեռուցման համակարգը նախատեսվում է տեղադրել մինչև 2015թ. հոկտեմբերի 31-ը: 

Բույսերը կարող են ջերմոց տեղափոխվել մինչև կենցաղային համակարգերի տեղադրումը: Մինչ այդ դրանք 

կարող են ջրվել ձեռքով: 

Նախատեսվում է ստեղծել փորձնական երկու ռոկար. մեկը Սևանում, իսկ մյուսը՝ Հյուսիսային Էրատոյի վրա: 

Այս ռոկարներն անհրաժեշտ է կառուցել մինչև 2015թ. աշնանը ձյան գալը: Ռոկարներն անհրաժեշտ են 

բույսերի աճն ու գոյատևումն ուսումնասիրելու նպատակով փորձեր կատարելու համար, որը թույլ կտա 

հետագայում մշակել ռեինտրոդուկցիայի լավագույն մեթոդները: Սևանի ռոկարը կծառայի մանրակրկիտ 

ուսումնասիրությունների համար և կօգտագործվի ամենօրյա կտրվածքով: Էրատոյի ռոկարը օգտագործվելու է 

ռեինտրոդուկցիայի փորձարկումների նպատակով, և այնտեղ այցելություն կկատարվի տարեկան երեք-չորս 

անգամ: Նախագծի ավարտից հետո Սևանի ռոկարը կդառնա բույսերը հանրությանը ցուցադրելու տարածք, 

որը կիրականացվի բուսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ նախաձեռնության շրջանակներում, որի 

նպատակն է կառուցել հանրամատչելի և ուսուցողական նպատակներով կատարելագործված օբյեկտներ: 

Ռոկարների կառուցումը կատարվելու է հինգ փուլով. ա) նախագծում, բ) համապատասխան քարերի 

ընտրություն, գ) քարերի հավաքում, դ) քարերի տեղափոխում տեղամաս, և ե) քարերի տեղադրումը 

անհրաժեշտ տեսքով: 

ա) Նախագծում 
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Ս.Փեթիթը, Ս.Արևշատյանը և Փ.Քերին կնախագծեն ռոկարները: Առաջին հերթին պետք է պարզել քարերի 

չափը, որոնք կարող են լեռան վրա ապահով տեղաշարժվել շինարարական խմբի կողմից: Սևանի ռոկարը 

ունենալու է մոտավորապես 10մ երկարություն և 1մ բարձրություն, և քարերը տեղադրվելու են հողի և 

խառնուրդի երեսին: Հյուսիսային Էրատոյի ռոկարը բաղկացած կլինի մոտ 5 խոր. մ քարից, որը կտեղադրվի 

գագաթի մոտ (հենց արևմուտքում), որտեղ արդեն կան մերկացած ապարներ: 

բ) Համապատասխան քարերի ընտրություն 

Քարերի վրա չպետք է լինեն այդտեղ արդեն աճող Մատնունու բույսեր: Նախընտրելի քարերը լինելու են 50 x 

50 x 50սմ չափի և ունենալու է նեղ ճեղքվածքներ, որտեղ Մատնունին կարող է աճել: Ս. Արևշատյանն արդեն 

հայտնաբերել է որոշ քարեր, և դրանք պետք է հավաքել մեկ շաբաթվա ընթացքում՝ սկսած սեպտեմբերի 12-ից: 

Քարերը գտնվում են Տիգրանեսի գագաթի մոտ (Նկար 1): Եթե անհրաժեշտություն լինի, հաջորդող շաբաթների 

ընթացքում կհավաքվեն լրացուցիչ քարեր:  

Առաջին քարերը գնալու են Սևան, քանի որ դա առաջնային խնդիր է: Սևանի ռոկարում բավարար 

քանակությամբ քարերի առկայության դեպքում, մնացած քարերը կտեղափոխվեն Հյուսիսային Էրատոյի 

գագաթի մոտ գտնվող տեղամաս (Նկար 2): 

ե) Քարերի տեղադրումը անհրաժեշտ տեսքով 

Ս.Արևշատյանն ու Փ.Քերին կկազմակերպեն քարերի տեղադրումը ռոկարներում պահանջվող դիրքով: 

Ճշգրիտ տեղադրությունը կախված կլինի բերվող քարերի ձևից: 
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Նկար 1. Տիգրանեսի գագաթ: Նկարի աջ կողմում մերկացած ապարների վրա հայտնաբերվել են Մատնունի 
ծիրանավորի առանձնյակներ: Ռոկարի համար քարերն ընտրվել են սպիտակ տնակի շրջակայքից և 

մերկացած ապարների տարածքից: 

 

1. Դաշտային աշխատանքների նախապատրատսում 

Քարտեզի վրա Տիգրանես և Արտավազդես բացահանքի տարածքները բաժանվել են գոտիների (Նկար 3): 

Գոտիների չափը մոտավորապես արտացոլում է Մատնունու բույսերի խտությունը: Ակնկալվում է, որ 

աշխատանքները յուրաքանչյուր գոտում պետք է կատարվեն մեկ օրում: Բույսերի հավաքումը կիրականացվի 

1-ին գոտուց սկսած, որը գտնվում է Արտավազդեսի գեոդեզիական կետի հարևանությամբ, և 7-րդ գոտուց 

(Նկար 1 – ապարի ելուստի ստորին մասը, սպիտակ տնակի աջ կողմում), այնպես որ ամենաբարձր 

խտությամբ տարածքներում աշխատանքներն առաջինն ավարտվեն, և ժամանակ չծախսվի: Համարակալված 

ամենաբարձր թվի տակ գտնվող գոտիներում՝ 22-րդ կամ 24-րդ գոտիներում, կարող է բույս ընդհանրապես 

չլինել (Նկար 2-ի առաջամասում, Մատնունի ծիրանավոր չկա): Յուրաքանչյուր գոտու վրա կաշխատի երեք 

հոգանոց խումբ: 

Ստորև ցանկում նշված տեխնիկական միջոցները կվերցվեն Գեոթիմի տնկարաններից կամ կգնվեն մինչև 

հավաքման փուլը սկսելը, և մինչև սեպտեմբերի 18-ը կկազմվի դրանց տեղեկագիրը (Փ. Քերին Միացյալ 

Թագավորությունից կբերի մասնագիտական փոքր գործիքներ): 

Սերմերն ու բույսերը կհավաքվեն երկու փուլով: Առաջին փուլը կիրականացվի 2015թ. սեպտեմբերի 7-ից 11-ն 

ընկած ժամանակահատվածում: Այս փուլը ներառվել է ստուգելու, թե արդյոք սերմերը հասունացած են: Եթե 

այո, ապա կսկսվի սերմերի հավաքումը: Կփորձարկվի քարերի միջից բույսերի հանման մեթոդը: Այս փուլը 

կիրականացվի չորս փորձառու մասնագետներից բաղկացած խմբի կողմից: Երկրորդ փուլում ներգրավված 

կլինեն երեք հոգանոց երկու խմբեր: Այս փուլը կիրականացվի սեպտեմբերի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը: 

 



 

51 

 

Նկար 2. Նախատեսվող ռոկարի տեղադրությունը Հյուսիսային Էրատոյի գագաթին: Ցանկապատը կառուցվել 

է 2014թ. քարերը սահմանազատելու համար: 

 

2. Սերմերի հավաքում 

Ժամանակահատված՝ 2015թ.սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբերի կեսերը 

Պահանջվող անձնակազմի թիվը՝ 4 (Փուլ 1) և 6 (Փուլ 2) 

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ Առաջին փուլի համար մեկ հատ 4 x 4 ամենագնաց և երկու 4x4 

ամենագնաց երկրորդ փուլի համար, մատիտներ, մարկերներ, փոքր թղթյա տոպրակներ կամ ծրարներ 

(յուրաքանչյուր բույսի սերմերի համար մեկական ծրար), պոլիէթիլենի մեծ տոպրակներ թղթյա տոպրակները 

պահելու համար, եթե սարում անձրև է գալիս: 

Մեթոդը 

Համակարգված կերպով կատարել Մատնունու սերմնակալած առանձնյակների որոնողական աշխատանքներ 

Տիգարնեսի և Արտավազդեսի գոտիներում: Յուրաքանչյուր խմբին կհատկացվի մեկ գոտի հետազոտություն 

կատարելու համար: Ծագումնաբանական ուսումնասիրության համար կարևոր է յուրաքանչյուր բույսի 

սերմերը պահել առանձին: Յուրաքանչյուր բույսից հավաքել սերմնատուփիկները և դնել ծրարի մեջ: Ծրարի 

վրա գրել հավաքման ամսաթիվը, վայրը (գոտու համարը), հավաքողի անունը, սերմնատուփիկների թիվը: 

Սերմերի հավաքման տեմպերը 

Մեկ ժամում յուրաքանչյուր մարդ հավաքում է 6 բույս: Հետևաբար, 6 x 5ժամ x 6 մարդ = օրական 180 բույս: 

Բոլոր սերմերի հավաքումը պետք է տևի մինչև մեկ շաբաթ, եթե կատարվում է առանձին՝ երրորդ 

առաջադրանքի համաձայն: 
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3. Բույսերի հավաքում 

Ժամանակահատված՝ 2015թ. սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբերի կեսերը 

Պահանջվող անձնակազմի թիվը՝ 4 մարդ առաջին փուլի և 6 մարդ՝ երկրորդ փուլի համար (վերևում նշված 

նույն անձինք) 

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ 

Առաջին փուլի համար մեկ հատ 4 x 4 ամենագնաց և երկու 4x4 ամենագնաց երկրորդ փուլի համար (նույնը, 

ինչ վերևում էր) 

Պլաստմասե պնակներ/տուփեր բույսերը ապարից հանելուց անմիջապես հետո տեղադրելու համար, բահ՝ 

սարի վրա պնակները հողով լցնելու համար: Բավարար քանակությամբ պնակներ՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում 

հավաքված բոլոր բույսերի համար (մոտավորապես 300 բույս): 

Յուրաքանչյուր խումբը պետք է ունենա՝ 1 հատ բահ, 1 եղան, 1 ծանր մուրճ (кувалда), 1 լինգ, 3 պլաստմասե 

գործիքների տուփ կամ պոլիէթլիենի տոպրակ, 3 ծեփիչ (մալա), 3 փոքր եռատամ (եղան), 3 դանակ/շեղբ, 3 

մետաղյա ձող, 6 կեռիկով դանակ, 3 մածկաթիակ, 3 հատ հեղուկացիր շիշ, 2 մուրճ և սեպեր: Կոշտ ձեռնոցներ՝ 

3 հատ, պաշտպանիչ ակնոցներ՝ 3, ականջի պաշտպանիչներ՝ 3, առաջին բժշկական օգնության պարագաներ՝ 

1: 

Հավաքման տեմպերը 

ա) Բույսերը կածանների վրա՝ առավելագույնը 1 օրվա աշխատանք: Մեկ մարդը մեկ բույսը հավաքում է 

10 րոպեում: 

բ) Փոքր բույսեր՝ մեկ մարդը մեկ բույսը հավաքում է 10 րոպեում (ներառյալ որոնելու ժամանակը): 

Հետևաբար, 6 բույս/ժամ/մարդ x 5 ժամ x 6 մարդ = օրական 180 բույս: 

գ) Խոշոր բույսեր՝ մեկ մարդը մեկ բույսը հավաքում է 20 րոպեում: Հետևաբար, 3 բույս/ժամ/մարդ x 5ժամ x 

6 մարդ = օրական 90 բույս: 

 

Խոշոր և մանր բույսերի թվի հետ կապված օրական հավաքված բույսերի թիվը տարբեր կլինի: Որոշ 

դեպքերում բույսի հավաքման համար երկար ժամանակ կպահանջվի՝ ելնելով բարդ տեղադրությունից կամ 

քարերից, որոնք չեն կարող կոտրվել: Երբեմն մեկ ճեղքի մեջ կարող է լինել մեկից ավելի բույս, և քարը 

կոտրելիս բոլորը կարող են միասին դուրս գալ:  

Մեթոդը 

Սերմերը բույսի վրայից հավաքելուց հետո բույսը քարի միջից կամ կածանի վրայից կհանվի: Եթե բույսը սերմ 

չունի, ապա այն անմիջապես քարի կամ ճանապարհի վրայից կհավաքվի: Արտավազդեսի վրա 

ճանապարհների դեպքում կամ ցանկացած այլ վայրում, որտեղ գետնի վրա մենք հայտնաբերում ենք բույսեր, 

կփորձենք դրանք հանել փոքր գործիքներով (ծեփիչ, փոքր եղան): Եթե դրանցով հանելը չի ստացվում, ապա 

կօգտագործենք բահ, եղան և լինգ՝ ճանապարհի վրա հողը փխրեցնելու համար, այնուհետև զգուշորեն 
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կհանենք բույսերը և կդնենք հողով լի պնակի վրա՝ դրանք այնուհետ տեղափոխելու համար: Առաջին փուլի 

ընթացքում արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կփորձարկվեն տարբեր մեթոդներ:  

Ճեղքերի մեջ գտնվող փոքր բույսերի դեպքում մենք կփորձենք բույսը հանել կեռ դանակով կամ փոքր 

գործիքներով: Ճեղքերում հողը փխրեցնելու համար կօգտագործենք շշով ջուր և կրկին կփորձենք դրանք 

հանել փոքր գործիքներով: Եթե այս տարբերակը չաշխատի, ապա կփորձենք քարերը կոտրել մուրճով և 

սեպերով: Եթե այս տարբերակն էլ չաշխատի, ապա կփորենք բույսերը՝ փորձելով դուրս հանել որքան 

հնարավոր է շատ արմատներ: Ճեղքերի մեջ խոշոր բույսերի համար նույն ընթացակարգը կկիրառվի, սակայն 

այս դեպքում ավելի քիչ ջանք կգործադրվի՝ փոքր գործիքներ օգտագործելով, քանի որ ամենայն 

հավանականությամբ արմատը բավականին երկար կլինի: 

Բույսերը կտեղադրվեն երկու պնակներից մեկում: Բոլոր չվնասված բույսերը կլինեն մեկ պնակի վրա, իսկ 

մյուսները, որոնք մասամբ են վնասվել, կտեղադրվի մյուս պնակի վրա: Սևան հասնելիս 

առաջնահերթությունը կտրվի չվնասված բույսերին, քանի որ ավելի հավանական է, որ հենց դրանք կարող են 

ապրել: 
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Նկար 3 Տիգրանես/Արտավազդեսում Մատնունու հավաքման գոտիների քարտեզը  

(UTM 38N WGS 1984 կոորդինատային համակարգով Տիգրանեսի գոտու կոորդինատներն են՝ 561465 

4398395, իսկ Արտավազդեսինը՝ 561449 4397693) 

  

Բույսերի հանման գոտիները. 2015թ. սեպտեմբեր/հոկտեմբեր 
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4.Այն բույսերի գրանցումը, որոնք չեն կարող հավաքվել  

Շատ բույսեր գտնվում են այնպիսի տեղերում, որտեղ շատ վտանգավոր է աշխատելը, կամ որոնք հնարավոր 

չէ հանել կիրառելով վերը նշված մեթոդները (քարերը կոտրել չի լինի կամ բույսերը շատ խորն են գտնվում և 

անհնար է դրանք հանել բարակ ճեղքերի միջից): Սա պետք է արձանագրել ՄՖԿ-ի և բնապահպանության 

նախարարության համար: Եթե բույսերը գտնվում են ժայռի վրա, ապա անհրաժեշտ է լուսանկարել ժայռը, 

քարտեզի վրա գրանցել դրա տեղադիրքը (կարելի է օգտագործել GPS, սակայն այն կարող է շատ ճշգրիտ 

չլինել): Յուրաքանչյուր գոտու համար անհրաժեշտ է արձանագրել ոչնչացված այն բույսերի թիվը, որոնք փորձ 

են արվել հանվել, ինչպես նաև նրանց թիվը, որոնք հնարավոր չեն եղել հավաքել: Չվնասված և վնասված 

բույսերի թիվը նույնպես անհրաժեշտ է գրանցել: 

5. Հավաքումից հետո 

Յուրաքանչյուր գոտում աշխատանքներն ավարտելուց հետո այն կնշվի քարտեզի վրա (խաչով), այնպես որ 

բոլորը կիմանան ինչ է արվել: 

Յուրաքանչյուր օրվա վերջում բույսերը կտեղափոխվեն ժամանակավոր պահման վայր, որտեղ դրանք 

կպահվեն մինչև Սևանի բուսաբանական այգի տեղափոխվելը:  

Կարճ ժամանակ հետո հավաքված բույսերը կուղարկվեն Սևան: Եթե կանխատեսվի բարենպաստ եղանակ, 

ապա երկու խմբերը շաբաթ օրերը (սեպտեմբերի 26-ին, հոկտեմբերի 3-ին և 10-ին) կգնան Սևան, և բույսերն 

անմիջապես կտնկվեն Սևանում: Այդուհանդերձ, բույսերի ադապտացումը պայմանավորված է եղանակային 

պայմանների գործոնով: Եթե բարենպաստ եղանակ կանխատեսվի շաբաթ օրը, իսկ ուրբաթ կամ երկուշաբթի 

օրը լինի անբարենպաստ եղանակ, ապա բույսերը կտեղափոխվեն անբարենպաստ եղանակին: Սևանում 

խմբերը կծախսեն մեկ (կես օր)՝ բույսերը հողում և/կամ քարերի և/կամ անոթներում տնկելու համար: 

6. Ժամանակացույց (Գանտի դիագրամ) 

Հաջորդ էջի վրա տրված աղյուսակ 1-ում ներկայացվում է աշխատանքների ծրագիրը: 
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Աղյուսակ 1. Մատնունու տեղափոխում 2015թ. 

2015թ. 

հուլիս 

2015թ. 

օգոստ. 

2015թ. 

սեպտ. 1-

18 

2015թ. 

սեպտ. 21-

26 

2015թ. 

սեպտ. 28 – 

հոկտ. 3 

2015թ. 

հոկտ. 5-9 

2015թ. 

հոկտ. 12-17 

2015թ. 

հոկտ. 19-

31 

2015թ. նոյ.1-ից 

2016թ. մար. 31 

2016թ. 

ապր. 1 

Ջերմոցի կառուցում       
      

  

Քարերի հավաքում լեռան վրայից 
  

      → → 
  

  

Ռոկարի կառուցում 
  

      → → → 
 

  

Սպառվող նյութեր 
  

  
      

  

Կենցաղային սպասարկման հարմարությունների 

տեղադրում և ջերմոցի գործարկում  
  

            
 

  

Բույսերի հանման համար նախատեսված գործիքներ 
  

  
      

  

Անհրաժեշտ ավտոմեքենաներ 
  

  
      

  

Որոշված անձնակազմը 
 

  
       

  

Որոշված հավաքման գոտիները 
 

  
       

  

Բույսերի հավաքում Արտավազդեսից/Տիգրանեսից 

  

Փուլ 1 Փուլ 2 → → 
 

  

Ամուլսարից դեպի Սևան բույսերի տեղափոխում 
  

Փուլ 1 Փուլ 2 → → 
 

  

Սևանի ջերմոցում և շրջակա հողերում տնկված բույսեր 

  

Փուլ 1 

 

Փուլ 2 → 
 

  

Գոյատևման չափում 
       

      

Մեթոդների մշակում և անհրաժեշտ տեխնիկական 

միջոցների որոշում 

 
  

       

  

Առողջության և անվտանգության ռիսկերի 

վերլուծության պլանովորում 

 
                  

Հաշվետվության ներկայացում փուլի վերջում               →     

           
Հիմնական աշխատանքներ   

         
 Գործողությունների ժամանակահատված    

         
Ստուգման ժամանակահատված   

         Անկանխատեսելի հանգամանքների 

ժամանակահատված → 
         

Ներկայացված հաշվետվություններ   
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Հավելված 5. Ռիսկերի գնահատում. Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխումը 
Ամուլսարում 

Ներածություն  

Ռիսկերի այս գնահատումը վերաբերում է Ամուլսար լեռան վրայից Մատնունի ծիրա-

նավոր բուսատեսակի առանձյնակների՝ դեպի Սևանի բուսաբանական այգի տեղափոխ-

մանը: Այս փաստաթուղթը նախատեսված է տեղեկացնելու Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քըն-

սալթնթս ընկերության թիմին, Գեոթիմի աշխատակիցներին և ընկերության կապալա-

ռուներին նշված աշխատանքների հետ կապված հավանական վտանգների մասին, և 

երաշխավորել, որ նրանք կարողանում են պատշաճ կերպով կառավարել ռիսկերը: 

Հակիրճ տեղեկանք 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից տրված 

թույլտվության պահանջները կատարելու նպատակով, ինչպես նաև մինչև 2016թ. 

շինարարությունը սկսելը այս բուսատեսակը լեռան վրայից տեղափոխելու նպատակով՝ 

Գեոթիմի և ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի աշխատակիցներից կազմված խումբը 

Բոդսի Էքոլոջի Լիմիթիդ/ԹԻՔ ընկերության ներկայացուցիչ՝ Փ.Քերիի մասնակցությամբ, 

կհավաքեն բույսեր և սերմեր Տիգրանեսի և Արտավազդեսի գագաթներից:  

Հետազոտական աշխատանքների նկարագիրն ու ժամանակացույցը 

Դաշտային աշխատանքները բաղկացած կլինեն երկու փուլից: Առաջին փուլը կմեկնարկի 

սեպտեմբերի 7-ին և կտևի 7-10 օր: Երկրորդ փուլը կիրականացվի 2015թ. սեպտեմբերի 20-

ից մինչև հոկտեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում: Առաջին փուլի աշխատանքնե-

րում ներգրավված կլինեն չորս հոգանոց մեկ, իսկ երկրորդ փուլում՝ երեք հոգանոց երկու 

խմբեր (երեք հոգանոց երրորդ խմբի մասնակցությունը նույնպես հնարավոր է, եթե 

առաջին փուլում պարզ դառնա դրա անհրաժեշտությունը): Տիգրանեսի և Արտավազդեսի 

գագաթներից սերմերն ու բույսերը հավաքելու համար խմբերը կաշխատեն հինգ կամ 

ավելի օր, այնուհետև մեկ օր նրանք կծախսեն հավաքված նյութը Սևանի բուսաբանական 

այգի տեղափոխելու համար: Նրանք կվերադառնան հաջորդ օրը և կսկսեն բույսերի 

հավաքումը արդեն դրան հաջորդող օրը: 

Առաջին փուլի ընթացքում որոշակի քանակությամբ քարեր կհավաքվեն և կտեղափոխվեն 

Սևան, իսկ որոշ մասն էլ՝ Հյուսիսային Էրատոյի գագաթ: Քարերի համար ծանր բեռների 

համար նախատեսված ամբարձիչ անհրաժեշտ չէ:  

Աշխատանքների ողջ ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ հիմնական գործողություն-

ները.  

1. Ավտոմեքենաներով տեղափոխում ճանապարհներով և ճանապարհներից դուրս: 

2. Քարերի վրա բույսեր փնտրելու նպատակով քայլել դժվարանցանելի տեղանքով: 

3. Աշխատել բարդ կլիմայական պայմաններում: 
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4. Երկար ժամանակով աշխատել հեռու վայրերում, որտեղ երբեմն կոմունիկացիա-

ները կարող են սահմանափակ լինել: 

5. Քարերի ճեղքերի միջից բույսերը հանելու նպատակով օգտագործել համապա-

տասխան գործիքներ: 

6. Հավաքել և տեղաշարժել քարերը: 

Հետազոտություններ իրականացնող անձնակազմը կմնա Ջերմուկի հյուրանոցում կամ 

բաղկացած կլինի տեղացի աշխատողներից: Աշխատանքների համար կօգտագործվի 

երկու ավտոմեքենա: Յուրաքանչյուր երեք հոգանոց խմբին կհատկացվի մեկական 

մեքենա: Ոչ ոք միայնակ չի աշխատի: 

Պատասխանատվություն և վերահսկողություն 

Բնապահպանական և սոցիալական գծով ավագ խորհրդատու  

 Պատասխանատու է ռիսկերի գնահատման թարմացման համար, ինչպես նաև 

ստուգելու, որ անձնակազմը համապատասխան ընթացակարգերի և պահանջների 

մասին իրազեկված է: 

 Պատասխանատու է Լիդիանի/Գեոթիմի հետ կապ պաշտպանելու համար՝ 

համոզվելու, որ համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում ռիսկերն 

արդյունավետորեն կառավարելու համար, և որ հետազոտություն իրականացնող-

ներն իրենց աշխատանքները կատարում են ապահով կերպով:  

 Պարտավոր է Լիդիանի/Գեոթիմի ղեկավարությանն ու Պրետորիանի անձնակազ-

մին` հետազոտական խմբից ստացած տվյալների հիման վրա շաբաթական տեղե-

կատվություն ներկայացնել տեղափոխման առաջընթացի վերաբերյալ: 

Գեոթիմի Առողջության և անվտանգության գծով պատասխանատու 

 Պատասխանատու է ապահովել, որ ռիսկերի գնահատումն ու առողջությանն և 

անվտանգությանն ուղղված միջոցառումներն այս աշխատանքների դեպքում 

պատշաճ են և համապատասխանում են Լիդիանի/Գեոթիմի քաղաքականություն-

ներին և ընթացակարգերին: 

 Երաշխավորում է, որ Գեոթիմի անձնակազմը պատշաճ կերպով պատրաստված է 

և փորձառու, և որ առկա են անհրաժեշտ բոլոր պաշտպանիչ միջոցներն այդ 

աշխատանքներն իրականացնելու համար: 

 Նախքան աշխատանքները սկսելը հետազոտական խմբի յուրաքանչյուր անդամին 

տրամադրել առողջությանն ու անվտանգությանն առնչվող համապատասխան 

հրահանգավորում: 

 Գեոթիմը սերտորեն համագործակցում է Պրետորիան խմբի հետ, որը ներառում է 

անվտանգության գծով աշխատողներ ևս: 

Գեոթիմի՝ կենսաբազմազանության գծով ավագ մասնագետ 

 Կենսաբազմազանության գծով մասնագետը ավագ պատասխանատուն է դաշտում: 

 Երաշխավորում է, որ խմբի բոլոր անդամները (այդ թվում՝ վարորդը) տեղեկացված 

են բոլոր վտանգների և դրանց վերահսկմանն ուղղված միջոցառումների մասին, և 
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նրանք ապահովված են աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվությամբ կամ սարքավորումներով: 

 Հետևում է Լիդիանի/Գեոթիմի մշակած օձի խայթոցի արձագանքման ընթացա-

կարգերին, եթե ինչ-որ մեկին օձը խայթել է: 

 Համոզվում է, որ իրենց անհատական պաշտպանության միջոցները համապա-

տասխանում են պահանջներին և արդյունավետ են, ինչպես նաև ստուգում է 

դրանք դաշտում յուրաքանչյուր օրը անցկացնելուց առաջ: 

 Առաջին փուլում իրագործում է հաղորդակցության պլանը: 

Տեղափոխման նախագծի խորհրդատու 

 Երկրորդ փուլի ընթացքում է իրականացնում հաղորդակցության պլանը: 

 Լիդիանին/Գեոթիմին տեղեկացնում է ռիսկերը կառավարելիս առաջացող 

ցանկացած բարդությունների մասին: 

 Զեկուցում է ցանկացած պատահարի մասին և անձամբ ծանոթանում ռիսկերի 

գնահատման և համապատասխան ընթացակարգերի հետ: 

 Լիդիանին/Գեոթիմին, ինչպես նաև Պրետորիան խմբին բնապահպանական և 

սոցիալական գծով ավագ խորհրդատուի միջոցով շաբաթական տրամադրում է 

տեղեկատվություն տեղափոխման առաջընթացի վերաբերյալ: 

Դաշտային աշխատողներ 

 Դաշտային բոլոր աշխատողները պատասխանատու են իրենց սեփական 

անվտանգության և բարեկեցության, ինչպես նաև տրամադրված անհատական 

պաշտպանության միջոցներն օգտագործելու համար: 

 

Հաղորդակցության պլան 

Փուլ 1 

1. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան նախորդող օրվա երեկոյան կենսաբազմա-

զանության գծով ավագ մասնագետը քննարկում է այդ օրը կատարված աշխա-

տանքները և հաջորդ օրվա ծրագրերը և այս տեղեկատվությունը փոխանցում 

Գեոթիմի/Պրետորիան խմբի առողջության և անվտանգության պատասխանատու-

ներին և Պրետորիանի շինարարական խմբի մենեջերին: Նրանք Գեոթիմի/Պրետո-

րիանի առողջության և անվտանգության պատասխանատուներին տեղեկացնում 

են սարից իրենց վերադառնալու ժամանակի մասին և վերադառնալուց հետո 

անմիջապես զեկուցում: 

2. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրը սկսելուց առաջ, ամեն առավոտ կենսաբազ-

մազանության գծով ավագ մասնագետը դաշտային աշխատողների և վարորդների 

հետ քննարկում է օրվա աշխատանքների ծրագիրը, այդ թվում՝ աշխատանքներն 

իրականացնելու վայրերն ու այնտեղ հասնելու երթուղին: 

3. Խումբն ունենալու է առնվազն մեկ բջջային հեռախոս մյուս խմբի հետ կապ 

պաշտպանելու համար (բջջային կապի ծածկույթը հասանելի է բոլոր վայրերում): 
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Յուրաքանչյուր խումբ կիմանա մյուս խմբի գտնվելու վայրը: Շատ դեպքերում մեկը 

մյուսի համար տեսանելի կլինի: 

4. Եթե խմբի անդամներին անհրաժեշտ է իջնել սարից, ապա նրանք Գեոթիմի/ 

Պրետորիանի առողջության և անվտանգության գծով պատասխանատուներին 

տեղեկացնում են, որ նրանք իջել են սարից և տեղեկացնում են վերադառնալու 

մոտավոր ժամը: 

Փուլ 2 

1. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան նախորդող օրվա երեկոյան կենսաբազմա-

զանության գծով ավագ մասնագետը տեղափոխման նախագծի խորհրդատուի հետ 

քննարկում է օրվա ընթացքում կատարված աշխատանքները և հաջորդ օրվա 

աշխատանքների ծրագիրը: Տեղափոխման նախագծի խորհրդատուն այս տեղե-

կատվությունը փոխանցում է Գեոթիմի/Պրետորիանի առողջության և անվտան-

գության գծով պատասխանատուներին և Պրետորիանի շինարարական խմբի 

մենեջերին: 

2. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրը սկսելուց առաջ, ամեն առավոտ կենսա-

բազմազանության գծով ավագ մասնագետը դաշտային աշխատողների և վարորդ-

ների հետ քննարկում է օրվա աշխատանքների ծրագիրը, այդ թվում՝ աշխատանք-

ներն իրականացնելու վայրերն ու այնտեղ հասնելու երթուղին: 

3. Խումբն ունենալու է առնվազն մեկ բջջային հեռախոս մյուս խմբի հետ կապ 

պաշտպանելու համար (բջջային կապի ծածկույթը հասանելի է բոլոր վայրերում): 

Յուրաքանչյուր խումբ կիմանա մյուս խմբի գտնվելու վայրը: Շատ դեպքերում 

նրանք իրար կտեսնեն: 

4. Եթե խմբի անդամներին անհրաժեշտ է լքել աշխատանքների տեղամասը, ապա 

նրանք պետք է մյուս խմբին տեղեկացնեն, թե ինչու և երբ են նրանք ակնկալում 

վերադառնալ: 

5. Խմբերը պետք է աշխատեն մեկնել և վերադառնալ միաժամանակ: 

 

Արտակարգ պատահարների դեպքում անհրաժեշտ կոնտակտային տվյալներ  

Էրիկ Ստեփանյան՝ Առողջության և 

անվտանգության մենեջեր  

093 40 47 68 

Արթուր Հովսեփյան՝ ԱևԱ մենեջերի 

օգնական 

094 40 47 11 

Քիթ Քլոզեն/Քեվին Ռոու՝ Պրետորիանի 

անվտանգության գծով մենեջերներ 

(հերթափոխով) 

094 40 47 29 

Ջերմուկի հիվանդանոց  0287 21241 

 

Քարտեզի վրա պատկերված է Ջերմուկի հիվանդանոցի տեղադիրքը: H-42 գլխավոր 

ճանապարհից թեքվում ենք դեպի ձախ ափը: 
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Ջերմուկի հիվանդանոցի տեղադիրքը 

Հավանական վտանգների ամփոփագիր 

Ռիսկերի գնահատման և կառավարման պլանում, փաստաթղթի վերջում ներկայացված 

են հետևյալ վտանգերը՝ 

Փոխադրման հետ կապված վտանգներ, 

Անբարենպաստ եղանակային պայմաններում աշխատելու հետ կապված 

վտանգներ, 

Գործիքներն օգտագործելու հետ կապված վտանգներ, 

Վտանգավոր կենդանիների (վայրի կամ տնայնացված) հետ շփման հետ կապված 

վտանգներ 

Հեռավոր կամ բարդ ռելյեֆով տեղանքում աշխատելու հետ կապված վտանգներ: 

 

Համապատասխան ընթացակարգեր 

Ռիսկերի գնահատման այս փաստաթղթի հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է կարդալ 

Գեոթիմի սույն փաստաթղթին կից հետևյալ ընթացակարգերը՝ 

 Ավտոմեքենաների անվտանգ շահագործման ստանդարտ ընթացակարգ 

 Դաշտում հաղորդակցվելու ստանդարտ ընթացակարգ 

 Անհատական պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ ընթացակարգ 

 Օձի խայթոցի արձագանքման ընթացակարգ 

 Կայծակից պաշտպանվելու ընթացակարգ 
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Ռիսկերի գնահատման և կառավարման պլան 

Վտանգ Ռիսկերը վերահսկելու կամ կառավարելու միջոցառումներ Պատասխան

ատվություն 

Համապատասխան 

ընթացակարգեր 

1. Փոխադրման հետ կապված վտանգներ 

Վատ եղանակային 

պայմանների հետ 

կապված ավտո-

վթարներ  

Վարորդները պետք է անցնեն արտաճանապարհային և վատ եղանակային պայման-

ներում վարելու վերապատրաստում: 

Ավտոմեքենաները պետք է ծառայեն անհրաժեշտ նպատակին և համապատասխանեն 

Գեոթիմի՝ ավտոմեքենաների անվտանգության ընթացակարգի պահանջներին: 

Անվտանգության գոտիները պետք է կապված լինեն: 

Գեոթիմ 

Ավտոմեքենաների 

անվտանգության 

ընթացակարգ 

Հեռավոր վայրում 

մեքենան փչանում է 

կամ ընկղմվում է 

ցեխի կամ ձյան մեջ 

Հաղորդակցման պլանի համաձայն խմբի անդամները ամեն օր կտեղեկացվեն մյուսի 

տեղաշարժման մասին: 

Ամեն օր կատարվում է ավտոմեքենաների տեխսպասարկում և ստուգում, որպեսզի 

համոզվեն, որ բավարար քանակությամբ վառելիք կա նախատեսված գործողություն-

ներն իրականացնելու համար (վառելիքը կարելի է ստանալ երկրաբանահետախուզա-

կան ճամբարում՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, աշխատանքային ժամերին): 

Մինչև ուղևորվելը, հատկապես նրանց դեպքում, ովքեր աշխատելու են ճանապարհնե-

րից դուրս, ստուգվելու են եղանակային պայմաններն ու եղանակի կանխատեսում-

ները: 

Վարորդները կվարեն մեքենաները ճանապարհներից դուրս, եթե կարծում են, որ մեքե-

նան կարող է նշված պայմաններում գնալ: 

Մեքենաներում կլինեն առաջին բուժ. օգնության պարագաներ, բջջային հեռախոսներ, 

քարշակման ճոպան, գործիքների արկղ, լապտերիկ և շշով ջուր: 

Դաշտային 

աշխատանք-

ների ղեկա-

վար 

Գեոթիմ 

Դաշտային 

աշխատանք-

ների ղեկա-

վար 

Գեոթիմի 

վարորդներ 

Գեոթիմ 

Ավտոմեքենաների 

անվտանգության 

ընթացակարգ 

2. Անբարենպաստ եղանակային պայմաններում աշխատելու հետ կապված վտանգներ 

Ընդհանուր Մինչև ուղևորվելը, հատկապես նրանց դեպքում, ովքեր աշխատելու են 

ճանապարհներից դուրս, ստուգվելու են եղանակային պայմաններն ու եղանակի 

կանխատեսումները: 

Դաշտային 

աշխատանքն

երի ղեկավար 
Անհատական 

պաշտպանության 

միջոցներ 
Հիպոթերմիա՝ ցրտի 

և/կամ թաց վիճակի 

պատճառով 

 

Ամբողջ ընթացքում անհրաժեշտ է կրել բրդյա կամ նմանատիպ և/կամ անջրանցիկ 

բաճկոններ և տաբատներ: 

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 



 

63 

 

Վտանգ Ռիսկերը վերահսկելու կամ կառավարելու միջոցառումներ Պատասխան

ատվություն 

Համապատասխան 

ընթացակարգեր 

Արևայրուք Անհրաժեշտ է կրել երկարաթև վերնաշապիկ և երկար տաբատ, անհրաժեշտության 

դեպքում արևային պաշտպանիչ ակնոցներ և գլխարկ 

Գերտաքացում և 

ջրազրկում 

Մեքենաներում պետք է լինի անհրաժեշտ քանակությամբ ջուր, եթե հետազոտություն 

իրականացնողները ոտքով են քայլում: 

Եղանակի պայման-

ների հանկարծակի 

վատթարացում 

Հետազոտական խումբը բաղկացած կլինի առնվազն երկու անձից (որպես կանոն 

երեք)՝ ներառյալ վարորդը: Խմբի անդամները չպետք է գտնվեն մյուսի տեսադաշտից 

դուրս: 

Եթե թվում է, որ եղանակային պայմանները վատթարանում են, ապա վարորդը հետ է 

գալիս և մնում մեքենայում: Վատ եղանակային պայմաններ սկսվելուց հետո եթե հնա-

րավոր չի լինում հետազոտող(ներ)ի հետ ռացիայի կամ բջջային հեռախոսի միջոցով 

կապ հաստատել, ապա վարորդը պետք է ընդհանտումներով ազդանշան տա դաշտա-

յին աշխատողներին տեղեկացնելու իր գտնվելու վայրը: 

Շատ ցածր տեսանելիության դեպքում ավտոմեքենան պետք է վարել միայն այն դեպ-

քում, եթե վարորդի տեսադաշտը բավարար է ճանապարհով անվտանգ վարելու 

համար: 

Դաշտային 

աշխատանք-

ների ղեկա-

վար/ Դաշ-

տային աշ-

խատողներ  
 

Գեոթիմի 

վարորդներ 

Ձմռանն 

աշխատելիս 
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Վտանգ Ռիսկերը վերահսկելու կամ կառավարելու միջոցառումներ Պատասխան

ատվություն 

Համապատասխան 

ընթացակարգեր 

Կայծակ Սպասվում է ամպրոպ: 

Հաշվեք կայծակի լույսի և ամպրոպի ձայնի միջև ժամանակը: Մինչև 30 վայկյան 

ինտերվալը համապատաս;անում է մինչև 10կմ հեռավորությանը, մինչև 15 վայրկյան 

ինտերվալը համապատասխանում է 5 կմ հեռավորությանը: 5 կմ հեռավորության դեպ-

քում աշխատակիցը գտնվում է մերձակայքում կայծակի հարվածի անմիջական վտան-

գի տակ: Այս դեպքում նա անմիջապես պետք է թաքստոց կամ առավել քիչ վտանգա-

վոր տեղ գտնի: 

Հեռու վայրում դաշտում գտնվելիս խուսափեք բարձրադիր վայրերից: Շարժվեք ավելի 

ցածր վայրեր: 

Եթե գտնվում եք բաց տարածքում, որտեղ պատսպարվելու տեղ չկա, ապա կքանստեք, 

բայց մի պառկեք գետնի վրա: 

Հնարավորության դեպքում թաքստոց գտեք շենքում կամ ժամանակավոր շինությու-

նում, վերադարձեք մեքենայի մոտ: Սարից արագ, բայց ապահով իջեք: 

Խուսափեք թաց պայմաններից և հեռու մնացեք բաց ջրից՝ ճահիճ, ջրափոսեր, առուներ 

և հեղեղաջրեր: 

Դաշտային 

աշխատանքն

երի ղեկա-

վար/ Դաշ-

տային աշ-

խատողներ  
 

Կայծակի հարված 

3. Օձերի հետ կապված վտանգներ 

Թունավոր օձեր 

հանդիպելիս 

Դաշտային աշխատողները քարերի մեջ կհագնեն անհատական պաշտպանության 

միջոցներ, այդ թվում՝ հաստ ձեռնոցներ, պինդ կոշիկներ և մի զույգ գուլպա (Գեոթիմի 

կողմից տրամադրված), ոտքը մինչև կրունկը պաշտպանելու համար:  

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 

 

Օձի խայթոց Խումբը կրելու է առաջին օգնության պարագաներ: 

Եղեք ուշադիր և տեղեկացված, հնարավոր է այդտեղ լինեն օձեր, սակայն լավ 

թաքնված: 

Օձի խայթոցի դեպքում Ամուլսարի՝ օձի խայթոցների համար նախատեսված ընթացա-

կարգի համաձայն ցուցաբերեք առաջին օգնություն, այնուհետև հիվանդին տեղափո-

խեք Ջերմուկի հիվանդանոց: 

Օձի խայթոց 

4. Այլ վտանգավոր կենդանիների (վայրի կամ տնայնացված) հետ շփման հետ կապված վտանգներ 
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ատվություն 

Համապատասխան 

ընթացակարգեր 

Արջ կամ խոշոր 

գիշատիչ հանդիպե-

լիս 

Եղեք տեղեկացված շրջակայքի և այն վայրերի մասին, որտեղ արջերը կամ այլ կենդա-

նիներ կարող են թաքնված լինել: 

Խուսափեք արջին կամ այլ կենդանու <անակնկալի բերելուց>: Աղմկեք այն վայրերում, 

որտեղ կարող են այդ կենդանիները գտնվել, օրինակ՝ ծիրանի այգիներում (հատկա-

պես վաղ առավոտյան և երեկոյան):  

Հետազոտողները պետք է ունենան ձայնային ազդանշանիչներ՝ վայրի կենդանիներին 

վախեցնելու համար: 

Հնարավորության դեպքում մտեք մեքենայի մեջ: 

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 

 

Շան խայթոց Որևէ շան մի մոտեցեք: 

Հետազոտողները պետք է ունենան ձայնային ազդանշանիչներ՝ վայրի կենդանիներին 

վախեցնելու համար: 

 

5. Հեռավոր կամ բարդ ռելյեֆով տեղանքում աշխատելու հետ կապված վտանգներ 

Մոլորվելու 

դեպքում 

Ոտով քայլելիս ամբողջ ընթացքում անհրաժեշտ է կրել ազդանշանային բաճկոններ: 

Յուրաքանչյուր խումբը կունենա առնվազն մեկ GPS: 

Յուրաքանչյուր խումբը բաղկացած կլինի առնվազն երկու անձից (որպես կանոն երեք)՝ 

ներառյալ վարորդը: Խմբի անդամները չպետք է գտնվեն մյուսի տեսադաշտից դուրս: 

Անհրաժեշտ է հետևել Հաղորդակցության պլանին: 

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 

Ձմռանն 

աշխատելիս 
 

Հաղորդակցություն 

դաշտում 

Վթարային վիճակ, 

քարերի կամ 

սառույցի վրա 

սայթաքել, ընկնել  

Քարերը տեղաշարժելիս անհրաժեշտ է հագնել պաշտպանիչ, երկաթյա քթով 

կոշիկներ: Բույսեր և սերմեր հավաքելիս անհրաժեշտ է հագնել ալպինիստի կոշիկներ 

կամ երկաթյա քթով կոշիկներ: 

Անհրաժեշտ է կրել երկարաթև վերնաշապիկ և երկար տաբատ: 

Քարերը տեղաշարժելիս պետք է կրել պաշտպանիչ սաղավարտ: Բույսեր կամ սերմեր 

հավաքելիս պետք է կրել սաղավարտ կամ արևապաշտպանիչ գլխարկ:  

Ձմռանն 

աշխատելիս 
 

Անհատական 

պաշտպանության 

միջոցներ 

Ոչ էլեկտրական գործիքներ (օրինակ՝ մուրճ և սեպեր) օգտագործելու հետ կապված վտանգներ 

Մուրճով ինքն իրեն 

կամ մյուսների 

հարվածելը 

Կրել պաշտպանիչ ձեռնոցներ և կոծիկներ: Եթե հոգնած եք, մուրճ մի օգտագործեք: 

Սեպեր օգտագործելիս հեռու պահեք ձեռքերը, երբ սեպն արդեն իր տեղում է և ավելի 

ուժգին հարված է պահանջվում: Երկար մի պահեք սեպը, եթե մուրճով հարվածողի 

փորձին չեք վստահում: 

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 
 

Անհատական 

պաշտպանության 

միջոցներ 
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ատվություն 

Համապատասխան 

ընթացակարգեր 

Քարի կտորներ կամ 

սեպից պոկված մե-

տաղի կտորներ 

Քարերը տեղաշարժելիս կամ սեպին հարվածելիս կրեք պաշտպանիչ ակնոցներ: 

Աղմուկ մուրճով 

սեպին խփելիս 

Կրեք ականջի պաշտպանիչ միջոցներ: 

Քարերը բարձրացնելու հետ կապված վտանգներ 

Քարը մենակ բարձ-

րացնողը վնասում է 

մեջքը կամ մկաննե-

րը 

Մի փորձեք բարձրացնել ձեր ուժերից վեր ծանրություն: Բարձրացնելիս խնկները 

ծալեք, մեջքը հնարավորինս ուղիղ պահեք, մի ձգեք փորի կամ ազդրի մկանները: Կրեք 

պլաստմասե կամ երկաթյա ծաիրերով ձեռնոցներ և երկաթյա քթով կոշիկներ: 

Դաշտային 

աշխատող-

ներ 
 

Քարը մենակ բարձ-

րացնողը գցում է 

քարը մատներին 

կամ ոտքին 

Ինչպես նշվեց վերևում, քարը բարձրացնելիս խուսափեք ոտքին և մատներին այն 

գցելուց: Քարը գցելիս գլորեք այն և հեռու մնացեք դրանից: 
 

Երկու կամ ավել 

անձանց կողմից 

քարը բարձրաց-

նելիս վնասում են 

մեջքը կամ մկաննե-

րը 

Համոզվեք, որ բոլոր բարձրացնողները հարմարավետ են կանգնած: Բարձրացրեք 

հրահանգով (մեկ, երկու, երեք…): 

 

Երկու կամ ավել 

անձինք գցում են 

քարը 

Համոզվեք, որ բոլորը քարը գցում են հրահանգով: Փորձեք քարը գցել համապատաս-

խան կետում և գլորել խմբի բոլոր անդամներից հեռու:  

 


