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Խնդիրներ

• Ցածր հարմարվողականություն ունեցող ցածր
տափաստանային լանդշաֆտ է

• Տարածքում առկա են մարդածին ճնշումներ
(անտառահատում, որսագողություն)

• Վերահսկման և մոնիտորինգի բացակայություն

• Բնակչության էկոլոգիական
ինքնագիտակցության նվազ ռեսուրսներ



ԳնիշիկՊահպանվող Լանդշաֆտը ստեղծվել է 2014 թվականինԱրենի, Խաչիկ, 
Գնիշիկ համայնքների կողմից և զբաղեցնում է 3000 համակերես

ՆՊԱՏԱԿԸ` 
չոր նոսրանտառային և
կիսաանապատային
էկոհամակարգերի, 

մարդու կողմից ստեղծված
ևավանդական
օգտագործվող
լանդշաֆտների, 

բուսական ևկենդանական
հազվագյուտ էնդեմիկ

տեսակների
պահպանւթյունն ու կայուն

օգտագործումն է:



Անողնաշարավոր կենդանիների 142 տեսակներ, ողնաշարավոր 241  տեսակներ, 
թռչնաֆաունան ներառում է 166 տեսակ, որոնցից մոտ 100-ը այստեղ բնադրում
են: 
Թռչունների 34   տեսակ գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում,  որոնցից 8-ը
ընդգրկված են նաև վտանգված տեսակների միջազգային կարմիր գրքում:
15  տեսակի սնկեր և 855  տեսակի բույսեր, 55 տեսակի բույսեր( մոտ 6,1%)   
գրանցված են 2010թ ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում ,  կան 48  էնդեմիկ բույսեր:

Նկարների հեղինակԱլիկՄալխասյան` WWF-Հայաստան



Հարուստ
բուսական և
կենդանական
աշխարհ



Ինչպեսենք
պահպանում ?

1.Ուղեփակոցներ
և ցուցանակների
տեղադրում

2. Տեսուչների
վերահսկողությու
ն և մոնիթորինգ



3. Մշտադիտարկում և
հաշվառում

4.ֆոտոտեսախցիկների
տեղադրում



1. Բնականռեսուրսներիկայուն
կառավարում
2 համայնքներում

2. Իրազեկվածությանբարձրացում
Դպրոցներում սեմինարներ և
էքսկուրսիաներ

3. Աղբիտարհանումևտարածքների
մաքրում

4.Էկոտուրիզմիխթանում
Պահպանվող լանդշաֆտում
թռչնադիտարկում, կենդանիների դիտում
և բուսականաշխարհի բացահայտում



Հիմնադրամում
գործում է
տուրիստական
ինֆորմացիոն
կենտրոն, որտեղ
զբոսաշրջիկները
կարող են ստանալ
իրենց հուզող
հարցերի
պատասխանը



Ինֆորմացիոնկենտրոնի
նպատակը

1.Տուրիստներին ներկայացնել
պահպանվող լանդշաֆտը

2. Օգնել ընտրելուտուրիստական
երթուղի կամտրամադրել
խորհրդատվություն

3. Առաջարկել հարմարավետ
կացարան



Զբոսաշրջիկները կարող են
օգտվել հյուրատան
ծառայությունից



Մշակվել է
Էկոտուրի
ստական 4 
երթուղի



Առաջարկվողտուրեր

1. Մեքենայով
2. Ոտքով
3. Ձիով
4.Հեծանիվով
5.Վրաններով
6. Գիդի ուղեկցությամբ



Առաջիկածրագրեր

1.Էկո-խանութի բացում
2. Չրիարտադրություն
3. Նոր երթուղիներ
4. Տեղեկատվական
նյութերի համալրում



Գաթայիփառատոնի կազմակերպում



Համագործակից
կազմակերպություններ

1. ԲՀՀ-Հայաստան-WWF 
Armenia
2. ԿԲՀ –CNF
3. Smithsonian Institution



Շնորհակալություն !!!

Մենք բաց ենք ցանկացած
համագործակցության համար



https://www.youtube.com/watch?v=8dvpG-
JqfTg
16:00-19:00

https://www.youtube.com/watch?v=8dvpG-JqfTg
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