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<<Զիկատար>>բնապահպանական կենտրոն>>ՊՈԱկազմակերպությունում էկոզբոսաշրջության զարգացման
և համապատասխան ծառայությունների մատուցման հնարավորություններըպայմանավորված են`

1.<<Զիկատար>>բնապահպանական կենտրոն>>ՊՈԱկազմակերպության կառավարմանտակ է
<<Զիկատար>> պետական արգելավայրը 150 հեկտար շատ լավպահպանվածանտառներով, որոնք

առանձնանում են կենսաբազմազանության բարձրպոտենցիալով,  էնդեմ և ռելիկտային բուսատեսակներով:











2. Արգելավայրի տարածքում է գտնվում
բնապահպանական ուսումնական կետրոնը` 

ապահովված ուսուցումների, կեցության և հանգստի
կազմակերպման համապատասխան պայմաններով:

















3. Ուսումնական կենտրոնում տեղեկայված է <<Անտառային օրենսդրության
կիրարկման բարելավում եվրոպական հարևանության քաղաքականության
արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում տարածաշրջանային ծրագրի(ENPI-FLEG )
շրջանակներում Բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից ստեղծված
էկոզբոսաշրջության այցելուների կենտրոնը` համապատասխան պայմաններով :

Պատրաստվել են էկոերթուղիների քարտեզներ:





Երթուղի 1. Մշկավանքի տարածք



Երթուղի 2. Զիկատարարգելավայր



Երթուղի 3. Կենու պուրակ



Երթուղի 4. Խեչքար տեղամաս



2007 և 2012 թթ. <<Զիկատար>> ուսումնական կենտրոնում իրականացվել են
կողմնորոշման սպորտի մրցումներ, որին մասնակցել են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ
Նորվեգիայից, Դանիայից, Ֆինլանդիայից, Լատվիայից, Էստոնիայից, Շվեցարիայից, 

Ռուսաստանից և այլ երկրներից:







Պարբերաբար կազմակերպվում են ամառային և աշնանային ուսումնական
ճամբարներ Հայաստանի ու Վրաստանի տարբեր ուսումնական

հաստատությունների ուսանողների և աշակերտների համար, մասնավորապես
երկար տարիներ իրենց ամառային ճամբարն են Զիկատարում կազմակերպում

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սաները







<<Մաքուր Կողբ>>



Զիկատարը տարվատարբեր եղանակներին



































Կազմակերպությունը հարակից Կողբ համայնքի հետ համատեղ կազմել և
ներկայացրել է համայնք-բնության հատուկ պահպանվող տարածք զբոսաշրջության
զարգացման համատեղ ծրագիր:
Ծրագրի հիմնական նպատակը համայնք-բնության հատուկ պահպանվող տարածք
փոխշահավետ համագործակցության արդյունքում նպաստել սահմամերձ Կողբ գյուղի
սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը, գյուղական ավանդույթների
պահպանությանն ու զարգացմանը, պատմամշակութային և բնության
հուշարձանների պահպանությանը: Նվազեցնել սոցիալ-մշակութային միջավայրի վրա
բացասական ազդեցությունը և խթանել համայնքների մասնակցությանը բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների ու անտառների կառավարմանը, բարձրացնել
ազգաբնակչության տեղեկացվածությունը և բարելավելով շրջակա միջավայրի
պահպանությունը` կայուն կառավարման միջոցով ստանալ տնտեսական օգուտներ:
Ծրագրային առաջարկը ներկայացվել է ՀՀ ԲՆապահպանության նախարարություն
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