
Վայոց Ձորի
լեռնատափաստանային

լանդշաֆտների պահպանությունը
էկոտուրիզմի զարգացման միջոցով

Հռիփսիմե Աթոյան
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ



Երիտասարդ կենսաբանների
ասոցիացիա ՀԿ

• Հիմնադրվել է 2009 թ

• Ունի 350-ից ավել անդամներ

• Իրականացրել է 50 ծրագրեր

• Անդամակցում է միջազգային և
տեղական ցանցերին

• 2013-ից ծրագրեր է իրականացվում
Գոմք, Մարտիրոս և Արտավան
համայնքներում` 

Էկոտուրիզմի փառատոն, ԼԵԴ-
Հայաստան, Կամավորներ, 
Դասընթացներ
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Գոմք, Արտավան և Սարավան
կենսաբազմազանություն

Բնակչությունը՝ 1200 մարդ
Տարածքը՝ 17200 հա

• Մաս է կազմում WWF կողմից
առանձնացված էկոլոգիական
միջանցքի

• Գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում
ներառված ֆլորայի և ֆաունայի 28 
տեսակ

• Այդ թվում ապրելավայր է ԲՊՄՄ
Կարմիր ցանկից կովկասյան
ընձառյուծի, բեզոարյան այծի, 
հայկական մուֆլոնի համար



Գոմք, Արտավան և Սարավան
մշակութային արժեքներ

Ժայռափոր խաչքարեր՝ 15-16 դդ «Սուրբ Աստվածածին» վիմափոր
եկեղեցական համալիր՝ 13-րդ դար



Ծրագրի նպատակը

Վայոց Ձորի լեռնատափաստանային լանդշաֆտների

կայուն պահպանությունը էկոտուրիզմի զարգացման և

բնապահպանական գործունեության մեջ համայնքների

ներգրավման միջոցով



Ծրագրի խնդիրները
• Բնապահպանական կառավարման և էկոտուրիզմի զարգացում

• Համայնքի կենսաբազմազանության պահպանություն և
մշտադիտարկում

• Բնապահպանության և էկոզբոսաշրջության վերաբերյալ
բնակիչների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում և
կարողությունների զարգացում

• Էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում



Բնապահպանական կառավարման և
էկոտուրիզմի զարգացում

• Բնապահպանական կառավարման և էկոտուրիզմի զարգացմանպլանի
մշակում

նախագծում, քարտեզագրում, քննարկումներ

• Էկոզբոսաշրջային և բնապահպանական ենթակառուցվածքների ստեղծում

հյուրատուն, էկոերթուղիներ, հեծանվային արահետներ, վահանակներ
ուղեփակոցներ

• Մարդ-վայրի բնություն կոնֆլիկտի մեղմում

Էլեկտրական հովիվներ, կրթական միջոցառումներ



Համայնքի կենսաբազմազանության
պահպանություն և մշտադիտարկում

• Համայնքային հսկիչ-ուղեկցորդների խմբի ձևավորում

դասընթացներ, հեռադիտակներ, GPS-ներ, տեսախցիկներ, համազգեստ, 
կապի միջոցներ

• Մշտադիտարկման համակարգի ներդրում և զարգացում

վեբ կայք, անդրոիդ հավելված



Բնապահպանական իրազեկում և
կարողությունների զարգացում

• Էկոկրթական դասընթացներ և տեղեկատվական արշավ

սեմինարներ, ճանաչողական այցելություններ, հոլովակներ, 
տպագրական նյութեր

• Դպրոցական բնապահպանականակումբների ստեղծում

գրականություն, GPS-ներ, հեռադիտակներ, դասընթացներ, արշավներ

• Էկոտուրիզմի փառատոնի կազմակերպում

փառատոնի կազմակերպում, գյուղական արտադրանքի ներկայացում և
վաճառք, համայնքի մասին տեղեկացվածության բարձրացում



Էներգախնայողությանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում

• Էներգախնայող լուսադիոդային արտաքին լուսավորության ստեղծում
Արտավան համայնքում

լուսատուների և այլ պարագաների գնում և տեղադրում



Ակնկալվող արդյունքներ
• Համայնքի լանդշաֆտների կայուն կառավարում
• Գործող էկոզբոսաշրջային ծառայություններ և

ենթակառուցվածքներ
• Համայնքի կողմից կենսաբազմազանության

պահպանություն և մշտադիտարկման գործող համակարգ
• Բնակիչների բնապահպանականտեղեկացվածության և

կարողությունների բարձր մակարդակ
• Արտաքին էնէրգախնայող լուսավորության համակարգ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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