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պետական արգելոցում
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14 ապրիլի, 2018թ.

ՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն

Զեկուցող՝ Լիլյա Թորոսյան



«Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցը հիմնադրվել է 1958 թ-ի
սեպտեմբերի 13-ին։

Գտնվում է Արարատի մարզում,

Արարատյան դաշտի
հարևանությամբ` Գեղամա
լեռնաշղթայի լեռնաբազուկների, 

Երանոսի և Երախի լեռների վրա: 

Տարածքը` 23213.5 հա

«Խոսրովի
անտառ» 

պետական
արգելոցը



■Գառնի տեղամաս (4253հա),

■Կաքավաբերդ տեղամաս

(4745հա), 

■Խոսրով տեղամաս (6860.8հա), 

■Խաչաձոր տեղամաս (7354.7հա)



Պահպանություն

Գիտական հետազոտություններ

Էկոզբոսաշրջություն

Վահագնի ջրվեժ



Արգելոցն ունի ամենահարուստ կենսաբազմազանությունը ոչ միայն
Հայաստանում, այլև ողջ Կովկասյան էկոտարածաշրջանում:

Բուսական աշխարհ
■ Արգելոցում աճում է անոթավոր բույսերի
1849 տեսակ, այսինքն` Հայաստանի ֆլորայի
(3800 տեսակներ) մոտ կեսը, իսկ Կովկասի
ֆլորայի (6000 տեսակ) մոտ 1/3

■ Ավելի քան 80 տեսակ ընդգրկված են
Հայաստանի Կարմիր գրքում,

■ 24 տեսակ համարվում են էնդեմիկ: «Խոսրովի անտառ» պետականարգելոց
Khosrov Forest State Reserve



Կենդանականաշխարհ
■ կաթնասուններ` 44 տեսակ, այդ թվում Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված կովկասյան
ընձառյուծը, բեզոարյան այծը, գորշ արջը և այլն,

■ թռչուններ` 192 տեսակ, այդ թվում Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված սև և
սպիտակագլուխ անգղերը, կասպիական հնդկահավը, կարմրաոտ բազեն և այլն,

■ սողուններ` 33 տեսակ, որից 10-ը ` Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված,

■ երկկենցաղներ` 5 տեսակ, 

■ ձկներ` 9 տեսակ։

Կովկասյան ընձառյուծ
Caucasian leopard (Panthera pardus ciscaucasica) 
© WWF-Armenia





Արգելոցի առանձնահատկություններից է պատմական և մշակութային
հարուստ ժառանգությունը:

Խաչքարեր (Աղջոց վանք)

Վանստան (եկեղեցուավերակներ)

«



Սբ. Ստեփանոս եկեղեցի

Գեղի բերդ (Կաքավաբերդ)

ՀավուցԹառ վանական համալիր

Քարերի սիմֆոնիա



Ինքնատիպ բնությունը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բուսական ու
կենդանական աշխարհների մեծ բազմազանությունը հնարավորություն են ստեղծում

զբոսաշրջային հետևյալ ձևերի իրականացման համար:

Էկոզբոսաշրջություն

Գիտաճանաչողական
զբոսաշրջություն

Պատմամշակութային
զբոսաշրջություն

Հազարաձոր





6 երթուղիներն ընդգրկում են
Գառնի և Կաքավաբերդ տեղամասերի
տեսարժան վայրերը: 

Մեկնարկային կետը Գառնու ուղեփակոցի
հարևանությամբ գտնվող այցելուների
կենտրոնն է:

Գեղի բերդ (Կաքավաբերդ) ↕

Սբ. Ստեփանոս եկեղեցի



Մյուս 3 երթուղիները գտնվում են Խոսրով
և Խաչաձոր տեղամասերում և սկսվում են
Վեդի քաղաքում գտնվող արգելոցի
վարչական շենքից:

Սպիտակ վանք



Արգելոցի տարածքում հիանալի հնարավորություն
կա հանդիպելու արգելոցում բնակվող կենդանիների
մեծ մասին (գորշ արջ, բեզոարյան այծ, կովկասյան
հովազ, վայրի վարազ, լուսան և այլն)

Արգելոցի տարածքում կան հրաշալի
թռչնադիտման վայրեր, որտեղ կարելի է
տեսնել տարբեր տեսակի թռչուններ (սև և
սպիտակագլուխ անգղեր, գառնանգղ և այլն):



■ Երթուղիներն իրականացվում են հետիոտն, ձիերով կամ
ամենագնացով` ուղեկցորդի ուղեկցությամբ:

(Ուղեկցորդի ներկայությունը պարտադիր է (10 000 ՀՀԴ 1 խմբի համար)

■ Ձիեր և ամենագնացներ կարելի է վարձակալել արգելոցի երկու
այցելուների կենտրոններում:

■ Տուրերը կարող են լինել անհատական և փոքր խմբերով:

■ Այցելությունները թույլատրելի են ինչպես տեղացի, այնպես
էլ օտարերկրացի տուրիստների համար:

■ Արգելոցի տարածք մուտք գործելը վճարովի է:

(ՀՀ քաղաքացի այցելուներ-2000 անձ/ ՀՀԴ
Օտարերկրացի այցելուներ-4000 անձ/ ՀՀԴ)

■ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց մուտք գործելու համար
հարկավոր է նախապես հայտ ուղարկել և կատարել ամրագրում:



Գառնու այցելուների կենտրոն

Ծառայություններ

■ տեղեկատվական
ծառայություն
■ հետիոտն և ձիով
արշավներ
■ անհրաժեշտ գույքի
վարձակալություն
■ վրանատեղ
■ վայրի կենդանական և
բուսական աշխարհի
դիտում, 

■ թռչնադիտում, 

■ պատմամշակութային
վայրերի այցելություններ
և այլն: 



Գառնու այցելուների
կենտրոնի սրահները ►



Վեդու այցելուների կենտրոն

Ծառայություններ

■ տեղեկատվական
ծառայություն
■ հետիոտն և ձիով
արշավներ
■անհրաժեշտ գույքի
վարձակալություն
■ վրանատեղ
■ գիշերակացի
հնարավորություն
■ անվճար թանգարան
■ վայրի կենդանական և
բուսական աշխարհի
դիտում, 

■ թռչնադիտում, 

■ պատմամշակութային
վայրերի այցելություններ և
այլն: 





■ Այցելուների կենտրոններին հարակից հանգստի գոտիներում տաղավարների տրամադրում

■ Ֆորդ տրանզիտ մեքենայի վարձակալություն



Էկոտուրիստական գույքի վարձակալում

2-6 տեղանոց վրանների վարձույթ (հատ/օր) 1000 ՀՀ դրամ

Փչովի ներքնակ (հատ/օր) 2000 ՀՀ դրամ

Ուսապարկ և լապտերներ (հատ/օր) 1000 ՀՀ դրամ

Քայլարշավային ձեռնափայտեր (զույգ/օր) 1000 ՀՀ դրամ

Ձիարշավի համար նախատեսված սաղավարտ (հատ/օր) 1500 ՀՀ դրամ

Ձիարշավի համար նախատեսված սռնապաններ (զույգ/օր) 1000 ՀՀ դրամ

Բարձր անցանելիությանավտոմեքենայի վարձույթ (1 կմ) 1000 ՀՀ դրամ



Արգելոցի` Վեդի քաղաքում
տեղակայված վարչական շենքում
գտնվում է անվճար թանգարանը,

որտեղ ներկայացված են արգելոցի
ֆլորայի և ֆաունայի նմուշ-
օրինակներ:

Թանգարանում երկար տարիների
ընթացքում հավաքվել և
պահպանվում է հարուստ
բուսաբանական հավաքածու:

■Թանգարանի բուսաբանական բաժնում առկա են 60 տեսակից
ավել բույսերի հերբարիումներ:

■ Ողնաշարավոր կենդանիների 88 տեսակ, որոնցում ներկայացված
են կաթնասունների` 25, թռչունների ` 35, սողունների ` 21, 

երկկենցաղների` 2, ձկների 5 տեսակ:

Թանգարանում ներկայացված են
նաև «Գոռավանիավազուտներ»   և
«Խոր Վիրապ» պետական
արգելավայրերը իրենց բնորոշ
բուսատեսակներով և
կենդանատեսակներով:



■ 2016 թ.  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց է այցելել 635 զբոսաշրջիկ:

■ 2017թ-ին արգելոց է այցելել 802 զբոսաշրջիկ:
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Այցելուների թիվը



2013թ. Օգոստոսի 26-ին
«Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոց» ՊՈԱԿ-ին շնորհվել է
Պահպանվող տարածքների
Եվրոպական դիպլոմ՝
գիտակցելով արգելոցի
կարևորությունը:



«ԽՈՍՐՈՎԻԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆԱՐԳԵԼՈՑ (ՊՈԱԿ)

Հայաստան, Արարատի մարզ, Վեդի
Կասյանփող., 79 շենք

+374 234 2 13 52
+374 77 58 31 43

khosrovreserve@gmail.com

www.khosrovreserve.am

Khosrov Forest State Reserve/ "Խոսրովիանտառ" 
պետականարգելոց

@khosrov.reserve


