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Ողջույն 

Հարգելի միջոցառման մասնակիցներ ես Արթուր Խալաթյանն եմ, 

կներկայացնեմ 

ՀՀ դենդրոպարկերը և Դենդրոպարկերը, որպես էկոտուրիզմի բաղադրիչ մաս 

Նախ և առաջ տանք գաղափար դենդրոպարկերի մասին: Դենդրոպարկը բուսական 

աշխարհի պահպանության օբյեկ է, որտեղ արհեստական պայմաններում իրականացնում 

են տեղական և ներմուծած ծառաթփատեսակների կենդանի հավաքածուների 

պահպանություն և վերարտադրություն:     

   ՀՀ-ում գործող դենդրոպարկները 4-ն են՝  

 Ստեփանավանի <<Սոճուտ>>, հիմնադրվել է 1933 թվական, ծառաթփատեսակների 

քանակը մոտ 460, տարածքը 35 հա: 

 Վանաձորի <<Սարուխանյան Ժ.-ի անվան>> դենդրոպարկ, հիմնադրվել է 1935 

թվականին, տարածքը 1,944 հա, ծառաթփատեսակները մոտ 130: 

 Իջևանի <<Դենդրոպարկ>>, հիմնադրվել է 1962 թվականին, տարածքը 14.6 հա, 

ծառաթփատեսակների առկայությամբ ամենա բազմազանն է 600 տեսակ: 

 Բերդի <<Սորաններ>> դենդրոպարկ, տարածքը 62 հա է, հիմնադրվել է 1962 

թվականին, ծառաթփատեսակները մոտ 100-ն են: 

Վերոնշյալ բոլոր դենդրոպարկերը գտնվում են ՀՀ ԲՆ <<Արգելոցապարկային 

համալիր>> ՊՈԱԿ-ի ենթակայության ներքո: 

Անդրադառնալով դենդրոպարկերի զբոսաշրջային գրավչության օբյեկտների և 

էկոտուրիզմի ներուժին հարկ է նշել, որ դենդրոպարկերում աճեցված ներմուծված և 

տեղական ծառաթփային բույսերի կենդանի հավաքածուներ ունեն թանգարանային տիպի 

տեսք` <<թանգարաններ են բաց երկնքի տակ>> և հանդիսանում են էկոտուրիզմի 

զարգացման օբյեկտ:  

Բացի վերոնշյալ առանձնահատկությունը առանձնացնում են նաև պատմական 

հուշարձանների առկայությունը,  գեղազարդային և գեղագիտական նշանակությունը, 

մասնավորապես՝  
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 Իջևանի Դենդրոպարկը հանդիսանում է հանրապետությունում կլոր տարին ծաղկող 

միակ բուսաբանական օբյեկտը, քանի որ նույնիսկ հունվար և փետրվար ամիսներին 

այստեղ կարելի է տեսնել ծաղկած ծառաթփատեսակ ինչպիսինն են օրինակ Ձմեռած 

աղիկվաղ, Հոնի սովորական, ցախակեռաս Ստենդիշի: Դենդրոպարկում է գտնվում 

աշխարհում միակ արջատխլենու ծառուղին: 

 Բերդի  <<Սորաններ>> դենդրոպարկում են գտնվում պատմամշակութային արժեք 

ներկայացնող հուշարձաններ` պատմական <<Քարե պատ>>-ը, որը թվագրվում է 

Ցլիկ Ամրամի բերդի ժամանակաշրջանաին, ինչպես նաև դենդրոպարկի հս-արլ-ն 

ծայրամասում գտնվող մերկացած ապարների վրա նախամարդու ոտնահետքը, 

այստեղ է գտնվում Մեծ եղեռնի  անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրնած խաչքար 

հուշակոթողը: Դենդրոպարկի սկզբմնամասում է գտնվում Մարշալ Բաղրամյանի 

տնկած մայրին։ 

 Ստեփանավանի <<Սոճուտ>> դենդրոպարկը առանձնանում է իր յուրահատուկ և 

յուօրինակ գեղազարդային ձևավորումներով, և ծառաթփատեսակների գույնային և 

առանձնահատուկ ներդաշնակությամբ: Այստեղ է գտնվում հիմնադիրի՝ Էդմոնդ 

Լեոնովիչին նվիրված հուշաքարը: 

Տուրիստական խմբերի հոսքը դեպի դենդրոպարկեր ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպումը՝ դրանք դարձնելով 

ամենամյա և շարունակական: Միջոցառումները ավելի արդյունավետ դարձնելու 

նպատակով Կազմակերպությունը մշակել է մարտավարություն միջոցառումների 

ավարտին կազմակերպել էկոկրթական և էկոտուրիստական բաց-դասեր 

բնապահպանական թեմաներով: Դաս-միջոցառումները անցկացնում են 

<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի գիտության բաժնի գիտաշխատողները: 

Դենդրոպարկերում 2017 թ-ին տեղի են ունեցել մի շարք արժեքավոր և մեծ անուն ձեռք 

բերած միջոցառումներ: 

Այսպիսով. 

 <<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի անմիջական մասնակցությամբ և 

կազմակերպիչ կողմերի նախաձեռնությամբ սկսած 2012թ.-ից  Բերդի <<Սորաններ>> 

դենդրոպարկում օգոստոս ամսին նշվում է Շամշադինի մեղրի և բերքի փառատոնը: 

Ամեն տարի մասնակիցների թիվը ավելանում է, փառատոնի մասնակիցները 
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ներկայացնում են շամշադինյան մեղրը և հատապտուղները` դրանցից 

պատրաստվող տարատեսակ օգտակար սննդամթերքների հետ 

միասին:  Շամշադինի մեղրի և բերքի փառատոնը նպատակ ուն խթանել 

տարածաշրջանում նախատեսվող ծրագրերի իրականացումը, շեշտել տեղանքի 

նշանակությունը որպես մեղրի և հատապտուղների արտադրության կենտրոն, 

ինչպես նաև նպաստել տուրիզմի և տեղական համայնքներում տուրիստական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Բերքի փառատոնին տեղի է ունենում նաև 

խաղողօրհնեք, իսկ վերջում՝ տոնական համերգ: <<Շամշադինի Մեղրի և 

հատապտղի>> փառատոնի հաջորդ օրը տեղի է ունեցել <<Ջազը սահմանին>> 

խորագրով  համերգով-միջոցառում, իսկ երրորդ օրը վրանային ավան: 

 Ստեփանավանի <<Սոճուտ>> դենդրոպարկում սեպտեմբերի 15-ին ՀՀ ԲՆ-ի կողմից 

կազմակերպվել է Օզոնի շերտի պահպանման միջազգային օրվան նվիրված կլոր 

սեղան քննարկում, որին հաջորդել է դաս-միջոցառում դենդրոպարկի հարակից 

դպրոցների աշակերտների հետ բնապահպանական թեմաներով: 

Սեպտեմբերի 30-ին տեղի է ունեցել <<Եվրոպական ժառանգության օրեր>> 

խորագրով միջոցառում, որին մասնակցում էր ԵՄ-ի դեսպան՝ Պյոտր Սվիտալսկին, 

ինչպես նաև այլ բարձրաստիճան պատվիրակություններ, վերոնշյալ 

միջոցառումներին հաջորդել են դպրոցահասակ երեխաների հետ՝ մոտ 100-150 

հոգանոց խմբով, բաց-դաս՝ <<Դենդրոպարկերի մշակույթը Հայաստանում>> 

խորագրով: 

Թվարկված միջոցառումները միանշանակ խթան են հանդիսանում տուրիստական 

հոսքերի կայուն աճի ապահովման համար: Մեծ ուշադրություն է դարձվում 

հասարակության իրազեկման մակարդակի բարձրացման՝ լրատվամիջոցների, 

շաբաթաթերթերի և գիտական հանդեսներում պարբերաբար հետաքրքրաշարժ և 

բովանդակալից նյութերի հրատարակմանը և լուսաբանմանը: 

Դենդրոպարկերի վերաբերյալ 2017 թ-ին եղել են բազմաթիվ հաղորդումներ, որոնք 

լուսաբանվել են հայկական տարբեր հեռուստաալիքներով: 

 2017թ-ի նոյեմբեր ամսին Իջևանի <<Դենդրոպարկ>> այցելեցին Էկո-Մեդիա ցանցի 

լրագրողները: Նրանց համար կազմակերպվեց ճանաչողական շրջայց, որից հետո 



4 
 

Էկո-Մեդիա ցանցի լրագրողները այցելեցին Բերդի <<Սորաններ>> դենդրոպարկ, 

որտեղ լրագրողների կողմից հիմնվեց էկո-լրագրողների պուրակ:  

Ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում նաև համացանցում: 

Կազմակերպությունը կարևորում և առաջնահերդ է համարում հասարակության 

իրազեկմանն ուղված աշխատանքների պատշաճ իրականացումը, սերմանումը 

հասարակության մեջ սերը դեպի բնություն և բնապահպանական գործունեություն: 

Շնորհակալություն... 

  


