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Տրվել են Սյունիքի մարզի լանդշաֆտաբնապահպանական և էկոլոգամշակու
թային առանձնահատկությունները: Նշվել է ինչպես մարզի բնության հատուկ պահ
պանվող տարածքների, այնպես էլ բնական և կուլտուրական առավել տարածված
լանդշաֆտային էկոհամակարգերի կառուցվածքագործառնական բնույթը և կայուն
օգտագործման հնարավորություններն ու հեռանկարները: Սյունիքի մարզի բնության
հատուկպահպանվողտարածքներից`«Զանգեզուր»կենսոլորտայինհամալիրՊՈԱԿի
կազմումգործումէմեկպետականարգելոց,մեկազգայինպարկևհինգպետական
արգելավայր:Բնությանհուշարձանները`56ն են, որըկազմում է հանրապետության
հուշարձանների25%ը:Էկոլոգաբնապահպանականգիտելիքներիձեռքբերումըպետք
էդառնաուսուցողական,կրթականևորակավորմանծրագրերի,ինչպեսնաևկենսա
բանականխնդիրներինառնչվողոլորտներումիրականացվողգիտականաշխատութ
յուններիառարկաևուղղություն:

Բա նա լի բա ռեր` հատուկ պահպանվող տարածք, կենսոլորտ, էկոհամակարգ,
լանդշաֆտ,կենսաբազմազանություն,էկոլոգիա:

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում, և  
ա ռանձ նա պես Ս յու նի քի մար զում, ար ձա նագր վող բնա կան ռե սուրս նե րի ին-
տեն սիվ շա հա գոր ծու մը, ինչ պես նաև է ներ գե տի կա յի, ըն դեր քօգ տա գործ ման 
և տ րանս պոր տի բնա գա վառ նե րի փո փո խութ յուն ներն աս տի ճա նա բար ա վե-
լաց նե լով շրջա կա մի ջա վայ րի վրա անթ րո պո գեն (մար դա ծին) ճնշում նե րը` 
ա ռա ջաց րել են այն պի սի գլո բալ մար տահ րա վեր ներ, ինչ պի սիք են` կենսառե
սուրսների սպառման վտանգը, էկոլոգիական իրավիճակի վատթարացումը,
կլիմայիփոփոխությունները,բնականևտեխնածինա ղետ նե րի ակ տի վա ցում, 
կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի (կեն սա բազ մա զա նութ յուն) աղ քա տա-
ցում և  այլն:

Յու րա քանչ յուր երկ րի զար գաց ման տար բեր չա փո րո շիչ նե րի հետ միա սին 
խիստ կար ևոր ցու ցա նիշ են նաև բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք-
նե րի և լանդ շաֆ տա յին ա ռան ձին միա վոր նե րի պահ պա նութ յան մա կար դա կը: 
Մար գի նալ տա րածք նե րի հետ միա սին պահ պա նութ յան են թա կա են բնա կան 
ա ռան ձին օբ յեկտ ներ` ար գե լոց ներ, ար գե լա վայ րեր, ազ գա յին պար կեր, բնութ-
յան հու շար ձան ներ և վեր ջա պես բնա կան և կուլ տու րա կան կար ևո րա գույն 
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լանդ շաֆտ ներ, որ տեղ դեռևս ինչ-որ չա փով պահ պան վել է ա նա ղարտ, կու սա-
կան է կո հա մա կար գերն ու բնութ յու նը [1, ст. 41; 2, ст. 353; 3, էջ 552]:

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սա կից որ պես « Զան գե զուր» կեն սո լոր տա յին հա-
մա լիր ՊՈԱԿ-ի կազ մում Ս յու նի քի մար զի բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա-
րածք ներ հան դես են գա լիս մեկ պե տա կան ար գե լոց ( Շի կա հող), մեկ ազ գա յին 
պարկ (Ար ևիկ) և հինգ պե տա կան ար գե լա վայր ( Սո սու պու րակ, Բո ղա քար, Սև 
լիճ, Զան գե զուր, Խուս տուփ):

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 14 օ գոս տո սի 2008թ. հա 967-ն  ո րո շու մով հաս տա-
տած 220 բնութ յան հու շար ձան նե րից` 56-ը (25%) գտնվում է Ս յու նի քի մար-
զում: Ըստ ո րի երկ րա բա նա կան հու շար ձան նե րի թի վը` 20 (օ րի նակ` Սա տա նի 
կա մուրջ), ջրաերկ րա բա նա կան` 16 (Ո րո տան աղբ յուր), ջրագ րա կան`13 ( Շա-
քի ջրվեժ), բնա պահ պա նա կան` 4 ( Հին Գո րիս հրաբ խա յին ա պար ներ), կեն սա-
բա նա կան` 3 ( Շիբլ յակ):

Ս յու նի քը կար ևոր է կո տու րիս տա կան մի ջա վայր է, և ճա նա չե լի իր բիբ լիա-
կան բնա պատ կեր նե րով` գե ղե ցիկ ուր վագ ծեր ու նե ցող բարձր լեռ նաշղ թա նե-
րով ու լճե րով, խո րը ձո րե րով, հար թա վայ րե րով, հո սող գե տե րով, դաշ տա վայ-
րե րում մշակ վող նռան ու խա ղո ղի և մր գա տու այ գի նե րով, մար գա գետ նա յին 
և տա փաս տա նա յին փար թամ բու սա կա նութ յամբ օժտ ված լանդ շաֆ տա յին 
է կո հա մա կար գե րով: Հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր և  ար ժե քա յին հա մա կար գին բնո-
րոշ է լանդ շաֆ տի նկատ մամբ է կո լո գիա կան և բ նա պահ պա նա կան բարձր 
զգայ նութ յու նը: Դ րա վկա յութ յուն նե րից է օ րի նակ` Զան գե զու րի ու Խուս տու-
փի լեռ նե րի երկ րի պատ մաշ խար հագ րա կան խորհր դա նիշ նե րի շար քին դա սե-
լը: Բ նութ յան և մարդ կա յին ստեղ ծա գոր ծութ յան ներ դաշ նա կութ յան կա տար-
յալ նմուշ ներ են հայ կա կան պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րից` 
Տաթ ևի վանքն ի րեն հոգ ևոր մշա կու թա յին կենտ րո նով:

Բ նութ յան ա ռանձ նա հա տուկ ար ժեք ներ կա յաց նող տա րածք նե րի պահ-
պա նութ յան վե րա բեր յալ դրույթ նե րը և բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րի կար-
գա վո րումն ամ րագր ված են «Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 
մա սին» և «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան փոր ձաքն նութ յան մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քով: Պատ մամ շա կու թա յին ան շարժ 
հու շար ձան նե րի տա րածք նե րի պահ պա նութ յու նը, հու շար ձան նե րի պահ պա-
նա կան գո տի նե րում քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեութ յան կա նո նա կար գու մը` 
« Պատ մութ յան և մ շա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա-
վայ րի պահ պա նութ յան և  օգ տա գործ ման մա սին», « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան պե տա կան սե փա կա նութ յուն հա մար վող և  օ տար ման ոչ են թա կա 
պատ մութ յան և մ շա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րենք նե րով և դ րան ցից բխող այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Միա ժա մա նակ Հա յաս տա նի կող մից ըն դուն վեց « Լանդ շաֆ տի Եվ րո պա կան 
Կոն վեն ցիան», ո րը «կա յուն զար գաց ման» գա ղա փա րի շրջա նակ նե րում ներ կա-
յա ցավ որ պես լանդ շաֆտ նե րին վե րա բե րող «նոր փի լի սո փա յութ յուն»: Կոն վեն-
ցիան հիմն վեց այն պարզ գա ղա փա րի վրա, որ մար դու կյան քի ո րակն ուղ ղա կի 
կախ վա ծութ յան մեջ է նրան շրջա պա տող մի ջա վայ րի ո րա կից և, հետ ևա բար, 
կար ևոր են ոչ միայն ար ժե քա վոր բնա կան և մ շա կու թա յին լանդ շաֆտ նե րը, այլ 
նաև ա ռօր յա մի ջա վայ րը, լքված և դեգ րա դաց ված տա րածք նե րը:
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Այս պի սով, լանդ շաֆ տը ճա նաչ վում է որ պես հան րութ յան և  ան հա տա-
կան բա րե կե ցութ յան (ֆի զի կա կան, ֆի զիո լո գիա կան, հո գե բա նա կան և  ին-
տե լեկ տո ւալ ի մաս տով) նա խա պայ ման, ինչ պես նաև կա յուն զար գաց մանն ու 
տնտե սա կան գոր ծու նեութ յա նը նպաս տող ռե սուրս:

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
և Ս յու նի քի մար զե րի հա մա տեղ ջան քե րով ի րա կա նաց վել են մի շարք հետ-
ևո ղա կան քայ լեր` ուղղ ված բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 
խնդիր նե րի բա ցա հայտ մա նը, վեր լու ծութ յա նը, կա ռա վար մա նը և  է կո լո գա-
բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ քե րի ստեղծ մա նը: Փու լա յին քայ-
լերն ամ րագր վել են հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րով: Տե ղա կան և մի-
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վել են աղ տո-
տու մից զերծ գի տա կան և մ շա կու թա յին` է կո տու րիզ մի տե սանկ յու նից ար ժե-
քա վոր կեն սո լոր տա յին հա մա լի րի կազ մա վոր ման, տա րա ծա կան պլա նա վոր-
ման և լանդ շաֆ տա յին խնդիր նե րի լուծ մա նը նվիր ված հա մա ժո ղով ներ, ո րոնք 
օգ տա կար են փոր ձի փո խա նակ ման, ինչ պես նաև բնա կան ու կուլ տու րա կան 
լանդ շաֆտ նե րի հան դեպ մաս նա գետ նե րի և հա սա րա կութ յան ու շադ րութ յու նը 
սևե ռե լու ա ռու մով:

Ս յու նի քի մար զի « Զան գե զուր» կեն սո լոր տա յին հա մա լիր»  
ՊՈԱԿ-ի  կա ռուց ված քը և  գոր ծա ռույ թը

Ան վա նում  Տա րած քի չա փը /
հա/, հիմ նադր-
ման և  կա նո-
նադ րութ յան 
հաս տատ ման 
ո րո շում նե րը

Ան տա ռա-
ծածք

տա րած քը
/հա/

 Գե րա տես չա-
կան են թա-
կա յութ յու նը

 Տե ղա դիր քը  Պահ պան վող օբ-
յեկտ նե րը

 Պահ պա նութ յան վի-
ճա կը և  հիմ նա կան 

խնդիր նե րը

 Պե տա
կան ար

գե լոց

« Շի կա հող» 
պե տա կան 
ար գե լոց»

12137.075 հա 
ՀՍՍՀ ՍՍ 13.09.19 
58թ. № 341 ո րո-
շում, վե րա փոխ-
վել է ար գե լա վայ-
րի 1961 թ., վե րա-
կանգն վել է ար-
գե լո ցի կար գա վի-
ճա կը 27.10.1975 
թ. №728, ի րա վա-
բա նա կան ան ձի 
կար գա վի ճակ է 
ստա ցել 1998թ. 
ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 30.05. 2002թ. 
№926-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ վել է 
կա նո  նադ րութ-
յան 07.09.06թ. 
№1401-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ-
վել է սահ ման նե-
րին կա րա գի րը և 
 տա րած քի չա փը
 

8572.0 ՀՀ բնա պահ-
պա նութ յան 
ն ա  խ ա  ր ա -
րութ յուն « Շի-
կա հող» պե-
տա կան ար-
գե լոց» ՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի-
քի մարզ,  Ծավ և 
 Շի կա հող գե տե րի 
ա վա զան ներ,  Մեղ-
րու լեռ նաշղ թա յի 
հյու սիա յին լան-
ջե րը, 700-2400 մ. 
բարձր. վրա

 Կաղ նու տա-բո խու-
տա յին ան տառ ներ 
ու դրանց բնո րոշ 
բու սա կան և  կեն-
դա նա կան հա մա-
կե ցութ յուն ներ ա նո-
թա վոր բույ սե րի 
1074 տե սակ, կե նու 
և  սո սու ան տառ ներ, 
բե զոար յան այծ, մա-
ցա ռա խոզ, ա ռա ջա-
վո րա սիա կան հո-
ցազ

Ու նի կա դաստ րա յին 
գրան ցում
 Պահ պա նութ յու  նը 
բա վա րար է, ներ կա-
յումս պա հանջ կա 
բարձր ո րա կա վո-
րում ու նե ցող կեն դա-
նա բան նե րի և  բու-
սա բան նե րի
 Կա ռա վար ման պլա-
նը լրամ շակ ման փու-
լում է

Ա զ  գ ա  յ ի ն 
պարկ
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« Ա ր  և ի կ » 
ա զ  գ ա  յ ի ն 
պարկ

34401.8 հա ՀՀ 
կ ա  ռ ա  վ ա  ր ո ւ թ -
յան 15.10.2009թ. 
№1209-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ-
վել է կա նո նադ-
րութ յու նը

12752.0 ՀՀ բնա պահ-
պա նութ յան 
նախ րա րութ-
յուն «Ար ևիկ» 
ա զ  գ ա  յ ի ն 
պարկ ՊՈԱԿ

 Զան գե զու րի լեռ-
նաշղ թա յի  Մեղ րի 
լեռ նա բա զու կի հա-
րա վա յին լան ջե րի, 
ինչ պես նաև  Մեղ-
րի, Շ վա նի ձոր և 
Ն յու վա դի գե տե րի 
ջրհա վաք ա վա զան-
նե րի տա րածք նե-
րում

Բ նա կան է կո հա մա-
կար գե րը, դրանց 
կ ե ն  ս ա  բ ա  ն ա  կ ա ն 
և  լանդ շաֆ տա յին 
բազ մա զա նութ յու նը, 
բնա կան պա շար նե-
րը, բնութ յան ե զա կի 
հու շար ձան նե րը, էն-
դե միկ և  հազ վագ-
յուտ կեն դա նի նե րի 
մ ի ջ  ս ա հ  մ ա  ն ա  յ ի ն 
բնա կութ յան մի ջա-
վայ րե րը

 Պե տա կան 
ա ր  գ ե  լ ա -
վայր

«  Ս ո ւ  ս ո ւ 
պու րակ»

64.2 հա ՀՍՍՀ 
ՍՍ 13.09.1958թ. 
№341 ո րո շում, 
ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 15.07.04թ. 
№1044-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ-
վել է տա րած քի 
չա փը

64.2 ՀՀ բնա պահ-
պա նութ յան 
ն ա  խ ա  ր ա -
րութ յուն « Շի-
կա հող» պե-
տ ա ր  գ ե  լ ո ց 
ՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի քի 
մարզ,  Ծավ գե տի 
հով տի ո ղո ղա տա-
յին մա սը, 700-750մ 
 բարձ րութ յան վրա

 Կով կա սի սո սու 
միակ բնա կան պու-
րա կը

 Բա վա րար վի ճակ
Ու նի կա դաստ րա յին 
գրան ցում
Ի րա կան աց վում են 
վե րա կանգն ման աշ-
խա տանք ներ

«  Բ ո  ղ ա -
քար»

728 հա 2733.62 
հա ՀՍՍՀ ՍՍ 
1 0 . 0 8 . 1 9 8 9 թ . 
№400 ո րո շում

3597.0 ՀՀ բնա պահ-
պա նութ յան 
ն ա  խ ա  ր ա -
րութ յուն ԲՆ 
« Ա ր  և ի կ » 
ԱՊՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի քի 
մարզ.  Հա րա վա յին 
 Զան գե զու րի լեռ-
նաշղ թա յի լան ջեր, 
1400-2100մ

 Հայ կա կան ֆլո րա յի 
և  ֆաու նա յի տի պիկ 
տե սակ ներ

 Մի ջին բա վա րար վի-
ճակ

«Սև լիճ» 240 հա 371.14 
հա ՀՍՍՀ ՍՍ 
1 7 . 1 0 . 1 9 8 7 թ . 
№717 ո րոշ մամբ 
ստեղծ ված ար գե-
լո ցի հիմ քի վրա 
ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 12.10.2001թ. 
№976 ո րոշ մամբ 
կ ա ր  գ ա  վ ի  ճ ա -
կը փոխ վել է ՀՀ 
կ ա  ռ ա  վ ա  ր ո ւ թ -
յան 29.05.2002թ. 
№631 ո րոշ մամբ 
հաս տատ վել է 
կա նո  նադ րութ-
յու նը

ՀՀ բնա պահ-
պա նութ յան 
ն ա  խ ա  ր ա -
րութ յուն «ար-
գե լո ցա պար-
կա յին հա մա-
լիր» ՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի-
քի մարզ, Ս յու նի քի 
հրաբ խա յին բարձ-
րա վան դա կի  Մեծ 
Իշ խա նա սեր լեռ-
նաս տո րո տի խառ-
նա րա նա յին մա-
սում 2658մ,  Խա րա-
բա ղի հրաբ խա յին 
բարձ րա վան դակ

 Բարձր լեռ նա յին 
հրաբ խա յին ծագ-
ման ե զա կի ջրա վա-
զան և ն րա հա րա-
կից բնա տա րածք-
նե րի բու սա կան և 
 կեն դա նա կան հա մա-
կե ցութ յուն ներ 102 
ա նո թա վոր բու սա-
տե սակ ներ, ալ պիա-
կան մար գա գե տին-
նե րը

 Պ ա հ  պ ա  ն ո ւ թ  յ ո ւ -
նը կապ ված բարձր 
լեռ նա յին դիր քադ-
րութ յան հետ բա-
վա րար է, սա կայն 
պ ա հ  պ ա  ն ո ւ թ  յ ա ն 
ո լոր տի հաս տիք-
նե րի կրճատ ման 
հետ ևան քով ան-
հա սա կա նի վի ճակ 
է ստեղծ վել պահ-
պան ման գո տու բա-
ցա կա յութ յուն, գի-
տա հե տա զո տա կան 
բա զա յի և  հա մա լիր 
հ ե  տ ա  զ ո  տ ո ւ թ  յ ա ն 
բա ցա կա յութ յուն

«  Զ ա ն  գ ե -
զուր»

25870.64 ՀՀ կա-
ռ ա  վ ա  ր ո ւ թ  յ ա ն 
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 թ . 
№1465 ո րոշ մամբ 
հաս տատ վել է 
ս ա հ  մ ա ն  ն ե  ր ի 
նկա րա գի րը և 
 կա նո  նադ րութ-
յու նը: 
25870.64 
17368.77 հա
ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 15.10.2009թ. 
№1187-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ-
վել է սահ ման նե-
րի նկա րա գի րը 
և  կա նո նադ րութ-
յու նը: 

425.55 ԲՆ « Շի կա-
հող» ՊԱ 
ՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի-
քի մարզ,  Զան գե-
զու րի լեռ նաշղ-
թա յի Ող ջի  գե տի 
ա վա զա նի  վե րին 
հատ վա ծը,  Ող ջի 
գե տի ձա խափն յա 
 Գե ղի  վտա կի մեր-
ձափն յա և  Բար գու-
շա տի լեռ նաշղ թա-
յի հա րա վա յին  ու 
հյու սի սա յին լան ջե-
րի վե րին հատ ված-
նե րը:

Ս յու նի քի  մար-
զի   Զան գե զու րի 
լեռ նաշղ թա յի   Զան-
գե զուր  և  Բար գու-
շատ  լեռ նա բա զուկ-
նե րի բնա կան  է կո-
հ ա  մ ա  կ ա ր  գ ե  ր ի 
զար գաց ման  բնա-
կա նոն  ըն թաց-
ք ի , լ ա ն դ  շ ա ֆ  տ ա -
յին  ու  կեն սա բա-
նա կան բազ մա զա-
նութ յան,  բնութ-
յան  և  պատ մամ-
շա կու թա յին  ե զա կի 
հ ո ւ  շ ա ր  ձ ա ն  ն ե -
րի,  բնութ յան ժա-
ռան գութ յան  պահ-
պա նութ յան,պաշտ-
պա նութ յան,  վե-
ր ա  կ ա ն գ ն  մ ա ն , 
վ ե  ր ա ր  տ ա դ  ր ո ւ թ -
յան,  ինչ պես  նաև 
բնա կան  պա շար-
նե րի  կա յու նօգ տա-
գործ ման  ա պա հո-
վումն է:
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«  Խ ո ւ ս -
տուփ»

6946.74 ՀՀ կա-
ռ ա  վ ա  ր ո ւ թ  յ ա ն 
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 թ . 
№1465-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ-
վել է տա րած քի 
չա փը և  կա նո-
նադ րութ յու նը

5335.9 ԲՆ « Շի կա-
հող» ՊԱ 
ՊՈԱԿ

 Հա րա վա յին  Հա-
յաս տան, Ս յու նի քի 
մարզ

 Խուս տուփ  լեռ նա-
զանգ ված իան տա-
ռա յին  գո տու  վե-
րին հատ վա ծի, մար-
գա գետ նա տա փաս-
տա նա յին և  մար գա-
գետ նա յին  բնա կան 
է  կ ո  հ ա  մ ա  կ ա ր  գ ե -
րի  զար գաց ման 
բնա կա նոն  ըն թաց-
քի,  լանդ շաֆ տա-
յին  ու  կեն սա բա-
նա կան բազ մա զա-
նութ յան,  բնութ յան 
հ ո ւ  շ ա ր  ձ ա ն  ն ե -
րի,  բնութ յան ժա-
ռան գութ յան  պահ-
պա նութ յան, պաշտ-
պա նութ յան,  վե-
ր ա  կ ա ն գ ն  մ ա ն , 
վ ե  ր ա ր  տ ա դ  ր ո ւ թ -
յան,  ինչ պես  նաև 
բնա կան  պա շար-
նե րի  կա յու նօգ տա-
գործ ման  ա պա հո-
վումն է

Չի կա րե լի թե րագ նա հա տել նաև պահ պան վող տա րածք նե րի ներ գոր ծութ-
յու նը մար դու մեն թա լի տե տի, ար ժե քա յին հա մա կար գի ձևա վոր ման և  աշ խար-
հըն կալ ման վրա: Ուս տի դրանց ու սուց ման, կրթութ յան, ի րա զեկ վա ծութ յան 
բարձ րաց ման խնդիր նե րը կար ևոր նշա նա կութ յու նու նեն գլո բալ է կո լո գա-մշա-
կու թա յին ռազ մա վա րութ յան նպա տակ նե րին հաս նե լու տե սանկ յու նից:

Մար զի պահ պան վող տա րածք նե րի հիմ նա կան նա խադր յալն է` տնտե սա-
կան, բնա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին բա ղադ րիչ նե րի ներ-
դաշ նակ և փոխ կա պակց ված զար գա ցու մը և կա յուն բնակ մի ջա վայ րի ստեղ-
ծումն ու օգ տա գոր ծու մը:

Հետ ևա բար, պահ պան վող տա րածք նե րի և շր ջա կա հա մայնք նե րի հա-
մա չափ զար գաց ման նա խադր յալ նե րի ստեղծ մանն է ուղղ ված տա րա ծա կան 
պլա նա վոր ման գոր ծի քա կազ մը, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում ա պա հո-
վել ան ցու մը դե պի կա յուն զար գա ցում: Առնչ վե լով բազ մա թիվ բնա գա վառ նե րի 
հիմ նախն դիր նե րին, տա րա ծա կան պլա նա վո րու մը կոչ ված է հա վա սա րակշ ռե-
լու պե տա կան, հա սա րա կա կան և մաս նա վոր շա հե րը, և փոխ հա մա ձայ նեց-
նե լով դրանք պլա նա վո րում է ներ կա և գա լիք սե րունդ նե րի հա մար ցան կա լի 
կեն սա մի ջա վայ րի ստեղծ ման հիմ քե րը:

Ժա մա նա կա կից ուր բա նի զաց ման շա րու նա կա կան ըն թաց քը մարդ կանց 
մոտ ան խու սա փե լիո րեն ծնում է նոր ձգտում ներ ու գե րա կա յութ յուն ներ: Աս-
տի ճա նա բար բարձ րա նում է այն պի սի գոր ծոն նե րի դե րը, ինչ պի սիք են ա ռօր-
յա քա ղա քա յին կյան քում կեն դա նի բնութ յան հետ առնչ վե լու գե նե տի կա կան 
պա հան ջը, հա րուստ կեն սա բազ մա զա նութ յու նը, հար մա րա վետ ու ար ժա նա-
պա տիվ կեն սա մի ջա վայր ու նե նա լու ին տե լեկ տո ւալ և հոգ ևոր բա վա րար վա-
ծութ յան ձգտում նե րը:

Ուս տի, հան րութ յան ակն կա լիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար հարկ է նկա-
տի ու նե նալ, որ ա պա գա յի կեն սա մի ջա վայ րի (կամ լանդ շաֆտ նե րի) ցան կա-
լի ո րա կին հաս նե լու նա խադր յալ նե րը մե ծա պես կախ ված են ներ կա սերն դի 
մտա ծե լա կեր պից, ար ժեք նե րի հա մա կար գից և  ա պա գա սերնդ նե րի նկատ-
մամբ պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մից:
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Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի և  ա ռան ձին լանդ շաֆ տա-
յին է կո հա մա կար գե րի հետ կապ ված գոր ծու նեութ յու նը Ս յու նի քի տա րած քի 
վրա ուղղ ված պահ պա նութ յան, կա ռա վար ման և պ լա նա վոր ման միա վոր ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ են, քա նի որ տա րած քի մի մա սը պահ պա նութ յան կա րիք ու-
նի` այդ պահ պա նութ յունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ան խու սա փե լի փո փո խութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը սահ մա նա փա կե լու և մ նա-
ցած տա րածքն ա ռող ջաց նե լու և բա րե լա վե լու հա մար անհ րա ժեշտ են կա ռա-
վար ման գոր ծո ղութ յուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ, որ պես զի առ կա պահ պան-
վող տա րածք նե րի և լանդ շաֆտ նե րի փո փո խութ յուն ներն ու նո րե րի ստեղ ծու-
մը լի նեն կան խա տե սե լի` անհ րա ժեշտ են հա մա լիր գոր ծո ղութ յուն ներ պլա նա-
վոր ման ուղ ղութ յամբ:

Պահ պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր վում է 
ոչ միայն օգ տա գործ ման հետ կապ ված ռե ժիմ նե րի և/ կամ տա րածք նե րի պահ-
պա նութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ, այլև հա րա կից տա-
րածք նե րում անթ րո պո գեն ճնշում նե րի վե րաբշխ մա նը և վե րա հաս ցեագր մա-
նը նպա տա կաուղղ ված ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ:

Ս յու նի քի մար զը, բա ցի վե րը նշված բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա-
րածք նե րից, որն ամ բող ջութ յամբ ընդգրկ ված է « Զան գե զուր» կեն սո լոր տա-
յին հա մա լիր ՊՈԱԿ-ի կազ մում (բա ցա ռութ յամբ բնութ յան հու շար ձան նե րի) 
ա ռանձ նա նում է նաև բազ մա թիվ բնա կան ու կուլ տու րա կան լանդ շաֆտ նե րի 
բազ մա զա նութ յամբ և  օգ տա գործ ման հե ռան կա րայ նութ յամբ: Բ նա կան լանդ-
շաֆ տա յին կար ևո րա գույն է կո հա մա կար գե րից Ս յու նի քի մար զում կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել` Սո սու հու նա մերձ ան տա ռը, փշոտ ցա քութ փուտ նե րը, նռե-
նու, պիս տա կե նու նոս րան տա ռը, տան ձե նու սա ղար թա վոր նոս րան տառ նե րը 
և  այլն: Կուլ տու րա կան լանդ շաֆտ նե րից կա րե լի է ընդգր կել ինչ պես Ս յու նի քի 
ա րո տա վայ րերն ու խոտ հարք նե րը, այն պես էլ մշա կո վի բու սա բու ծութ յան, 
պտղա բու ծութ յան և խա ղո ղա գոր ծութ յան տա րածք նե րը:

Հետ ևա բար, դրանց կա ռա վա րումն ու պլա նա վո րու մը հաս տա տուն և գի-
տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված գոր ծո ղութ յուն կա րե լի է հա մա րել, ուղղ ված լանդ-
շաֆտ նե րի հե ռան կա րա յին զար գաց ման, վե րա կանգն ման, կազ մա վոր ման 
(ստեղծ ման) կան խո րոշ մա նը: Ըստ էութ յան դա նույնն է, ինչ տա րա ծա կան/
տա րած քա յին պլա նա վո րու մը, ո րը, հաշ վի առ նե լով տնտե սա կան և բ նա կան 
գոր ծըն թաց նե րը, նա խա տե սե լով սո ցիա լա կան պա հանջ նե րի զար գա ցում-
նե րը` կոչ ված է պլա նա վո րե լու լանդ շաֆտ նե րի այն պի սի փո փո խութ յուն ներ, 
ո րոնք կբա վա րա րեն հա սա րա կութ յան պա հանջ նե րը և միա ժա մա նակ, հա մա-
տե ղե լի լի նեն կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րին:

Պ լա նա վոր ման ա ռար կա են նաև ար տադ րա կան և կեն ցա ղա յին թա փոն-
նե րով աղ տոտ ված հո ղա մա սե րը, արդ յու նա հան ման հետ ևան քով սպառ ված 
և լք ված հան քա վայ րե րը, բու սա կա նութ յու նից զուրկ, քա մու և  է րո զիա յի ազ-
դե ցութ յան տակ քայ քայ ված լեռ նա լան ջե րը, ինչ պես նաև տա րածք ներ, ո րոնք 
ա ռանց մար դու կող մից նպա տա կա յին դրա կան մի ջամ տութ յան եր կար տա-
րի նե րի ըն թաց քում չեն վե րա կանգն վի և, փաս տո րեն, կորց ված կլի նեն նաև 
ա պա գա սե րունդ նե րի հա մար:

Ն պա տա կա հար մար է սահ մա նել լանդ շաֆ տա յին նա խագ ծե րի և  ու սում-
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նա սի րութ յուն նե րի ար դիա կա նաց ման կամ վե րա նայ ման ժամ կետ նե րը, հաշ-
վի առ նե լով այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են առնչ վող տա րածք նե րի փո-
փո խութ յուն նե րի ա րա գութ յու նը, հա սա րա կութ յան զգայ նութ յու նը կոնկ րետ 
խնդիր նե րի նկատ մամբ, լանդ շաֆտ նե րի ո րակն ու նե րու ժը` դի տար կե լով 
դրանք կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման տե սանկ յու նից:

Լանդ շաֆտ նե րի ո րա կի նպա տա կին հաս նե լու հա մար կա րող են կի րառ վել 
տար բեր գոր ծիք ներ: Դ րանք կա րող են նե րա ռել ինչ պես ի րա վա կան կա նո նա-
կարգ ման ձևե րը, այն պես էլ սե փա կա նա տե րի և  օգ տա գոր ծող նե րի հետ պահ-
պա նութ յան, կա նա չա պատ ման, վե րա փոխ ման, վե րա կա ռուց ման և վե րա նո-
րոգ ման պայ մա նագ րե րով նման գոր ծո ղութ յուն նե րը խթա նող մե խա նիզմ նե րի 
ամ րագ րու մը: Լանդ շաֆտ նե րի պլա նա վոր ման հետ առնչ վող քա ղա քա շի նութ-
յան խնդիր նե րը պետք է դա սա կարգ վեն, ել նե լով տա րածք նե րի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րից, ինչ պես նաև կա րող են ա ռանձ նաց վել որ պես լանդ շաֆ-
տի հա տուկ ու սում նա սի րութ յուն նե րի և նա խագծ ման թե մա ներ, մաս նա վո-
րա պես` քա ղա քա յին մո տե ցում ներ, քա ղաք-գյուղ սահ ման ներ, քա ղա քա յին 
ար վար ձան ներ և տա րածք ներ, գծա յին կա պեր տար բեր բնա կա վայ րե րի միջև 
(եզ րա յին զար գա ցում ներ) և  այլն:

Լանդ շաֆտ նե րի ո րա կի կար ևոր չա փա նիշ է հա սա րա կութ յան հա մար 
մատ չե լիութ յան պայ մա նը: Մի կող մից անհ րա ժեշտ է, որ ե րաշ խա վոր ված լի-
նի մաս նա վոր սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը, մյուս կող մից անհ րա ժեշտ է նաև 
ա պա հո վել հան րութ յան հա մար վա յե լու մը` նա խա տե սե լով, մաս նա վո րա պես, 
հար մար մո տե ցում ներ ու երթ ևե կութ յան ճա նա պարհ ներ, կա յան ներ և  այլն:

Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի օ րի նա կով, լանդ շաֆտ նե-
րը նույն պես պետք է վեր լուծ վեն բնա կան, երկ րա բա նա կան, հնա գի տա կան, 
պատ մա կան և մ շա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, դրանց փոխ կա-
պակց վա ծութ յան և փո փո խութ յուն նե րի պատ ճառ նե րի տե սանկ յու նից: Կար-
ևոր է նաև վեր լու ծել հա սա րա կութ յան կող մից լանդ շաֆ տի ըն կա լու մը, ինչ պես 
պատ մա կան զար գա ցում նե րի, այն պես էլ ար դի նշա նա կութ յան տե սանկ յու-
նից:

Լանդ շաֆտ նե րի «նկա րագ րում-գնա հա տում-ի դեն տի ֆի կա ցում» գոր ծո-
ղութ յու նը նպա տա կա հար մար է ի րա կա նաց նել (և  ո րոշ չա փով ներ կա յումս 
ի րա կա նաց վում է) տա րած քա յին փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վար ման գոր ծիք-
նե րով` տա րա ծա կան պլա նա վոր ման փաս տաթղ թե րի մշակ ման մի ջո ցով: Հա-
մա լիր վեր լու ծութ յան ու գան հա տա կա նի ա ռար կա են հան դի սա նում բնա կան 
և մար դա ծին (քաղ քա շի նա կան) լանդ շաֆտ նե րի բո լոր հիմ նա կան բա ղադ րիչ-
նե րը: Այդ թվում`

ա) բնա կան` բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ, ռե լիեֆ, հո ղա յին ծած կույթ, 
ջրա յին ռե սուրս ներ, կեն սա բազ մա զա նութ յուն, օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա-
շար ներ, վտան գա վոր բնա կան եր ևույթ ներ, ին ժե նե րաերկ րա բա նա կան պայ-
ման ներ,

բ) քա ղա քա շի նա կան` բնա կա վայ րեր, գոր ծառ նա կան տա րածք ներ, պատ-
մութ յան և մ շա կույ թի ան շարժ հու շար ձան ներ, բնա պահ պա նա կան ժա ռան-
գութ յան օբ յեկտ ներ, բնա կա վայ րե րի բաց տա րածք ներ (հրա պա րակ ներ, հա-
սա րա կա կան կենտ րոն ներ, դենդ րո պար կեր, զբո սայ գի ներ, պու րակ ներ), ին-
ժե նետ րանս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք և  այլն:
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Ս յու նի քի լանդ շաֆ տա-բնա պահ պա նա կան և  է կո լո գա-մշա կու թա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին գի տե լի քի ձեռք բե րու մը պետք է դառ նա 
ու սու ցո ղա կան, կրթա կան և  ո րա կա վոր ման ծրագ րե րի, ինչ պես նաև կեն-
սա բա նա կան խնդիր նե րին առնչ վող ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող գի տա կան 
(մա գիստ րո սա կան, ա տե նա խո սա կան, դոկ տո րա կան) աշ խա տութ յուն նե րի 
ա ռար կա: Գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներն ու նեն լա վա գույն հնա րա վո-
րութ յուն ներ պահ պան վող տա րածք նե րում անհ րա ժեշտ մո նի տո րինգ ու կա-
դաստր վա րե լու, ա պա գա յի հա մար կան խա տե սում ներ ու նե նա լու և  ա ռա-
ջարկ վող լու ծում նե րը հաշ վար կա յին և փորձ նա կան ճա նա պար հով ստու գե լու 
հա մար: Ու սում նա սի րութ յու նը պա հան ջում է բա վա րար գի տե լիք ներ, ո րոնք 
կա րող են օգ տա կար լի նել գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար և հիմ նա-
վո րել դրանք: Մաս նակ ցութ յան պա հանջն ա պա հո վում է պահ պան վող տա-
րածք նե րի և լանդ շաֆտ նե րի սո ցիա լա կան ըն կալ ման ու բնակ չութ յան ձգտում-
նե րի հաշ վա ռու մը` բնութ յան պահ պա նութ յան, կա ռա վար ման և պ լա նա վոր-
ման գե րա կա յութ յուն նե րի նա խանշ ման հար ցում:

Գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հրա տա րա կու մը և 
տա րա ծու մը կա րող է ա պա հո վել ծա նո թագ րա կան նյու թե րի մեծ բազ մա զա-
նութ յուն, նպաս տե լով հան րութ յան ի րա զե կութ յան բարձ րաց մա նը, հա ղոր-
դակ ցութ յան միաս նա կան լեզ վի ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև պահ պան վող 
տա րածք նե րին ու լանդ շաֆտ նե րին վե րա բե րող վեր լու ծա կան, տե ղե կատ վա-
կան, քար տե զագ րա կան, լու սան կար չա կան և  այլ նյու թե րի բա զա նե րի ստեղծ-
մանն ու տա րած մա նը:

ЛАНДШАФТО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СОБЕННОСТИ СЮНИКА - АРТАШЕС ЗИРОЯН, ТИГРАН ТАНГАМЯН, КНАРИК 
УЗУНЯН, АРМЕНУИ ПИЛТАКЯН - Приобретение знаний о ландшафтно-экологических 
и культурно-экологоических особенностях Сюника, должны стать обучающими, 
образовательными и предметами для научных исследований (магистратура, 
аспирантура, докторантура), проводимых в сферах касающихся биологических проблем 
и квалификационных программ. Научные исследования обладают возможностями 
для проведения необходимого мониторинга и ведения кадастра в охраняемых зонах, 
а также для проверки путем расчета и опыта предлагаемых решений и прогнозов 
на будущее. Исследование требует соответсвующих знаний. Требование участия 
обеспечивает учет стремления населения и социального восприятия в вопросах 
охраны природы, руководства и расчете планирования приоритетов.

Публикация и распространение результатов научных исследований может 
обеспечить большое разнообразие ознакомительных материалов, что может 
способствовать повышению осведомленности населения, формированию 
единого языка общения, а также созданию и распространению аналитических, 
картографических, фотографических и других материалов касающихся охраняемых 
зон и ландшафов. 

Ключевые слова: особо охраняемая территория, биосфера, экосистема, 
ландшафт, биоразнообразие, экология.
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THE LANDSCAPE-ENVIRONMENTAL AND ECO-CULTURAL PECULIARITIES OF 
SYUNIK - ARTASHES ZIROYAN, TIGRAN TANGAMYAN, QNARIK UZUNYAN, ARMENUHI 
PILITAKYAN - The acquisition of knowledge about landscape-environmental and ecological-
cultural peculiarities of Syunik should become the subject of scientific (master՛s, thesis, 
doctoral) works in the fields of education, training and qualification programs as well as 
biological problems. Scientific researches have the best opportunities for monitoring and 
cadastre maintenance in the protected areas, making predictions for the future, and checking 
the proposed solutions in a computational and experimental way. The student has sufficient 
knowledge that can be useful for scientific research and substantiate them. The participation 
requirement provides for the social perception of the protected areas and landscapes and the 
population՛s intentions to prioritize environmental protection, management and planning.

Publishing and dissemination of scientific research results can provide a wide variety 
of narrative materials, promoting public awareness, forming a common language of 
communication, as well as creating and disseminating analytical, informational, cartographic, 
photographic and other materials relating to protected areas and landscapes.

Keywords: specially protected areas, biosphere, ecosystems,  landscape, biodiversity, 
ecology.
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