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BIODIVERSITY OF ARMENIA
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Armenia is a significant biodiversity hotspot and an integral part of 
the Caucasus eco corridor network connecting Caucasus and Iranian 
montane ecosystems.

The country is located in the intersection of two bio-geographical 
provinces (the Caucasus in the north and Irano-Anatolian in the 
south). The diversity of climatic and geological conditions results 
in a great variety of ecosystems that are rich in biodiversity. 
Furthermore, Armenia has many endemic species: a total of 
479 invertebrate species, 16 species of vertebrates, and 142 vascular 
plants are considered endemic to Armenia. This is quite an unusual 
concentration of endemic species on such a relatively small territory. 

According to the fifth national report to the CBD (2014), Armenia 
ranks among the first countries in the world in terms of higher plant 
species abundance, reaching 107 species/1,000 km2.

Armenia protects the most valuable natural areas in 266 protected 
areas such as national parks (4), state reserves (3), natural 
monuments (233), and state sanctuaries (27). In total, protected areas 
cover more than 13% (3 866 km2) of Armenia’s territory.

Although this network of protected areas has its limitations and 
many valuable areas are not included in any of the protected area 
categories, it is the backbone for biodiversity conservation in the 
country. The protected areas are the core areas for distribution of the 
Persian Leopard (Panthera pardus tulliana). Many species of eagles 
and vultures find their strongholds within protected areas such as 
Khosrov Forest State Reserve and Zangezur Biosphere Complex.

Հայաստանը կենսաբազմազանության առանցքային թեժ կետ է և Կովկասի ու 
Իրանի լեռնային էկոհամակարգը կապող կովկասյան էկոմիջանցքների ցանցի 
անբաժան մասը։ 

Երկիրը տեղակայված է երկու կենսաաշխարհագրական շրջանների (հյուսիսում՝ 
Կովկասի և հարավում՝ Իրանաանատոլիական շրջանի) հատման կետում։ 
Կլիմայական և երկրաբանական պայմանների բազմազանության արդյունքում 
առաջացել են կենսաբազմազանությամբ հարուստ զանազան էկոհամակարգեր։ 
Ավելին, Հայաստանը աչքի է ընկնում նաև բազմաթիվ էնդեմիկ տեսակներով. 
ընդհանուր առմամբ՝ 479 տեսակի անողնաշարավորներ, 16 տեսակի 
ողնաշարավորներ և 142 տեսակի անոթավոր բույսեր համարվում են Հայաստանի 
էնդեմիկ տեսակներ։ Սա էնդեմիկ տեսակների բավականին արտասովոր 
կենտրոնացում է այսպիսի հարաբերականորեն փոքր տարածության վրա։ 

«Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի (ԿԲԿ) ներքո 
ներկայացված Հայաստանի 5-րդ ազգային զեկույցի (2014թ.) համաձայն՝ 
Հայաստանն աշխարհում առաջատար դիրքերից մեկն է գրավում բարձրակարգ 
բույսերի խտության մակարդակով. յուրաքանչյուր 1000 կմ2 տարածքում մոտ 
107 տեսակ է աճում:

Հայաստանը պաշտպանում է բնության ամենախոցելի տարածքները 
266 պահպանվող տարածքներում, ինչպիսիք են ազգային պարկերը (4), 
պետական արգելոցները (3), բնության հուշարձանները (233) և պետական 
արգելավայրերը (27)։ Ընդհանուր առմամբ, պահպանվող տարածքները կազմում 
են Հայաստանի տարածքի ավելի քան 13 տոկոսը (3 866 կմ2)։

Թեպետ պահպանվող տարածքների այս ցանցը սահմանափակումներ 
ունի, և բազմաթիվ արժեքավոր տարածքներ ներառված չեն պահպանվող 
տարածքների կատեգորիաներից որևէ մեկի ներքո, այնուհանդերձ, այն 
երկրի կենսաբազմազանության պահպանման հիմնասյունն է։ Պահպանվող 
տարածքները կովկասյան ընձառյուծի (Panthera pardus tulliana) բաշխվածության 
հիմնական տարածքներն են։ Արծիվների և անգղերի բազմաթիվ տեսակներ 
բնակություն են հաստատում այնպիսի պահպանվող տարածքներում, ինչպիսիք 
են «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը կամ «Զանգեզուր» կենսոլորտային 
համալիրը։

4
Khosrov Forest State Reserve is one of the protected areas that represent 
the most valuable natural ecosystems and host many endangered species.  
Photo by Vasil Ananian

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը պատկանում է այն պահպանվող 
տարածքների ցանկին, որոնք ներկայացնում են ամենաարժեքավոր բնական 
էկոհամակարգերը։ Այն բազմաթիվ վտանգված տեսակների ապրելավայրն է։ 
Լուսանկարները՝ Վ. Անանյանի
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Iris elegantissima is a flagship species 
of steppe grasslands with declining 
populations threatened by collection 
and intense grazing pressure. In 
the Red Book of Armenia, it is listed 
as endangered. Rich population of 
the species occurs in Erebuni State 
Reserve. Photo by Jindřich Chlapek

Հիրիկ նրբագեղը (iris elegantissima) 
տափաստանային խոտհարքերում 
հանդիպող գերակա տեսակ է, 
որի պոպուլյացիաները անկում 
են ապրում հավաքչությունից և 
ինտենսիվ արածեցումից բխող ճնշման 
հետևանքով։ Հայաստանի կարմիր 
գրքում այն ներառված է որպես 
վտանգված տեսակ։ Այս բուսատեսակի 
հարուստ պոպուլյացիա է հանդիպում 
«Էրեբունի» պետական արգելոցում։ 
Լուսանկարը՝ Յ.Խլապեկի

Milkvetch (Astragalus holophyllus) is a plant endemic to 
Armenia categorized as endangered species in the latest Red 
Book of plant species of Armenia. Its known range is restricted 
to four sites only. It grows at low altitudes on stony steppe 
grasslands and it is threatened by heavy grazing pressure. 
It requires regular monitoring and protection of sites of its 
occurrence. Photo by Eva Knižátková

Գազը (Astragalus holophyllus - գազ ամբողջատերև) 
Հայաստանի էնդեմիկ բույսերից է, որը Հայաստանի 
Հանրապետության բույսերի կարմիր գրքի վերջին 
հրատարակությունում դասակարգված է որպես վտանգված 
տեսակ։ Դրա տարածման ընդամենը չորս վայր է հայտնի։ 
Աճում է ցածր բարձրության տեղանքներում՝ քարքարոտ 
տափաստանային խոտհարքերում։ Գերարածեցումը 
սպառնալիք է հանդիսանում այս բուսատեսակի համար։ 
Անհրաժեշտ է իրականացնել կանոնավոր մոնիթորինգ և 
բուսատեսակի աճելավայրերի պահպանությանն ուղղված 
միջոցառումներ։ Լուսանկարը՝ Յ.ԽլապեկիOvergrazing in steppe habitats combined with the impact of climate change 

leads to desertification and extinction of sensitive species.  
Photo by Jindřich Chlapek 

Գերարածեցումը տափաստանային կենսամիջավայրերում կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության հետ մեկտեղ հանգեցնում է անապատացման ու զգայուն տեսակների 
անհետացման։ Լուսանկարը՝ Յ.Խլապեկի 4 5



Lake Sevan represents a special case of Armenian biodiversity. 
Although protected as a national park, the lake has been 
under enormous pressures from development, illegal fishing, 
introduction of invasive alien species (fish, crayfish, plants), 
water pollution, overuse of water for irrigation, and various 
impacts of climate change over the recent decades. 

In general, Armenian biodiversity is facing numerous 
pressures, both direct and indirect. Large-scale agricultural 
practices, such as establishing new orchards on steppe 
grasslands or over-grazing, are the most critical threats for 
grasslands. On the other hand, abandonment of traditional 
agricultural practices in remote areas causes overgrowth and 
deterioration of said habitats. As for other habitats, persisting 
illegal hunting and fishing, inappropriate forest management 
and removal of deadwood, excessive water intake from 
rivers and their fragmentation as well as pollution negatively 
affect the state of ecosystems and, in some cases, even lead 
individual species to the edge of extinction. Climate change 
poses a global challenge, and in Armenia it is becoming 
particularly pronounced and urgent. Healthy, resilient, and 
diverse ecosystems represent a necessary precondition for 
implementing successful adaptive measures to secure the 
prosperity of rural communities.

Introducing new tools for territorial protection (e.g. new 
types of protected areas, establishing an ecological network), 
and strengthening management effectiveness of the existing 
system of protected areas are necessary steps in order to 
address the threats and prevent the loss of biodiversity in 
the future.

Սևանա լիճը Հայաստանի կենսաբազմազանության 
առանձնահատուկ օրինակ է ։ Թեպետ լիճը պահպանվում է 
որպես ազգային պարկ, վերջին մի քանի տասնամյակների 
ընթացքում այն գտնվել է շինարարությունից, ապօրինի 
ձկնորսությունից, օտար ինվազիվ տեսակների (ձկներ, 
խեցգետիններ, բույսեր) ներմուծումից, ջրի աղտոտումից, 
ոռոգման նպատակներով ջրօգտագործման չարաշահումից 
և կլիմայի փոփոխության տարատեսակ ազդեցություններից 
բխող հսկայական ճնշման տակ։

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի 
կենսաբազմազանությունը առերեսվում է բազում ՝ թե՛ 
ուղղակի, թե՛ անուղղակի ճնշումների։ Գյուղատնտեսական 
լայնածավալ գործելակերպերը, ինչպիսիք են 
տափաստանային խոտհարքերում մրգատու այգիների 
հիմնումը կամ գերարածեցումը, լրջագույն սպառնալիք են 
խոտհարքերի համար։ Մյուս կողմից, գյուղատնտեսական 
ավանդական գործելակերպից հրաժարումը հեռավոր 
վայրերում հանգեցնում է գերաճի և հիշատակված 
կենսամիջավայրերի վատթարացմանը։ Ինչ վերաբերում 
է այլ կենսամիջավայրերի, շարունակական ապօրինի 
որսորդությունն ու ձկնորսությունը, ոչ պատշաճ 
անտառային կառավարումն ու չորացած ծառերի 
հեռացումը, չափից շատ ջրառը գետերից ու դրանց 
հատվածավորումը (ֆրագմենտացիա) և աղտոտումը 
բացասաբար են ազդում էկոհամակարգերի վիճակի 
վրա, իսկ որոշ դեպքերում անգամ անհետացման 
եզրին են հասցնում առանձին տեսակների։ Կլիմայի 
փոփոխությունը համաշխարհային մարտահրավեր է, 
և Հայաստանում այն դառնում է հատկապես խիստ 
արտահայտված և հրատապ խնդիր։ Առողջ, դիմակայուն և 
բազմազան էկոհամակարգերը գյուղական համայնքների 
բարեկեցության ապահովմանն ուղղված հարմարվողական 
բարեհաջող միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտ 
նախապայմանն են։

Տարածքային պահպանության նոր գործիքների 
ներդրումը (օրինակ՝ պահպանվող տարածքների նոր 
տեսակներ, էկոլոգիական ցանցի հիմնում) և պահպանվող 
տարածքների գործող համակարգի կառավարման 
արդյունավետության ամրապնդումն անհրաժեշտ 
քայլեր են սպառնալիքների չեզոքացման ու ապագայում 
կենսաբազմազանության կորստի կանխարգելման համար։

Biodiversity of Lake Sevan
The lake’s ecosystem hosts only three native species of fish (two in the Red 
Book of Armenia, two endemic). All of them are in decline; the most eminent 
of them is the endemic Sevan trout (Salmo ischchan), now at the edge of 
extinction. Two-hundred and ten species of birds (36 are in the Red Book of 
Armenia, of which one is endemic) nest in the Sevan basin and the lake is an 
important stopover site for migratory birds. Almost half of Armenia’s flora 
can be found here (i.e. around 1600 species of vascular plants). The problem 
of eutrophication (underlined by unprecedented algal blooming of the water 
in recent years) has become a major threat to the ecosystem of Lake Sevan. 
Overfishing goes hand in hand with the introduction of invasive alien species, 
including the Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus) and represents 
another serious threat to local biodiversity. Photos by Vasil Ananian

Սևանա լճի կենսաբազմազանությունը
Լճի էկոհամակարգում միայն 3 բնիկ ձկնատեսակ կա (երկուսը ներառված են 
Հայաստանի կարմիր գրքում, երկուսը էնդեմիկ են)։ Դրանք բոլորն էլ անկում են 
ապրում։ Դրանցից ամենանշանավորը Սևանի իշխան (Salmo ischchan) էնդեմիկ 
ձկնատեսակն է, որը ներկայումս անհետացման եզրին է։ Երկու հարյուր տասը 
թռչնատեսակներ (36-ը ներառված են Հայաստանի Կարմիր գրքում, որոնցից 
մեկն էնդեմիկ է) բնադրում են Սևանի ավազանում, և լիճը միգրացիոն շրջանում 
կարևոր կանգառ է չվող թռչունների համար։ Այստեղ է գտնվում Հայաստանի 
բուսական աշխարհի գրեթե կեսը (այն է՝ անոթավոր բույսերի մոտ 1600 
տեսակ)։ Էվտրոֆիկացման խնդիրը (վերջին տարիներին արտահայտված ջրի 
աննախադեպ ջրիմուռային ծաղկմամբ) զգալի սպառնալիք է դարձել Սևանա 
լճի էկոհամակարգի համար։ Գերձկնորսությունն ուղեկցվում է օտար ինվազիվ 
տեսակների, այդ թվում՝ նեղչանչ խեցգետնի (Astacus leptodactylus) ներմուծմամբ և 
մեկ այլ լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում տեղի կենսաբազմազանության համար։ 
Լուսանկարները՝ Վ. Անանյանի 76



The Persian Leopard (Panthera pardus 
tulliana) is an umbrella species highly 
dependent on the existence of migration 
corridors. Photo by Vladimír Čech Jr. & 
WWF-Armenia

Կովկասյան ընձառյուծը (Panthera pardus 
tulliana) հովանոցային տեսակ է, որի 
կենսագործունեությունը մեծապես կախված 
է միգրացիոն միջանցքների գոյությունից։ 
Լուսանկարը՝ Վ. Չեխ կրտսերի և WWF 
Հայաստանի

Population of endangered Bearded 
Vultures (Gypaetus barbatus) 
counts of 30–50 breeding pairs in 
Armenia. Photo by Vasil Ananian

The Armenian Gull (Larus 
armenicus) is breeding endemic 
of Armenian Highlands, with one 
of the World‘s largest breeding 
colonies found at Lake Sevan.  
Photo by Vasil Ananian

Armenian Steppe Viper (Vipera 
eriwanensis) is endemic to the 
Armenian Highlands. According 
to the IUCN it is classified as 
vulnerable. The species inhabits 
stony mountain grasslands and is 
threatened by excessive grazing 
and deliberate killing.  
Photo by Tereza Kušnírová

Վտանգված գառնանգղի (Gypaetus 
barbatus) պոպուլյացիայի թվաքանակը 
Հայաստանում կազմում է 30–50 բնադրող 
զույգ։ Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի

Հայկական որորը (Larus armenicus) 
Հայկական բարձրավանդակի բնադրող 
էնդեմիկ տեսակ է, և վերջինիս՝ աշխարհի 
ամենախոշոր բնադրող գաղութներից մեկը 
գտնվում է Սևանա լճում։ Լուսանկարը՝ Վ. 
Անանյանի

Հայկական լեռնատափաստա նային 
իժը (Vipera eriwanensis) հայկական 
բարձրավանդակի էնդեմիկ տեսակներից է։ 
Ըստ Բնության պահպանության միջազգային 
միության (ԲՊՄՄ/IUCN)՝ այն դասակարգված է 
որպես խոցելի տեսակ։ Բնակվում է քարքարոտ 
լեռնային խոտհարքներում։ Տեսակի համար 
սպառնալիք են հանդիսանում գերարածեցումը 
և դիտավորյալ սպանությունը։ Լուսանկարի 
հեղինակ՝ Թերեզա Կուշնիրովա, վայրը՝ Ուրծի 
լեռնաշղթա։ Լուսանկարը՝ Թ. Կուշնիրովայի
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LEGISLATION  
AND INSTITUTIONS

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ 

By signing the Comprehensive and Enhanced Partnership 
Agreement (CEPA) with the European Union, which entered into 
force in 2021, Armenia agreed to undertake measures geared 
towards improved protection and sustainable use of biodiversity 
in line with European Union standards. Those, in particular, 
envisage: review and alignment of national legislation; preparing 
inventory and designation of key sites for biodiversity protection; 
establishing measures required for the conservation of such sites, 
including setting priorities for their management; and introducing 
strict protection for selected species. All wild bird species shall be 
protected.

Furthermore, the CEPA Implementation Roadmap envisages setting a 
system to monitor conservation status of species by 2028, as well as 
to establish a mechanism to promote education and sharing general 
information with the public (by 2027).

The protection and sustainable use of biodiversity in Armenia is 
regulated primarily by the Law on Flora, Law on Fauna, Hunting Law, 
Law on Specially Protected Nature Areas, Law on EIA and Expertise, 
and Forest Code.

Եվրոպական Միության հետ ստորագրելով 2021 թվականին ուժի 
մեջ մտած Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագիրը (ՀԸԳՀ/CEPA)՝ Հայաստանը հանձն է առել իրականացնել 
կենսաբազմազանության պահպանության բարելավմանն ու կայուն 
օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ՝ Եվրոպական Միության 
չափանիշներին համապատասխան։ Դրանցով մասնավորապես 
նախատեսվում է ազգային օրենսդրության վերանայումն ու 
համապատասխանեցումը ԵՄ չափանիշներին, կենսաբազմազանության 
պահպանության համար առանցքային տարածքների հաշվառումը 
և առանձնացումը, այդ տարածքների պահպանության համար 
պահանջվող միջոցառումների, այդ թվում՝ դրանց կառավարման 
առաջնահերթությունների սահմանումը, ինչպես նաև ընտրված 
տեսակների խիստ պահպանության ներդրումը։ Բոլոր վայրի 
թռչնատեսակները պետք է պահպանվեն։ 

Դրանից բացի, ՀԸԳՀ-ի կիրարկման ճանապարհային քարտեզով 
նախատեսվում է մինչև 2028 թվականը մշակել տեսակների 
պահպանության կարգավիճակի մոնիթորինգի համակարգ, ինչպես 
նաև ստեղծել հանրության կրթական և ընդհանուր իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմ (մինչև 2027 թվականը)։

Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանությունը և կայուն 
օգտագործումը հիմնականում կարգավորվում է «Բուսական աշխարհի 
մասին» օրենքով, «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքով, «Որսի 
և որսորդական տնտեսության վարման մասին» օրենքով, «Բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքով, «Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 
օրենքով և Անտառային օրենսգրքով։

Lake Arpi National Park is a remote area with great ecotourism potential; 
due to the consistent work of the staff of Lake Arpi NP in 2022 the water 
supply of the lake almost doubled compared to 2021. Photo by Tomáš Růžička

«Արփի լիճ» ազգային պարկը էկոզբոսաշրջության մեծ ներուժով աչքի ընկնող հեռավոր 
վայր է. «Արփի լիճ» ազգային պարկի անձնակազմի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ 
2022 թվականին լճի ջրային պաշարը 2021 թվականի համեմատ գրեթե կրկնապատկվել է։ 
Լուսանկարը` Տ. Ռուժիչկայի
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PROTECTED AREAS
Armenia currently has four categories of protected areas 
defined in the Law on Specially Protected Nature Areas. 
The Ministry of Environment has implemented steps 
to introduce a new category – Protected Landscape 
(IUCN category V) that can be established on community 
land. Additionally, a new concept has been proposed 
of valuable natural ecosystems, representing areas of 
significant environmental value envisaged by international 
conventions and agreements. This concept would 
also encompass ecological corridors and enable the 
establishment of a coherent ecological network. 

In this regard, since Armenia is a signatory to the Bern 
Convention, the country has committed to propose a 
list of so-called Emerald sites that shall be established 
for habitats and species. As of 2022, the total area of the 
proposed 23 Emerald sites of Armenia amounts over 
1 million hectares (almost 35% of Armenian territory). 
The network of Emerald sites is an equivalent to the list of 
Natura 2000 sites protecting species and habitats in the 
European Union. Therefore, securing protection of these 
sites is not only an obligation to the Bern Convention 
but also a necessary step towards fulfilment of the CEPA. 
In addition, designating these new protected areas will 
fulfil the country’s Biodiversity Conservation Strategy 
2024–2033 targets and will significantly contribute to the 
post-2020 Global Biodiversity Framework targets of the 
Convention on Biological Diversity.

Պահպանվող տարածքներ 
Հայաստանում ներկայում գոյություն ունի պահպանվող 
տարածքների չորս կատեգորիա, որոնք սահմանված են 
«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 
օրենքով։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը 
քայլեր է ձեռնարկել մի նոր կատեգորիայի ներդրման 
ուղղությամբ, այն է՝ Պահպանվող լանդշաֆտ (ԲՊՄՄ 
կատեգորիա V), որը կարող է հիմնվել համայնքապատկան 
հողատարածքների վրա։ Դրանից բացի, առաջարկվել 
է միջազգային կոնվենցիաներով և համաձայնագրերով 
նախատեսվող կարևոր բնապահպանանական արժեք 
ներկայացնող արժեքավոր բնական էկոհամակարգերի 
նոր հայեցակարգ։ Այս հայեցակարգն ընդգրկելու է նաև 
էկոլոգիական միջանցքները և ընձեռելու է կապակցված 
էկոլոգիական ցանցի ստեղծման հնարավորություն։ 

Այսպիսով, լինելով Բեռնի կոնվենցիայի ստորագրող 
կողմ՝ Հայաստանը հանձն է առել առաջարկել այսպես 
կոչված «էմերալդ» տարածքների ցանկ, որը պետք է 
սահմանվի կենսամիջավայրերի և տեսակների համար։ 
2022 թվականի դրությամբ առաջարկված 23 հայաստանյան 
«Էմերալդ» տարածքներն ավելի քան 1 միլիոն հեկտար 
տարածություն են զբաղեցնում (Հայաստանի տարածքի 
գրեթե 35 տոկոսը)։ «Էմերալդ» տարածքների ցանցը 
համարժեք է Եվրոպական Միության տեսակների 
ու կենսամիջավայրերի պահպանությանն ուղղված 
«Նատուրա 2000»-ի տարածքների ցանկին։ Հետևաբար, 
այս տարածքների պահպանության ապահովումը ոչ միայն 
Բեռնի կոնվենցիայի ներքո ստանձնած պարտավորություն 
է, այլև կարևոր քայլ ՀԸԳՀ-ի իրականացման ուղղությամբ։ 
Դրանից բացի, այս նոր պահպանվող տարածքների 
սահմանումը կապահովի երկրի Կենսաբազմազանության 
պահպանության ռազմավարության 2024-2033 
թվականների համար նախատեսված թիրախային 
նպատակների իրականացումը և էականորեն 
կնպաստի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» 
կոնվենցիայի Կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի՝ 
2020 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածի 
համար նախատեսված թիրախային նպատակների 
իրականացմանը։

Khor Virap State Sanctuary is an example of 
habitat restoration within an intensively used 
agricultural landscape. Photo by Tomáš Růžička 

«Խոր վիրապ» պետական արգելավայրը 
ինտենսիվորեն օգտագործվող գյուղատնտեսական 
լանդշաֆտում կենսամիջավայրի վերականգնման 
օրինակ է: Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի
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Armash Wetlands is a private-
community area with fishponds in the 
Ararat valley identified as an Import 
Bird Area with agreed management 
practices supporting the populations 
of migratory and nesting birds. Photo 
by Tomáš Růžička

White-tailed Lapwing (Vanellus 
leucurus) is a rare species in Armenia 
and Armash fish ponds is the only 
nesting site. Photo by Tomáš Růžička 

Squacco Heron (Ardeola ralloides) 
is a relatively common species in the 
Ararat valley. Photo by Tomáš Růžička

Արմաշի ջրաճահճային տարածքներ 
կոչվող վայրը մասնավոր-համայնքային 
տարածք է, որի՝ Արարատյան 
դաշտավայրի ձկնաբուծական 
ջրավազանները սահմանվում են 
որպես Կարևոր թռչնաբանական 
տարածք։ Դրա կառավարման 
համաձայնեցված գործելակերպերը 
բարենպաստ ազդեցություն են 
ունենում միգրացիոն և բնադրող 
թռչունների պոպուլյացիաների վրա։ 
Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի

Սպիտակապոչ եղտյուրիկը 
(Vanellus leucurus) Հայաստանում 
հազվագյուտ տեսակ է, և Արմաշի 
ձկնաբուծարանները դրա միակ 
բնադրավայրն են։ Լուսանկարը՝ 
Տ. Ռուժիչկայի

Դեղին տառեղը (Ardeolla ralloides) 
Արարատյան դաշտավայրում 
համեմատաբար տարածված տեսակ է։ 
Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի
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SPECIES PROTECTION
Species protection is well covered by the Law on Fauna 
and Law on Flora. The system of strict species protection 
in Armenia is based on protecting Red Book species 
stemming from IUCN criteria evaluating the extinction risk. 
All endangered species listed in the Red Book have the 
same level of strict legal protection that is not differentiated 
according to the level of threat nor according to the 
feasibility or needs of certain species.

There are 452 species of vascular plants (11.89% of the flora 
of Armenia), 40 species of fungi, 155 species of vertebrates, 
and 153 species of invertebrates included in the Red Book of 
Armenia (2010).

Despite two laws devoted to protection of flora and fauna, 
several gaps have been identified that may hinder effective 
protection. The laws are often declaratory, setting up general 
descriptions of obligations that are difficult to systematically 
enforce in practice (prohibitions with regards to all Red 
Book species), do not focus on in-situ protection as the 
essential approach to biodiversity conservation, do not 
differentiate between different needs of protection of the 
protected species, do not include a state-run instrument for 
active species conservation, nor do they fulfil international 
commitments to protect certain species.

Տեսակների պահպանություն 
Տեսակների պահպանության հարցին պատշաճ կերպով 
անդրադարձ է կատարված «Բուսական աշխարհի մասին» 
օրենքում և «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքում։ 
Հայաստանում տեսակների խիստ պահպանության 
համակարգը հիմնված է Կարմիր գրքի տեսակների 
պահպանության վրա՝ ելնելով անհետացման վտանգի 
գնահատման ԲՊՄՄ չափորոշիչներից։ Կարմիր գրքում 
ընդգրկված բոլոր վտանգված տեսակներն ունեն 
իրավական խիստ պահպանության միևնույն մակարդակը, 
որը չի տարբերակվում ո՛չ ըստ սպառնալիքի աստիճանի, ո՛չ 
ըստ իրագործելիության կամ որոշ տեսակների կարիքների։ 

Հայաստանի Կարմիր գրքում (2010 թ.) ներառված են 452 
տեսակի անոթավոր բույսեր (Հայաստանի բուսական 
աշխարհի 11.89 տոկոսը), 40 տեսակի սնկեր, 155 տեսակի 
ողնաշարավորներ և 153 տեսակի անողնաշարավորներ։

Չնայած բուսական աշխարհի և կենդանական աշխարհի 
պահպանությանը նվիրված երկու օրենքների գոյությանը՝ 
հայտնաբերվել են որոշ թերություններ, որոնք կարող 
են խոչընդոտել արդյունավետ պահպանությունը։ 
Օրենքները հաճախ դեկլարատիվ բնույթ են կրում՝ 
սահմանելով պարտականությունների ընդհանրական 
նկարագրություններ, որոնց համակարգային կիրարկումը 
գործնականում դժվար իրագործելի է (Կարմիր գրքի 
բոլոր տեսակներին առնչվող արգելքները), որոնք 
չեն կենտրոնանում in-situ (բնական միջավայրում) 
պահպանության՝ որպես կենսաբազմազանության 
պահպանության էական մոտեցման վրա, չեն 
տարբերակում պահպանվող տեսակների պահպանությանն 
առնչվող տարբեր կարիքները, չեն ներառում պետության 
կողմից կառվարվող որևէ գործիք՝ ուղղված տեսակների 
ակտիվ պահպանությանը և չեն համապատասխանում 
որոշակի տեսակների պահպանությանն առնչվող 
միջազգային պարտավորություններին։ 

Bee Orchid (Ophrys oestrifera) is listed in the Red Book as a 
near threatened species. It is collected by local inhabitants as 
ornamental plant. Photo by Vasil Ananian

Bradyporus latipes is a bush cricket, widely distributed in 
Armenia, Lake Arpi NP. Photo by Vasil Ananian

Dorcadion bistriatum is an endangered beatle of mountain 
steppes and alpine and subalpine meadows, Syunik.  
Photo by Vasil Ananian

Population of Spur-thighed Tortoise (Testudo graeca armeniaca) 
is split into several isolated sub-populations in southern Armenia. 
It is threatened with the complete disappearance in the medium 
term, Arevik National Park. Photo by Vasil Ananian

Սարդակիր բոռակիրը (Ophrys oestrifera) ներառված է Կարմիր 
գրքում որպես խոցելի դառնալու եզրին տեսակ։ Այն հավաքվում է 
տեղաբնակների կողմից՝ որպես դեկորատիվ բույս։ Լուսանկարը՝ 
Վ.Անանյանի 

Bradyporus latipes-ը ծղրիդի տեսակ է, որը լայն տարածում ունի 
Հայաստանում՝ «Արփի լիճ» ԱՊ-ում։ Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի

Երկգիծ երկարաբեղիկը (Dorcadion bistriatum) 
բզեզի վտանգված տեսակ է, որը բնակվում է Սյունիքի 
լեռնատափաստաններում, ալպյան և ենթալպյան 
մարգագետիններում։ Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի

Հունական (հայկական) միջերկրածովյան կրիայի (Testudo 
graeca armeniaca) պոպուլյացիան բաժանված է Հայաստանի 
հարավում գտնվող մի քանի մեկուսացած ենթապոպուլյացիաների։ 
Դրան միջնաժամկետ կտրվածքում սպառնում է անհետացում։ 
«Արևիք»  ազգային պարկ։ Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի
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LAW ON EIA
According to the Law on EIA, any planned activities 
carried out in specially protected nature areas are 
subject to the expertise review of the Environmental 
Impact Assessment report conducted by the 
Environmental Impact Expertise Center at the Ministry 
of Environment. 

EIA expert conclusion granted by the Ministry is 
the main document responsible for assessing the 
potential social and environmental impact of a project. 
However, there is no secondary legislation, standards, 
or methodological guidelines for this assessment, 
resulting in decreased transparency of the process.

HUNTING
The Law on Hunting and Hunting Economics and 
related secondary legislation sets out rules regarding 
game farms, recreational hunting, means of hunting, 
game animals, and hunting periods. State monitoring 
is foreseen to cover the incidence of game animals, 
their quantities and status; however, it is not executed 
in practice. 

Despite the legal and institutional framework, hunting 
in Armenia suffers from a lack of enforcement as 
well as regulative gaps, resulting in over-hunting and 
poaching. There is no system of gathering data on 
numbers of actually hunted animals, leaving little basis 
for decision-making by the expert body. 

«Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման և 
փորձաքննության մասին» օրենք 
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 
փորձաքննության մասին» օրենքի համաձայն՝ ցանկացած 
գործունեություն, որը նախատեսվում է իրականացնել 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ենթակա է 
փորձագիտական ուսումնասիրության Շրջակա միջավայրի 
նախարարության Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննական կենտրոնի կողմից, իսկ ուսումնասիրության 
արդյունքները պետք է զետեղվեն Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման հաշվետվության մեջ։ 

Նախարարության կողմից տրվող ՇՄԱԳ-ի փորձաքննական 
եզրակացությունը ծրագրի հավանական սոցիալական և 
բնապահպանական ազդեցության գնահատման հիմնական 
փաստաթուղթն է։ Այնուամենայնիվ, այս գնահատման համար 
երկրորդային օրենսդրություն (ենթաօրենսդրական ակտեր), 
չափանիշներ կամ մեթոդաբանական ուղեցույցներ չկան, ինչը 
հանգեցնում է գործընթացի թափանցիկության նվազմանը։ 

Որս
«Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» օրենքը 
և հարակից երկրորդային օրենսդրությունը սահմանում են 
կանոններ որսորդական տնտեսությունների, ժամանցային 
որսորդության, որսորդության միջոցների, որսի կենդանիների և 
որսի ժամկետների վերաբերյալ։ Նախատեսվում է, որ պետական 
մոնիթորինգի շրջանակը պետք է ընդգրկի որսի կենդանիների 
տարածվածությունը, թվաքանակը և վիճակը, սակայն 
գործնականում նման մոնիթորինգ չի իրականացվում։

Չնայած իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակին՝ 
Հայաստանում որսորդությունը տուժում է կիրարկման բացերի 
և կանոնակարգային թերությունների պատճառով, որոնք 
հանգեցնում են գերորսի և որսագողության։ Փաստացի որսված 
կենդանիների թվաքանակների վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման համակարգ գոյություն չունի, ինչն էականորեն 
նվազեցնում է փորձագիտական մարմնի որոշումների կայացման 
հիմքերը։

The 2022 rediscovery of the orchid 
Goodyera repens, thought to be extinct in 
Armenia, underlines the importance of field 
work and regular monitoring for efficient 
nature conservation efforts.  
Photo by Jindřich Chlapek

Հայաստանում անհետացած համարվող
Goodyera repens տեսակի խոլորձի
վերահայտնաբերումը 2022 թվականին
ընդգծում է դաշտային աշխատանքների
և կանոնավոր մոնիթորինգի
կարևորությունը բնապահպանական
ջանքերի արդյունավետության
ապահովման համար։ Լուսանկարը՝ 
Յ.Խլապեկի
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Golden Eagle (Aquila chrysaetos) is threatened mainly by poaching. 
The total number of pairs in Armenia is unknown.  
Photo by Tomáš Růžička

Little Owl (Athene noctua) is a common owl in Armenia, found 
predominantly in semi-deserts and frequently in settlements.  
Photo by Vasil Ananian

Arabian Fat-tailed Scorpion (Androctonus crassicauda) is the largest 
and the most venomous scorpion in the Caucasus. Photo by Vasil Ananian

The numbers of Bezoar Goats (Capra aegagrus aegagrus) started to 
increase in some regions after implementing conservation measures mainly 
focused on elimination of poaching. Photo by Alexander Malkhasyan

Քարարծվի (Aquila chrysaetos) համար հիմնական սպառնալիքը 
որսագողությունն է։ Հայաստանում առկա զույգերի ընդհանուր թիվն 
անհայտ է։ Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի

Սովորական տնային բվիկը (Athene noctua) Հայաստանում 
տարածված տեսակ է. հիմնականում հանդիպում է 
կիսաանապատային տարածքներում և հաճախ բնակավայրերում։ 
Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի

Հաստապոչ կարիճը (Androctonus crassicauda) Կովկասի ամենախոշոր 
և ամենաթունավոր կարիճի տեսակն է։ Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի 

Որոշ մարզերում բեզոարյան այծերի (Capra aegagrus aegagrus) 
թվաքանակն սկսեց աճել հիմնականում որսագողության 
վերացման վրա կենտրոնացած պահպանության միջոցառումների 
իրականացումից հետո։ Լուսանկարը՝ Ա. Մալխասյանի
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INSTITUTIONS
Nature protection and biodiversity conservation is carried out by the Ministry of 
Environment, and its Department of Specially Protected Areas of Nature and Biodiversity 
Policy bears the main portion of responsibility for preserving natural heritage.

A critical role in enforcing environmental laws is played by the Environment Protection 
and Mining Inspection Body, which is subordinated directly to the Prime Minister’s 
Office. Having branches in each region, the “Environmental Inspectorate” carries out, 
among its other responsibilities, the supervision of compliance with the rules in the field 
of biodiversity protection set out by the Law on Flora, Law on Fauna, and Law on Special 
Protected Nature Areas.

The Environmental Impact Expertise Center is another important actor in the field of 
environmental protection. The main task of this state organisation is to assess the impact 
of various projects on the environment, including protected areas and Red Book species 
and their habitats.

Since forests in Armenia represent important ecosystems and habitats of many 
endangered species, the Forest Committee is another key partner in nature protection 
efforts. The Forest Committee coordinates the activities of Hayantar (Armenian State 
Forest Enterprise) which is responsible for the management of all forests and the 
protection of 13 state sanctuaries on forest land.

In addition, the following SNCOs (state non-commercial organisations) are 
responsible for management of several protected areas: 3 state reserves – Khosrov forest, 
Shikahogh, and Erebuni, and 4 national parks – Sevan, Dilijan, Lake Arpi, and Arevik.

The Hydrometeorology and Monitoring Center SNCO is being set up as the body 
coordinating biodiversity monitoring in the country and, together with academic 
institutions, will be responsible for securing storage, analysis, and interpretation of 
collected data.

The main recommendation of the project is to establish and gradually develop a new 
intermediate body functioning on the principles of the Forest Committee, responsible for 
introducing and implementing modern, scientifically based nature conservation practices 
necessary to safeguard Armenian natural heritage.

Ինստիտուտներ 
Բնության պաշտպանությունը և կենսաբազմազանության պահպանությունն իրականացվում է 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, իսկ բնական ժառանգության պահպանման 
պատասխանատվությունը գլխավորապես Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և 
կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչությունն է կրում։

Բնապահպանական օրենքների կիրարկման մեջ առանցքային դեր է խաղում Հայաստանի 
Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը, որն անմիջականորեն 
Վարչապետի աշխատակազմին է ենթակա։ Ունենալով մասնաճյուղեր մարզերից յուրաքանչյուրում՝ 
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը, ի թիվս այլ պարտականությունների, վերահսկողություն 
է իրականացնում կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտի կանոնների պահպանման նկատմամբ, 
որոնք սահմանված են «Բուսական աշխարհի մասին» օրենքով, «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքով և 
«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքով։

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոնը բնապահպանական ոլորտի մեկ 
այլ կարևոր դերակատար է։ Այս պետական կազմակերպության հիմնական պարտականությունն է գնահատել 
զանազան ծրագրերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, այդ թվում՝ պահպանվող տարածքների և Կարմիր 
գրքի տեսակների ու նրանց կենսամիջավայրերի վրա։ 

Քանի որ Հայաստանի անտառները հանդիսանում են կարևոր էկոհամակարգեր և բազմաթիվ վտանգված 
տեսակների կենսամիջավայրեր, Անտառային կոմիտեն նույնպես առանցքային գործընկեր է 
բնապահպանական ջանքերի իրականացման բնագավառում։ Անտառային կոմիտեն համակարգում է 
«Հայանտառ»-ի (Հայաստանի պետական անտառատնտեսություն) գործունեությունը, որը պատասխանատու 
է բոլոր անտառների կառավարման և անտառային հողերի վրա տեղակայված 13 պետական արգելավայրերի 
պահպանության համար։  

Հավելենք, որ հետևյալ ՊՈԱԿ-ները (պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ) 
պատասխանատու են մի քանի պահպանվող տարածքների՝ 3 պետական արգելոցների (Խոսրովի անտառ, 
Շիկահող և Էրեբունի) և 4 ազգային պարկերի (Սևան, Դիլիջան, Արփի լիճ և Արևիք) կառավարման համար։

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ներկայում սահմանվում է որպես 
երկրի կենսաբազմազանության մոնիթորինգը համակարգող մարմին և ակադեմիական հաստատությունների 
հետ մեկտեղ պատասխանատու կլինի հավաքագրված տվյալների պահպանման, վերլուծության և 
մեկնաբանման համար։ 

Ծրագրի հիմնական առաջարկությունն է հիմնել և աստիճանաբար զարգացնել նոր միջանկյալ մարմին, որը 
կգործի Անտառային կոմիտեի սկզբունքների համաձայն և պատասխանատու կլինի Հայաստանի բնական 
ժառանգության պահպանման համար անհրաժեշտ ժամանակակից և գիտահեն բնապահպանական 
գործելակերպերի ներդրման և կիրարկման համար։
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Canyon of the Vorotan River could be 
possibly part of the proposed Tatev National 
Park. Photo by Jindřich Chlapek

Որոտանի կիրճը հավանաբար կարող
Է առաջարկվող «Տաթև» ազգային պարկի 
մաս կազմել։ Լուսանկարը՝ Յ.Խլապեկի



NON-GOVERNMENTAL 
EFFORTS TO PROTECT 
BIODIVERSITY

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՋԱՆՔԵՐԸ

A significant contribution to nature protection in Armenia is 
provided by various non-governmental organizations. There is a 
broad range of organizations implementing diverse activities from 
small local projects to strategic nationwide long-term programmes. 
These activities give good support to the efforts of the Ministry of 
Environment, regional state non-commercial organisations (SNCOs) 
responsible for nature protection in particular protected areas, and 
the Mining and Environmental Protection Inspection Body, to prevent 
biodiversity loss.

The Armenian branch of the Caucasus Nature Fund (CNF) 
directly supports regional SNCOs by providing funding and 
equipment for their everyday operations and directly implements 
nature conservation measures, such as restoration of the water 
regime in Khor Virap State Sanctuary.

WWF Armenia implements the long-term strategic Eco-corridor 
project, which resulted in establishing a set of so called Community 
Conservation Areas (CCAs) in Vayots Dzor and Syunik regions, 
covering the total area of 37,000 hectares.

Հայաստանում շրջակա միջավայրի պահպանության գործում զգալի 
ավանդ ունեն զանազան հասարակական կազմակերպությունները։ 
Գոյություն ունեն մի շարք կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում 
են տարատեսակ գործունեություն՝ սկսած տեղական փոքր 
նախագծերից մինչև ռազմավարական նշանակության երկարաժամկետ 
համազգային ծրագրեր։ Այս գործունեությունը մեծապես նպաստում 
է Շրջակա միջավարի նախարարության, որոշակի պահպանվող 
տարածքներում բնության պահպանության համար պատասխանատու 
մարզային պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
(ՊՈԱԿ-ներ) ու Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի՝ 
կենսաբազմազանության կորուստը կանխարգելելու ջանքերին։ 

Կովկասի բնության հիմնադրամի (ԿԲՀ/CNF) հայաստանյան 
մասնաճյուղն անմիջականորեն աջակցում է մարզային ՊՈԱԿ-ներին՝ 
նրանց առօրյա գործունեության համար տրամադրելով ֆինանսավորում 
ու սարքավորումներ և ուղղակիորեն իրականացնում է բնության 
պահպանության միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ ջրային ռեժիմի 
վերականգնումը «Խոր վիրապ» պետական արգելավայրում։ 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան 
մասնաճյուղը իրականացնում է «Էկոմիջանցք» երկարաժամկետ 
ռազմավարական ծրագիրը: Ծրագրի արդյունքում Վայոց Ձորի և Սյունիքի 
մարզերում մի շարք այսպես կոչված համայնքային պահպանության 
տարածքներ (ՀՊՏ) են ստեղծվել, որոնք ընդհանուր առմամբ զբաղեցնում 
են 37,000 հեկտար տարածություն։  

Cliffs in subalpine zone of Dilijan NP provide an important habitat for many 
birds including vultures listed in the Red Book. Photo by Jindřich Chlapek

«Դիլիջան» ԱՊ-ի ենթալպյան գոտում գտնվող ժայռերը կարևոր կենսամիջավայր են 
բազմաթիվ թռչունների՝ այդ թվում Կարմիր գրքում գրանցված անգղերի համար։
Լուսանկարը՝ Յ. Խլապեկի
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Another highly important activity is conducting systematic 
wildlife monitoring focusing on the Persian Leopard, 
Bezoar Goat (Capra aegagrus aegagrus), Armenian Mouflon 
(Ovis gmelini gmelini) and several other species of large 
mammals. In 2022, the first three individuals of Caucasian 
Red Deer (Cervus elaphus maral) were released into the 
wild in Dilijan National Park as a result of the WWF project 
launched in 2018.

The Arpa Environmental Foundation was established 
by the communities in 2011 and, in 2014, Arpa Protected 
Landscape was created and the foundation started an active 
operation focusing on conservation of the territory. There are 
11 employees (full time), 4 of them rangers. The area of the 
protected landscape is approximately 3,000 ha.

The Arpa EF is supported by WWF Armenia and CNF, based 
on a trilateral contract including the communities of Areni 
and Khachik. 

Foundation for Preservation of Wildlife and Cultural 
Assets (FPWC) is running a wildlife rescue centre for bears 
and, as a result of their activity, a privately protected area 
was designated in the surroundings of Urtsadzor, fulfilling 
a function of the Khosrov Forest State Reserve buffer zone. 
Regularly patrolling rangers and wildlife monitoring based 
on a set of camera traps are the key attributes of nature 
protection here. Another activity is the planting of native 
trees to restore ecological balance in the landscape.

Մեկ այլ հույժ կարևոր գործունեություն է վայրի բնության 
համակարգային մոնիթորինգի իրականացումը՝ 
կենտրոնանալով կովկասյան ընձառյուծի, բեզոարյան այծի 
(Capra aegagrus aegagrus), հայկական մուֆլոնի (Ovis gmelini 
gmelini) և խոշոր կաթնասունների մի քանի այլ տեսակների 
վրա։ WWF-ի կողմից 2018 թվականին մեկնարկած ծրագրի 
արդյունքում կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի (Cervus 
elaphus maral) առաջին երեք առանձնյակները 2022 
թվականին ազատ են արձակվել «Դիլիջան» ազգային 
պարկում։

«ԱՐՓԱ» բնապահպանական հիմնադրամը հիմնվել է 
համայնքների կողմից 2011 թվականին, իսկ 2014 թվականին 
ստեղծվել է «Արփա» պահպանվող լանդշաֆտը, և 
հիմնադրամն սկսել է տարածքի պահպանությանն ուղղված 
ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Այնտեղ աշխատում է 11 
աշխատակից (լրիվ դրույք), որոնցից 4-ն անտառապահներ 
են։ Պահպանվող լանդշաֆտի տարածքը մոտավորապես 
3,000 հեկտար է։

«ԱՐՓԱ» բնապահպանական հիմնադրամը 
օժանդակություն է ստանում WWF-ի հայաստանյան 
մասնաճյուղի և CNF-ի կողմից՝ եռակողմ պայմանագրի 
հիման վրա, որում ներառված են Արենիի և Խաչիկի 
համայնքները։ 

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամը (FPWC) ղեկավարում է 
վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնը, որտեղ արջեր 
են պահվում, և նրանց գործունեության արդյունքում 
Ուրցաձորի մերձակայքում բացվել է մի մասնավոր 
պահպանվող տարածք, որը կատարում է «Խոսրովի 
անտառ» պետական արգելոցի բուֆերային գոտու 
գործառույթը։ Այստեղ բնության պահպանության հիմնական 
գործոններն են անտառապահների կողմից կանոնավոր 
պարեկությունը և վայրի բնության մոնիթորինգը, 
որը հիմնված է մի շարք թակարդ-տեսախցիկների 
օգտագործման վրա։ Մեկ այլ գործունեության տեսակ 
է բնիկ ծառերի տնկումը՝ լանդշաֆտի էկոլոգիական 
հավասարակշռության վերականգնման նպատակով։ 

Gnishik Gorge within Arpa Protected Landscape, which 
was established and agreed upon with municipalities 
through the efforts of several Armenian NGOs.  
Photo by Vasil Ananian

Գնիշիկի կիրճը «Արփա» պահպանվող լանդշաֆտում, 
որը հիմնվել է և որի շուրջ համայնքապետարանների 
հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել մի քանի 
հայկական ՀԿ-ների ջանքերի շնորհիվ։  
Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի

Biodiversity monitoring of some species is recently 
done only by non-governmental organizations 
and academic institutions. Using camera traps is 
irreplaceable method for monitoring large animals. 
Bezoar Goat. Photo by Vladimír Čech Jr. & 
WWF-Armenia

White Pelicans (Pelecanus onocrotalus) during 
migration in Khor Virap State Sanctuary.  
Photo by Tomáš Růžička

Վերջերս որոշ տեսակների, կենսաբազմազանության 
մոնիթորինգն իրականացվում է միայն ՀԿ-ների 
և ակադեմիական հաստատությունների կողմից։ 
Թակարդ-տեսախցիկների կիրառումը խոշոր 
կենդանիների մոնիթորինգի անփոխարինելի մեթոդ 
է։ Բեզոարյան այծ Լուսանկարը՝ Վ.Չեխ կրտսերի և 
WWF Հայաստանի

Սպիտակ հավալուսները (Pelecanus onocrotalus) 
միգրացիայի ընթացքում «Խոր Վիրապ» 
արգելավայրում։ Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի
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The main activity of BirdLinks NGO is to conduct long-term 
monitoring of birds and butterflies as very sensitive groups 
of indicator species. Based on a rather large amount of data 
collected within the monitoring, a network of Prime Butterfly 
Areas was proposed and the list of Important Bird Areas was 
evaluated and proposed to be enlarged.

Activities of NABU NGO and Armenian Society for the 
Protection of Birds are also focused mostly on monitoring 
of birds and their protection. Apart from this, NABU conducts 
a programme on the development of tourism in rural areas 
and on the prevention of human-wildlife conflict.

Several other NGOs are active in the field of nature 
protection focusing on halting biodiversity loss in Armenia, 
such as the Armenian Association of Biologists and the 
Armenian branch of the Regional Environmental Centre 
for the Caucasus.

«BirdLinks» ՀԿ-ի հիմնական գործունեությունն է 
թռչունների և թիթեռների՝ որպես ինդիկատոր տեսակների 
շատ զգայուն խմբերի երկարաժամկետ մոնիթորինգը: 
Մոնիթորինգի շրջանակում հավաքագրված բավականին 
լայնածավալ տվյալների հիման վրա առաջարկվել է 
Թիթեռների ապրելավայրի կարևորագույն տարածքների 
ցանց, ինչպես նաև գնահատվել է Կարևոր թռչնաբանական 
տարածքների ցանկը և առաջարկվել է դրանց ընդլայնումը։ 

«NABU» (Գերմանիայի բնության պահպանության 
միություն) ՀԿ-ի և Հայաստանի թռչունների 
պահպանման միության գործունեությունը 
նույնպես կենտրոնացած է թռչունների մոնիթորինգի 
և դրանց պահպանության վրա։ Սրանից զատ՝ 
NABU-ն իրականացնում է գյուղական շրջաններում 
զբոսաշրջության զարգացման և մարդ-վայրի բնություն 
կոնֆլիկտի կանխարգելման ծրագիր։ 

Բնապահպանական ակտիվ գործունեություն են ծավալում 
նաև որոշ այլ ՀԿ-ներ, ինչպիսիք են Կենսաբանների 
հայկական ասոցիացիան կամ Կովկասի 
տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի 
հայաստանյան մասնաճյուղը, որոնց աշխատանքը 
կենտրոնացած է Հայաստանում կենսաբազմազանության 
կորստի դադարեցման վրա։

Arpa Protected Landscape, home of the Bezoar Goats and 
the Persian Leopard, represents a good example of well-balanced nature 
protection and sustainable development of tourism. Each of the CCAs 
designated within the project has its management plan and a team of rangers 
fully equipped for field work.
The main aim of this activity is to keep suitable conditions for migration, 
survival, and development of the population of the flagship species of 
Armenia - the Persian leopard. It focuses on protecting its habitat and 
restricting illegal hunting of its prey, the Bezoar Goat, along the corridor 
stretching from the Iranian border in the south, thus connecting the core 
Iranian population with Georgia in the north. Part of this project provides 
support for solving the human-wildlife conflict with the Brown Bear (Ursus 
arctos). Photo by Vasil Ananian

«Արփա» պահպանվող լանդշաֆտը, որը բեզոարյան այծերի ու 
կովկասյան ընձառյուծի ապրելավայրն է, հավասարակշռված բնապահպանության 
և զբոսաշրջության կայուն զարգացման ուսանելի օրինակ է։ Ծրագրի շրջանակում 
մատնանշված ՀՊՏ-ներից յուրաքանչյուրի համար առկա է կառավարման պլան և 
դաշտային աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցներով ապահովված 
անտառապահների թիմ։ 
Այս գործունեության հիմնական նպատակն է պահպանել նպաստավոր 
պայմաններ Հայաստանի գերակա տեսակ հանդիսացող կովկասյան ընձառյուծի 
պոպուլյացիաների միգրացիայի, գոյատևման և զարգացման համար։ Այն 
կենտրոնացած է դրա կենսամիջավայրի պահպանության և դրա որսի՝ բեզոարյան 
այծի ապօրինի որսորդության բացառման վրա այն միջանցքի երկայնքով, որը 
ձգվում է հարավում Իրանի սահմանից և այսպիսով հյուսիսում Վրաստանի հետ է 
միացնում Իրանի հիմնական պոպուլյացիան։ Այս ծրագրի մի մասը աջակցություն է 
ցուցաբերում մարդ-վայրի բնություն կոնֆլիկտի լուծման համար, որն առաջացել է 
գորշ արջի (Ursus arctos) առնչությամբ։ Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի։ 2524

Adonis wolgensis, a critically endangered species 
threatened by abandonment of traditional 
grassland management. Photo by Jindřich Chlapek

Կուժկոտրուկ Վոլգայի (Adonis wolgensis) 
բուսատեսակը ծայրահեղ վտանգված տեսակ 
է, որի համար սպառնալիք է խոտհարքերի 
ավանդական կառավարումից հրաժարումը։ 
Լուսանկարը՝ Յ. Խլապեկի։



FUTURE OF BIODIVERSITY 
CONSERVATION IN ARMENIA

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԳԱՆ

Facing the reality of climate change and related impacts such as 
the shortage of water, more frequent fires and droughts, higher 
temperatures, and their negative synergy with growing human 
pressure in exploiting natural resources, it is necessary to use 
ecosystems in a sustainable way and protect their functions in order 
to support their resilience and sustain the ecosystem services they 
provide to agriculture but also to municipalities and inhabitants 
(e.g. supply of drinking water). Restoration of several ecosystems is 
an issue already on the table in the case of Lake Sevan.

In order to protect biodiversity and ecosystems effectively, 
several changes and improvements in legislation and institutional 
development are proposed.

Առերեսվելով կլիմայի փոփոխության իրողությանը և հարակից 
այնպիսի ազդեցությունների, ինչպիսիք են սակավաջրությունը, ավելի 
հաճախադեպ հրդեհներն ու երաշտները, բարձր ջերմաստիճանները 
և դրանց բացասական սիներգիան այն աճող ճնշման հետ, որը բխում 
է մարդու կողմից բնական ռեսուրսների չարաշահումից, անհրաժեշտ 
է էկոհամակարգերը կայուն կերպով օգտագործել և պաշտպանել 
դրանց գործառույթները՝ դրանց դիմակայունությանը աջակցելու և 
էկոհամակարգերի այն ծառայությունները պահպանելու համար, 
որոնք դրանք մատուցում են գյուղատնտեսությանը, սակայն նաև 
համայնքապետարաններին և բնակիչներին (օրինակ՝ խմելու ջրի 
մատակարարում)։ Սևանա լճի պարագայում որոշ էկոհամակարգերի 
վերականգնումն արդեն իսկ քննարկման սեղանին գտնվող խնդիր է։ 

Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի արդյունավետ 
պահպանությունն ապահովելու համար առաջարկվում է որոշ 
փոփոխություններ և բարելավումներ իրականացնել օրենսդրությունում և 
ինստիտուցիոնալ զարգացման ոլորտում։ 

Dilijan National Park protects one of the most valuable natural forests in 
Armenia. Photo by Jindřich Chlapek

«Դիլիջան» ազգային պարկը պահպանում է Հայաստանի ամենաարժեքավոր 
բնական անտառներից մեկը։ Լուսանկարը՝ Յ. Խլապեկի 2726
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Key proposed enhancements to legislation:

•  consolidate the Law on Fauna and Law on Flora into the 
Code on Fauna and Flora

•  add a new category of protected areas “Protected 
Landscape” to the Law on Protected Areas

•  establish protection of the Emerald network through a 
newly introduced concept of “valuable natural ecosystems”

•  allow designation of specially protected nature areas and 
valuable natural ecosystems on private and community land 

•  broaden strict protection to other species listed in the 
Annexes to the Bern Convention, including all bird species 
as required by the EU Birds Directive

•  differentiate the level of protection among the species listed 
in the Red Book

•  implement state-run Species Action Plans as a new tool for 
effective species conservation

•  incorporate the obligation to use protective equipment 
when building or reconstructing electric distribution and 
transmission systems in order to prevent injuries to birds 
due to electrocution and collisions of birds with electric 
wires

•  prohibit the establishment of hunting grounds and game 
farms on valuable natural ecosystems 

•  improve the monitoring of hunted species in order to set 
adequate hunting quotas

•  change official working hours of rangers and inspectors and 
make it possible to fine/prosecute violators beyond these 
working hours

•  introduce secondary legislation or standards for transparent 
EIA process (e.g. authorization system for entities 
conducting initial EIA)

•  establish the obligation to include assessment of valuable 
natural ecosystems into the EIA evaluation process

Առաջարկվող հիմնական օրենսդրական բարեփոխումները.

•  միավորել «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքը և «Բուսական աշխարհի 
մասին» օրենքը Կենդանական և բուսական աշխարհի օրենսգրքի մեջ

•  «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում ավելացնել 
պահպանվող տարածքների նոր կատեգորիա՝ «պահպանվող լանդշաֆտ» 

•  սահմանել «Էմերալդ» ցանցի պահպանություն՝ «արժեքավոր բնական 
էկոհամակարգեր» նոր ներդրված հայեցակարգի միջոցով 

•  թույլատրել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և արժեքավոր 
բնական էկոհամակարգերի հիմնումը մասնավոր և համայնքային հողերի վրա 

•  ընդլայնել խիստ պահպանությունը՝ տարածելով այն նաև այլ տեսակների 
վրա, որոնք ընդգրկված են Բեռնի կոնվենցիայի հավելվածում, ներառյալ 
բոլոր թռչնատեսակները՝ «Թռչունների մասին» ԵՄ հրահանգի պահանջներին 
համապատասխան 

•  տարբերակել Կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակների միջև պահպանության 
մակարդակը 

•  ներդնել, որպես տեսակների արդյունավետ պահպանության նոր գործիք, 
տեսակների գծով գործողությունների պլաններ, որոնք կկառավարվեն 
պետության կողմից 

•  սահմանել էլեկտրականության բաշխման կամ փոխանցման համակարգերի 
կառուցման կամ վերանորոգման ընթացքում պաշտպանիչ սարքավորումներ 
օգտագործելու պարտականություն՝ էլեկտրահարման կամ էլեկտրալարերին 
բախվելու հետևանքով թռչունների վնասվածքները կանխարգելելու 
նպատակով 

•  արգելել որսահանդակների և որսորդական տնտեսությունների հիմնումը 
արժեքավոր բնական էկոհամակարգերի վրա 

•  բարելավել որսվող տեսակների մոնիթորինգը՝ որսի պատշաճ չափաքանակներ 
(քվոտաներ) սահմանելու համար 

•  փոխել անտառապահների և տեսուչների աշխատանքային ժամերը և 
հնարավոր դարձնել օրինախախտների նկատմամբ տուգանքի կիրառումը և 
հետապնդումը այս աշխատանքային ժամերից դուրս

•  ներդնել երկրորդային օրենսդրություն կամ չափանիշներ՝ ՇՄԱԳ-ի գործընթացի 
թափանցիկությունը խթանելու համար (օրինակ՝ նախնական ՇՄԱԳ 
իրականացնող սուբյեկտների լիազորման համակարգ)

•  սահմանել արժեքավոր բնական էկոհամակարգերի գնահատումը ՇՄԱԳ-ի 
գնահատման գործընթացի մեջ ներառելու պարտականություն 

Ecosystem restoration of Lake Sevan has been one of the 
priorities of the Ministry of Environment, with the aim of 
raising the water level and regulating fishing and tourism 
development. EU4Sevan is one of the major projects 
coordinated by the Ministry of Environment in this regards. 
Photo by Tomáš Růžička

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնումը Շրջակա միջավայրի 
նախարարության առաջնահերթություններից մեկն է եղել՝ ջրի 
մակարդակը բարձրացնելու և ձկնորսությունն ու զբոսաշրջության 
զարգացումը կանոնակարգելու նպատակով։ «Սևանա լճի շրջակա 
միջավայրի պաշտպանություն» (EU4Sevan) ծրագիրն այս առնչությամբ 
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից համակարգվող խոշոր 
ծրագրերից մեկն է։ Լուսանկարը՝ Տ. Ռուժիչկայի 29



INSTITUTIONAL 
DEVELOPMENT
People working for nature conservation are the biggest 
asset. One of the key preconditions for efficient nature 
conservation is to secure the positions of experts and to 
decrease staff fluctuation, including fluctuation in leading 
positions of respective SNCOs (state non-commercial 
organisations). Directors of all SNCOs should be selected 
with respect to their professional and nature conservation 
background and expertise on related topics. Reducing 
staff turnover will improve the retaining and accumulation 
of knowledge in the organizations and, in this way, 
improve their working efficiency.

Development of a coordinated biodiversity monitoring is 
an urgent necessity. Without proper data, it is impossible 
to develop accurate Management Plans, Species Action 
Plans, or develop long-term strategies for nature 
conservation. A biodiversity monitoring system should be 
put in place with clear goals, priorities, and methodologies 
for monitoring of different species and habitats to deliver 
relevant data for assessing their conservation status. 
A central database would need to be established as an 
open-access data system. Close cooperation with scientific 
institutions, NGOs, and volunteers is necessary to gain 
support for biodiversity monitoring and data sharing. 
The Hydrometeorology and Monitoring Center SNCO 
should be further strengthened in order to fulfil this 
coordination role in biodiversity monitoring.

Ինստիտուցիոնալ զարգացում
Հանուն բնության պահպանության աշխատող մարդիկ 
ամենամեծ ակտիվն են։ Բնության արդյունավետ 
պահպանության կարևորագույն նախապայմաններից են 
փորձագետների հաստիքների ապահովումը և անձնակազմի 
տատանումների, ներառյալ՝ համապատասխան ՊՈԱԿ-ների 
առաջատար պաշտոնների տատանումների նվազեցումը։ 
Բոլոր ՊՈԱԿ-ների տնօրենները պետք է ընտրվեն 
ըստ իրենց մասնագիտական և բնապահպանական 
ոլորտում ունեցած փորձառության և հարակից թեմաների 
վերաբերյալ փորձագիտական գիտելիքների։ Անձնակազմի 
արտահոսքի նվազեցումը կխթանի կազմակերպությունների 
ներսում գիտելիքների պահպանումը և կուտակումը 
և այս կերպ կբարելավի նրանց աշխատանքային 
արտադրողականությունը։ 

Կենսաբազմազանության համակարգված մոնիթորինգի 
բացակայության պատճառով՝ մոնիթորինգի 
հարցի անհապաղ կարգավորման կարիք կա։ 
Առանց պատշաճ տվյալների՝ անհնար է մշակել 
կառավարման ճշգրիտ պլաններ, տեսակներին 
առնչվող գործողությունների ծրագրեր կամ մշակել 
բնության պահպանության երկարաժամկետ 
ռազմավարություններ։ Կենսաբազմազանության 
մոնիթորինգի համակարգը պետք է ներդրվի հստակ 
նպատակներով, առաջնահերություններով, տարբեր 
տեսակների և կենսամիջավայրերի համար նախատեսված 
մոնիթորինգի մեթոդաբանություններով հանդերձ՝ դրանց 
պահպանության կարգավիճակի գնահատման համար 
անհրաժեշտ համապատասխան տվյալներ ստանալու 
համար։ Պետք է ստեղծվի տվյալների կենտրոնական 
շտեմարան՝ որպես հանրամատչելի տվյալների համակարգ։ 
Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի և տվյալների 
տարածման հարցում աջակցություն ձեռք բերելու համար 
անհրաժեշտ է սերտ համագործակցություն ծավալել 
գիտական հաստատությունների, ՀԿ-ների և կամավորների 
հետ։ Պետք է հզորացնել «Հիդրոօդերևութաբանության 
և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որպեսզի վերջինս 
կենսաբազմազանության մոնիթորինգի ասպարեզում այս 
համակարգման գործառույթն իրականացնի։Rosy Starlink (Pastor roseus) breeds in 

colonies mainly in areas with high numbers 
of locusts or grasshoppers representing its 
prey during nesting period.  
Photo by Vasil Ananian

Վարդագույն սարյակը (Pastor roseus) բազմանում է 
գաղութներում` հիմնականում  մորեխներով կամ ծղրիդներով 
հարուստ տարածքներում, քանի որ դրանք բնադրման 
շրջանում դրա համար որպես կեր են ծառայում։  
Լուսանկարը` Վ.Անանյանի

Apollo Butterfly (Parnassius apollo) is not 
uncommon in Armenia, although it is locally 
threatened by aircraft insecticides treatment 
of forests and by overgrazing. Zangezur State 
Sanctuary. Photo by Vasil Ananian

The sub-population of Caucasian Rhododendron 
(Rhododendron caucasicum) on Mt Bovaqar, 
Lori Province, is perhaps the largest in Armenia.  
Photo by Vasil Ananian

Ապոլլոնը (Parnassius apollo) հազվադեպ հանդիպող 
տեսակ չէ Հայաստանում, չնայած դրա համար տեղական 
սպառնալիք են անտառների բուժման նպատակով օդանավերով 
միջատասպանների ցողումը և գերարածեցումը։ «Զանգեզուր» 
պետական արգելավայր։ Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի 

Կովկասյան մրտավարդի (Rhododendron caucasicum)՝ Լոռու 
մարզի Բովաքարի լեռներում աճող ենթապոպուլյացիան 
հավանաբար ամենախոշորն է Հայաստանում։  
Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի
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Regional SNCOs responsible for the management of 
protected areas need to have a stable workforce and a long-
term training system should be established. Rangers should 
be involved in collecting basic data on biodiversity.

We strongly recommend the establishment of an 
intermediary body (e.g. on the basis of the Forest Committee) 
responsible for coordinating efforts on nature conservation 
in the country, and guiding regional SNCOs responsible 
for management of protected areas. Such an agency could 
significantly help the Ministry of Environment with expert and 
practical issues of nature conservation, while the Ministry 
could still have the primary role in policy and law making 
as well as in implementing international commitments. This 
intermediary body should be under the direct supervision of 
the Ministry of Environment.

Պահպանվող տարածքների համար 
պատասխանատու մարզային ՊՈԱԿ-ները պետք 
է կայուն աշխատուժ ունենան, և պետք է ստեղծվի 
երկարաժամկետ վերապատրաստումների 
համակարգ։ Անտառապահները պետք է ներգրավվեն 
կենսաբազմազանության մասին տարրական 
տվյալների հավաքագրման մեջ։ 

Մենք մեծապես խորհուրդ ենք տալիս ստեղծել 
միջանկյալ մարմին (օրինակ՝ Անտառային կոմիտեի 
հիման վրա), որը պատասխանատու կլինի երկրում 
բնության պահպանության ջանքերի համակարգման, 
ինչպես նաև պահպանվող տարածքների 
կառավարման համար պատասխանատու 
մարզային ՊՈԱԿ-ների ուղղորդման համար։ Նման 
գործակալությունը կարող է զգալիորեն աջակցել 
Շրջակա միջավայրի նախարարությանը բնության 
պահպանության փորձագիտական և գործնական 
հարցերում, իսկ նախարարությունը կշարունակի 
գլխավոր դեր ունենալ քաղաքականությունների 
և օրենքների մշակման ու միջազգային 
պարտավորությունների իրականացման գործում։ 
Այս միջանկյալ մարմինը պետք է անմիջականորեն 
Շրջակա միջավայրի նախարարությանը ենթակա լինի։ 

Մեղրու լեռների հյուսիսային լանջերին՝ մոտ 
2,350մ բարձրության վրա, խոշորառէջ կաղնու 
(Quercus macranthera) ծառերից ձևավորված 
վերին գիծը մարդու և բնության երկարաժամկետ 
փոխազդեցության արդյունքն է։  
Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի

Գեղամա լեռներում լավ պահպանված 
հնագույն ժայռապատկերները Հայաստանի 
եզակի, հազարամյա մշակութային 
ժառանգության օրինակ են։  
Լուսանկարը՝ Վասիլ Անանյանի
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Upper tree line formed by Caucasian Oak 
(Quercus macranthera) on northern slopes of 
Meghri Ridge at around 2,350 m results from 
long-term interaction of humans and nature. 
Photo by Vasil Ananian

Well-preserved ancient petroglyphs in 
Geghama Mountains represent an example of 
unique, thousands of years old cultural heritage 
of Armenia. Photo by Vasil Ananian



TWINNING PROJECT – 
cooperation between 
Armenia, the Czech 
Republic, and Finland

«ԹՎԻՆԻՆԳ» ԾՐԱԳԻՐ. 
համագործակցություն Հայաստանի, 
Չեխիայի Հանրապետության և 
Ֆինլանդիայի միջև

Goal: To strengthen the capacity of the Ministry of Environment to 
comply with the commitments taken under CEPA and its Roadmap in 
the field of conservation and sustainable use of biodiversity.

After preparation of the project fiche for EU Twinning programme 
(European Union instrument for institutional cooperation between 
Public Administrations of the EU Member States and of beneficiary 
in the Eastern Partnership countries) by the Armenian Ministry 
of Environment, the EU organised an open tender for project 
implementation. The project proposal of a consortium formed by 
the Czech Nature Conservation Agency (www.nature.cz) and Finnish 
Environment Institute SYKE (www.syke.fi) was selected and approved 
for funding.

The Nature Conservation Agency of the Czech Republic (NCA CR) 
is a governmental body established by the Law on Nature and 
Landscape Conservation. The main aim of NCA CR is to protect and 
conserve nature and landscape on the whole territory of the Czech 
Republic. NCA CR manages 24 Protected Landscape Areas (IUCN 
Category V) and about 800 other types of protected nature areas 
(IUCN categories Ia, III, and IV).

The Finnish Environment Institute – SYKE is a multidisciplinary 
research and expert institute in Finland. The Finnish Environment 
Institute produces relevant information, novel understanding, and 
innovative solutions for achieving sustainable development. It is 
a central body implementing the nature directives in Finland and 
coordinating the reporting under the nature directives.

Նպատակը՝ Հզորացնել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության (ՇՄՆ)՝ 
ՀԸԳՀ-ի և դրա կիրարկման ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում 
կենսաբազմազանության պահպանության ու կայուն օգտագործման 
բնագավառում ստանձնած պարտավորություններն իրականացնելու 
կարողությունները։

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ԵՄ «Թվինինգ» ծրագրի 
(ԵՄ գործիք՝ ուղղված Եվրոպական Միության անդամ պետությունների և 
Արևելյան գործընկերության երկրների շահառուի պետական կառավարման 
մարմինների միջև  ինստիտուցիոնալ համագործակցությանը) նկարագրի (ֆիշ) 
մշակումից հետո ԵՄ-ն կազմակերպեց ծրագրի իրականացման բաց մրցույթ։ 
Արդյունքում ընտրվեց Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության 
գործակալությունից (www.nature.cz) ու Ֆինլանդիայի բնապահպանության 
ինստիտուտից (SYKE - www.syke.fi) կազմված կոնսորցիումի ներկայացրած 
ծրագրային առաջարկը, և հաստատվեց վերջինիս ֆինանսավորումը։ 

Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության 
գործակալությունը (ՉՀ ԲՊԳ) «Բնության և լանդշաֆտի պահպանության 
մասին» օրենքով հիմնադրված պետական մարմին է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի գլխավոր 
նպատակը Չեխիայի Հանրապետության ողջ տարածքում բնության ու 
լանդշաֆտների պաշտպանությունն ու պահպանությունն է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի 
կառավարման ներքո 24 պահպանվող լանդշաֆտային տարածք (ԲՊՄՄ, 
կատեգորիա V) և բնության պահպանվող տարածքների մոտ 800 այլ տեսակի 
տարածք (ԲՊՄՄ, կատեգորիաներ Ia, III, IV) կա։

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը (SYKE) բազմոլորտ 
հետազոտական և փորձագիտական հաստատություն է Ֆինլանդիայում։ 
Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը մշակում է ոլորտին 
առնչվող տեղեկություններ, նորարարական մոտեցումներ և լուծումներ, որոնք 
միտված են կայուն զարգացմանը։ Այն Ֆինլանդիայում «Բնության մասին» 
ԵՄ հրահանգները կիրարկող և այդ հրահանգներից բխող զեկույցների 
ներկայացումը համակարգող կենտրոնական մարմին է։
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The area near Tatev, on the territory of the Vorotan River Canyon, has 
been proposed to be designated as a new national park.  
Photo by Vasil Ananian

Առաջարկվել է Որոտանի կիրճի տարածքում գտնվող Տաթևի մերձակա 
տարածքն առնանձնացնել որպես նոր ազգային պարկ։  
Լուսանկարը՝ Վ.Անանյանի
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THE PROJECT HAD 4 COMPONENTS:

Component 1 – Drafting legislation on biodiversity conservation

We analysed the recent legislation related to biodiversity 
conservation in Armenia and prepared recommendations for its 
enhancement in line with EU nature conservation directives. 

Component 2 – Capacity building
Based on discussions with various experts and stakeholders we 
proposed several changes in nature conservation governance 
in Armenia. Several capacity building training events were 
organised. In addition, an Armenian delegation visited Finland to 
better understand the local nature conservation situation.

Component 3 – Awareness raising
We organised four study trips to the Czech Republic for 
experts of the Armenian Ministry of Environment, its SNCOs 
(State Non-Commercial Organizations), journalists, NGOs, 
and other stakeholders. We also conducted regional seminars 
on proposed legal and institutional changes and discussion 
roundtables. A seminar on CEPA with a focus on biodiversity 
conservation at the Armenian National Assembly was conducted 
with participation of Armenian and Czech Parliament members. 
A project web page was set up where all the outcomes of the 
project are presented – www.biodiversity.am. 

Component 4 – Biodiversity Conservation Strategy
An additional component was added to the project focusing on 
drafting the National Strategy and Action Plan in the Fields of 
Conservation, Protection, Reproduction, and Sustainable Use of 
Biological Diversity of the Republic of Armenia for 2024–2033.

Twinning project: AM 19 ENI EN 01 19 ‘‘Strengthened protection 
and sustainable use of biodiversity in Armenia in line with 
European standards” 2021–2023.

ԾՐԱԳԻՐԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է 4 ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻՑ՝

Բաղադրիչ 1 –  կենսաբազմազանության պահպանության վերաբերյալ 
օրենսդրության մշակում 

Մենք վերլուծել ենք Հայաստանում կենսաբազմազանության 
պահպանության վերաբերյալ վերջին շրջանի օրենսդրությունը և դրա 
բարելավման համար պատրաստել առաջարկություններ՝ բնության 
պահպանության վերաբերյալ ԵՄ հրահանգներին համապատասխան։

Բաղադրիչ 2 – Կարողությունների զարգացում
Զանազան փորձագետների և շահառուների հետ քննարկումների հիման 
վրա՝ մենք Հայաստանի բնության պահպանության կառավարման 
վերաբերյալ որոշ փոփոխություններ ենք առաջարկել։ Կազմակերպվել են 
կարողությունների զարգացմանն ուղղված որոշ վերապատրաստումներ։ 
Ի լրումն՝ հայկական պատվիրակությունն այցելել է Ֆինլանդիա՝ տեղի 
բնության պահպանության վիճակի մասին ավելի լավ պատկերացում 
կազմելու նպատակով։ 

Բաղադրիչ 3 – Իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում
Մենք կազմակերպել ենք երեք ճանաչողական այց դեպի Չեխիայի 
Հանրապետություն՝ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի 
նախարարության, վերջինիս ՊՈԱԿ-ների (պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն), լրագրողների, ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ 
կողմերի համար։ Մենք առաջարկված իրավական և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների վերաբերյալ իրականացնել ենք նաև մարզային 
սեմինարներ և կլոր սեղան-քննարկումներ։ Հայաստանի Ազգային 
ժողովում հայ և չեխ պատգամավորների մասնակցությամբ իրականացվել 
է կենսաբազմազանության պահպանության շեշտադրմամբ սեմինար 
ՀԸԳՀ-ի վերաբերյալ։ Պատրաստվել է ծրագրի վեբկայքը, որտեղ 
ներկայացված են ծրագրի բոլոր արդյունքները՝ www.biodiversity.am։

Բաղադրիչ 4 –  Կենսաբազմազանության պահպանության 
ռազմավարություն 

Ծրագրին ավելացվել է լրացուցիչ բաղադրիչ, որը կենտրոնացած է 
Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության 
պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և կայուն 
օգտագործման բնագավառներում 2024 – 2033 թվականների ազգային 
ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի նախագծի մշակման վրա։

«Թվինինգ» ծրագիր. «AM 19 ENI EN 01 19» «Կենսաբազմազանության 
հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ 
Եվրոպական Միության չափանիշներին համապատասխան». 2021–2023 թթ.

Semi-desert Araks River Valley in the southern border of Armenia 
intersects a natural corridor connecting Iranian mountains with the 
Caucasus. Photo by Vasil Ananian

Արաքս գետի կիսաանապատային հովիտը Հայաստանի 
հարավային սահմանին հատում է իրանական լեռները Կովկասին 
կապող բնական միջանցքը։ Լուսանկարը՝ Վ. Անանյանի
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