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BSB Eco Monitoring ծրագրի երկրորդ լրատու 

Ընդհանուր սահմաններ, Ընդհանուր որոշումներ 

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական 

օժանդակությամբ։ Այս հրապարակման բովանդակության համար 

պատասխանատու են բացառապես հեղինակները և ոչ մի դեպքում 

այն չի արտահայտում Եվրամիության տեսակետը։ 

 

 

 

 

 

BSB ECO MONITORING: eMS Ref No: BSB – 884 

Սևծովյան ավազանի երկրների համար 
Շրջակա միջավայրի պահպանության 

համատեղ մոնիթորինգի 
 
Չորս տարբեր երկրների 4 գործընկերներ համատեղում են իրենց ռեսուրսներն ու 

գիտելիքները Սևծովյան ավազանի համատեղ գործողությունների 2014-2020 ծրագրի 

միջոցով ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող BSB Eco Monitoring ծրագրի իրականացման 

համար։ 

 



2nd newsletter 

2021 

BSB Eco Monitoring ծրագրի երկրորդ լրատու  

Ընդհանուր սահմաններ, Ընդհանուրորոշումներ 

  

 

 

 

 
 
2020թ-ի նոյեմբերի 11-ին, և դեկտեմբերի 15-16-ը Դիլիջանում տեղի ունեցան երկու 
դասընթացներ։ ԱՏՀ համակրգերի փորձագետ Արմեն Ասրյանը ներկայացրեց դասընթացի 
իր ծրագիրը «ԱԹՍ-ներով շրջակա միջավայրի դիտարկման տեխնոլոգիա»-ի վերբերյալ, Ջրի 
որակի հետազոտող Արմինե Հայրապետյանը ներկայացրեց ջրի որակի գնահատման 
ներածական դասընթացը․ «Գետի ջրի որակի հեռավար չափման և մոնիտորինգի 
տեխնոլոգիայի վերապատրաստման դասընթաց»,  Օդի որակի հետազոտող Մարտիրոս 
Ծառուկյանը ներկայացրեց «Օդի փոշու հեռավար չափման և մոնիտորինգի 
վերապատրաստման դասընթաց»։ Դասըթացներին հետևեցին քննարկումները։ Նյութերը 
ներբեռնված են DIPSEIL հարթակում։  

  
 

 

Դասընթացներ 

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական 

օժանդակությամբ։ Այս հրապարակման բովանդակության համար 

պատասխանատու են բացառապես հեղինակները և ոչ մի դեպքում 

այն չի արտահայտում Եվրամիության տեսակետը։ 
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Հունիսի 9-ին Բուլղարիայի Աթոպոլ 
քաղաքում անցկացվեց «Ինչպես 
արդյունավետ վարվել ինվազիվ տեսակների 
հետ» դասընթացը։ Այն կազմակերպվել էր 
AKTORPUS-ի կողմից ԵՄ կողմից 
ֆինանսավորվող «Շրջակա միջավայրի 
պահպանության համատեղ մոնիթորինգ 
Սևծովյան ավազանի երկրների համար» 
ծրագրի շրջանակներում։   

Դասընթացը, որը պաշտոնապես բացեց 
ծրագրի համակարգող պրոֆ. Նևենա 
Միլևան, կազմված էր երեք տարբեր 
մոդուլներից: 

– Մոնիթորինգի տեսակներն ու կենսամիջավայրերը 

– Ստրանջա ԱՊ-ի ինվասիվ կենդանատեսակները 

– Ինչպես մշտադիտարկել ազդեցությունները 
Դասախոսում էին էկոլոգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի 
փորձագետները․    Դր․  Գանա Գեչևան և Դր․ Դիլյան Գեորգիևը։  
 

Դասընթացին մասնակցեց 24 
մասնակից, որոնց թվում էին 
AKTORPUS-ի, տեղական 
վարչակազմերի, Ստարջա ԱՊ-ի 
տնօրինության, Բուլղարիայի 
կենսաբազմազանության 
հիմնադրամի, Ցարևոյի 
պետական 
անտառտնտեսության, Մալկո 
Տառնովոյի պետական 
անտառտնտեսության, Նովո 
Պանիչարևոյի պետական 
անտառտնտեսության և այլն 
ներկայացուցիչներ: 
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Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական 

օժանդակությամբ։ Այս հրապարակման բովանդակության համար 

պատասխանատու են բացառապես հեղինակները և ոչ մի դեպքում 

այն չի արտահայտում Եվրամիության տեսակետը։ 

 

 

 

«Շրջակա միջավայրի պահպանության համատեղ մոնիթորինգ Սևծովյան ավազանի 

երկրների համար» ծրագիրը, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, Կովկասի 

Տարածաշրջանային Բնապահպանական Կենտրոնի հայաստանյան մասնաճյուղը և 

«Կանաչ ժամանակաշրջան» բնապահպանական ՀԿ-ն դասընթաց են անցկացրել 

Իջևանի անտառտնտեսության և «Դիլիջան» ԱՊ-ի համար «Բնական պարկերի էկո 

մոնիտորինգի մեթոդաբանություն և գործիքներ» թեմայով: Փորձագիտական 

դասընթացն ուղղված էր անտառների և ազգային պարկերի, Հայաստանի 

անտառների ներկա վիճակի, դրանց մոնիթորինգի, կլիմայի ազդեցության, 

թափոնների ազդեցության վերաբերյալ գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների զարգացմանը: Դասընթացի ընթացքում քննարկվեցին ՀՀ բույսերի 

և կենդանիների կարմիր գիրքը, ինվազիվ տեսակները, կենսաբազմազանության 

պահպանման խնդիրները, բնապահպանական ուսումնասիրությունների 

տեխնոլոգիան անօդաչու թռչող սարքերով:  

 

Անօդաչու թռչող սարքերի 

կառավարման դասընթացը անց է 

կացվել ներկայացնելով անօդաչու 

թռչող սարքերի կառավարման, 

անօդաչու թռչող սարքերի և 

շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգի, զարգացման, 

վերլուծության և քարտեզագրման 

հիմնական սկզբունքները: 

Փորձագիտական դասընթացները 

շարունակական բնույթ են կրելու 

և ուղղված են լինելու էկո 

մոնիտորինգի ազգային 

փորձագետների մասնագիտական 

հմտությունների զարգացմանը։ 
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Գործընկերներից երեքը` Հայաստանը, Վրաստանը և Ռումինիան, մեկնարկեցին 

մամուլի ասուլիսներ իրենց երկրների ազգային և տարածաշրջանային 

լրատվամիջոցների հետ: Հանդիպմանը մասնակցում էին հետազոտական 

ինստիտուտների, գիտնականների, հասարակական կազմակերպությունների, 

տեղական իշխանությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների և ինստիտուցիոնալ 

այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակիցներ: Covid-19 կանոնակարգի 

պատճառով Ռումինիայում և Վրաստանում մեկնարկային հանդիպումները 

անցկացվեցին առցանց: 

 

Հանդիպումը Կոլխեթի ԱՊ –ում, Վրաստան 

Մեկնարկային մամլո ասուլիսներ և 

հանդիպումներ 
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Մեկնարկային մամլո ասուլիսի նպատակն էր ներկայացնել ծրագրի հիմնական 
թիրախները և ակնկալվող արդյունքները, ինչպես նաև ցույց տալ առցանց 
մոնիտորինգային համակարգի (ԱՄՀ) ստեղծման լավագույն փորձի հնարավոր 
տեղայնացումը և կիրառումը․ (ԱՄՀ) - շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տվյալների 
հավաքման, մշակման ու վերլուծության խելացի հարթակ, որը կիրականացվի  
ամպային վեբ ծառայության միջոցով, ինչն անհրաժեշտ է անլար սենսորային 
ցանցերից տվյալների հավաքագրման, նաև ավտոմատ տեսակապի բովանդակության 
ապահովման համար: 

  
 

Մեկնարկային մամլո ասուլիսը Հայաստանում 
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Շարունակվում են միջսահմանային համատեղ բնապահպանական մոնիթորինգի 

կենտրոնի շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները: Կենտրոնը 
տեղակայված կլինի Աթոպոլ քաղաքում առկա շենքում, որը պատկանում է Պլովդիվի 

համալսարանի «Պաիսի Հիլենդարսկի»-ին և տրամադրվում է Մշակույթի, 
տեխնոլոգիայի, կրթության և զարգացման ասոցիացիայի կողմից՝ Պլովդիվի 

համալսարանին - Ստրանջա (ACTORPUS ): 

Շենքը վերանորոգվում է Սևծովյան ավազանի համատեղ գործողությունների 2014-
2020 ծրագրի միջոցով ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող BSB Eco Monitoring ծրագրի 

շրջանակներում։ 
Կենտրոնը հիմքեր կստեղծի ծրագրի չորս երկրների գիտնականների, 

հետազոտողների, տեղական հաստատությունների, բնապահպանական 
համայնքների և փորձագետների միջև համագործակցության համար: Ֆինանսական 

միջոցները կօգտագործվեն անհրաժեշտ բոլոր ժամանակակից հարմարություններով, 
ենթակառուցվածքներով և տեղեկատվական համակարգերով կենտրոնը վերազինելու 

համար, որոնք կապահովեն թիրախային պահպանվող տարածքներում բնական 
էկոհամակարգերի էկոլոգիական վիճակի մասին տվյալները: Կենտրոնը կունենա 

հետազոտական և զարգացման լաբորատորիաներ, ուսումնական դահլիճներ և 
հանրային միջոցառումների (մամուլի ասուլիսներ, աշխատանքային հանդիպումներ 

տեղական համայնքների և թիրախային խմբերի հետ, փորձագետների սեմինարներ, 
հանդիպումներ ծրագրի գործընկերների հետ և այլն) համար նախատեսված սրահ: 
Շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2020 թվականին և 
նախատեսված տևողությունը 12 ամիս է: 

Անդրսահմանային կենտրոն 
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Միջսահմանային կենտրոնի շենքը 2020-ի հունիսին 

Միջսահմանային կենտրոնի շենքը 2021-ի հունիսին
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Անցած տարվա ընթացքում BSB Eco Monitoring - ի հետազոտողների և փորձագետների 

համատեղ ջանքերը հանգեցրին երեք կարևոր փաստաթղթերի մշակմանը. 

 Անօդաչու թռչող սարքերով շրջակա միջավայրի դիտարկման տեխնոլոգիա; 

 Գետերի ջրի որակի և օդում փոշու չափման և մոնիթորինգի հեռավար 

տեխնոլոգիա 

 Բնական կենսամիջավայրերի և ինվազիվ տեսակների համատեղ մոնիթորինգի 

մեթոդաբանություն 

«Անօդաչու թռչող սարքերով շրջակա միջավայրի դիտարկման տեխնոլոգիան» 

ներառում է անօդաչու թռչող սարքերի շրջակա միջավայրի դիտարկման բոլոր 

ասպեկտները, ներառյալ փոքր անօդաչու թռչող սարքերը և շրջակա միջավայրի 

դիտարկումը, անօդաչու թռչող սարքերի հետազոտման տեսակները, անօդաչու թռչող 

սարքերի տարբեր տեսախցիկներ և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով շրջակա 

միջավայրի մոնիթորինգի ընթացակարգերը: 

«Գետերի ջրի որակի և փոշու օդում փոշու չափման և մոնիթորինգի հեռավար 

տեխնոլոգիա» փաստաթուղթը ներառում է բոլոր ասպեկտները անլար սենսորային 

ցանցերի օգտագործման համար՝ գետերում ջրի որակի և օդի որակի ուսումնասիրման 

համար, ներառյալ անլար փախանցիչների ցանցերը, անլար փոխանցիչների 

հանգույցների օդի որակի մոնիտորինգը, օդի որակի չափումների մասնիկների 

հայտնաբերումը, ջրի որակի չափման, ջրի որակի պարամետրերի և չափման 

տեխնիկայի, գետերի մոնիթորինգի համար: 

 
Այս տեխնոլոգիայի օգնությամբ կստեղծվի վիդեո բովանդակություն, որը կտանի 

կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի վրա դրա ազդեցության նոր 

գիտելիքների, դժվարամատչելի տարածքներում բուսականության, անտառների, 

կաթնասունների և թռչունների մոնիթորինգի: 

Երրորդ փաստաթուղթը՝ «Բնական միջավայրերի և ինվազիվ տեսակների համատեղ 

մոնիթորինգի մեթոդաբանություն», պարունակում է մոնիթորինգի 

Հետազոտություններ 
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ստորաբաժանումների ցանկ (տեսակներ և կենսամիջավայրեր): Ընտրվել է 69 

միավոր: Մոնիթորինգի ստորաբաժանումների ընտրությունը հիմնվել է դրանց 

պահպանման կարգավիճակի վրա՝ երկուսն էլ կախված են ազգային և միջազգային 

օրենսդրություններից (Բեռնի կոնվենցիա, ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակ, Բուլղարիայի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գիրք, Բուլղարիայի և 

Ռումինիայի անոթային բույսերի կարմիր ցուցակ և այլն): Բացի այդ, կլինի նաև 

ինվազիվ տեսակների ցանկը, որոնք ճանաչվել են որպես կենսաբանական 

բազմազանության սպառնալիք: Վեց կենսամիջավայրում կիրականացվի մոնիթորինգ 

ծրագրի պահպանվող տարածքների շրջանակներում. 3 Natura 2000 կենսամիջավայրի 

տեսակներ Դանուբ Դելտայում, 3 կենսամիջավայրեր «Դիլիջան» ԱՊ-ում, դրանք 

բոլորը ունեն պահպանման մեծ նշանակություն։  

 
Մենք սիրում ենք խոսել մեր աշխատանքի 

մասին:  

Միացե՛ք մեզ Facebook- ում կամ մեր կայքի 

միջոցով: 

 
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ․ 

 
website: https://bsbecomonitoring.net/ 

facebook: https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring- 
Project-100677948740069/ 

https://bsbecomonitoring.net/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/
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Մշակույթի, տեխնոլոգիայի, կրթության և զարգացման ասոցիացիա, 
Պլովդիվի համալսարան, Ստրանջա, Բուլղարիա 
Պրոֆ․  Նեվենա Միլեվա 
Հեռ․ +359-888-650653, հեռ․ +359-32-261400 

 E-mail: nevena.mileva@gmail.com 

 

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի 
Հայաստանյան գրասենյակ, Հայաստան 
Նունե Հարությունյան 
հեռ. +374 11 574743 
E-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org 

 

Ծրագրի գործընկերներ և կոնտակտային անձինք 

ԲՆության պահպանության միություն, Սաբուկո, Վրաստան 
Նատիա Ջավախիշվիլի 
հեռ․ +995 577 960 559 

E-mail: natia.javakhishvili@sabuko.ge 

Դանուբ Դելտա հետազոտությունների և զարգացման ազգային 
ինստիտուտ, Ռումինիա 
Սիլվիու Քովալիով 
հեռ. +40751179189 

E-mail: silviu.covaliov@ddni.ro 

mailto:nevena.mileva@gmail.com
mailto:nune.harutyunyan@rec-caucasus.org
mailto:natia.javakhishvili@sabuko.ge
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  Common borders. Common solutions.  

 

 

 

 
 

 

Մշակույթի, տեխնոլոգիայի, կրթության եվ զարգացման ասոցիացիա, 
Պլովդիվի համալսարան, Ստրանջա 

Պատրիարք Էվտիպիյ փող․16, Աթոպոլ, 
Բուլղարիա 

 հեռ. +359 888650653 
e-mail: aktorpus@gmail.com 
website: https://aktorpus.eu 

 
ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆՁ 
Պրոֆ․  Նեվենա Միլեվա 

հեռ․+359-888-650653, հեռ. +359-32-261400 
e-mail: nevena.mileva@gmail.com 

 

 

     

Ծրագրի գլխավոր գործընկեր 

Սևծովյան ավազանի համատեղ գործողությունների 2014- 2020 
ծրագիր 

Մշակույթի, տեխնոլոգիայի, կրթության և զարգացման ասոցիացիա, 
Պլովդիվի համալսարան, Ստրանջա, 2021 

Սևծովյան ավազանի համատեղ գործողությունների 2014- 2020 
ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրամիության և մասնակից 

երկրների կողմից․ Հայաստան, Բուլղարիա, Վրաստան, Հունաստան, 
Մոլդովա, Ռումինիա, Թուրքիա և Ուկրաինա։ 

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական 
օժանդակությամբ։ Այս հրապարակման բովանդակության համար 

պատասխանատու են բացառապես հեղինակները և ոչ մի դեպքում 

այն չի արտահայտում Եվրամիության տեսակետը։ 

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական 

օժանդակությամբ։ Այս հրապարակման բովանդակության համար 

պատասխանատու են բացառապես հեղինակները և ոչ մի դեպքում 

այն չի արտահայտում Եվրամիության տեսակետը։ 
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