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ԿովկասյանԿովկասյանԿովկասյանԿովկասյան    մրտավարդիմրտավարդիմրտավարդիմրտավարդի    Rhododendron caucasicumRhododendron caucasicumRhododendron caucasicumRhododendron caucasicum    LLLL.... 
պահպանության խնդիրները պահպանության խնդիրները պահպանության խնդիրները պահպանության խնդիրները Գուգարքի տարածաշրջանի Գուգարքի տարածաշրջանի Գուգարքի տարածաշրջանի Գուգարքի տարածաշրջանի 

Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում     
Մխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան Հասմիկ    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. Կովկասյան մրտավարդ, բուսուտ, ռելիկտային տեսակ, 

կենսաբազմաձևության պահպանություն, մերձալպյան գոտի, հազվագյուտ 
տեսակ, արեալ 

Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանությունն իրականացնում 
են ԲՀՊՏ-ները: Դրանցում կենտրոնացած է ֆլորայի և ֆաունայի տեսակային 
կազմի 60-70%-ը, այդ թվում` հազվագյուտ, կրիտիկական վիճակում գտնվող, 
վտանգված և էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը [ՀՀ Կենսաբանա-
կան բազմազանության մասին կոնվենցիա 5-րդ Ազգային զեկույց, 2014թ., 10]: Լո-
ռու մարզի Մարգահովիտի Մրտավարդենիների պուրակը մեկն է բնության հա-
տուկ պահպանվող տարածքներից, որտեղ պահպանության տակ է վերցրած կով-
կասյան մրտավարդ տեսակը՝ Rhododendron caucasicum Rhododendron caucasicum Rhododendron caucasicum Rhododendron caucasicum L.: : : :     

Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի տարածաշրջանում 1959թ. կազմավորվել է 
Կովկասյան մրտավարդի Մարգահովիտի արգելավայրը՝ ծովի մակերևույթից 
1900-2300մ բարձրության սահմաններում, մոտ 1000 հեկտար մակերեսով, ՀՍՍՀ 
.Ս.Ս. 29.02.1959թ. թիվ 20 որոշմամբ: Ռելիկտային կովկասյան մրտավարդի 
թփուտները հանդիպում են նաև Հալապ լեռնաշղթայի հյուսիսահայաց լանջերին՝ 
2200-2800 (3000) մ բարձրություններում[4]: Անտառի վերին գոտում տարածված 
համակեցություններից մեկը գետնատարած թփային համակեցություններն են, 
որոնք Գուգարքի տարածաշրջանում ներկայացվում են հիմնականում կովկաս-
յան լեռնավարդի թփուտներով:  

Մեր ուսումնասիրության առարկան եղել է կովկասյան մրտավարդը՝ 
Rhododendron caucasicum L. տեսակը, որը համարվում է ռելիկտային: Լոռու մար-
զում աճող բուսատեսակներից 47-ն ընդգրկված են ՀՀ Կարմիր գրքում [Ազգային 
զեկույց, 2014թ., էջ16]:  

Մարգահովիտի անտառները զբաղեցնում են 3900հա տարածք [2, 89]:  
Այդ բուսուտը հայտարարված է արգելավայր, իսկ մրտավարդը՝ որպես եր-

րորդական դարաշրջանից պահպանված ռելիկտ և մեծ հետաքրքրություն ներկա-
յացնող տեսակ, գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում [10] (Նկ.1):  

Մերձալպյան գոտու դենդրոցենոզների կազմում հանդիպող հիմնական տե-
սակներն են հացենի սովորական՝ Fraxinus excelsior, կովկասյան լորենի՝ Tilia 
caucasica, թխկի սրատերև՝ Acer platanoides և թխկի դաշտային՝ A. campestre, արո-
սենի սովորական՝ Sorbus aucuparia, ուռենի այծատերև կամ այծուռենի՝ Salix 
carpea, տանձենի կովկասյան՝ Pyrus caucasica, մրտավարդ կովկասյան՝ 
Rhododendron caucasicum, թանթրվենի սև՝ Sambucus nigra, մասրենի՝ Rosa canina, 
մոռենի սովորական՝ Rubus idaeus, հաղարջենի ալպիական՝ Ribes alpine: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1.1.1.1.ԿովկասյանԿովկասյանԿովկասյանԿովկասյան    մրտավարդիմրտավարդիմրտավարդիմրտավարդի    թուփթուփթուփթուփ, , , , Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017
 
Մարգահովիտի տարածքում, որտեղ գտնվում են Մարգահովիտ

վո, Ֆիալետովո գյուղերը, հսկայական տարածքներ անտառազուրկ
յին թեքությունները կիսով չափ զբաղեցված են անտառով: Հարավային
թյունները անտառազուրկ են, միայն տեղ-տեղ հանդիպում են մարդածին
մնացորդային կաղնուտներ: Ուսումնասիրությունները ցույց են
կինում դրանք պատված են եղել անտառկազմող բազմաթիվ տեսակներով
բակի կանյոնի վրա մարդածին ճնշումը բավականին երկարատև
պատճառ է դարձել բնական համակարգերի տրանսֆորմացիայի
բնույթը և ինտենսիվությունն անուղղակի կախված են եղել մարդու
զարգացման աստիճանից: Քաղաքակրթության վերաճին զուգընթաց
մից մարդու շահագործումը ձևափոխվել է մարդու կողմից բնության
ման: Ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ հողային պայմանները
ընդոտել անտառի գոյատևմանը, որը ենթարկվել է մարդու կողմից
Դարերի ընթացքում անտառը սիստեմատիկաբար հատվել է բնակչության
մից զբաղեցրած տարածքի ընդարձակմանը զուգընթաց, մանավանդ
րածքն ազատվել է գյուղատնտեսական գործունեության համար
տարածքները մաքրվել են այնքան, որքան այդ հողերը նպատակահարմար
սանելի են եղել արդյունաբերական և տնտեսական տեսանկյունից
պատմական քարտեզների վրա՝ կարելի է ենթադրել, որ վերջին
թացքում անտառի զբաղեցրած մակերեսը կրկնակի կրճատվել է
249]: 

Տեսակի տարածման արեալի կրճատումը տանում է դեպի
արեալի սահմանների ձևավորում, իսկ տվյալ տեսակը համարվում
լիկտները հնագույն ֆլորաների` երրորդական դարաշրջանի

 
Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017Մարգահովիտ, 2017թթթթ....    

Մարգահովիտ, Լերմոնտո-
անտառազուրկ են: Հյուսիսա-

Հարավային թեքու-
մարդածին ծագման 
են տալիս, որ նախ-
տեսակներով: Փամ-

երկարատև է եղել, որն էլ 
տրանսֆորմացիայի: Վերջինիս 

մարդու մշակույթի 
զուգընթաց մարդու կող-

բնության շահագործ-
պայմանները չեն կարող խոչ-

կողմից ոչնչացման: 
բնակչության կող-

մանավանդ երբ տա-
համար: Անտառային 

նպատակահարմար և հա-
տեսանկյունից: Հենվելով 
վերջին 250 տարվա ըն-

է [8, 22-37; 6, 242-

դեպի ռելիկտային 
համարվում է ռելիկտ: Ռե-

դարաշրջանի պոլտավական, 
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հնագույն միջերկրածովային և տուրգայական բուսականության մնացորդներ են 
[Ժ.Հ.Վարդանյան, 2005թ.]: Երրոդական ժամանակներից մեզ հասած ռելիկտային 
տեսակներից Հայաստանում հանդիպում են 29 ցեղի 31 տեսակներ, որոնք աճում 
են որոշակի ապաստարաններում (ռեֆիգիում): Այդ տեսակներն աճում են հիմ-
նականում երրորդական ռելիկտային ֆլորայի որոշակի օջախներում՝ հյուսի-
սարևելյան շրջաններում: Դրանց մեջ հանդիպում են ինչպես կոլխիդյան, այնպես 
էլ հիրկանյան տարրեր [Վարդանյան Ժ., 2005թ.]: Կոլխիդային տարրերից է կով-
կասյան մրտավարդը՝ Rhododendron caucasicum L.:  

Հյուսիսային Հայաստանում մրտավարդի մացառները հանդիպում են մինչև 
3000մ.բ. վրա [А.К. Магакян, 1953, А. Абраамян, 1958] և զբաղեցնում են շուրջ 
10000հա տարածք: Հյուսիսային Հայաստանում կովկասյան մրտավարդը հանդի-
պում է հյուսիսային դիրքադրության լանջերի վրա, կիրճերում՝ 2000-2700մ.ծ.մ.բ 
վրա՝ առանձին ոչ մեծ հետքերով և եզակի թփերով: Ըստ Մաղաքյանի [А.К. 
Магакян, 1953]՝ Հյուսիսային Հայաստանում մրտավարդը գրեթե չի հասնում ան-
տառի վերին սահմանին, դրանք մեկուսացված են անտառի վերին գոտուց մար-
գագետնային ասսոցիացիայով: Սակայն պետք է նշել, որ Մարգահովիտ և Ֆիո-
լետովո գյուղերի արանքում մրտավարդի մացառները ոչ միայն հասնում են ան-
տառի վերին գոտուն, այլ առանձին տեղերում մտնում են անտառային գոտի՝ 
առաջացնելով թփային սինուզիաներ կեչուտներում: Պետք է ենթադրել                 
(А. Абраамян, 1958), որ անցյալում Հայաստանում մրտավարդի ցանքերը զբաղեց-
րել են ընդարձակ արեալ: Կովկասյան մրտավարդի տարածման արեալի հետա-
զոտությունը ներկայումս էլ գտնվում է գիտնականների ուշադրության կենտրո-
նում [7, 117-119 ]:  

Մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում այդ նույն տարածքում մենք հան-
դիպել ենք մրտավարդի բուսուտների ծովի մակարդակից 2600մ բարձրության 
վրա: Կարելի է ենթադրել, որ այն տարածքներում, որտեղ մարդածին ճնշումը 
թույլ է, մրտավարդը իր համար բարենպաստ էկոլոգիական պայմաններում զբա-
ղեցնում է նոր տարածքներ՝ բարձրանալով դեպի վեր և մխրճվելով ալպիական 
գոտու մեջ: Ուստի անհրաժեշտ է Մրտավարդի արգելավայրի սահմանների 
ճշգրտումը (Նկ.2).     

Ըստ վերջին գույքագրման տվյալների [4, 126-129]՝ նրա զբաղեցրած տարա-
ծությունը Հայաստանում կազմում է մոտ 2000 հա:  

Ենթալպյան բուսականությունը լեռնային շրջաններում զբաղեցնում է հա-
տուկ գոտի, որի տարածման բարձրությունը պայմանավորված է տեղանքի աշ-
խարհագրական դիրքից: Այստեղ անտառային գոտուն բնորոշ են յուրահատուկ 
բուսական տիպեր, որոնք, կախված լեռնաշխարհից, միմյանցից տարբերվում են: 
Դրանք տարածվում են անտառների և ալպիական գոտու անցման հատվածում, 
որտեղ առկա են մարգագետնային, մարգագետնատափաստանային տիպի ֆոր-
մացիաներ, լեռնավարդի թփուտներ, որոնք այս գոտում առաջացնում են անտառ-
մարգագետնային, անտառ-բարձրախոտային, անտառ-լեռնավարդ համակեցու-
թյուններ: 

Մեր ուսումնասիրություններից գալիս ենք եզրակացության, որ  
• Կովկասյան մրտավարդը Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գո-



– 49 – 

տում զբաղեցնում է նոր տարածքներ՝ ընդարձակելով իր 
մանները այն վայրերում, որտեղ մարդածին ճնշումը նվազում

• Անհրաժեշտ է կատարել գույքագրման աշխատանքներ Մարգահովիտի 
մրտավարդենիների պուրակի սահմանները ճշգրտելու նպատակով:
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РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: рододендрон, кавказский, заросли, реликтовый вид, 

сохранение биоразнообразия, субальпийский пояс, редкий вид, ареал 
Рододендрон кавказский распространен в субальпийском поясе над верхней 

границей леса села Маргаовит. Популяция вида расширяет свои границы в местах, 
где давление антропогенного фактора незначительнo. Необходимо провести инвен-
таризацию для уточнения границ аллеи рододендрона кавказского. Аллея рододенд-
рона окрестностей Маргаовита Лорийской области является единственной особо 
охраняемой территорией, где под охрану взят вид Rhododendron caucasucum L. 

    
    

The The The The TTTTask of ask of ask of ask of PPPProtecting the rotecting the rotecting the rotecting the RRRRhododendron of hododendron of hododendron of hododendron of     
the Caucasian the Caucasian the Caucasian the Caucasian Rhododendron Rhododendron Rhododendron Rhododendron CCCCaucasucumaucasucumaucasucumaucasucum    of the of the of the of the SSSSubalpine ubalpine ubalpine ubalpine BBBBelt of elt of elt of elt of     

the Gugark the Gugark the Gugark the Gugark RRRRegion over the egion over the egion over the egion over the UUUUpper pper pper pper BBBBoundary of the Margaovite oundary of the Margaovite oundary of the Margaovite oundary of the Margaovite FFFForestorestorestorest    
MMMMkhkhkhkhitaryan itaryan itaryan itaryan HaHaHaHasmiksmiksmiksmik     

SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: Caucasian Rhododendron, vegetable, relict type, biodiversity 

preservation, subalpine-belted, rare species, areal 
The Caucasian Rhododendron is distributed in the subalpine belt over the upper 

boundary of the forest of the village of Margaovit. The species population expands its 
boundaries in places where the pressure of the anthropogenic factor is negligible. It is 
necessary to make an inventory to clarify the boundaries of the alley of the 
Rhododendron Caucasian. The rhododendron alley of the surroundings of the 
Margaovite of the Lori region is the only specially protected terror, where the species 
Rhododendron Caucasian is taken under protection. 

        


