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ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ապրիլ ամիսը հագեցած կլինի  լայնամասշտաբ ծառատունկերով 

 

1970 թվականից ի վեր ամբողջ աշխարհում ապրիլի 22-ը նշվում է որպես Երկրի 
օր`  իր շուրջը համախմբելով երկրի բնապահպանական խնդիրներով մտահոգ 
մարդկանց, կազմակերպությունների: Ամեն տարի գարնան երկրորդ ամիսը լի է 
միջոցառումներով, որոնց նպատակն է ոչ միայն հասարակության ուշադրության 
կենտրոնում  պահել բնապահպանական հարցերը, այլև խրախուսել  հասարակության 
տարբեր շերտերի  մասնակցությունը երկրի բնապահպանական խնդիրների լուծմանը:  

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը իր 
գործընկեր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հետ համատեղ Երկրի օրվա շրջանակներում 
կազմակերպում է մի շարք միջոցառումներ`  ընդգրկելով ոչ միայն Երևանը, այլև  Վայոց 
ձորի, Արարատի, Կոտայքի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի, Լոռու 
մարզերը: Ապրիլ ամիսը Երևանում և մարզերում  հատկապես հագեցած կլինի 
աղբահավաքի աշխատանքներով և ծառատունկերով, որոնց կմասնակցեն պետական 
այրեր, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դեսպանատների աշխատակիցներ, 
Հայաստանի տարբեր շրջանների դպրոցականներ, «Արևորդի» Էկո- ակումբների սաներ, 
կամավորներ:  

Ստորև ներկայացնում ենք ծառատունկերի հաջորդականությունը.  

1. 15.04. 10 , ժամը` 12.00-15.00, գյուղ Ուրծաձոր , Արարատի մարզ:  

Ծառատունկին մասնակցում են  հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, Արևորդի էկո-
ակումբի սաներ, կամավորներ: Ծառատունկը`  FPWC հիմնադրամի էկո ակումբի 
տարածքում: 



 

 

2. 17.04.10,  ժամը` 12.00-15.00, ք. Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզ: Ծառատունկին 
մասնակցում են  Հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, էկո-ակումբի սաներ, 
կամավորներ: 

Ծառատունկը` Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի հուշարձանի տարածքում:  

3. 17.04.10, ժամը` 12.00-15.00, ք.Վանաձոր, Լոռու մարզ: 

Միջոցառմանը և ծառատունկին մասնակցում են Լոռու Մարզպետարանի, 
Վանաձորի քաղաքապետարանի, ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներ, 
Հիմնադրամի աշխատակիցներ, էկո-ակումբի սաներ, կամավորներ: 
Միջոցառումը` Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում: 

Միջոցառումը` “Կանաչ Սերունդ Հայաստան” քարոզարշավի մեկնարկ, 
շարժական ավտոբուսի գործարկում, համերգ,  ծառատունկ:  

4. 18. 04. 10 , ժամը` 12.00-15.00, Գառնի, Գողթ , Կոտայքի մարզ:  Մասնակցում են 
Հիմնադրամի աշխատակիցներ, էկո-ակումբի սաներ, կամավորներ: Աղբահավաք  
Եկեղեցու բակում:  

5. 20.04. 10, ժամը` 12.00-15.00, Գյումրի, Շիրակի մարզ:  

Ծառատունկին մասնակցում են թիվ 30 դպրոցի անձնակազմը, Հիմնադրամի 
աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, կամավորներ:  Ծառատունկը`  թիվ 30 
դպրոցի բակում:  

6. 22. 04.10,  ժամը` 10.00-13.00, Երևան:  “Հիշողության պուրակի” հիմնադրում, 
ծառատունկ, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածք: Ծառատունկին 
մասնակցում են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դեսպանատների, 
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչեր, հիմնադրամի, ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի և Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի  աշխատակիցներ: 

7. 23.04. 10 , ժամը` 12.00-15.00, ք. Եղեգնաձոր , Վայոց ձորի մարզ: Աղբահավաք , 
Սխտորալեզ գետի հունի մաքրում: Մասնակցում են Հիմնադրամի 
աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, կամավորներ:  



 

 

8. 24. 04.10,  ժամը` 12.00-15.00, ք. Սիսիան, Սյունիքի մարզ: Ծառատունկ : 
Մասնակցում են Թիվ 3 դպրոցի անձնակազմը, Հիմնադրամի աշխատակիցներ, 
էկո ակումբի սաներ, կամավորներ: Ծառատունկը` թիվ 3 դպրոցի բակում:  

9. 25. 04. 10,  ժամը` 12.00-15.00, ք. Սիսիան, Սյունիքի մարզ : Աղբահավաք  
Հայրենական պատերազմի հուշահամալիրի տարածքում : Մասնակցում են 
Հիմնադրամի աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, կամավորներ: 

10. 28. 04. 10, ժամը` 12.00-15.00, գ. Նորատուս, Գեղարքունիքի մարզ, , Ծառատունկ: 
Մասնակցում են  Թիվ 1 մակնապարտեզի անձնակազմ, Հիմնադրամի 
աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, կամավորներ: Ծառատունկը` Թիվ 1 
մակնապարտեզի բակում:  

11. 29. 04. 10,  ժամը` 12.00-15.00, գ. Նորատուս, Գեղարքունիքի մարզ:  Աղբահավաք: 
Մասնակցում են  Հիմնադրամի աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, 
կամավորներ: 

Աղբահավաքը` Եկեղեցու բակում: 

12.  30.04.10, ժամը` 12.00-15.00, ք. Դիլիջան, Տավուշի մարզ:  Ծառատունկ: 
Մասնակցում են   Հիմնադրամի աշխատակիցներ, էկո ակումբի սաներ, 
կամավորներ: Ծառատունկը` “Դիլիջան” ազգային պարկում: 

  

 

 

 

 

 


