«Դիլիջան» ազգային պարկ
«Դիլիջան» ազգային պարկի 33 765 հա տարածքը Հայաստանի բնաշխարհի եզակի անկյուններից է,
որն առանձնանում է հարուստ և յուրօրինակ կենսաբազմազանությամբ, մեզոֆիլ անտառային
լանդշաֆտների, գիտական, ճանաչողական և տնտեսական բարձր արժեքներ ունեցող առանձին
էկոհամակարգերի

ու

բնության

հուշարձանների

բնապահպանական,

գիտաճանաչողական,

առողջապահական և ռեկրեացիոն բարձր արժեքներով:
`Ազգային պարկը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան մասում` Փամբակի,
Արեգունու, Միափորի լեռնաշղթաների լանջերին, Աղստև և Գետիկ գետերի ավազաններում` ծովի
մակարդակից 1070- 2900մ բարձրությունների վրա: Ընդգրկում է հիմնականում Տավուշի մարզը, փոքր
հատվածներով

նաև՝

Լոռու

և

Գեղարքունիքի

մարզերը»:

Բնականժառանգության,

որպեստուրիզմիևռեկրեացիայիռեսուրս,
անկրկնելիօբյեկտներենհանդիսանումԱղավնավանքիկենուպուրակը, Հաղարծինիհաճարկուտները,
Խաչարձանի կաղնուտները, Պարզ և Գո շլճերը:

ԵՐԹՈՒՂԻ №1:ք. Դիլիջան – Մաթոսավանք

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհով անցեք 3կմ և թեքվեք
դեպի աջ` Աբովյան փողոց: Անցնելով 2.8 կմ՝ կհասնեք մեկնարկի կետին:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից իջնելով մոտ 50մ գրունտային ճանապարհով` կհասնեք Բլդան գետին: Գետակը
անցեք կամուրջով, այնտեղ տեղադրված տաղավարում դուք կարող եք հանգստանալ, սնվել և
ձեր

ծարավը

հագեցնել

սառնորակ աղբյուրի կենարար ջրով։ Այնուհետև, շարունակելով

ճանապարհը, անցեք արգելափակոցի կողքով և սկսեք լանջն ի վեր բարձրանալ: Շարունակելով
բարձրանալ ոլորապտույտ ճանապարհով` կհանդիպեք ճամփաբաժանի. ընտրեք կենտրոնականը:
Բարձրանալով

մոտ 400մ`

թեքվեք

ձախ

և շարունակեք ճանապարհը փոքրիկ, խոտածածկ

արահետով: Անցնելով մոտ 200մ վայրի խնձորենիներով շրջապատված տարածքով` դուք կհասնեք
Մաթոսավանքին:

Երթուղու տևողությունը՝ 1.5 ժամ (45
րոպե մեկ ուղղությունը),
Հեռավորությունը՝

1.2

կմ

մեկ

ուղղությունը,
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1401մ 1520մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ №2:ք. Դիլիջան - Ջուխտակվանք – Մատուռ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհով անցեք 3կմ և թեքվեք
դեպի աջ` Աբովյան փողոց: Անցնելով 2.8կմ՝ կհասնեք մեկնարկի կետին:

Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից շարունակեք քայլել աջակողմյան

գրունտապատ

ճանապարհով: 600-700մ

քայլելուց հետո կհասնեք Ջուխտակ վանքին: Ջուխտակ վանք անվանումը ժողովրդական է։
Ջուխտակը ունի երկու եկեղեցի` (որից էլ ստացել է իր անունը` «Ջուխտ», ինչը նշանակում է զույգ)
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Ջուխտակ վանքը հիմնադրվել է 11-12
դարերում։ Վանքերից 200մ հյուսիս-արևելք գտնվող տաղավարում կարող եք հանգստանալ և օգտվել
սառնորակ աղբյուրի ջրից: Շարունակեք ճանապարհը փոքրիկ ձորակի ձախ ափով և 300 մետրից
թեքվեք աջ և անցնելով ձորակը` սկսեք լանջն ի վեր բարձրանալ: Բլրի գագաթ հասնելուց հետո, եթե
շարժվեք աջ, ապա կտեսնեք հնադարյան տապանաքարեր: Շարունակեք ձեր ուղին և անցեք ֆերման,
որից հետո անցեք առվակը հին, փայտաշեն կամուրջով: Անցնելով ևս 500մ` կհասնեք տաղավարների:
Անցնելով 200-250մ` կհանդիպեք ճամփաբաժանի, ընտրեք դեպի աջ տանող ճանապարհը և քայլելով
600մ` կհասնեք խորհրդավոր Մատուռին:

Երթուղու

տևողությունը՝

1.5

ժամ

(հեռավորությունը՝ 3 կմ),
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ միակողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1401մ - 1510մ,
Ճանապարհի

վիճակը՝

անտառային ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

գրունտային,

ԵՐԹՈՒՂԻ №3:ք. Դիլիջան (Շամախյան) - Հաղարծինվանք

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ։
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհով անցեք 2.5կմ և թեքվեք
դեպի աջ` Շամախյան թաղամաս: Անցնելով մոտ 3կմ՝ կհասնեք մեկնարկի կետին:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից շարունակեք քայլել աջակողմյան գրունտապատ ճանապարհով: 1.2կմ քայլելուց
հետո կհասնեք առվակի: Այստեղից ճանապարհը (2.8կմ) շարունակվում է առվակի հոսքին հակառակ,
պարբերաբար անցնելով առվակի աջ կամ ձախ կողմը: Երթուղու այս հատվածում առկա են մի քանի
տաղավարներ, որտեղ կարող եք հանգստանալ, սնվել, պատսպարվել արևից և անձրևից: Առվակի
աջակողմյան հատվածում` ճանապարհից 20մ հեռավորության վրա, կհանդիպեք հնադարյան մի
փոքրիկ մատուռի: Այս հատվածում առկա են նաև մի քանի ֆերմաներ, որտեղից կարող եք ձեռք
բերել էկոլոգիապես մաքուր կաթնամթերք: Այնուհետև ճանապարհը սկսում է հեռանալ առվակից:
Շարունակեք ձեր ուղին լանջն ի վեր բարձրացող ճանապարհով: Անցնելով 1կմ` կհասնեք
ճամփաբաժանի: Շարունակեք արշավն աջակողմյան ճանապարհով: Անցնելով 1.4կմ՝ դուք կհասնեք
մի գեղեցիկ մարգագետնի, որի ձախ կողմում բարձր ժայռեր են: Շարունակելով ճանապարհը` 600մից կհասնեք երթուղու ամենաբարձր կետին (2150մ), որտեղից ձեր առջև բացվում է ազգային պարկի
գեղեցիկ

համայնապատկերը:

Այնուհետև

շարունակեք

ձեր ուղին լանջն ի վայր

ճանապարհով, որն անցնում է երփներանգ ծաղիկներով շրջապատված
այնուհետև`

անտառով:

Անցնելով

5կմ` կհասնեք միջնադարյան

իջնող

մարգագետիններով,

Հայաստանի

հոգևոր

և

մշակութային կենտրոն Հաղարծին վանական համալիր: Համալիրի մեջ մտնող շինությունները
հիմնականում 12-13-րդ դարերի կառույցներ են:
Երթուղու տևողությունը՝ 5 ժամ (հեռավորությունը՝
12 կմ),
Նշանների առկայությունը՝ առկա չեն,
Ճանապարհի տեսակը՝ միակողմանի,,
Բարդության աստիճանը՝ բարդ,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1440մ -2574մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային, անտառային
ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ №4:Պարզլիճ – Գոշավանք

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից դեպի Իջևան տանող ճանապարհով անցեք 6.5 կմ և «Պարզ լիճ»
ցուցանակի մոտից թեքվեք աջ: Անցնելով մոտ 10 կմ` կհասնեք Պարզ լճին, որն էլ հանդիսանում է
երթուղու մեկնարկը:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Այս երթուղին սկսվում է Պարզ լճից: Լճի ձախ ափով անցնող արահետով սկսեք ձեր երթուղին:
Ճանապարհը շարունակվում է փարթամ բուսականությամբ պատված անտառներով: Անցնելով
500-600մ` դուք արահետի աջ կողմում կտեսնեք խաչքարեր: Շարունակեք առաջ շարժվել
ճանապարհով այնքան ժամանակ, մինչև հանդիպեք գետակի: Անցեք գետակը և շարժվեք բլուր
բարձրացող ճանապարհով: Քայլելով 1.3-1.5 կմ` արահետը կթեքվի ձախ և կհատի երկրորդ գետակը:
Շարունակեք հողային ճանապարհով վերև բարձրանալ, որից հետո այն կթեքվի դեպի ձախ: Անցնելով
400մ` ճանապարհը դուրս կգա մի ընդարձակ մարգագետին: Անցեք մարգագետինը և շարունակեք
ձեր ճանապարհը դեպի Գոշ գյուղ և 2.5 կմ անցնելուց հետո կհասնեք Գոշավանք: Գոշավանք (Նոր
Գետիկի վանք) անունը ստացել է 1213 թ.` Մխիթար Գոշի պատվին, ով 1188-ին, իշխան Իվանե
Զաքարյանի աջակցությամբ, հիմնադրել է վանքը: Այն ունեցել է վարժարան, համալսարան ու
ճեմարան, վանքում նաև ընդօրինակվել, գրվել և պահվել են բազմաթիվ ձեռագրեր: Հարուստ է
երթուղու բուսական աշխարհը:

Երթուղու

ընթացքում

կարող

եք

հանդիպել

կռատուկ

Պալադինիի, մասրենի, սրոհունդ խոցված, խնկածաղիկ սովորական, սինդրիկ, ազնվամորի և այլն:
Հարուստ է նաև երթուղու ֆաունան: Պարզ լճի շրջակայքում կարելի է հանդիպել երկկենցաղների
տարբեր տեսակների: Երթուղու ընթացքում հնարավոր է նկատել անտառային կատու, ականջեղ
ոզնի, այծյամ (եղնիկ), աղվես և նապաստակ:

Երթուղու տևողությունը՝ 2.5 ժամ (հեռավորությունը՝ 7.5
կմ):
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ միակողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1354մ -1230մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային,
անտառային ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ №5:ք. Դիլիջան - Թթուջուր - Պարզլիճ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք դեպի քաղաքի կենտրոնական հրապարակ տանող
ճանապարհով,

այնուհետև

բարձրացեք

Թախտա

թաղամաս,

որտեղ

գտնվող

մանկական

առողջարանի հարակից տարածքից սկսվում է երթուղին:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից

անցնելով 800մ՝ կհանդիպեք տաղավարի: Շարժվեք առաջ և մոտ 400մ

անցնելուց հետո անցեք առվակը ու մի փոքրիկ բարձունք հաղթահարելուց հետո դուրս կգաք բացատ:
Շարունակելով քայլել հիմնական ճանապարհով` դուք կհասնեք «Պուճուր Դիլի» սրբատեղի, որտեղ
առկա են քանդված մատուռի հետքեր և հին խաչքարեր: Տարածքում առկա է տաղավար, որտեղ դուք
կարող եք հանգստանալ և ձեր ծարավը հագեցնել սառնորակ աղբյուրի կենարար ջրով: Շարժվելով
առաջ` կհանդիպեք ճամփաբաժանի, թեքվեք ձախ և այդտեղ գտնվող տաղավարի մոտով անցնող
արահետով

իջեք

Թթու ջրի աղբյուրի մոտ: Ջուրը խմելու է և ունի բուժիչ ու կազդուրիչ

հատկություններ: Այնուհետև անցեք առուն և արահետով բարձրացեք ու մտեք անտառ: Անցնելով 1.5
կմ` թեքվեք աջ և արահետով բարձրանալով անցեք առվակը: Քայլելով առաջ` Բուսաբանական
գիտահետազոտական ինստիտուտի տարածքի մոտից դուրս եկեք Պարզ լիճ տանող ասֆալտե
ճանապարհ և թեքվեք աջ: 1.2 կմ անցնելուց հետո անտառում քայլել ցանկացողները կարող են
ընտրել աջակողմյան հողային ճանապարհը և անտառի միջով իջնել լճի մոտ: Արշավի ընթացքում
դեղաբույսերից

կարող

եք

հանդիպել կտտկենի,

տատրակ,

մասրենի,

ուտելի

բույսերից`

ազնվամորի, մոշ, սինդրիկ: Հարուստ է նաև երթուղու ֆաունան: Պարզ լճի շրջակայքում կարելի է
հանդիպել երկկենցաղների տարբեր տեսակների, իսկ հարակից

տարածքներում`

Միջազգային

Կարմիր գրքում գրանցված սև փայտփորի, կարմրաթև մագլցողի, եվրոպական ճնճղաճուռակի:

Երթուղու տևողությունը՝ 3.5 ժամ (հեռավորությունը՝ 10
կմ),
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ միակողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1381մ -1420 (թթու ջուր) 1354մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային, անտառային
ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ №6:Աղավնավանք - Կենու պուրակ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք Իջևան տանող մայրուղով: Անցնելով 16կմ` թեքվեք
աջ` դեպի Ճամբարակ: Անցնելով ևս 11 կմ` մտեք Աղավնավանք գյուղ և գյուղամիջից սկսեք ձեր
արշավը:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից շարունակեք քայլել առվակի հարակից ճանապարհով։ Անցնելով 700-800մ`
ճանապարհի

ձախ

մասում

կհանդիպեք մամռապատ

ժայռաբեկորների։ Շարունակելով

ճանապարհը` կհասնեք Աղավնավանքի 11-13-րդ դարերում կառուցված

Սուրբ

Աստվածածին

եկեղեցուն։ Եկեղեցուց դեպի հարավ-արևելք պահպանվել են շինությունների մնացորդներ, որոնք,
հավանաբար, եղել են միաբանության բնակելի և տնտեսական շենքերը։ Եկեղեցուց արևելք
տարածվում են գյուղատեղիի ավերակներ, որոնք ծածկված են խիտ անտառներով։ Եկեղեցուց 100մ
հեռավորության վրա

գտնվում է գեղեցիկ, փայտաշեն տաղավար, որտեղ դուք կարող

եք

հանգստանալ, սնվել և ձեր ծարավը հագեցնել սառնորակ աղբյուրի կենարար ջրով։ Այս տարածքում
է գտնվում Կարմիր գրքում գրանցված հատապտղային կենու ամենամեծ պուրակն Անդրկովկասում։
Կենին աճում է խիստ դանդաղ՝ տարեկան մոտ 1.5-2.5 սմ։ Այստեղ դուք կարող եք հանդիպել 300400 տարեկան ծառերի, որոնք ունեն մինչև 25մ բարձրություն և 80-100սմ տրամագիծ։ Կենին
հանդիսանում է երկարակյաց ծառատեսակ՝ ապրում է մինչև 1000 տարի։ Հարուստ է նաև երթուղու
ֆլորան, արշավի ժամանակ կարող եք հանդիպել ձիաձետ դաշտային, խնկածաղիկ սովորական,
կտտկենի խոտային, պապլոր դժգույն, ազնվամորի, դաղձ և շատ այլ բուսատեսակներ։ Ֆաունայի
ներկայացուցիչներից կարող եք հանդիպել եղնիկի և ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված
սև փայտփորի։

Երթուղու տևողությունը՝1.5 ժամ մեկուղղությունը
(հեռավորությունը՝1.7 կմմեկուղղությունը):
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1052մ -1239մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ №7:Հաղարծին գյուղ – Աբեղաքար

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք Իջևան տանող մայրուղով: Անցեք Հաղարծին գյուղը և
700 մ-ից թեքվեք դեպի ձախ ու սկսեք ձեր արշավը:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից գրունտային ճանապարհով լանջն ի վեր 400 մ բարձրանալուց հետո ձեր առջև
կբացվի

Հաղարծին

գյուղի

գեղեցիկ

համայնապատկերը:

Շարժվեք

առաջ`

անցեք

գյուղի

գերեզմանատունը և 500մ քայլելուց հետո կհանդիպեք ճամփաբաժանի` ընտրեք ձախակողմյան
ճանապարհը և 700 մ անցնելուց հետո` ճանապարհի աջ և ձախ մասերում կտեսնեք տաղավարներ,
որտեղ կարող եք հանգստանալ, սնվել ու օգտվել սառնորակ աղբյուրից: Շարունակելով քայլել
հիմնական ճանապարհով` կրկին կհանդիպեք ճամփաբաժանի: Ընտրելով ձախակողմյանը` քիչ հետո
ճանապարհի աջ մասում կնկատեք հնադարյան խաչքարեր: Շարունակելով քայլել` հաջորդ
ճամփաբաժանից թեքվեք ձախ և անցնելով 1.6 կմ` կհասնեք Աբեղաքարի ստորոտին: Դուրս եկեք
հիմնական ճանապարհից և խոտածածկ արահետով

500մ լանջն

ի վեր բարձրանալով` հասեք

Աբեղաքարի գագաթ )երթուղու ավարտ): Այստեղից ձեր առջև կբացվի Աղստև գետի հովտի և մի քանի
գյուղերի

գեղեցիկ

համայնապատկերը,

իսկ ձեր հետևում կլինեն հսկայական ժայռերն ու

քարայրները: Երթուղու ընթացքում դեղաբույսերից կարող եք հանդիպել ծտի խնձոր, մասրենի, սզնի
թեքբաժակ: Ուտելի բույսերից` բալդրղան առաջասիական, դաղձ, սինդրիկ: Անտառում կարող եք
նկատել եղնիկի նստելատեղեր, վազվզող նապաստակներ: Աբեղաքարի գագաթից ձեր առջև բացվող
հիասքանչ անտառային լանդշաֆտը լրացնում են օդում սավառնող բազեներն ու արծիվները:
Գագաթից երևացող քարայրները եղնիկների ու այլ կաթնասունների բնադրավայրեր են:

Երթուղու տևողությունը. 4 ժամ (2 ժամ մեկ
ուղղությունը)
Հեռավորությունը՝ 5.5 կմ մեկ ուղղությունը,
Նշանների առկայությունը՝ առկա չեն,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ բարդ,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1075մ - 1550մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային ճանապարհ,
խոտածածկ արահետ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ№8:ք. Դիլիջան – Այրիդաշտ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհով անցեք 2.5կմ և թեքվեք
դեպի աջ` Շամախյան թաղամաս: Անցնելով մոտ 3կմ՝
կհասնեք մեկնարկի կետին: Երթուղու ամփոփ նկարագիրը։

Մեկնարկի

կետից

շարունակեք

քայլել կենտրոնական գրունտապատ ճանապարհով: Անցնելով 500մ կհանդիպեք ճամփաբաժանի`
թեքվեք ձախ: Շարունակեք

քայլել

հիմնական ճանապարհով: 3 կմ

անցնելուց

հետո

կրկին

կհանդիպեք ճամփաբաժանի` ընտրեք ձախակողմյան ճանապարհը: Այստեղից պարզ երևում է
«Կ» տառին նմանվող քարը: Շարունակեք ձեր ուղին` դուրս չգալով հիմնական ճանապարհից, և
անցնելով մոտ 1 կմ ճանապարհի աջ մասում կհանդիպեք սառնորակ աղբյուրի: Շարունակելով
ճանապարհը կհասնեք ամառային սարատեղ, որտեղից կարող եք ձեռք բերել էկոլոգիապես մաքուր
կաթնամթերք: Այստեղից դեպի աջ` մոտ 500մ

հեռավորության

վրա,

Աստղանա

քարն

է:

Շարունակեք ձեր արշավը` դուրս չգալով հիմնական ճանապարհից, մինչև Այրի քարի ստորոտ:
Այստեղ առկա է տաղավար, որտեղ կարող եք հանգստանալ, սնվել և օգտվել սառնորակ աղբյուրի
կենարար ջրից: Այնուհետև ցանկացողները կարող են բարձրանալ քարի գագաթը (երթուղու
ավարտ): Այստեղից ձեր առջև կբացվի ազգային պարկի գեղեցիկ ու անկրկնելի համայնապատկերը:
Երթուղու ընթացքում դեղաբույսերից հանդիպում են գնարբուկ խոշորաբաժակ, սզնի, մասրենի:
Ոտելի

բույսերից

հանդիպում

է

ավելուկ

վահանաձև,

ուրց Կոչիի, ազնվամորի, փիփերթ:

Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից կարելի է տեսնել Կարմիր գրքում գրանցված
հայկական որոր, կապույտ քարակեռնեխ, օձակեր արծիվ և այլն: Ենթալպյան մարգագետիններում
կարող եք տեսնել նաև լոր: Բացառված չէ գայլ, աղվես, գորշ արջ և նապաստակ տեսնելը, քանի
որ նրանց բնադրավայրերը հարակից են երթուղուն:

Երթուղու տևողությունը. 7 ժամ (3.5 ժամ մեկ
ուղղությունը)
Հեռավորությունը՝ 8կմ մեկ ուղղությունը։
Նշանների առկայությունը՝ առկա չեն,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ բարդ,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1401մ - 1520մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ№9:Գոշավանք - Գոշ(Տզրկա) լիճ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք Իջևան տանող մայրուղով: Անցնելով 16կմ` թեքվեք
աջ` դեպի Գոշ գյուղ: Անցնելով 7 կմ` կհասնեք Գոշավանք (երթուղու մեկնարկ):
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Մեկնարկի կետից ասֆալտապատ ճանապարհով քայլեք հետ` դեպի մայրուղի: Առաջին աջակողմյան
ճանապարհով, որը գտնվում է եկեղեցուց մոտ 150մ հեռավորության վրա, թեքվեք աջ: Գրունտային
ճանապարհի սկզբնամասից մոտ 50մ հեռավորության վրա կհանդիպեք փոքրիկ առվակի, որի վրա
կառուցված է փայտե կամուրջ: Անցեք առվակը և շարունակեք քայլել հիմնական ճանապարհով:
Անցնելով 500մ` կհանդիպեք ևս մի առվակի, որից հետո ճանապարհը դառնում է բավականին
զառիվեր: Շարունակելով քայլել՝ կհանդիպեք մի քանի ճամփաբաժանների. հետևելով ծառերի վրա
կարմիր ներկով պատկերված սլաքներին՝ կգտնեք ճանապարհի ճիշտ շարունակությունը, որը ձեզ
կտանի անտառի գրկում թաքնված գեղեցիկ լճակի մոտ (երթուղու ավարտ): Անմիջապես լճի ափին
տեղադրված են տաղավարներ, որտեղ կարող եք հանգստանալ և սնվել: Լիճը առաջացել է
սողանքապատվարային պրոցեսների հետևանքով։ Լճի երկարությունը 100մ է, իսկ լայնությունը`
80մ։ Առավելագույն խորությունը 8մ է: Սնվում է աղբյուրների և մթնոլորտային տեղումների ջրերով։
Լիճը ժամանակին կոչվել է Տզրկա, քանի որ լճում կային բուժիչ հատկություն ունեցող տզրուկներ:
Սակայն ներկայումս տզրուկները վերացել են: Հարուստ է երթուղու բուսական աշխարհը: Արշավի
ժամանակ դեղաբույսերից կարող եք տեսնել տատրակ սովորական և գնարբուկ խոշորաբաժակ:
Ուտելի բույսերից հանդիպում է սինդրիկ, դաղձ և վայրի տանձենի: Այս փոքրիկ լիճը լի է կյանքով: Այն
հանգրվան է հանդիսանում տարբեր տեսակի ձկների, խեցգետինների և գորտերի համար:

Երթուղու տևողությունը. 2 ժամ (1 ժամ մեկ ուղղությունը)
Հեռավորությունը՝ 2.5 կմ մեկ ուղղությունը։
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1230մ - 1430մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ№10:Դիլիջան» ԱՊՊՈԱԿ – Ջրվեժ

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Այս երթուղին կարելի է անցնել 2 ճանապարհով: Առաջին ճանապարհի մեկնարկի կետ հասնելու
համար Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք Իջևան տանող մայրուղով: Անցնելով 2.3կմ`
գազալցակայանի մոտից թեքվեք ձախ (մեկնարկ): Երկրորդ ճանապարհը սկսվում է «Դիլիջան» ԱՊի այցելուների կենտրոնից:
Երթուղու ամփոփ նկարագիրը
Առաջին ճանապարհ: Քայլեք լանջն ի վեր 150-200մ, կհասնեք երկաթուղային գծերին, զգուշորեն անցեք
այն և աջակողմյան արահետով իջեք դեպի ձորակը: Դուք կտեսնեք ձորակով հոսող փոքրիկ առու:
Քայլելով 200մ առվի հոսքին հակառակ` առուն կբաժանվի երկու վտակների: Ընտրեք ձախակողմյան
վտակը և շարունակեք քայլել առվակի ափով: Անցնելով 1.6-1.8կմ՝ կհասնեք մամռապատ ժայռերով
և հաստաբուն ծառերով շրջապատված գեղեցիկ ջրվեժների, որն էլ հանդիսանում է երթուղու ավարտը:
Երկրորդ ճանապարհ:

Երկրորդ

երթուղին

անցնում

է

սոճիներով շրջապատված

փոքրիկ

արահետով: Անցնելով մոտ 1կմ` արահետը թեքվում է դեպի ձախ: Անցնելով ևս 300-400մ` կհասնեք
գերեզմանատան, որից 50մ հեռավորության վրա կա սառնորակ աղբյուր: Շարունակելով
ճանապարհը` 500մ-ից կհասնեք կիրճի եզրին: Աջակողմյան արահետով իջեք դեպի երկաթուղային
գծերը և շարունակեք ձեր ուղին համար 1 ճանապարհով: Հարուստ է երթուղու ֆլորան. արշավի
ժամանակ կարող եք հանդիպել գնարբուկ խոշորաբաժակ, մասրենի, ազնվամորի, սինդրիկ և շատ այլ
բուսատեսակներ։ Սնկերից հանդիպում են՝ յուղասունկ սովորական, ականջասունկ սովորական և
այլն: Ֆաունայի ներկայացուցիչներից կարող եք հանդիպել այծյամ (եղնիկ), սկյուռ, ոզնի և այլ
կենդանատեսակների:

Երթուղու տևողությունը.
Ճանապարհ 1` 1.5 ժամ (45 րոպե մեկ ուղղությունը),
(2կմ մեկ ուղղությունը):
Ճանապարհ 2` 3 ժամ (1.5 ժամ մեկ ուղղությունը),
(4.2կմ մեկ ուղղությունը):
Նշանների առկայությունը՝ առկա են մասամբ,
Ճանապարհի տեսակը՝ երկկողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1240մ - 1290մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ անտառային ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ№11:ք. Դիլիջան - Դիլիջանիլեռնաշղթա - ք. Դիլիջան

Ինչպես հասնել երթուղու մեկնարկ
Դիլիջանի շրջանաձև հրապարակից շարժվեք դեպի քաղաքի կենտրոնական հրապարակ տանող
ճանապարհով,

այնուհետև

բարձրացեք

Թախտա

թաղամաս,

որտեղ

գտնվող

առողջարանի հարակից տարածքից սկսվում է երթուղին: Մեկնարկի կետից

մանկական

անցնելով 800մ`

կհանդիպեք տաղավարի: Շարժվեք առաջ և մոտ 400մ անցնելուց հետո անցեք առվակը ու մի
փոքրիկ բարձունք հաղթահարելուց հետո դուրս կգաք բացատ: Շարունակելով քայլել հիմնական
ճանապարհով` դուք կհասնեք «Պուճուր Դիլի» սրբատեղի, որտեղ առկա են ավիրված մատուռի
հետքեր և հին խաչքարեր: Տարածքում առկա է տաղավար, որտեղ դուք կարող եք հանգստանալ և
ձեր ծարավը հագեցնել սառնորակ աղբյուրի կենարար ջրով: Շարժվելով առաջ` կհանդիպեք
ճամփաբաժանի. ընտրեք աջակողմյան ճանապարհը և շարունակեք ձեր արշավը: Անցնելով մոտ
1.2կմ՝ կրկին կհանդիպեք ճամփաբաժանի, շարունակեք ձեր ուղին աջակողմյան ճանապարհով:
Ճանապարհն անցնում է գեղեցիկ կաղնուտներով, այնուհետև` տանձենիներով շրջապատված մի
գեղեցիկ բացատով: Աստիճանաբար ճանապարհը սկսում է դառնալ բավականին զառիվեր և դուրս
է գալիս անտառից: Անցնելով 300-400մ ճանապարհը վերափոխվում է բարձրախոտերով ծածկված,
թույլ նշմարելի, արահետի: Շարունակեք բարձրանալ արահետով դեպի սարի գագաթը: Վերելքի
ժամանակ ձեզ կհանդիպեն մի քանի փոքրիկ առվակներ և սառնորակ աղբյուրներ: Սարի գագաթից
(2410մ) ձեր առջև կբացվի

Դիլիջան քաղաքի և ազգային պարկի գեղեցիկ համայնապատկերը:

Շարունակելով շարժվել դեպի աջ` կհանդիպեք գրունտային ճանապարհի, որով դուք կիջնեք դեպի
մեկնարկի կետ: Արշավի ընթացքում դեղաբույսերից կարող եք հանդիպել տատրակ, մասրենի, ուտելի
բույսերից` սինդրիկ, ազնվամորի, մոշ: Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից հնարավոր է
հանդիպեք եղնիկի, նապաստակի, աղվեսի:

Երթուղու տևողությունը. 5 ժամ,
Հեռավորությունը՝ 13 կմ,
Նշանների առկայությունը՝ առկա չեն,
Ճանապարհի տեսակը՝ օղակաձև,
Բարդության աստիճանը՝ բարդ,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1381մ -2410մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ գրունտային, անտառային
ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

ԵՐԹՈՒՂԻ№12: Հեծանվային երթուղի

Երթուղին նախատեսված է ակտիվ հեծանվորդների համար, որոնք սիրում են արշավներ վայրի
բնության

գրկում:

Երթուղին

սկզբնական

հատվածում

անցնում

է

հաճարկուտով: Անցնելով 1.3կմ՝ դուք կհասնեք մի գեղեցիկ քարանձավի:

սոճուտով,

այնուհետև

Այնուհետև երթուղին

շարունակվում է դեպի Դիլիջան քաղաքի Գետափնյա թաղամաս և ավարտվում Հայրենական մեծ
պատերազմում

զոհված

դիլիջանցիների

հիշատակը

հավերժացնող

հուշարձան

կոթողի

հարևանությամբ: Երթուղու ընթացքում հանդիպում են սոճի, բոխի սովորական, կաղնի վրացական,
հաճարենի արևելյան և այլ ծառատեսակներ: Կախված տարվա եղանակից` կարող եք հանդիպել
բազմաթիվ դեղաբույսեր (խնկածաղիկ սովորական, սրոհունդ խոցված, երիցուկ),

ուտելի

խոտաբույսեր (սինդրիկ հարթ, եղինջ երկտուն), պտուղներ (սիզ, ազնվամորի), բազմաթիվ
սնկատեսակներ (հարթ հաբեթասունկ, յուղասունկ սովորական): Թռչուններից հանդիպում են սև
փայտփոր և կապտափող սոխակ: Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից կարող եք նկատել
պարսկական սկյուռ, աղվես և անտառային մուկ:
Երթուղու տևողությունը. 1 ժամ,
Հեռավորությունը՝ 3 կմ,
Նշանների առկայությունը՝ առկա են,
Ճանապարհի տեսակը՝ միակողմանի,
Բարդության աստիճանը՝ միջին,
Երթուղուց օգտվելու ժամանակահատվածը`
ապրիլ – հոկտեմբեր,
Հեծանիվի տեսակը` լեռնային,
Բացարձակ բարձրությունը՝ 1348մ - 1498մ,
Ճանապարհի վիճակը՝ անտառային ճանապարհ,
Հեռախոսակապ՝ կա։

Արշավի ժամանակ հիշեք`
• Բնության հետ պետք է լինել հոգատար,
• Չշեղվել ճանապարհից,
• Հավաքել Ձեր թողած աղբը և Ձեզ հետ դուրս բերել տարածքից,
• Ազգային պարկի տարածքում որսը խստիվ արգելվում է,
• Կրակ վառել միայն կրակարաններում, այլ տարածքներում այն խստիվ արգելվում է:
Հնարավոր վտանգներ`
Միջատներ, ճանճեր, սողուններ, վայրիկենդանիներ, ինչպեսնաևֆիզիկականվնասվածքներ,
գերհոգնածություն:
Ձեզ հետ ունեցեք երկարաճիտ կոշիկներ, դիմացկուն հագուստ, ինչպես նաև առաջին բուժ.
Օգնության անհատական միջոցներ, արևային ակնոցներ և գլխարկ:

