
 
 
 
 

Շրջակա միջավայրը, մարդկանց սովորությունները  և 
կենսաբազմազանությունը՝ ALDA-ի նախագծերի կենտրոնում 

TNOC փառատոնում 
 

 Ինչպես նշվել է մեր նախորդ հոդվածում, ALDA-ն միացել է «Քաղաքների բնությունը» 

(TNOC) փառատոնին՝ որպես 2022 թվականի  գործընկեր: 
 
Կենտրոնանալով մի քանի միջառարկայական խնդիրների վրա՝ լինեն դրանք շրջակա 
միջավայրի, թե սոցիալական արդարության, TNOC-ն իրականացրեց անիմացիոն 
փառատոնի 3 օր  ամբողջ աշխարհում՝ ուղեկցված անթիվ միջոցառումներով: 
Օգտվելով Ասոցիացիայի փորձից և իր ծրագրերի միջոցով ձեռք բերված 
ձեռքբերումներից՝ ALDA-ն ակտիվորեն մասնակցել է TNOC-ին չորս տարբեր 
նախաձեռնություններով՝ «Life BEWARE», «Life FALKON», «CAP-PERI» և «Climate of 
Change»: 
 
Սկսելով «Life BEWARE»-ից՝ նախագիծը միացավ փառատոնին երկու սեսիաներով՝ 
նվիրված կլիմայի կայունությանը և քաղաքներին, մասնավորապես՝ «Քաղաքների 
վերաձևավորում. ինչպես քաղաքային տարածքները կարող են դիմակայել կլիմայի 
փոփոխությանը» և «Բնության վրա հիմնված լուծումներ ավելի ճկուն տարածքի 
համար»: Առաջինը տեղի է ունեցել մարտի 29-ին Եվրոպայի ժամանակով 16-ից 17:30-
ը: 
  Նիստը կենտրոնացած էր Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ քաղաքների 
դիմադրողականության թեմայի վրա և, շնորհիվ չորս Life Projects նախագծերի, այն 
ընդգծեց տարբեր ուղիները և լավագույն փորձը, որով քաղաքային տարածքները 
կարող են հաջողությամբ լուծել այս խնդիրը նորարարական ձևով: Բացի այդ, չորս Life 
Projects-ի ներգրավվածությունն ու համագործակցությունը հատկապես տեղին է եղել՝ 
հաշվի առնելով, որ այս տարի Լայֆ ծրագրի 30-ամյակն է: Հիմնական բանախոսների 
թվում էին՝ 
Ջուլիո Պեսենտի – Life Beware; Վալերիա Ֆանտինի – ALDA – Եվրոպական 
ասոցիացիա հանուն Տեղական ժողովրդավարության; Մարիա 
ՌոսարիաՍկոպետուոլո և Վալերիա Գերինի – Gruppo CAP (LIFE METRO ADAPT 
ծրագիր); Դանիելա Լուիզեն և Ջովաննի Վիսենտինին LIFE VENETO ADAPT-
ծրագրից և Անդրեա Պաինդելին՝ LIFE BAETULO ծրագրից: 
 
Մարտի 30-ին՝ ժամը 16:00-ից մինչև 17:30-ը, տեղի ունեցավ «Բնության վրա հիմնված 
լուծումներ ավելի ճկուն տարածքի համար. Ինչպե՞ս կարող են 
քաղաքապետարաններն ավելի լավ իրականացնել դրանք» խորագրով երկրորդ 
միջոցառումը, որի նպատակն էր խթանել և խրախուսել Բնության վրա հիմնված 
լուծումների կրկնելիությունը: Սեմինարն անցկացվեց Պադուայի համալսարանի 
Տարածքային և ագրոանտառային համակարգերի (TESAF) ամբիոնի տեխնիկների և 

https://www.alda-europe.eu/it/library/alda-as-partner-at-tnoc-2022-sessions/
https://tnoc-festival.com/wp/#sponsors
https://tnoc-festival.com/wp/#sponsors
https://www.lifemetroadapt.eu/en/
https://www.venetoadapt.it/en/
https://life-baetulo.eu/the-project/#:~:text=LIFE%20BAETULO%20is%20a%20pilot,to%20climate%2Drelated%20hazards%20by


պրոֆեսորների կողմից և ուղղված էր ԵՄ քաղաքապետարաններին: Սեմինարի 
նպատակն էր տեղական ադմինիստրատորներին ուսուցանել, թե ինչպես ավելի լավ 
իրականացնել այս միջոցառումները իրենց տարածքում՝ սկսած Life Beware նախագծի 
փորձից և լավագույն փորձից: Մի քանի մասնագետներ միացան, Պադովայի 
համալսարանից Լուսիա Բորտոլինին, Ֆրանչեսկո Բետելլան և Ֆրանչեսկո 
Պալյաչին միջոցառման հիմնական փորձագետներից էին: 
 

 
  
Կենտրոնանալով մի քանի միջկարգապահական խնդիրների վրա՝ լինեն դրանք 
շրջակա միջավայր, թե կենսաբազմազանություն. TNOC-ն իրականացրեց անիմացիոն 
փառատոնի 3 օր ամբողջ աշխարհում՝ ուղեկցված անթիվ միջոցառումներով։ 
 

 
  
 
    Անդրադառնալով «Life FALKON»-ին՝ ծրագրերին առնչվող միջոցառումները 
վերաբերում էին երեք հիմնական ասպեկտներին, այն է՝ լուսային աղտոտվածություն, 
քաղաքաշինություն, մարդկային համակեցություն: Ընդհանուր առմամբ, 2 LIFE 
FALKON սեմինարը, որը հեռարձակվել է Բնության քաղաքների փառատոնի 
շրջանակներում, նպատակ ուներ բարձրացնելու իրազեկությունը թռչունների համար 
ավելի հարմար քաղաքներ պլանավորելու կարևորության մասին: Ավելի մանրամասն, 
առաջին «ԹԵՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐ 1. Թռչունները և քաղաքային կյանքի 
մարտահրավերները» մեկնարկեց 2022թ. մարտի 30-ին, ժամը 11:00-ին: 
Մասնակիցները լսեցին այն մարտահրավերների ակնարկը, որոնց բախվում են 
թռչունները՝ քաղաքային միջավայրում համակեցության առումով, հատկապես հաշվի 
առնելով աղտոտվածությունը և ուրբանիզացիան: Արժեքավոր տեղեկություններ են 
տրամադրվել LIFE FALKON-ի համակարգող Միքելանջելո Մորգանտիի 
ներդրումների շնորհիվ CNR-IRSA Consiglio Nazionale delle Ricerche-ից, Խուան Խոսե 
Նեգրոից CSIC-EBD-ից, Դեյվիդ Դոմինոնից՝ Գլազգոյի համալսարանից, Դեն 
Չեմբերլենից՝ Թուրինի համալսարանից: 
 
Ավելին, երկրորդ «ԹԵՎԱՎՈՐշ78 ՔԱՂԱՔՆԵՐ 2. Գործնական խնդիրներ թռչունների 
համար բարենպաստ քաղաքների համար» սեմինարը ծավալվում էր 
ռազմավարությունների և գործողությունների շուրջ, որոնք պետք է գործարկվեն՝ 
խթանելու թռչունների համար ավելի բարենպաստ կյանք: Որոշ դեպքեր-
ուսումնասիրությունների և լավագույն փորձի վերաբերյալ կիսվեցին՝ սկսած Life 
Falkon նախագծի կողմից իրականացված պահպանության գործողություններից 
(կենտրոնանալով բնադրվող տուփերի վրա): Ինչ վերաբերում է նախորդ սեմինարին, 
ապա. 
LIFE FALKON-ի գործընկերներ Ռուլա Տրիգուն և Նիկոս Ցիոպելասը HOS/BirdLife-
ից՝ Հունաստանի թռչնաբանական ընկերությունից, Անդրեա Պիրովանոն Progetto 
Natura-ից ակտիվորեն միացան: 
 
Կենդանական աշխարհից և կենսաբազմազանությունից դեպի գյուղատնտեսություն 
անցում կատարելով՝ «CAP-PERI» ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել 
քաղաքացիների գիտելիքները CAP-ի և կայունության մասին, ներկայացրեց 
10 տարբեր հանդիպումներ՝ հինգ նիստ փորձագետների հետ և հինգ վիրտուալ 
ճամփորդություններ: «Թատրոնը և քաղաքային վերականգնումը. լուռ խաղը» 
սեմինարը ցույց տվեց մասնակցային ստեղծագործական գործընթաց, որը 
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ներգրավում է տեղական համայնքները և նրանց միջև հարաբերությունները․ մինչդեռ 

«Գյուղատնտեսության մեջ կայունության հմտություններն ու 
կարողությունները» արտացոլում էին սոցիալական հետազոտության 
մեթոդաբանության կիրառումը կայունության ոլորտում իրավասությունների և 
հմտությունների բարձրացման համար: Բացի այդ, «Ուսուցման պղպջակները» 
կենտրոնացել են մեթոդաբանական համակարգի վրա, որն ուղղված է ուսանողների 
ուսուցման հասանելիության վերականգնմանը: Ավելին, ԵՄ նախաձեռնությունները և 
մասնակիցների փորձը քննարկվեցին «Ավելի կայուն ուսանողական 
ապրելակերպի խորհուրդներ» խորագրով նվիրված նիստում։ Վերջապես 
«Օրգանական գյուղատնտեսությունը և միջերկրածովյան սննդակարգի 
կարևորությունը սիրտ-անոթային և նյութափոխանակության 
հիվանդությունների կանխարգելման գործում» նիստերն ավարտվեցին CAP-ի 
մասին խորն անդրադարձմամբ: Ընդհանուր առմամբ, էքսկուրսիաները 
հնարավորություն ընձեռեցին բացահայտելու քաղաքային այգիները 
Պալերմոյում, Հռոմում և Մեսանյում, ինչպես նաև Հարավային Միլանի 
գյուղատնտեսական զբոսայգում և Վիչենցայի Կարպանեդայի 
մերձքաղաքային տարածքում իրականացվող մասնակցային գործունեությունը: 
Հիմնական բանախոսներից են՝ Կարլո Պրեսոտտո (laPiccionaia), Պաոլա Ռոսսի, Կառլո 
Բազիլիո Բոնիցցի, Վալենտինա Անզոիս, Ալեսանդրո Դի Դոննա, Անդրեա Մեսորին 
(Replay Network), Կատերինա Իմպաստատո (CESIE), Ալեսանդրո Դիստանտե (ISBEM), 
Էգերիա Սկոդիտտի, Լուչիո Կոլիցզի, Կարմելո Ֆորմիցա, Էլայզա Գրոսի, Ջիովանիի 
Մեցարիլա, Գլորիա Մարինի(LaPiccionaia) և Ջիանկառլոս Ստելինի (Artisti per il Sociale): 
 
Ի վերջո, ALDA-ն մասնակիցների հետ կիսվեց «Կլիմայի փոփոխության» ծրագրի 
արդյունքներով՝ կենտրոնանալով բնապահպանական և միգրացիոն 
հիմնախնդիրների և նվիրվածության վրա՝ միաժամանակ ընդգծելով համահունչ և 
միասնական գործողությունների անհրաժեշտությունը, ինչպես արտահայտված է 
միկրո-զրույցներում և վավերագրական ֆիլմում՝ ներառելով, ի թիվս այլոց, ծրագրի, 
քարոզարշավի և խնդրագրի մասին ողջ տեղեկատվությունը: 
Բացի այդ, ներկայացվեցին նախագծի վերաբերյալ ինտերակտիվ շնորհանդեսներ և 
երկու վիրտուալ այցեր Ստրասբուրգի և Բրյուսելի կանաչ տարածքներ՝ 
ընդգծելով մարդկանց և շրջակա միջավայրի միջև կապի կարևորությունը՝ հատուկ 
շեշտադրելով փոքր և տեղական գործողությունների կարևորությունը: 
 
  Ընդհանուր առմամբ, այս փառատոնը հնարավորություն ընձեռեց կիսվելու և 
խորացնելու ALDA-ի ծրագրերի որոշ կենտրոնական թեմաներ՝ միաժամանակ թույլ 
տալով մասնակիցներին ուսումնասիրել քաղաքային պլանավորման ավելի կայուն 
տեսակը, պաշտպանել կենսաբազմազանությունը՝ միաժամանակ զարգացնելով 
գյուղատնտեսության ոլորտում նոր վերաբերմունք այնքանով, որքանով այն 
վերաբերում է քաղաքային տարածքների զարգացմանը։ 
 

 


