ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆ SALMO ISCHCHAN ISCHCHAN

ՍԵՎԱՆԻ ԿՈՂԱԿ CAPOETA CAPOETA SEVANGI
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

REFORMS OF PROFESSIONAL EDUCATION

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Տարածված է եղել ﬕայն Սևանա լճմ: Հայաստանից դրս չի
հանդիպել: Մինչև XX դարի 70-ական թթ. բազմաքանակ, արդյնագործական նշանակթյն նեցող Սևանի իշխանի ենթատեսակ էր, որի
տարեկան որսը կազմմ էր 200-250 տոննա: Բնակվել և սնվել է առավելապես Փոքր և Մեծ Սևանի առափնյա շրջաններմ: Վերջին հավաստի
որսը կատարվել է 1982 թ.-ին Մեծ Սևանի հյսիսարևելյան ափերի մոտ:
Անհետացման հիﬓական պատճառներն էին ձվադրավայրերի չորացմը
լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով և որսագողթյնը:
1970-1980 թթ.-ին կատարվել են արհեստական վերարտադրման անհաջող
փորձեր, սակայն աշխատանքները ընդհատվել են այդ վայրմ արտադրողների բացակայթյան պատճառով: Ներկայմ համարվմ է աշխարհմ
անհետացած ձկնատեսակ:

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻ SALMO ISCHCHAN GEGARKUNI

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հանդիպմ է Սևանա լճմ: Մինչև XX դարի 60-ական թթ. եղել է
արդյնագործական ձկնորսթյան հիﬓական օբյեկտ: Սևանա լճմ
բնակվմ է ավազաքարային գրնտներով լճի 25-30 մ խորթյամբ տեղամասերմ: Բազմացման համար մտնմ է Սևանա լիճ թափվող Գավառա
գետ, Ծակքար, Մաքենիս, Մասրիկ գետերը: Վերջին տարիներին թվաքանակը խիստ կրճատվել է և պահպանվմ է հիﬓականմ արհեստական
վերարտադրթյան հաշվին: Անհետացման հիﬓական պատճառներն են
ձվադրային գետերի ջրային ռեժիﬕ փոփոխթյնը, աղտոտմը, բնական
վերարտադրման պայմանների խախտմը, որսագողթյնը լճմ և ձվադրային գետերմ:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Կրիտիկական վիճակմ գտնվող»`
CR A2cd:
Պահպանվմ է «Սևան» ազգային պարկմ: Անհրաժեշտ է հատկ
վերահսկողթյն սահմանել գեղարքն ապրելավայրերմ և ձվադրավայրերմ, ինչպես նաև կազմակերպել ձկնաբծական տնտեսթյններից
ﬔծ քանակթյամբ ձեռք բերված մանրաձկների բացթողմ Սևանա լիճ:

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆ SALMO ISCHCHAN AESTIVALIS

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հանդիպմ է Սևանա լճմ: Մինչև XX դարի 70-ական թթ. կեսերը
բազմաքանակ, արդյնագործական նշանակթյն նեցող ենթատեսակ
էր, որի տարեկան որսը կազմմ էր 100 տոննա: Բնակվմ և սնվմ է
Սևանա լճմ, ձվադրմ` գետերմ, մասամբ` լճմ: Անհետացման հիﬓական պատճառներն են ձվադրման գետերի ծանծաղացմը, ջրի օգտագործմը և աղտոտմը, ինչպես նաև լճային ձվադրավայրերի չորացմը և
որսագողթյնը:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Կրիտիկական վիճակմ գտնվող»`
CR A2cd:
Պահպանվմ է «Սևան» ազգային պարկմ: Անհրաժեշտ է հատկ
վերահսկողթյն սահմանել ամառային իշխանի ապրելավայրերմ և
ձվադրավայրերմ, ինչպես նաև կազմակերպել ձկնաբծական տնտեսթյններից ﬔծ քանակթյամբ ձեռք բերված մանրաձկների բացթողմ
Սևանա լիճ:

ԲՈՋԱԿ SALMO ISCHCHAN DANILEWSKII

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՁԿՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՈՐՍԸ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆՔ ՊԱՀՊԱՆԵԼ
Հայաստանի գետերմ, լճերմ  ջրամբարներմ բնակվող ձկնատեսակները պատկանմ են ոսկրային ձկների դասին (Osteichthyes): Այս դասն իր տեսակային կազմով
ողնաշարավոր կենդանիների աﬔնաբազմաքանակ խմբն է, որն իր ﬔջ ներառմ է ավելի
քան 32000 ժամանակակից տեսակ: Հարկ է նշել, որ այսքան ﬔծ բազմազանթյն
նեցող կենդանիների խմբը Հայաստանի ջրերմ ներկայացված է հաﬔմատաբար
սակավաթիվ՝ շրջ 40 տեսակով: Բացի դրանից, ﬔր երկրի ձկնային տնտեսթյններմ
բծվմ են նաև այլ ձկնատեսակներ, որոնք այդ տնտեսթյններից պատահաբար կարող
են հայտնվել բնական ջրերմ: Արդյնքմ Հայաստանի ջրային տարածքներմ ներկայմ
հանդիպմ է ավելի քան 50 ձկնատեսակ, որոնք ընդգրկված են հետևյալ կարգերմ.

Սաղմոնակերպերի (Salmoniformes) կարգ, որի ներկայացցիչներն են՝ կարմրախայտը Salmo trutta fario, Սևանի
իշխանը Salmo ischchan իր չորս ենթատեսակներով, սիգը
Coregonus lavaretus, ծիածանախայտը Oncorhynchus mykiss:
Սիգը կլիմայավարժեցվել է Սևանա լճմ, որտեղ ներկայմ
աﬔնաբազմաքանակ ձկնատեսակն է: Ծիածանախայտը
բծվմ է ֆորելային ձկնային տնտեսթյններմ, որտեղից հաճախ հայտնվմ է բնթյան ﬔջ:

Ծածանակերպերի (Cypriniformes) կարգ, որի ներկայացցիչներն են՝ ծածանը Cyprinus carpio, կողակը Capoeta
capoeta, կապտը Capoeta kaput, ճանարը Luciobarbus
capito, Կրի բեղաձկը Barbus cyri, Սևանի բեղաձկը
Barbus goktschaicus, մրծան Luciobarbus mursa, գստերան Blicca bjoerkna, բրամը Abramis brama, հայկական
կարմրակնը Rutilus rutilus schelkovnikovi, արևելյան
թեփղը Squalius orientalis, Կրի ենթաբերանը Chondrostoma cyri, հաշամը Leuciscus aspius, արևելյան տառեխիկը Alburnoides eichwaldii, անդրկովկասյան սպիտակաձկը Alburnus hohenackeri, Կրի սպիտակաձկը Alburnus filippii, մանրաթեփկը Acanthabrama microlepis, քառթակը Gobio artvinicus, Կրի քառթակը Romaniogobio macropterus, արծաթափայլ կարասը Carassius gibelio, դառնաձկը Rhodeus amarus, արծաթաձկը Leucaspius delineatus, ամրյան նրբաձկը Pseudorasbora parva, սպիտակ
ամրը Ctenopharyngodon idella, խայտաբղետ հաստաճակատը Hypophthalmichthys nobilis, սպիտակ հաստաճակատը Hypophthalmichthys molitrix, Դերժավինի ծականը
Cobitis derzhavini, ոսկեգյն ծականը Sabanejewia aurata,
Վեյսելի լերկաձկը Oxynoemacheilus veyselorum, Կրի լերկաձկը Oxynoemacheilus brandti, Բերգի լերկաձկը Oxynoemacheilus bergianus:
Ծածանակերպերի առանձին տեսակներ, ինչպիսիք են
սպիտակ և խայտաբղետ հաստաճակատները, սպիտակ
ամրը, արծաթափայլ կարասը, ամրյան նրբաձկը,
Հայաստանի բնիկ ձկներ չեն և այստեղ են հայտնվել
ձկնային տնտեսթյններ ներմծել պատճառով:

Լոքոյակերպերի կարգ (Siluriformes), որի ﬕակ ներկայացցիչն է սովորական լոքոն Silurus glanis:

Ցլիկաձկնակերպերի կարգ (Gobiiformes), որի ներկայացցիչներն են՝ կովկասյան ցլիկաձկը Knipowitschia caucasica, Կրի ցլիկաձկը Ponticola cyrius, ավազային ցլիկաձկը Neogobius fluviatilis:

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Տարածված է եղել ﬕայն Սևանա լճմ: Հայաստանից դրս չի
հանդիպել: Մինչև XX դարի 70-ական թվականների կեսերը բազմաքանակ
ձկնատեսակ էր, որի տարեկան որսը կազմմ էր 100 տոննա: Վերջին
հավաստի որսը կատարվել է 1986 թ.-ին:
Անհետացման հիﬓական պատճառներն էին լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով ձվադրավայրերի չորացմը և որսագողթյնը: Արհեստական վերարտադրման փորձեր չեն կատարվել: Ներկայմ համարվմ է աշխարհմ անհետացած ձկնատեսակ:

ՍԵՎԱՆԻ ԲԵՂԱՁՈՒԿ BARBUS GOKTSCHAICUS

Պերկեսակերպերի կարգ (Perciformes), որի ներկայացցիչներն են սովորական պերկեսը Perca fluviatilis, գայլաձկնանման պերկեսը Sander lucioperca:
Ծածանատաﬓավորակերպերի կարգ (Cyprinidontiformes),
որի ﬕակ ներկայացցիչը կլիմայավարժեցված Հոլբրկի
գամբզիան է Gambusia holbrooki։
Թառափակերպերի (Acipenseriformes) կարգ, որի ներկայացցիչներն են` ստերլյադը Acipenser ruthenus, բելգան
Huso huso, սեպադնչ թառափը Acipenser nudiventris,
ռսական թառափը Acipenser gueldenstaedtii, սիբիրյան
թառափը Acipenser baerii, սևրյգան Acipenser stellatus։
Վերոնշյալ տեսակները բծվմ են ձկնային տնտեսթյններմ և Հայաստանի բնիկ ձկներ չեն:

Կարմրախայտ

Սիգ

Ծածան

Ճանար

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հայաստանմ հանդիպմ է հիﬓականմ Սևանա լճմ: Ունի
լճային, լճագետային և գետային ձևեր: Գետային ձևը պահպանվել է ﬕայն
Արգիճի գետի ﬕջին հոսանքմ: Նախկինմ լճի արդյնագործական
նշանակթյն նեցող հիﬓական տեսակներից էր, որի որսը տարեկան
կազմմ էր 300-500 տոննա: Ներկայմ պաշարները հյծված են, թվաքանակը շարնակմ է կտրկ կրճատվել որսագողթյան, ջրի աղտոտման և բնական վերարտադրթյան պայմանների վատթարացման` ոռոգման նպատակով ձվադրային գետերի ջրերի օգտագործման հետևանքով:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Խոցելի»` VU A1cd:
Պահպանվմ է «Սևան» ազգային պարկմ: Անհրաժեշտ է ձեռնարկել
գործն ﬕջոցառﬓեր ձվադրային ﬕգրացիաների և թրթրների
վերադարձի ընթացքմ տեսակի պահպանման և հիﬓական ձվադրային
գետերի ջրային ռեժիﬕ կարգավորման համար:

ՀԱՇԱՄ LEUCISCUS ASPIUS

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հայաստանմ հանդիպմ է Արաքս, Ախրյան, Մեծամոր գետերմ: Նախկինմ լճային ձև է առաջացրել Արփի լճմ: Ներկայմ Արփի լճի
տեղմ ջրավազանի կառցման հետևանքով այդ պոպլյացիան անհետացել է: Նախընտրմ է բնակվել ﬕջին և ﬔծ արագահոսթյամբ գետերի
ստվարաշերտմ: Նախկինմ եղել է բավականին տարածված տեսակ:
Գետերի ջրային ռեժիﬕ փոփոխմը, գետերի ջրի չկարգավորվող օգտագործման հետևանքով աղտոտմը, բնական վերարտադրթյան պայմանների վատթարացմը, որսագողթյնը, ինչպես նաև գետերի վրա
հիդրոտեխնիկական կառյցները հանգեցրել են հաշաﬕ թվաքանակի և
արեալի կրճատման:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii):
Հայաստանի Հանրապետթյնմ հաշաﬕ պահպանթյան ﬕջոցառﬓեր ﬕնչ այժմ չեն իրականացվել: Այդ առմով գետերի վրա գտնվող
հիդրոտեխնիկական կառյցներմ անհրաժեշտ է նախատեսել ձկնանցարաններ և մաքրման սարքավորﬓեր, ինչպես նաև սահմանել պահպանթյան ռեժիմ բոլոր ապրելավայրերմ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄՐԱԿՆ

RUTILUS RUTILUS SCHELKOVNIKOVI
Մրծի

Արևելյան թեփղ

Գստերա

Սպիտակ ամր

Սովորական լոքո

Կովկասյան ցլիկաձկ

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հայաստանմ հանդիպմ է Արարատյան դաշտավայրմ՝ Արաքս,
Մեծամոր գետերմ  նրանց հետ հաղորդակցվող ջրանցքներմ 
լճակներմ: Բնակեցնմ է գետերի և ջրանցքների դանդաղահոս տեղամասերը, ջրային բսականթյան մացառտները: Նախկինմ բազմաքանակ ձկնատեսակ էր, որը ձվադրման շրջանմ առաջացնմ էր ﬔծ
կտակﬓեր: Ներկայմ քանակը նվազել է գետերի ջրային ռեժիﬕ
փոփոխման, ջրերի չկարգավորվող օգտագործման, ինչպես նաև ﬕջավայրի աղտոտման, բնական վերարտադրթյան պայմանների խանգարմանը ինվազիոն ձկնատեսակների մրցակցային ազդեցթյան, որսագողթյան հետևանքով:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Վտանգված»` EN B1ab(iii)+2ab(iii):
Հայաստանի Հանրապետթյնմ հայկական կարմրակնի պահպանթյան ﬕջոցառﬓեր ﬕնչ այժմ չեն իրականացվել: Այդ առմով անհրաժեշտ է վերականգնել այս ձկնատեսակի ապրելավայրերը և սահմանել
դրանց պահպանթյան հատկ ռեժիմ:

ԿՈՒՐԻ ՔԱՌԹԱԿ ROMANOGOBIO MACROPTERUS

Գայլաձկնանման պերկես

Գամբզիա

Ստերլյադ

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հայաստանմ հանդիպմ է Արաքս, Մեծամոր գետերմ, Հրազդան գետի ստորին հոսանքմ: Բնակեցնմ է գետերի դանդաղահոս
ﬔրձհատակային տեղամասերը:
Այս
ձկնատեսակը
Հայաստանի
տարածքմ
գործնականմ
սﬓասիրված չէ և շատ քիչ բան է հայտնի նրա կենսաբանական
առանձնահատկթյնների մասին:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Տվյալների անբավարարթյն»
կատեգորիա` DD:
Հայաստանի Հանրապետթյնմ Կրի քառթակի պահպանթյան
ﬕջոցառﬓեր ﬕնչ այժմ չեն իրականացվել: Այդ առմով անհրաժեշտ է
սահմանել այս ձկնատեսակի պահպանթյան հատկ ռեժիմ:

Բելգա

Օձաձկնակերպերի կարգ (Anguilliformes), որի ﬕակ ներկայացցիչը ձկնային տնտեսթյններմ բծվող սովորական օձաձկն է Anguilla anguilla:
Սովորական օձաձկ

Վերոնշյալ ձկներից Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր գրքմ
գրանցված են 7 տեսակ, որոնցից ﬔկը՝ իշխանը, ներկայացված է 4` 2 բնաջնջված (բոջակ և
ձﬔռային իշխան) և 2 ժամանակակից (գեղարքնի, ամառային իշխան) ենթատեսակներով:
Կարﬕր գիրքը բսական և կենդանական աշխարհների հազվագյտ, անհետացած 
անհետացող, կրճատվող, անորոշ տեսակների հաշվառման պաշտոնական տեղեկատ է,
որը փաստացի տվյալներ է պարնակմ տարբեր տեսակների կենսաբանթյան,
թվաքանակի, տարածման վայրերի, ձևաբանթյան վերաբերյալ։ Նշվմ են նաև
թվաքանակի կտրկ նվազման հիﬓական պատճառները։ Հայտնի են Կարﬕր գրքի
ﬕջազգային
և
ազգային
տարբերակները։
Կարﬕր
գիրքը
կազմվմ
է
կենսաբազմազանթյան պետական հաշվառման արդյնքների հիման վրա։

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Հայաստանմ հանդիպմ է Արաքս, Ախրյան, Աղստև գետերմ:
Բնակեցնմ է գետերի դանդաղահոս ﬔրձհատակային տեղամասերը:
Այս
ձկնատեսակը
Հայաստանի
տարածքմ
գործնականմ
սﬓասիրված չէ և շատ քիչ բան է հայտնի նրա կենսաբանական
առանձնահատկթյնների մասին:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Տվյալների անբավարարթյն»
կատեգորիա` DD:
Հայաստանի Հանրապետթյնմ ոսկեգյն ծականի պահպանթյան
ﬕջոցառﬓեր ﬕնչ այժմ չեն իրականացվել: Այդ առմով անհրաժեշտ է
սահմանել այս ձկնատեսակի պահպանթյան հատկ ռեժիմ:

Երևան - 2021

Ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետթյան կենդանիների Կարﬕր
գրքմ: Տարածված է Սևանա լճմ և նրա որոշ վտակներմ, մասնավորապես Արգիճի գետմ: Ունի լճային, լճագետային և գետային ձևեր:
Նախկինմ բազմաքանակ տեսակ էր, որն ներ արդյնագործական
նշանակթյն: Տարեկան որսը չէր գերազանցմ 20-25 տոննան:
Ներկայմ պոպլյացիայի և հատկապես լճային ձևի թվաքանակը խիստ
կրճատվել է: Վտանգման հիﬓական գործոններն են լճային ձևի հիﬓական
ապրելավայրերի և ձվադրավայրերի չորացմը, լճի մակարդակի իջեցմը,
հիﬓական ձվադրային գետերի ջրի աղտոտմը, ձվադրման ժամանակ
ոռոգման նպատակով ջրերի օգտագործմը, ինչպես նաև լճմ, ձվադրային
գետերմ և գետային ձևի բնակեցման վայրերմ որսագողթյնը:
Բնթյան պահպանթյան ﬕջազգային ﬕթյան Կարﬕր ցցակի
չափորոշիչներով գնահատվմ է որպես «Խոցելի»` VU A2cd:
Պահպանվմ է «Սևան» ազգային պարկմ: Անհրաժեշտ է սահմանել
բնական վերարտադրթյան վերահսկողթյն և մշակել տեսակի արհեստական վերարտադրթյան ﬔթոդները, ինչպես նաև սահմանել պահպանթյան խիստ ռեժիմ տեսակի ապրելավայրերմ:

ՈՍԿԵԳՈՒՅՆ ԾԱԿԱՆ SABANEJEWIA AURATA

