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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աշխատանքի ընթացքում հետազոտվել են հարավային Հայաստանի գրեթե բո-

լոր շրջանները, որտեղ գրականության տվյալների և տեղեկությունների հիման վրա 

մուֆլոնը բնակվում կամ հանդիպել է` Վայքի լեռնաշղթան (Նորավանք, Կապուտ, գ. 

Խնձորուտ), Զանգեզուրի և Բարգուշատի լեռնաշղթաները:  

Ցավոք սրտի, գերատեսչական խնդիրների պատճառով հնարավոր չի եղել հե-

տազոտել Հայաստանում մուֆլոնի ամենակարևոր ապրելավայրերից մեկը` Ուրծի 

լեռնաշղթան որը, գրականության տվյալներից ելնելով, միակն է Հայաստանում, որ-

տեղ մուֆլոնի պոպուլյացիան մշտաբնակ է և ոչ թե անդրսահմանային Նախիջևանի 

հետ:    

2006-2007 թթ-ին սույն ծրագրի շրջանակներում 125 դաշտային օրերի ընթաց-

քում հանդիպել է մուֆլոնների 153 առանձնյակ:   

 

 

Գլուխ 1. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈՒՖԼՈՆԻ (Ovis [orientalis] gmelini) ԱՐԵԱԼ, 
ԹՎԱՔԱՆԱԿ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

 

1.1. Մուֆլոնի կարգաբանական կարգավիճակ և ընդհանուր 
տարածվածություն 

 
Ոչխարների դասակարգումը, մասնավորապես` մուֆլոնների կարգաբանական 

դիրքը վիճարկելի են, չնայած քրոմոսոմների խմբերի տարբերությանը (Nadler et al., 

1973): Ինչպես եվրոպական (O. musimon), այնպես էլ ասիական (O. orientalis) մուֆ-

լոններին կամ համարում էին առանձին տեսակներ (Верещагин, 1959; Schaller, 

1977), կամ էլ միավորում էին ուրիալներին` որպես ենթատեսակ (Shackleton and Lo-
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vari, 1997): Բացի դրանից, ասիական մուֆլոնին երբեմն պայմանականորեն բաժա-

նում են երկու ենթատեսակների` հայկական կամ անատոլիական և կենտրոնաանա-

տոլիական (Kence and Tarhan, 1997): Որպես մորֆոտիպ, ասիական մուֆլոնը մեկու-

սացված է եվրոպական մուֆլոնից և ուրիալից` առաջին հերթին արուների եղջյուր-

ների ձևով: 

Մուֆլոնը, ինչպես նաև բեզոարյան այծը (Capra aegagrus), հովազը (Panthera 

pardus), շերտավոր բորենին (Hyena hyena) և հնդկական մացառախողը (Hystrix indi-

ca), դասվում են առաջավորասիական ֆաունիստական ամբողջությանը, ընդ որում, 

մուֆլոնը վերը նշված տեսակներից ամենաքիչն է արմատավորվել Կովկասյան պա-

րանոցում: Ասիական մուֆլոնի արեալի ոչ մեծ մասը գտնվում է Արաքս գետից դեպի 

հյուսիս, իսկ նրա հիմնական մասը գտնվում է Իրանում (Ziaie, 1997):  

 

1.2. Մուֆլոնի արեալի և թվաքանակի միտումներ 
 

XIX դ վերջից մուֆլոնը, հավանաբար, անհետացել է Իրաքից (Shackleton, 1997) 

և Թուրքիայի մեծ մասից, որտեղ մեկ պոպուլյացիան պահպանվել է կենտրոնական 

Անատոլիայի Կոնյա-Բոզդաղի ցանկապատված ոչ մեծ զանգվածում (մոտ 2000 

առանձնյակ) և մինչև 3000 կենդանիներ` Վանա լճի և Իրանի սահմանի միջև (Kence 

and Tarhan, 1997): Ավելի ուշ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ գնահա-

տականը շատ լավատեսական է և խոսքը կարող է գնալ, լավագույն դեպքում, հար-

յուրավոր կենդանիների մասին (Weinberg, 2007): Չյանած այն բանին, որ մուֆլոնը 

զբաղեցնում է Իրանի ամբողջ արևմտյան մասը, նրա ընդհանուր թվաքանակի գնա-

հատականը այս երկրում գոյություն չունի (Ziaie, 1997): Հայտնի է միայն, որ Կաբու-

դան կղզու (Ուրմիա լիճ) վրա ապրում են 2000-2500 մուֆլոններ, որոնք այստեղ են 

բերվել մոտ 100 տարի առաջ և ներկայումս այդ պոպուլյացիան Իրանում հայտնինե-

րի մեջ համարվում է ամենախոշորը (Ziaie, 1997; Ebrahimi, 2007):    

Զարմանալի է, բայց հատկապես Անդրկովկասյան ծայրամասը վերջին 100 

տարվա ընթացքում ամենաքիչ փոփոխությունների է ենթարկվել: Բոլոր հեղինակ-

ները, սկսած XIX դ վերջից, Հայաստանում նշում են մուֆլոնի տարածվածության 

միևնույն վայրերը` Զանգեզուրի, Վայքի և Ուրծի լեռնաշղթաները և միևնույն 

գյուղերի շրջակայքերը (Динник, 1910; Саркисов, 1944; Даль, 1944, 1948, 1953, 

1954; Явруян, 1969, 1975; Айрумян, Гаспарян, 1976; նկար 1): Հայաստանում միակ 

շրջանը, որտեղ այդ ժամանակաշրջանում մուֆլոնը անհետացել է` դա Արագած 

լեռան զանգվածն է (Արագեզ), որտեղից Սանքտ-Պետերբուրգի Կենդանաբանական 

ինստիտուտում կան Բրոսեի և Պֆիցենմայերի կողմից հավաքած նյութերը 
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(Верещагин, 1959), սակայն այնտեղ մուֆլոնի առկայությունը անգամ նախկինում 

Ա.Ա. Սարքիսովը կասկածի տակ է դնում, հայտնելով, որ «այդ շրջանի բնակիչները 

գաղափար չունեն վայրի ոչխարի մասին» (Саркисов, 1944, էջ 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. Հայկական մուֆլոնի արեալը և նրա գրանցման վայրերը սույն ծրագրի 

շրջանակներում: Աղբյուր` Շ. Ասմարյան, ԲՀՀ հայաստանյան մասնաճյուղ: 

 

Ա.Ա. Սարքիսովը հատուկ նշում է մուֆլոնների, ի տարբերություն ավելի նստա-

կյաց բեզոարյան այծերի, տեղաշարժեր կատարելու հակման մասին, և ցույց է տա-

լիս, որ մուֆլոնները մշտապես քոչում են: Այս դեպքում առավել կարևոր է Արաքս գե-

տի վրայով կանոնավոր տեղաշարժերը դեպի Իրան, որտեղ կենդանիները դիմակա-

յում են խստաշունչ ձմեռներին: Տեղացի բնակիչների տվյալներով, Արաքս գետը անց-

նող հոտում կարելի է հաշվել հարյուրավոր առանձնյակներ (Саркисов, 1944): Այս-

պիսով, մուֆլոնների անդրկովկասյան պոպուլյացիան ինքնուրույն չի եղել, այլ զգալի 

մասով կախված է եղել հիմնական` իրանական մասի հետ, որտեղից ինքը համա-

լրվում էր: Սակայն 1950-ական թթ-ին խորհրդային-իրանական սահմանը ուժեղաց-

վել է ինժեներական սարքավորումներով, իսկ Արաքս գետի հովիտը առավել խիտ է 

բնակեցվել, հագեցվել է գծային օբյեկտներով ու ենթակառուցվածքներով, որն էլ խոչ-
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ընդոտել է կենդանիների տեղաշարժերին: Ամենայն հավանականությամբ, մուֆլոնի 

թվաքանակը նվազել է: Այդ հանգամանքը հանգեցրել է Արաքս գետով անդրսահ-

մանային տեղաշարժերի վերացմանը և անդրկովկասյան ենթապոպուլյացիան մե-

կուսացվել է իրանականից: 

Ն.Յա. Դիննիկի (Динник, 1910) կողմից ներկայացված տվյալների համաձայն, 

անգամ XIX դ վերջում մուֆլոնի պոպուլյացիայի խտությունը բարձր չի եղել և ձմեռա-

յին հոտայնության մեծությունը չի անցել 10-12 առանձնյակը: Ա.Ա. Սարքիսովը (Сар-

кисов, 1944), մանրամասն նկարագրելով Անդրկովկասում մուֆլոնի տարածվածու-

թյունն ու տեղաշարժերը, նրա թվաքանակը չի գնահատել` սահմանափակվելով 

«զգալի», «շատ» կամ «քիչ» գնահատականներով, ընդ որում այդ գնահատական-

ները կարող էին վերաբերվել 8-10 կմ2 մակերես ունեցող ոչ մեծ տարածքներին, բայց 

նաև նկարագրում էր 100-120 գլուխ թվաքանակ ունեցող ձմեռային հոտը: Ս.Կ. Դալը 

(Даль, 1948) հաշվել է Վայքի լեռնաշղթայի առանձին տարածքներում մուֆլոնի պո-

պուլյացիայի խտությունը, որի հիման վրա հնարավոր չէ հաշվարկել այդ լեռնա-

շղթայի համար ընդհանուր թվաքանակը: Եվ չկան ոչ մի տվյալներ Ուրծի լեռնա-

շղթայի մուֆլոնների թվաքանակի և պոպուլյացիայի խտության վերաբերյալ, որտեղ 

Ս.Կ. Դալը (Даль, 1944) նույպես անցկացրել է ստացիոնար հետազոտություններ և 

բավականին մանրամասն հաշվարկել է բեզոարյան այծերին: 

Դրա համար էլ շատ բարդ է անգամ մոտավորապես գնահատել ոչ միայն XIX դ 

վերջի, այլ նաև 1930-ական թթ-ի Հայաստանում մուֆլոնի պոպուլյացիայի կարգավի-

ճակը: Պարզ է, սակայն, որ այն եղել է ավելի լավ այսօրվա հետ համեմատ: Միայն 

1970-ական թթ-ին են ի հայտ եկել մուֆլոնի թվաքանակի վերաբերյալ առաջին հրա-

տարակությունները, ընդ որում այն ընդհանուր է տրվել Հայաստանի և Նախիջևանի 

համար` 350-400 գլուխ` առանց շրջանների կան լեռնաշղթաների առանձնացման 

(Явруян, 1975; Айрумян, Гаспарян, 1976), որը լրացուցիչ անգամ ընդգծում է պոպու-

լյացիայի ընդհանրությունը: 

Մեր կողմից ներկայացված տվյալները ներառում են կարևոր տարածքներում 

ընտրովի հաշվառումների արդյունքները, քանի որ ծրագիրը չէր կարող Հայաստա-

նում մուֆլոնի ընդհանուր հաշվառման խնդիրը լուծել: Աղյուսակից երևում է, որ 

մուֆլոնները հայտնաբերվել են միայն Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային կեսում 

(Մեղրու լեռնանցքից դեպի հյուսիս), ընդ որում կենդանիների մեծ մասը հանդիպել է 

Գյարդի կիրճում և հարակից Բարգուշատի լեռնաշղթայում: Հարցման տվյալները 

ցույց են տվել, որ կենդանիներին հազվադեպ հանդիպել են նաև Վայքի լեռնաշղթա-

յում, որտեղ Ս.Կ. Դալը (Даль, 1948) մուֆլոնին նշել է որպես միանգամայն սովորա-

կան, անգամ` գյուղատնտեսությանը վնաս հասցնող կենդանի: 1990-ական թթ-ի վեր-
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ջում այնտեղ նկատվել են խմբեր, ոչ կանոնավոր, կազմված առավել քան 10 առանձ-

նյակից: Մյուս կողմից, տեղեկություններ կան ամառային շրջանում Զանգեզուրի և 

Բարգուշատի լեռնաշղթաների սահմանագծի հյուսիսային լանջերում Դաստակերտ 

քաղաքի և Սոֆլու գյուղից ներքև մուֆլոնների ոչ մեծ քանակության առկայության 

մասին: Ցավոք սրտի, այդ շրջանները այս ծրագրի շրջանակներում չի հաջողվել հե-

տազոտել ֆինանսավորման սղության պատճառով: Բայց, որն ավելի վատ է, գերա-

տեսչական խնդիրների պատճառով մեզ չի հաջողվել այցելել Ուրծի լեռնաշղթան` 

Հայաստանում մուֆլոնի ապրելու միակ ոչ անդրսահմանային շրջանը:  

Ընդհանուր հաշվառվել է (տարբեր սեզոններում, բայց ենթադրաբար առանց 

կրկնակի հաշվառման) 153 մուֆլոն, այդ թվում` տարբեր տարիքի 87 արուներ և 

միայն 66 էգեր` միամյաններով ու գառներով: Ոչխարների զարգացման և հասակի 

առանձնահատկությունների պատճառով մուֆլոնների մոտ բարդ է որոշել արուների 

հասակն ու տարբերել մեծահասակ և միամյա էգերին, իսկ աշուն-գարուն շրջանում` 

տարբերել միամյա էգերին ու գառներին: Դրա համար էլ հավաքված նյութերը թույլ 

չեն տալիս հաշվարկել մինչև մեկ տարեկան գառների ու միամյաների գործակիցը, 

ինչպես նաև սեռերի հարաբերակցությունը (աղյուսակ 1.2.1.): Հայտնի է, որ մուֆլոն-

ներին բնորոշ են երկվորյակները (Саркисов, 1944): Աղյուսակից պարզ է, որ արու-

ները երկու անգամ գերազանցում են էգերին: Բացի դրանից, էգերի խմբերի հանդի-

պումները հազվադեպ են (ընդամենը` 4 դեպք) և դրանցից միայն մեկը` ձմռան շրջա-

նում:  

Ի տարբերություն բեզոարյան այծերի, մուֆլոնները խուսափում են փակ բիո-

տոպերից (ժայռեր, ծառաթփուտային բուսականություն), բայց նրանց խմբերը, ամեն 

դեպքում, շատ դժվար է նկատել քարոտ լանջերի վրա, հատկապես եթե կենդանի-

ները չեն շարժվում: Բայց ահա պահպանված ձնածածկի հանդեպ ունեցած ձգտումը, 

ընդհակառակը, հեշտացնում է կենդանու հայտնաբերումը: Ամեն դեպքում, անգամ 

հաշվի առնելով կրկնակի հաշվառման հնարավորությունը (օրինակ` էգերի խոշոր 

խումբը, որը հաշվառվել է Քաջարանից վերև մասերում փետրվար ամսին, կարող էր 

գալ Գյարդ կիրճից, որտեղ էգերին տեսել են ամռանն ու հոկտեմբերին, բայց ոչ 

ձմռանն ու գարնանը) առավել հավանական է թերահաշվառումը, քան թե` վերահաշ-

վառումը:   

Սակայն, եթե անգամ հաշվի առնենք այդ հնարավորությունը, մուֆլոնների ընդ-

հանուր առավելագույն թվաքանակը Զանգեզուրի հայկական լանջի վրա և Բարգու-

շատում հազիվ թե անցնի 200 առանձնյակ, ընդ որում այն բնորոշ է հենց ոչ ձնոտ 

շրջանին: Ուշ աշնանից մինչև գարուն կենդանիներին ավելի քիչ են տեսնում և 

նրանց թվում քիչ են արուները: Առժե նաև նշել Գեղի կիրճում գ. Փիրլու (Բարգուշա-
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տի լեռնաշղթա) մոտակայքում ճանապարհից վերև վաղ գարնանը տեղացի բնակիչ-

ների մի քանի հանդիպումներ մուֆլոնների խոշոր խմբի հետ: Ամենայն հավանակա-

նությամբ, կենդանիներին, որոնք գտնվում էին լանջի վերևի մասում, ձյան տեղում-

ները ստիպել են իջնել` ճանապարհին մոտենալ: Դա մուֆլոնների միակ խոշոր 

խումբն է (կամ էլ կուտակումը), որը նկատվել է Բարգուշատի, և ոչ թե Զանգեզուր 

լեռնաշղթայի վրա:  

Ամառային շրջանում արուների խմբի թվաքանակի գերազանցումը էգերի 

խմբին թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ շրջանում մեծահասակ արուների մի մասը 

գալիս են Հայաստան Նախիջևանից: Մուֆլոնների տարբեր սեռատարիքային 

դասերի տեղաշարժումների և ապրելու բնույթի ուսումնասիրությունը պետք է 

հիմնական խնդիր դառնա հետագայում:  
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Աղյուսակ 1.2.1. Մուֆլոնի թվաքանակը Հայաստանում: 

 

Տարիներ 
Հաշվառման 
ժամանակա-

շրջան 

Շրջաններ 
Ընդա-
մենը Աղբյուրներ Սախկա-

սու 

Յախլու-
դարա և 

Քաջարան 
Գյարդ Գազա-

նա լիճ 
Կարմիր 
ժայռեր 

Բարգուշատ (Քիրս, 
Դարմանաձոր և 

այլն) 

1960 թթ - 1970-նների 
սկիզբ (?)       

350-400 
(ներա-

ռյալ 
Ուրծը)  

Явруян, 1975; 
Айрумян, Гаспа-
рян, 1976 

2006 

VI-VIII 8 ♂ (2-3 
տար.)  4 ♂; 24 ♀; 

17 ♂ 
2 ♂; 
21 ♂  6♂ 82 

Մեր տվյալները 
X 

13 ♀ և 3 
♂ (2-3 
տար.) 

 7 ♂; 22 ♀; 
20 ♂ 11 ♂   

 66 

I-III  31♀ և 2-3 ♂    3 ♂ (2-3 տար.);  
16 ♂ 52 

2007 VI-VIII 
   2 ♂; 2 ♂; 

4 ♂; 24 ♂ 2♂ 5♂  39 

Ընդամենը  24 33 առավելա
գույնը 49 23 5 19 153 

Մակերես, կմ2        200  
Խտություն (կմ2 վրա, 
մեր տվյալներով)        0.76  
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1.3. Մուֆլոնի կենսաբանական առանձնահատկություններ 
 

1.3.1. Պոպուլյացիայի կենսունակության նվազմանը նպաստող կենսաբանական 
առանձնահատկություններ ու վարք 

 
Պոպուլյացիայի կենսունակության նվազմանը նպաստող կենսաբանական հիմ-

նական բացասական գործոնները կապված են այն բանի հետ, որ մուֆլոնները, ինչ-

պես և բոլոր եվրասիական ոչխարները, ապրում են մեծամասամբ բաց բիոտոպե-

րում: Առաջին հերթին, նրանց բիոտոպը համեմատաբար հասանելի է, ի տարբերու-

թյուն այծերի կողմից նախընտրելի ժայռային զանգվածների, և հեշտությամբ կարող 

է օգտագործվել գյուղատնտեսության մեջ` որպես անասունների արոտավայրեր ու 

նաև հողագործական տարածքներ: Դեռ ռուս կենսաբան Ն.Ա. Սևեռցովը 

(Северцов, 1873) գրում էր, որ վայրի ոչխարի հիմնական թշնամին ընտանի ոչխարն 

է: Այդ արտահայտությունը արտացոլում է կենտրոնական և արևմտյան Ասիայի 

վայրի ոչխարների հիմնական վտանգը, քանի որ ընտանի կենդանիների հետ ունե-

ցած մրցակցությանը ոչ մի վայրի սմբակավորը չի կարող դիմանալ: Ընտանի կեն-

դանիների հետ նույն տարածքում արածելու հետևանքով արխարների (Ovis am-

mon) մոտ կերի սղության պատճառով ձմռանը նկատվում է երիտասարդների և հղի 

էգերի մոտ պտուղների մահացության կտրուկ աճ (Федосенко, 2001): Ի տարբերու-

թյուն այծերին, ոչխարների ապրելավայրը ոչ մի կերպով չի պաշտպանում նրանց: 

Հենց դրա համար էլ Ս.Կ. Դալը (Даль, 1944) նշում էր, որ Ուրծի լեռնաշղթան ամբող-

ջովին յուրացվել է և, եթե իրավիճակը չփոխվի, ապա այդտեղ այծերն ու մուֆլոն-

ները վերացվելու են:  

Չնայած բաց բիոտոպում ապրելու հանգամանքին, մուֆլոնների տեղաշար-

ժումներին բնորոշ է որոշակի տարածական պահպանողականությունը, թեկուզ և 

ավելի քիչ այծերի հետ համեմատ: Արոտավայրերից դեպի ջուր խմելու վայրերը կեն-

դանիները տեղաշարժվում են որոշակի կածաններով. նրանց ուղիները բավականին 

մշտական են և թելադրվում են ռելիեֆի առանձնահատկություններով (Саркисов, 

1944): Այդ պահպանողականությունը, մի կողմից, հեշտացնում է մուֆլոնների որսը, 

իսկ մյուս կողմից` հանգեցնում է բնակավայրերին կամ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտներին կենդանիների մոտենալուն:  

Ինչպես և մյուս կենդանիները, մուֆլոնների արուները զուգավորման շրջանում 

առավել քիչ ուշադիր են դառնում:  
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1.3.2. Պոպուլյացիայի կենսունակության բարձրացմանը նպաստող 
կենսաբանական առանձնահատկություններ, վարք ու ապրելավայրերի 

կառուցվածք 
 

Հարաբերական բարձր պտղաբերությունը մուֆլոններին թույլ է տալիս բավա-

կանին արագ վերականգնել պոպուլյացիայի կորուստները: Մուֆլոններին, ինչպես 

նաև բոլոր փոքր եվրասիական ոչխարներին, բնորոշ են երկվորյակները (Саркисов, 

1944; Schaller, 1977), սակայն իրական բնական աճը բնութագրվում է ոչ թե պտղա-

բերությամբ, այլ պոպուլյացիայում միամյա առանձնյակների տոկոսով, որը կախված 

է բազմացման տեմպերից և մեկ տարեկան գառների կենսունակության 

աստիճանից: Ցավոք սրտի, այս ծրագրի շրջանակներում մեզ չի հաջողվել 

բավականաչափ նյութեր հավաքել մուֆլոնի այդ կենսաբանության կողմի 

վերաբերյալ: 

Սակայն, պոպուլյացիայի կենսունակությունը բարձրացնող կենսաբանական 

գլխավոր դրական գիծը (ինչպես նաև բացասականը) կապված է բաց լանդշաֆտնե-

րում ապրելու հետ: Բոլոր հեղինակները, որոնք նկարագրում են վայրի ոչխարներին 

(օրինակ` Динник, 1910; Саркисов, 1944 և այլն), ընդգծում են կենդանիների զգուշու-

թյունը և բաց տարածություններում ապրողներին բնորոշ փախչելու մեծ հեռավորու-

թյունը, ի տարբերություն այծերի, որոնք նույնպես ապրում են այդ տարածքներում: 

Ցանկացած վտանգի դեպքում մուֆլոնները թաքնվում են լանջի մոտակա ծալքի 

ետևում և այլևս չեն երևում ու հեռանում են չերևացող հովտով: Մուֆլոնների գլխա-

վոր դրական գործոնն է հանդիսանում նրանց շարժունակությունը: Զգալի տեղաշար-

ժումներն ու վայրին քիչ կապված լինելու ունակությունը նրանց թույլ է տալիս ոչ մի-

այն արագ հեռանալ վտանգավոր շրջանից, այլ նաև նորից հայտնվել այնտեղ` վտան-

գի նմազման դեպքում: Այսպես, 1990-ական թթ-ին խստաշունչ ձմեռներին մուֆլոն-

ների ոչ մեծ հոտը հանդիպել են Երևանից արևելք ընկած ոչ մեծ և մեկուսացված 

բարձրությունների վրա, որտեղ կենդանուն մինչ այդ չեն տեսել շատ տարիներ: 

 

1.3.3. Հակազդում մարդու հանդեպ 
 

Իրենց զգուշությամբ հանդերձ մուֆլոնները ոչ միշտ են հակազդում մարդուն 

համապատասխան ձևով: Երբեմն, անգամ բաց տարածություններում, նրանք կա-

րող են մարդուն թողնել մոտենալ մինչև 100-150 մ, իսկ ավելի թեք և մասնատված 

լանջերին նրանց կարելի է ավելի շատ մոտենալ:  
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Մի շարք դեպքերում մուֆլոնները մարդկանցից չեն վախենում, կարող են 

արածել ընտանի կենդանիների հոտին անմիջապես մոտիկ:  

1.4. Տեսակի պահպանության վրա ազդեցություն ունեցող 
տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումներ 

 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև 

պատերազմի արդյունքում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նկատելի 

փոփոխվել է և ազդել էկոլոգիական ու բնապահպանական իրավիճակի վրա. 

1. Բնակչության թիվը նկատելի կրճատվել է, մասնավորապես, մուֆլոնի տարած-

ման շրջաններում (ՀՀ 2001 թ. մարդահամարի արդյունքները, 2003): 

2. Կրճատվել է անասունների, հատկապես` մանր եղջերավորների թվաքանակը, 

որոնք պահում էին ադրբեջանցիները և որոնք հանդիսանում էին մուֆլոնի 

սննդային ու տարածքային հիմնական մրցակիցներ: Զուգահեռ կրճատվել է նաև 

մուֆլոնների ապրելավայրերում մարդկանց ու հովվաշների ներկայությունը 

(ըստ Սյունիքի մարզպետարանի տվյալների):  

Այնինչ, մերձալպյան ու ալպյան մարգագետիններում առավել վաղ ժամանակնե-

րից գերարածեցման հետքեր են պահպանվել (կածանային էրոզիա, մոլախոտե-

րի առկայություն): Բոլոր շատից քչից ընդունելի վայրերում կարելի է գտնել 

անասունների համար կառուցված կանգառատեղերի հետքեր, այդ թվում` նաև 

հնագույն: Դատելով այդ ամենից` ներկայումս լեռնամարգագետնային արոտա-

վայրերի չօգտագործումը հանդիսանում է ունիկալ երևույթ Անդրկովկասի հա-

մար: 

3. Երկրորդ գործոնի արդյունքում մուֆլոնների ապրելավայրերի տարածքներում  

վերականգնվել է խոտածածկը, այսինքն` նշանակալի լավացել է կերային բազա-

յի վիճակը: 

Այդ դրական գործոնները հատկապես նկատելի են Վայքի, Բարգուշատի և 

Զանգեզուրի լեռնաշղթաներում, ինչպես նաև Սյունիքի բարձրավանդակում: 

Սակայն, հենց այս շրջաններում էլ դրսևորվում են նաև բացասական գործոն-

ները. 

1. Նկատվում է օգտակար հանածոների լեռնահանքամշակման նոր ստեղծվող և 

գործող աշխատանքների ինտենսիվացման միտումներ: 

2. Զարգանում է ենթակառուցվածքը. տարվում են Իրանից գազամուղի անցկաց-

ման աշխատանքները, որի զգալի մասը անմիջականորեն անցնում է մուֆլոնի 

ապրելավայրերով: Այդ օբյեկտների անցկացումը և հետագա սպասարկումը 
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պահանջում է ստորգետնյա անցումների ու մարդկանց առկայություն: Նման են-

թակառուցվածքի հզորացումը, իհարկե, կմեծացնի մուֆլոնի ապրելավայրերի 

մատչելիությունը և, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, կհանգեցնի որսագողության 

վտանգի:  

Կան նաև համապետական բացասական գործոններ. 

1. Գաղթականների զգալի քանակությունը, որոնց համար (ինչպես նաև Հայաստա-

նի ամբողջ բնակչության համար) վայրի բնությունը դարձել է կենսակերպի 

ապահովման կարևոր մի աղբյուր: 

2. Հարևան պետության հետ, որի հետ Հայաստանը գտնվում էր պատերազմական 

իրավիճակում, սահմանների առաջացումն ու զարգացումը հանգեցրել են Զան-

գեզուրի և Վայքի լեռնաշղթաներում բազմաթիվ զինվորականների տեղաբաշխ-

ման: Հայտնի է, որ նախկին ԽՍՀՄ-ում լեռնային սմբակավորների պոպուլյացի-

աների մեծ մասը պահպանվել է սահմանների ինժեներական կառույցների գծից 

դուրս, օրինակ` արխարը Պամիրում (Федосенко, 2001), սակայն պետականու-

թյան հաստատման շրջանում և սահմանների վերահաստատման արդյունքում, 

զինվորականների շրջանում զարգացել է որսագողությունը: Արժե նշել, որ ներ-

կայումս զինվորականների շրջանում անց են կացվում լուրջ բացատրական աշ-

խատանքներ և սույն բացասական գործոնը գնալով թուլանում է, իսկ հետագա-

յում հնարավոր է որ կդառնա դրական գործոն:    

Ընդհանուր վերցրած, 2 բացասական գործոններն աստիճանաբար նվազում 

են ԽՍՀՄ-ի փլուզման և պատերազմի հետևանքների վերացման արդյունքում: 

 

1.5. Վտանգներ 
 

Վերջին 100 տարվա ընթացքում մուֆլոնի արեալը Հայաստանում բավականին 

կայուն է: Արեալի կրճատումը տեղի է ունեցել միայն Արագած լեռան զանգվածի 

հաշվին (Верещагин, 1959): Հայաստանի կենտրոնական մասերում 1930-ական թթ-

ին արդեն ակնհայտ էր ընտանի կենդանիների գերարածեցման արդյունքում ապրե-

լավայրի որակի կորուստները, օրինակ` Ուրծի լեռնաշղթայում: 

 

1.5.1. Ուղղակի հետապնդումներ 
 

Դա հիմնական բացասական գործոնն է, որն անմիջականորեն ազդում է 

մուֆլոնի պոպուլյացիայի վրա Հայաստանում (տես 1.4): 1930-ական թթ-ին Ս.Կ. 

Դալը (Даль, 1944) նշում էր, որ Վայքի լեռնաշղթայում կային որսորդներ, որոնք 



  
 

- 15 - 

տարեկան 100 մուֆլոն էին սպանում, որն, ամենայն հավանականությամբ, չափա-

զանցված էր: 

1.5.2. Ապրելավայրերի քայքայում և կորուստ 
 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում նկատվող փոփոխությունները ավելի շատ 

դրական են, այսինքն` գրանցվում է արոտավայրերի ծանրաբեռնվածության թուլա-

ցում (տես 1.4): Գծային օբյեկտների կառուցումը իրականում քիչ է կրճատում ապ-

րելավայրերի մակերեսը, բայց խոչնդոտում է քոչող մուֆլոնների տեղաշարժումնե-

րին:  

   

1.5.3. Կերային բազայի անբավարարվածություն 
 

Կերային բազայի անբավարարվածություն կարող է միայն զգալ Ուրծի լեռնա-

շղթայի լոկալ պոպուլյացիան: 

 

1.5.4. Անտառահատում և ծառաթփուտային բուսականության ոչնչացում 
 

Չնայած մուֆլոնը, ինչպես և բոլոր վայրի ոչխարները, ապրում են բաց լանդշաֆտնե-

րում, բայց  կտրտված անտառաթփուտային բուսականությունը շատ կարևոր է նրանց հա-

մար: Տարվա չոր շրջանում (ամռան երկրորդ կեսերից մինչև վաղ աշուն) դրանք ոչխարնե-

րին թաքստոց, ստվեր ու կանաչ կեր են տալիս, երբ խոտային բուսականությունը չորանում 

է, օրինակ  ̀Ուրծի լեռնաշղթայում: Բացի դրանից, շրջանում անտառների ոչնչացումը հան-

գեցնում է կլիմայի չորացմանը, որը սկզբունքորեն աննպաստ է վայրի բնության համար: 

 
1.6. Գործող պահպանական միջոցառումներ 

 
Հայկական մուֆլոնը գրանցված է Միջազգային բնության պահպանության միության 

կարմիր ցուցակում որպես խոցելի (Vulnerable, A2cde) (IUCN, 2006): Իրանում, որտեղ 

գտնվում է հիմնական արեալը և, հավանաբար, հիմնական գլխաքանակը, մուֆլոնը հանդի-

սանում է որսի կենդանի (Ziaie, 1997): Թուրքիայում նույնպես թույլատրված է նրա 

որսը: Հայաստանի Կարմիր գրքում (1987) մուֆլոնը ներկայացված է որպես «ոչնչաց-

ման եզրին գտնվող» կենդանի: 

Իրանում մուֆլոնը պահպանվում է մի շարք ազգային պարկերում, արգելոցնե-

րում և պահպանվող տարածքներում, որտեղ որսը արքելված է (Ziaie, 1997): Թուրքի-
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այում գոյություն ունի իրականում պահպանվող և ցանկապատված միակ տարածք` 

Կոնյա-Բոզդաղ (Kence and Tarhan,1997): Ադրբեջանում (Նախիջևան) մուֆլոնը 

պահպանվում է Օրդուբադի ազգային պարկում, որի տարածքը վերջերս զգալի ընդ-

լայնվեց հենց մուֆլոնների ապրելու վայրի հաշվին: Հայաստանում մուֆլոնների առ-

կայությամբ միակ պահպանվող տարածքը մինչև վերջին ժամանակներս դա Խոսրո-

վի արգելոցի մաս հանդիսացող Ուրծի լեռնաշղթան էր, բայց 2006 թ-ին այն հանվել է 

արգելոցի տարածքից և 2007 թ-ին նրա կարգավիճակը պարզ չէր:    

Մուֆլոնը առկա է արեալի երկրների մի շարք կենդանաբանական այգիներում, բայց 

անազատ պայմաններում նրանց թվաքանակը անհայտ է: Այն կա նաև Երևանյան կենդանա-

բանական այգում, բայց կենդանիների մեծ մասն իրենցից ներկայացնում են եվրոպական 

մուֆլոնների հիբրիդներ (միայն մեկ արուն է, որ զտարյուն հայկական մուֆլոն է), որոնք կեն-

դանու պահպանության համար նշանակություն չունեն:  
 

 

Գլուխ 2. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈՒՖԼՈՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

2.1. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցի 
կատարելագործում 

 
Մինչև 2006 թ. Ուրծի լեռնաշղթան գտնվում էր Խոսրովի արգելոցի 

տարածքում և մուֆլոնի տեղային պոպուլյացիան գտնվում էր պահպանության 

տակ: Դա հանրապետությունում մուֆլոնի ամենահայտնի ապրելավայրն է` 

շնորհիվ Երևանին իր ունեցած մոտիկությամբ և հասանելիությամբ: Հենց այդ 

առանձնահատկությունն էլ թուլացնում է Ուրծի լեռմաշղթայի` որպես պահպանվող 

տարածքի արժեքայնությունը: Բացի դրանից, լեռնաշղթան շրջապատում են 

բնակելի օբյեկտները. լեռնաշղթայի ստորոտում տեղաբաշխված է Արարատի 

ցեմենտի գործարանը և ոսկու վերամշակման կոմբինատը: Մյուս կողմից, 

լեռնաշղթայի չափերը (առավելագույնը` 20x8 կմ) հնարավորություն են տալիս 

այնտեղ անգամ ինքնուրույն պոպուլյացիայի գոյությանը, բայց միայն 

որսագողության և անհանգստության իսպառ կանխարգելման, ինչպես նաև 

տարածքի տնտեսական օգտագործման նվազեցման պայմաններում: 

Ներկա պայմաններում միակ պահպանվող տարածքը, որտեղ կարող է հայտ-
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նվել մուֆլոնը դա «Բողաքար» արգելավայրն է: 2007 թ.-ին շնորհիվ Բնության համ-

աշխարհային հիմնադրամի (WWF), Կրիտիկական էկոհամակարգերի համագոր-

ծակցության հիմնադրամի (CEPF) և ՀՀ բնության պահպանության 

նախարարության համատեղ ջանքերի հարավային Հայաստանում` որտեղ մուֆլոնն 

է ապրում, ստեղծման ընթացքում են գտնվում հետևյալ պահպանվող տարածքները` 

«Արևիկ» (Զանգեզուրի լեռնաշղթա), «Զանգեզուր» (Զանգեզուրի լեռնաշղթա) և 

«Գնիշիկ» (Վայքի լեռնաշղթա): Այստեղ նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնել 

որսագողության կանխարգելման և անասունների արածեցման 

սահմանափակումների վրա, սակայն այս շրջանում դա դժվար չէ` շնորհիվ 

անասունների հոտերի համեմատաբար ոչ մեծ քանակության համեմատ 

արոտավայրերի առատությանը: Բայց, ի տարբերություն Ուրծի լեռնաշղթայի, 

մուֆլոնի պոպուլյացիան Վայքի և Զանգեզուրի հայկական մասերում 

անդրսահմանային է: Այդ տարածքների ու պոպուլյացիայի ներուժն առավել մեծ է, 

քան Ուրծի պոպուլյացիայինը:  

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Արարատի 

մարզերում պահպանվող տարածքների սահմաններից դուրս ընկած տարածքներում 

ՀՀ բնության պահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչություն-

ների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը` դասընթացների անց-

կացման, տեխնիկական աջակցության և ֆինանսական օգնության միջոցով: 

 

2.2. Բնօգտագործման համակարգի բարելավում 
 

Ուրծի և Զանգեզուրի լեռնաշղթաներն ունեն տարբեր լանդշաֆտներ. 

Ուրծինը` չոր տափաստանային է (հնարավոր է, որ դա գերարածեցման արդյունքն 

է) և կիսաանապատային, իսկ Զանգեզուրինը` բարձրալեռնային է, արտահայտված 

վերընթաց գոտիականությամբ, որը պայմանավորված է ոչ միայն ծովի 

մակարդակից ունեցած բարձրություններով (Ուրծ` 2445 մ, Զանգեզուր` 3904 մ), այլ 

նաև տեղումների տարբեր քանակությամբ ու ջրագրական ցանցի խտությամբ: 

Դրա համար էլ Ուրծի լեռնաշղթայում, որտեղ խոտածածկի վեգետացիոն շրջանը 

տևում է ընդամենը մարտ ամսից մինչև հունիսը (Гаспарян, 1964), կարևոր է ոչ 

միայն արոտավայրերի, այլ նաև ջրարբի տարածքների պահպանությունը, իսկ 

Զանգեզուրում «ջրարբի» տերմինը քիչ է կիրառվում` ջրերի առատության 

պատճառով: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել արդյունավետ և մշտապես գործող համակարգ տեղի 

վայրի կենդանիների, լեռնային ապրելավայրերի և ջրամբարների պահպանման և 
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օրենսդրական ճանապարհով դատական կառույցների ներգրավման համար: Պետք 

է մշակել լեռնահանքաարդյունահանման և ճանապարհների ու այլ ենթակառուց-

վածքների աշխատանքների արդյունքում լանդշաֆտների ոչնչացման հսկողության 

համակարգ: 

2.3. Պոպուլյացիայի կենսապայմանների բարելավման 
բիոտեխնիկական միջոցառումներ 

 
Նպատակահարմար կլինի վերականգնել ծառաթփուտային բուսականությունը 

արեալի չորային շրջաններում` Ուրծի լեռնաշղթայի վրա:  

 

2.4. Անազատ պայմաններում կենսունակ պոպուլյացիայի 
ստեղծում 

 

Հայկական ԽՍՀ-ում գոյություն է ունեցել մուֆլոնների բազմացման կենտրոն, 

սակայն ներկայումս դրա անհրաժեշտությունը չկա, առավել ևս, որ այն 

ծախսատար է: 

 

2.5. Բնության մեջ վերացված պոպուլյացիայի վերականգնում 
 

Մուֆլոնը, թեկուզ և ոչ մեծ քանակությամբ, պահպանվել է ամեն տեղ, որտեղ 

եղել է 100 տարի առաջ, դրա համար ռեինտրոդուկցիայի կարիք չկա: 

 

2.6. Ապրելավայրերի կարգավիճակի և տեսակի թվաքանակի 
մոնիթորինգ 

 

Դա, անխոս, առաջնային կարևորության խնդիր է, քանի որ հենց 

մոնիթորինգն է թույլ տալիս պարզել Հայաստանում մուֆլոնի պոպուլյացիոն 

միտումները: Բացի դրանից, այն անհրաժեշտ է ոչ միայն պահպանության, այլ նաև 

տեսակի ռացիոնալ օգտագործման համար:  

Դրա համար անհրաժեշտ է առանձնացնել առավել կարևոր տարածքները, 

մշակել մոնիթորինգի համակարգն ու պատրաստել անձնակազմը, քանի որ բնա-

պահպանական և գիտահետազոտական կազմակերպություններում առկա կադ-

րերը դրան պատրաստ չեն: Առավել կարևոր տարածքները պետք է ընկած լինեն 
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մուֆլոնի հիմնական լոկալ պոպուլյացիաների ինչպես պահպանվող, այնպես էլ 

չպահպանվող ապրելավայրերում: 

 

 
 

2.7. Գիտական հետազոտություններ 
 

Քանի որ Հայաստանում մուֆլոնների կենսաբանության վերջին գիտական հե-

տազոտություններն անց են կացվել 1930-60-ական թթ-ին (Саркисов, 1944; Явруян, 

1969, 1975), միանգամայն անհրաժեշտ է Հայաստանում անցկացնել ժամանակակից 

հետազոտությունները տեսակի պոպուլյացիայի կենսաբանության վերաբերյալ: 

Դրանք իրենց մեջ պետք է ներառեն պոպուլյացիայի սեռատարիքային կառուց-

վածքը, բազմացման ինտենսիվությունն ու տարբեր սեռատարիքային խմբերի կեն-

սակայունությունը: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել պոպուլյացիայի տարա-

ծական կառուցվածքի, սեզոնային և ոչ կանոնավոր տեղաշարժերի վրա: Հայաստա-

նում մուֆլոնի կենսաբանության այդ կողմը շատ կարևոր է, քանի որ Զանգեզուրի և 

Վայքի լեռնաշղթաների պոպուլյացիաները անդրսահմանային են հանդիսանում: 

 

2.8. Հայկական մուֆլոնի պահպանության վերաբերյալ 
բնակչության իրազեկում 

 

Հայաստանում բնակչության բնապահպանության և կենսաբազմազանության 

հարցերի շուրջ տեղեկացվածության և էկոլոգիական կրթության ընդհանուր մակար-

դակը շատ ցածր է: Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է իրականացնել հանրապետու-

թյունում բնապահպանական գործունեության լայն իրազեկում` ներգրավելով զանգ-

վածային ինֆորմացիայի հնարավոր միջոցները:  

«Փոքր Կովկասի կովկասյան պարանոցի հայաստանյան մասում էկոհամակար-

գի և կենսաբազմազանության պահպանության հարցում որոշումներ ընդունող կող-

մերի իրազեկության և հետաքրքրվածության մեծացման» ծրագրի շրջանակներում, 

CEPF ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվել են մի շարք ակցիաներ և միջո-

ցառումներ հայկական մուֆլոնի պահպանության բնակչության իրազեկության 

բարձրացման ուղղությամբ: Մասնավորապես, անցկացվել են դասընթացներ 

տեղական ղեկավարման մարմինների, բնակչության, որսորդների, 

անտառապահների և սահմանապահների հետ, թերթերում հոդվածներ են 
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հրատարակվել, հեռուստատեսությամբ ցուցադրվել են տեսահոլովակներ, 

փաստագրական ֆիլմեր և հաղորդումներ, ստեղծվել և տարածվել են բուկլետներ ու 

ուղեցույցներ, հասարակական վայրերում ստեղծվել և տեղադրվել են 

ցուցատախտակներ ու պլակատներ: 

   

 
2.9. Միջազգային համագործակցություն 

 

Հայաստանում մուֆլոնի պահպանման և արդյունավետ օգտագործման համար 

չափազանց կարևոր է միջազգային համագործակցությունը, քանի որ լոկալ պոպու-

լյացիաների մեծ մասը անդրսահմանային են հանդիսանում: Այսօր կան իրական նա-

խադրյալներ Իրանի հետ անդրսահմանային համագործակցություն ծավալելու հա-

մար` մուֆլոնի և այլ անհետացող տեսակների պահպանության ուղղությամբ: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈՒՖԼՈՆԻ (Ovis [orientalis] gmelini Blyth) ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  
 
Երկարաժամկետ նպատակներ 

(մինչև 2016 թ.) 
Միջնաժամկետ խնդիրներ  

(մինչև 2013 թ.) 
Կարճաժամկետ նպատակներ  

(մինչև 2010 թ.) Կատարողներ 

I. Մուֆլոնի թվաքանակի և 
ապրելավայրերի վիճակի 
գնահատում, հետազոտում ու 
մոնիթորինգ: Մուֆլոնի 
պոպուլյացիայի վիճակի 
մասին գիտական տվյալների 
հավաքման ու վերլուծման 
ընդհանուր համակարգի 
ստեղծում: 

Ընդհանուր մեթոդների մշակում և 
իրականացում տվյալների 
հավաքման և հաշվառման համար: 

1. Ուրծի, Վայքի, Զանգեզուրի և Բարգուշատի 
լեռնաշղթաների վրա գտնվող առավել կարևոր 
տարածքներում մուֆլոնի թվաքանակի 
հաշվառման մեթոդիկայի մշակում և ներդրում:   
2. Ընտրված տարածքներում մուֆլոնի 
թվաքանակի հաշվառման իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ ԳԱԱ 
Կենդանաբանության 
ինստիտուտ, 
տարածքային և 
ազգային 
ակադեմիական, 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Մուֆլոնի թվաքանակի 
մոնիթորինգի և պոպուլյացիայի 
վիճակի ու ապրելավայրերի 
գնահատման ապահովում: 

1. Մոնիթորինգի օբյեկտների որոշում և 
բիոտոպերի փոփոխությունների մոնիթորինգի 
իրականացում: 
2. Հատուկ պահպանության կարիք ունեցող 
տարածքների սահմանների ուրվագծում և 
Հայաստանում տեսակի գոյատևման 
ապահովման համար կարևոր նշանակություն 
ունեցող խմբավորումների որոշում:  

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ ԳԱԱ 
Կենդանաբանության 
ինստիտուտ, 
տարածքային և 
ազգային 
ակադեմիական, 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Ընդհանուր համակարգի ստեղծում 
տվյալների հավաքման ու 
պոպուլյացիայի մոնիթորինգի 
համար: 

Հայկական մուֆլոնի պոպուլյացիայի վիճակի 
մասին ընդհանուր տվյալների բազայի ստեղծում: 

ՀՀ ԳԱԱ 
Կենդանաբանության 
ինստիտուտ: 

II. Տեղական բնակչության 
իրազեկման 
ռազմավարության մշակում և 
իրականացում:  

«Հազվագյուտ սմբակավորների 
պահպանման 
նախաձեռնությունները 
Հայաստանում» ծրագրին 
հասարակական աջակցության 
ապահովում: 

1. Մուֆլոնի պահպանության ռազմավարության 
մասին լուսաբանող նկարազարդ բրոշյուրների, 
թերթիկների, պլակատների և այլ նյութերի 
պատրաստում և տպագրում:  
2. Հայաստանի հազվագյուտ սմբակավորների 
պահպանմանն ուղղված առաջնահերթ 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ: 
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միջացառումների ընդունման 
անհրաժեշտությունն ներկայացնող 
տեսահոլովակների պատրաստում:  

III. Մուֆլոնի պահպանության 
ապահովում որսագողության, 
անտառային հրդեհների և ոչ 
ռացիոնալ բնօգտագործման 
ազդեցություններից: 

Մուֆլոնի ու նրա ապրելավայրեիի 
տարածքային պահպանության 
կազմակերպման ապահովում: 
 

1. Չորս հակաորսագողության խմբերի 
ստեղծում և նյութատեխնիկական ապահովում. 
մեկական Արարատի (Ուրծի լեռնաշղթա) և 
Վայոց Ձորի մարզում և երկուսը` Սյունիքի 
մարզում (Զանգեզուրի և Բարգուշատի լեռներ):  
2. Տեղաբնակներից, սահմանապահներից ու 
զինվորականներից մուֆլոնի որսի վերաբերյալ 
ինֆորմացիայի հավաքագրման կարգի մշակում 
և իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Տեղացի բնակչության ուժերով 
մուֆլոնի պահպանության համար 
նախապայմանների ստեղծում: 

Զինվորականների հետ միջացառումների 
իրականացում` սմբակավորների 
որսագողության վերացման նպատակով: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Անհրաժեշտ մեթոդական նյութերի 
պատրաստում որսատեսուչների 
համար: 

1. Որսագողության դեմ պայքարի 
իրականացման ծրագրի մշակում և 
իրականացում և տարեկան ուսուցանող 
դասընթացների իրականացում տեսուչների, 
անտառապահների և Ñ³Ï³áñë³·áÕáõÃÛ³Ý 
խմբերի համար, որոնք գրանցում են 
բնապահպանական ռեժիմի խախտումները:  
2. «Բողաքար» արգելավայրի պահպանության 
արդյունավետության գնահատում և նրա 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների 
մշակում և իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ 
ԳԱԱ 
Կենդանաբանությա
ն ինստիտուտ, 
տարածքային և 
ազգային 
ակադեմիական, 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

IV. Մուֆլոնի թվաքանակի 
կայուն և բավարար 
մակարդակի ապահովում: 

Առաջին 3 տարվա ընթացքում 
իրականացված մուֆլոնի և նրա 
ապրելավայրերի պահպանության 
աշխատանքների արդյունքների 
վերլուծում: 

Մուֆլոնի պոպուլյացիայի վերականգնումը 
սահմանափակող գործոնների վերացման 
ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:  
 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ 
ԳԱԱ 
Կենդանաբանությա
ն ինստիտուտ, 
տարածքային և 
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ազգային 
ակադեմիական, 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Մուֆլոնի ապրելավայրերի 
սահմաններում գտնվող ժայռոտ 
անտառների հատման արգելման 
ապահովում: 

Անտառների հատման խստապահանջ 
հսկողության իրականացում: 

Տարածքային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

V. Էկոնետի (ԲՀՊՏ-ների 
համակարգի) ստեղծում, որն 
ի վիճակի կլինի ապահովել 
մուֆլոնի պոպուլյացիայի 
գոյությունը: 

1. Մուֆլոնի արեալում գտնվող 
ԲՀՊՏ-ների դերի գնահատման ու 
միջոցառումների իրականացում` 
այն լավացնելու համար:  
2. Պոպուլյացիայի և 
ապրելավայրերի տվյալների 
վերլուծության հիման վրա տարբեր 
կարգավիճակի պահպանվող 
տարածքների ստեղծման համար 
առաջարկությունների մշակում ` 
ներառելով առավել կարևոր 
ապրելավայրերը: 

1. Մուֆլոնի արեալում գտնվող ԲՀՊՏ-ների 
գործունեության բարելավմանն ուղղված 
անհրաժեշտ միջոցառումների որոշում: 
2. «Բողաքար» արգելավայրի կառավարման 
պլանի մշակում:  
3. Ուրծի լեռնաշղթայում բնապահպանական 
ռեժիմի ապահովում: 
4. «Բողաքար» արգելավայրի ժամանակակից 
տնտեսական գործունեության վերլուծության 
իրականացում, արածող անասունների քանակի 
և արոտավայրերի տարածքների 
սահմանափակում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

ԲՀՊՏ-ների սահմաններից դուրս 
իրականացվող բնօգտագործման 
գնահատում ` մուֆլոնի 
պոպուլյացիայի վրա ազդեցության 
տեսակետից: 

1. Հետազոտությունների իրականացում` 
որսորդական գործունեության ազդեցությունը 
մոըֆլոնի պոպուլյացիայի վրա պարզելու 
նպատակով:  
2. Որսագողության դեմ հսկողության 
խստացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

VI. Մուֆլոնի պահպանության 
համար տեղացի 
բնակչության կողմից 
աջակցության ապահովում: 
Մոդելային շրջանում 
էկոտուրիզմի ռեալ ներդրման 
ապահովում` ի նպաստ 
ԲՀՊՏ-ների և տեղացի 

Արտադրանքի բարձր 
արդյունավետություն ապահովող 
տեխնոլոգիաների զարգացման 
ապահովում (աջակցություն փոքր 
բիզնեսին` գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վերամշակման 
ոլորտում): 

1. Փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրի մշակում 
և անասնապահության, մեղվապահության, 
այգեգործության և գյուղարտադրանքի 
վերամշակման համար նախադրյալների 
ստեղծում: 
2. Արտադրողականությունը և 
արդյունավետությունը բարձրացնող 
մոտեցումների մշակում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ, 
գյուղատնտեսական 
և տնտեսական 
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բնակիչների բարեկեցության 
բարձրացմանը: 

կառույցներ: 
Մեկ մոդելային շրջանում այն 
արդյունքի ապահովում, որ 
էկոտուրիզմը ապահովի տեղացի 
բնակչության եկամուտների մինչև 
կեսը: 

1.  Էկոտուրիզմի զարգացման մոդելային 
ծրագրի իրականացում ԲՀՊՏ-ների հիման վրա, 
որը կապահովի մուֆլոնի պահպանությունը:  
2. Էկոտուրիզմի զարգացմանը նպաստող 
համապատասխան նյութերի և պայմանների 
պատրաստում:  
3. Հայաստանի էկոտուրիստական ռեսուրսների 
գովազդում:  
4. Էկոտուրիստական երթուղիների ստեղծում ու 
համապատասխան ծառայությունների 
տրամադրում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

VII. Մուֆլոնի 
պահպանության վերաբերյալ 
տեղացի բնակչության 
իրազեկման համակարգի 
ստեղծում: Հայաստանում 
հազվագյուտ 
սմբակավորների 
պահպանության ծրագրերին 
հասարակության 
անմիջական 
մասնակցության 
ապահովում:   

1. Էկոկրթության ու 
էկոդաստիարակության 
համակարգի մշակում և 
իրականացում` դպրոցներում 
ուսուցիչների համար մեթոդական 
ձեռնարկների և ինֆորմացիոն 
նյութերի փաթեթի օգտագործման 
միջոցով:   
2. Տեսաֆիլմերի և 
հեռուստահաղորդումների 
ստեղծում մուֆլոնի` որպես 
Հայաստանի լեռների 
խորհրդանիշի և նրա 
ապրելավայրերի պահպանության 
խնդիրների մասին: 

1. Մեթոդաինֆորմացիոն ձեռնարկների 
պատրաստում մանկավարժների համար:  
2. Համապատասխան դասընթացների 
անցկացում մանկավարժների համար` 
ձեռնարկների և նյութերի հետ աշխատելու 
վերաբերյալ:  
3. Մուֆլոնի մասին տարբեր 
դասախոսությունների, ինֆորմացիոն նյութերի 
և ձեռնարկների պատրաստում տարբեր 
տարիքային խմբերի դպրոցականների համար:  
4. Մուֆլոնին նվիրված մանկական նկարների 
ցուցահանդեսների, շարադրությունների և 
վիկտորինաների մրցույթների իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

VIII. Միջազգային 
համագործակցության և 
համակարգված 
գործողությունների 
ապահովում մուֆլոնի 
արեալի անդրսահմանային 
տարածքների 
պահպանության 

Ինֆորմացիոն և 
գիտատեխնիկական ռեսուրսների 
փոխանակման իրականացում: 

Հատուկ դասընթացների և սեմինարների 
անցկացում` մասնակից երկրների 
ներկայացուցիչների համար: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 
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շրջանակներում: Ընդհանուր տվյալների բազայի 
ստեղծում մուֆլոնի պոպուլյացիայի 
վիճակի, մոնիթորինգի ու 
ապրելավայրերի մասին: 

Հետազոտական աշխատանքների 
համակարգում թվաքանակի հաշվառման 
գործում: Հաշվառման ընդհանուր մեթոդիկայի 
օգտագործում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ 
ԳԱԱ 
Կենդանաբանությա
ն ինստիտուտ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Համազգային էկոնետի ստեղծմանն 
ուղղված աշխատանքների 
համակարգում: 

Անդրսահմանային պահպանվող տարածքների 
ստեղծում: 

ՀՀ բնության 
պահպանության 
նախարարություն, 
ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ: 

 

 
 

 


