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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աշխատանքի ընթացքում հետազոտվել է գրեթե ամբողջ հարավային Հա-

յաստանը, բացառությամբ Սևանա լճի ափամերձ գոտուց և Սևանի լեռնաշղթա-

յից` ընդգրկելով Գեղամա լեռնաշղթայի հարավային լեռնաճյուղերը (Խոսրովի արգե-

լոցի Կաքավաբերդի և Խոսրովի տեղամասերը), Վայքի լեռնաշղթան (Նորավանք և 

Կապուտ), Վարդենիսի լեռնաշղթայի և Սյունիքի բարձրավանդակի հարավային լան-

ջերը (Եղեգիսի, Հերհերի և Ջերմուկի ձորերը), Զանգեզուրի ու Բարգուշատի լեռնա-

շղթաները և Մեղրու լեռնաշղթայի հարավային մասը (Էռնաձոր գյուղի շրջակայքում): 

Օգտագործվել են նաև 2004 թ-ի հունվարի աշխատանքների նյութերը: 

Ցավոք սրտի, գերատեսչական խնդիրների պատճառով հնարավոր չեղավ հե-

տազոտել Ուրծի լեռնաշղթան` Հայաստանում բեզոարյան այծի ամենահիմնական 

ապրելավայրը, հանրապետության գրեթե բոլոր լեռնային սմբակավորների ուսում-

նասիրությամբ մասնագիտացված կենսաբանների պարբերաբար և ստացիոնար հե-

տազոտությունների տարածքը:   

2006-2007 թթ-ի 125 դաշտային օրերի ընթացքում, որոնք մեր կողմից անց են 

կացվել նշված ծրագրի շրջանակում, հանդիպել են բեզոարյան այծերի 1124 առանձ-

նյակներ: 

 

Գլուխ 1. ԲԵԶՈԱՐՅԱՆ ԱՅԾԻ (Capra aegagrus Erxl.) ԱՐԵԱԼ, 
ԹՎԱՔԱՆԱԿ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
 

1.1 Բեզոարյան այծի կարգաբանական կարգավիճակ և ընդհանուր 
տարածվածություն 

 
Բեզոարյան այծը հանդիսանում է առաջավորասիական ֆաունիստական հա-

մալիրին բնորոշ ներկայացուցիչ` հայկական մուֆլոնի (Օvis [orientalis] gmelini), ընձ-

առյուծի (Panthera pardus), շերտավոր բորենու (Hyena hyena)  և հնդկական մացա-
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ռախոզի (Hystrix indica) հետ միասին: Կովկասում գտնվում է տեսակի արեալի հյու-

սիս-արևմտյան մասը: 

Բեզոարյան այծը բաժանվում է 4 ենթատեսակների` անվանական (Capra 

aegagrus aegagrus), թուրքմենական (Capra aegagrus blythi), կրետական (Capra 

aegagrus cretica) և չիլթանական (Capra aegagrus chialtanensis) (Гептнер и др. 

1961; Schaller, 1977; Shackleton and Lovari, 1997): Տարածված է մի տեսակետ, ըստ 

որի կրետական այծը կլիմայավարժեցված էր մարդու կողմից և այն վայրի տեսակ չի 

հանդիսանում, այլ հետագայում խառնվել է ժամանակակից ընտանի այծերի հետ: 

Չիլթանական այծը, իր հերթին, հնարավոր է որ բեզոարյան այծ չէ, այլ մարխուրն է 

(C. falconeri) կամ այս երկու տեսակների խառնածին (Schaller, 1977): Վերջին տվյալ-

ների համաձայն, անվանական ենթատեսակը բնակեցվում է Կովկասում, Թուրքիա-

յում և Իրանում, իսկ թուրքմենական ենթատեսակը` Թուրքմենստանում, Պակիստա-

նում ու կենտրոնական Աֆղանստանում (Shackleton and Lovari, 1997), թեև ըստ 

Շալլերի Իրանում բնակվում է թուրքմենական ենթատեսակը: Շալլերը ենթադրում է, 

որ թուրքմենական և անվանական ենթատեսակները չունեն արտահայտիչ 

տարբերություններ և գործնականորեն պայմանական են:   

 

1.2. Բեզոարյան այծի արեալի և թվաքանակի միտումներ 
 

Բեզորյան այծի թվաքանակը և տարածումը XX դ ընթացքում գործնականորեն 

ամենուրեք կրճատվել է (Shackleton and Lovari, 1997; Weinberg et al. 1997): Մի շարք 

երկրներում այն ի սպառ վերացել է (Սիրիա, Լիբանան) կամ նրա վիճակը պարզ չէ 

(Իրաք): Մեծ Կովկասում պոպուլյացիան նկատելի նվազել է և շարունակում է 

կրճատվել (Динник, 1910; Вейнберг, 1999; Магомедов и др., 2001): Բացասական 

միտումը նկատվում է նաև Թուրքմենստանում, որտեղ 1980 թթ-ի վերջում պահ-

պանվել էին 8000 կենդանի (Коршунов, 1995), բայց 1990 թթ-ի վերջում դրանց քա-

նակը կազմել էր միայն 2500 (Лукаревский, 2001): Իրավիճակը նմանատիպ է նաև 

Մերձավոր Արևելքում (Harrison and Bates, 1968): Իրանում տեղաբաշխված է արեա-

լի հիմնական մասը և 1960 թթ-ի սկզբում տեսակը գործնականորեն ամբողջությամբ 

էր օգտագործում իր ապրելավայրերը, բայց այժմ թվաքանակի մասին տվյալները 

սահմանափակվում են մի քանի պահպանվող տարածքներով (Ziaie, 1997): Նմանա-

տիպ իրավիճակը նկատվում է նաև Թուրքիայում, որտեղ բեզոարյան այծը զբա-

ղեցնում է երկրի արևելյան և հարավային մասերը (Kence and Tarhan, 1997; 

Weinberg and Özüt, 2007):     
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Նկ. 1. Բեզոարյան այծի արեալը և նրա գրանցման վայրերը սույն ծրագրի շրջանակ-

ներում: Աղբյուրը` Շ. Ասմարյան, ԲՀՀ հայաստանյան մասնաճյուղ: 

 

Հայաստանում բեզոարյան այծի տարածումը XIX դ վերջերից սկսած լուրջ փո-

փոխությունների չի ենթարկվել, եթե հաշվի չառնենք կենդանու անհետացումը Փամ-

բակի լեռնաշղթայից և Արագած լեռան զանգվածից (Даль, 1954; Гаспарян, 1974; նկ. 

1): Ընդհանուր թվաքանակի միտումները հետևել գործնականորեն անհնար է, քանի 

որ անգամ Ս.Կ. Դալը (Даль, 1951, 1954) հանրապետությունում այդպիսի տվյալներ 

չի ստացել: Նա միայն նշում է պոպուլյացիայի խտությունը Ուրծի ու Վայքի լեռնա-

շղթաների վրա և տալիս է թվաքանակը Ուրծում. 118 գլուխ 1939 թ-ին և 124 1950 թ-

ին: Հայաստանում Ուրծի լեռնաշղթան բեզոարյան այծի բնակության միակ շրջանն է, 

որտեղ հաշվառումները անց են կացվել միևնույն մեթոդիկայով: Սակայն, ցավոք 
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սրտի, նման հաշվառումները այլևս չեն անցկացվել, այդ թվում և Կ.Մ. Գասպարյանի 

(1974) կողմից, որը 7 տարի շարունակ Ուրծի լեռնաշղթայում իրականացնում էր 

ստացիոնար հետազոտություններ: Ընտրվել էր ուղղաթիռային հաշվառումը, որը 

ընդհանրապես քիչ է կիրառվում լեռնային շրջաններում: Լրացուցիչ գետներեսի հաշ-

վառումները ցույց են տվել, որ օդից հաշվառվում է գլխաքանակի միայն 10-15% (Ай-

румян, Гаспарян, 1976): Հայաստանում բեզոարյան այծի պոպուլյացիայի կարգավի-

ճակի առավել ամբողջական պատկերը ներկայացված է Կ.Մ. Գասպարյանի (1974) 

կողմից, բայց նա էլ է տալիս միայն թվաքանակի գնահատականը, քանի որ ուղղաթի-

ռից ստացված հաշվառումները իրականում օգտագործել հնարավոր չէ: Կ.Մ. Գաս-

պարյանը հանրապետությունում տեսակի ընդհանուր թվաքանակը գնահատում էր 

400-500 առանձնյակ (աղյուսակ 1.2.1.): Մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանում 

ՍՍՀՄ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվառման տվյալների համաձայն 

տեսակի ընդհանուր գլխաքանակը Մեծ և Փոքր Կովկասում գնահատվում էր ընդա-

մենը 1000 առանձնյակ (Сыроечковский и Рогачева, 1975): Այդ դեպքում, Հայաստա-

նին ամենայն հավանականությամբ բաժին էր ընկնում անգամ 400-ից քիչ կենդանի:   

Սույն ծրագիրը նպատակ չուներ Հայաստանում բեզոարյան այծերի ամբողջա-

կան հաշվառումը իրականացնել: Մեր տվյալները ներկայացնում են առավել կարևոր 

տարածքներում ընտրովի հաշվառումների արդյունքները: Բացի դրանից, պետք է 

նկատի ունենալ, որ լեռնային ապրելավայրերում ցանկացած լեռնային սմբակավոր 

տեսակի հաշվառումը գործնականապես քիչ արդյունավետ է (օրինակ` Вейнберг, 

1999): Դրա համար էլ արգելոցներում անգամ կանոնավոր ամենամյա հաշվառումնե-

րի ժամանակ ընտրվում են այն ժամանակաշրջանները, երբ պոպուլյացիայի առավե-

լագույն տոկոսը գտնվում է բաց տարածություններում (անտառային գոտու սահմա-

նից վերև), քանի որ անտառային գոտում բնակվող կենդանիները դուրս են մնում 

հաշվառումից (օրինակ` Котов, 1968): PRESENCE 2.0 ծրագրի միջոցով իրականաց-

ված հաշվարկը ցույց է տվել, որ, օրինակ, Հայաստանի ծայր հարավում գտնվող Էռ-

նաձոր գյուղուց հյուսիս գտնվող տարածքում բեզոարյան այծերին տեսնելու հավա-

նականությունը կազմում է ընդամենը 59% (Ի. Խորոզյան, չհրատարակված):  

Խոսրովի արգելոցում մեր կողմից հաշվառվել են 59 կենդանի մայիս ամսվա ըն-

թացքում Կաքավաբերդի տեղամասում և 31 կենդանի հունվարի մեջ Խոսրովի տե-

ղամասում (աղյուսակ 1.2.1): Ամենայն հավանականությամբ կարելի է ենթադրել, որ 

դրանք տարբեր կենդանիներն են, քանի որ հաշվառված կենդանիների զգալի մասը 

կազմում էին էգերն ու երիտասարդները, որոնք նկատելի շարժեր չեն կատարում: 

Այսպիսով, միայն այդ երկու տարածքում հաշվառվել են 90 հատ այծ, որը երկու ան-

գամ ավել է Կ.Մ. Գասպարյանի գնահատականից: Բացի դրանից, Կաքավաբերդում 
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մայիս ամսին հանդիպել են միայն 7 արու և 27 էգ: Դա նշանակում է, որ արուները 

դուրս են մնացել հաշվառումից և, հետևաբար, Խոսրովի արգելոցում ընդհանուր 

թվաքանակը ավելի բարձր է: 

Մեղրու լեռնաշղթայում Էռնաձոր գյուղի շրջանում 2004 թ-ի հունվարին և 2006 

թ-ի մայիսին հաշվառված թվաքանակը համարյա նույն էր, բայց հունվարին էգերը 

ավելի շատ էին, իսկ մայիսին` երիտասարդ արուները, այն դեպքում, որ 6 

տարեկանից բարձր արուները (մեծերը) երկու դեպքում էլ չեն հանդիպել: Սակայն, 

2006 թ-ի դեկտեմբեր ամսին այնտեղ հաշվառվել են 130 կենդանի և, այդ թվում, 

առնվազն 12 մեծ արուներ: Պետք է նշել, որ այդ շրջանում մեծ արուները երբեք չեն 

նկատվել զուգավորվելու ժամանակահատվածից դուրս, սակայն ամռանը մեծ 

արուների խոշոր խումբը (26 առանձնյակ) երկու անգամ հանդիպել է Շիկահողի 

արգելոցում, որտեղ, հավանաբար, կենդանիները անցել են Էռնաձորից:  

Նմանատիպ իրավիճակը նաև նկատվում էր Նորավանքում: Եղեգիսի, Հերհերի 

և Ջերմուկի տարածքներում էգերը նույնպես գերազանցում էին արուներին, իսկ 5 

տարեկանից բարձր արուներից ընդհամենը 2 առանձնյակ էին հաշվառվել: 

Այսպիսով, այս բոլոր դեպքերում առկա էր արուների թերահաշվառումը, առա-

ջին հերթին` տարիքավորների հաշվին, էլ չասած բիոտոպերի «փակ» լինելու մասին 

(ժայռեր և ծառաթփուտային բուսականություն):  

Ամբողջովին այլ իրավիճակ էր գրանցվել Զանգեզուրի և Բարգուշատի լեռնա-

շղթաներում: 2006 թ մայիսին 4-օրյա աշխատանքների արդյունքում ո´չ անտառային 

գոտու ժայռերում, ո´չ էլ ենթալպյան ու ալպյան գոտիներում ընդհանրապես այծերը 

չեն հանդիպել, իսկ 2007 թ հունիս-հուլիսին հաշվառվել են 177 կենդանի, համարյա 

բոլորը ենթալպյան ու ալպյան գոտիներում: Ընդ որում էգերի խումբը հայտնաբերվել 

է միայն Սախկասու և Յախլուդարա կիրճերում (Քաջարան քաղաքի շրջանում): 

Արուները, այդ թվում` նաև մեծերը, ամբողջությամբ գերիշխում էին էգերին: Այդ 

շրջանում հանդիպել են ավելի շատ արուներ, քան մյուս շրջաններում միասին 

վերցրած: Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արուների խմբում գրանցվել են ընդհամենը 3 

մեծ և 2 միամյա էգեր, իսկ էգերի խմբում` միայն միամյա արուներ:     

Այդ տվյալների մեկնաբանության ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ զույգա-

վորման ժամանակաշրջանից (նոյեմբեր-դեկտեմբեր) դուրս մեծ արուները (5 տարե-

կանից բարձր) և էգերը (2 տարեկանից բարձր) մեծ մասամբ իրարից հեռու են մնում, 

երբեմն` տարբեր բիոտոպերում, իսկ երբեմն` նաև տարբեր իրարից բավականաչափ 

հեռու գտնվող շրջաններում: Այդ իսկ պատճառով էլ ամռանը հանդիպում են կամ 

մեծ մասամբ էգերի, կամ էլ` արուների խմբեր, կախված տվյալ շրջանի ռելիեֆի, բու-



 - 9 - 

սականության և կենդանիների կենսաբանական առանձնահատկություններից (օրի-

նակ` Вейнберг, 1999; Weinberg and Özüt, 2007) : 

Սակայն, 2006 թ-ի նոյեմբերի 25-ին Աջուբաջ գյուղի շրջակայքում (Գեղու կիրճի 

վերնամաս) մեկ օրվա ընթացքում նկատվել են այծերի մի քանի խառնված խմբեր, 

որոնց մեջ գերակշռում էին էգերն ու երիտասարդները (աղյուսակ 1.2.1): Այդ դիտար-

կումները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ Զանգեզուրի լեռնաշղթայում ամռանը  թե-

րահաշվառվել են էգերը, որոնց մեծ մասը գտնվել է ներքևի մասերում, հնարավոր է` 

անտառային գոտում, չնայած մայիս ամսվա ընթացքում Դարմանաձոր կիրճում անց 

են կացվել երեկոյան և առավոտյան դիտարկումները, որոնք ոչ մի արդյունք չեն 

տվել: Սակայն, արուների, այդ թվում` մեծերի, թվաքանակի բացարձակ գերա-

կշռումը էգերի հանդեպ, ամենայն հավանականությամբ, բացատրվում է ոչ միայն 

էգերի թերահաշվառմամբ, այլ նաև լեռնաշղթայի մյուս կողմից արուների միգրացիա-

յով: Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևմտյան լանջը (Նախիջևան) արևելյանից 

տարբերվում է իր չորությամբ, աղբյուրների սակավությամբ և արածող 

անասունների առատությամբ: Կարելի է ենթադրել, որ այդ պայմանները նպաստում 

են դեպի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերը պոպուլյացիայի առավել շարժուն 

առանձնյակների` արուների ամառային տեղաշարժերին: Եթե այդպիսի 

ենթադրությունը ճիշտ է, ապա այդ արուները արևելյան լանջի մշտաբնակներ չեն 

հանդիսանում և Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հայկական լանջի պոպուլյացիայի 

սեռական կառուցվածքը տարբերվում է ձմեռային և գարնանաաշնանային 

ժամանակաշրջաններում: 

Այսպիսով, մեր հաշվառումները ցույց են տվել, որ Հայաստանի հետազոտվող 

տարածքներում բեզոարյան այծի թվաքանակը շատ ավելին է, քան մինչ այդ նշվում 

էր: Սակայն դա չի նշանակում, որ 1960 թթ-ի համեմատությամբ հանրապետությու-

նում ընդհանուր առմամբ պոպուլյացիան աճել է: Ամենայն հավանականությամբ, այն 

ժամանակ պատճառը կենդանիների թերահաշվառումն էր, սակայն վերջին 10 տա-

րիներին նկատվում է Հայաստանում բեզոարյան այծի թվաքանակի աճի օբյեկտիվ 

նախապայմաններ (տես 1.4): 

Հաշվի առնելով անկասկած թերահաշվառումը, այծի բնակության շրջանների 

բաց թողնելու հանգամանքը (Սևանի լեռնաշղթան, Մեղրու լեռնաշղթայի մեծ մասը, 

Բարգուշատի և Վայքի լեռնաշղթաների մի մասը, Արփա գետի կիրճը, Ուրծի լեռնա-

շղթան), կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում բեզոարյան այծի ընդհանուր թվաքա-

նակը անցնում է 1000-ից, հնարավոր է նաև և 1500 առանձնյակից, ներառյալ  Զան-

գեզուրի և Վայքի լեռնաշղթաների կենդանիներին (առաջին հերթին` մեծահասակ 
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արուներին), որոնք սեզոնային կամ անկանոն անդրսահմանային տեղաշարժեր են 

կատարում: 

Պոպուլյացիայի խտությունը առավել մեծ է Էռնաձորի հովտում և Խոսրովի ար-

գելոցում: Ամեն դեպքում, անգամ այս շրջաններում այն փոքր ինչ ցածր է, քան 1999-

ական թթ-ի կեսերին Դաղստանում, որտեղ ապրելավայրերի և հաշվառման պայման-

ները համարյա նման են (Вейнберг, 1999), և 1986 թ-ին Պակիստանի Քիրթար 

ազգային պարկում (Edge and Olson-Edge, 1990): Այդ տվյալները 1.5-2 անգամ 

զիջում են նաև Ս.Կ. Դալի (Даль, 1951) տվյալներին Ուրծի լեռնաշղթայի վերաբերյալ, 

բայց Դալը հաշվարկել է միայն այն տարածքների մակերեսները, որտեղ նա տեսել է 

կենդանիներին, և ոչ թե ամբողջությամբ այն տարածքները, որոնք պիտանի են 

ապրելու համար: 

Հայաստանում տեսակի արեալը խճանկարային է, հատկապես կենտրոնական 

մասում, որտեղ Վայքի, Վարդենիսի լեռնաշղթաների և Սյունիքի բարձրավանդակի 

տեղային պոպուլյացիաները իրար հետ կապված են Արփա գետի ձորի միջոցով: Այդ 

պատկերը առաջին հերթին պայմանավորվում է ապրելավայրերի խճանկարային կա-

ռուցվածքով: Սակայն կան զգալի ժայռոտ զանգվածներով ու ջրի աղբյուրներով հա-

րուստ տարածքներ, որտեղ այծերը քիչ են կամ էլ նրանց այնտեղ գտնվելը կրում է 

ժամանակավոր բնույթ, օրինակ` Վայքի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջի Արտավան 

և Կապուտ կիրճերի վերնամասերում: Հարավային մասում արեալը առավել միաս-

նական է, քանի որ այն Զանգեզուրի և Բարգուշատի լեռնաշղթաներում ունի չընդ-

հատվող բնույթ, որն էլ ամենայն հավանականությամբ կապված է Մեղրու լեռնա-

շղթայով դեպի Խուստուպ լեռան շրջան անցման միջոցով:  
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Աղյուսակ 1.2.1. Բեզոարյան այծի թվաքանակը Հայաստանում (փակագծերում` արուներ 6 տարեկանից բարձր/արուներ 2 տարեկա-

նից բարձր/էգեր 2 տարեկանից բարձր): 

 

Տարիներ 
Հաշվառման 
ժամանակա-

շրջան 

Շրջաններ  

Ընդա-
մենը Աղբյուրներ 

Զանգեզուր և 
Բարգուշատ 

(առանց Քիրսի, 
Դարմանաձորի 
և Բողաքարի) 

Արփա գ. ավազան 
(Վայքի լեռներ, 

Եղեգիսի, Հերհերի և 
Ջերմուկի կիրճեր) 

Խոսրովի 
արգելոց 

(Կաքավաբերդ, 
Խոսրով, 

Խաչաձոր) 

Ուրծի լեռներ Այլ (այդ թվում` 
Մեղրու լեռներ) 

1939 ամառ    118   Даль, 1951 
1950 IV - V    124   Даль, 1951 

1961-65 Ամառ (?) ≥100 80 40 90 ≈ 100 347 Гаспарян, 
1974 

2004-7 

V  74 (2/28/44) 59 (2/7/27, միայն 
Կաքավաբերդ)  

40 (0/17/12, 
Էռնաձորի 
շրջակայք) 

 

Մեր տվյալները 

VI-VII 177 (71/129/15)      

XI- XII 70 (միայն 
Աջուբաջ)    

130 
(Էռնաձորի 
շրջակայք) 

 

I  20  (0/3/8, միայն 
Նորավանք) 

31 (7/15/7, 
միայն Խոսրով)  

45 (0/4/19, 
Էռնաձորի 
շրջակայք) 

 

Ընդամենը  >200 >74 >90  >130 >500 
Մակերես, 
կմ2   300 70 50  50   

Խտություն 
(կմ2 վրա, 
մեր տվյալ-
ներով) 

 0.7 1.1 1.8  2.6   
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1.3. Բեզոարյան այծի կենսաբանական առանձնահատկություններ 
 

1.3.1. Պոպուլյացիայի կենսունակության նվազմանը նպաստող կենսաբանական 
առանձնահատկություններ ու վարք 

 
Պահվածքի հիմնական գծերը, որոնք պատճառ են դառնում պոպուլյացիայի 

կենսունակության նվազման, կապված են ժայռոտ ապրելավայրերին հարմարվողա-

կանության հետ: Բեզոարյան այծերի հակագիշատիչային ռազմավարությունը (բնո-

րոշ բոլոր տեսակի այծերին) հիմնավորվում է այծերի ժայռերի վրայով տեղաշարժ-

վելու ունիկալ կարողությամբ: Գտնվելով ժայռի վրա, կենդանին իրեն ապահով է 

զգում և ոչ միշտ է շտապում թաքնվել: Չնայած, այդ տեսանկյունից բեզոարյան 

այծերը ավելի զգույշ են, քան դաղստանյան տուռեր (Capra cylindricornis): Ինչպես 

բոլոր ժայռերում բնակվող տեսակների մոտ, բեզոարյան այծերի մոտ փախուստի 

հեռավորությունը համեմատաբար մեծ չէ, ամեն դեպքում` փոքր է վայրի 

ոչխարների հետ համեմատ: Մշտական հետապնդումների արդյունքում այծերի մոտ 

ձեռք է բերվել համապատասխան հակազդումը. նրանք փորձում են տեսադաշտից 

հեռանալ (սովորաբար` լեռնաշղթայի այն կողմն անցնել), բայց այս դեպքում էլ 

նրանք չեն շտապում և որսորդի մոտ համարյա միշտ էլ ժամանակ է մնում 

կրակելու: 

Այծերի տեղաշարժումներին բնորոշ է պահպանողականությունը: Չնայած ժայռոտ 

ապրելավայրերում ապրող այծերի համար գործնականորեն չկան անհաղթահարելի ար-

գելքներ, ամեն դեպքում կենդանիները տեղաշարժվում են արահետների մշակված համա-

կարգով: Ապրելավայրերի ցանկացած կետում փախուստի ճանապարհները մշտական են 

և փորձված: Ինչպես ցույց են տվել այլ լեռնաբնակ սմբակավորների հետազոտություն-

ները, ընկնելով անծանոթ վայր  ̀կենդանիները իրենց շատ անվստահ են զգում և վտան-

գավոր պահին իրենց ամբողջապես կորցնում են: Այդ պահպանողականությունից էլ օգտ-

վում են որսորդները, որոնք արահետների վրա թաքուն ձևով են շարժվում ու ծուղակներ 

դնում: 

Երրորդ գիծն էլ բնորոշ է համարյա բոլոր կաթնասուններին և թռչուններին: Նրանք 

առավել խոցելի են զուգավորման շրջանում, հատկապես` արուները, որոնք զգալի չափով 

կորցնում են զգուշավորությունը: Հատկապես այս շրջանում բեզոարյան այծերի արունե-

րին կարելի է առավելագույնս մոտիկից տեսնել: Ավելին, արուն ինքը կարող է մոտենալ 

մարդուն, քանի որ այս շրջանում արուն ցանկացած կենդանուն պոտենցիալ էգ է ընդու-

նում: 
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Եվ, վերջապես, ժայռոտ ապրելավայրերը, որոնք փրկում է այծերին, հեշտացնում են 

նաև նրանց մոտենալը: Տեղանքում պատսպարվելու պայմանները կրակողին հնարավո-

րություն են տալիս բեզոարյան այծից շատ կարճ հեռավորության վրա լինել, որն անհնար 

կլիներ բաց ապրելավայրերի պայմաններում: 

 

1.3.2. Պոպուլյացիայի կենսունակության բարձրացմանը նպաստող 
կենսաբանական առանձնահատկություններ, վարք ու ապրելավայրերի 

կառուցվածք 
 

Բեզոարյան այծին բնորոշ են չորս հիմնական կենսակաբանական 

հատկություններ, որոնք բարձրացնում են պոպուլյացիայի կենսունակությունը: 

Առաջինը դա բարձր պտղաբերությունն է (աղյուսակ 1.3.2.1.) որը բնորոշ է բոլոր 

հարավային այծերի տեսակներին (բեզոարյան, նուբիական (C. nubiana) և 

մարխուրին): Էգերը մեծ մասամբ ծնում են երկու ձագ, ի տարբերություն տուռերի, 

ալպիական այծի և սիբիրյան այծի (Capra sibirica) (Вейнберг, 2002):  

 

Աղյուսակ 1.3.2.1. Բեզոարյան այծի պոպուլյացիայի տարիքային կազմը: 

 

Տարի, ամիս Շրջան 

Տարիքային կարգեր Գործակիցներ 

♀ մեկամյա 
< 1 տարեկան 

ուլեր 

< 1 տարեկան 

ուլեր 
մեկամյա 

2004 թ, 

հունվար 

Նորավանք 

 
8 3 6 0.75 0.38 

 Էռնաձոր 19 10 12 0.63 0.53 

 Խոսրով 6 1 6 1.0 0.16 

Ընդամենը  33 14 24 0.73 0.42 

2007 թ., 

հունիս-հուլիս 
Զանգեզուր 15 12 18 1.2 0.8 

 

Ցավոք սրտի, 2006 թ-ի մայիսի հետազոտությունները թույլ չեն տվել որոշելու 

բազմացման ինտենսիվությունը, քանի որ այն անց է կացվել անմիջապես ծնից հե-

տո, իսկ 2007 թ-ի հունիս-հուլիսին Զանգեզուրի լեռնաշղթայի վրա անցկացված  հե-

տազոտությունների ժամանակ հանդիպել են ընդամենը էգերի երեք ոչ մեծ խումբ: 

Այդ տվյալները վիճակագրորեն հավաստի չեն: Ամեն դեպքում, դրանք էլ են ցույց տա-

լիս, որ ամեն էգին բաժին է ընկնում մեկ մինչև 1 տարեկան ուլ և 0.8 մեկամյա ուլ: 

Այծերի բազմացման այդպիսի ինտենսիվությունը և ուլերի կենսակայունությունը մի-

անգամայն համեմատելի են Դաղստանի դիտարկումներին (Вейнберг, 1999) և 
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գերազանցում է այդպիսինին Պակիստանում (Schaller, 1977; Edge and Olson-Edge, 

1990) և Թուրքմենստանում (Коршунов, 1995): Մեկամյաների բարձր գործակիցը (0.8 

հունիս-հուլիսին և 0.42 հունվարին) փաստում է բնական աճի զգալի լինելու մասին, 

որը հավասար է մեկամյաների տոկոսաբաժնին պոպուլյացիայում: Առկա նյութերը 

թույլ չեն տալիս ճշգրիտ հաշվարկել այդ ցուցանիշը, բայց մեկամյաների գործակիցը 

ցույց է տալիս մոտ 15-20% բնական աճ: Բազմացման և կենսակայունության 

այդպիսի բարձր տեմպերը բեզոարյան այծերին հնարավորություն են տալիս 

դիմակայել ինտենսիվ մարդածին ճնշմանը: 

Մյուս երկու առանձնահատկությունները դեռ քանակական բնութագրություն 

չունեն: Դրանցից մեկը դա բեզոարյան այծերի թաքնված լինելն է, հատկապես 

անտառային և թփուտային բուսականության մեջ, որտեղ այծը կարող է ապրել 

բնակեցված տարածքների, ճանապարհների և այլ ինքնակառուցվածքների կողքին: 

Այդ թաքուն վարքով բեզոարյան այծը տարբերվում է տուռերից և սիբիրյան այծից, 

որոնք խուսափում են մարդու հարևանությունից` գնալով ավելի բարձր և հեռավոր 

տարածքներ: Բեզոարյան այծի պահվածքը առավել բնորոշ է լեռնային 

սմբակավորներին:    

Մյուս առանձնահատկությունը դա զգալի բաց տարածություններ հաղթահարե-

լու ունակությունն է, այդ թվում` նաև թույլ մասնատված տարածություններում 

(Даль,1951; Гаспарян, 1974): Դրա համար էլ բեզոարյան այծերը հաճախ հայտնվում 

են մեկուսացված ժայռերում, հեշտությամբ տեղաշարժվում են մեկ հիմնական ապ-

րելավայրից` ժայռերի զանգածից մյուսը: Որպես օրինակ կարելի է բերել Նորավանքի 

կիրճը: Այնտեղ կա այծերի համար կարևոր մի տարածք` Ջաֆարի կիրճը: Ամենայն 

հավանականությամբ հենց այն էլ հանդիսանում է այծերի հիմնական թաքստոցը: 

Կիրճից տարբեր հեռավորության վրա կան ոչ մեծ ժայռեր ու ձորեր, որոնք իրենք 

իրենցով չեն կարող ապահովել տեղային պոպուլյացիայի գոյությունը, բայց Ջաֆարի 

կիրճի առկայությունն ու կենդանու մեկ ժայռից` մյուսը, մեկ կիրճից` մյուսը հեշտ տե-

ղաշարժվելու ունակությունը պայմաններ են ստեղծում տեսակի գոյատևելու համար: 

Ապրելավայրի նման կտրտվածությունը դժվար թե բավարարեր տուռերին: 

Եվ, վերջապես, չորրորդ դրական գործոնը դա բեզոարյան այծերի կողմից ժայ-

ռային ապրելավայրերի նախապատվությունն է: Այդ առանձնահատկությունը, ինչ-

պես արդեն նշվել է, այծի արեալը դարձնում է առավել խճանկարային, բայց դա էլ 

հենց իրեն պաշտպանում է, քանի որ նման լանդշաֆտը մարդու կողմից քիչ է 

յուրացվում բնակության և գյուղատնտեսական նպատակներով: Հենց դրա համար էլ 

այծերը համարյա ամենուրեք ավելի լավ են պահպանվել, քան լեռնային ոչխարները:  
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1.3.3. Հակազդում մարդու հանդեպ 
 

Բեզոարյան այծի մոտ մարդու հանդեպ հակազդեցությունը կախված է բազ-

մաթիվ գործոններից: Ինչպես արդեն նշվել է, բեզոարյան այծը մարդու կողքին 

ավելի լավ է հարմարվում, քան տուռերը: Եթե մարդիկ կամ նրանց ուղեկիցները 

(օրինակ` հովվաշները) անմիջականորեն չեն հետապնդում կենդանիներին, այծերը 

հեշտությամբ հարմարվում են մարդու հարևանությանը: Նրանց այնքան էլ չի ան-

հանգստացնում աղմուկը, օրինակ` ավտոմեքենաների: Եթե կենդանիների բնա-

կության վայրով ճանապարհ է անցնում, որտեղից կենդանիների վրա չեն կրակում, 

այծերը ճանապարհի վրայի մարդկանց ու ավտոմեքենաներին ընդունում են որ-

պես լանդշաֆտի տարրեր: Այսպիսի հակազդեցությունը բնորոշ է լեռնային բոլոր 

այծերին: Օրինակ` տուռերը հանգիստ են վերաբերվում լեռնագնացներին ու այցե-

լուներին և մարդկանց թողնում են շատ մոտիկանալ, երբեմն իրենք են մոտիկա-

նում մարդկանց:  

 

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

 

ՍՍՀՄ-ի փլուզման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ծագած հակամարտու-

թյան պատճառներով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նշանակալի 

փոփոխվել է և ազդել էկոլոգիական ու բնապահպանական իրավիճակի վրա. 

1. Բնակչության թվաքանակը նկատելի կրճատվել է բեզոարյան այծի տարածման 

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

2. Կրճատվել է անասունների, հատկապես` մանր եղջերավորների թվաքանակը 

որոնք պահում էին ադրբեջանցիները և որոնք հանդիսանում էին բեզոարյան 

այծի սննդային ու տարածքային հիմնական մրցակիցներ: Զուգահեռ կրճատվել 

է նաև այծերի 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 հարավային Կովկա-

սի համար: 
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3. Երկրորդ գործոնի արդյունքում այծերի ապրելավայրերի տարածքներում  վերա-

կանգնվել է խոտածածկը, այսինքն` նշանակալի լավացել է կերային բազայի վի-

ճակը: 

Այդ դրական գործոնները հատկապես նկատելի են Վայքի, Բարգուշատի, Զան-

գեզուրի և Մեղրու 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. կառուցվել է Կապան-Մեղրի նոր ավտոմայ-

րուղին, տարվում են Իրանից գազամուղի անցկացման աշխատանքները, որի 

զգալի մասը անմիջականորեն անցնում է բեզոարյան այծի ապրելավայրերով: 

Այդ օբյեկտների անցկացումը և հետագա սպասարկումը պահանջում է ստոր-

գետնյա անցումների ու մարդկանց առկայություն: Նման ենթակառուցվածքի 

հզորացումը, իհարկե, կմեծացնի բեզոարյան այծի ապրելավայրերի մատչելիու-

թյունը և, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, կհանգեցնի որսագողության վտանգի: 

Մինչև 1980-ական թթ-ի վերջը Հայաստանի կենտրոնական շրջանների ու Մեղ-

րի, Կապան, Քաջարան քաղաքների միջև հաղորդակցությունը համարյա թե 

ամբողջությամբ իրականացվում էր Նախիջևանով: Տեղաբնակների 

վկայությամբ, 1980-ական թթ-ին Գորիս-Մեղրի ավտոմայրուղու կառուցումից ու 

շահագործումից հետո բոլոր խոշոր վայրի կաթնասուններին հանդիպելու 

հավանականությունը նկատելի նվազել էր:  

3. Տեղացի բնակչությունը լայնորեն կիրառում է անտառահատումն ու անտառների 

և նոսրանտառների այրումը, որի արդյունքում էլ բեզոարյան այծը քշվում է 

առավել հարմարավետ վայրեր: 

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. Ադրբեջանի հետ սահմանների առաջացումն ու զարգացումը հանգեցրել են 

Զանգեզուրի և Վայքի լեռնաշղթաներում բազմաթիվ զինվորականների տեղա-

բաշխման: Հայտնի է, որ նախկին ՍՍՀՄ-ում լեռնային սմբակավորների պոպու-

լյացիաների մեծ մասը պահպանվել է սահմանների ինժեներական կառույցների 

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

կանության հաստատման շրջանում և սահմանների վերահաստատման 
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արդյունքում, զինվորականների շրջանում զարգացել է որսագողությունը: Արժե 

նշել, որ ներկայումս զինվորականների շրջանում անց են կացվում լուրջ 

բացատրական աշխատանքներ և սույն բացասական գործոնը գնալով 

թուլանում է, իսկ հետագայում հնարավոր է որ կդառնա դրական գործոն:    

Ընդհանուր վերցրած, վերջին 4 բացասական գործոնները աստիճանաբար 

նվազում են ՍՍՀՄ-ի փլուզման և պատերազմի հետևանքների վերացման արդյուն-

քում: 

 
1.5. Վտանգներ 

 

Վերջին 100 տարվա ընթացքում բեզոարյան այծի արեալը Հայաստանում բա-

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

զանգվածի, Փամբակ լեռնաշղթայի հարավային լանջերի և, հնարավոր է, Գեղամա 

լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի հաշվին (Даль, 1954; Гаспарян, 1974): Դատելով 

տարբեր տարիների հաշվառման տվյալներից, թվաքանակի անկում չի նկատվել, 

ընդհակառակը` նախկինում առկա էր պոպուլյացիայի թերահաշվառումը: 

 

1.5.1. Ուղղակի հետապնդումներ 
 

Դա հիմնական բացասական գործոնն է, որն անմիջականորեն ազդում է բեզո-

արյան այծի պոպուլյացիայի վրա Հայաստանում (տես 1.4): 

 

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 մակերեսն ու վատթարացնում նրանց վիճակը: Սակայն, արժե նկա-

տել, որ Հայաստանում բեզոարյան այծի արեալի անտառապատումը, ինչպես նաև 

նրա ամբողջ արեալում, շատ ավելի ցածր է, քան նախկինում:  

 
1.5.3. Կերային բազայի անբավարարվածություն 

 
Հայաստանում բեզոարյան այծի ոչ մի տեղական պոպուլյացիան չի զգում կե-

րային ռեսուրսների անբավարարվածություն: 
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1.5.4. Անտառահատում և ծառաթփուտային բուսականության ոչնչացում 
 

Չնայած բեզոարյան այծը մեծամասամբ բնակվում է անտառազուրկ ժայռոտ զանգ-

վածներում, անտառակղզյակները, նոսրանտառները և կտրտված անտառաթփուտային 

բուսականությունը շատ կարևոր են այս տեսակի համար: Տարվա չոր շրջանում (ամռան 

երկրորդ կեսերից մինչև վաղ աշուն) դրանք այծերին թաքստոց, ստվեր ու կանաչ կեր են 

տալիս: Ինչպես երևում է թաքնված ֆոտոխցիկների նկարներից, մեծահասակ արուները 

հաճույքով թաքնվում են անտառներում ու նոսրանտառներում, ուր վարում են մեծ մասամբ 

գիշերային ու մթնշաղային կյանք (Ի. Խորոզյան, չհրատարակված): Բացի դրանից, շրջա-

նում անտառների ոչնչացումը հանգեցնում է կլիմայի չորացմանը, որը սկզբունքորեն ան-

նպաստ է վայրի բնության համար: 

 

1.6. Գործող պահպանական միջոցառումներ 
 

Բեզոարյան այծը գրանցված է Միջազգային բնության պահպանության միության կար-

միր ցուցակում որպես խոցելի (Vulnerable, A2cde) (IUCN, 2006): Արեալի հիմնական մասե-

րում (Թուրքիա, Իրան և Պակիստան) բեզոարյան այծը գրանցված չէ ազգային կարմիր գրքե-

րում կամ էլ հատուկ պահպանվող կենդանիների ցուցակներում: Այնտեղ թույլատրված է 

նրանց որսը, այդ թվում  ̀նաև օտարերկրյա քաղաքացիների համար (Ziaie, 1997; Kence 

and Tarhan, 1997; Hess et al., 1997): Նախկին ՍՍՀՄ-ի տարածքում ամենուրեք տեսակը 

պահպանվում է օրենքով: Հայաստանի 1987 թ. կարմիր գրքում բեզոարյան այծը նշված է որ-

պես փոքրաքանակ տեսակ, որն ունի արեալի ու թվաքանակի կրճատման միտում: 

Բեզոարյան այծը առկա է երկրի մի շարք կենդանաբանական այգիներում, բայց ընդհա-

նուր քանակը անազատ պայմաններում անհայտ է:  
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Գլուխ 2. ԲԵԶՈԱՐՅԱՆ ԱՅԾԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

2.1. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանցի 
կատարելագործում 

 
Բեզոարյան այծը օրենքով պահպանվում է Խոսրովի, Շիկահողի պետական ար-

գելոցների ու «Սևան» ազգային պարկի տարածքներում, ինչպես նաև «Բողաքար», 

«Գորիս», «Եղեգնաձոր», «Հերհեր», «Ջերմուկ անտառային», «Սոսու պուրակ» և 

«Սև լիճ» արգելավայրերում:   

Արգելավայրերը խոշոր կաթնասունների պահպանության համար բավականին 

փոքր են և զուրկ նյութատեխնիկական ռեսուրսներից, դրա համար էլ բեզոարյան այ-

ծի պահպանության հարցում կարևոր դեր պետք է խաղան վերը նշված 

արգելոցներն ու ազգային պարկը: 

Սկսած 2002 թ-ից, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան 

մասնաճյուղի (WWF) և Կրիտիկական էկոհամակարգերի համագործակցության 

հիմնադրամի (CEPF) աջակցությամբ Խոսրովի և Շիկահողի արգելոցներին նյութա-

տեխնիկական օգնություն է տրամադրվում: Այն դեռ բավարար չէ և անհրաժեշտ է 

(1) ուժեղացնել հակաորսագողության խմբերը; (2) իրազեկել տեղացի բնակիչներին 

և պահպանվող տարածքների աշխատակիցներին; և (3) ապահովել տեղական հա-

մայնքների տնտեսական զարգացումը: 

«Սևան» ազգային պարկում իրականացվում է բնական ռեսուրսների կայուն օգ-

տագործման և աղքատության կրճատմանն ուղղված ծրագիր, որը ֆինանսավորվում 

է Համաշխարհային բանկի (World Bank) և Համաշխարհային էկոլոգիական հիմնա-

դրամի կողմից (GEF): 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման և գործողություն-

ների ծրագրին համաձայն, Հայաստանի հարավային մասում նախատեսվում է 

ստեղծել հատուկ պահպանվող նոր տարածքներ: Սկսած 2006 թ-ից, WWF, CEPF և 

ՀՀ բնության պահպանության նախարարության աջակցությամբ հարավային 

Հայաստանում, որտեղ բնակվում է բեզոարյան այծը, ստեղծման ընթացքում են 

գտնվում հետևյալ պահպանվող տարածքները` «Արևիկ» (Մեղրու և Զանգեզուրի 

լեռնաշղթաներ), «Զանգեզուր» (Զանգեզուրի լեռնաշղթա) և «Գնիշիկ» (Վայքի 
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լեռնաշղթա): 

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ՀՀ բնության պահպանության նախա-

րարության եմթարկման տակ գտնվող Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի և Գեղար-

քունիք մարզերի բնապահպանական տեսչությունների աշխատանքների արդյունա-

վետության բարձրացմանը` դասընթացների անցկացման, տեխնիկական և ֆինան-

սական օգնության միջոցով: 

 
2.2. Բնօգտագործման համակարգի բարելավում 

 
Անհրաժեշտ է ստեղծել արդյունավետ և մշտապես գործող համակարգ տեղի 

վայրի կենդանիների, լեռնային ապրելավայրերի և ջրամբարների պահպանման և 

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 

 
Մեր կարծիքով, քանի որ բեզոարյան այծի ապրելավայրը ներկայումս գտնվում 

է գոհացուցիչ վիճակում, բիոտեխնիկական միջոցառումների անհրաժեշտություն 

չկա: 

 

2.4. Անազատ պայմաններում կենսունակ պոպուլյացիայի 
ստեղծում 

 

Քանի որ Հայաստանում կան մի քանի միանգամայն կենսունակ լոկալ բնական 

պոպուլյացիաներ, անազատ պայմաններում պոպուլյացիաների ստեղծման անհրա-

ժեշտություն չկա: 

 
2.5. Բնության մեջ վերացված պոպուլյացիայի վերականգնում 
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Կորցրած պոպուլյացիաների վերականգնման համար անհրաժեշտ է սկզբում 

հետազոտել այն շրջանները, որտեղ բեզոարյան այծը նախկինում բնակվել է, օրի-

նակ` Փամբակի լեռնաշղթան և Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերը, որ-

պեսզի համոզվել, որ կենդանիներն այնտեղ չկան, ինչպես նաև ուսումնասիրել 

ապրելավայրերի վիճակը և նրանց վրա մարդածին գործոնի ազդեցությունը:  

Արագածի զանգվածում բեզոարյան այծի պոպուլյացիան (եթե այն իրականում 

գոյություն է ունեցել) հազիվ թե հնարավոր լինի վերականգնել, քանի որ այդ զանգ-

վածը ներկայումս բավականին մատչելի է, այդ թվում` նաև ավտոտրանսպորտի 

համար, և ինտենսիվորեն օգտագործվում է անասունների արածեցման համար: 

 

2.6. Ապրելավայրերի կարգավիճակի և տեսակի թվաքանակի 
մոնիթորինգ 

 

Սա, անկասկած, առաջնային կարևորության խնդիր է, քանի որ հենց մոնիթո-

րինգը թույլ կտա պարզել Հայաստանում բեզոարյան այծի պոպուլյացիայի միտում-

ները: Բացի դրանից, այն անհրաժեշտ է ոչ միայն պահպանության, այլ նաև տեսա-

կի նպատակահարմար 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 

բեզոարյան այծերի հիմնական լոկալ պոպուլյացիաների ինչպես պահպանվող, այն-

պես էլ չպահպանվող ապրելավայրերում: 

 

2.7. Գիտական հետազոտություններ 
 

Քանի որ Հայաստանում բեզոարյան այծերի կենսաբանության վերջին գիտա-

կան հետազոտություններն անց են կացվել 1960-ական թթ-ի երկրորդ կեսերին և մե-

ծամասամբ նվիրված են եղել սնմանը (Гаспарян, 1964, 1974), միանգամայն 

անհրաժեշտ է Հայաստանում անցկացնել ժամանակակից հետազոտությունները 

տեսակի պոպուլյացիայի կենսաբանության վերաբերյալ: Դրանք իրենց մեջ պետք է 

ներառեն պոպուլյացիայի սեռատարիքային կառուցվածքը, բազմացման ինտենսի-

վությունն ու տարբեր սեռատարիքային խմբերի կենսակայունությունը: Հատուկ 

ուշադրություն պետք է դարձնել պոպուլյացիայի տարածական կառուցվածքի, սեզո-

նային և ոչ կանոնավոր տեղաշարժերի վրա: Հայաստանում բեզոարյան այծի կենսա-
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բանության այդ կողմը շատ կարևոր է, քանի որ Զանգեզուրի և Վայքի լեռնաշղթանե-

րի պոպուլյացիաները անդրսահմանային են հանդիսանում: 

 

2.8. Բեզոարյան այծի 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:  

 

2.9. Միջազգային համագործակցություն 
 

Հայաստանում բեզոարյան այծի պահպանման և արդյունավետ օգտագործման 

համար չափազանց կարևոր է միջազգային համագործակցությունը, քանի որ լոկալ 

պոպուլյացիաների մեծ մասը անդրսահմանային են հանդիսանում:  
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ԲԵԶՈԱՐՅԱՆ ԱՅԾԻ (Capra aegagrus Erxl.)  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  
 

Երկարաժամկետ նպատակներ 
(մինչև 2016 թ.) 

Միջնաժամկետ նպատակներ  
(մինչև 2013 թ.) 

Կարճաժամկետ նպատակներ  
(մինչև 2010 թ.) Կատարողներ 

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

Ընդհանուր մեթոդների մշակում և 
իրականացում տվյալների 
հավաքման և հաշվառման համար:  

1. Խոսրովի արգելոցի, Վայքի, Զանգեզուրի, 
Բարգուշատի և Մեղրու լեռնաշղթաների վրա 
գտնվող առավել կարևոր տարածքներում 
բեզոարյան այծի թվաքանակի հաշվառման 
մեթոդիկայի մշակում և ներդրում:   
2. Ընտրված տարածքներում բեզոարյան այծի 
թվաքանակի հաշվառման իրականացում:  

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

Բեզոարյան այծի 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: 

Բեզոարյան այծի 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. Բեզոարյան այծի 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. Բեզոարյան այծի 
պահպանության ապահովում 
որսագողության, 
անտառային հրդեհների և ոչ 
ռացիոնալ բնօգտագործման 
ազդեցություններից: 

Բեզոարյան այծի ու նրա 
ապրելավայրեիի տարածքային 
պահպանության կազմակերպման 
ապահովում: 

1. Չորս հակաորսագողության խմբերի 
ստեղծում և նյութատեխնիկական ապահովում. 
մեկական Խոսրովի արգելոցում և Վայոց Ձորի 
մարզում և երկուսը` Սյունիքի մարզում:  
2. Բնապահպանական գործողությունների 
արդյունավետության բարձրացում Խոսրովի, 
Շիկահողի արգելոցների և Սևան ազգային 
պարկի տարածքներում:  
3. Տեղաբնակներից, սահմանապահներից ու 
զինվորականներից բեզոարյան այծի որսի 
վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքագրման 
կարգի մշակում և իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 

Տեղացի բնակչության ուժերով 
բեզոարյան այծի 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. Բեզոարյան այծի արեալում գտնվող 
արգելավայրերի համակարգի 
արդյունավետության գնահատում և նրա 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների 
մշակում և իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ ԳԱԱ 
Կենդանաբանության 
ինստիտուտ, 
տարածքային և 
ազգային 
ակադեմիական, 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 
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IV. Բեզոարյան այծերի 
թվաքանակի կայուն և 
բավարար մակարդակի 
ապահովում: 

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

Բեզոարյան այծի պոպուլյացիայի 
վերականգնումը սահմանափակող գործոնների 
վերացման ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացում: 

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

Բեզոարյան այծի 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 
բեզոարյան այծի 
պոպուլյացիայի գոյությունը: 

1. Բեզոարյան այծի 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. Բեզոարյան այծի արեալում գտնվող ԲՀՊՏ-
ների գործունեության բարելավմանն ուղղված 
անհրաժեշտ միջոցառումների որոշում: 
2. «Բողաքար», «Եղեգնաձոր» և այլ 
արգելավայրերի կառավարման պլանների 
մշակում:  
3. Արգելավայրերի և անտառային 
տնտեսությունների 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 ` բեզոարյան այծի 
պոպուլյացիայի վրա ազդեցության 
տեսակետից: 

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

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
բնապահպանական 
կառույցներ: 
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VI. Բեզոարյան այծի 
պահպանության համար 
տեղացի բնակչության 
կողմից աջակցության 
ապահովում: Մոդելային 
շրջանում էկոտուրիզմի ռեալ 
ներդրման ապահովում` ի 
նպաստ ԲՀՊՏ-ների և 
տեղացի բնակիչների 
բարեկեցության 
բարձրացմանը:  

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 
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 բեզոարյան այծի 
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. Բեզոարյան այծի 
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 բեզոարյան այծի` 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. Բեզոարյան այծի մասին տարբեր 
դասախոսությունների, ինֆորմացիոն նյութերի 
և ձեռնարկների պատրաստում տարբեր 
տարիքային խմբերի դպրոցականների համար:  
4. Բեզոարյան այծին նվիրված մանկական 
նկարների ցուցահանդեսների, 
շարադրությունների և վիկտորինաների 
մրցույթների իրականացում: 

ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 
տարածքային և 
ազգային 
հասարակական և 
բնապահպանական 
կառույցներ: 
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VIII. Միջազգային 
համագործակցության և 
համակարգված 
գործողությունների 
ապահովում բեզոարյան այծի 
արեալի անդրսահմանային 
տարածքների 
պահպանության 
շրջանակներում: 

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: 

Ընդհանուր տվյալների բազայի 
ստեղծում բեզոարյան այծի 
պոպուլյացիայի վիճակի, 
մոնիթորինգի ու ապրելավայրերի 
մասին:   

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

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

Համազգային էկոնետի ստեղծմանն 
ուղղված աշխատանքների 
համակարգում: 
 

Անդրսահմանային պահպանվող տարածքների 
ստեղծում: 

ՀՀ բնության 
պահպանության 
նախարարություն, 
ԲՀՀ հայաստանյան 
մասնաճյուղ: 

 
 
 
 
 

 
 


