ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ
ԸՆՁԱՌՅՈՒԾԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ընձառյուծը և իր որսատեսակները

Ընձառյուծը Հայաստանի կենսաբազմազանության մասն է, մեր երկրի
կենդանական աշխարհի հազվագյուտ ու արժեքավոր ներկայացուցիչներից
մեկը:
Հայաստանում
ընձառյուծի
թվաքանակը
չի
գերազանցում
10 առանձնյակը:
Ընձառյուծը տարածված է Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում:
Տեղեկություններ կան, որ ընձառյուծը բնակվել է նաև Տավուշի մարզի Բերդի
և Իջևանի տարածաշրջաններում: Ենթադրվում է, որ մի քանի առանձնյակ էլ
ապրում է Արցախում:

Ընձառյուծը Հայաստանում հայտնի է անհիշելի ժամանակներից, ինչի մասին վկայում
են բազմաթիվ ժայռապատկերներ, պատմական հուշարձանների զարդաքանդակներ
և մանրանկարներ, սակայն անխնա որսի հետևանքով անցյալ դարի երկրորդ կեսին
կենդանատեսակը հայտնվել է անհետացման եզրին:

1972 թ. խորհրդային իշխանություններն արգելեցին
ընձառյուծի որսը, դրամական տուգանք նշանակեցին նրա
որսագողության համար

1987 թ. ընձառյուծն ընդգրկվեց «ՀԽՍՀ կարմիր գրքում»
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Կովկասյան ընձառյուծի տարածման արեալը

Հայաստանում ընձառյուծը նախընտրում է բնակվել լեռնային ծերպերում,
ժայռերի վրա, ինչպես նաև անտառային տարածքներում: Նա հրաշալի լողորդ է
և ճարպիկ մագլցող:
Ընձառյուծի համար որպես թաքստոց են ծառայում քարանձավները,
ժայռաճեղքերը և խիտ թփուտները: Նրա համար շատ կարևոր են նաև
դժվարամատչելի ժայռերը, որոնք իր որսի համար կարևոր տարածք են:
Որսատեսակներն են բեզոարյան այծը, վայրի խոզը, այծյամը, հնդկական
մացառախոզը, գորշ նապաստակը և այլ կենդանիներ:
Հայաստանում բնակվում է ընձառյուծի կովկասյան (նույն ինքը պարսկական
կամ առաջավորասիական) ենթատեսակը (Panthera pardus tulliana), այն
գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և Բնության պահպանության
միջազգային
միության
(IUCN)
կարմիր
ցուցակում
«կրիտիկական»
կարգավիճակով:
Ինչ վերաբերում է կովկասյան ընձառյուծի թվաքանակին, ապա աշխարհում հաշվառված է
մինչև 1300 առանձնյակ:
Ընձառյուծը նախընտրում է լայնարձակ տարածություններ և հաճախակի
տեղափոխվում է մի երկրից մյուսը: Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված
ընձառյուծի պահպանության տարածաշրջանային համագործակցության
կարևորությունը:
Սկսած 2002 թվականից՝ Բնության համաշխարհային հիմնադրամը և ՀՀ
բնապահպանության նախարարությունը համատեղ իրականացնում են
Հայաստանում ընձառյուծի պահպանության ծրագիրը:

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
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Ընձառյուծի պահպանության արդյունավետ կազմակերպման համար
WWF-Հայաստանը և ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը համատեղ
իրականացնում են ընձառյուծի և նրա որսատեսակների մոնիթորինգ:
Իրականացվող մոնիթորինգի հիմնական նպատակն է պարզել կենդանիների
թվաքանակի դինամիկան և տեղաշարժման առանձնահատկությունները:
Բացի ընձառյուծի մոնիթորինգից, դրա
համակարգը հնարավորություն է
ընձեռում հետևելու բեզոարյան այծի, գորշ արջի, եվրասիական լուսանի,
եվրոպական այծյամի, վայրի խոզի և այլ կենդանիների տեղաշարժին:

բեզոարյան այծ

գորշ արջ

եվրասիական
լուսան

հայկական
մուֆլոն

վայրի խոզ

Կենդանիները բնության մեջ տեղաշարժվում են արահետներով, որտեղ մեր
կողմից տեղադրվում են ֆոտոխցիկներ, իրականացվում են նկարահանումներ:
Կենդանու անվտանգությունից ելնելով՝ նրա գրանցման վայրերը գաղտնի են պահվում,
քանի որ նրանց սպառնացող հիմնական վտանգներից է որսագողությունը: Ցավոք,
նախկինում գրանցվել են ընձառյուծի որսագողության դեպքեր:
Բացի
ֆոտոխցիկներով
նկարահանումներից,
WWF-Հայաստանի
մասնագետներն
իրականացնում են դաշտային ուսումնասիրություններ,
դիտարկվում է թիրախային կենդանիների տեղաշարժը:
Մոնիթորինգին մասնակցում են բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
տեսուչները, ընձառյուծի խնամակալների ցանցի անդամները և այլն:
Առաջին անգամ մեր տեսախցիկներն ընձառյուծին նկարահանել են 2005 թ.-ին
Մեղրիի լեռներում:

Դրանից
հետո
ֆոտոխցիկների
միջոցով պարբերաբար գրանցվել
են
նաև
այլ
ընձառյուծներ:
Տեսախցիկներով
ստացված
նկարներում
ընձառյուծներին
հնարավոր է տարբերակել նրանց
նախշերի շնորհիվ. յուրաքանչյուր
ընձառյուծի նախշերը եզակի են,
ինչպես մարդու մատնահետքերը:
Սկսած 2013-2014 թթ.-ից՝ WWF-Հայաստանին հաջողվել է ֆոտոխցիկների միջոցով
ստանալ կովկասյան ընձառյուծի 14 լուսանկար և տեսանյութ:
2016 թ.-ին առաջին
տարածաշրջանում:

անգամ

գրանցվել

է

ընձառյուծների

բազմացումը

2018 թ. ձմեռվանից սկսած՝ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում WWFՀայաստանի ֆոտոխցիկներն առաջին անգամ նկարահանել են կովկասյան
ընձառյուծ:

Կովկասյան ընձառյուծ

Ի դեպ, նկարում պատկերված կենդանին 2016 թ. Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային
ստորոտներում ծնված ձագերից մեկն է, որի անունն է «Նեո» : Հասունանալուն և մորից
բաժանվելուն պես Նեոն կտրել է ավելի քան 170 կմ ճանապարհ և հասել «Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոց՝ ճանապարհին խուսափելով բազմաթիվ վտանգներից:
2019 թվականը ՀՀ կառավարությունը հայտարարել է «Կովկասյան ընձառյուծի
տարի» և հենց այս տարին ընձառյուծի մեկ այլ առանձնյակ նկարահանվել
է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերում գտնվող մասնավոր պահպանվող
տարածքներում մեր գործընկեր Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի (FPWC) կողմից: Հայաստանում գրանցվել է նաև
առաջին դեպքը, երբ ընձառյուծը նկարահանվել է մարդու՝ «Արփա» պահպանվող
լանդշաֆտի տեսուչների կողմից:
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Գորշ արջ

Բեզոարյան այծ

Վայրի խոզ

Հայկական մուֆլոն

Եվրասիական լուսան

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընձառյուծի պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի գլխավոր նպատակն
է անհետացման եզրին գտնվող կովկասյան ընձառյուծի պոպուլ յացիայի
վերականգնումը, ընձառյուծի ու նրա որսատեսակների ապրելավայրերի
պահպանությունը և տարածաշրջանում էկոլոգիական գործընթացների
կայունացումը:
Մեր երկրում ընձառյուծի հիմնական ապրելավայրերը գտնվում են հարավային
Հայաստանում:
Ընձառյուծի մեկ առանձնյակը զբաղեցնում է 5 000-20 000 հա անհատական տարածք,
ինչի պատճառով էլ կենդանու գոյատևման համար անհրաժեշտ են մեծ տարածքներ։
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2017 թվականին Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF), Բնության
պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ/IUCN) և գործընկեր
կազմակերպությունների
100-ից
ավելի
մասնագետներից
կազմված
աշխատանքային խումբը հերթական անգամ վերանայել է «Ընձառյուծի
պահպանության տարածաշրջանային ռազմավարությունը», որը նախանշում
է տարածաշրջանային երկրների համատեղ ջանքերը՝ ուղղված ընձառյուծի
պահպանությանը։
2002 թվականից ի վեր WWF-Հայաստանը համագործակցում է ՀՀ
բնապահպանության նախարարության (ԲՆ), ՀՀ ԲՆ բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ), ՀՀ Բնապահպանության և
ընդերքի
տեսչական մարմնի (ԲԸՏՄ), Կովկասի բնության հիմնադրամի (ԿԲՀ), տեղական
համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և գիտական
հաստատությունների հետ՝ նպատակ ունենալով Հայաստանի հարավում
խթանել ընձառյուծի պահպանությունը:

Ընձառյուծի պահպանության գործում կարևոր դեր են խաղում ԲՀՊՏ-ները՝
«Խոսրովի անտառ» և «Շիկահող» պետական արգելոցները, «Արևիք» ազգային
պարկը, «Զանգեզուր» և «Խուստուփ» պետական արգելավայրերը և համայնքային
բնապահպանական տարածքները։
Ընձառյուծի, ինչպես նաև այլ կենդանական և բուսական տեսակների
պահպանության
նպատակով
Հայաստանի
հարավում
ստեղծվել
է
չորս նոր ԲՀՊՏ՝ «Արևիք» ազգային պարկը, «Զանգեզուր» և «Խուստուփ»
պետական արգելավայրերը և «Արփա» (նախկինում Գնիշիկ) պահպանվող
լանդշաֆտը, հզորացվել են «Խոսրովի անտառ» և «Շիկահող» պետական
արգելոցների կարողությունները, որոնք ընդգրկում են ընձառյուծի հիմնական
ապրելավայրերը՝ 76 687 հա ընդհանուր տարածքով:
Ընձառյուծի պահպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով WWF-ը
մշտապես աջակցում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին՝ տրամադրելով
սարքավորումներ, ստեղծելով և վերանորոգելով ենթակառուցվածքները, տրամադրելով
ամենագնաց ավտոմեքենաներ, վառելիք, ինչպես նաև մոնիթորինգի ու պահպանության
համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և գույք:
ԲՀՊՏ-ներից դուրս ընձառյուծի պահպանությունն ապահովելու համար WWF-ը
ԲԸՏՄ-ի Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի տարածքային բաժիններին նույնպես
տրամադրել է նյութատեխնիկական աջակցություն:

Պահպանություն | 11

ԸՆՁԱՌՅՈՒԾԻ
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆՑ
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Կովկասյան ընձառյուծի պահպանության ծրագրի շրջանակներում WWF-ը
իրականացնում է
«Ընձառյուծի խնամակալների ցանց» նախագիծը, որի
նպատակն է միավորել հասարակությանը, միջազգային կառույցներին,
մասնավոր և պետական հատվածին՝ ընձառյուծի և նրա որսատեսակների
պահպանության մեխանիզմները հզորացնելու նպատակով: Ներկայումս ցանցը
բաղկացած է 20 հոգուց։
Ընձառյուծի ապրելավայրերի հարակից համայնքներից ընտրվել են
երիտասարդ բնասերներ, որոնք իրականացնում են մոնիթորինգ ու դաշտային
հետազոտություններ՝ բնության պահպանությանն աջակցելու նպատակով:
Խնամակալների համար պարբերաբար կազմակերպվում են ուսուցողական,
տեսական և գործնական դասընթացներ, նրանց տրամադրվել են նաև
դաշտային հետազոտությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ:
Ընձառյուծի խնամակալների ցանցը նորարարական մոտեցում է բնապահպանության
ոլորտում և միտված է նպաստելու համայնքների բնակչության ներգրավմանը բնության
մոնիթորինգի և պահպանության գործում:
Ներկայումս ընձառյուծի խնամակալների խմբեր են գործում Արարատի, Վայոց
ձորի և Սյունիքի մարզերի մի շարք համայնքներում: Խնամակալների խմբերը
իրականացնում են պարբերական այցեր համայնքի հարակից տարածքներ և
կատարում կենդանիների դաշտային հետազոտություններ ու դիտարկումներ,
տեղադրում ֆոտոխցիկներ և այլն:

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
WWF-Հայաստանը ծրագրի շրջանակներում թիրախային տարածքներում
իրականացնում է բազմատեսակ համայնքային զարգացման միջոցառումներ:
Համայնքների
ներգրավումն
ապահովում
է
բնապահպանական
միջոցառումների
կայունությունը
հարակից
տարածքներում
և
պատասխանատվությունը
կենսաբազմազանության
պահպանության
հարցում:
Իրականացված համայնքային միջոցառումներից են՝ գյուղտեխնիկայի
տրամադրում 7 համայնքի, խմելու ջրի ենթակառուցվածքի վերականգնում և
կառուցում 18 համայնքում, փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի
տեղադրում 8 համայնքում, Կարճևան բնակավայրում երեխաների համար
կառուցված խաղահրապարակ, Նռնաձոր բնակավայրի դպրոցի համար
տեղադրված արևային էլեկտրակայան և այլն։
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՄԻՋԱՆՑՔ
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WWF-Հայաստանն իրականացնում է «Աջակցություն Հարավային Կովկասում
էկոլոգիական միջանցքների ստեղծմանը» տարածաշրջանային ծրագիրը:
Էկոլոգիական միջանցքները վայրի կենդանիների անվտանգ տեղաշարժման
համար անհրաժեշտ բնական տարածքներ են, որոնք կապում են իրար ԲՀՊՏները:
Բացի ընձառյուծի պահպանությունից, անհրաժեշտ է նաև պահպանել
ընձառյուծի որսատեսակները, ինչը հնարավորություն է տալիս այդ գիշատչին
բնակվել այնտեղ, որտեղ որս կա: Փաստորեն պահպանվում են նաև բեզոարյան
այծը, հայկական մուֆլոնը, եվրոպական այծյամը, հնդկական մացառախոզը և
ամբողջ էկոհամակարգը:
Էկոլոգիական միջանցքների ծրագրի շրջանակներում համայնքներին
ցուցաբերվում է աջակցություն՝ խթանելով նրանց հողերի արդյունավետ
կառավարումը, պահպանումը և սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:
Ծրագրի ներկա փուլում արդեն իսկ ներդրվել է ավելի քան 1,5 մլն եվրո գումար: Համայնքներին
տրամադրվել է նյութատեխնիկական աջակցություն, ստեղծվել են համայնքային
պահպանվող տարածքներ, բնակիչները ներգրավվել են կենսաբազմազանության
պահպանության գործընթացներում:

ԷԿՈԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Էկոկրթությունը
և
բնապահպանական
իրազեկության
մակարդակի
բարձրացումը WWF-Հայաստանի ծրագրերի կարևոր բաղադրիչներից է:
Մեր կողմից մշտապես իրականացվում են տարաբնույթ կրթական
միջոցառումներ, այդ թվում՝ դպրոցներում սեմինարներ, դաշտային կրթական
այցեր աշակերտների և ուսանողների համար և այլն:
Մենք նաև համագործակցում ենք բուհերի հետ, մասնավորապես՝ Երևանի
պետական համալսարանի, Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարանի և այլ կրթական
կառույցների հետ՝ ներգրավելով ուսանողներին գիտահետազոտական
աշխատանքներում:
WWF-Հայաստանի կողմից վերջերս իրականացված հաջողված էկոկրթական
նախաձեռնություններից են «Պատանի ռենջերների ծրագիր» կրթական նախաձեռնությունը
և «Նկարվիր ընձառյուծի հետ» բնապահպանական տեղեկատվական արշավը:
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2017 թ.-ին համագործակցելով X-TECH ընկերության հետ, WWF-Հայաստանը
իրականացրեց
«Նկարվիր
ընձառյուծի
հետ»
բնապահպանական
տեղեկատվական արշավը: Ստեղծվել էր ընձառյուծի եռաչափ անիմացիոն
պատկերը, որը հնարավոր էր տեսնել և նրա հետ նկարվել ARLOOPA բջջային
հավելվածի միջոցով:
Լրացված իրականության (AR) օգտագործումը նորարարական մոտեցում էր
վտանգված տեսակների վերաբերյալ հանրության իրազեկման տեսանկյունից,
մեր հաջողված փորձը հետագայում լայն կիրառություն ստացավ նաև
արտերկրում (Ղրղզստան, Խորվաթիա և այլն):
Դուք նույնպես կարող եք «կենդանացնել» ընձառյուծին և նկարվել նրա հետ՝
սքանավորելով ARLOOPA բջջային հավելվածի միջոցով այս գրքույկի հետևում
գտնվող պատկերը:

2017-2018 թթ-ին՝ Հայաստանում առաջին անգամ, WWF-Հայաստանը, «Այբ»
դպրոցը, «Արփա» պահպանվող լանդշաֆտը համատեղ իրականացրել են
«Պատանի ռենջերների ծրագիր» կրթական նախաձեռնությունը։ Ծրագրում
ներգրավվել էին նաև «Արփա» պահպանվող լանդշաֆտի հարակից Արենի և
Խաչիկ բնակավայրերի դպրոցականները:
Նախաձեռնության նպատակն էր պատանիներին ևս ներգրավել մեր երկրի
բնապահպանական գործընթացներում, նաև նպաստել բնության հատուկ պահպանվող
տարածքներում էկոկրթության և էկոտուրիզմի զարգացմանը:
Պատանիները սեփական ուժերով իրականացրել են բնության դիտարկումներ
և հետազոտություններ, էկոտուրիստական արահետների ստեղծում և մակնշում,
տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում, հարակից համայնքներում
իրազեկման միջոցառումների անցկացում և այլն։

ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄԱՍԻՆ
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Բնության համաշխարհային հիմնադրամը ստեղծվել է 1961 թվականին և ունի մոտ
5 միլիոն մշտական աջակից և ազգային ընկերակցություն։ Կազմակերպության
նպատակն է բնական միջավայրի վատթարացման կանխարգելումը, բնության
պահպանության և բուսական ու կենդանական աշխարհի անհետացող
տեսակների փրկության համար ֆինանսական միջոցների հայթայթումը։
WWF-Հայաստանը 2002 թվականից ծրագրեր է իրականացնում նաև
Հայաստանում: WWF-Հայաստանի պաշտոնական գրանցումը տեղի է ունեցել
2006 թվականին:
WWF-Հայաստանի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծումը և
հզորացումը,

վտանգված տեսակների պահպանությունը,
էկոհամակարգերի վերականգնումը,

անտառային էկոհամակարգերի պահպանությունը,

կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը մեղմելուն
ուղղված աշխատանքները,

բնապահպանական իրազեկության ու կրթության
մակարդակի բարձրացումը:

Մեր գործունեության մասին առավել մանրամասն տեղեկություն
ստանալու համար այցելե՛ք մեր կայք՝
www.wwf.am կամ www.leopard.am
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0019, Պռոշյան փ. 11/1:
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