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ºñ³ßË³íáñí³Í ¿  
ÐÐ Î¶ Ý³Ë³ñ³ñÇ`  07.12.2012  № 1114 ²/ø  Ññ³Ù³Ýáí 

 

 

 

 

 
 
 
Ձեռնարկը համապատասխանում է միջին մասնագիտական 3109 մասնագիտության 

«Ձկնաբանություն» և «Ձկների էկոլոգիա» մոդուլների պահանջներին: Ինչպես նաև 

ձեռնարկը օժանդակություն է ձկնաբուծությամբ զբաղվող անձանց և կազմակերպու-

թյունների համար: Ձկնաբուծության զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի 

նաև ձկների կառուցվածքային, կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնա-

հատկությունների մասին գիտելիքները, ինչին անդրադարձել է հեղինակը: 
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Ներածություն 
 

Ձկնաբանությունը կամ իխտիոլոգիան, որը կազմված է հունարեն 

“իխտիոս”`ձուկ և “լոգոս”` ուսմունք, խոսք բառերի համադրությունից` գիտու-

թյուն է ձկների մասին: Հանդիսանալով կենդանաբանության մի բաժինը, ձկնա-

բանությունն ուսումնասիրում է ձկների արտաքին և ներքին կառուցվածքը, 

կենսաբանությունը, անհատական և պատմական զարգացումը, աշխարհա-

գրական տարածվածությունը, վարքագիծը, ձկների վտառների ձևավորման և 

քանակական փոփոխությունների օրինաչափությունները, որոշում է ձկների 

արդյունաբերական պաշարները, տալիս է ձկնորոսության իրականացման 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումներ և այլն: Ձկնաբանությու-

նից են ճյուղավորվել այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են ձկների ֆիզիոլո-

գիան և սաղմնաբանությունը, ձկնաբուծությունը, արդյունաբերական ձկնոր-

սությունը, ձկնամթերքների տեխնոլոգիան, ձկների հիվանդությունները և այլն: 

Ձկնաբանության առանձին ճյուղ է նաև ձկների էկոլոգիան: Էկոլոգիա բառն 

ձևավորված է հունարեն “օյկոս” կամ “էկոս”`կացարան, տուն, ապրելավայր 

նշանակող բառից և “լոգոս”`ուսմունք, խոսք բառերի համադրությունից և գի-

տություն է կենդանի օրգանիզմների, նրանց համակեցությունների ու շրջա-

պատող աշխարհի փոխհարաբերությունների մասին:  

Ձկներն առավել բազմատեսակ ողնաշարավոր կենդանիներն են, որոնք 

հիմնականում բնակվում են ջրային պայմաններում: Ներկայում հայտնի է 

նրանց ավելի քան 28000 տեսակ (Нельсон, 2009) և յուրաքանչյուր տարի գիտ-

նականները նկարագրում են նորանոր տեսակներ:  

 Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդու տնտեսական ակտիվ 

գործունեության պատճառով (ակտիվ ձկնորսություն, հիդրոէլեկտրակայաննե-

րի կառուցում, գյուղատնտեսության պահանջների նպատակով ոռոգման ջրերի 

օգտագործում, արհեստական ջրամբարների կառուցում և այլն) ողջ երկրագնդի 

վրա ընթանում են ձկնաշխարհի էական և արագ փոփոխություններ: Դրանց 

արդյունքում հաճախ արժեքավոր ձկնատեսակները ոչնչանում են առանձին 

ջրակալներից, իսկ նրանց փոխարեն հայտնվում են այլ, տնտեսական նշա-

նակության իմաստով թափոնային համարվող տեսակներ, փոփոխվում են 

ձկնատեսակների ու նրանց համակեցությունների փոխհարաբերությունները: 



 
 

4 
 

Այս առումով, մարդը սկսել է բնական ջրակալներում կատարվող ձկան որսից 

նպատակային ու աստիճանական անցում կատարել դեպի արհեստական ջրա-

կալներում ձկնաբուծության զարգացմանը` էապես մեծացնելով այդ գործըն-

թացի արդյունավետությունը շնորհիվ արտաքին միջավայրի մի շարք գործոն-

ների (ջերմաստիճան, թթվայնություն, լուծված թթվածնի քանակ, այլն) կառա-

վարման: Ձկնաբուծության զարգացման համար  կարևոր նշանակություն ունի 

նաև ձկների կառուցվածքային, կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնա-

հատկությունների մասին խոր գիտելիքները, դրանց վրա հիմնված ապագա 

ձկնաբույծի կարողություններն ու հմտությունները:  
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ՄՈԴՈՒԼ «ՁԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 
 

Ձկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները 
 

Ջրային միջավայրում բնակության առանձնահատկությունների հետ 

կապված` ձկներն ունեն բազմազան յուրահատուկ օրգան-համակարգեր, որոնց 

կառուցվածքը և գործառույթներն արտացոլում են դրանց կապը ջրային միջա-

վայրի և կենսակերպի բազմազանության հետ: 

 

Ձկների մարմնի և շարժման ձևերը 

 

Ձկների մարմինը հարմարված է ջրային միջավայրում առանց էներգիայի 

մեծ ծախսի շարժումներ կատարելուն: Դրան են նպաստում ձկան մարմնի հե-

տևյալ հիմնական առանձնահատկությունները` 

- թեփուկներով ծածկված, հարթ, սովորաբար առանց ելուստների  մարմ-

նի առկայությունը,  

- մարմինը արտաքինից պատող լորձի առկայությունը, ինչը փոքրացնում 

է ջրի հետ շփումը  և հեշտացնում շարժումը,  

-  պարանոցի բացակայությունը, 

- սրացած գլուխը` կողքերից սեղմված խռիկային կափարիչներով /կռճի-

կային ձկների մոտ բացակայում են/ և սեղմված ծնոտները, 

- զույգ և կենտ լողակների առկայությունը, որոնք օգնում են տեղաշարժ-

վել անհարժեշտ ուղղությամբ: 

    Ձկների վարած կենսաձևին համապատասխան նրանց մարմինները 

ձեռք են բերել որոշակի կառուցվածքային առանձնահատկություններ, որոնց 

արդյունքում ժամանակակից ձկներն ունեն մարմնի հետևյալ ձևերը.  

- իլիկանման  մարմին /մարմինը նման է իլիկի, շրջհոսուն է, մի փոքր սեղմ-

ված կողքերից և բարակում է դեպի պոչը: Այսպիսի մարմին ունեցող ձկները` 

թյուննոսները, թրաքիթ ձկները, սաղմոնները, տառեխները և մյուսները` լավ լո-

ղորդներ են և կարող են կատարել հեռավոր միգրացիաներ/ / նկար 1ա/, 
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- օձանման մարմին /մարմինը երկարացած է, օձանման, մարմինը ուղ-

ղհայաց կտրվածքում ձվաձև է: Լողում են` օձաձև գալարելով մարմինը` օձա-

ձկներ, քարալեզներ// նկար 1բ/, 

- ժապավենանման մարմին /մարմինը երկարացած է, սեղմված կողքերից: 

Վատ լողորդներ են ու բնակվում են մեծ խորություններում` տառեխների 

արքա, թուր-ձուկ կամ թրանման ձուկ / նկար 1գ/,  

- նետանման մարմին /մարմինը երկարացած է, սեղմված կողքերից, 

գլուխը սրացած է, մեջքի լողակը` տեղադրված իրանի հետին մասում, պոչին 

մոտ: Երկար չեն կարող լողալ, բայց ընդունակ են կարճ տարածության վրա մեծ 

արագություն զարգացնելու: Սովորաբար վարում են գիշատիչ կենսաձև / 

գայլաձկներ/ / նկար 1դ/,  

- սեղմված մարմին /մարմինը սեղմված է կողերից: Այն կարող է 

համաչափ տափակացած լինել /բրամ/ կամ ոչ համաչափ, ինչի արդյունքում 

մարմնի տարբեր մասեր կարող են գտնվել միայն մարմնի մի կողմում 

/տափակաձուկ/: Համեմատաբար վատ լողորդներ են / նկար 1ե/,  

- տափակացած մարմին /մարմինը տափակացած է վերից վար: Վատ 

լողորդներ են և վարում են մերձհատակային կենսաձև /թմրաձկներ/ / նկար 1զ/, 

- գնդանման մարմին /մարմինն ունի գնդի ձև: Հաճախ մարմնի առջևի 

մասը պատված է ոսկրային պատյանով /տետրաոդոն, դիոդոն// նկար 1է/:  

Ձկների մարմինը կարող է լինել նաև այլ ձևերի, որոնք միջանկյալ դիրք 

են գրավում վերոգրյալ հիմնական ձևերի մեջ:  
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                         ա/                                                                           բ/ 

                                                                   

 

                                    

 

 

 

 

                          գ/                                                                      դ/ 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

              զ/                                                     ե/                                                է/ 

 

 

Նկար 1. ա/ իշխան , բ/ օձաձուկ, գ/տառեխների արքա, ե/ տափակաձուկ, 

ե/թմրաձուկ, է/քառատամ /տետրադոն/ 
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Ձկների մարմնի վերոգրյալ ձևերը վկայում են նաև այդ կենդանիների շարժ-

ման ձևերի տարբերությունների մասին: Շարժման հիմնական ձևերից են` 

- իրանի հետին մասի` պոչային ցողունի հաճախակի կողքից կողք տա-

տանողական շարժումները /մարմնի առջևի մասը ճեղքում է ջուրը, իսկ հետին 

մասը կատարում է շարժիչի դեր: Այս ձևով շարժվող ձկներն ունեն հոծ մարմին 

և հզոր պոչային ցողուն: Այս խմբին է պատկանում ձկների մեծ մասը/, 

- ողջ մարմնի կողքից կողք տատանումները /այսպես շարժվում են մերձ-

հատակային կենսաձև վարող, օձանման տեսք ունեցող ձկները` օձաձկները, 

ծականները, որոնց շարժման արագությունը մեծ չէ/:  
 

Առանցքային բառեր 

- իլիկանման  մարմին  

- օձանման մարմին  

- ժապավենանման մարմին 

-  նետանման մարմին  

- սեղմված մարմին 

- տափակացած մարմին  

- գնդանման մարմին 

 

Հարցեր ինքնաստուգման համար: 

1. Ջրային միջավայրում բնակվելու համար ինչպիսի կառուցվածքային 

առանձնահատկություններով են օժտված ձկները: 

2. Վարած կենսաձևին համապատասխան ինչպիսի մարմնի ձևեր են 

հայտնի ձկների մոտ: 

3. Մարմնի ձևից կախված ինչպիսի շարժման ձևեր են հայտնի ձկների 

մոտ: 
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Ձկների արտաքին կառուցվածքային  

առանձնահատկությունները 

 

Ձկների արտաքին կառուցվածքային հիմնական միավորներն են գլուխը, 

իրանը, պոչը, լողակները, այլն, որոնք տարբեր տեսակների մոտ էապես տար-

բերվում են իրենց ձևով, չափերով, իրար նկատմամբ ունեցած դիրքով, չափային 

հարաբերակցությամբ և այլն /նկար 2/: Ձկների արտաքին կառուցվածքային 

հատկանիշները կարևոր դեր են խաղում նրանց տեսակային պատկանելու-

թյան որոշման գործընթացում: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2. Ձկան արտաքին կառուցվածքի սխեման. 1-մեջքի լողակը /ա-փշանման 

ճառագայթներ ունեցող մեջքի առաջին լողակը, բ-ճյուղավորված ճառագայթներ 

ունեցող մեջքի երկրորդ լողակը/, 2- կրծքի լողակը, 3-փորի լողակը, 4 –հետանցքի 

լողակը, 6-ճարպային լողակը, 7-կողագիծը, 8-բեղիկները, 9-խռիկային կափարիչը, 10-

նախակափարիչը, 11- քթանցքերը, 12 – պոչային ցողունը: 
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Ձկների գլուխն ունի տարբեր կառուցվածք շնորհիվ ծնոտների ձևափո-

խությունների /թրաձուկ, սղոցաքիթ շնաձուկ, բահաքիթ, ծովաձիուկ և այլն/: 

Շատ խորջրյա ձկնատեսակներ ունեն հսկայական բերան, որի շնորհիվ կարող 

են իրենց չափերից ավելի մեծ որս որսալ:  

Ձկների բերանի դիրքը որոշակիորեն հուշում է տվյալ ձկնատեսակի 

սննդառության առանձնահատկությունների մասին: Այսպես, պլանկտոնային 

օրգանիզմներով կամ ջրի երեսից սնունդ հայթայթող ձկներն ունեն վերին բե-

րան, գիշատիչ ձկները սովորաբար ունեն ծայրային կամ վերջավոր բերան, իսկ 

ստորին բերան ունեցող ձկները սնվում են հատակամերձ օրգանիզմներով 

/բենթոսով/ /նկար 3/: Տարբերում են նաև կիսավերին կամ կիսաստորին բե-

րանային տիպերը:  

 
 
 
 
 
 

 ա/                                                           բ/                                                               գ/  
 

Նկար 3. Բերանի տեղադրվածության տարբեր դիրքերը ձկների մոտ. ա/ Վերին 

բերան ունեցող ձուկ /չեխոն  Pelecus cultratus/, բ/ ստորին բերան ունեցող ձուկ /Թերեքի  

ենթաբերան Chondrostoma oxyrhynchum/, գ/ ծայրային կամ վերջավոր բերան ունեցող 

ձուկ /ծիածանախայտ  Parasalmo mykiss/ 

 

Շատ ձկնատեսակներ /թառափներ, ծածանակերպեր/ ունեն շարժուն բե-

րան` “հանովի ծնոտներով”, որոնց շնորհիվ կարող են հատակային տիղմի մի-

ջից հաջողությամբ ուտելիք փնտրել/ նկար 4/:  

 

 

 

 

                                               

                                               Նկար 4. Ծածանի բերանային շարժուն 

                                                    ապարատը / «հանովի»  ծնոտները/: 
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Բոլորաբերանավորների մոտ /քարալեզներ, միքսիններ/ բերանային 

ապարատը վերածվել է ծծիչի /նկար 5/: Շատ ձկնատեսակներ /լոքո, ծածան, 

բեղլու, այլն/  բերանի վրա կամ նրա շուրջ ունեն բեղիկներ, որոնք ծառայում են 

որպես համի և շոշափելիքի օրգաններ /նկար 2/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 5. Քարալեզի բերանային ապարատը և դրա կառուցվածքը. 

1-բերանային ճեղք, 2-վերշրթունքային ատամներ, 3-ներքին կողքային 

շուրթային ատամներ, 4-ստործնոտային թիթեղիկ, 5-ստործնոտային ատամներ, 6-

եզրային ատամներ, 7-լեզու, 8 արտաքին կողքային շուրթային ատամներ, 9-

վերծնոտային թիթեղիկ: 

 
 

Ձկների աչքերից առաջ սովորաբար տեղադրված են քթանցքերը, իսկ 

դեպի հետ` խռիկային անցքերը կամ ճեղքերը: Բոլորաբերանավորների և կռճի-

կային ձկների մոտ դրանք ինքնուրույն են բացվում դեպի դուրս և քանակով 

համապատասխանում են խռիկային պարկերի կամ խռիկային աղեղների թվին 

/սովորաբար 5-7 հատ գլխի յուրաքանչյուր կողմում/: Ոսկրային ձկների մոտ 

խռիկային աղեղները  տեղադրված են խռիկային  խոռոչում, որն արտաքինից  

ծածկված է խռիկային կափարիչով /նկար 6/: 
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Նկար 6. Ոսկրային ձկան /գայլաձկան/ 

խռիկային խոռոչը` խռիկներով /խռիկային 

կափարիչները ձեռքերով բարձրացված են/ 

 
 

Խռիկային աղեղների վրա գտնվող խռիկային առէջները /այլ կերպ անվա-

նում են նաև քիմուխտներ/ ունեն տարբեր կառուցվածք ու քանակ` կախված 

ձկների սննդառության ձևից /նկար 7/: Խռիկային կափարիչի հետին մասը միա-

ցած չէ գլխին և այդ իսկ պատճառով գլխի երկու կողմերին առկա  են խռիկային 

մեկ զույգ ճեղքեր: 

Ձկան մարմնի իրանային և պոչային բաժինները կրում են լողակներ, որոնց 

շնորհիվ ձուկը կարող է շարժվել և պահպանել իր հավասարակշռությունը: Լո-

ղակները մաշկային ելունդներ են, որոնց համար հիմք են ծառայում լողակների 

ոսկրային ճառագայթները: Տարբերում են զույգ լողակներ, որոնք համապատաս-

խանում են բարձրակարգ ողնաշարավորների` սողունների, թռչունների, կաթ-

նասունների վերջույթներին, և կենտ  լողակներ:  Զույգ վերջույթներն են կրծքի և 

փորի լողակները, որոնք կատարում են հետևյալ գործառույթները` 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7. Խռիկային աղեղները և նրանց առէջները.  

1 – սյոմգա կամ ազնվացեղ սաղմոն, 2- սովորական սիգ, 3- ռիպուս /սիգերի ընտանիք/, 

4-մուկսուն /սիգերի ընտանիք/: 

- հավասարակշռությունը պահպանելու, 

- ղեկի, 
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- շարժումների իրականացման: 

Զույգ լողակների օգնությամբ ձուկն իր մարմինը պահում է անհրաժեշտ 

դիրքով /գլուխը վեր, պոչը` ցած և այլն/: 

Կենտ լողակները ներկայացված են մեջքի, հետանցքի և պոչի լողակ-

ներով: Մեջքի լողակները կարող են լինել 1-3-ը, հետանցքի լողակը` 1-2 /նկար 

2/: Դրանք հիմնականում ծառայում են մարմնի հաստատուն դիրքը պահպա-

նելու համար: Ձկների գերակշռող մեծամասնության մոտ պոչի լողակը ծառա-

յում է որպես շարժիչ, օգնելով նրանց տեղաշարժվելուն: Պոչի լողակը կարող է 

լինել պրոտոցերկալ, անհավասարաբլթակ /հետերոցերկալ/, դիֆիցերկալ և 

հավասարաբլթակ /հոմոցերկալ//նկար 8/:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8. Ձկների պոչի լողակների տիպերը. А - պրոտոցերկալ /բոլորաբերանավորներ/, 

B - անհավասարաբլթակ /շնաձկներ, թառափներ/, C - հավասարաբլթակ /ոսկրային 

ձկների մեծ մասը/, D - դիֆիցերկալ /բազմալողակավոր ձկներ/: 

 

Տարբեր ձկնատեսակների մոտ պոչի լողակի ձևը տարբեր է: Արագալող 

ձկնատեսակների մոտ պոչի լողակը կիսալուսնաձև է /թյուննոսներ, թրակիր 

ձուկ/: Ավելի նվազ արագ լողացողների մոտ այն եղանաձև է /տառեխներ/, էլ 

ավելի նվազ արագություն զարգացնող ձկների մոտ` մկրատաձև /սաղմոններ, 

ծածան, այլն/: Դանդաղաշարժ ձկնատեսակների պոչի լողակի եզրը կլորավուն 

է, առանց ակոսի /ցլիկաձկներ, տափակաձկներ, այլն/: Որոշ ձկնատեսակների 

մեջքի լողակի հետին մասում առկա է ճառագայթներից զուրկ  ճարպային 

լողակը /սաղմոններ, կատվալոքոներ, այլն  /նկար  2/: 

Լողակների քանակը և դիրքը տարբեր ձկնատեսակների մոտ տարբեր է: 

Զույգ լողակները բացակայում են  բոլորաբերանավորների, որոշ օձաձկների 
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մոտ: Ցլիկաձկների փորի լողակները վերածվել են յուրահատուկ ծծիչի և 

հաճախ գտնվում են կրծքային լողակների տակ կամ դրանցից առաջ` գլխից 

անմիջապես հետո: Կպչան ձկների մոտ մեջքի լողակը նույնպես վերածվել է 

յուրահատուկ ծծիչի, որի շնորհիվ այդ ձկները կարող են ամուր ամրանալ 

նույնիսկ արագալող ձկների մարմիններին: Թմրաձկների որոշ տեսակներ 

չունեն պոչի լողակ և այլն:  

 

Առանցքային բառեր 

1. Գլուխ 

2.  Իրան   

3. Վերջավոր բերան 

4. Վերին բերան 

5. Ստորին բերան 

6. Զույգ  լողակներ 

7. Կենտ լողակներ 

8. Կրծքի լողակներ 

9. Փորի լողակներ 

10.  Մեջքի լողակ  

11.  Պոչի լողակ 

12.  Հետանցքի լողակ 

13.  Ճարպային լողակ  

14.  Լողակների ճառագայթներ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Որոնք են ձկների արտաքին կառուցվածքային հիմնական միավորները: 

2. Ինչպիսի կառուցվածք և դիրք ունի ձկների բերանը: 

3. Ինչպիսի դիրք են գրավում քթանցները և խռիկային ճեղքերը ձկան 

մարմնի վրա: 

4. Ինչպիսի լողակներ են հայտնի ձկների մոտ: 

5. Ինչպիսի գործառույթներ են կատարում ձկան լողակները: 

6. Ինչպիսի ձևափոխությունների կարող են ենթարկվել ձկների լողակները: 
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Ձկների մաշկը և դրա ածանցյալները 

 

Ձկների մաշկային ծածկույթում տարբերակում են երկու շերտ` էպիթելա-

յին բջիջներից կազմված  արտաքին շերտը կամ էպիդերմիսը, և շարակցական 

հյուսվածքի բջիջներից կազմված ներքին շերտը, որին անվանում են բուն մաշկ, 

ինչպես նաև դերմա, կորիում, կուտիս: Մաշկի տակ գտնվում է ենթամաշկային 

շարակցական հյուսվածքը, որտեղ շատ հաճախ ճարպ է կուտակվում /նկար 9/: 

Էպիդերմիսն ունի պաշտպանական նշանակություն և հարուստ է լորձ 

արտադրող մասնագիտացված գեղձային բջիջներով: Սովորաբար թեփուկային 

ծածկ ունեցող ձկների մոտ այդ բջիջներն ավելի քիչ են և ավելի քիչ են լորձ 

արտադրում, քան այն տեսակների մոտ, որոնց մոտ բացակայում է թեփուկային 

ծածկը /որոշ լոքոներ, քարալեզներ, միքսիններ/: Լորձը փոքրացնում է ջրի հետ 

շփումը /մեխանիկական պաշտպանություն/, կանխում է բակտերիաների և մա-

կաբույծների ներթափանցումը օրգանիզմ /կենսաբանական պաշտպանու-

թյուն/,   վնասվածքների ժամանակ արագացնում է արյան մակարդումը, նպաս-

տում է մաշկի միջոցով իրականացվող նյութափոխունակությանը, կարգավո-

րում է ջրի և աղերի ներթափանցումն օրգանիզմի մեջ, նստեցնում է ջուրը 

պղտորող և մարմնի շուրջ գտնվող մանր մասնիկներին, ինչպես նաև ար-

տադրում է տեսակին բնորոշ հոտավետ նյութեր: Լորձը կարող է թունավոր լի-

նել և պաշտպանել ձկներին գիշատիչների հարձակումներից: 

Մաշկի մեջ գտնվում են նաև միաբջիջ գեղձեր, որոնք արտադրում են 

հոտավետ նյութեր` ձկների յուրաքանչյուր տեսակին բնորոշ ֆերոմոններ, 

որոնք արտազատվելով արտաքին միջավայր` ազդում են մյուս ձկների զգայա-

րանների վրա` համապատասխան տեղեկատվություն տալով նրանց մյուս 

առանձնյակների ներկայության մասին: Ծովային խորջրյա ձկների էպիդերմի-

սում են գտնվում նաև լուսատու օրգանները, ինչպես նաև  որոշ ձկների թու-

նավոր օրգան ները: 

Էպիդերմիսի և բուն մաշկի սահամանգծում են գտնվում գունանյութեր 

/պիգմենտներ/ պարունակող բջիջները` քրոմատոֆորները, որոնք ունեն աստ-

ղաձև տեսք /նկար 10/: Այդ բջիջների շնորհիվ է պայմանավորված ձկների ար-

տաքին գունավորումը, ինչը հատկապես վառ է  արտահայտված արևադարձա-

յին ծովերում բնակվող ձկների մոտ:  
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                                                                                        Նկար 9. Ոսկրային ձկան մաշկի 

                                                                                  կառուցվածքը /սխեմա/. 1-էպիդերմիս,  

                                                                               2-ոսկրային թեփուկ, 3-շարակցահյուս 

                                                            վածքային շերտ, բուն մաշկ: 

 

 

 

 

Քրոմատոֆորների վիճակը փոփոխվում է կախված արտաքին և ներքին 

մի շարք գործոններից` ջրակալի ջերմաստիճանից և ջրում լուծված գազերի 

քանակից, օրգանիզմի տարիքից, սեռից, օրգանիզմի վիճակից /բազմացում, 

ձմեռում/ և այլն: Մարմնի գունավորումը հաճախ հովանավորող բնույթ ունի և 

համապատախանում է շրջապատի գույներին: 

 

                     
 
 
 
 
 
 

                                      
 
                                     ա/                                                               բ/    

 

 

Նկար 10. ա/ Ձկան մաշկի  գունանյութային բջիջները /սխեմա/. 1- մելանոֆորները, 2-

քսաշյուֆորները և էրիթրոֆորները, 3-գուանոֆորները. բ/ գունանյութային բջջի 

կառուցվածքը. 1-գունանյութի հատիկներ, 2-թելիկներ /ֆիբրիլներ/, 3 –կորիզ: 

 

 

Բուն մաշկն ապահովում է արտաքին ծածկույթների ամրությունը: Այն 

կազմված է շարակցական հյուսվածքի մի քանի շերտերից /ոսկրային ձկների 

մոտ` 3 շերտից/, որոնք հարուստ են նյարդաթելերով և արյունատար մազա-
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նոթներով: Բուն մաշկում են գտնվում նաև մասնագիտացված բջիջներ` սկլերո-

բլաստներ, որոնց կողմից արտադրված գեղձային  նյութը ձևավորում է թեփուկ-

ները, որոնց հիմնական նշանակությունը մարմնի մեխանիկական պաշտպա-

նությունն է: 

Բոլոր իսկական ձկներին յուրահատուկ է թեփուկային ծածկը /նկար 11/, 

որի զարգացման աստիճանը տարբեր է զանազան ձկների մոտ: Որոշ տեսակ-

ներ /լոքոներ, թմրաձկներ/ երկրորդաբար, էվոլյուցիայի ընթացքում կորցրել են 

թեփուկային ծածկը: Չափերով թեփուկները կարող են տատանվել մանրադի-

տակային չափերից /օձաձկների մոտ/ մինչև մի քանի սմ-ի /հնդկական բեղլու 

կամ բեղաձուկ/: 

 

 

 

 

 

Նկար 11. Ոսկրային ձկան թեփուկային ծածկի արտա-

քին տեսքը /վերին երկրորդ թեփուկային շարքում 

երևում են կողագծի օրգանները/ 

 

 

Սովորաբար տարբերում են թեփուկների երեք ձև`  

- պլակոիդային /առավել հին ձևն է և ներկայում պահպանվել է կռճիկա-

յին ձկների մոտ /նկար 12 а/, 

- գանոիդային /բնորոշ է բրածո ձկներին: Ներկայում պահպանվել է միայն 

պատյանավոր գայլաձկան, բազմալողակավոր ձկների և թառափների մոտ/ 

/նկար 12б/, 

- ոսկրային /հատուկ է ժամանակակից  ձկների տեսակների մեծ մասին// 

նկար 12 в/: 

Ոսկրային թեփուկներն իրենց հերթին կարող են լինել` 

- ցիկլոիդային` կլոր, հարթ եզրագծով /բնորոշ է ծածանային ձկներին// 

նկար 12в /, 

- կտենոիդային` փշանման ատամիկներով պատված հետին եզրով /բնո-

րոշ է պերկեսային ձկներին// նկար 11г/ : 
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-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 12. Ձկների թեփուկների ձևերը /սխեմա/. а – պլակոիդային, б - 
գանոիդային; в - ցիկլոիդային; г – կտենոիդային: 

 

Յուրաքանչյուր այդպիսի թեփուկ ձևավորվում է բուն մաշկում գտնվող 

հատուկ փոսիկում` թեփուկային գրպանիկում, որտեղից աճելով դուրս է 

հանում իր գլխիկը և կղմինդրաձև դասավորվում մյուս թեփուկի նկատմամբ: 

Թեփուկների կղմինդրաձև և շարքերով դասավորվածությունը թույլ է տալիս 

ձկներին կատարել մարմնի ազատ շարժումներ: Թեփուկների շարքերի և 

մարմնի երկարությամբ գտնվող թեփուկների քանակը համարյա չի փոխվում 

ձկան տարիքին զուգընթաց, այդ իսկ պատճառով դրանք ունեն ձկների կարգա-

բանական որոշման նշանակություն: 

Ձկների մարմնի աճին զուգընթաց` թեփուկների վրա նույնպես պարբե-

րաբար առաջանում են այսպես կոչված սկլերիտներ, որոնց շարքերը /տարե-

կան օղակները/ հաշվելով հնարավոր է որոշել ձկների տարիքը / նկար 13/ : 
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Նկար 13. Ոսկրային ձկան /3.5 տարեկան կարմրակն/ թեփուկը: 1,2, 3 – տարեկան 

օղակներն են, 3+` չորրորդ տարվա ամառային օղակը, М-ը` մանրաձկան փուլի  օղակն 

է,  Д-ն` հավելյալ օղակը: 

 

 

Ձկների մաշկը շատ արագ վերականգնվում է: Նրա միջոցով ընթանում են 

ինչպես նյութափոխանակության վերջնական արգասիքների մասնակի հեռա-

ցումը, այնպես էլ կլանվում են արտաքին միջավայրի որոշ նյութեր /թթվածին, 

ջուր, հանքային աղեր, այլն/: Մաշկը շատ զգայուն է արտաքին գրգռիչների 

նկատմամբ շնորհիվ նրանում գտնվող տարբեր ընկալիչների /ռեցեպտորների/: 

Բուն մաշկի շերտում ձևավորվում են գանգատուփի ծածկութային ոսկորները և 

կրծքային լողակների գոտին:  

 

Առանցքային բառեր 

1. Էպիդերմիս 

2. Բուն մաշկ 

3. Լորձ  

4. Ֆերոմոններ 

5. Սկլերոբլաստ  
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6. Թեփուկային ծածկ 

7. Պլակոիդային թեփուկ 

8. Գանոիդային թեփուկ 

9. Ոսկրային թեփուկ 

10. Ցիկլոիդային թեփուկ 

11. Կտենոիդային թեփուկ 

12. Սկլերիտներ  
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի շերտերից է բաղկացած ձկան մաշկը: 

2. Ինչպիսի գործառույթ է կատարում էպիդերմիսը: 

3. Ինչպիսի գործառույթ է իրականացնում բուն մաշկը: 

4. Ինչ նշանակություն ունի մաշկի կողմից արտադրված լորձը ձկների 

կյանքում: 

5. Ինչ են ֆերոմոնները և ինչ դեր են խաղում ձկների կյանքում: 

6.  Ինչպիսի թեփուկներ են բնորոշ ձկներին: 

7. Ինչի հիման վրա կարելի է որոշել ձկան տարիքը: 

8. Ինչպիսի հիմնական գործառույթներ է կատարում մաշկը: 

 

 

Ձկների կմախքը 

 

Ձկների մեծ մասի մոտ կմախքը երկակի դեր է խաղում: Արտաքին կմախ-

քը /թեփուկները/ պաշտպանիչ նշանակություն ունի, ներքին կմախքը` հենա-

րանային: Ներքին կմախքը իր մեջ ներառում է առանցքային կմախքը, գանգա-

տուփը, զույգ և կենտ լողակների ու դրանց գոտիների կմախքը /նկար 14/: 
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Նկար 14. Պերկեսի կմախքը /ըստ Բակլաշովայի, 1980/. 1-գանգի ոսկորները, 2-

մեջքի լողակի հիմքային տարրերը, 3-4 - մեջքի լողակի ճառագայթները, 5- ուրոստիլ, 6-

պոչային ողերը, 7-հետանցքի լողակի հիմքային տարրերը, 8- իրանային ողերը, 9- 

կողերը, 10- փորի լողակի գոտին և ճառագայթները, 11- կրծքի լողակի գոտին և 

ճառագայթները, 12-խռիկային կափարիչը, 13- վերին և ստորին ծնոտները 

 
           

 Առանցքային կմախքը ներկայացված է քորդայով կամ ողնաշարով: Բոլո-

րաբերանավորների, կռճիկային ձկների, թառափների և երկշունչ ձկների մոտ 

քորդան պահպանվում է ողջ կյանքի ընթացքում, իսկ մյուսների մոտ քորդան 

արտահայտված է միայն զարգացման վաղ փուլերում, և հասուն առանձնյակ-

ների մոտ այն փոխարինվում է ողնաշարով: Ողնաշարը կազմված է երկգո-

գավոր /ամֆիցել/ տիպի ողերից: Ողերից յուրաքանյուրն ունի մարմին, նրանից 

դեպի վեր բարձրացող վերին` նևրալ աղեղ` վերին առանցքային ելունդով և 

դեպի ներքև ուղղված ստորին աղեղ` ստորին ելունդով կամ դրանց ամրացած 

կողերով: Ոսկրային ձկների ողնաշարը կարելի է ստորաբաժանել իրանային և 

պոչային հատվածների: Իրանային բաժնին բնորոշ են կողերի առկայությունը, 

իսկ պոչային բաժնին` ողերի ստորին աղեղները, որոնք իրար միանալով` 

առաջացնում են հեմալ աղեղը , որտեղով ձգվում են արյունատար անոթները, և 

ունեն ստորին ելունդներ /նկար 15/:  
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Նկար 15. Ոսկրային ձկան իրանային (А) և պոչային (Б) ողերը (կողքից և առ-

ջևից) /աղբյուրը` http://zoo.kspu.ru/: 1 - ողի մարմինը, 2 - վերին աղեղը, 3 –ողնուղեղա-

յին խողովակը, 4 - կողքային ելուստներ /պարապոֆիզներ/, 5 - կողեր, 6- վերին առանց-

քային ելունդը,  7 - հոդավորող ելուստներ, 8 - ստորին աղեղ, 9 - հեմալ աղեղը, 10 – 

ստորին առանցքային ելունդը: 

 

 

 

Պոչային բաժնի վերջին ողը` ուրոստիլը տափակացած է և ծառայում է 

պոչի լողակի ճառագայթների ամրացման համար /նկար 14/: Ողերի քանակը 

տարբեր է զանազան ձկների մոտ: Օրինակ` լուսին ձկան մոտ դրանց քանակը 

կարող է լինել 17, կողակինը` 56, գետային օձաձկանը` 114, և այլն: Ընդ որում, 

ողերի քանակը կայուն չէ տվյալ տեսակի մոտ: Բացի այդ, ողերի քանակը կա-

րող է փոփոխվել կախված ջերմաստիճանից. սաղմնային շրջանում բարձր ջեր-

մաստիճանի ազդեցության տակ ողերի քանակը նվազում է: 

Ոսկրային ձկների մարմնի իրանային բաժնում առկա են կողեր, որոնք, 

ինչպես նաև մկանների մեջ գտնվող ջլերի ոսկրացման արդյունքում ձևավոր-

ված միջմկանային ոսկրիկները հենարանային դեր են կատարում մկանների 

համար:   
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Ձկների գանգատուփը`պարանոցի բացակայության պատճառով  ողնա-

շարին անշարժ է միացած: Բոլորաբերանավորների մոտ գանգատուփն որպես 

այդպիսին բացակայում է: Նրանց մոտ առկա են գլխուղեղային կռճիկային 

երեք` հոտառական, լսողական և աչքային պատիճներ, որոնք իրար հետ միա-

ցած են շարակցական հյուսվածքով /նկար 16 ա/: Կռճիկային ձկների մոտ առ-

կա է կռճիկային գանգատուփը, ձևավորված է ծնոտներից կազմված և գանգա-

տուփին միացած բերանային ապարատը /նկար 16 բ/: Ոսկրային ձկների գան-

գատուփը ավելի բարդ կառուցվածք ունի, որտեղ տարբերակում են երկու հիմ-

նական բաժին` ուղեղային և ընդերային /վիսցերալ/: Ուղեղային բաժնի ոսկոր-

ները բազմաթիվ են և անշարժ իրար միացած` հուսալիորեն պաշտպանելով 

գլխուղեղը:  Ընդերային բաժինը ձևավորված է ծնոտային և խռիկային ապա-

րատներից: Այն կազմված է ծնոտային, ենթալեզվային և 5 զույգ խռիկային 

աղեղներից, որոնք ծածկված են խռիկային կափարիչով: Վերջինս կազմված է 

չորս ոսկրից: Ծնոտային և խռիկային բաժինների ոսկորներն ինչպես իրար, 

այնպես էլ գանգատուփի ուղեղային մասի հետ շարժուն են հոդավորված և 

մկանների աշխատանքի շնորհիվ կատարում են համաձայնեցված շարժումներ 

/նկար 16 գ/:  
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                                                                             ա/                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                            
 

                                 բ/                                                                            գ/ 

Նկար 16. Բոլորաբերանավորների, կռճիկային և ոսկրային ձկների կմախքը. 

ա/ Քարալեզի կմախքը կողքից /աղբյուրը` http://bugabooks.com/. 1 – գանգատուփ, 2 –

հոտառական պատիճ, 3 – լոսողական պատիճ, 4 – ենթաչքային կռճիկ, 5- օղակաձև կռ-

ճիկ,  6- առջևի վերնակռճիկ, 7 – հետին վերնակռճիկ, 8- առջևի կողքային կռճիկ, 9 – հե-

տին կողքային կռճիկ, 10 – ցուպիկաձև կռճիկ, 11 – միջին ստորին կռճիկ, 12 – ենթալեզ-

վային կռճիկ, 13 – կոմիսուրներ /միացնող միջնորմներ/, 14- խռիկային աղեղներ, 15-

շուրջսրտային կռճիկ, 16 – քորդա, 17 – նևրալ աղեղներ: 

բ/ Շնաձկան գանգը կողքից/ աղբյուրը` http://bugabooks.com/: 1-ռոստրում, 2- հոտառա-

կան պատիճ, 3- ակնախոռոչ, 4 – լսողական բաճին,  5- ծոծրակային բաժին /1-5 գան-

գատուփն է/,  6- քմաքառակուսային կռճիկ, 7- Մեքելի /մեքելյան/ կռճիկ,  8-  կախիչ 

/հիոմանդիբուլար/, 9 – հիոիդ, 10 – ենթալեզվային աղեղի կոպուլա, 11 – խռիկային 

աղեղներ, 12 – խռիկային ճառագայթներ, 13- շուրթային կռճիկներ /6-13 ընդերային 

կմախքն է/, 14 – ծնոտային հոդ, 15 – կապ, 16 – ատամներ: 

գ/ Ոսկրային ձկան գանգի ոսկորների դասավորության սխեման /ըստ Անիսիմովայի և

Լավրովսկու, 1983/: Ընդերային կմախքը անջատված է գանգատուփից: Խռիկային

կափարիչը նկարված չէ: Հիմնական ոսկորները և կռճիկը նշված են մուգ գույնով, իսկ

ծածկույթային ոսկորները` բաց: 1- անկյունոսկր, 2- հոդավորող ոսկոր, 3- հիմնական
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ծոծրակային ոսկոր, 4- հիմնական սեպոսկր, 5- կոպուլա, 6- ատամնոսկր, 7-կողքային

հոտառական ոսկոր, 8- արտաքին թևաձև ոսկոր, 9- ներքին թևաձև ոսկոր, 10-կողքային

ծոծրակային ոսկոր, 11-ճակատոսկր, 12- կախիչ /հիոմանդիբուլար/, 13- հիոիդ, 14-

ոսկրացած ջիլ, 15- կողքային սեպափև ոսկոր, 16- միջին հոտառական ոսկոր, 17-հետին

թևաձև ոսկոր, 18- վերծնոտային ոսկոր, 19- քթոսկր, 20-աչքասեպաձև ոսկոր, 21-

գագաթոսկր, 22-քմոսկր, 23-նախածնոտային ոսկոր, 24 – պարասֆենոիդ /խաչոսկր/, 25-

քառակուսային ոսկոր, 26-վերին ծոծրակային ոսկոր, 27- հավելյալ ոսկոր, 28-խոփոսկր, 

29-ականջային ոսկորներ, I - V – խռիկային աղեղներ  

 

 

 

Խռիկային աղեղների առաջին 4 զույգից յուրաքանչյուրի  ներքին մասը 

ծածկված է խռիկային առէջներով, իսկ արտաքին մասը` խռիկային թերթիկ-

ներով /շնչառական օրգաններ են/: Հինգերորդ խռիկային աղեղը զուրկ է թեր-

թիկներից: Որոշ ձկների մոտ այդ վերջին աղեղը ձևափոխված է ստորին կլա-

նային ոսկրի, որոնց վրա ձևավորվում են կլանային ատամները /օրինակ` ծա-

ծանազգիների մոտ/, որոնք տեղադրված են 1-3 շարքով և ունեն տարբեր չափեր 

ու ձև /նկար 17/: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 17. Ծածանազգի ձկների կլանային ատամները, 

А – ծածան /երևում է կլանային ատամների եռաշարք դասավորվածությունը/; Б – բրամ 

/կլանային ատամները միաշարք են/ (ըստ Նիկոլսկու, 1974) 
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Կրծքի լողակների գոտին  կազմված է երեք հիմնական ոսկրից` անրա-

կից, թիակից և կտցոսկրից /կորակոիդից/: Դրանց են ամրանում կրծքի լողակ-

ները, որոնք կազմված են ոսկրային չճյուղավորված և ճյուղավորված ճառա-

գայթներից: Ոսկրային ձկների կոնքային գոտին ներկայացված է երկու սերտա-

ճած ոսկրային թիթեղիկներից, որոնց ամրանում են փորի լողակների ճառա-

գայթները /նկար 18/:  Լողակների ճառագայթներն իրար են միացած մաշկային 

թաղանթով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 18. Ոսկրային ձկների կրծքի լողակների և դրանց գոտու կմախքը..A – 

բազմալողակավոր ձուկ,  B – սուդակ (պերկեսակերպեր): 1 - թիակ, 2 – կտցոսկր 

/կորակոիդ/, 3 – կլեյտրում, 4 - վերկլեյտրում, 5 –հետին գագաթային ոսկոր, 6-

ենթակլեյտրում. լողակի կմախքը 7 - բազալիաներ, 8- ռադիալիաներ, 9-մաշկային 

ոսկրային ճառագայթներ
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Պոչի լողակը ձկների տարբեր խմբերի մոտ տարբեր կառուցվածք ունի: 

Կռճիկային ձկների և թառափների մոտ այն անհավասարաբլթակ /հետերոցեր-

կալ է/` ողնաշարի ծայրը կտրուկ շեղվում է դեպի վեր` մտնելով լողակի վերին 

բլթի մեջ, իսկ լողակի ստորին բիլթը` թերզարգացած է: Ոսկրային ձկների մեծ 

մասին բնորոշ է հավասարաբլթակ /հոմոցերկալ/ տիպի պոչի լողակը, երբ առ-

կա է պոչի ներքին անհամաչափություն ողնաշարի պոչային բաժնի վերջին 

ողի` ուրոստիլի դեպի վեր թեքված լինելու պատճառով: Սակայն, այս դեպքում 

արտաքինից այդ անհամաչափությունը չի երևում, իսկ ձկների պոչի լողակը 

կազմված է համաչափ բլթերից /նկար 8/: 

Առանցքային կմախքը և լողակների գոտիների կմախքը ոչ միայն կատա-

րում են հենարանային դեր, այլև դրանց են ամրացած մարմինը շարժող 

մկանները: 
 

                Առանցքային բառեր 

1. Կմախք  

2. Արտաքին կմախք 

3. Ներքին կմախք 

4. Առանցքային կմախք 

5. Գանգատուփ  

6. Քորդա 

7. Ողնաշար  

8. Երկգոգավոր /ամֆիցել/ ողեր 

9. Կողեր  

10.  Անրակ 

11.  Թիակ 

12.  Կտցոսկր /կորակոիդ/ 

13.  Խռիկային աղեղներ 

14.  Կլանային ոսկորներ և կլանային ատամներ 
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        Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ դեր խաղում կմախքը ձկների մոտ:  

2. Ինչ բաժիններ է ներառում իր մեջ ներքին կմախքը: 

3. Ինչով է ներկայացված և ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած ձկների  

     առանցքային կմախքը: 

4. Ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած ձկների գանգատուփը: 

5. Ինչպիսի կառուցվածք ունի կրծքի և փորի լողակներն ու նրանց գոտին: 

6. Ինչպիսի կառուցվածք ունի պոչի լողակը: 

7. Ինչպիսի կառուցվածք ունի ձկների խռիկային ապարատը: 

 

 

Ձկների մկանային համակարգը 

 

Ձկների մկանային համակարգը բաժանում են իրանային /սոմատիկ/ և 

ներքին օրգանների /ընդերային/ մկանային համակարգերի: Մարմնի մկանային 

համակարգում առանձնացնում են իրանի, գլխի և լողակների մկանները: Ներ-

քին օրգաններն ունեն իրենց մկանունքը: Մկանային համակարգն փոխկա-

պակցված է կմախքի հետ, ինչը հենարան է ծառայում մկանների կծկման հա-

մար, ինչպես նաև փոխկապակցված է նյարդային համակարգի հետ /յուրա-

քանչյուր մկանաթել նյարդավորված է որոշակի նյարդով/:  

Ձկների մոտ առավել զարգացած է իրանային մկանունքը, ինչը ձգվում է 

գլխի հետին մասից մինչև պոչ: Այդ մկանը շարակցահյուսվածքային միջնորմով 

միջին մասում բաժանված է երկու` մեջքի /վերին/ և փորի /ստորին  մասերի/: 

Միաժամանակ, մարմնի կողքերին գտնվող մկանները իրարից տարանջատ-

ված են այսպես կոչված միոտոմներով /կամ միոսեպտներով/, որոնց քանակը 

համապատասխանում է ողերի թվին /նկար19/: Աջ և ձախ կողմերում գտնվող 

մկանները, հաջորդաբար կծկվելով, թեքում են իրանի պոչային բաժինը և փո-

խում պոչի լողակի դիրքը, որի շնորհիվ ձուկը լողում է դեպի առաջ: 
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Նկար 19. Ոսկրային ձկան /պերկեսի/ մկանունքի սխեման /ըստ Կուզնեցովի, Չեռնովի, 

1972/.  1 – միոմերներ, 2 – միոսեպտներ 
 

Բացի կողքային մկաններից, թառափների և ոսկրային ձկների մոտ ուսա-

գոտու և պոչի միջև գտնվող հատվածում առկա է ուղիղ կողքային մակերեսա-

յին մկանը, իսկ մարմնի ստորին մասում ձգվում է ուղիղ փորի մկանը: Այդ եր-

կու մկանների միջև գտնվում են շեղ մկանները:  

Գլխի վրա գտնվող մկանների խմբերը /ընդերային մկաններ/ ապահովում 

են ծնոտային և խռիկային ապարատների շարժումները: Լողակներն ունեն 

իրենց մկանունքը: 

Իրանային մկանների գործունեությունը կարգավորվում է ողնուղեղի և 

ուղեղիկի շնորհիվ, իսկ ընդերային մկանունքինը` պերիֆերիկ նյարդային հա-

մակարգով: 

Ձկան մարմնում տարբերակում են միջաձիգ-զոլավոր և հարթ մկաններ: 

Միջազձիգ-զոլավոր մկաններին են պատկանում իրանի մկանները և սրտա-

մկանը: Իրանային մկանները կարող են արագ և խիստ կծկվել, սակայն շուտ են 

հոգնում: Սրտամկանի կառուցվածքի առանձնահատկությունը այն է, որ 

նրանում մկանաթելիկները ոչ թե զուգահեռ են դասավորված, այլ ունեն ճյու-

ղավորված ծայրեր և անցում են կատարում մկանների մի փնջից մյուսին, ինչն 

էլ պայմանավորում է այդ օրգանի անընդհատ աշխատանքը: 

Հարթ մկանները նույնպես կազմված են մանրաթելերից, բայց ավելի 

կարճ են և միջաձիգ զոլավոր չեն: Դրանք գտնվում են ներքին օրգաններում և 

արյունատար անոթների պատերի մեջ: 
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Միջաձիգ-զոլավոր մկանաթելերին, հետևաբար և մկաններին, ստորաբա-

ժանում են կարմիր և սպիտակ  մկանների, որոնք ունեն նշված գույները: 

Մկանի գույնը պայմանավորված է միոգլոբին սպիտակուցի առկայությամբ, 

ինչը հեշտությամբ կապում է թթվածինը` նպաստելով մեծ քանակությամբ 

էներգիայի անջատմանը: Այդ սպիտակուցի քանակությունն ավելի շատ է կար-

միր մկաններում, որոնք պատասխանատու են կրծքի լողակների, լողալու ժա-

մանակ մարմնի շարժումները և սրտի անընդհատ աշխատանքն ապահովելու 

համար:  Արագ շարժումների ժամանակ ավելի ակտիվ են սպիտակ մկանները: 

Դա է պատճառը, որ կարճ տարածությունների վրա մեծ արագություն զարգաց-

նող ձկները հիմնականում ունեն սպիտակ մկաններ, իսկ մեծ տարածություն-

ներ կտրող ձկնատեսակները` սպիտակ մկանների հետ միասին ունեն նաև 

կարմիր մկանաթելեր: Սպիտակ և կարմիր մկաններն իրարից տարբերվում են 

նաև քիմիական կազմով: Սպիտակ մկաններում ավելի շատ է պարունակվում 

ջուր և սպիտակուց, իսկ կարմիրում`ճարպեր: Ձկների մկանային հյուսվածքի 

հիմնական զանգվածը կազմում են սպիտակ մկանները /90 տոկոսից ավելին/:  

Որոշ ձկնատեսակների բնորոշ են էլեկտրական օրգաններ, որոնք ձևա-

վորվում են միջաձիգ-զոլավոր մկանների սաղմնակներից: Էլեկտրական օր-

գանները կարող են գտնվել  մարմնի կողքերին /էլեկտրական օձաձուկ, էլեկտ-

րական լոքո/, պոչի վրա /ծովային աղվես թմրաձուկ, մորմիրուս/ և կազմված 

լինել բազմաթիվ մկանային թիթեղիկներից: Ըստ էլեկտրականության առաջաց-

ման առանձնահատկությունների` ձկներին բաժանում են 3 խմբերի. 

1. Ուժեղ էլեկտրականություն առաջացնող տեսակներ: Սրանց մոտ էլեկտ-

րական օրգանները մեծ են և առաջացնում են 20-600 վոլտ լարվածության լիցքեր: 

Դրանց հիմնական նպատակն է հարձակման և պաշտպանության ապահովումը 

/էլեկտրական օձաձուկ, էլեկտրական թմրաձուկ, էլեկտրական լոքո/: 

2. Թույլ էլեկտրականություն առաջացնող տեսակներ: Սրանց մոտ 

էկելտրական օրգանները մեծ չեն և առաջացնում են 17 վոլտից քիչ լարվածու-

թյուն առաջացնող լիցքեր: Դրանց հիմնական նպատակն է ապահովել կողմնո-

րոշումը շարժման ընթացքում, ինչպես նաև ազդանշաններ փոխանցելը /Աֆրի-

կայի պղտոր գետերում բնակվող մորմիրուսները, ծովային և գետային որոշ 

թմրաձկներ և այլն/: 
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3. Ոչ էլեկտրական տեսակներ: Սրանք չունեն հատուկ մասնագիտացված 

օրգաններ, սակայն տիրապետում են էլեկտրական ակտիվության: Նրանց կող-

մից ձևավորվող լիցքերը ծովային ջրում  տարածվում են 10-15 մ, իսկ անուշա-

համ ջրում` մինչև 2 մ: Այդ լիցքերի հիմնական նշանակությունը նույնպես 

շարժման, կողնորոշման և ազդանշանների փոխանցման համար է /բազմաթիվ 

ծովային և անուշահամ ջրերի ձկնատեսակներ` պերկեսներ, ստավրիդա, ատե-

րինաներ և այլն/: 
 

        Առանցքային բառեր 

1. Իրանային /սոմատիկ/ մկանային համակարգ 

2. Ներքին օրգանների /ընդերային/ մկանային համակարգ 

3. Իրանի, գլխի և լողակների մկաններ 

4. Միոտոմ /միոսեպտ/ 

5. Միջաձիգ-զոլավոր մկաններ 

6. Հարթ մկաններ 

7. Սպիտակ և կարմիր մկաններ 

8. Էլեկտրական օրգաններ 

          

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ առանձնահատկություններ ունի ձկների մկանային համակարգը և 

ինչ բաժիններից է այն կազմված:  

2. Որ օրգան-համակարգերի հետ է փոխկախակցված ձկների մկանային 

համակարգը: 

3. Կառուցվածքային և գործառութային ինչպիսի առանձնահատկություն-

ներ ունի իրանային մկանունքը: 

4. Ինչպիսի մկաններ են տարբերակում ձկների մարմնում : 

5. Ինչպիսի գործառույթներ են կատարում մկանների տարբեր ձևերը:  

6. Ինչ կառուցվածք ունեն  ձկների մկանները: 

7. Ինչ նշանակություն ունեն էլեկտրական օրգանները ձկների կյանքում: 

8. Ըստ էլեկտրականության առաջացման առանձնահատկությունների 

քանի խմբերի են բաժանում ձկներին: Որոնք են այդ խմբերի հատկանիշները:   
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Ձկների մարսողական համակարգը 
 

Ձկների մարսողական համակարգը կազմված է բերանի խոռոչից, կլանից, 

կերակրափողից, ստամոքսից, աղիքից /բարակ, հաստ, ուղիղ աղիք, հետանցք/: 

Կռճիկային և որոշ այլ ձկների մոտ առկա է նաև կոյանոցը /կլոակա/, որտեղ բաց-

վում են ուղիղ աղիքը, սեռական և միզատար ուղիների ծորանները /նկար 20 ա, բ/: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ա/                                                                        բ/ 
 

Նկար 20. ա/ Կռճիկային ձկան /արու շնաձկան/ ներքին կառուցվածքը. 1- քթանցք, 

2- բերանային ճեղք, 3 – խռիկներ, 4 – խռիկային ճեղքերի արտաքին անցքերը, 5 – երակային 

ծոց, 6 – նախասիրտ, 7 – փորոք, 8– զարկերակային կոն, 9 - փորային աորտա, 10 – առբերող 

խռիկային զարկերակներ, 11 – ստամքոսի կարդինալ մասը, 12 – ստամոքսի պիլորիկ մասը, 

13 – բարակ աղի, 14 – հաստ աղին պարուրաձև կափույրով /աղիի այդ մասը հերձված է/, 15 

– ուղիղ աղի, 16 – ռեկտալ գեղձ, 17 – կոյանոց, 18 –լյարդ, 19- լեղապարկ, 20 – լեղածորան, 21 

– ենթաստամոքսային գեղձ, 22 – փայծախ, 23 – երիկամ, 24 – սերմնատար, 25 – փորի 

լողակի կոպուլյատիվ ելուստ, 26 – վահանաձև գեղձ, 27 – սերմնատար: բ/ Ոսկրային ձկան 

ներքին կառուցվածքը. 1-գանգատուփ, 2- մեջքի աորտա, 3- ողեր, 4- երիկամ, 5-

լողափամփուշտ, 6- իրանի մկանունք, 7 և 9 – մեջքի լողակներ, 8 –կողեր, 10 –պոչի ցողունի 

մկանունք, 11-պոչային ողեր, 12-պոչի լողակ, 13- հետանցքի լողակ, 14-միզափամփուշտ, 15-

միզասեռական ճեղք, 16-հետանցք, 17-սեռական գեղձ, 18-աղիք, 19-ստամոքս, 20-փայծախ, 

21-փորի լողակներ, 22-պիլորիկ հավելվածքներ, 23 –լեղապարկ, 24-լյարդ, 25 - սիրտ, 26-

փորային աորտա, 27- կլանը խռիկներով, 28-լեզու, 29-քթանցքեր /աղբյուրները` 

http://bugabooks.com/book/ 
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Ձկների բերանային խոռոչը ծառայում է որպես քամիչ` սնունդը ջրից զա-

տելու համար: Այստեղ բացակայում են թքագեղձերը, սակայն կան գեղձային 

բջիջներ, որոնց արտազատուկը նպաստում է սնունդը կուլ տալուն: 

Ձկներն ունեն լեզու, որը չունի սեփական մկանունք: Ի տարբերություն 

ձկների, բոլորաբերանավորներին բնորոշ է հզոր լեզուն` զինված բազմաթիվ 

ատամիկներով /նկար 5/: Ձկների բերանը և բերանային խոռոչը սովորաբար 

զինված են ատամներով /նկար 21/: Գիշատիչ տեսակների մոտ դրանք գտնվում 

են ինչպես ծնոտների, այնպես էլ բերանի խոռոչի մյուս ոսկորների, նույնիսկ 

լեզվի  վրա: Ատամներն իրենց կառուցվածքով հիշեցնում են բարձրակարգ ող-

նաշարավորների ատամների կառուցվածքը: Դրանք վերին մասում ունեն 

էմալե պսակ և կազմված են դենտինի շերտերից: Ատամները սուր են, հաճախ 

կարթանման, թեքված են դեպի հետ և ծառայում են զոհին որսալու և պահելու 

համար: Ատամները շարժուն կերպով են սերտաճում կամ միանում են ոսկոր-

ներին: Մաշվելուն զուգընթաց դրանք փոխարինվում են նորերով: Խաղաղասեր 

ձկների /տառեխներից, ծածանայիններից շատերը/ ծնոտները զուրկ են ատամ-

ներից: 

 
 

 

 

 

 

           

           ա/                                           բ/                                                   գ/ 

 

 

 

 

 
 

 

                               դ/                                                  ե/ 

 

Նկար 21. Ձկների ատամները. ա/կռճիկային ձկան /շնաձկան/ երախի 

ընդհանուր տեսքը, բ/ շնաձկան ծնոտները գ/ շնաձկան ծնոտների տարբեր մասերում 

գտնվող ատամները. ոսկրային ձկների` դ/բարակուդայի երախը , ե/ պիրանիայի 

ատամներով զինված ծնոտները 
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Սննդի տեսակի և նրա ստանալու ձևի հետ սերտորեն շաղկապված է ծնո-

տային և խռիկային ապարատների կառուցվածքն ու շարժունակությունը: Խռի-

կային ճեղքերը, բացվելով կլանի մեջ, կապում են խռիկային խոռոչը մարսո-

ղական տրակտին: Սննդառության մեխանիզմը համակարգված է շնչառական 

մեխանիզմի հետ: Ջուրը, որը ներշնչման ժամանակ ներքաշվում է բերանի մեջ, 

իր հետ բերում է նաև մանր պլանկտոնային օրգանիզմներ, որոնք արտաշնչ-

ման գործողության ժամանակ խռիկային խոռոչից ջրի դուրս մղման  ընթաց-

քում մնում են բերանում խռիկային առէջների շնորհիվ: Խռիկային աղեղներն 

ավելի բարակ, երկար և բազմաթիվ են պլանկտոնակեր ձկների մոտ: Առանձին 

տեսակների մոտ, որոնք սնվում են էլ ավելի մանր օրգանիզմներով` խռիկային 

առէջները կարող են սերտաճելով իրար հետ` առաջացնել ցանցանման կա-

ռուցվածք /հաստաճակատ/: Այսպիսի ճանապարհով ջրից զատված սննդի 

գնդիկներն ուղղվում են դեպի կերակրափող: Գիշատիչ ձկները վերոնշյալ 

զատման կարիքը չունեն, այդ իսկ պատճառով նրանց խռիկային առէջները քիչ 

են ու կոշտ, սուր կամ կարթանման գագաթներով և օգնում են բերանի խոռոչում 

պահել խոշոր որսին /նկար 22/: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 22. Պլանկտոնակեր (А),  բենթոսակեր (Б) և գիշատիչ (В) ձկների 

խռիկային աղեղները` նրանց վրա նստած առէջներով 
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Որոշ ձկների /ծածանայիններ, տափակաձկներ/ բնորոշ է կլանի աջ և 

ձախ մասերում կլանային ոսկորների վրա կլանային ատամների առկայությու-

նը, որոնք ծառայում են սնունդը տրորելու և մանրացնելու համար /նկար 17/: 

Բացի այդ ատամներից, սննդի տրորելուն և մանրացնելուն մասնակցում է կլա-

նի վերին մասում գտնվող աղորիքը, որը աճառային կլորավուն գոյացություն է: 

Կլանին հաջորդում է կարճ, ուժեղ մկանային պատերով օժտված կերակ-

րափողը, որի միջով սնունդը տեղափոխում է դեպի ստամոքս: Առանձին ձկնա-

տեսակների կերակրափողում բացվում է լողափամփուշտի ծորանը: 

Ձկների ստամոքսը հաճախ պարկանման է: Այն առավել մեծ է գիշատիչ 

ձկների մոտ, իսկ որոշ ձկներ /ծածանայիններ, ցլիկաձկներ/ բոլորովին զուրկ 

են ստամոքսից: Ստամոքսի պատերը հարուստ են գեղձային բջիջներով, որոնք 

արտադրում են աղաթթու և պեպսին, որը ճեղքում է սպիտակուցը թթվային մի-

ջավայրում: Գիշատիչ ձկների ստամոքսում կատարվում է սննդի մարսողու-

թյան զգալի մասի գործընթացը: 

Աղիքի առաջին մասում` բարակ աղիքում բացվում են լեղածորանը, իսկ 

որոշ ձկների մոտ նաև ենթաստամոքսային գեղձի ծորանը, որոնց միջոցով 

աղիքի մեջ են ընկնում լեղին և ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտները: Հարկ 

է նշել, որ ոսկրային ձկների տեսակների զգալի մասի մոտ ենթաստամոքսային 

գեղձը ներկայացված չէ ամբողջական օրգանով, այլ առանձին բջիջների 

կղզյակներով ցրված է առանձին ներքին օրգանների վրա: Ենթաստամոքսային 

գեղձի ֆերմենտների և լեղու ազդեցության տակ սպիտակուցները տրոհվում  

են  մինչև ամինաթթուների, ճարպերը` ճարպաթթուների և գլիցերինի, պոլի-

սախարիդները` հիմնականում գլյուկոզայի: Աղիքում, հիմնային միջավայրում, 

մարսողության հիմնական մասն ավարտվում է: Եթե աղիքի առջևի մասում 

հիմնականում կատարվում է սննդի մեջ մտնող բարդ նյութերի տրոհում ավելի 

պարզ մասնիկների, ապա աղիքի հետին մասում կատարվում է այդ սննդային 

մասնիկների ներծծման գործընթացը: Դրան է նպաստում հետին աղիքի պա-

տերի եզրաշերտավոր կառուցվածքը` պատված մազանոթներով և ավշային 

անոթներով հարուստ թավիկների մեծ քանակով: 

Կռճիկային ձկների, թառափների, երկշունչ ձկների հաստ աղիքում առկա 

է աղիքի պատի պարուրաձև ելուստներ, որոնց ընդհանրական կերպով անվա-

նում են պարուրաձև կափույր կամ փական: Այն մեծացնում է աղիքի ներծծող 
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մակերեսը` օգնելով մարսողության լիարժեք գործընթացին: Շատ տեսակներ 

/պերկեսայիններ, սաղմոններ/ աղիքի ստամոքսից դուրս գալու տեղում ունեն 

3-400 պիլորիկ հավելուկներ, որոնք մի քանի անգամ մեծացնում են աղիքի ներ-

ծծման մակերեսը, դրանով իսկ  նպաստելով մարսողությանը: Ձկների մյուս 

տեսակները /ծածանայիններ/ զուրկ են ստամոքսից, իսկ սննդի մարսողու-

թյունը նրանց մոտ կատարվում է երկար աղիքի արտաքնապես իրարից չտար-

բերվող առանձին մասերում:  

Ձկների մոտ նկատվում է մարսողական համակարգի ձևի, կառուցվածքի 

և երկարության բազմազանություն` կախված նրանց սննդի բնույթից և մարսո-

ղության առանձնահատկություններից: Օրինակ` բուսական սննդով սնվող 

ձկնատեսակների մոտ  աղիների երկարությունը 6-15 անգամ երկար է մարմ-

նից /հաստաճակատ/, ամենակեր ձկնատեսակների մոտ` 2-3 անգամ /կարպ, 

կարաս/, գիշատիչ ձկնատեսակների մոտ` 0,6-1,2 անգամ /գայլաձուկ, պերկես/:  

Լյարդը խոշոր մարսողական գեղձ է: Այն շատ տեսակների մոտ կազմված 

է 2-7 բլթերից: Լյարդում են գտնվում լեղի արտադրող բջիջները, որոնց կողմից 

արտադրված լեղին հատուկ անոթներով հավաքվում է լեղապարկում /շատ քիչ 

ձկնատեսակներ կան, որոնք զուրկ են այդ օրգանից/: Լեղին, շնորհիվ հիմնային 

ռեակցիայի, չեզոքացնում է ստամոքսահյութի թթու ռեակցիան, տրոհում է 

ճարպերը, ակտիվացնում ենթաստամոքսային գեղձի կողմից արտադրված լի-

պազա ֆերմենտը: Բացի այդ, արյունատար համակարգի կողմից լյարդում դռն-

երակային համակարգի ձևավորումն օգնում է ոչ պիտանի և թունավոր  նյութե-

րի չեզոքացմանը լյարդի բջիջների կողմից: Լյարդում է կուտակվում նաև գլիկո-

գենը, իսկ շնաձկների և ձողաձկների մոտ` ճարպը և վիտամինները:  

Ենթաստամոքսային գեղձը, որպես ամբողջական օրգան, արտահայտված 

է միայն շնաձկների և որոշ ձկների մոտ: Այդ գեղձում արտազատվում են սպի-

տակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի վրա ազդող մարսողական ֆերմենտներ 

/տրիպսին, էրեպսին, լիպազա, ամիլազա, մալթազա, այլն/:  Ձկների մեծ մասի 

մոտ այն մեծամասամբ գտնվում է լյարդի մեջ:  Ծածանային ձկների մոտ ենթա-

ստամոքսային գեղձը ներկայացված է մասնագիտացված բջիջների տեսքով, 

որոնք կենտրոնացած են լյարդում, որովայնամիզում, աղիքի ճարպային հյուս-

վածքում, ինչպես նաև փայծախում:  
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       Առանցքային բառեր 

1. Բերանի խոռոչ 

2. Կլան 

3. Կերակրափող 

4. Ստամոքս  

5. Աղիք /բարակ, հաստ, ուղիղ/  

6. Հետանցք 

7. Կոյանոց 

8. Բերանային խոռոչ 

9. Պարուրաձև կափույր կամ փական 

10. Լյարդ   

11. Լեղի 

12. Ստամոքս 

13. Ենթաստամոքսային գեղձ 

 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի հիմնական բաժիններից է բաղկացած ձկների մարսողական 

համակարգը: 

2. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի և ինչ գործառույթներ է կա-

տարում ձկների բերանային խոռոչը: 

3. Ինչպիսի կապ կա  ձկների սննդառության և շնչառության գործընթաց-

ների միջև: 

4. Ինչպես են ընթանում մարսողության գործընթացները աղիքի տարբեր 

մասերում: 

5. Ինչ նշանակություն ունի պարուրաձև կափույրը: 

6. Ինչով է պայմանավորված ձկների աղիների երկարությունը /բերել 

օրինակներ/: 

7. Ինչպիսի կառուցվածք ունի և ինչ գործառույթներ են իրականացնում 

ձկների լյարդն ու ենթաստամոքսային գեղձը: 

8. Ինչ նշանակություն ունի լեղին մարսողության գործընթացում: 
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Ձկների շնչառական համակարգը  

և գազափոխանակությունը 
 

Ձկների մեծ մասը շնչում է ջրում լուծված թթվածնով: Կան տեսակներ, 

որոնք մասամբ կարող են շնչել նաև մթնոլորտային օդի մեջ եղած թթվածնով: 

Թթվածնի կորզումն արտաքին միջավայրից իրականացվում է խռիկների, ավե-

լի շուտ դրանց վրա տեղադրված խռիկային թերթիկների օգնությամբ, որոնք 

ձկների հիմնական շնչառական օրգաններն են:  Խռիկների ձևը բազմազան է: 

Դրանք կարող են լինել ինչպես պարկերի տեսքով /բոլորաբերանավորների 

մոտ/, այնպես էլ թիթեղների /կռճիկային ձկներ/, թերթիկների և փնջիկների 

/ոսկրային ձկներ/ տեսքով: Բոլոր դեպքերում խռիկները գերհագեցած են արյու-

նատար անոթներով, հատկապես մազանոթներով: 

Ոսկրային ձկների խռիկային համակարգը բաղկացած է հինգ զույգ խռի-

կային աղեղներից: Դրանք գտնվում են խռիկային խոռոչում և ծածկված են 

խռիկային կափարիչով: Հինգ զույգ աղեղներից չորսը պատված են երկու շարք 

խռիկային թերթերով: Դրանք, իրենց հերթին, պատված են բարակապատ թեր-

թիկներով, որտեղ և ընթանում է գազափոխանակությունը /նկար 23/: Թերթիկ-

ների քանակությունը տարբեր է զանազան ձկների մոտ: Գայլաձկան մոտ 1 մմ 

խռիկային թերթի վրա առկա է 15, տափակաձկան մոտ` 28, պերկեսի մոտ` 36 

թերթիկ: Արդյունքում խռիկների շնչառական մակերեսը շատ մեծ է ստացվում: 

Ընդ որում, առավել ակտիվ ձկների մոտ խռիկների հարաբերական մակերեսն 

ավելի մեծ է, քան սակավաշարժ ձկներինը: 
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                   ա/                                                                     բ/ 

Նկար 23. ա/ Ոսկրային ձկան խռիկները / երևում են խռիկային թերթերով 

ծածկված 4 խռիկային աղեղները/. 1- խռիկային թերթեր, 2 – խռիկային առէջներ, 3- 

խռիկային աղեղ. բ/ խռիկային թերթերը և դրանց վրա գնտվող խռիկային թերթիկները 

/աղբյուրը` http://australianmuseum.net.au/ 

 

Ձկների մեծ մասի շնչառության մեխանիզմը կատարվում է հետևյալ 

կերպ. ներշնչման ժամանակ բացվում է բերանը, խռիկային աղեղները հեռա-

նում են դեպի կողք, խռիկային կափարիչներն ամուր հպվում են գլխին և փա-

կում են խռիկային ճեղքերը: Այդ ընթացքում, խռիկային խոռոչում ճնշման փոք-

րացման արդյունքում, ջուրը ներքաշվում է դեպի այդտեղ և ողողում խռիկային 

թերթիկները: Արտաշնչման ժամանակ բերանը փակվում է, խռիկային աղեղնե-

րը և կափարիչները մոտենում են, խռիկային խոռոչում ճնշումը մեծանում է, 

որի արդյունքում խռիկային ճեղքերը բացվում են և ջուրը դուրս է հրվում դեպի 

արտաքին միջավայր /նկար 24/: Ձկան կողմից բաց բերանով լողալու հաշվին 

կարող է ստեղծվել նաև ջրի հոսք դեպի խռիկային խոռոչ, ինչը հատուկ է շնա-

ձկների մեծ մասին: 

 

 

 

                                 Նկար 24. Հասուն ձկան շնչառության մեխանիզմը.  

                                     А –  ներշնչում, Б – արտաշնչում  (ըստ Նիկոլսկու, 1974) 
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Խռիկային թերթիկների մազանոթներում ջրից կլանվում է թթվածինը` 

կապվելով արյան հեմոգլոբինի հետ, և արտազատվում է ածխաթթու գազը, 

ամոնիակը, միզաթթուն: Խռիկները կարևոր նշանակություն ունեն նաև աղա-

ջրային փոխանակության ընթացքում` կարգավորելով ջրի կամ աղերի կլա-

նումը կամ արտազատումը: 

           Ձկների սաղմերի և թրթուրների համար, որոնց մոտ դեռևս ձևավորված 

չէ խռիկային համակարգը, շնչառության օրգաններ են ծառայում մարմնի մա-

կերեսը, արյունատար անոթները, ինչպես նաև արտաքին խռիկները /նկար 25/: 

Դրանք ժամանակավոր օրգաններ են, որոնք հետո անհետանում են իսկական 

շնչառական օրգանների` խռիկների  ձևավորումից հետո:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 25. Ձկների շնչառության սաղմնային օրգանները.  А – ջրի միջին 

շերտերում բնակվող ձկան, Б – ծածան, В – ծական (ըստ Ստրոգանովի, 1962).              
1 – Կյուվերյան ծորաններ, 2 – ստորին պոչային երակ, 3 – մազանոթների ցանց,               

4 – արտաքին խռիկներ 
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Ձկներին, որոնք բնակվում են թթվածնային անբավարար պայմաններում, 

բնորոշ են նաև շնչառության լրացուցիչ հարմարանքները` մաշկային շնչառու-

թյունը, ինչը կատարվում է ջրում, և լողափամփուշտի կամ այլ հատուկ օր-

գանների օգնությամբ մթնոլորտային պայմաններում կատարվող շնչառու-

թյունը:  Մասնավորապես, այդպիսի օրգանների թվին է պատկանում աղիքը, 

երբ նրա պատերին գտնվող արյունատար մազանոթների խիտ ցանցի միջոցով 

բերանով կուլ տված օդի թթվածինն անցնում է արյան մեջ /նկար 26/: Այդպիսի 

շնչառությունը բնորոշ է որոշ լոքոների, ծածանայինների: Լաբիրինթոսային 

ձկների մոտ խռիկային խոռոչի վերին, եզրաշերտավոր պատեր ունեցող և 

մազանոթներով պատված լայնացած բաժնում կատարվում է գազափոխանա-

կություն: Արդյունքում այդ ձկները կարող են շնչել մթնոլորտային օդով և մի 

քանի օր դիմանալ առանց ջրի /պերկեսակերպերին պատկանող անաբաս 

ձուկը /նկար 27/: Լողափամփուշտը նույնպես կարևոր դեր է կատարում 

գազափոխանակության գործընթացում, ինչն առավել ցայտուն արտահայտված 

է երկշունչ ձկների մոտ: Նրանց մոտ լողափամփուշտը գործում է որպես թոք: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 26. Հասուն ձկների ջրային և օդային շնչառության օրգանները. 1- բերանի 

խոռոչի արտափքումներ, 2- վերխռիկային օրգան, 3,4,5, - լողափամփուշտի բաժիններ, 

6- ստամոքսի արտափքումներ, 7 – աղիքի տեղամասեր, որոնք ընդունակ են թթվածին 

կլանելու, 8 – խռիկներ (ըստ Ստրոգանովի, 1962) 
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Նկար 27. Ձկների շնչառության լրացուցիչ օրգաններ. Վերխռիկային 

օրգանները անաբասի (А)  և օձագլխի (Б)  մոտ /ըստ Նիկոլսկու, 1974/ 

 

Բնակեցնելով տարբեր պայմաններ ունեցող ջրակալներ` ձկները տարբեր 

պահանջներ ունեն ջրում լուծված գազերի` մասնավորապես թթվածնի նկատ-

մամբ: Այս գազի նկատմամբ առավել պահանջկոտ են սաղմոնները, որոնք բնա-

կանոն կենսագործունեության համար անհրաժեշտ է 4,4-7,0 մգ/լ թթվածնի 

խտությունը: Թեփուղը իրեն լավ է զգում թթվածնի 3,1 մգ/լ պարունակության, 

իսկ ծածանային մյուս ձկները` 1,9-2,5 մգ/լ խտության դեպքում:  Յուրաքանչյուր 

ձկնատեսակի բնորոշ է իր թթվածնային նվազագույն շեմը, այսինքն` թթվանի 

նվազագույն քանակությունը, որի ընթացքում ձուկը սատկում է: Կարմրա-

խայտը սկսում է շնչահեղձ լինել ջրում թթվածնի 1,9 մգ/լ պարունակության 

դեպքում, բրամը` 1,2 մգ/լ, կարմրակնը` 0,25-0,3 մգ/լ, կարպը` 0,01-0,03 մգ/լ  

դեպքում: Շնչառության ինտեսիվությունը, բացի տեսակային առանձնահատ-

կությունից, կախված է նաև ձկան մարմնի չափսերից, տարիքից, շարժունա-

կությունից, սննդառության ակտիվությունից, սեռից, սեռական գեղձերի հասու-

նության աստիճանից, միջավայրի ֆիզիկա-քիմիական պայմաններից` ած-

խաթթու գազի քանակից, ջերմաստիճանից, pH-ից և այլն: Ձկան տարիքին զուգ-

ընթաց նրա հյուսվածքներում օքսիդացման ակտիվությունը փոքրանում է: Սե-

ռական գեղձերի հասունացումն, ընդհակառակը, մեծացնում է թթվածնի նկտ-

մամբ պահանջը:  Արուների օրգանիզմում թթվածնի ծախսն ավելի շատ է, քան 

էգերի մոտ: Ջրի ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց հաճախակիանում 

են շնչառական շարժումները: Օրինակ` կարմրախայտը ջրի 100C-ի և թթվածնի 

4.7 մգ/լ պարունակության դեպքում կատարում է 60-70 շնչառական շարժում 1 
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րոպեի ընթացքում, իսկ թթվածնի 1.2 մգ/լ պարունակության դեպքում` 140-160 

շարժում: Կարպն, ի տարբերություն կարմրախայտի, երկու անգամ ավելի 

դանդաղ է շնչում /30-40 շնչառական շարժումներ 1 րոպեում/, իսկ ձմռանը նա 

կատարում է 3-4 և նույնիսկ 1-2 շնչառական շարժում: Ջրի գերհագեցումը 

թթվածնով նույնպես բացասաբար է ազդում ձկների վրա, ինչպես պակասը, ի 

վերջո հանգեցնելով նրանց ոչնչացմանը: 

Ձկների բնականոն շնչառության համար կարևոր է նաև ջրում լուծված 

ածխաթթու գազի պարունակությունը: Ջրում ազատ ածխաթթու գազի ավելցու-

կը թույլ չի տալիս ձկներին ազատ շնչել, քանի որ այդ գազի մեծ քանակության 

դեպքում փոքրանում է թթվածինը կապելու հեմոգլոբինի ընդունակությունը, 

ինչի արդյունքում արյան մեջ սկսում է պակասել թթվածնի քանակությունը, և 

ձուկը սկսում է շնչահեղձ լինել: 
 

Առանցքային բառեր 

1. Շնչառական համակարգ 

2. Գազափոխանակություն  

3. Թթվածին 

4. Ածխաթթու գազ 

5. Խռիկներ 

6. Արտաքին խռիկներ 

7. Արյուն 

8. Հեմոգլոբին 

9. Թթվածնային շեմ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչով են շնչում ձկները և ինչ մեխանիզմով է դա կատարվում: 

2. Ինչպիսի կառուցվածք ունի ոսկրային ձկների խռիկային համակարգը: 

3. Որոնք են ձկների լրացուցիչ շնչառության օրգանները և երբ են նրանք 

գործում: 

4. Ինչպիսի  պահանջներ ունեն  ձկները ջրում լուծված թթվածնի նկատ-

մամբ և ինչ գործոններից է դա կախված: 

5. Արտաքին միջավայրի ինչպիսի գործոններ են ազդում ձկների շնչա-

ռության վրա: 
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Ձկների արյունատար համակարգը 

Մյուս ողնաշարավոր կենդանիների համեմատ ձկների արյունատար 

համակարգի հիմնական տարբերությունը կայանում է նրանում, որ այդ կենդա-

նիներն ունեն արյան մեկ շրջանառություն և երկխորշ սիրտ: Վերջինս կազմ-

ված է մեկ փորոքից և մեկ նախասրտից: Սիրտը գտնվում է շուրջսրտային 

պարկում /պերիկարդում/, որը գտնվում է խռիկային աղեղների հետին մասում: 

Նախասրտից առաջ գտնվում է երակային ծոցը /սինուսը/, որտեղից մարմնի 

տարբեր մասերից հավաքված երակային արյունը լցվում է նախասրտի, իսկ 

այստեղից էլ` փորոքի մեջ: Փորոքին հաջորդում է ինքնուրույն կծկման ընդու-

նակ զարկերակային կոնը /կռճիկային ձկների, թառափների, երկշունչ ձկների 

մոտ/ կամ ինքնուրույն կծկման անընդունակ աորտայի սոխուկը կամ կոճղեզը 

/ոսկրային ձկների մեծ մասի մոտ/: Ընդհանուր առմամբ, ձկների սիրտը համե-

մատաբար փոքր է մյուս ողնաշարավորների հետ համեմատած, և նրա զանգ-

վածը չի գերազանցում մարմնի զանգվածի 0.33-2.5, միջինում 1 տոկոսը: Մեծ չէ 

նաև սրտի զարկերի թիվը 1 րոպեում, ինչը միջինում կազմում է 18-30, իսկ ձմե-

ռային քնի  ընթացքում ` 1-2 կծկում:  

Ոսկրային ձկան արյան շրջանառության սխեման հետևյալն է /նկար 28/. 

երակային արյունը, փորոքի կծկման արդյունքում զարկերակային սոխուկի մի-

ջով  անցնում է դեպի փորի աորտա, որտեղից էլ գլխի երկու կողմերում գտնվող 

չորս զույգ առբերող խռիկային զարկերակները /ըստ խռիկային աղեղների 

քանակի/: Այստեղ գտնվող խռիկային թերթիկներում այդ զարկերակները վե-

րածվում են մազանոթային համակարգի, որի միջոցով կատարվում է գազափո-

խանակություն: Թթվածնով հարստացած զարկերակային արյունը նորից հա-

վաքվում է չորս զույգ արտատար զարկերակներում, որոնք իրար միանալով`  

ձևավորում են մեջքի աորտան, որը շարունակվում է մարմնի երկայնքով դեպի 

հետ` ողնաշարի տակով ձգվելով մինչև մարմնի պոչային բաժին, ուր փոխա-

րինվում է պոչային զարկերակով: Մեջքի աորտան իր ճանապարհին ճյուղավո-

րումներ է տալիս դեպի ներքին օրգաններ` զարկերակային արյուն մատակա-

րարելով նրանց: Արտատար զարկերակների միացման տեղից դեպի առաջ 
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ճյուղավորվում են քնային զարկերակները, որոնք արյուն են մատակարարում 

գլխին: 

Բոլոր օրգաններում և հյուսվածքներում զարկերակները վերածվում են 

մազանոթների, որոնց միջոցով իրականացվում է գազափոխանակություն ար-

յան և հյուսվածքների բջիջների միջև: Այնուհետև, երակային դարձած արյունը 

հավաքվում է այլ մազանոթներում, որոնք բացվում են արյունը դեպի սիրտ 

տանող երակներում: Պոչային երակը, որը սկսվում է մարմնի պոչային բաժ-

նում, մտնելով իրանային բաժին, բաժանվում է երկամների դռներակների, 

որոնց ճյուղավորումները երիկամներում առաջացնում են դռներակային հա-

մակարգ: Երիկամներից դուրս գալուց հետո այդ երակները ձգվում են մինչև 

իրանի առջևի մաս, ուր միաձուլվում են գլխից երակային արյուն բերող զույգ 

առջևի կարդինալ /լծակային/ երակներին և կրծքային լողակներից արյուն բե-

րող ենթանրակային  զույգ երակների հետ: Արդյունքում ձևավորվում է զույգ 

Կյուվերյան ծորաններ, որոնցով երակային արյունը լցվում է երակային ծոց: 

Մարսողական համակարգից` ստամոքսից, աղիքից և փայծախից առանձին 

երակներով հոսող արյունը հավաքվում է լյարդի դռներակում, որի ճյուղավո-

րումները լյարդի մեջ առաջացնում են դռներակային համակարգ: Լյարդում հա-

վաքված արյունը հավաքվում է լյարդային երակում, որն անմիջապես բացվում 

է երակային ծոցում /նկար 28/: 
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Նկար 28. Ոսկրային ձկան արյունատար համակարգի և սրտի կառուցվածքը 

/սխեմա, աղբյուրը`http://zoo.kspu.ru/. 1- երակային ծոց, 2- նախասիրտ, 3 - փորոք, 4 – 

աորտայի կոճղեզ /սոխուկ/, 5- փորային աորտա, 6- խռիկային անոթներ, 7- ձախ քնե-

րակ, 8- մեջքի աորտայի արմատներ, 9 – ձախ ենթանրակային զարկերակ, 10 – մեջքի 

աորտա, 11 – աղիքային աորտա, 12 – երիկամներ, 13 – ձախ զստային զարկերակ, 14 – 

պոչային զարկերակ, 15 – պոչային երակ, 16 – երիկամների աջ դռներակ, 17 -  հետին 

աջ կարդինալ երակ, 18 – լյարդի դռներակ, 19- լյարդի երակ, 20 – աջ ենթանրակային 

երակ, 21 – առջևի աջ կարդինալ երակ, 22 – աջ Կյուվերյան ծորան: 

 

Առանձին ձկնատեսակների արյունատար անոթների վրա կարող են լինել 

հատուկ գոյացություններ, որոնք կատարում են “լրացուցիչ սրտի” դեր` մեծաց-

նելով արյան հոսքը  դեպի տարբեր օրգաններ, հատկապես դեպի մկանունք` 

արագ շարժումների կատարման ընթացքում:  
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Երկշունչ ձկների մոտ նախասրտում ի հայտ է գալիս ոչ լրիվ միջնորմ, ին-

չը պայմանավորված է այդ ձկների “թոքային” շնչառության հետ, որին մաս-

նակցում է թոքի վերափոխված լողափամփուշտը:  

Ի տարբերություն բարձրակարգ ողնաշարավորների` թռչունների և կաթ-

նասունների, ձկների մոտ արյան բջիջների ձևավորումը կատարվում է շատ օր-

գաններում` խռիկային ապարատում, աղիքում, սրտում, երիկամներում, փայ-

ծախում  և այլն: 
 

Առանցքային բառեր 

1. Արյունատար համակարգ 

2. Երկխորշ սիրտ 

3. Նախասիրտ 

4. Փորոք 

5. Փորի աորտա 

6. Խռիկային թերթիկներ 

7. Մազանոթային համակարգ 

8. Արյան շրջանառություն 

9. Զարկերակային արյուն 

10. Երակային արյուն 

11. Զարկերակ 

12. Երակ 

13. Դռներակային համակարգ  

14. Կյուվերյան ծորաններ 

15. Երակային ծոց 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի կառուցվածք ունեն կռճիկային և ոսկրային ձկների սրտերը : 

2. Ինչ պայմաններից է կախված ձկների սրտի աշխատանքը: 

3. Ինչպիսին է ոսկրային ձկան արյան շրջանառության սխեման: 

4. Որտեղ է կատարվում արյան բջիջների ձևավորումը ձկների օրգա-

նիզմում: 

5. Ինչի շնորհիվ և ինչպես կարող է մեծանալ արյան հոսքը դեպի ձկների 

տարբեր օրգաններ: 
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Ձկների արտաթորության համակարգը և օսմոկարգավորումը 

 

Ձկների արտաթորության օրգաններ են հանդիսանում իրանային երի-

կամները /մեզոնեֆրոս/, որոնք ավելի պարզունակ կառուցվածք ունեն, քան 

բարձրակարգ ողնաշարավորներինը: Որոշ ձկնատեսակների /ցլիկաձկներ/ 

հասուն վիճակում իրանային երիկամների փոխարեն արտաթորության գործա-

ռույթներ կատարում են նախաերկամները /պրոնեֆրոս/, որոնք սովորաբար 

բնորոշ են ձկների սաղմերին:  

Երիկամները զույգ, մարմնի խոռոչի վերին մասով ժապավենաձև ձգված 

մուգ կարմիր գոյացություններ են, որոնք սերտորեն հարում են ողնաշարին` 

գտնվելով լողափամփուշտից դեպի վեր /նկար 29/: Երիկամում տարբերում են 

առաջնային, միջին և հետին բաժինները: Երիկամի առջևի բաժինը չի մասնակ-

ցում արտաթորությանը, այլ կատարում է արյունաստեղծ գործառույթ, որի ըն-

թացքում առաջանում են արյան ձևավոր տարրերը և քայքայվում են հին էրիթ-

րոցիտները:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 29. Կարմրախայտի երիկամը /ըստ Ստրոգանովի, 1962/. 1 – վերին 

սիներակ, 2 – առտանող երիկամային երակներ, 3 - միզածորան, 

4 – միզափամփուշտ 
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Երիկամի մորֆոֆիզիոլոգիական տարր է հանդիսանում գալարված երի-

կամային միզատար խողովակիկը, որի մի ծայրը լայնացած է ու միացած Մալ-

պիգյան մարմնին, իսկ մյուս ծայրը` միզատար խողովակին: Մալպիգյան մար-

մինը զարկերակային մազանոթների փունջ է, որը շրջապատում է գալարված 

երիկամային միզատար խողովակիկին` ձևավորելով բոումենյան պատիճը:  

Կռճիկային ձկների, թառափների մոտ այդ պատիճի առջևի մասից հեռանում է 

թարթող ձագարը: Մալպիգյան  մարմինը ֆիլտրում է նյութափոխանակության 

հեղուկ արգասիքները արյան միջից: Այդ արգասիքների մեջ կան օրգանիզմի 

համար ինչպես վնասակար, այնպես էլ կարևոր նյութեր` ջուր, շաքարներ, 

վիտամիններ: Օգտակար նյութերը միզատարներով անցնելու ընթացքում 

նորից ներծծվում են միզատարների պատերի միջով, իսկ վնասակարները` 

մեզի տեսքով դուրս են բերվում երիկամներից խողովակիկների և միզատար 

խողովակի միջոցով:  Այդ կերպ երիկամներ մտնող արյունը, անցնելով երիկամ-

ներում ձևավորված դռներակային համակարգով, մաքրվում է իր մեջ պարու-

նակվող վնասակար նյութերից և վերադառնում երիկամային երակ: 

Ձևավորված մեզը միզատարներով հոսում է դեպի միզափամփուշտ /մի-

զափամփուշտը կարող է նաև բացակայել որոշ ձկների մոտ, օրինակ` ծածա-

նայինների/ և այնուհետև դեպի արտաքին միջավայր: Ոսկրային ձկների արու-

ների մեծ մասի մոտ դա կատարվում է հետանցքից հետո գտնվող միզասեռային 

անցքի միջոցով, իսկ էգերի, ինչպես նաև որոշ ոսկրային ձկների /սաղմոններ, 

տառեխներ, գայլաձկներ/ մոտ` հետանցքից: Կռճիկային  ձկների միզատար-

ները բացվում են կոյանոցի մեջ: 

Արտաթորության գործընթացին մասնակցում են նաև մաշկը, խռիկները, 

մասողական համակարգը:  

Ջուրը, որպես ձկների կենսամիջավայր, միշտ պարունակում է աղերի 

շատ թե քիչ քանակություն, ինչը կարևոր նշանակություն ունի ձկների կյան-

քում: Այս իսկ պատճառով օսմոկարգավորումը կարևոր նշանակություն ունի 

ձկների համար:  
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Ջրային կենդանիների օսմոտիկ ճնշումը ձևավորվում է նրանց մարմնի 

խոռոչի հեղուկների, արյան և մարմնի հեղուկների ճնշման շնորհիվ: Այդ գործ-

ընթացում հիմնական դերակատարում ունի աղաջրային փոխանակությունը: 

Մարմնի յուրաքանչյուր բջիջ ունի թաղանթ, որը կիսաթափանցիկ է ջրի և աղե-

րի համար /ընտրողաբար է բաց թողնում ջուրը և աղերը/: Բջիջների աղաջրա-

յին փոխանակությունն առաջին հերթին պայմանավորված է արյան և բջիջների 

օսմոտիկ ճնշմամբ:  

Արտաքին միջավայրի նկատմամբ ներքին միջավայրի օսմոտիկ ճնշման 

մակարդակով ձկներին բաժանում են մի քանի խմբերի. 

- խոռոչային հեղուկները նույն ճնշումն ունեն /իզոտոնիկ են/, ինչ ար-

տաքին միջավայրում գտնվող ջուրը /բոլորաբերաբերանավորներ/, 

- մարմնի հեղուկներում աղերի քանակությունը և օսմոտիկ ճնշումն 

ավելի բարձր է, քան ծովային ջրում կամ համարյա հավասար է նրան 

/շնաձկներ և թմրաձկներ/, 

- մարմնի ներքին օսմոտիկ ճնշումը հավասար չէ արտաքին միջավայրի 

օսմոտիկ ճնշմանը. ծովային ոսկրային ձկների մոտ այն ցածր է /հիպոտոնիկ/, 

անուշահամ ջրերի ոսկրային ձկների մոտ` բարձր /հիպերտոնիկ/: 

Եթե օրգանիզմում կայուն է օսմոտիկ ճնշումը, ապա բջիջների կենսագոր-

ծունեության պայմաններն ավելի բարենպաստ են, և օրգանիզմն ավելի քիչ կա-

խում ունի արտաքին միջավայրի փոփոխություններից: Արյան աղային բաղա-

դրության և նրա ճնշման անհրաժեշտ մակարդակի պահպանումը պայմանա-

վորված է երիկամների, միզատարների, խռիկային թերթիկների, մաշկային 

ծածկույթների, աղիների, լյարդի գործունեությունից: 

Ծովային և անուշահամամ ջրերում բնակվող ձկների օսմոկարգավորումը 

կատարվում է տարբեր կերպ: Անուշահամ ջրերում բնակվող և հիպերտոնիկ 

արյուն ունեցող ձկները, որոնք գտնվում են հիպոտոնիկ միջավայրում, օրգա-

նիզմի ներքին և արտաքին միջավայրի օսմոտիկ ճնշումների տարբերությունը 

հանգեցնում է նրան, որ ջուրն արտաքին միջավայրից խռիկների, մաշկի և բե-

րանի խոռոչից անընդհատ մտնում է օրգանիզմ:  Ջրի այսպիսի ավելցուկի 

հեռացման համար անուշահամ ջրերի ձկների մոտ ավելի հզոր զարգացում են 



 
 

51 
 

ստացել երիկամները, որոնք ավելի շատ մեզ են արտադրում, քան ծովային 

տեսակները: Վերջիններս, որոնք ունեն հիպոտոնիկ արյուն և գտնվում են 

հիպերտոնիկ միջավայրում, խռիկների, մաշկի, մեզի և կղանքի հետ մշտապես 

ջուր են կորցնում: Ջրազրկումից խուսափելու և անհրաժեշտ մակարդակի օսմո-

տիկ ճնշման պահպանման համար ծովային ձկները խմում են ծովային ջուրը, որը 

ներծծվում է ստամքոսի և աղիքի պատերից, իսկ աղերի ավելցուկը արտազատ-

վում է աղիների և խռիկների միջոցով: Ծովային ձկները շատ քիչ են մեզ արտազա-

տում: Աղերի նկատմամբ նրանց մաշկի թափանցելիությունը զգալիորեն ցածր է, 

իսկ խռիկները արտազատում են նատրիումի և քլորի իոններ:  

Այսպիսով, ոչ անցողիկ ձկների մոտ, որոնք բնակվում են կամ ծովային 

կամ անուշահամ ջրերում, գործում է նրանց հատուկ օսմոկարգավորման ձևե-

րից մեկը: Իսկ այն տեսակների մոտ, որոնք իրենց կյանքի մի մասն անցկաց-

նում են ծովում, մյուս մասը` անուշահամ ջրերում, հայտնի են այդ երկու ձևերն 

էլ, որոնք իրար փոխարինում են արտաքին միջավայրի փոփոխություններին 

համապատասխան: Այդ ընթացքում էական փոփոխությունների են ենթարկ-

վում այդ ձկների համապատասխան օրգանների կառուցվածքը և  ֆիզիոլոգիան: 

 

        Առանցքային բառեր 

1. Երկամներ 

2. Արտաթորություն 

3. Մեզ 

4. Միզափամփուշտ 

5. Միզատար 

6. Օսմոտիկ ճնշում 

7. Աղաջրային փոխանակություն 

8. Օսմոկարգավորում 
  

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Որոնք են ձկների արտաթորության օրգանները: 

2. Ինչպիսի կառուցվածք ունեն ձկների երիկամները: 
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3. Ինչպես է կատարվում ձկների արտաթորությունը: 

4. Ինչ օրգաններ են մասնակցում արտաթորության գործընթացին: 

5. Ինչպես է կարգավորվում ձկների օսմոտիկ ճնշումը: 

6. Ինչ խմբերի են բաժանում ձկներին արտաքին միջավայրի նկատմամբ 

ներքին միջավայրի օսմոտիկ ճնշման մակարդակի հիման վրա:   

7. Ինչպես է կատարվում ծովային և անուշահամամ ջրերում բնակվող 

ձկների օսմոկարգավորումը, որոնք են դրա տարբերությունները: 

 

 

Ձկների լողափամփուշտը 

 

Ջրային միջավայրում ձկների շարժումների ապահովման համար էական 

նշանակություն ունի լողափամփուշտը, որը գտնվում է մարմնի ներքին խո-

ռոչում, ողնաշարի տակ /նկար 20, բ/ և լցված է գազերով: Լողափամփուշտում 

գազերի ծավալի փոփոխությունների հետևանքով փոփոխվում է նաև ձկան 

մարմնի խտությունը և դրա հետ շաղկապված լողունակությունը: Արդյունքում, 

ձուկը կարող է արագորեն սուզվել կամ բարձրանալ ջրի վերին շերտեր: 

Լողափամփուշտը կատարում է նաև այլ գործառույթներ` շնչառության լրա-

ցուցիչ օրգանի, ձայների արձակման օրգանի, ճնշման զգայության և այլն: 

 

 

Ձկների սեռական համակարգը 

 

Ձկների սեռական համակարգն ունի բազմազան կառուցվածք: Անծնոտա-

վոր ձկները կամ բոլորաբերանավորները չունեն սեռական հատուկ ծորաններ: 

Սեռական գեղձի պատռվածքների միջոցով սեռական արգասիքներն ընկնում 

են մարմնի խոռոչ: Այստեղից նրանք սեռական ճեղքերի միջոցով ընկնում են 

միզասեռական ծոց, որտեղից էլ միզասեռական ճեղքով դուրս են գալիս արտա-

քին միջավայր: 

Կռճիկային ձկների սեռական համակարգը կապված է արտաթորության 

համակարգի հետ: Տեսակների մեծ մասի մոտ էգերի ձվերը ձվարաններից 
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դուրս են գալիս ձվատարների դեր կատարող մյուլերյան խողովակների մի-

ջոցով, որոնք բացվում են կոյանոցի մեջ: Արուների մոտ սերմնատարի դեր է 

կատարում վոլֆյան խողովակը, որը նույնպես բացվում է կոյանոցում միզասե-

ռական պտկիկի միջոցով: Էգերի մոտ վոլֆյան խողովակը կատարում է միայն 

միզատարի դեր: 

Ոսկրային ձկների վոլֆյան խողովակները ծառայում են որպես միզա-

տարներ, իսկ մյուլերյան խողովակները տեսակների մեծ մասի մոտ ապաճած 

է, իսկ սեռական արգասիքները դուրս են բերվում ինքնուրույն սեռական ծո-

րանների միջոցով, որոնք դեպի դուրս են  բացվում միզասեռական կամ սեռա-

կան ճեղքով:  

Սեռական գեղձերը` ձվարանները էգերի մոտ և սերմնարանները` արու-

ների մոտ` ժապավենաձև կամ պարկաձև գոյացություններ են: Դրանք գտնվում 

են որովայնի խոռոչում, լողափամփուշտի տակ և աղիներից վերև` որովայնա-

միզից  կախված վիճակում:  Բոլորաբերանավորների սեռական գեղձը մեկն է, 

իսկ ձկների մոտ` հիմնականում երկուսը: Տարբեր տեսակների մոտ սեռական 

գեղձերի կառուցվածքի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ զույգ սեռա-

կան գեղձերը կարող են մասնակիորեն կամ լրիվ միաձուլվել և առաջացնել մեկ 

կենտ սեռական գեղձ /ձողաձկան, պերկեսի էգերը, ավազաձկան արուները/:  

Երբեմն սեռական գեղձերը կարող են զարգանալ անհավասարաչափ, ընդհուպ 

մինչև մեկի լրիվ անհայտանալը: 

Ձվարանի ներքից պատերից դեպի նրա խոռոչն են հեռանում միջաձիգ 

թիթեղներ, որոնց վրա զարգացում են սեռական բջիջները: Այդ թիթեղների 

հիմքն են կազմում բազմաթիվ ճյուղավորումներ ունեցող շարակցահյուսված-

քային թելիկները: Այդ թելիկների երկարությամբ գտնվում են խիստ ճյուղավոր-

ված արյունատար անոթներ: Հասուն սեռական բջիջներն ձվատար թիթեղների 

վրայից ընկնում են ձվարանի խոռոչ: Ձվարանն անմիջապես սերտաճած է ձվա-

տարի հետ, որը ձկնկիթները դուրս է բերում դեպի դուրս: Որոշ ձկների մոտ 

/սաղմոազգիներ, օձաձկներ/ ձվարանները փակ չեն և հասունացած ձկնկիթը  

ընկնում է մարմնի խոռոչ, իսկ այնուհետև հատուկ ծորաններով դուրս է բեր-

վում օրգանիզմից: 

Ձկների մեծ մասի սերմանարանները զույգ պարկանման գոյացություն-

ներ են: Հասունացած սեռական բջիջները զույգ արտատար ծորաններով` սեր-



 
 

54 
 

մանատարներով դուրս են բերվում օրգանիզմից հատուկ սեռական ճեղքով 

/սաղմոններ, տառեխներ, գայլաձկներ և այլն/ կամ հետանցքից հետո գտնվող 

միզասեռական ճեղքով /ոսկրային ձկների մեծ մասը/: Կռճիկային ձկներն ունեն 

հավելյալ սեռական գեղձեր /երիկամների առջևի մասը/, որոնց արտազատուկը 

խառնվում է սերմին: Որոշ ձկների մոտ սերմատարի ծայրը լայնացած է և առա-

ջացնում է սերմնափամփուշտ: Որոշ ձկների մոտ այն գեղձի դեր է կատարում: 

Սերմնարանի ներքին պատերից դեպի ներս են հեռանում սերմնատար 

խողովակիկները, որոնք միանում են արտատար ծորանին: Ըստ սերմնատար 

խողովակների դասավորության տարբերում են սերմանարանների երկու տիպ` 

- ճառագայթային կամ պերկոիդային, որը հատուկ է պերկեսայիններին և 

այլն: Այս դեպքում սերմատար խողովակները պատերից ճառագայթաձև են հե-

ռանում: Նրանք ուղիղ են, իսկ արտատար ծորանը գտնվում է սերմանարանի 

կենտրոնում: Լայնակի կտրվածի դեպքում սերմնարանն ունի եռանկյունու ձև  

/նկար 29/, 

- ացինոզային կամ ցիպրինոիդային, որը հատուկ է ծածանայիններին, 

տառեխայիններին, սաղմոնայիններին, լոքոայիններին, գայլաձկնայիններին, 

թառափներին և այլն: Այստեղ սերմնատար խողովակները դասավորված են 

առանց որևէ համակարգի, գտնվում են տարբեր հարթություններում, իսկ ար-

տատար ծորանը գտնվում է գտնվում է սերմանարանի վերին մասում: Սերմա-

նարանի եզրերը հարթ են /նկար 30/: 
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Նկար 30. Ոսկրային ձկների սերմնարանների կառուցվածքային տիպերը.  

А – ճառագայթային կամ պերկոիդային; Б – ացինոզային կամ ցիպրինոիդային  
 

Սերմնատար խողովակի պատերին առկա են խոշոր բջիջներ` ելակետա-

յին սեռական բջիջները` առաջնային սպերմատոգոնիումները, ապագա սպեր-

մատոզոիդները: 

Ընդհանուր առմամբ, սեռական բջիջները հայտնվում են սաղմնային զար-

գացման վաղ փուլերում: Օրինակ` ատլանտյան սաղմոնի առաջնային սեռա-

կան բջիջները հայտնաբերվել են դեռևս 26 օրական սաղմի մոտ: 

Ապագա ձկնկիթ հանդիսացող օվոգոնիումները ձևավորվում են սաղմնա-

յին էպիթելի սաղմնակային բջիջների բաժանման արդյունքում: Դրանք կլորա-

վուն, աչքով անտեսանելի փոքրիկ բջիջներ են: Օվոգոնիումների բաժանումնե-

րից հետո նրանք վերածվում են օվոցիտների: Ձվաբջիջների զարգացման` օվո-

գենեզի  հետագա ընթացքում տարբերում են հետևյալ շրջանները` 

- սինապտենային շրջան,  

          - աճման փուլի շրջան, որն իր հերթին բաժանվում է երկու` փոքր` պրո-

տոպլազմային աճի և մեծ` տրոֆոպլազմային աճի ենթաշրջանների, 

          - հասունացման շրջան: 

Ձվաբջիջների զարգացման վերոգրյալ երեք շրջաններն իրենց հերթին 

ստորաբաժանվում են մի քանի փուլերի: Սինապտենային շրջանը հիմնակա-

նում բնութագրվում է ձվաբջջի կորիզի ձևափոխմամբ: Դրան հաջորդում է 

փոքր` պրոտոպլազմային աճի ենթաշրջանը, երբ  օվոցիտի չափերի մեծացումը 

կատարվում է կուտակված ցիտոպլազմայի հաշվին: Այս ընթացքում տարբե-

րում են երկու փուլ` 

- յուվինիլային /մանկահասակային/, 

- միաշերտ ֆոլիկուլի: 

Յուվինիլային փուլում օվոցիտները դեռևս փոքր են, հաճախ կլորավուն 

տեսքով,  որոնք ծածկված են բարակ ձվաբջջի կողմից արտադրված, նախնա-

կան թաղանթով: Օվոցիտի կորիզը կլորավուն է, մեծ, ունի լավ երևացող բարակ 

թաղանթ և տեղադրված է բջջի կենտրոնում: Միաշերտ ֆոլիկուլի փուլում բջջի 

թաղանթը հաստանում է, որի վրա ձևավորվում է ֆոլիկուլային թաղանթ` նրան 

հարող որոշ շարակցահյուսվածքային բջիջներով: Այս փուլում օվոցիտի մեջ 

կարելի է հայտնաբերել դեղնուցածին /վիտալոգեն/ գոտուն: Այդ գոտին ունի 
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փրփուրանման կառուցվածք և հիմնականում գտնվում է կորիզին հարող ցի-

տոպլազմայում: Աճման փուլի վերջում օվոցիտներն այնքան են խոշորանում, 

որ նրանց կարելի է տեսնել անգամ անզեն աչքով կամ խոշորացույցով: 

Ձվաբջջի ձևավորման ընթացքում, բացի կորիզի ձևափոխություններից, 

նաև սկսում են ձևավորվել և կուտակվել սննդարար նյութեր, որոնք կուտակ-

վում են դեղնուցում /սպիտակուցներ և ճարպեր/ և ճարպային ներառուկնե-

րում: Այդ սննդային նյութերը հետագայում, սաղմի զարգացման ընթացքում, 

ծախսվում են նյութափոխանակության կարիքների համար:  Այդ գործընթացը 

սկսվում է օվոցիտի մեծ աճի ենթաշրջանում, որը բնութագրվում է ոչ միայն 

պրոտոպլազմայի քանակի մեծացմամբ, այլև սպիտակուցի և ճարպի կուտակ-

մամբ, որն ընթանում է ցիտոպլազմայի վակուոլիզացման երևույթների հետ: 

  Մեծ աճի ենթաշրջանը նույնպես կազմված է մի քանի փուլերից: Վա-

կուոլիզացման փուլում օվոցիտները ունեն ավելի խոշոր չափեր, քան նախորդ 

փուլում և, միաժամանակ, հարևան բջիջների ճնշման հետևանքով, որոշ չափով 

կորցնում են իրենց լրիվ կլորավուն տեսքը: Օվոցիտի սեփական, ֆոլիկուլային 

և շարակցահյուսվածքային թաղանթներն ավելի լավ են արտահայտված: Օվո-

ցիտի ծայրամասերում աստիճանաբար սկսում են շատանալ մանր վակուոլնե-

րը, որոնք ի վերջո առաջացնում են այս կան այն չափի խիտ շերտ: Դրանք 

ապագա կորտիկալ բշտիկներն են կամ գրանուլները: Վակուոլների մեջ կու-

տակված են ածխաջրերը, որոնք ձվաբջջի բեղմնավորումից հետո նպաստում են 

ջրի ներծծմանը թաղանթից ներս: Որոշ տեսակների մոտ /կարպ, սաղմոն/ նախ-

քան վակուոլները  ցիտոպլազմայում հայտնվում են ճարպային ներառուկներ: 

Հաջորդ` դեղնուցի նախնական կուտակման փուլում օվոցիտի ծայրամա-

սերում վակուոլների միջև հայտնվում են դեղնուցի առանձին փոքր գնդիկներ, 

որոնց քանակն արագ աճում է: Այս փուլի վերջում դեղնուցի գնդիկները գրա-

վում են օվոցիտի համարյա ողջ պլազման: Օվոցիտի թաղանթում հայտնվում 

են ճառագայթաձև դասավորված բարակ խողովակիկներ, որոնց միջոցով օվո-

ցիտի մեջ են ներթափանցում սննդարար նյութերը: Որոշ ձկնատեսակների մոտ 

այդ թաղանթի վրա առաջանում է ևս մեկ` երկրորդային թաղանթ: Այն կարող է 

ունենալ տարբեր կառուցվածք /դոնդողանման, բջջանման, այլն/ և նպաստում է 

տարբեր մակերեսների վրա ձկնկիթի ամրանալուն` օվոցիտը ֆոլիկուլից դուրս 

գալուց հետո: Ֆոլիկուլային թաղանթը դառնում է երկշերտ: 
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Հաջորդ` օվոցիտը դեղնուցով լցվելու փուլը բնութագրվում է դեղնուցի 

ծավալի խիստ մեծացմամբ: Այս փուլի վերջում օվոցիտը հասնում է իր հիմ-

նական չափերին: Նկատվում են դեղնուցի և կորիզի փոփոխություններ. կորիզը 

սկսում է տեղաշարժվել դեպի անիմալ բևեռ, նրա եզրագծերը ավելի քիչ են 

հստակորեն երևում, դեղնուցի մասնիկները սկսում են միաձուլվել: Ավարտ-

վում է երկրորդային թաղանթի ձևավորումը: 

Զարգացման վերջին փուլը հասուն օվոցիտի փուլն է: Ձկնատեսակների 

մեծ մասի մոտ դեղնուցի մասիկները միաձուլվում են և վերածվում միասեռ 

զանգվածի: Օվոցիտը դառնում է թափանցիկ, ցիտոպլազման կուտակվում է 

եզրամասերում, իսկ կորիզը կորցնում է արտահայտված եզրագծերը: Այս ըն-

թացքում իրար են հաջորդում  հասունացման երկու բաժանում: Արդյունքում 

ձևավորվում է հասուն օվոցիտի կորիզը քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքով և 

երեք ապաճած մարմնիկներ, որոնք չեն մասնակցում հետագա զարգացմանը, 

անջատվում են ձվից և ոչնչանում: Երկրորդ բաժանումից հետո կորիզի միտո-

տիկ զարգացումը հասնում է մետաֆազային փուլի և այդ վիճակում մնում է 

մինչև բեղմնավորումը: Ձվաբջջի հետագա զարգացումը կատարվում է բեղմնա-

վորումից հետո: 

Ձվաբջջի թաղանթների մեջ գտնվում է միջանցիկ միկրոճեղք` միկրոպիլե, 

որի միջոցով սերմնաբջիջները ներթափանցում են ձվաբջջի մեջ և բեղմնավոր-

ման ժամանակ: Ոսկրային ձկների մոտ միկրոպիլեն մեկն է, թառափների մոտ` 

մի քանիսը:  Հասուն ձկնկիթի ձվազատման ընթացքում ֆոլիկուլային և շարակ-

ցահյուսվածքային թաղանթները պատռվում են, և օվոցիտներն ընկնում են 

մարմնի խոռոչ կամ ձվարանի խոռոչ: Այստեղ ապագա ձկնկիթները գտնվում 

են խոռոչային հեղուկի մեջ` համեմատաբար երկար պահպանելով բեղմնա-

վորվելու իրենց ընդունակությունը: Ջրի մեջ կամ խոռոչային հեղուկից դուրս 

ձկնկիթը բեղմնավորվելու հատկությունն արագ կորցնում է: 

Օվոցիտների զարգացման գործընթացում, ի թիվս այլ փոփոխություն-

ների, էականորեն մեծանում է նրանց չափերը: Օրինակ` օվոգոնիումների հետ 

համեմատած հասուն օվոցիտի ծավալը պերկեսի մոտ մեծանում է 1049440 ան-

գամ, իսկ կարմրակնի մոտ` 1271400 անգամ: Միաժամանակ, նույն էգի մոտ 

օվոցիտները, իսկ ձվազատումից հետո` նաև ձկնկիթները, տարբեր են իրենց 

չափերով: Խոշոր օվոցիտները 1.5-2 անգամ գերազանցում են փոքրներին: Դա 
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կախված է այդ օվոցիտների տեղադրությունից: Այն օվոցիտները, որոնք ձվա-

րանում գտնվում են արյունատար անոթների մոտ, ավելի լավ են մատակա-

րարվում սննդանյութերով և ավելի մեծ չափերի են հասնում: 

Արական սեռական բջիջների` սպերմատոզոիդների զարգացման գործըն-

թացի` սպերմատոգենեզի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ 

բջիջները բազմակի անգամ փոքրանում են: Յուրաքանչյուր ելակետային սպեր-

մատոգոնիում կիսվում է մի քանի անգամ, որի արդյունքում առաջանում են 

մեկ թաղանթի տակ գտնվող սպերմատոգոնիումների կուտակում, որին ցիստա 

են անվանում /բազմացման շրջան/: Վերջին կիսումից հետո սպերմատոգո-

նիումները մի փոքր խոշորանում են, նրանց կորիզում ընթանում են մեյոտիկ 

վերափոխումներ և սպերմատոգոնիումները վերածվում են առաջին կարգի 

սպերմատոցիտների /աճի շրջան/: Դրան հաջորդում են երկու կիսումներ /հա-

սունացման շրջան/, որի ընթացքում առաջին կարգի սպերմատոցիտը կիսվում 

է երկու երկրորդ կարգի սպերմատոցիտի, որոնց կիսման արդյունքում ձևավոր-

վում են երկու սպերմատիդներ: Հաջորդ, եզրափակող ձևավորման շրջանում 

սպերմատիդները ձևափոխվում են սպերմատոզոիդների: Այսպիսով, յուրա-

քանչյուր սպերմատոցիտից ձևավորվում է 4 սպերմատիդ` քրոմոսոմների 

հապլոիդ հավաքով: Ցիստայի պատերը պատռվում են, և սպերմատոզոիդները 

լցվում են սերմնախողովակի մեջ: Այնուհետև սերմնատարներով հասունացած 

սպերմատոզոիդները դուրս են գալիս սերմանարանից, իսկ այնուհետև` ար-

տաքին միջավայր: 

Սերմնարանի զարգացման բնութագրական առանձնահատկությունից է 

այդ օրգանի անհավասարաչափ զարգացումը: Դրա արդյունքում բոլոր արունե-

րը գործնականում բազմանում են բավական երկար ժամանակ, այդ ընթացքում 

բաժին առ բաժին օգտագործելով իրենց սեռական բջիջները: 

Սեռական բջիջների հասունացման գործընթացը տարբեր ձկնատեսակ-

ների մոտ ընթանում է մեկ ընդհանուր սխեմայով: Սեռական բջիջների հասու-

նացմանն զուգընթաց փոփոխվում են սեռական գեղձերի և արտաքին տեսքը, և 

չափերը: Դրա հիման վրա կազմվել են այսպես կոչված հասունացման սանդ-

ղակներ, որոնցից առավել հաճախ օգտագործվում է 6 բալանոց սանդղակը 

/աղյուսակ 1 և 2, նկարներ 31 և 32/: 
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Աղյուսակ 1 

Ձկների էգերի սեռական հասունության սանդղակ 

Փու- 

լերը 

Սեռական գեղձերի արտաքին տեսքը Մանրադիտակային 

կառուցվածքը

I Սեռական գեղձերը թափանցիկ բարակ թե-

լերի տեսք ունեն: Անզեն աչքով սեռը հնարա-

վոր չէ տարբերակել:  

Այս փուլը ձկան կյանքում լինում է մեկ ան-

գամ և այլևս չի կրկնվում: 

 

Սեռական բջիջները` օվոգո-

նիումները հայտնաբերվում են 

հերմինատիվ բջիջների էպի-

թելի մեջ /օվոգոնիումային 

շրջան/: 

II Ձվարանները ներկայացված են ապակենման 

թելերով, փուխր են և ունեն դեղնավարդա-

գույն նրբերանգ: Ձվարանի պատերի միջով 

անզեն աչքով կամ խոշորացույցով կարելի է 

տեսնել շատ մանր օվոցիտների: Ձվարանը 

թվում է հատիկավոր: Նրա պատերով ձգվում 

են խոշոր արյունատար անոթներ: Ձվատար 

թիթեղները ձվարանի պատերի կտրվածքի  

ժամանակ իրարից չեն անջատվում, տեսա-

նելի է նրանց տեղաբաշխվածությունը: 

Ոչ սեռահասուն ձկների մոտ այս փուլը հա-

ջորդում է առաջին փուլին. սեռահասուն էգե-

րի մոտ երկրորդ փուլը արտահայտվում է 

միայն ձվադրումից անմիջապես հետո, երբ 

անհետանում են ձվադրման նշանները, այս-

ինքն VI փուլից հետո: 

Բազմաթիվ են փոքր /պրո-

տոպլազմային/ աճի շրջանի 

օվոցիտները, որոնց ավագ սե-

րունդը գտնվում է միաշերտ 

ֆոլիկուլի փուլում: 

 Նրանք կլորավուն կամ բազմ-

անկյուն են` խիտ դասա-

վորված մեկը մյուսի նկատ-

մամբ: Առկա են զարգացման 

նախորդ փուլերի սեռական 

բջիջներ: 

III Ձվարանները կլորավուն են, դեղնանարն-

ջագույն գույնի, գրավում են մարմնի խոռոչի 

երկարության 1/3-1/2 մասը: Դրանք լցված են 

մանր, ոչ թափանցիկ դեղնավուն կամ սպի-

տակավուն ձկնկիթով, որոնք լավ երեվում են 

անզեն աչքով: Ձվարանի կտրվածքի դեպքում 

ձկնկիթները իրարից հեշտությամբ չեն բա-

ժանվում և առաջացնում են կույտեր: Ձվա-

րանի պատերով անցնում են խոշոր, լավ ճյու-

ղավորված արյունատար անոթներ: 

Օօցիտներն իրենց չափերի մե-

ծացման պատճառով ավելի խիտ 

են դասավորված: Դրանք գտնը-

վում են տրոֆոպլազմատիկ աճի 

շրջանում: Օվոցիտների հիմնա-

կան զանգվածը անցնում է ցիտո-

պլազմայի վակուոլացման և դեղ-

նուցի առաջացման նախնական 

փուլերը: Արդեն բազմացած էգե-

րի մոտ կարող են լինել քայքայ-

վող չձվադրված ձկնկիթներ: 
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                                                                              Աղյուսակ 1.Շարունակություն 

 

IV Ձվարանները ծավալով խիստ մեծացած են և 

հաճախ գրավում են մարմնի խոռոչի կեսը, 

երբեմն 2/3-ը: Ձվարանները բաց նարնջագույն 

են, ոչ թափանցիկ ձկնկիթով լիքը լցված: Ձվա-

րանների կտրվածքի դեպքում առանձին 

ձկնկիթներ հեշտությամբ առանձնանում են: 

Ձվատար թիթեղները չեն երևում կամ տար-

բերակվում: Ոչ թափանցիկ ձկնկիթների հետ 

միասին սկսում են հանդիպել ավելի խոշոր և 

թափանցիկ ձկնկիթներ: Այդպիսի ձկնկիթ-

ների քանակությունը սկսում է ավելանալ:

Ավագ սերնդի օվոցիտները 

գտնվում են տրոֆոպլազմա-

տիկ աճի շրջանում, այսինքն 

դեղնուցով լցվելու փուլում: 

Երբեմն հանդիպում են հասուն 

ձկնկիթի ապաճող մնացորդներ 

/սեռահասուն էգերի մոտ/: 

V Ձվարանները հասնում են առավելագույն 

չափերի, դրանք լցված են ձկնկիթով, որը 

դուրս է հոսում փորիկի նույնիսկ մեղմ շփման 

ընթացքում: Ձվազատման ենթարկված ձկըն-

կիթը թափանցիկ է, գնդանման: 

Ավագ սերնդի օվոցիտները հա-

սել իրենց առավելագույն 

չափերին: Դեղնուցի կուտա-

կումները միաձուլվում են /տե-

սակների մեծ մասի մոտ/: 

Կորիզը չի տարբերակվում: 

Օվոցիտները դուրս են գալիս 

ֆոլիկուլներից: Առկա են ավելի 

ուշ հասունացող օվոցիտներ:

VI Ձկնկիթը դուրս է եկել օրգանիզմից: Ձվարանի 

պատերը սմքած են, ոչ թափանցիկ, եզրա-

շերտավոր, կարմրակապտավուն: Դատարկ-

ված ձվարանը խիստ փոքրացած է իր ծա-

վալով: 

Որոշ ժամանակ անց բորբոքումն անցնում է, 

ձվարանն աստիճանաբար ավելի բաց գույն է 

ստանում` դառնալով բաց վարդագույն և 

անցնում է կատարում սեռական հասունաց-

ման երկրոդ փուլին: 

 

Դատարկված ֆոլիկուլներ, 

քայքայվող չձվադրված հասուն 

ձկընկիթներ, ավելի երիտա-

սարդ սերնդի օվոցիտներ: 
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Նկար 31. Ոսկրային ձկների սեռական գեղձերի հասունացման փուլերը (I – VI) /ըստ 

Անիսիմովայի և Լավրովսկու, 1983/  
  

Աղյուսակ 2 

Ձկների արուների սեռական հասունության սանդղակ 

 

Փուլերը Սեռական գեղձերի արտաքին տեսքը Մանրադիտակային կառուցվածքը

I Սեռական գեղձերը շատ թույլ են զար-

գացած: Անզեն աչքով սեռը հնարա-

վոր չէ տարբերակել:  

Այս փուլը ձկան կյանքում լինում է 

մեկ անգամ և այլևս չի կրկնվում: 

 

Սերմանարանի հյուսվածքում ցըր-

ված վիճակում առկա են սպերմա-

տոգոնիումները, որոնք ըստ ձևի և 

չափերի նման են էգերի նույն աճ-

ման փուլում գտնվող օվոգոնիում-

ներին: Սեռի որոշման համար ան-

հրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 

սեռական գեղձի ամբողջական կա-



 
 

62 
 

ռուցվածքի վրա:

II Սերմնարանները ներկայացված են 

բարակ սպիտակավուն կամ մի փոքր 

վարդագույն լարանման գոյացու-

թյուններով, որոնց մակերեսին արյու-

նատար անոթները  չեն երևում: 

 

Սպերոմատոգոնիումների հետ միա-

սին հայտնաբերվում են առաջին 

կարգի սպերմատոցիտներ: 

III Սերմնարաններն իրենց ողջ երկա-

րությամբ տափակացած են, իսկ հե-

տին մասում` նեղացած, խիտ են, 

առաձգական, սպիտակավուն կամ մի 

փոքր վարդագույն` բազմաթիվ մանր 

արյունատար անոթներով: Սերմնա-

րանը լայնակի կտրվածում սուրանկ-

յուն է, կաթը չի անջատվում:  

Սերմանարնի մանրադիտակային 

պատկերը շատ խայտաբղետ է: 

Օրինակ` ցիպրինոիդ տիպի սերմ-

նարանում միաժամանակ կարող են 

հանդիպել ինչպես սպերմատոցիտ-

ներ և սպերմատիդներ, այնպես էլ 

սպերմատոզոիդներ: Արտաքին մա-

սում կարող են լինել նաև սպերմա-

տոգոնիումներ:

IV Սերմնարանները խոշոր են, սպիտա-

կակաթնագույն ու ավելի քիչ առաձ-

գական: Ձկան փորիկի վրա ճնշում 

գործադրելիս արտազատվում է կաթի 

որոշ քանակություն: Սերմարանները 

լեցուն են սերմնահեղուկով: 

Կտրուկ մեծացած է ձևավորված 

սպերմատոզոիդներ պարունակող 

սրվակիկների  քանակը: Արտաքին 

մասում կարող են լինել նաև սպեր-

մատոգոնիումներ, այսինքն շարու-

նակվում է բջիջների ոչ համաչափ 

զարգացումը:

V Բազմացման վիճակ է, երբ սերմնահե-

ղուկը կարող է դուրս հոսել նույնիսկ 

առանց մարմնին կպչելու: Սերմնա-

րանները հասել են իրենց ամենամեծ 

չափերին: Նրանք էլաստիկ են, սպի-

տակակաթնագույն կամ մարմնա-

գույն: 

Սերմնարանների սրվակիկները լե-

ցուն են սպերմատոզոիդներով: 

VI Բազմացմանը հաջորդող վիճակն է, 

երբ սերմնարանները, ազատված 

լինելով սերմնահեղուկից, փոքր են, 

փափուկ, վարդագույն`գորշ նըրբ-

երանգով:  

Այս փուլը մի քանի անգամ բազմացող 

ձկների մոտ անցնում է II փուլին 

Սերմնատար խողովակների պա-

տերը սմքած են և հաստացած: Այդ 

խողովակների լուսածերպերը նեղ 

են, նրանցում հանդիպում են առան-

ձին դուրս չթափված սպերմա-

տոզոիդներ: Մերձպատային տեղա-

մասերում ընկած են սպերմատո-

գոնիումները:
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Նկար 32. Ոսկրային ձկների արուներ սերմնարանների հասունության փուլերը /ըստ 

Սակունի, Բուցկայայի, 1968/. А – I փուլ (1 – սպերմատոգոնիումներ, 2 – կիսվող 

սպերմատագոնիումներ, 3 – էրիթրոցիտներով լեցուն արյունատար անոթ, 4 – 

սերմնարանի թաղանթ). Б – II փուլ (1 - սպերմատոգոնիումներ, 2 – կիսվող 

սպերմատագոնիումներ, 3 – արյունատար անոթ, 4 – սերմնարանի թաղանթ, 5 – մանր 

սպերմատոգոնիումներով լեցուն ցիստա), В – III փուլ (1 – սպերմատագոնիումներ, 2 – I 

կարգի սպերմատոցիտներով լեցուն ցիստա, 3 –I կարգի կիսվող սպերմատոցիտներով 

լեցուն ցիստա, 4 – II կարգի կիսվող սպերմատոցիտներով լեցուն ցիստա,  5 – 

սպերմատիդներով լեցուն ցիստա, 6 – հասուն սպերմատոզոիդներով լեցուն ցիստա, 7 – 

սերմնարանի թաղանթ, 8 – ֆոլիկուլային էպիթել). Г – IV փուլ (1 – սպերտագոնիումներ, 

2 – սպերմատոզոիդներ,  3 – սերմնարանի թաղանթ, 4 – ֆոլիկուլային էպիթել). Д – VI 

փուլ  (1 – սպերտագոնիումներ, 2 – արյունատար անոթ,  3 – оболочка սերմնարանի 

թաղանթ,  4 – մնացորդային սպերմատոզոիդներ, 5 – ֆոլիկուլային էպիթել) 
 



 
 

64 
 

Ձկների մեծ մասի մոտ բեղմնավորումն արտաքին է: Այն ձկնատեսակնե-

րի մոտ, որոնց բեղմնավորումը ներքին է /կռճիկային ձկներ/, սեռական ապա-

րատում ունեն  համապատասխան փոփոխություններ: Նրանց սաղմերի զար-

գացումն ընթանում է ձվատարների հետին բաժնում, որը ստացել արգանդ 

անունը: Կենդանածնությամբ բազմացող ոսկրային ձկների /առանձին ատամ-

նածածանավորներ, պերկեսայիններ/ երիտասարդ առանձյակների  զարգա-

ցումն ընթանում է ձվարանում:  
 

Առանցքային բառեր 

1. Սեռական օրգաններ 

2. Վոլֆյան խողովակ 

3. Սերմնարան  

4. Սերմնատար 

5. Ձվարան 

6. Ձվաբջիջ 

7. Միկրոպիլե 

8. Օվոգենեզ 

9. Օվոգոնիում 

10. Օվոցիտ 

11. Բեղմնավորում 

12. Սպերմատոզոիդ 

13. Սպերմագոնիում 

14. Սպերմատոցիտ 

15. Սեռական հասունության սանդղակ  
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունի անծնո-

տավոր ձկների սեռական համակարգը: 

2. Ինչպիսի կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունի կռճի-

կային ձկների սեռական համակարգը: 

3. Ինչպիսի կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունի ոսկրային 

ձկների սեռական համակարգը: 
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4. Ինչպիսի ներքին և արտաքին կառուցվածք ունեն ձկների ձվարան-

ներն ու սերմնարանները: 

5. Որոնք են ձվաբջիջների զարգացման` օվոգենեզի  շրջանները և հիմ-

նական փուլերը: 

6. Ինչպես, երբ և ինչ պայմաններում է կատարվում ձվաբջջի բեղմնավո-

րումը: 

7. Ինչպես է ընթանում արական սեռական բջիջների` սպերմատոզոիդ-

ների զարգացման գործընթացը: 

8. Ինչպիսի արտաքին տեսք ունեն ձկների էգերի զարգացման տարբեր 

փուլերում գտնվող ձվարաններն ըստ սեռական հասունության սանդղակի: 

9.  Ինչպիսի արտաքին տեսք ունեն ձկների արուների զարգացման 

տարբեր փուլերում գտնվող սերմնարաններն ըստ սեռական հասունության 

սանդղակի: 

10. Ինչպիսի մանրադիտականին կառուցվածք ունեն ձկների էգերի զար-

գացման տարբեր փուլերում գտնվող ձվարաններն ըստ սեռական հասունու-

թյան սանդղակի: 

11. Ինչպիսի մանրադիտականին կառուցվածք ունեն ձկների արուների 

զարգացման տարբեր փուլերում գտնվող սերմանրաններն ըստ սեռական 

հասունության սանդղակի: 

 

Ձկների նյարդային համակարգը և զգայարանները 
 

Ձկների նյարդային համակարգը ներկայացված է կենտրոնական նյար-

դային համակարգով և նրա հետ կապված ծայրամասային /պերիֆիրիկ/ և վեգե-

տատիվ /սիմպատիկ/ նյարդային համակարգով: 

Կենտրոնական նյարդային համակարգը կազմված է գլխուղեղից և ողն-

ուղեղից: Ծայրամասային նյարդային համակարգին են պատկանում գլխուղե-

ղից և ողնուղեղից դեպի տարբեր օրգաններ հեռացող նյարդերը: Վեգետատիվ 

նյարդային համակարգը ներկայացված է բազմաթիվ գանգլիաներով և նյար-

դերով, որոնք նյարդավորում են ներքին օրգանների մկանները և սրտամկանի 

արյունատար անոթները: 

Կենտրոնական նյարդային համակարգն ունի մարմնի երկարությամբ 

ձգված խողովակի տեսք: Նրա այն մասը, որը գտնվում է ողնաշարի վերևում և 
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պաշտպանված է ողերի վերին աղեղներով, ձևավորում է ողնուղեղը, իսկ այն 

մասը` որը շրջապատված է կռճիկային կամ ոսկրային գանգատուփով` ձևա-

վորում է գլխուղեղը: Նյարդային խողովակը սնամեջ է, որի ներքին խոռոչը կոչ-

վում է նևրոցել: Գլխուղեղում այդ խոռոչն առաջացնում է փորոքներ: Գլխուղե-

ղում տարբերում են գորշ և սպիտակ նյութերը: Գլխուղեղը կազմված է 

առանձին բաժիններից` առաջնային ուղեղից, միջանկյալ, միջին և երկարավուն 

ուղեղներից, ուղեղիկից: Առաջնային ուղեղը երկայնաձիգ ակոսով բաժանված է 

երկու կիսագնդերի, որոնց հարում են հոտառական սոխուկները /նկար 33/: 

Առաջնային ուղեղը հոտառական օրգաններից եկող տեղեկատվության մշակ-

ման կենտրոնն է: Այն մասնակցում է նաև շարժման և վարքագծի կարգավոր-

մանը: Մասնավորապես, առաջնային ուղեղը մասնակցում է այնպիսի գործողու-

թյունների, ինչպիսին ձվադրումն է, ձկնկիթի խնամքը, վտառներ կազմելը և այլն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                            ա/                                                                   բ/ 

 

Նկար 33. Ձկների գլխուղեղը. ա/ կռճիկային ձկան /շնաձկան/ գլխուղեղը 

կողքից. 1- առջևի ուղեղ, 2 – հոտառական բլթեր,  3- միջանկյալ ուղեղ, 4 – ստորին 

բլթեր, 5 – անոթավոր պարկ, 6 – հիպոֆիզ, 7- տեսողական նյարդ, 8- էպիֆիզ, 10 – 

ուղեղիկ, 11 – երկարավուն ուղեղ /աղբյուրը` http://bugabooks.com/: բ/ ոսկրային ձկան 

/պերկեսի/ գլխուղեղը վերևից. 1 – հոտառական պատիճներ,  2 - հոտառական բլթեր,  3 

– առջևի ուղեղ, 4 – միջին ուղեղ, 5- ուղեղիկ, 6 - երկարավուն ուղեղ, 7- ողնուղեղ, 8, 9, 10 

– գլխային նյարդեր /ըստ Անիսիմովայի և Լավրովսկու, 1983/: 
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Միջանկյալ ուղեղում զարգացած են տեսողական բլրակները: Նրանցից հե-

ռանում են տեսողական նյարդերը: Միջանկյալ ուղեղի ստորին մասում /հիպո-

թալամուս/ առկա է ձագար, որին հարում է հիպոֆիզը, իսկ վերին մասում` էպի-

ֆիզը: Հիպոֆիզը և էպիֆիզը ներզատիչ գեղձեր են և իրականացնում են նյու-

թափոխանակության հորմոնալ կարգավորումը: Միջանկյալ ուղեղը կատարում է 

բազմաթիվ գործառույթներ` մասնակցում է տեսողությանը, շարժումների 

համակարգմանը, այլ զգայարաններից եկած տեղեկատվության մշակմանը և այլն:  

Միջին ուղեղը փոքր է իր ծավալով: Այն ունի երկու կիսագնդի տեսք 

/տեսողական բլթեր/, որոնք հանդիսանում են տեսողության առաջնային կենտ-

րոններ, որտեղից սկիզբ են առնում տեսողական նյարդի նյարդաթելերը: Միջին 

ուղեղում մշակվում են տեսողական և հավասարակշռության օրգաններից եկող 

ազդանշանները: Այստեղ են գտնվում ուղեղիկի, երկարավուն և ողնուղեղի հետ 

կապի կենտրոնները: 

Ուղեղիկը գտնվում է գլխուղեղի հետին մասում: Առանձնակի մեծության 

է հասնում առանձին ձկնատեսակների մոտ /մորմիրուս, լոքոներ/: Ուղեղիկը 

լողալու և սնունդ որսալու շարժումները նյարդավորող օրգան է, որն ապա-

հովում է շարժման համակարգումը, հավասարկշռության պահպանումը, մկա-

նային գործողությունները, կապված է կողագծի օրգանների ռեցեպտորների 

/ընկալիչների/ հետ: 

Գլխուղեղի հինգերորդ բաժինը` երկարավուն ուղեղն առանց արտա-

հայտված սահմանգծի սահուն անցնում է ողնուղեղի: Նրա ներքին խոռոչը 

շարունակվում է նաև ողնուղեղի նևորցելի մեջ: Երկարավուն ուղեղից է հե-

ռանում գլխուղեղային նյարդերի մեծ մասը /10-ից` 6-ը/: Երկարավուն ուղեղը 

կարգավորում է ողնուղեղի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի գործու-

նեությունը: Նրանում են տեղադրված կյանքի համար այնպիսի կարևոր կենտ-

րոններ, որոնք կարգավորում են շնչառական, կմախքա-մկանային, արյունա-

տար, մարսողական, արտաթորության համակարգերը, կողագծի, լսողության և 

հավասարակշռության, ինչպես նաև էլեկտրական  օրգանները: 

Գլխուղեղի տարբեր բաժինները տարբեր կերպ են զարգացած տարբեր 

ձկնատեսակների մոտ, ինչը շաղկապված է նրանց վարած կենսաձևից: Առաջ-

նային ուղեղը առավել զարգացած է կռճիկային ձկների մոտ, որոնց բնորոշ է 

լավ հոտառությունը: Սակավաշարժ ձկնատեսակների /տափակաձուկ/ մոտ 
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ուղեղիկը թույլ է զարգացած: Լավ լողորդ համարվող ձկների մոտ առավել լավ 

են զարգացած միջին ուղեղը /տեսողական բլթերը/ և ուղեղիկը: Պղտոր ջրերում, 

ինչպես նաև մեծ խորություններում բնակվող և կույր ձկնատեսակների մոտ 

թույլ են զարգացած տեսողական բլթերը, նրանք ունեն փոքր ուղեղիկ: 

Ողնուղեղից, յուրաքանչյուր ողին համապատասխան, հեռանում են ողն-

ուղեղային նյարդերը, որոնք նյարդավորում են մարմնի մակերեսը, իրանային 

մկանները, նաև ներքին օրգանները: 

Կռճիկային ձկների մոտ վեգետատիվ նյարդային համակարգը ներկա-

յացված է առանձնացված գանգլիաներով, որոնք ընկած են ողնաշարի երկայն-

քով: Այդ գանգլիաների բջիջները հաղորդակցվում են ողնուղեղային նյարդերի 

և ներքին օրգանների հետ: Ոսկրային ձկների մոտ վեգետատիվ նյարդային հա-

մակարգի գանգլիաները միանում են երկու նյարդային բների տեսքով: Դրանք 

միացնող նյարդաթելերով կապված են կենտրոնական նյարդային համակարգի 

հետ: Վեգետատիվ նյարդային համակարգը որոշակիորեն ինքնավար է գործում և 

ապահովում է ներքին օրգանների աշխատանքը նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրա 

կապը կենտրոնական նյարդային համակարգի հետ խաթարված է : 

Ձկների մոտ զարգացած են արտաքին միջավայրի գրգռիչներն ընկալող 

օրգանները: Քիմիական, տակտիլ /հպվելու/, էլեկտրամագնիսական, ջերմաս-

տիճանային և այլ գրգռիչներ ընկալող օրգաններն ունեն պարզ կառուցվածք: 

Գրգռումներն ընկալվում են մաշկի վրա գտնվող զգացող նյարդերի ազատ վեր-

ջույթներով: Ձկների որոշ խմբերի մոտ դրանք ներկայացված են հատուկ 

օրգաններով կամ ընդգրկված են կողագծի օրգանի մեջ: Ձկներն ունեն հոտա-

ռական, տեսողական, համի, շոշափելիքի, էլեկտրական զգացողության, կողա-

գծի, լսողության և հավասարակշռության օրգաններ: 
 

Հոտառական օրգանները: Դրանք գտնվում են գլխի առջևի մասում և ներ-

կայացված են զույգ հոտառական պարկերով /պատիճներով/, որոնք դեպի 

դուրս են բացվում քթանցքներով:  Քթանցքները կռճիկային և ոսկրային ձկների 

մոտ մեկ զույգ են, բոլորաբերանավորների մոտ` մեկը: Հոտառական պատիճի 

հատակը ծածկված է էպիթելի եզրաշերտերով` կազմված հենարանային և 

զգացող բջիջներից: Զգացող բջջի արտաքին մակերևույթը ծածկված է թարթիչ-

ներով, իսկ հիմքը` կապված է հոտառական նյարդի ելուսներին: Էպիթելում 

առկա են լորձ արտադրող բազմաթիվ բջիջներ:  
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Ձկները նուրբ հոտառություն ունեն: Հոտառությունը հատկապես զարգա-

ցած է գիշերային կենսաձև վարող, ինչպես նաև պղտոր ջրերում բնակվող և եր-

կար միգրացիաներ կատարող ձկների մոտ /օրինակ` հեռավորարևելյան սաղ-

մոնները/: Հոտառական ռեցեպտորները, բացի քիմիական գրգռիչներից, ընդու-

նակ են ընկալել նաև մեխանիկական ազդեցությունը /ջրի հոսք/ և  ջերմաստի-

ճանի փոփոխությունները: 
 

Համի զգայարանները: Դրանք ներկայացված են համային պտկիկներով, 

որոնք ձևավորված են զգացող և հենարանային բջիջների կուտակումներից: 

Զգացող բջիջների հիմքերը պատված են դիմային, թափառող և լեզվակլանային 

նյարդերի ճյուղավորումներով: Քիմիական գրգռիչների ընկալումը կատարվում 

է նաև եռակի և մեջքաողային նյարդերի ազատ վերջույթներով: Համային 

պտկիկները տեղադրված են ոչ միայն բերանային խոռոչում և շուրթերին, այլև  

կլանում, բեղիկների, խռիկային թերթիկների, լողակների ճառագայթների և ողջ 

մարմնի վրա, այդ թվում և պոչի վրա: Ձկները տարբերակում են սննդի հա-

մային առանձնահատկությունները` դառնությունը, աղիությունը, թթվայնու-

թյունը, քաղցրությունը:  
 

Կողագծի օրգանի զգայարանները: Կողագծի օրգանը բնորոշ է ձկներին և 

ջրում բնակվող որոշ երկկենցաղների /օրինակ` աֆրիկական խթանակիր 

գորտը/: Դրանք մասնագիտացված մաշկային օրգաններ են և իրենցից ներ-

կայացնում են մաշկի վրա կամ փոքրիկ փոսիկներում գտնվող էկտոդերմային 

բջիջների կուտակումների մեջ ընկած զգացող բջիջներ /մեխանոռեցեպ-

տորներ/: Այդ բջիջների հիմքը պատված է թափառող նյարդի ճյուղավորում-

ներով, իսկ դրան հակառակ` ջրի տատանումներ ընկալող կողմը` թարթիչ-

ներով:  Հասուն ոսկրային ձկների մեծ մասի մոտ այդ օրգանները ներկայաց-

ված են մաշկի մեջ ընկղմված խողովակների տեսքով, որոնք ձգվում են մարմնի 

կողքերի վրայով: Խողովակը դեպի դուրս է բացվում այդ խողովակի վրա 

գտնվող թեփուկների մեջ գտնվող անցքի միջոցով /նկար 34ա/: Կողագծի ճյու-

ղավորումներ կան նաև գլխի վրա /նկար 34բ/: Խողովակի մեջ ազատորեն անց-

նող ջուրը ճնշում է կողագծի բջիջների վրա գտնվող թարթիչներին, որի հե-

տևանքով առաջանում են նյարդային ազդակներ, որոնք հաղորդվում են կենտ-

րոնական նյարդային համակարգ` թափառող նյարդի միջոցով: 
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                                                          բ/ 

 

Նկար 34. ա/Ոսկրային ձկան կողագի օրգանը /սխեմա ըստ Կուզնեցովի և 

Չեռնովի, 1972/  1 – կողագծի ճեղքերը թեփուկի մեջ, 2 – կողագծի երկայնաձիգ 

խողովակը  3 – զգացող բջիջներ, 4 – նյարդեր: բ/կողագծի օրգանների բաշխվածությունը 

կռճիկային ձկան /շնաձկան/ մարմնի վրա: 
 

 

Կողագիծը ձկանը հնարավորություն է տալիս զգալ հոսող ջրի ճնշման 

փոփոխությունը, ցածր հաճախականության և ինֆրաձայնային տատանում-

ները, ինչպես նաև էլեկտրամագնիսական դաշտը: Այդ ամենը հնարավորու-

թյուն է տալիս ձկանը զգալ մակերեսային ալիքները, ջրի հոսանքները, ստոր-

ջրյա անշարժ /ժայռեր, խութեր/ և  շարժվող /թշնամի, զոհ/ առարկաները, լողալ 

ցերեկն ու գիշերը, պղտոր ջրում և անգամ կուրացած վիճակում: 
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Շոշափելիքի օրգանները: Շոշափելիքի օրգաններ են ծառայում մարմնի 

վրա ցրված զգացող բջիջների կուտակումները: Դրանք ընկալում են հոծ առար-

կաների հետ շփումները, ջրի ճնշումը, ջերմաստիճանի փոփոխությունները և 

ցավը: Շոշափելիքի օրգանները հատկապես շատ են բերանում և շրթունքների 

վրա: Որոշ ձկների մոտ շոշափելիքի օրգաններ են ծառայում լողակների երկա-

րացած ճառագայթները /գուրամի, ծովային աքաղաղ/,  նաև` բեղիկները /քառ-

թակ, բեղլու/:  

 

Թերմոռեցեպտորներ /ջերմընկալիչներ/: Սրանք մաշկի մակերեսին 

գտնվող զգացող նյարդերի վերջույթներ են, որոնց միջոցով ձկներն ընկալում են 

ջրի ջերմաստիճանը: Կան ռեցեպտորներ, որոնք ընկալում են միայն տաքու-

թյունը, մյուսները` սառնությունը: Ոսկրային ձկներն ընկալում են ջրի 0.1-0.4 0C 

տատանումները: 

 

Էլեկտրական զգայության օրգանները: Էլեկտրական և մագնիսական 

դաշտերի ընկալման օրգանները գտնվում են ձկների ողջ մաշկի վրա, գլխա-

վորապես գլխի և նրան հարող մասերում: Դրանք կառուցվածքով նման են կո-

ղագծի օրգաններին և փոսիկներ են` լցված հոսանք հաղորդող լորձային զանգ-

վածով: Փոսիկների հատակին գտնվում են զգացող բջիջները /էլեկտրառեցեպ-

տորները/, որոնք նյարդային ազդակները հաղորդում են դեպի ուղեղ: Երբեմն 

նրանք մտնում են կողագծի օրգանի կառուցվածքի մեջ: Ենթադրվում է, որ Երկ-

րի էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխության ընկալումը թույլ է տալիս 

ձկներին 2000 կմ շառավղով հայտնաբերել երկրաշարժի մոտենալը 6-8, նույն-

իսկ 22-24 ժամ առաջ: 

 

Տեսողության օրգանները: Տեսողության օրգաններն աչքերն են, որոնք 

իրենց կառուցվածքով նման են մյուս ողնաշարավոր կենդանիների աչքերի 

կառուցվածքին /նկար 35/: Այն տարբերությունները, որոնք առկա են, կապված 

են ջրային կենսաձևի հետ: Մասնավորապես, ձկների աչքը կլորավուն է, ունի 

արծաթագույն թաղանթ` հարուստ գուանինի բյուրեղներով, ինչն աչքին տալիս 

է կանաչաոսկեգույն փայլ և օգնում ավելի լավ տեսնել մթության մեջ: Եղջերա-

թաղանթը տափակ է /այլ ոչ ուռուցիկ/, ոսպնյակը` գնդաձև, ինչը մեծացնում է 
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տեսադաշտը: Բիբը համարյա թե չի փոխում իր տրամագիծը: Թարթիչները բա-

ցակայում են /բացի շնաձկներից/:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 35. Ոսկրային ձկների աչքի կառուցվածքը /սխեմա ըստ Պրոտասովի, 

1968/. 1 – տեսողական նյարդ, 2 – գանգլիավոր բջիջներ, 3 – ցուպիկների և 

սրվակիկների շերտ, 4 – ցանցաթաղանթ, 5 – ոսպնյակ, 6- եղջերաթաղանթ,  

7 –ապակենման մարմին: 
 

 

Մյուս ողնաշարավոր կենդանիների նման է նաև ձկների աչքի կողմից 

լույսի ընկալման մեխանիզմը: Ձկների մեծ մասը տարբերակում է գույները: 

Լույսը աչքի մեջ է անցնում բիբի մեջ գտնվող ոսպնյակի միջով և ընկնում է աչ-

քի հետին պատի` ցանցաթաղանթի վրա, որտեղից էլ կատարվում է լույսի ան-

միջական ընկալումը: Ցանցաթաղանթը կազմված է լուսազգաց, նյարդային և 

հենարանային բջիջներից: Լուսազգաց  բջիջները, որոնք ունեն սրվակիկների և 

ցուպիկների տեսք, հարուստ են լուսազգաց գունանյութերով: Այդ բջիջների քա-

նակը կարպի մոտ 1 մմ2 ցանցաթաղանթի վրա հասնում է 50 հազարի /հա-

մեմատության համար նշենք, որ մարդու մոտ դրանք ավելի շատ են` 400 հա-

զար, բվի մոտ` 680 հազար/: Սրվակիկները վառ լույսի տակ ընկալում են 

առարկաների մանրամասները և գույնը, իսկ ցուպիկները` թույլ լույսը, սակայն 

մանրամասն պատկեր ստեղծել չեն կարող: Այդ իսկ պատճառով ցերեկային 

կենսաձև վարող ձկների ցանցաթաղանթում գերակշռում են սրվակիկները, իսկ 

մթնշաղային և գիշերային կենսաձև վարողների մոտ` ցուպիկները: Խորջրյա 

ձկների մոտ, որոնք մշտապես ապրում են խավարի մեջ, սրվակիկները բացա-
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կայում են: Դրա փոխարեն նրանց մոտ ցուպիկների քանակն է խիստ բարձր և 

հասնում է 25 մլն-ի 1 մմ2 ցանցաթաղանթի վրա: 

Տեսողության նշանակությունը ձկների մեծամասնության մոտ շատ մեծ է: 

Այն օգնում է շարժման ընթացքում կողմնորոշվելու, կեր փնտրելու, վտառներ 

կազմելու, բազմացման, գիշատիչներից խուսափելու ժամանակ: 

 

Լսողության և հավասարկշռության օրգանը: Այն գտնվում է գանգատու-

փի հետին մասում և ներկայացված է լաբիրինթոսով /նկար 36/: Ականջա-

խեցիները, ականջների անցքերը և խխունջը բացակայում են, այսինքն ձկների 

լսողության օրգանը ներկայացված է միայն ներքին ականջով: Լաբիրինթոսի 

խոռոչը լցված է էնդոլիմֆայով, որտեղ գտնվում են «լսողական» քարերը` օտո-

լիտները: Դրանք կազմված են ածխաթթվային կրից և գլխի յուրաքանչյուր կե-

սում 3 հատ են: Օտոլիտների վրա, ինչպես և թեփուկների վրա, տարիքին 

զուգընթաց առաջանում են խիտ շերտեր, ինչն օգտագործվում է ձկների տարի-

քը որոշելու համար: 
 

 

 

Նկար 36. Ձկների լսողության օրգանը /սխեմա ըստ 

Անիսիմովայի և Լավրովսկու, 1983/. 1 – առջևի խողո-

վակ, 2 – էնդոլիմֆային խողովակ, 3 – հորիզոնական 

խողովակ,  4- լագենա, 5- հետին խողովակ, 6 – սակուլ-

յուս, 7- ուտրիկուլյուս: 

 

 

 

 

Լաբիրինթոսի հետ է կապված ձկների հավասարկշռության զգայարանը: 

Ձկների շարժման ժամանակ փոփոխվում է էնդոլիմֆայի և օտոլիտների ճնշումը  

լաբիրինթոսի կիսաբոլոր խողովակներում, ինչը որսվում է նյարդերի կողմից:  

Լաբիրինթոսի ստորին մասը մասնակցում է ձայների ընկալմանը: Ձկներն 

ընկալում են ինչպես մեխանիկական, այնպես էլ ձայնային տատանումները: 

Այսպես, 5-ից 25 հերց հաճախականությամբ ձայները նրանք ընկալում են կո-

ղագծի, իսկ 16-ից մինչև 13000 հերց հաճախականությամբ ձայները` լաբիրին-

թոսի միջոցով:  Ձկները կարող են ընկալել և այն ձայները, որոնց արձակման 
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աղբյուրը գտնվում է ջրից դուրս:  Ծածանազգի և լոքոազգի ձկների մոտ ձայնե-

րի որսման մեջ մեծ դեր է խաղում լողափամփուշտը, որն ուժեղացնում է ձայնը: 

Ձկները կարող են և իրենք ձայներ արձակել, որի համար օգտագործում են լո-

ղափամփուշտը, կրծքային լողակները և ուսագոտու ոսկորները, ծնոտային և 

կլանային ատամները և այլն: Այդ իսկ պատճառով ձայները միանման չեն և 

հիշեցնում են հարվածների, սուլոցի, կռկռոցի, խռոցի, մռնչոցի, զանգի, մրմռթո-

ցի և այլն: Ձայների ընկալումը մեծ նշանակություն ունի ձկների համար, օգնե-

լով նրանց գտնելու հակառակ սեռի ներկայացուցչին, ազգակիցներին, խուսա-

փել թշնամիներից և նրանցից պաշտպանել իր տարածքը, բույնը, սերունդը և 

այլն: Առանձնակի կարևոր է լսողությունը պղտոր ջրերում բնակվող, ինչպես 

նաև խորջրյա և գիշերային կենսաձև վարող ձկնատեսակների համար: 
 

 

Առանցքային բառեր 

1. Կենտրոնական նյարդային համակարգ 

2. Ծայրամասային  նյարդային համակարգ 

3. Վեգետատիվ նյարդային համակարգ 

4. Գլխուղեղ 

5. Հոտառական բլթեր 

6. Առջևի ուղեղ 

7. Միջին ուղեղ 

8. Միջանկյալ ուղեղ 

9. Ուղեղիկ 

10. Երկարավուն ուղեղ 

11. Հոտառական օրգաններ 

12. Համի զգայարաններ 

13. Կողագիծ  

14. Շոշափելիքի օրգաններ 

15. Տեսողության օրգաններ 

16. Ցանցաթաղանթ 

17. Սրվակիկներ 

18. Ցուպիկներ 

19. Լսողության և հավասարկշռության օրգան 
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Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ բաժիններից է կազմված ձկների նյարդային համակարգը: 

2. Ինչ կառուցվածք ունի ձկների գլխուղեղը և ինչ գործառույթներ են 

իրականացնում նրա տարբեր բաժինները: 

3. Ինչ կառուցվածք ունի ձկների վեգետատիվ նյարդային համակարգը և 

ինչ գործառույթներ է այն իրականացնում: 

4. Ինչ զգայարաններ ունեն ձկները և ինչ գործառույթներ են դրանք 

կատարում: 

5. Ինչ նշանակություն ունեն հոտառական և շոշափելիքի օրգանները 

ձկների կյանքում: 

6. Ինչ նշանակություն ունեն համի և կողագծի օրգանի զգայարանները 

ձկների համար: 

7. Ինչպիսի կառուցվածք ունեն ձկների տեսողական օրգանները և 

ինչպես են ձկները տեսնում: 

8. Ինչ կառուցվածք ունի ձկների լսողության և հավասարկշռության 

օրգանը և ինչպես է այն գործում: 
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Ձկների ներզատիչ գեղձերը 

 

Ձկների ներզատիչ գեղձերն են հիպոֆիզը, էպիֆիզը, մակերիկամները, 

ենթաստամոքսային, վահանաձև և ենթակերակրափողային գեղձերը: Դրանք 

հորմոններ են արտադրում արյան մեջ, ինչը կարգավորվում է կենտրոնական 

նյարդային համակարգի կողմից: 

Հիպոֆիզը կենտ, ոչ կանոնավոր ձվաձև գոյացություն է, որը գտնվում է 

միջանկյալ ուղեղի ստորին մասում /հիպոթալամուսում/: Այդ գեղձի արտաքին 

եզրերը, չափերը  և դիրքը խիստ բազմազան են ձկների տարբեր խմբերի մոտ: 

Ձկների մեծ մասի մոտ հիպոֆիզը սրտաձև է և գլխուղեղի համեմատ գտնվում է 

ուղղահայաց դիրքում: Ի տարբերություն դրա` արծաթափայլ կարասի մոտ այն 

ձգված է, մի փոքր սեղմված կողքերից և զուգահեռ է տեղագրված գլխուղեղի 

նկատմամբ: Հիպոֆիզում տարբերում են երկու հիմնական բաժին` ադենոհի-

պոֆիզը և նեյրոհիպոֆիզը, որը գրավում է գեղձի ներքին, կենտրոնական մասը: 

Ադենոհիպոֆիզում առանձնացնում են երեք` գլխավոր, միջանկյալ և անցումա-

յին  բլթեր, որոնց կողմից արտադրված գեղձային նյութի մեջ պարունակվող մի 

շարք հորմոններ խթանում են աճը, կարգավորում են սեռական գեղձերի գոր-

ծառույթները` ազդելով սեռահասունության վրա, ինչպես նաև գունանյութեր 

պարունակող բջիջների գործունեության վրա /որոշում են մարմնի գունավո-

րումը և առաջին հերթին հարսանեկան գունավորումը բազմացման ընթաց-

քում/ և բարձրացնում են ձկների դիմացկանությունը բարձր ջերմաստիճաննե-

րի նկատմամբ: 

Նեյրոհիպոֆիզի կողմից անջատվող հորմոնները սինթեզվում են հիպո-

թալամուսի կորիզներում, որտեղից անցնում են նեյրոհիպոֆիզ և այնուհետև 

ընկնում են նրա մեջ գտնվող արյունատար մազանոթների մեջ: Այդ հորմոնները 

մասնակցում են օսմոկարգավորմանը, առաջացնում են բազմացման ռեակցիա-

ներ: Օսմոկարգավորմանը մասնակցում է նաև ուրցագեղձը: 

Հիպոֆիզից ստացված պատրաստուկների արհեստական ներարկումը 

սեռահասունացման չորրորդ փուլում գտնվող ձկների առանձնյակներին ստի-
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պում է նրանց արագորեն հասնել հինգերորդ փուլին և բազմանալ արհեստա-

կան պայմաններում: 

 Վահանաձև գեղձը գտնվում է կլանի շրջանում, փորի աորտային մոտ: 

Որոշ ձկնատեսակների մոտ /որոշ շնաձկներ, սաղմոններ, այլն/ այդ գեղձը 

հանդիսանում է համեմատաբար պինդ զույգ գոյացություն` կազմված հորմոն-

ներ արտադրող ֆոլիկուլներից: Մյուս ձկնատեսակների մոտ  /պերկեսայիններ, 

ծածանայիններ և այլն/ գեղձային բջիջները ձևավորված օրգան չեն առաջաց-

նում և ցրված են շարակցական հյուսվածքի մեջ:  Վահանաձև գեղձի կողմից 

արտադրված հորմոնները մասնակցում են նյութափոխանակության կարգա-

վորման գործընթացներին` մարմնի աճին,  ածխաջրային փոխանակությանը, 

օսմոկարգավորմանը, նյարդային կենտրոնների, մակերիկամների կեղևի, սե-

ռական գեղձերի բնականոն գործունեությանը: Սովորաբար էգերի մոտ վա-

հանաձև գեղձն ավելի լավ է զարգացած, քան արուների մոտ, սակայն վերջին-

ներիս մոտ այն ավելի ակտիվ է գործում:  

Սեռական գեղձերը` ձվարաններն ու սերմնարաններն արտազատում են 

սեռական հորմոններ: Դրանք առաջանում են պարբերաբար, իսկ նրանց առա-

վելագույն քանակը առաջանում է սեռական գեղձերի հասունացման շրջանում: 

Այդ հորմոնների հետ են կապում նաև ձկների հարսանեկան “հանդերձանքի” 

ձևավորումը:  Ձկների մոտ գործառնական և փոխադարձ կապ գոյություն ունի 

հիպոֆիզի, վահանաձև գեղձի և սեռական գեղձերի միջև: Օրինակ` բազմաց-

ման շրջանից անմիջապես առաջ և բազմացման շրջանում սեռական գեղձերի 

հասունացումն ուղղորդվում է հիպոֆիզի և վահանաձև գեղձի ակտիվությամբ: 

Ենթաստամոքսային գեղձը ոսկրային ձկների մոտ երկակի բնույթ ունի` 

միաժամանակ կատարելով ներզատիչ /արտադրում է հորմոններ` ինսուլին/ և 

արտազատիչ /արտադրում է մարսողական ֆերմենտներ/ գեղձերի դեր: Ինսու-

լինի ձևավորումը կենտրոնացած է լյարդի մեջ ներմուծված Լանգերհանսի 

կղզյակներում: Շատ ձկնատեսակների մոտ ենթաստամոքսային գեղձը բջիջ-

ների կուտակումների տեսքով  գտնվում է տարբեր  ներքին օրգանների վրա: 

Ենթակերակրափողային գեղձը հայտնաբերված է շատ ձկների մոտ: 

Դրանք կենտ կամ զույգ գոյացություններ են, որոնք գայլաձկների և սաղ-
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մոնների մոտ, օրինակ` ընկած են կերակրափողի երկու կողմերում: Այդ գեղձի 

բջիջներն արտադրում են կալցիտոնին հորմոնը, որը խոչընդոտում է ոսկոր-

ներից կալցիումի դուրս բերումը և դրա քանակի ավելացմումը արյան մեջ: 

Մակերիկամները ձկների մոտ միասնական օրգան չեն առաջացնում: 

Ոսկրային ձկների մոտ դրանք գտնվում են երիկամի տարբեր մասերում: Մա-

կերիկամերի հորմոնները /կորտիզոլ, կորտիզոն, ադրենալին և այլն/ բազ-

մակողմանիորեն ազդում են օրգանիզմի կենսագործունեության վրա, մասնակ-

ցելով կմախքի, մկանների զարգացմանը,  օսմոկարգավորմանը, ազդում են 

սեռական վարքագծի, արյունատար անոթների լայնացման ու նեղացման, սրտի 

աշխատանքի վրա և այլն: 

 

Առանցքային բառեր 

1. Ներզատիչ գեղձեր 

2. Հիպոֆիզ 

3. Էպիֆիզ 

4. Մակերիկամ 

5. Ենթաստամոքսային գեղձ  

6. Վահանաձև գեղձ 

7. Ենթակերակրափողային գեղձ  

8. Հորմոններ  
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Որոնք են ձկների ներզատիչ գեղձերը: 

2. Ինչպիսի գործառույթներ են իրականացնում ձկների ներզատիչ 

գեղձերը: 

3. Ինչպիսի կառուցվածք ունի և ինչպիսի գործառույթներ է 

իրականացնում հիպոֆիզը: 
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Ձկների կենսաշրջանի հիմնական օղակները 

 

Ձկների զարգացումն ու բազմացումը 

 

Օրգանիզմի զարգացումը քանակական և որակական փոփոխությունների 

համախումբն է` այդ օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխազդեցության 

արդյունքում: 

Ձկների անհատական զարգացման ընթացքում տարբերում են մի շարք 

հիմնական շրջաններ. 

1. Սաղմնային շրջան` ձկնկիթի բեղմանվորումից հետո մինչև մանրա-

ձկան անցումը արտաքին սննդառության: Այս շրջանում սաղմը սնվում է մոր 

օրգանիզմից ստացած դեղնուցի հաշվին: Սաղմնային շրջանը ստորաբաժան-

վում է երկու ենթաշրջանի` 

1/ ձկնկիթի ենթաշրջան, երբ սաղմի զարգացումն ընթանում է թաղանթի 

մեջ, 

2/ ազատ սաղմի /ենթաթրթուրի/ ենթաշրջան, երբ զարգացումն ընթանում 

է ձկնկիթի թաղանթից դուրս: 

2. Թրթուրային շրջան` սկսվում է այն պահից, երբ թրթուրը սկսում է 

սնվել արտաքին միջավայրում գտնվող սննդով: Արտաքին տեսքը և ներքին կա-

ռուցվածքը դեռևս տարբերվում է հասուն օրգանիզմի տեսքից և կառուցվածքից: 

Թրթուրներն ունեն հատուկ թրթուրային օրգաններ, որոնք հետագայում 

անհետանում են: 

3.  Մանրաձկան շրջան` արտաքինից նման է հասուն օրգանիզմին: Ան-

հետանում են թրթուրային օրգանները, հայտնվում են հասուն օրգանիզմին 

բնորոշ օրգաններ և գործառույթներ: Սեռական օրգանները համարյա թե զար-

գացած չեն, իսկ սեռական երկրորդական հատկանիշները սովորաբար արտա-

հայտված չեն: Էներգետիկ ռեսուրսները հիմնականում ուղղված են մարմնի 

աճն ապահովելուն: 

4. Անչափահասության շրջան` սկսվում է սեռական գեղձերի և երկրոր-

դային սեռական հատկանիշների քիչ թե շատ արագ զարգացման պահից: Օր-

գանիզմը դեռևս բազմանալու ընդունակ չէ: 
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5. Չափահասության շրջան` այնպիսի վիճակ է, երբ օրգանիզմը տարվա 

որոշակի շրջանում ընդունակ է բազմանալու և սերունդ թողնելու: Առկա են 

երկրորդային սեռական հատկանիշները, եթե դրանք բնորոշ են տվյալ տեսա-

կին: Էներգիան գերազանցապես ծախսվում է սեռական համակարգի 

զարգացման և կենսագործունեության տարբեր փուլերի /ձմեռում, բազմացում, 

միգրացիաներ/ ապահովման համար: 

6. Ծերացման շրջան` սեռական գործառույթը սկսում է դադարել: Մարմ-

նի գծային աճը խիստ դանդաղում է: 

Ձկների կյանքում էական նշանակություն ունի բազմացումը, ինչն ապա-

հովում է տեսակի գոյությունը: Օրգանական աշխարհում բազմացումը տեղի է 

ունենում երկու ձևով` անսեռ և սեռական, որոնցից ձկներին բնորոշ է սեռական 

բազմացումը:  Չնայած դրան, առանձին ձկների`թառափների, տառեխների, 

սաղմոնների, ծածանայինների և որոշ այլ ձկների խմբերի մոտ չբեղմնավորված 

ձկնկիթը կարող է ջրում զարգանալ նաև առանց բեղմնավորման, այսինքն` կու-

սածնությամբ /պարթենոգենեզ/: Սակայն այս դեպքում հազվագյուտ են այն 

դեպքերը, երբ կուսածնությամբ զարգացող ձկնկիթից դուրս են գալիս կենսու-

նակ թրթուրներ և ապրում մինչև մանրաձկան շրջանը: Որոշ ձկների էլ բնորոշ 

է գինոգենեզը   /արծաթափայլ կարաս, մոլինեզիա/: Սա այն դեպքն է, երբ տվյալ 

տեսակների որոշ պոպուլյացիաներ ներկայացված են միայն քրոմոսոմների 

եռակի հավաք ունեցող /տրիպլոիդ/ էգերով, որոնք կարող են բազմանալ այլ, 

ազգակից տեսակների արուների հետ: Վերջիններիս սերմանբջիջները, թա-

փանցելով ձվաբջջի արտաքին թաղանթից ներս, սակայն չձուլվելով ձվաբջջի 

կորիզի հետ, խթանում են միայն ձվաբջջի զարգացումը և սաղմի ձևավորմանը: 

Արդյունքում սերնդում արտահատված չի լինում հայրական կողմի որևէ 

հատկանիշ, իսկ ծնված առանձնյակները բոլորն էլ իգական սեռին են պատկա-

նում: Այդ գործընթացի հիմքը էգերի տրիպլոիդ լինելու հանգամանքն է: 

Ձկների մեծ մասի մոտ բեղմնավորումն արտաքին է, երբ հասունացած 

սեռական բջիջներն ուղղակի թափվում են ջրի մեջ, որտեղ կատարվում է 

բեղմնավորումը և հետագա զարգացումը: Բազմացման այդպիսի ձևը ապագա 

սերնդի զարգացման տարբեր փուլերի ընթացքում ոչնչացման ավելի մեծ 

հավանականության է հանգեցնում: Այդ առումով տեսակի պահպանման ապա-

հովման համար  ձկներին բնորոշ է  մեծ պտղավետություն կամ սերնդի նկատ-
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մամբ խնամք տածելու ընդունակություն: Այն տեսակները, որոնք իրենց սերնդի 

նկատմամբ չեն տածում  որևէ խնամք կամ պաշտպանված չեն որևէ միջոցով` 

ունեն մեծ պտղավետություն: Օրինակ` ծովային գայլաձկան պտղավետու-

թյունը կարող է հասնել մինչև 200 մլն ձկնկիթի, իսկ լուսին-ձկանը` 300 մլն-ի: 

Դրան հակառակ, ձկնկիթի և թրթուրների մասին խնամք տածող կամ ձկնկիթը 

թաքցնող ձկներն ունեն շատ փոքր պտղավետություն: Օրինակ` եռափուշ փշա-

ձկնիկը դնում է մինչև 150 ձկնկիթ: Ավելի քիչ` մի հատ ձու է դնում բևեռային 

շնաձուկը, որի ձկնկիթը պատված է հաստ պատեր ունեցող արտաքին պատիճով:  

Նկատվում է որոշակի կախվածություն անհատական պտղավետության և 

ձկնկիթի չափերի միջև. որքան խոշոր են ձկնկիթները, այնքան փոքր է պտղա-

վետությունը և հակառակը` որքան մանր է ձկնկիթը, այնքան մեծ է պտղա-

վետությունը: Օրինակ` սաղմոնների մոտ ձկնկիթը կարող է ունենալ 5-8 մմ 

տրամագիծ, իսկ պտղավետությունը` 1000-10000 ձկնկիթ, իսկ արծաթափայլ 

կարասի մոտ, որի ձկնկիթն ունի 1.1-1.3 մմ տրամագիծ` պտղավետությունը 

կարող է հասնել 300000 ձկնկիթի և ավելի: 

Պտղավետության ձևավորման վրա էական նշանակություն ունի ձկների 

սննդով ապահովվածությունը: Լավ բտված և կերային ռեսուրսներով ապահով-

ված նույն չափի և տարիքի ձկների մոտ պտղավետությունն ավելի բարձր է, 

քան թերսնված ձկների մոտ:  

Բացի այդ, նույն տեսակի սահմաններում պտղավետությունը կախված է 

նաև ձկան տարիքից և չափերից: Նույն առանձնյակի  պտղավետությունը աճին 

զուգընթաց ավելանում է, իսկ դեպի ծերություն` նվազում, չնայած մարմնի 

ավելի մեծ երկարությանը: 

Տարբերում են պտղավետության որոշման մի քանի ձևեր, որոնցից առա-

վել տարածվածներն են  անհատականը կամ բացարձակը, հարաբերականը, 

աշխատանքայինը: Անհատական պտղավետությունը մեկ էգի կողմից մեկ բազ-

մացման շրջանում ձվադրած ձկնկիթի քանակն է: Օրինակ` Սևանում բնակվող 

սիգի էգը միջինում դնում է շուրջ 11000 ձկնկիթ: Հարաբերական պտղավետու-

թյունը էգի մարմնի քաշի մեկ միավորին ընկնող ձկնկիթների քանակն է: 

Վերոգրյալ օրինակի վրա դա կարելի է ցույց տալ հետևյալ կերպ: Եթե սիգի էգը 

կշռում է մոտ 400 գ և ունի 11000 ձկնկիթ, ապա նրա հարաբերական պտղա-

վտությունը կլինի 11000:400, որի արդյունքում ձկան 1 գրամ քաշի կարող է 
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ընկել մոտ 27.5 /28/ ձկնկիթ: Աշխատանքային պտղավետությունը հաշվարկ-

վում  է ձկնաբուծական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում արհես-

տական բեղմնավորման ժամանակ ստացված ձկնկիթի քանակով: 

Ձկների տարբեր տեսակների սեռահասունությունը  տարբեր  տարիքում 

է վրա հասնում: Ընդ որում արուները սովորաբար ավելի շուտ են սեռահասուն 

դառնում, քան էգերը: Կարճ կենսաշրջան ունեցող ձկներն ավելի շուտ են 

հասունանում: Օրինակ` Աֆրիկայի ժամանակավոր ջրակալներում բնակվող 

որոշ ծածանազգիներ /նոտոբրանխիուսներ, աֆիսեմիոններ, այլն/ կարող են 

սեռահասուն դառնալ մեկ-երկու ամսական հասակում: Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ այդ ձկնատեսակները բնակվում են անձրևներից գոյացող ջրամ-

բարներում, որոնք մի քանի ամիս հետո իսպառ չորանում են, իսկ նրանցում 

բնակվող ձկները ոչնչանում` չորացած տիղմի մեջ թողնելով իրենց ձկնկիթը: 

Հայաստանի ջրակալների ձկնատեսակներից մեկ տարեկան հասակում կարող 

են սեռահասուն դառնալ սպիտակաձկները, արծաթաձկնիկը, քառթակը, 

նույնիսկ կարասը, իսկ գամբուզիան` էլ ավելի վաղ` 2-3 ամսականում: Երկար 

կենսաշրջան ունեցող ձկները, որոնք կարող են ապրել մի քանի տասնյակ և 

նույնիսկ 100 տարի` ավելի ուշ են սեռահասուն դառնում: Օրինակ` թառա-

փներից սևրյուգան բնության մեջ սեռահասուն է դառնում 7-8, բելուգան և 

կալուգան` 18-20 տարեկան հասակում: Հարկ է նշել, որ նույն տեսակի ձկան 

առանձին առանձնյակների սեռահասունությունը կարող է տարբեր տարիքում 

վրա հասնել: Առաջին հերթին դա կախված է շրջապատի ջերմաստիճանից: 

Օրինակ` Արարատյան հարթավայրի փոքրիկ, արևի ճառագայթներով լավ տա-

քացվող լճակներում, որտեղ ամռանը ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 25-280C,  

արծաթափայլ կարասը սեռահասուն է դառնում կյանքի առաջին տարվա վեր-

ջին, իսկ Սևանա լճում, որտեղ ամռան ամենատաք ամիսներին առափնյա 

շրջանում ջրի ջերմաստիճանը չի անցնում 220C` կյանքի 3-րդ կամ 4-րդ տարի-

ների ընթացքում: Միաժամանակ, Արարատյան հարթավայրում մեկ տարվա 

ընթացքում կարասը կարող է մինչև 5 անգամ ձվադրել, իսկ Սևանա լճում` 2-3 

անգամ: 

Սեռահասունության վրա հասնելը սովորաբար կապված է ձկան որոշա-

կի չափեր ունենալու հետ: Որքան դանդաղ է ձուկն աճում, այնքան ուշ է նա սե-

ռահասուն դառնում:  
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Սեռերի հարաբերակցությունը տարբեր ձկնատեսակների մոտ տարբեր է, 

սակայն տեսակների մեծ մասի մոտ այն մոտ է 1:1: Բացառություն են կազմում 

գինոգենեզով բազմացող ձկները, որոնց պոպուլյացիաները կարող են ներկա-

յացված լինել միայն էգերով:  

Ձկների մեծ մասի մոտ արուների և էգերի երկրոդային սեռական հատ-

կանիշները` սեռական երկձևությունը /դիմորֆիզմ/ այնքան էլ ցայտուն արտա-

հայտված չէ: Սակայն, որոշ տեսակների, հատկապես Մալավի լճում /Աֆրիկա/ 

բնակվող ցիխլիդների որոշ տեսակների  մոտ դա հատկապես վառ է արտա-

հայտված /նկար 37/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                   ա/                                                                      բ/                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                    գ/ 

Նկար 37. Սեռական երկձևությունը ձկների մոտ. ա/ ոսկեգույն 

մելանոխրոմիս Melanochromis auratus /ներքևում արուն է, վերևում `էգը/ և բ/ լոմբարդո 

Pseudotropheus lombardo  /առջևում արուն է, հետին պլանում` էգը/, գ/մարգարտյա 

ցանը ծածանային ձկան գլխի վրա:  
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Բազմացման շրջանում տեսակների մեծ մասի, հատկապես արուների 

մոտ ի հայտ են գալիս այսպես կոչված «հարսանեկան զգեստները»: Դրանք 

շատ ծածանային ձկների և սիգերի մարմնի վրա արտահայտվում են մարգար-

տանման ցանի ձևով /նկար 37 գ/, իսկ դառնուկների և ամուրյան նրբաձկնիկի 

արուները ձեռք են բերում մարմնի վառ գունավորում, ավազային ցլիկաձկան 

արուի մարմինն ամբողջովին դառնում է թավշասև` վառ դեղինով եզրագծված 

մեջքի և հետանցքի լողակներով և այլն: Բազմացման շրջանից հետո մարմնի 

վրա առաջացած ցանը և վառ գունավորումը սովորաբար անհետանում են: 

Սաղմոնների մոտ /կարմրախայտ, հեռավորարելյան սաղմոններից` սապա-

տաձուկը, այլն/ հարսանեկան շրջանում կարող են փոփոխվել նաև ներքին օր-

գանների գործառույթները, արտաքին մարմնի` հատկապես ծնոտների ձևն ու 

կառուցվածքը: Այդ փոփոխությունները կարող են այնքան նշանակալից լինել, 

որ բազմացումից հետո ներքին օրգանները այլևս չեն վերականգնվում և ձուկը 

կարող է ոչնչանալ /սապատաձուկ/: Էլ ավելի հետաքրքրիր է բևեռային որոշ 

տափակաձկների սեռական երկձևությունը, որոնց մոտ արուներն ունեն ատա-

մանաեզր /կտենոիդ/, իսկ էգերը` հարթաշուրթ /ցիկլոիդ/ թեփուկներ: Որոշ 

խորջրյա` կարթաձկների արուներն այնքան փոքր են, որ բերանով ամրանում 

են էգերի մարմնին և, փաստորեն, վերածվում են մակաբույծների` սնվելով էգի 

մարմնի հյութերով /նկար 38/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 38. Խորջրյա կարթաձկան էգը և նրա մարմնի ստորին մասին սերտաճած արուն 

/աղբյուրը` http://aquaforum.lviv.ua/ 
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Հայաստանի ձկները, կախված ջրի ջերմաստիճանից և տարվա եղանա-

կից, կարող են բազմանալ ինչպես գարնանը և ամռան սկզբին /ծածանային 

ձկների մեծ մասը, ամառային իշխան/, այնպես էլ աշնանն ու ձմռանը /սիգ, 

կարմրախայտ, գեղարքունի/: Կան ձկնատեսակներ, որոնք կարող են բազմա-

նալ տարվա բոլոր տաք ամիսներին` մարտից մինչև հոկտեմբեր /գամբուզիա/: 

Արևադարձային երկրների ջրակալներում ձկները կարող են բազմանալ նաև 

կլոր տարին: Բազմանալու ժամկետները օրվա մեջ խիստ տարբեր են: Օրիակ` 

սաղմոնները ձվադրում են գիշերը, արծաթափայլ կարասը և ծածանը` առավել 

հաճախ վաղ առավոտյան, կողակները` առավոտյան ժամերին և այլն:  

Ըստ ձվադրման առանձնահատկությունների ձկներին բաժանում են 

երկու հիմնական խմբի` 

-  միաժամանակյա ձվադրող, 

-  բաժիններով ձվադրող: 

Միաժամանակյա ձվադրող ձկնատեսակները ձկնկիթը դնում են միան-

գամից, կարճ ժամանակահատվածում /սովորաբար` մի քանի րոպեից մինչև մի 

քանի ժամ/: Հայաստանի ձկներից այդ խմբին են պատկանում հայկական 

կարմրակնը,  սիգը: Այդ ձկների ձկնկիթը, որը պետք է դրվի այդ տարի, հասու-

նանում է միանգամից և լրիվ դուրս է թափվում: 

Մյուս ձկներն իրենց ձկնկիթը դնում են մաս-մաս, առանձին բաժիններով, 

որոնց դրման ժամանակը իրարից կարող է տարանջատված լինել մի քանի օրից 

մինչև մի քանի շաբաթ: Դրա լավ օրինակ կարող է ծառայել արծաթափայլ 

կարասը, որը Արարատյան հարթավայրի ջրակալներում կարող է մեկ տարվա 

մեջ ձվադրել մինչև 5 անգամ` ձվադրելով յուրաքանչյուր 7-15 օրը մեկ: Բաժին-

ներով են ձվադրում նաև բեղլուները, արևելյան տառեխիկը, թեփուղը /2-3 

ամգամ/, դառնուկը /մինչև 9 անգամ/: Այս ձկների մոտ ձկնկիթը ձվարաններում 

հասունանում է առանձին բաժիններով, որի արդյունքում մեկ էգի անհատական 

պտղավետությունը զգալիորեն մեծանում է, քանի որ նա մի քանի անգամ ավելի 

շատ ձկնկիթ է դնում, քանի միաժամանակյա ձվադրումով բազմացող էգը:  

Ընդհանուր առմամբ, բաժիններով ձվադրումը բնորոշ է արևադարձային 

և մերձարևադարձային շրջաններում բնակվող ձկնատեսակներին: Բարեխառն 

գոտիներում նրանց քանակը բավական քիչ է, իսկ հյուսիսային շրջաններում 

նրանք համարյա բացակայում են: 
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Կան ձկնատեսակներ, որոնք չնայած չունեն վառ արտահայտված բաժին-

ներով ձվադրում, սակայն բազմացման շրջանը կարող է երկարաձգվել մի քանի 

օր, այսինքն ձկնկիթը դուրս է թափվում մի քանի բաժիններով /բրամ, երբեմն 

ծածան/: Միաժամանակ, այն տեսակները, որոնք աշխարհագրորեն լայնորեն 

են տարածված, հյուսիային շրջաններում կարող են ձվադրել մեկ անգամ, իսկ 

հարավային շրջաններում` մի քանի /բրամ, ծածան/: 

Բաժիններով ձվադրումը նպաստում է ձկների պտղավետության մեծաց-

մանը և նրանց սննդով, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի անբարենպաստ 

պայմաններին մանրաձկների կենսունակության առավել ապահովմանը: Օրի-

նակ` ջրի մակարդակի տատանումներ ունեցող ջրակալներում առավել շատ են 

բաժիններով ձվադրող ձկնատեսակները: 

Ձկների մեծ մասի ձկնկիթը գնդաձև է: Սակայն կան տեսակներ, որոնց 

ձկնկիթը կարող է լինել ձվաձև /խամսա/, սիգարանման /ցլիկաձկներ/, նույնիսկ 

կաթիլաձև և գլանաձև /որոշ ցլիկաձկներ/: Ձկնկիթի գույնը հիմնականում 

դեղնավուն է կամ տարբեր ներբերանգներ ունեցող նարնջագույն, ինչը պայմա-

նավորված է նրանց մեջ եղած կարոտինոիդային գունանյութերով: Ձկնկիթը 

կարող է լինել նաև սև /թառափներ/ և կանաչ /ցլիկաձկներ/: Ձկնկիթի չափերը 

խիստ տատանվում են: Նրանք կարող են 1 մմ-ից ավելի փոքր լինել /որոշ տա-

ռեխներ, տափակաձկներ/, կարող են ունենալ` 1-1.5 մմ մեծություն /ծածան, 

կարաս, բեղլու, սուդակ/, 2-2.5 մմ /պերկես/, 3-4 մմ /սևամեջք տառեխ/. 4-6.5 մմ 

/կարմրախայտ, իշխան/, 90-97 /թիկնոցակիր շնաձուկ/ և այլն: 

Տարբեր էկոլոգիական պայմաններում ձվադրվող և զարգացող ձկնկիթ-

ներն ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք նպաստում են նրանց 

հարմարվողականության մեծացմանը միջավայրի պայմանների նկատմամբ 

/նկար 39/: Այսպես, ջրի շերտում զարգացող կամ պելագիալ ձկնկիթի լողունա-

կությունը ապահովվում է մի շարք առանձնահատկություններով: Դրանց են 

պատկանում  ջրի մեծ քանակությունը դեղնուցում /ծովային ձկների /շատ տա-

ռեխներ, տափակաձկներ/ պելագիալ ձկնկիթի մեջ ջրի պարունակությունը 

հասնում է մինչև 85-97 տոկոսի/, ճարպի կաթիլների առկայությունը դեղնու-

ցում և ձկնկիթի թաղանթի վրա տարբեր ելուստների ու ցցվածքների առկայու-

թյունը, որոնց շնորհիվ հեշտանում է ձկնկիթի ջրի շերտում գտնվելը: Առանձին 

ձկնատեսակների /սպիտակ և խայտաբղետ հաստաճակատներ, սպիտակ 
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ամուր/ ձկնկիթը կիսապելագիալ է, այսինքն նրանք զարգանում են հոսող ջրի 

շերտում, սակայն կանգնած ջրում սուզվում են: Տարբեր առարկաների /բույսեր, 

քարեր, այլն/ վրա դրվող ձկնկիթը սովորաբար օժտված է կպչուն թաղանթնե-

րով /թառափներ, ծածան, արծաթափայլ կարաս, այլն/ կամ ունեն թելանման 

կամ կարթանման ելուստներ, որոնցով ամրանում են սուբստրատին /ատերի-

նաներ, այլն/: Առանձին դեպքերում ձկնկիթը դրվում է միասնական ձվակույտի 

տեսքով: Օրինակ` պերկեսի ձկնկիթը շրջապատված է մածուցիկ, լորձանման 

նյութով, իսկ ձվակույտն ունի երկար ժապավենի տեսք: Սակայն, ձկների մեծ 

մասին բնորոշ է ափամերձ շրջաններում ջրակալի հատակին դրվող ձկնկիթը:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 39. Ձկնկիթներ, որոնք զարգանում են տարբեր էկոլոգիական 

պայմաններում /չափերի հարաբերակցությունը պահպանված չէ. ըստ Անիսիմովայի և 

Լավրովսկու, 1983/. А, Б – շնաձկների և թմրաձկների ձկնկիթներ, որոնք զարգանում են 

պատիճների մեջ. В–խամսայի, Г – չեխոնի, Д – օձագլխի պելագիալ ձկնկիթներ. Е – 

սիգի, Ж – կարմրախայտի ջրակալի հատակին  դրվող ձկնկիթներ. З – սայրայի, И – 

ատերինայի ստորջրյա տարբեր առարկաներին ամրացվող ձկնկիթներ:  

 

Ձկների ձկնկիթը հարուստ է սպիտակուցներով, որոնք ապահովում են  

զարգացող սաղմի աճի համար անհրաժեշտ էներգիայի շուրջ 70 տոկոսը: Ճար-

պերն ավելի քիչ են ծախսվում սաղմի զարգացման ընթացքում: Ընդ որում, հա-



 
 

88 
 

տակային ձկնկիթի մեջ էներգետիկ նյութերն ավելի շատ են, քան պելագիալ 

ձկնկիթի մեջ: 

Արու ձկների հասուն սեռական բջիջները` սպերմատոզոիդները պլազ-

մայի քիչ քանակություն ունեն: Սպերմատոզոիդը կազմված է գլխիկից, միջին 

մասից /վզիկից/ և պոչիկից /նկար 40/: Գլխիկի ձևը տարբեր և կարող է լինել 

գնդաձև, ձվաձև, կաղինաձև /ոսկրային ձկների մեծ մասը/, ցուպիկաձև /թա-

ռափներ, որոշ ոսկրային ձկներ/, նիզակաձև  /երկշունչ ձկներ/, գլանաձև /շնա-

ձկներ, վրձնալողակ ձկներ/: Գլխիկում գտնվում է կորիզը: Ոսկրային ձկների 

մեծ մասի մոտ սպրմատոզոիդները հասնում են 40-60 մկմ երկարության, որից 

գլխիկը կազմում է 2-3 մկմ: 

 
 

 

Նկար 40. Ձկների սպերմատոզոիդները. А – 

ոսկրային ձկների; Б – թառափի (ըստ 

Գինզբուրգի, 1968).  1 – կարաս, 2 – 

գայլաձուկ,  3 – ցլիկաձուկ Gobius niger, 4 – 

Cottidae ընտանիքին պատկանող ցլիկաձուկ 

(գլխիկի տեսքը տափակացած մասով և կող-

քից). a – ակրոսոմ, г – գլխիկը միջին մասի 

հետ միասին, гч – պոչիկի գլխավոր /միջին/  

մասը, кч – պոչիկի վերջնամասը: 
 

 

 

 

Սերմը, որն անջատվում է արուի կողմից, կազմված է սպերմատոզոիդ-

ներից: Սրանք  ընկղմված են սերմնահեղուկի մեջ, որն իր կազմով նման է 

ֆիզիոլոգիական լուծույթին: Նույն արուի սպերմատոզոիդները որակապես 

տարբերվում են իրարից: Դրանց ցենտրիֆուգացման միջոցով կարելի է տա-

րանջատել երեք խմբի` մանր /թեթև/, միջանկյալ /միջին/ և խոշոր /ծանր/: Հե-

տաքրքրիր է, որ խոշոր /ծանր/սպերմատոզոիդների մեջ առավել շատ են հան-

դիպում X գամետները, իսկ փոքրերի մեջ` Y գամետները: Արդյունքում, այն 

ձկնկիթից, որոնք բեղմնավորվել են խոշոր սպերմատոզոիդներով, առավելա-
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պես էգեր են ծնվում և հակառակը:  Բազմացման ժամանակ արուի կողմից ար-

տադրված սերմի քանակը և խտությունը տարբեր են տարբեր տեսակների մոտ: 

Միաժամանակ, այն կախված է նաև արտաքին և ներքին գործոններից` արու-

ների չափերից, տարիքից, բտվածության աստիճանից, բազմացման պայման-

ներից` ջերմաստիճանից, ջրի հոսանքի առկայությունից, բազմացող արուների 

և էգերի հարաբերակցությունից և այլն: 

Սերմահեղուկում սպերմատոզոիդները անշարժ են: Ջրի հետ շփվելու 

պահին նրանց նյութափոխանակությունը կտրուկ մեծանում է, և սպերմատա-

զոիդները ակտիվանալով` սկսում են բուռն շարժվել: Հանդիպելով ձկնկիթին, 

նրանք ներթափանցում են նրանց մեջ միկրոճեղքի /միկրոպիլե/ միջոցով, որին 

հաջորդում է բեղմնավորումը: Սակայն ջրում սպերմատոզոիդները կարճատև 

կյանք ունեն: Նրանց էներգետիկ պաշարները շատ արագ սպառվում են, արագ 

շարժումները` սկսում են դանդաղել, այնուհետև` դադարել, և սպերմատոզոի-

դը ոչնչանում է: Սպերմատոզոիդների երկարակեցությունը կախված է միջա-

վայրի պայմաններից` ջրի աղիությունից, ջերմաստիճանից: Աղի ջրերում 

նրանք ավելի երկար են ապրում` մինչև մի քանի օր /խաղաղօվկիանոսյան 

տառեխ/, իսկ անուշահամ ջրերում բնակվող ձկների մեծամասնության մոտ 

/ծածանազգիներ, սաղմոններ, պերկեսներ/` ոչ ավել 1-3 րոպեից: 

Համարյա բոլոր տեսակի ձկները բաժանասեռ են: Հերմաֆրոդիտ /երկսեռ/ 

կարող են լինել միայն սահմանափակ թվով ձկներ /ծովային պերկեսները և ծո-

վային կարասները/: Հազվադեպ հերմոֆրոդիտ առանձնյակներ կարող են հան-

դիպել շատ ձկնատեսակների մոտ: Ձկների մոտ կարող է փոփոխվել /ռեվերսի 

ենթարկվել/ սեռը ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ հասուն վիճակում: Անուշա-

համ ջրերի  շատ ձկնատեսակների մոտ սեռական գեղձերը ձևավորման ըն-

թացքում դեռևս սեռականապես տարբերակված չեն: Այսինքն, այդ ձկները 

իրենց զարգացման այդ փուլում կարծես թե երկսեռ են /ինտերսեկքսուալ/, 

որոնց սեռական պատկանելությունը պարզվում է հետագա զարգացման ըն-

թացքում: Առանձին ձկնատեսակների մոտ հասուն, արդեն բազմացած  արու-

ները կարող են ձևափոխվել էգերի և հակառակը /որոշ ծածանատամնավորներ, 

պերկեսակերպեր/: 
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Առանցքային բառեր 

1. Սեռական բազմացում 

2. Կուսածնություն  

3. Արտաքին բեղմնավորում 

4. Ներքին բեղմնավորում  

5. Պտղավետություն 

6. Ձվադրում 

7. Սերմնահեղուկ 

8. Հերմոֆրոդիտ ձկներ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Որոնք են ձկների զարգացման հիմնական շրջաններ և ինչպիսի բնու-

թագրական հատկանիշներ դրանք ունեն: 

2. Ինչպես է կատարվում ձկների արտաքին բեղմնավորումը:  

3. Ինչպիսին է կախվածությունը անհատական պտղավետության և 

ձկնկիթի չափերի միջև: 

4. Ինչ գործոններ են ազդում պտղավետության վրա: 

5. Ինչպես են որոշում պտղավետությունը: 

6. Ինչպես են ձվադրում ձկները: 

7. Ինչպիսի տեսք և կառուցվածք ունեն ձկնկիթները տարբեր ձկնատե-

սակների մոտ: 

8. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն ձկների սերմը և սերմնա-

բջիջները: 

9. Ինչ է հերմոֆրոդիտիզմը: 

 

Ձկների սաղմնային և վաղ հետսաղմնային զարգացումը 
 

Բեղմնավորումից անմիջապես հետո ձկնկիթի թաղանթներն հպվում են 

դեղնուցի մակերեսին: Այնուհետև, ցիտոպլազմայի արտաքին շերտում գտնվող 

կորտիկալային ալվեոլները /բշտիկները/ պայթում են, և նրանց պարունակու-

թյունը լցվում է թաղանթի տակ` տարանջատելով դեղնուցը թաղանթներից: 

Սկսվում է ձկնկիթի ուռճեցումը /ջրով լցվելը/, որի ընթացքում դեղնուցի և թա-

ղանթների միջև ձևավորվում է հեղուկով լցված մերձդեղնուցային /պերիվիտե-
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լինային/ տարածությունը, իսկ թաղանթները դառնում են ավելի ամուր: Այդ 

ամենն ապահովում է սաղմի նյութափոխանակության գործընթացները և 

պաշտպանում նրան արտաքին ազդակների ազդեցությունից:  Մերձդեղնու-

ցային /պերիվիտելինային/ տարածությունը ձևավորվում է նաև բեղմնավորված 

ձկնկիթում, երբ վերջինս հայտնվում է ջրում: Եվ քանի որ այդ տարածությունը 

խոչընդոտում է սպերմատոզոիդների ներթափանցմանը, ապա նրա առաջա-

ցումից հետո ձկնկիթը կորցնում է բեղմնավորման ընդունակությունը: 

Շատ տեսակների մոտ ձկնկիթի արտաքին թաղանթն արտադրում է 

կպչուն նյութեր, որոնք օգնում են ձկնկիթին ամրանալ տարբեր առարկաների:  

Ոսկրային ձկների ձկնկիթը պատկանում է տելոլեցիտալ տիպին: Նրա 

մեջ դեղնուցն անհավասարաչափ է բաշխված: Կորիզը և պլազման գտնվում են 

անիմալ բևեռում, իսկ դեղնուցը կենտրոնանում է բջջի հակառակ` վեգետատիվ 

բևեռում: Արդյունքում կորիզի տրոհումն ընդգրկում է ոչ թե ողջ բջիջը, այլ 

միայն բլաստոսկավառակը /բլաստոդիսկ/ /սա կոչվում է ոչ լրիվ տրոհում, որի 

ընթացքում տրոհման ակոսները գտնվում են միայն բլաստոսկավառակի վրա/: 

Ձկնկիթի զարգացման արտաքին հատկանիշ է հանդիսանում պլազմայի 

կուտակումը անիմալ բևեռում և բլաստոսկավառակի առաջացումը:  Զարգա-

ցումն ընթանում է հետևյալ սխեմայով ` 

- բլաստոդիսկի տրոհում /սկզբում խոշոր, այնուհետև մանր բջիջներից 

կազմված մորուլայի առաջացմամբ/, 

- բլաստուլայի առաջացում, որի ներսում առկա է մարմնի առաջնային 

խոռոչը` բլաստոցելը, 

- գաստրուլայի առաջացում, երբ անիմալ բևեռում գտնվող բջիջները բազ-

մացման արդյունքում իջնում և ծածկում են դեղնուցը` առաջացնելով երկու 

սաղմնային թերթիկներ` էկտո և էնդոդերմաները: Գաստրուլայի ներքին խոռո-

չը աղիքի առաջնային խոռոչն է: 

- մեզոդերմի, երրորդ սաղմնային թերթիկի առաջացում, որի ներսում 

առաջանում մարմնի երկրորդային խոռոչը` ցելոմը, 

- հյուսվածքների և օրգանների սաղմնակների առաջացում սաղմնային 

թերթիկների տրոհման արդյունքում: Էկտոդերմից ձևավորվում են  ծած-

կույթները /էպիդերմիսը/, նյարդային համակարգը, էնդոդերմից` աղիքը և նրա 
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հետ կապված օրգանները, մեզոդերմից` ներքին կմախքը, մկանունքը, մաշկի 

շարակցական հյուսվածքը, աորտան և կարդինալ երակները, սիրտը և այլն: 

Ձկների սաղմնային զարգացման շրջանը չի ավարտվում ձկնկիթի միջից 

սաղմի դուրս գալով: Այն դեռ շարունակվում է նաև դրանից հետո, մինչև որ նա-

խաթրթուրը կամ ազատ սաղմը, որին բնորոշ են շնչառական, արյունատար, 

մարսողական և այլ համակարգերի կառուցվածքի սաղմնային առանձնահատ-

կություններ, անցնում է սաղմնային զարգացման եզրափակիչ փուլերը: Իսկ երբ 

սկսում են գործել խռիկային, մարսողական և այլ համակարգերը, և սաղմնային 

օրգանների գործունեությունը դադարում է, ապա ավարտվում է նաև սաղմնա-

յին զարգացման շրջանը: 

Հաջորդ` թրթուրային շրջանը սկսվում է, երբ երիտասարդ առանձնյակ-

ները սկսում են ակտիվորեն սնվել արտաքին միջավայրում գտնվող սննդով: 

Սկզբում սննդառությունը խառն է, քանի դեռ առկա է նաև դեղնուցապարկի 

մնացորդներով սնվելու հանգամանքը: Այնուհետև թրթուրները սնվում են 

միայն արտաքին կերերով /էկզոգեն սննդառություն/: Այս ընթացքում թրթուր-

ներին բնորոշ են որոշ թրութուրային օրգաններ` կենտ լողակային եզրաշերտ, 

արտաքին խռիկներ, այլն և բացակայում են հասուն ձկներին բնորոշ շատ 

օրգաններ: 

Հաջորդ` մանրաձկան անցնելու փուլի ընթացքում երիտասարդ առանձն-

յակները ձեռք են բերում հասուն ձկներին բնորոշ տեսք: Հայտնվում են թեփուկ-

ները, փորի լողակները, շնչառությունը կատարվում է բերանի միջոցով, սա-

կայն որոշ այլ օրգաններ, օրինակ` կողագիծը, կարող է դեռևս բացակայել: 

Թրթուրային օրգաններն անհետանում են: 

Օրինակի համար քննարկենք կարպի զարգացումը արհեստական 

լճակում` 20-220C պայմաններում : 

Առաջին օրվա ընթացքում ընթանում են սաղմի ձևավորմանը նախորդող 

զարգացման փուլերը: 

Առաջին փուլը բլաստոսկավառակի ձևավորումն է: Այն սկսվում է 

բեղմնավորումից անմիջապես հետո: Մոտավորապես 30 րոպե հետո ձկնկիթի 

դեղնուցի և արտաքին թաղանթի միջև առաջանում է մերձդեղնուցային տարա-

ծությունը, որը զբաղեցնում է ձկնկիթի տրամագծի 3,4 -15,4 տոկոսը: Ձկնկիթի 
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անիմալ բևեռում ձևավորվում է բլաստոսկավառակը` դեղնուցի վրա բարձրա-

ցող բաց գույնի թմբիկի տեսքով: 

Երկրորդ փուլի ընթացքում սկսվում է բլաստոսկավառակի տրոհումը: 

Այն ակոսներով բաժանվում է բլաստոմերների: Սկզբում նկատվում է խոշոր 

բջիջների մորուլա: Հետագայում, երբ բլաստոմերների քանակը մեծանում է, այդ 

բջիջների չափերը փոքրանում են: Բեղմնավորումից մոտավորապես 5 ժամ 

հետո  նկատվում է մանր բջիջների մորուլան: 

Երրորդ փուլը բլաստուլան է: Բլաստոմերները խտանում են և տեղա-

շարժվում դեպի ծայրամաս: Առաջանում է բլաստուլա, որի ներսում առկա է 

խոռոչ` բլաստոցելը: Դեղնուցը ներփքում է առաջացնում իրեն ծածկող բլաս-

տոդերմային ընդառաջ: 

Չորրորդ փուլը գաստրուլան է: Անիմալ բևեռի բջիջների հետագա զար-

գացման ընթացքում դեղնուցն արտաքինից աստիճանաբար պատվում է դեպի 

վեգետատիվ բևեռ շարժվող բլաստոմերներով: Առաջանում է սաղմնային հան-

գույցը, ձևավորվում են սաղմնային թերթերը, իսկ դրանցից էլ` օրգանների 

սաղմնակները:  

Բեղմնավորման առաջին օրվա վերջում ձկնկիթում ձևավորվում է դեղնու-

ցի վրա թափանցիկ սաղմնային շերտի տեսք ունեցող սաղմը: Առաջանում են 

գլխային և իրանային բաժինների սաղմնակները: Ի հայտ են գալիս սաղմնային 

նյութի այն հատվածները, որոնք սկիզբ են տալու քորդային, միոտոմներին, 

աղիքային էնտոդերմին, նյարդային և օրգանների այլ համակարգերին /նկար 41/: 

 

 

 

 

Նկար 41. Կարպի ձկնկիթի զար-

գացումը /ըստ Անիսիմովայի և Լավ-

րովսկու, 1983/. А – նոր ձվադրված 

ձկնկիթը, Б – բլաստոսկավառակի 

տրոհման սկիզբը /խոշոր բջիջների 

մորուլա, В – փոքր բջիջների մորու-

լա, Г – բլաստուլա; Д – դեղնուցապա-

տում, Е – օրգանների ձևավորում: 
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Երկրորդ օրվա ընթացքում ընթանում են ստորև նշված երեք փուլերը: 

Հինգերորդ  փուլը օրգանների ձևավորումն է /օրգանոգենեզ/: Սաղմը մե-

ծանում է չափերով: Նրա մարմինը հաստանում է և օղակաձև տեսք ընդունում, 

որի արդյունքում պոչային բաժինը և գլուխը գտնվում են իրար մոտ` մի փոքր 

չհասնելով իրար: Ձևավորվում են մարմնի գլխային, իրանային, պոչային բա-

ժինները և հիմնական օրգաններն ու դրանց նյարդային, մկանային, մարսո-

ղական և այլ համակարգերը: Բեղմանվորումից մոտավորապես 28 ժամ հետո 

գլխային բաժնում լավ տեսանելի գլխուղեղը: Իրանային բաժնում սկսում է քոր-

դայի հատվածավորումը: Մոտավորապես 32 ժամ հետո լավ նկատելի է լողա-

կային եզրաշերտը, որը սկիզբ է առնում իրանի հետին մասի մեջքային մասում: 

Վեցերորդ փուլի ընթացքում սկսվում են սաղմի նյարդամկանային շար-

ժումները: Սաղմը ժամանակ առ ժամանակ սկսում է ցնցվել, իսկ այնուհետև` 

պարբերաբար պտտվում է ձկնկիթի թաղանթի ներսում: Քանի որ սաղմն այդ ըն-

թացքում շնչում է մարմնի մակերեսով /շնչառության հատուկ օրգանները դեռևս 

բացակայում են/, ապա մերձդեղնուցային հեղուկի խառնվելը այդպիսի պտույտ-

ների ընթացքում նպաստում է սաղմի գազափոխանակության բարելավմանը: 

Սաղմն այնքան է մեծանում, որ նրա պոչային բաժինը սկսում է պարու-

րաձև  շրջապատել դեղնուցը: Գլխային բաժնում երևում են հոտառական փո-

սիկները, աչքերի բները, ոսպնյակները, օտոլիտները: Աչքերում հայտնվում է 

հատիկավոր մելանինը: Սրտախողովակը բաբախում է, սակայն արյան ձևա-

վոր տարրերը դեռևս բացակայում են: Լավ երևում է մարսողական խողովակը: 

Դեղնուցապարկը ստանում է տանձաձև տեսք: 

Յոթերորդ փուլի ընթացքում սկսում է գործել սաղմնային շնչառական հա-

մակարգը, երբ շնչառական օրգանների դեր կատարում են արյունատար անոթ-

ների ցանցը: Արյան շիճուկում սկսում են հայտնվել արյան ձևավոր  տարրերը: 

Հայտնվում են կրծքային լողակները: Աչքերի գունավորումն ավելի է մգանում: 

Մոտավորապես 54 ժամ հետո աղիքի վերին մասում հայտնվում են գունանյու-

թերով հարուստ /պիգմենտային/ բջիջները, որոնք շուտով ծածկում են սաղմի 

գլխային, մեջքի, փորի բաժինները և դեղնուցապարկը: Գլխի վրա երևում են 

խռիկային կափարիչների սաղմնակները: Գլխի և դեղնուցի վրա հայտնվում են 

ձկնկիթից դուրս գալու գեղձիկները:  
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Բեղմնավորումից հետո երկրորդ օրվա վերջում և երրորդ օրվա սկզբում 

սկսվում է ձվաթաղանթի ներսում սաղմի զարգացման վերջին` ութերորդ փու-

լը: Մեծանում են մարմնի բոլոր բաժինները և օրգանները: Սաղմի գլուխը մա-

սամբ անջատվում է դեղնուցապարկից: Լսողական բուշտերում տեսանելի են 

կիսաբոլոր խողովակները: Լավ երևում է բերանային փոսիկը /բերանը բաց է, 

անշարժ/: Ձևավորվում է խռիկաբերանային ապարատը: Գլխի առջևի մասում 

երևում են այն բջիջները, որոնք ձևավորում են սոսնձող գեղձերը: Կրծքային լո-

ղակների հիմքերը թեք են դասավորված մարմնի առանցքի նկատմամբ: Լողա-

կային եզրաշերտում սկսում են տարբերակվել մեջքի, պոչի և հետանցքի տե-

ղամասերը: Մարմնի գույնն ավելի է մգանում: 

Բեղմնավորումից մոտ 78 ժամ հետո սկսվում է թրթրուրների զանգվա-

ծային դուրս գալը ձկնկիթից: 

Դուրս եկած նախաթրթուրները /զարգացման A կամ վերջին սաղմնային 

փուլ/ ունեն մոտ 5,0-5,2 մմ երկարություն: Նրանց հատուկ է տանձաձև մեծ դեղ-

նուցապարկը և ուղիղ քորդան: Գլուխը մի փոքր թեքված է դեպի ներքև: Լավ 

երևում են մարմնի հատվածները /սեգմենտները/, որոնց քանակը սովորաբար 

38-ն է: Մարմնի 9-րդ հատվածից սկսած սաղմի մեջքի մասով ձգվում է լողակա-

յին եզրաշերտը, որը ներառում է նաև սաղմի պոչային և հետանքային մասերը: 

Լողակային եզրաշերտը նեղ է, բաժինների չի բաժանվում, թափանցիկ է, մեջքի 

և հետանցքի տեղամասերում` հարուստ արյունատար անոթներով: Կրծքային 

լողակները շարժուն են: Աչքերը խիստ մգացած են: Մարմնի վրա ցրված են 

մուգ պիգմենտային բջիջներ: Գլխի վրա և մեջքին առկա են դեղնավուն գունա-

նյութ պարունակող բջիջներ: 

Սաղմը գլխի առջևի մասում ունի սոսնձող գեղձ, ինչը նրան թույլ է տալիս 

ամրանալ որևէ ստորջրյա առարկայի: Թափանցիկ մարմնի միջից երևում են 

սիրտը, դեռևս լուսածերպ չունեցող աղիքը, ոչ լրիվ ձևավորված խռիկային 

ապարատը, լսողական պատիճում գտնվող երկու օտոլիտները: Բերանը բաց է, 

ունի փոսիկի տեսք: 

Ձկնկիթից դուրս գալու առաջին օրվա ընթացքում սաղմերը պարբերա-

բար շարժվում են: Անշարժ ու հանգիստ կախված լինելով ստորջրյա առարկա-

ներից, նրանք այնուհետև կտրուկ պոկվելով սուբստրատից, կատարում են որ-
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դանման շարժումներ ու նորից կպչում սուբստարատին: Այսպիսով, իրար են 

հաջորդում շարժման և հանգստի վիճակները:   

Սաղմերի զարգացումը բավական արագ է ընթանում, և կյանքի առաջին 

օրվա վերջին, միջինում հասնելով 6 մմ երկարության, նրանց դեղնուցապարկը 

խիստ ներքաշվում է:  

Երկրորդ օրվա վերջում, մարմնի 5.9-6.7 մմ երկարության դեպքում, սաղ-

մերն արդեն ունեն փոքրիկ դեղնուցապարկ: Նրանք արդեն չեն ամրանում սուբ-

ստրատին և մշտապես լողում են: Երրորդ օրվա ընթացքում /զարգացման  B 

կամ առաջին թրթուրային փուլ/, մարմնի 6.2-7.8 մմ երկարության դեպքում, 

թրթուրների դեղնուցապարկում շատ քիչ դեղնուց է մնում: Լողակի եզրաշերտի 

վրա սկսում են հայտնվել մեզենքիմային թելիկներ: Պիգմենտային բջիջների 

թիվը գնալով ավելանում է: Խռիկային կափարիչը ծածկում է խռիկային աղեղ-

ների մի մասը: Կրծքային լողակների հիմքի հորիզոնականից դառնում է ուղ-

ղահայաց: Արյունը սկսում է գունավորվել` ձեռք բերելով թույլ դեղնավարդա-

գույն նրբերանգ: Աղիքը մի փոքր ոլորված խողովակ է հիշեցնում և արդեն սնա-

մեջ է: Թրթուրներն օդ են կուլ տալիս, որի շնորհիվ լողափամփուշտը /հետին 

խցիկը/ լցվում է դրանով և սկսում է լավ երևալ: Լողափամփուշտի օդով լցվելը 

օգնում է թրթուրների ավելի հեշտ տեղաշարժմանը: Բերանային ապարատի 

որոշ մասեր կարող են շարժվել: Բերանը տեղաշարժվում է դեպի դնչի ծայրը: 

Թրթուրները սկսում են ակտիվ սնվել արտաքին միջավայրում գտնվող սննդով: 

Այս շրջանում դեռևս շարունակվում է նաև դեղնուցարկի մնացորդներով սըն-

վելը, այսինքն սննդառությունը խառը տիպի է: 

Կյանքի 4-րդ օրը /զարգացման  C1 կամ երկրորդ  թրթուրային փուլ/ 

թրթուրների երկարությունը հասնում է 5.5-9.0 մմ-ի: Դրանցից ամենափոքրիկ-

ները դեռևս ունեն դեղնուցապարկի մնացորդներ: Բերանը կարող է լրիվ փակ-

վել: Այն թրթուրների մոտ, որոնք հասել են 8.3 մմ երկարության, քորդայի հե-

տին ծայրը` ուրոստիլը, սկսում է թեքվել դեպի վերև: Լողակային եզրաշերտի 

պոչի բաժնում ճառագայթների սաղմնակները սկսում են մեծանալ: Լողակային 

եզրաշերտը մեջքի մասում սկսում է բարձրանալ: Այստեղ նկատվում են մեզեն-

քիմային բջիջների կուտակումներ: Նման կուտակումներ նկատվում են նաև 

ապագա հետանցքի լողակի տեղում: Պոչի մոտ լողակային եզրաշերտը ավելի է 

նեղանում, որով և նկատվում է ապագա պոչի լողակի սահմանները: Պիգմենտա-
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յին բջիջները սկսում են բազմաթիվ դառնալ: Դրանք խոշոր են ու ցրված ողջ 

մարմնի վրա: Խռիկային կափարիչները խոշորանում են: Թրթուրներն արդեն 

սնվում են ստորակարգ խեցգետնակերպերով` ցիկլոպներով, բոսմիններով և այլն: 

Կյանքի 5-րդ օրը /զարգացման  C2 կամ երրորդ  թրթուրային փուլ/` 7.0-

10.1 մմ երկարության դեպքում թրթուրները նախկին փուլերից տարբերվում են 

ավելի վեր թեքված ուրոստիլով, հետերոցերկալ պոչով, պոչային բաժնում 

ձևավորված ճառագայթներով, ծնոտների վրա եղջերային ատամների առկայու-

թյամբ: Լողակային եզրաշերտի մեջքի և հետանցքի բաժիններում մեզենքիմայի 

կուտակումները դառնում են ավելի խիտ: Կերակրագնդիկում բացի անիվաոր-

դերից, խեցգետնակերպերից հանդիպում են նաև միջատների` խիրոնոմիդների 

պլանկտոնային թրթուրներ: 

Կյանքի 6-րդ օրը` մարմնի 8.2-11.3 մմ երկարության դեպքում, թրթուր-

ներն իրենց ընդհանուր տեսքով ավելի շատ մանրաձկնիկ են հիշեցնում, քան 

թրթուրի: Կլորավուն գլուխը երկարում է, իսկ խռիկային կափարիչները ծած-

կում են բոլոր խռիկային աղեղները: Լողակային եզրաշերտի պոչի բաժինն 

ավելի հստակ է սահմանազատվում, իսկ մեջքի և հետանցքի լողակների բա-

ժիններում` մեզենքիման էլ ավելի է խտանում:  Թրթուրի մարմինը ավելի քիչ է 

թափանցիկ դառնում, սեգմենտներն ավելի վատ են երևում, այն էլ միայն մարմ-

նի հետին բաժնում: 

Կյանքի 8-րդ օրը թրթուրները հասնում են 10-12.8 մմ երկարության: 

Նրանցից փոքրներն արդեն անցել են զարգացման D1 կամ չորրոդ  թրթուրային 

փուլը, իսկ խոշորները` D2  կամ հինգերորդ թրթուրային փուլը: Ուրոստիլը խիստ 

թեքվում է դեպի վեր` համարյա թե ուղիղ անկյուն կազմելով պոչային լողակի 

ճառագայթների նկատմամբ: Լողափամփուշտի երկու խցիկներն էլ լցված են 

օդով:  Փորի լողակների տեղում հայտնվում են մաշկային ելուստներ: Լողակային 

եզրաշերտը հստակ տարբերակված է: Նրա մեջքի բաժինն արդեն ճառագայթներ 

ունի, իսկ հետանքի բաժնում նույնպես սկսում են հայտնվել ճառագայթների 

սաղմնակները: Լավ երևում են գանգի ոսկորները: Առավել խոշոր մանրաձկների 

մոտ պոչի բաժինը ներկայացված է հոմոցերկալ պոչային լողակով: Հայտնվում է 

պոչի լողակի կտրվածքը, որը բաժանում է նրան վերին և ստորին բլթերի: Մեջքի 

լողակը նույնպես լրիվ ձևավորված է: Կրծքի և փորի լողակները դեռ չունեն 
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ճառագայթներ: Ողջ մարմինը խիստ պիգմենտավորված է: Բերանը դառնում է 

շարժունակ: Աղիքը թույլ է ոլորված, նկատվում է առաջին օղակը: 

Կյանքի 11-րդ օրը` մարմնի 11.1-16.0 մմ երկարության դեպքում` լողակա-

յին եզրաշերտի մեջքի և հետանցքի մասերը լողակների տեսք են ձեռք բերում: 

Փորի լողակների բլթակները ավելի են խոշորանում, բայց դեռևս ճառագայթներ 

չունեն: Աղիքում արդեն ձևավորվել է առաջին օղակը: 

Կյանքի 13-րդ օրը` մարմնի 12-13 մմ երկարության դեպքում լողակային 

եզրաշերտը հազիվ նկատելի է լողակների միջև: Մարմինը համարյա անթա-

փանց է, միայն աղիքն է թույլ լուսաթափանց: 

Կյանքի 14-րդ օրը /զարգացման  E կամ վեցերորդ  թրթուրային փուլ/`  

մարմնի 15-20 մմ երկարության դեպքում` լողակային եզրաշերտի հետքերն 

արդեն անհետացած են: Փորի և կրծքային լողակներում առկա են ճառագայթ-

ները: Մարմինն անթափանց է և համարյա թե ամբողջովին ծածկված պիգմեն-

տային բջիջներով: Աղիքում ձևավորվում է երկրորդ օղակը: Դեռևս բացակա-

յում են թեփուկները /նկար 42/: Այս փուլում հետագա զարգացման համար 

մանրաձկներին տեղափոխում են լճակներ: 
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Նկար 42. Կարպի զարգացումը ձկնկիթից դուրս գալուց հետո /ըստ 

Անիսիմովայի և Լավրովսկու, 1983/. А – նոր դուրս եկած նախաթրթուրը, l=5,0 մմ; Б – 

թրթուրը, l = 7,5 մմ (3-րդ օր), В – թրթուր, l = 8,5 մմ (4-րդ օր), Г – թրթուր, l = 12,5 մմ (8-րդ 

օր); Д – թրթուր, l = 16 мм (14-րդ օր) 

 

Ձկնկիթի զարգացման երկատևության հաշվարկման համար օգտագոր-

ծում են “աստիճանաօր” հասկացությունը: Դա ինկուբացիայի միջին ջերմաս-

տիճանի և ձկնկիթի զարգացման օրերի ածանցյալն է: Այն ընդհանուր պատ-

կերացում է տալիս այն ջերմության մասին, որն ահրաժեշտ է թրթուրներին 

ձկնկիթից դուրս գալու համար: Այն կայուն մեծություն չէ և տարբեր արժեքներ 

ունի տարբեր ջերմաստիճանների դեպքում: Օրինակ` կարպի զարգացումը 

տևում է 54-126 աստիճանաօր, ծիածանախայտինը` 330-400: Դա նշանակում է, 

որ կարպի համար 200C-ի դեպքում ձկնկիթի զարգացումը կարող է ընթանալ 3-

6 օր, իսկ ծիածանախայտի համար 100C-ի դեպքում` 33-40 օր: Անբարենպաստ 

պայմանների դեպքում, օրինակ` թթվածնի պակասի դեպքում, զարգացման 

տևողությունը կարող է երկարել: Ձկնկիթի ինկուբացիան առավել հաջող է ըն-
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թանում օպտիմալ ջերմաստիճանի դեպքում: Ավելի բարձր ջերմաստիճանի 

դեպքում չնայած այն ավելի արագ է ընթանում, սակայն թրթուրները և մանրա-

ձկները հաճախ մանր են ու թերզարգացած: Եվ հակառակը, ցածր ջերմաստի-

ճանի դեպքում թրթուրները չնայած ավելի խոշոր են, սակայն խաթարվում է 

նրանց ձկնկիթից դուրս գալու գործընթացը: Ջերմաստիճանի շեղումների 

արդյունքում բարձրանում է այլանդակությունների, ոչ կենսունակ առանձնյակ-

ների թիվը` մարմինը կարճանում է, ողնաշարը` թեքվում, առաջանում է 

ջրգողություն  և այլն: 

Առանցքային բառեր 

1. Սաղմնային զարգացում 

2. Սաղմ  

3. Դեղնուցապարկ  

4. Բլաստոդիսկ /բլաստոսկավառակ/ 

5. Բլաստուլա 

6. Գաստրուլա  

7. Սաղմնային թերթիկներ  

8. Էկտոդերմ 

9. Էնդոդերմ 

10. Մեզոդերմ  

11. Հետսաղմնային զարգացում 

12. Թրթուր 

13. Աստիճանաօր  

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի փոփոխությունների է ենթարկվում ձկնկիթը բեղմնավորումից 

անմիջապես հետո: 

2. Ինչ ընդհանուր սխեմայով է ընթանում ձկնկիթի զարգացումը:  

3. Ինչպես է ընթանում ձկների սաղմնային զարգացումը ձկնկիթի ներսում: 

4. Ինչպես է ընթանում ձկների սաղմնային զարգացումը ձկնկիթից դուրս: 

5. Ինչպես է ընթանում կարպի սաղմնային և հետսաղմնային զարգացումն 

ըստ փուլերի: 

6. Ինչ է աստիճանաօրը և ինչպես է այն հաշվարկվում տարբեր ձկնատե-

սակների համար: 
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Ձկների սննդառությունը և բտվածությունը 

 

Սննդառությունը կարևոր դեր է կատարում ձկների կենսագործունության 

բոլոր այն փուլերում, որոնք կապված են շարժման, աճի, հասունացման, բազ-

մացման հետ: Ձկների անհատական զարգացման ընթացքում տարբերում են 

սննդառության երկու տիպ` ներքին` էնդոգեն /իրականացվում է օրգանիզմի 

ներքին պաշարների հաշվին/ և արտաքին` էկզոգեն / իրականացվում է ար-

տաքին միջավայրում գտնվող սննդի հաշվին/: 

Ձկների մեծամասնությունը կյանքի զգալի մասը սնվում է էկզոգեն տի-

պով:  Սակայն բոլոր ձկները կյանքի առաջին շրջանում` ձկնկիթում և թրթու-

րային վաղ փուլերում սնվում են դեղնուցապարկում առկա դեղնուցի և 

ճարպերի պաշարների հաշվին /էնդոգեն սննդառություն/: Հասուն ձկների մոտ 

ևս նկատվում է էնդոգեն սննդառության շրջաններ` նախկինում կուտակված 

ճարպի պաշարների հաշվին: Մասնավորապես, դա արտահայտվում է ձկների 

ձմեռելու, բազմացման չուերի /միգրացիաների/ իրականացման ընթացքում: 

Ձմեռելու ընթացքում էնդոգեն սննդառությունն ապահովում է ձկան նյութափո-

խանակության գործընթացները, իսկ բազմացման միգրացիաների ժամանակ 

ապահովում է ինչպես տեղափոխումների, այնպես էլ սեռական գեղձերի հա-

սունացման համար էներգետիկ ծախսերը: 

Ըստ սննդառության բազմազանության ձկների մեջ տարբերում են միա-

կեր կամ մոնոֆագ /մեկ տեսակի սնունդ օգտագործող/, ստենոֆագ /խիստ սահ-

մանափակ սննդային օբյեկտներ օգտագործող/ և բազմակեր կամ պոլիֆագ 

/բազմազան և տարատեսակ կեր օգտագործող/  տեսակներ:  

Ըստ սննդառության ձևերի ձկներին դասակարգում են խաղաղասեր և գի-

շատիչ խմբերի: Խաղաղասեր ձկնատեսակները կարող են սնվել անողնաշա-

րավորներով, բուսականությամբ, դետրիտով: Այս խմբում են ընդգրկվում`  

- խաղաղասեր կենդանակերները` պլանկտոնաֆագերը /պլանկտոնով 

սնվողները` տառեխներ, որոշ սիգեր, ծածանատամանավորներ, մանր ծածա-

նայիններից շատերը/ և բենթոսաֆագերը /բենթոսով սնվողները`բրամ, որոշ 

սիգեր/, 

- բուսակերները /ֆիտոֆագերը` հաստաճակատներ, սպիտակ ամուր, 

այլն/, 
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- դետրիտակերներ /դետրիտոֆագեր` կողակներ, հասուն արծաթափայլ 

կարաս և այլն/: 

Գիշատիչները սնվում են ձկներով և այլ ողնաշարավորներով /շնաձկներ, 

թյուննոսներ, գայլաձկներ, այլն/: 

Վերոգրյալ ստորաբաժանումը պայմանական է, քանի որ շատ ձկներ 

ամենակեր են /ծածան, կարպ/, իսկ բենթոսակերները կարող են սնվել պլանկ-

տոնով, խաղաղասեր կենդանակերները` կարող են վերածվել գիշատիչների 

/կարմրախայտ/ և այլն: 

Տարբեր ձկնատեսակների հարմարվողականությունը սննդի որոշակի 

տեսակին առավել հստակ արտահայտվում է մարսողական համակարգի` բե-

րանի, խռիկային ապարատի, կլանի, աղիքի կառուցվածում: Անհատական 

զարգացման ընթացքում սննդի մի տեսակից մյուսին անցնելը զուգորդվում է 

այդ համակարգի ձևաֆիզիոլոգիական փոփոխություններով: Սննդառության 

բնույթի փոփոխությունը պայմանավորված է մի շարք կենսաբանական /բիո-

տիկ/ և ոչ կենսաբանական /աբիոտիկ/ գործոններով` տարիքից, սեռից, հասու-

նացման աստիճանից, առողջական վիճակից, տարվա եղանակից և այլն: 

 

Ձկների սննդառության տարիքային առանձնահատկությունները: Ձկների 

էկզոգեն սննդառությունը սկսվում է ձկնկիթից դուրս գալուց որոշ ժամանակ 

անց, երբ լրիվ անհետանում է դեղնուցապարկը: Քանի որ ձկների մեծ մասի նո-

րածինները չափերով շատ փոքր են, ապա նրանք կյանքի առաջին շրջանում 

սնվում են կենդանական պլանկտոնի /զոոպլանկտոնի/ փոքրիկ ներկայացու-

ցիչներով` միաբջիջ կենդանիներով, անիվաորդերով, խեցգետնակերպերի 

նաուպլյուսներով, այլն: Հետագա զարգացման ընթացքում ձկների նախասի-

րությունները սկսում են փոփոխվել: Մի մասը մինչև կյանքի վերջ մնում է որ-

պես պլանկտոնաֆագ /արծաթաձկնիկ, շատ սիգեր/, մյուսները սկսում են սնվել 

բույսերով /հաստաճակատ, սպիտակ ամուր, այլն/, հատակամերձ օրգանիզմ-

ներով` բենթոսով /ծածան, սև ամուր, այլն/, ձկներով /գայլաձուկ, սուդակ, այլն/: 

Ձկների աճի հետ զուգընթաց սննդային օբյեկտների տեսականին մեծանում է: 

Օրինակ` կարմրակնը /վոբլա/ սկսում է սնվել բուսական և կենդանական 

պլանկտոնով, այնուհետև սնվում է ավելի խոշոր կենդանական պլանկտոնով, 

հետո էլ հատակամերձ օրգանիզմներով, գլխավորապես խիրոնոմիդային 
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մոծակների թրթուրներով, իսկ դառնալով սեռահասուն` հիմնականում սկսում 

է սնվել փափկամորթներով: 
 

Ձկների սննդառության եղանակային առանձնահատկությունները: 

Տարվա ընթացքում ձկների սննդառության բնույթը ենթարկվում է էական փո-

փոխությունների: Դրանք առաջին հերթին կապված են ջրի ջրեմաստիճանի, 

ինչպես նաև որոշակի շրջանում բնակվող սննդային օրգանիզմների կազմի, 

քանակի և մատչելիության սեզոնային փոփոխությունների հետ: Օրինակ` 

կարմրախայտը ձմռանը և ուշ աշնանն առավել շատ սնվում է հատակային օր-

գանիզմներով` միջատների թրթուրներով, գամարուսներով, որդերով, փափ-

կամորթներով, ապա ամռանը նրա սննդակարգում սկսում են գերակշռել ջրի 

մակերսին թափված միջատները: 
 

Ձկների սննդառության կախվածությունը ապրելավայրից: Տարբեր 

ջրակալներում սննդային օրգանիզմների կազմը և քանակությունը կարող է 

տարբերվել: Այդ իսկ պատճառով տարբեր ջրակալներում բնակվող նույն տե-

սակի ձկների սննդակարգը նույնպես կարող է իրարից տարբերվել: Օրինակ` 

արծաթափայլ կարասը մեծ լճերում և ջրամբարներում հիմնականում սնվում է 

դետրիտով, իսկ գետերում` բենթոսով և բույսերով: 
 

 Ձկների սննդառության առանձնահատկությունները կախված սեռային 

պատկանելությունից: Առանձին ձկնատեսակների մոտ նկատվում են տարբե-

րություններ արուների և էգերի սննդակարգում: Օրինակ` խորջրյա կարթաձկ-

ների արուները` մակաբուծելով  էգերի մարմնի վրա` սնվում են վերջիններիս 

մարմնի հյութերով, իսկ էգերը գիշատիչներ են: 

Սովորաբար ձկների սննդի քաշը կազմում է նրա ընդհանուր քաշի 2-25 

տոկոսը: Ըստ սննդի առանձին տեսակների նշանակության տարբեր ձկների 

մոտ պայմանականորեն առանձնացնում են հետևյալ հասկացությունները` 

- “նախընտրած սնունդ”, երբ 2-6 տեսակ կազմող սննդառության օբյեկտ-

ները կազմում են կերակրագնդիկի 50-70 տոկոսը,  

- երկրոդական կամ փոխարինող սնունդ, երբ 5-6 տեսակ  կազմող սննդա-

ռության օբյեկտները կազմում են կերակրագնդիկի 15-30 տոկոսը, 

- պատահական սնունդ, երբ բազմաթիվ կերային օբյեկտներ կազմում են 

կերակրագնդիկի 4-10 տոկոսը:  
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Ձկների  կողմից մեկ օրվա ընթացքում  օգտագործվող կերի քանակը 

տարբեր է: Իր մարմնի զանգվածի համեմատ մանրաձկներն ավելի շատ են ու-

տում, քան հասուն ձկները: Փոխվում է նաև ձկների սննդառության բնույթը 

բազմացման շրջանում` կախված սեռական հասունացումից: Շատ ծովային 

ձկներ բազմացման պահի մոտենալուն զուգընթաց սկսում են շատ քիչ սնվել 

կամ ընդհանրապես դադարում են սնվելուց: Դա հատկապես վառ է արտա-

հայտված անցողիկ ձկների մոտ: Օրինակ` հեռավորարևելյան սաղմոնները 

բազմանալու նպատակով  ծովից գետ մտնելուց 2-3 ամիս առաջ դադարում են 

սնվել: Սննդառությունը թուլանում է նաև ձկների հիվանդության ժամանակ: 

Մակաբույծներով հիվանդ ձկներն ավելի քիչ են ուտում և, բացի այդ, նրանց 

սննդառության ինտենսիվությունն ավելի ցածր է: 
 

Սննդառության ինտենսիվությունը: Յուրաքանչյուր ձկնատեսակի համար 

բնութագրական են այն ջերմաստիճանային միջակայքները, որոնցում սննդա-

ռությունն առավել ինտենսիվ է ընթանում կամ դանդաղում ու դադարում: Ձկան 

սննդառության վրա խիստ է ազդում ձկան ընդհանուր վիճակը: Օրինակ` 

բտվածության բարձր ցուցանիշներ ունեցող ձուկն ավելի նվազ ինտենսիվ է 

սնվում, քան հյուծվածը:  

Ինտենսիվության որոշման համար հաշվի են առնում սննդի քանակու-

թյունը, որը  տվյալ պահին գտնվում է մարսողական համակարգում, կերակր-

ման օրական պարբերականությունը և աղիներում սննդի անցման արագու-

թյունը: Սննդառության ինտենսիվության մասին ընդհանուր պատկեր է տալիս 

մարսողական տրակտի լցվածության դասիչը /ինդեքսը/: Այն իրենից ներ-

կայացնում է մարսողական տրակտում գտնվող սննդի զանգվածի հարաբերու-

թյունը մարմնի զանգվածին` արտահայտված տոկոսներով կամ պրոդեցիմիլ-

ներով /կերի զանգվածի հարաբերությունը մարմնի զանգվածին` արտահայտ-

ված տասհազարերոդական մասով և 0/000 նշանակումով/: Սննդի օգտագործման 

դասիչները, օրինակ` կարասի թրթուրների մոտ կարող են տատանվել 0-ից 

մինչև 160 0/0, իսկ զարգացման ավելի ուշ փուլերում` առավելագույն ցուցանիշ-

ները նվազագույնի հետ համեմատած կարող են գերազանցել 3-10 անգամ: 

Լցվածության դասիչը կարող է լինել ընդհանուր, եթե հաշվարկվում է կե-

րակրագնդիկի ողջ զանգվածը, կամ մասնավոր, եթե որոշվում է կերակրագնդի-

կի որևէ բաղադրիչ: Օրվա ընթացքում ձկներն անհավասարաչափ են սնվում:    
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Ակտիվ սննդառության շրջանին հաջորդում են պասիվ և նույնիսկ սնունդ 

չընդունելու շրջանները: Օրական այդպիսի ռիթմեր նկատվում են նույնիսկ 

ձկների անհատական զարգացման վաղ փուլերում: Նման ռիթմի առկայությու-

նը պայմանավորված է տվյալ ձկան կենսաբանական առանձնահատկություն-

ներով, ինչպես նաև սննդային օբյեկտների որակով և վարքագծով: Խաղաղա-

սեր ձկների, հատկապես պլանկտոնով սնվող տեսակների մոտ կերակրման 

շրջանների միջև ընդմիջումները մեծ չեն, իսկ գիշատիչների մոտ դրանք կարող 

են տևել մեկ օրից ավել:  Շատ ծածանային ձկների մոտ սննդառության օրական 

ռիթմերն ունեն երկու առավելագույն փուլ` առավոտյան և երեկոյան: Ոչ նպաս-

տավոր պայմաններում, ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությունների, կերի 

բացակայության դեպքում կերային ռիթմերը կարող են խախտվել: Ձկների կե-

րակրման ինտենսիվության վրա ազդում են նաև սննդառության հիմնական 

օբյեկտների` պլանկտոնային օրգանիզմների, կողագնացների /գամարուսների/ 

և այլ օրգանիզմների օրական միգրացիաները: 
 

Սննդակարգը /ռացիոն/: Ձկների սննդառության ուսումնասիրման հա-

մար առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել այդ կենդանիների սննդակարգը, 

այսինքն սննդի այն քանակությունը, որն ուտվում է որևէ ժամանակի հաշվար-

կով` արտահայտված մարմնի զանգվածի տոկոսային հարաբերակցությամբ: 

Առավել հաճախ որոշում են օրական սննդակարգը, բայց կարելի է հաշ-

վարկել և տարեկանը: Գոյություն ունի հաշվարկի ուղիղ մեթոդ, երբ ուղղակի 

դիտարկման միջոցով որոշվում է օգտագործված սննդի քանակը: Սննդակարգի 

հաշվարկման համար օգտագործում են նաև անուղղակի մեթոդներ, որոնք 

հիմնված են ազոտային հաշվեկշռի, օգտագործված թթվածնի, աղիքի լցման 

դասիչի, սննդի մարսման արագության հաշվարկման վրա: Օրինակ` օրական 

սննդակարգը կարելի որոշել հետևյալ բանաձևով` 

 

D=A(24/n), 

 

որտեղ D-ն օրական սննդակարգն է` տոկոսով արտահայտված,  A-ն` 

աղիքի լցվածության միջին դասիչը` տոկոսով արտահայտված, n-ը`սննդի 

մարսման արագությունը` հաշվարկված ժամերի համար: 
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Ձկան սննդակարգը կախված է մի շարք գործոններից` ձկան ֆիզիոլո-

գիական, կենսագործունեության վիճակից,  սննդի որակից, ինչպես նաև ջերմ-

աստիճանից, թթվածնի քանակից: Մասնավորապես, մեծ նշանակություն ունի 

սննդի որակը: Օրինակ` գայլաձկան մեկ տարեկան առանձնյակներն օրական 

կարող են ուտել այնքան ցիկլոպներ, որքան դրանք կարող են կազմել մարմնի 

զանգվածի 160-175%-ը: Սակավախոզան որդերով սնվելու դեպքում այդ ցուցա-

նիշները կազմում են 150-330 տոկոս, խիրոնոմիդների թրթուրներով սնվելու 

դեպքում` 150-250, ձկներով սնվելու դեպքում` 30-50%: Կարմրակնը /վոբլա/ 

օրական կարող է միզիդներ ուտել իր քաշի 17 %-ի, իսկ փափկամորթներ` 28 

%-ի չափով: Լճակային ձկների սննդակարգը կազմում է մարմնի զանգվածի 

1,5-8,0%-ը: Ընդ որում երիտասարդ ձկներն ավելի շատ ու հաճախակի են 

սնվում, քան հասունները: 

Ձկների ֆիզիոլոգիական վիճակը սնվելու ինտենսիվության վրա բավա-

կան խիստ է անդրադառնում: Ինչպես նշվեց վերևում, հյուծված ձկներն ավելի 

ակտիվ են սնվում, քան բտվածները: Շատ ձկներ ձվադրումից առաջ դադարում 

են սնվելուց: Թուլանում է սննդառությունը նաև հիվանդության ժամանակ:  

Նշանակություն ունի նաև ձկների տեսակային պատկանելությունը: 

Օրինակ` ռուսական թառափի մանրաձկներն ավելի շատ են ուտում, քան 

սևրյուգայի մանրաձկները:  

Յուրաքանչյուր ձկնատեսակ կարող է սնվել որոշակի ջերմաստիճանի 

միջակայքում, որից ներքև և վերև ձկները դադարում են սնվելուց: Օրինակ` 

կարպի համար սնվելու բարենպաստ ջերմաստիճան է համարվում 20-27oC, 

իսկ 4oC ներքև և 35oC վերև նա դադարում է  սնվելուց:  

Ձկների սննդառության անմիջական պատկերացում է տալիս մարսո-

ղական տրակտի վերլուծությունը: Որոշելով կերակրագնդիկում կերային օր-

գանիզմների տոկոսային հարաբերակցությունը, կարելի է նախապես կարծիք 

կազմել տվյալ ձկան համար տվյալ կերային օրգանիզմի նշանակության մասին: 

Սակայն ձկների կերակրագնդիկի կազմը որոշվում է ոչ միայն կերային օբ-

յեկտների առկայությամբ, այլև դրանց նկատմամբ ձկների վերաբերմունքով: 

Ձկները կերային օրգանիզմներին ոչ թե միատեսակ են վերաբերվում, այլ այս 

կամ այն չափով ընտրողաբար, այսինքն նրանք խուսափում են մի տեսակի կե-

րից և նախընտրում են մյուսներին: Պլանկտոնակեր ձկների մոտ կերի նկատ-
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մամբ ընտրողական վերաբերմունքն ավելի թույլ է արտահայտված, քանի որ 

նրանք միանգամից մեծ քանակով են որսում տարբեր տեսակի օրգանիզմներ, 

դրանց ֆիլտրելով ջրի բավական մեծ ծավալից: Բենթոսակեր ձկների մոտ, 

որոնք իրենց սնունդը մեկ-մեկ են հավաքում, կերի նկատմամբ ընտրողական 

վերաբերմունքն ավելի լավ է արտահայտված:  

Սնունդ ընտրելու ձկների ընդունակությունը ստացել է «ընտրողական 

ընդունակություն»  անվանումը, որի որոշման համար առաջարկվել է հետևյալ 

բանաձևը` 

ԸԸ=r/B, 

Որտեղ ԸԸ-ն` ընտրողական ընդունակության դասիչն է, r-ը` ձկան կերա-

կրագնդիկում կերային օրգանիզմների խմբերի տոկոսային քանակը, B-ն` այդ 

կերային օրգանիզմների խմբերի տոկոսային քանակը ջրամբարում: Ընդ որում, 

B-ի արժեքը որոշվում է ջրամբարից վերցրած օրգանիզմների նմուշների 

հաշվարկման հիման վրա:  

Ընտրողական ընդունակության մեծությունը կարող է խիստ տատանվել` 

հասնելով 0-ից մինչև մի քանի հարյուրի: Եթե ձուկը սնվում է բոլոր օրգա-

նիզմներով անխտիր, ապա կերակրագնդիկում  ջրամբարում բնակվող կերային 

օրգանիզմների հարաբերակցությունը միանման կլինի և դասիչի արժեքը հա-

վասար կլինի 1-ի: Եթե ձուկը նախընտրում է որոշակի օբյեկտ և դրան ավելի 

շատ է որսում, ապա կերակրագնդիկում դրա քանակությունն ավելի շատ կլի-

նի, իսկ դասիչը` մեկից ավելի մեծ: Եթե ձուկը խուսափում է որևէ կերային օբ-

յեկտից, ապա նրա քանակությունը կերակրագնդիկում ավելի քիչ կլինի, իսկ 

դասիչի արժեքը` մեկից ցածր /աղյուսակ 1/:  
 

 

Աղյուսակ 1.  Բենթոսակեր ձկան սննդային ընտրողականությունը 

Բենթոսային օրգանիզմների 

մասնեբաժինը, 0/0 

Ձկան վերաբերմունքը 

սննդային օբյեկտի 

նկատմամբ 

Ընտրողական 

ընդունակության 

դասիչը բենթոսում Աղիքում 

50 50 Անտարբեր է 1 

5 60 Ընտրում է 12 

50 10 Խուսափում է 0,5 
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ԸԸ-ն փոփոխվում է կախված ձկան տեսակից և վիճակից /տարիք, սեռ/, 

ինչպես նաև սննդային օբյեկտների մատչելությունից ու քանակից, ինչն իր հեր-

թին, որոշվում է տարվա եղանակով, սննդային օրգանիզմների զարգացման 

կենսաշրջաններից, կլիմայական պայմաններից և ջրակալի բնույթից: 

Քննարկելով տարբեր տեսակների փոխհարաբերությունները, առաջին 

հերթին կարևոր է պարզել այդ տեսակների վերաբերմունքը սննդային օբ-

յեկտների նկատմամբ: Ձկների երկու խմբի համար սնունդ հանդիսացող 

սննդային օբյեկտների համընկնման  համար օգտագործվում է համապատաս-

խան ցուցանիշ` կերային նմանության դասիչը: Այն հաշվարկվում է կերակրա-

գնդիկի կազմի ուսումնասիրության արդյունքում: Դուրս գրելով կերակրագնդի-

կում հանդիպող սննդային օբյեկտների քանակը /տոկոսներով արտահայտված 

երկու զուգահեռ սյունակներում, նշում են երկու տեսակի ձկներից մեկի մոտ 

հանդիպող առավել ցածր ցուցանիշները: Այդ ցուցանիշների գումարն էլ հենց 

կկազմի  կերային նմանության դասիչը: Աղյուսակ 2-ում բերված է կարասի 

երկու տեսակների կերակրագնդիկների կազմը. 
 

 

          Աղյուսակ 2. Կարասների երկու տեսակի կերակրագնդիկների կազմը, 0/0 

/ըստ Անիսիմովայի և Լավրովսկու, 1983/ 

 
 

Սննդային օրգանիզմները խմբերը Ոսկեգույն կարաս Արծաթափայլ կարաս 

Ճյուղաբեղավոր խեցգետնիկներ 24,2 39,0 

Թիաոտավոր խեցգետնիկներ 9,6 16,2 

Խիրոնոմիդների թրթուրներ 45,0 9,0 

Բույսերի մնացորդներ 14,0 - 

Այլ օրգանիզմներ 7,2 6,5 
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Համաձայն աղյուսակ 2-ի տվյալների` ոսկեգույն և արծաթափայլ կարաս-

ների կերային նմանության դասիչը կազմում է 49,3 0/0  /24,2+9,6+9,0+6,5/:  

Եթե ձկների երկու խմբի սննդի բնույթը լրիվ համընկնում է, ապա կերա-

յին նմանության դասիչը կազմում է 1000/0 , իսկ եթե լրիվ տարբերվում է` ապա  

այն կազմում է  0:  

Կերային նմանության դասիչը փոփոխվում է կախված ձկների վիճակից 

/տարիք, սեռ, այլն/, տարվա եղանակից, օրվա ժամից, կերային բազայի կազմից:  

Կերային նմանության դասիչի ցուցանիշի հետ է շաղկապված ձկների 

սննդառության ինտենսիվությունը: Դասիչի փոքր լինելու դեպքում, այսինքն 

տեսակների կողմից սննդային օբյեկտների ընտրության առավել մեծ տարբե-

րության դեպքում, սննդառության ինտենսիվությունը մեծանում է: Եթե սննդա-

յին նմանությունը մեծ է, ապա արագորեն նկատվում է սննդի պակաս, ձկների 

աճը դանդաղում է, որի արդյունքում ձկների որևէ տեսակը ճնշվում է: Այդպիսի 

վիճակ է ստեղծվում այն լճերում, որտեղ ավելի բազմաթիվ թափոնային ձկնա-

տեսակները դուրս են մղում արդյունագործական տեսակներին, քանի որ 

նրանց սննդի հիմք են հանդիսանում միանման սննդային օբյեկտները: 

Ոչ մեծ և փակ ջրամբարներում, որտեղ կերային պաշարները սահմանա-

փակ են, առավել նպաստավոր պայմաններում են հայտնվում այն ձկնատե-

սակները, որոնք սննդային օբյեկտների ավելի  շատ  տեսականի են օգտագոր-

ծում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այս կամ այն կերային օբյեկտի պա-

կասի դեպքում նրանք կարող են սնվել մյուս օբյեկտներով` խուսափելով այլ 

ձկների հետ կերային մրցակցությունից: Հայաստանի ջրակալներում այդ առու-

մով ուշագրավ է արծաթափայլ կարասը, որի քանակի կտրուկ մեծացումը ամե-

նատարբեր տիպի ջրամբարներում մասամբ արդյունք է կերային օբյեկտների 

լայն տեսականու օգտագործման հետ: Այս ձկնատեսակը, լինելով ամենակեր, 

որպես սնունդ կարող է օգտագործել դետրիտը, որի պաշարները համարյա թե 

անսահմանփակ են խոշոր լճերում և ջրամբարներում, ինչպես նաև պլանկտո-

նը, բենթոսը, բույսերը, դրանով իսկ խուսափելով այլ ձկների հետ կերային սուր 

մրցակցությունից:  
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Ձկների բտվածությունը: Տարվա ընթացքում ձկների սննդառության պայ-

մանների և բնույթի, ինչպես նաև աճի, տարիքի և սեռի հետ սերտորեն է կապ-

ված մարմնում ճարպի պարունակությունը /ճարպոտությունը/, ինչով որոշվում 

է ձկան սննդային արժեքը որպես սննդամթերք: Ընդ որում, ճարպոտության 

ցուցանիշների  տատանումները, կախված տարվա եղանակից, ավելի ցայտուն 

են արտահայտված սեռահասուն առանձնյակների մոտ, քան անչափահաս-

ների, իսկ էգերի մոտ դրանք ավելի նկատելի են, քան արուների մոտ: 

Ձկներին` մկաններում ճարպի  պարունակության առումով` բաժանում 

են չորս խմբի` 

- նիհար /մկաններում 0,2-1,20/0  ճարպ պարունակող ձկներ` գայլաձուկ, 

ցլիկաձկներ, ձողաձուկ, պերկես, սուդակ, այլն/, 

- միջին ճարպոտության /մկաններում 1,5-4,50/0 ճարպ պարունակող 

ձկներ` կարմրակն, տափակաձուկ, բրամ, ծածան/, 

- ճարպոտ /մկաններում 5-15  0/0  ճարպ պարունակող ձկներ` սաղմոններ, 

թառափներ, սկումբրիա/, 

- շատ ճարպոտ/ մկաններում 150/0-ից ավել ճարպ պարունակող ձկներ` 

օձաձուկ, քարալեզ, խամսա/: 

Եթե տարվա ընթացքում տեսակի սննդառության պայմանները բավական 

խիստ են փոփոխվում կամ տարեկան ռիթմերն ընգրկում են սովի շրջաններ 

/ձմեռում, միգրացիաներ/, ապա ձկան մարմնում պարբերաբար կուտակվում 

են ճարպի մեծ պաշարներ, որոնք ծախսվում են չսնվելու ընթացքում: Եթե 

տարվա ընթացքում տեսակի սննդառության պայմանները չեն փոխվում կամ 

քիչ են փոփոխվում, ապա նրանց ճարպոտությունը քիչ է փոփոխվում: 

Ձկների բտվածության որոշման համար, բացի քիմիական վերլուծության 

տվյալներից, հարմար է օգտվել Ֆուլտոնի բանաձևից` 

ԲԳ=P x 100/ l3, 

որտեղ` ԲԳ-ն բտվածության գործակիցն է, P-ն` մարմնի զանգվածը 

/գրամներով արտահայտված/, l-ը` մարմնի երկարությունը /սմ-ով արտա-

հայտված/: 

Քանի որ Ֆուլտոնի բանաձևում մարմնի ընդհանուր զանգվածի հետ 

հաշվարկվում է նաև սեռական գեղձերի և մարսողական օրգանների քաշը, 

որոնք կարող են ընդհանուր քաշի  զգալի մասն ունենալ, ուստի օգտագործվում 
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է նաև Կլարկի բանաձևը, որտեղ վերոգրյալ բանաձևում P-ն հաշվարկվում է 

առանց փորոտիքի /ներքին օրգանների/ կշռի: 

Ձկների մարմնի տարբեր մասերում ճարպը անհավասարաչափ է 

կուտակվում և ծախսվում, ինչը կախված է տեսակային պատկանելությունից, 

սննդառության պայմաններից: Ոչ բավարար սննդառության պայմաններում 

ձկների գծային աճը դադարում է, սակայն ճարպի կուտակումը շարունակվում 

է, ինչի արդյունքում նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում ապահովվում է 

հասուն ձկների սեռական գեղձերի զարգացումը:  Սովի մատնված ձկների մոտ 

սեռական գեղձերի ճարպը ամենավերջինն է ծախսվում, որի պատճառով էլ 

նույնիսկ ֆիզիկապես հյուծված ծնողների սերունդն ապահովված է լինում 

սննդարար նյութերով /օրինակ` ճարպը  ձկնկիթում/: 

Առավել դիմացկուն ձկների մոտ /արծաթափայլ կարաս/ նույնիսկ ձմռան 

քնի ընթացքում նյութափոխանակությունն այնպես է ընթանում, որ ձմեռման 

ավարտման փուլում նրա մարմնում ճարպի պաշարը չի պակասում: Ճարպի 

շերտի առկայությունը ձմռան ընթացքում ոչ միայն ապահովում է էներգիայի 

անհրաժեշտ քանակություն նյութափոխանակության ապահովման համար, 

այլև ապահովում է ներքին օրգանների և մկանների ջերմամեկուսացումը 

արտաքին ցուրտ պայմաններից:  Դրանով է պայմանավորված նաև այն, որ ար-

ծաթափայլ կարասները կարող են կենդանի մնալ և ձմեռել նաև սառույցի մեջ: 

Հարկ է նշել նաև, որ ճարպի գերկուտակումը վնասակար է, քանի որ այն 

խաթարում է ձկների նյութափոխանակության գործընթացների բնականոն ըն-

թացքը: 

Առանցքային բառեր 

1. Արտաքին սննդառություն 

2. Ներքին սննդառություն 

3. Մոնոֆագ ձկներ 

4. Ստենոֆագ ձկներ 

5. Պոլիֆագ ձկներ 

6. Խաղաղասեր ձկնատեսակներ 

7. Գիշատիչ ձկնատեսակներ 

8. Սննդառության ինտենսիվություն 

9. Սննդակարգ  

10. Կերային նմանության դասիչ 

11. Բտվածություն 
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Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի սննդառության ձևեր են հայտնի ձկների մոտ և ինչով են 

նրանք բնորոշվում: 

2. Ինչ խմբերի են բաժանվում ձկներն ըստ սննդառության բազմազանու-

թյան և ձևերի: 

3. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի ձկների սննդառությունը և 

ինչ գործոններից է այն կախված: 

4. Ինչ է սննդառության ինտենսիվությունը և ինչպես է այն որոշվում: 

5. Ինչ է ձկների սննդակարգը և ինչպես է այն որոշվում: 

6. Ինչ է  ձկների «ընտրողական ընդունակությունը» և ինչպես կարող է 

այն հաշվարկվել: 

7. Ինչ է կերային նմանության դասիչը և ինչպես կարող է այն 

հաշվարկվել: 

8. Ինչ է բտվածությունը և ինչպես կարող է այն հաշվարկվել: 
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Ձկների աճը և տարիքային փոփոխականությունը 

 

Ձկների աճի օրինաչափությունների, իսկ բնական ջրակալներում  նաև 

վտառների տարիքային կազմի իմացությունը պատկերացում է տալիս ձկների 

կողմից կերային բազայի օգտագործման, առավել նպատակահարմար որսի 

կազմակերպման ժամկետների և չափի մասին: Այլ կերպ, ձկների աճի օրինա-

չափությունների և նրան վտառների տարիքային կազմի իմացությունը թույլ է 

տալիս կանխատեսել վռառների կազմի և ձկնորսության չափերի մասին, իսկ 

լճակային տնտեսության մեջ հիմք է հանդիսանում տնտեսական օգտավետու-

թյան տեսանկյունից ձկների աճեցման ժամկետների որոշման, մայրական կազ-

մի հետ աշխատանքի առումով: 

Ձկների կյանքի տևողությունը և նրանց չափերը խիստ տարբեր են, բայց 

բնորոշ  տվյալ տեսակի համար: Ամենափոքր ձկների երկարությունը կարող է 

հասնել ընդամենը 7 մմ-ի, իսկ կյանքի տևողությունը` մինչև 1 տարի /պանդա-

կա` Ֆիլիպինյան կղզիներում բնակվող ցլիկաձկներ/: Առավել խոշոր ձկներից 

են` անուշահամ ջրերում բնակվող բելուգան, որը կարող է հասնել մինչև 5 մ և 

1.5 տ քաշի և ապրել ավելի քան 100 տարի, իսկ ծովային ձկներից` բևեռային և 

կետանման շնաձկները, որոնց երկարությունը կարող է հասնել 15 և ավելի մ:  

Հայաստանում ամենախոշոր ձուկը սովորական լոքոն է, որի երկարությունը 

կարող է անցնել 3 մ-ը, իսկ քաշը` մինչև 300 կգ: Ամենափոքր ձկնիկը Հայաս-

տանում կովկասյան ցլիկաձուկն է, որի հասուն առանձնյակների երկարու-

թյունը հասնում է 2.5-3 սմ-ի: Սովորաբար փոքր ձկները միջինում ավելի կարճ 

կյանք ունեն, քան խոշորները: Օրինակ` կովկասյան ցլիկաձուկն ապրում է 2-3 

տարի, մինչև 10-12 սմ երկարության հասնող սպիտակաձկները` 3-4 տարի,  30-

40 սմ երկարության հասնող արծաթափայլ  կարասները` մինչև 12 տարի, 70-80 

սմ երկարության հասնող ծածանները` 20 տարի և այլն: Հարկ է նշել, որ միայն 

որոշ առանձնյակներ են կարողանում հասնել իրենց տեսակի համար սահմա-

նային համարվող տարիքին, քանի որ ձկների մեծ է մահացության աստիճանը 

կախված ամենատարբեր պայմաններից` հիվանդություններից մինչև ձկնոր-

սությունը: Շատ տեսակներ կարող են մահանալ առաջին ձվադրումից հետո, 
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ինչպես հեռավորարևելյան սաղմոնները:  Որոշ ձկներ էլ կարող են մասնակի 

ոչնչանալ առաջին բազմացումից հետո, ինչպես գեղարքունին կամ ազնիվ 

սաղմոնը` սյոմգան: 

Նույն տեսակի պատկանող և նույն տարիքի ձկների մեծությունը տարբեր 

ջրակալներում կարող է իրարից խիստ տարբերվել արտաքին միջավայրի 

պայմանների ազդեցության ներքո: Օրինակ` Արարատյան հարթավայրում 

աճեցված ծիածանախայտը մեկ տարեկանում կարող է հասնել մինչև 1 կգ քա-

շի, իսկ բարձրադիր վայրերի լճակներում աճեցվածը` մինչև 500 գ-ի, ինչը պայ-

մանավորված է ջրի ջերմաստիճանով և կերի յուրացման ինտենսիվությամբ: 

Ձկան աճն անքաքտելիորեն շաղկապված է նրա զարգացման հետ և 

հանդիսանում է դրա դրսևորումներից մեկը: Ձկների աճի առանձնահատկու-

թյուններից մեկն այն է, որ ասիմիլացիան գերակայում է դիսիմիլացիայի 

նկատմամբ, որի պատճառով ձկներն աճում են ողջ կյանքի ընթացքում:  Ձկնե-

րին բնութագրական է նաև կերի անբավարարության կամ բացակայության 

պայմաններում նյութափոխանակության ինտենսիվության իջնելը և դրա կրկին 

բարձրանալը պայմանների բարելավման դեպքում` առանց օրգանիզմին որևէ 

էական վնաս պատճառելու: Այս ընդունակությունը թույլ է տալիս շատ ձկների 

ձմեռելու ընթացքում դիմանալ երկարատև սովին: 

Ձկների աճը բնութագրվում է մարմնի քաշի /քաշային աճ/ և մարմնի եր-

կարության /գծային աճ/ ավելացումով: Քաշային աճն ավելի շատ է ենթակա 

տատանումների, քան գծային աճը, քանի որ կախված է սննդառության պայ-

մաններից: Այդ իսկ պատճառով աճի օրինաչափություններն առավել նպատա-

կահարմար է հետևել գծային աճի հիման վրա: Սակայն, լճակային տնտե-

սություններում ձկների բուծման արդյունավետության հիմնական ցուցանիշ է 

համարվում քաշային աճը: 

Ձկների աճն անհատական զարգացման ընթացքում անհավասարաչափ է 

ընթանում:  Առաջին հերթին ձկների աճը տարբեր  է մինչ սեռահասունությունը 

և դրանից հետո: Սովորաբար մինչ սեռահասունությունը ձկներն աճում են 

ավելի արագ, քանի որ օգտագործվող սնունդը հիմնականում ծառայում է 

գծային աճի ապահովման համար: Այդ իսկ պատճառով, կյանքի առաջին 
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տարիների ընթացքում ձկան մարմնի երկարությունն ավելի է մեծանում, քան 

քաշայինը: Սեռական հասունացումից հետո գծային աճի տեմպերը դանդաղում 

են, սակայն դրա փոխարեն շարունակվում է քաշային աճը և դրա առավելա-

գույն ցուցանիշները գրանցվում են հատկապես հասուն տարիքում: Այդ 

ընթացքում օգտագործվող սննդի զգալի մասը ծախսվում է սեռական բջիջների 

հասունացման և էներգետիկ պաշարների կուտակման վրա` ապահովելով 

սեռական գեղձերի հասունացումը, ձմեռման և միգրացիաների կատարման 

հաջող ընթացքը: Օրգանիզմի ծերացմանը զուգընթաց աճը խիստ դանդաղում 

է: Սնունդը առավելապես ծախսվում է կենսագործունեության հիմնական 

գործընթացներն ապահովելու վրա:  

Վերոգրյալ հիմնական օրինաչափությունների շրջանակներում ձկների 

աճի վրա ազդում են մի շարք գործոններ` ջերմաստիճանը, կերով ապահովվա-

ծությունը, առողջական վիճակը, սեռային և տեսակային պատկանելությունը, 

այլն:  Այսպես, ձկները, որպես մարմնի կայուն ջերմաստիճան չունեցող կենդա-

նիներ, տարվա ընթացքում խիստ անհավասարաչափ են աճում: Առավել արագ 

աճի փուլերին հաջորդում են դանդաղ աճի փուլերը` տվյալ տեսակի համար 

բարենպաստ կամ անբարենպաստ արտաքին պայմանների` ջրի ջերմաստի-

ճանի, կերային բազայի  և այլ փոփոխություններին զուգահեռ: Յուրահատուկ է 

այն ձկնատեսակների աճը, որոնք ձմեռման կամ միգրացիաների ընթացքում 

դադարում են սնվելուց: Նրանց մոտ մինչև ձմեռումը կամ միգրացիայի սկիզբը 

հյուսվածքներում սկսում է ճարպ կուտակվել: Այդ դեպքում, սովորաբար ձմե-

ռումից հետո, բարենպաստ պայմանների վերականգման սկզբում այդ ձկնատե-

սակների մարմնի գծային աճ ճի նկատվում: Դրա փոխարեն սկսում է նորից 

ճարպ կուտակվել: Այդ գործընթացը շարունակվում է մինչև որոշակի բտվա-

ծության աստիճանի հասնելը, որից հետո ճարպի կուտակումը դանդաղում է և 

սկսում է ակտիվանալ սպիտակուցային աճը և դրա հետ կապված գծային աճը: 

Ձկների աճը զգալիորեն արտացոլում է սննդի որակն ու քանակը, ինչն 

անհրաժեշտ է այդ կենդանիներին: Դա լավ նկատվում է նույնիսկ նույն ծնողնե-

րից ստացված և համարյա նույն քաշն ունեցող մանրաձկների մոտ: Եթե գար-

նանը, իրենց կյանքի առաջին օրերին նրանք իրարից կարող են տարբերվել ըն-
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դամենը մի քանի տոկոսով, ապա աշնանը նրանց միջև քաշային տարբերու-

թյունը կարող է տատանվել նույնիսկ 10-20 անգամ:  Այս դեպքը կարող է նշա-

նակել, որ տվյալ ջրակալում կերային բազան անբավարար է եղել և նախնական 

փուլում մարմնի երկարության ու քաշի նույնիսկ աննշան տարբերությունները 

նպաստել են, որ առաձին առանձնյակներ սնվեն տարբեր կերպ, ինչի արդյուն-

քում նրանք աստիճանաբար սկսել են տարբերվել ինչպես չափերով, այնպես էլ 

քաշով: Սննդառության լավ պայմանները նպաստում են նաև ձկների կենսու-

նակության ու պտղավետության բարձացմանը, իսկ դրա արդյունքում` տեսա-

կի քանակի մեծացմանը: 

Ձկների անհավասար աճն իր հետքն է թողնում ոսկորների և թեփուկի 

վրա, դրանց վրա առաջացնելով նոր շերտեր /տարեկան օղակներ: Այդ առանձ-

նահատկությունն օգտագործվում է ձկների տարիքը որոշելու համար, որի հա-

մար ուսումնասիրում են թեփուկը, օտոլիտները, կմախքի առանձին ոսկորներ` 

խռիկային կափարիչը, լողակների ճառագայթները , ողերը, այլն / :  

Ձկների մեծ մասի, հատկապես ծածանայինների համար, տարիքն ու աճը 

որոշում են ըստ թեփուկների: Այն իրականացնելու համար մարմնի միջին մա-

սից, կողագծի և մեջքի լողակի միջև ընկած տարածության միջին  մասից վերց-

նում են մի քանի թեփուկ, լվանում են անուշադրի սպիրտի թույլ լուծույթում /1-

10%/, չորացնում են անձեռոցիկով և տեղադրում երկու առարկայակիր ապա-

կիների միջև և դիտում խոշորացույցով կամ բինոկուլյարով: Առավել լավ որա-

կի պատրաստուկներ ստացվում են թարմ ձկների թեփուկներից, սակայն կա-

րելի է օգտագործել և աղ դրած կամ ֆորմալինի լուծույթի մեջ գտնվող ձկների 

թեփուկները: Պատրաստուկների վրա երևում են մուգ և բաց շերտեր, որոնք 

համապատասխանում են ձկների դանդաղ և արագ աճի շրջաններին: Այսպես, 

շերտերը, որոնք առաջանում են ձկների դանդաղ աճի շրջանում, կազմված են 

մանր բջիջներից, որոնք գտնվում են իրար շատ մոտ: Վերևից ընկնող լույսի 

տակ այդ շերտերը մուգ են, իսկ տակից եկող լույսի դեպքում` բաց գույնի: 

Արագ աճի շրջանում բջիջները խոշոր են և ազատ են տեղավորված: Նրանց 

կողմից առաջացրած օղակն ավելի լայն է, վերևից ընկնող լույսի տակ ունի 

փայլատ բաց գույն, իսկ տակից եկող լույսի դեպքում` մուգ գույն: Հայաստանի 
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պայմաններում ինտենսիվ սննդառությունը և, հետևաբար, ձկների արագ աճը 

համընկնում է գարնանից աշուն ընկած ժամանակահատվածին, ինչն արտա-

հայտվում է թեփուկների վրա օղակների քանակի և ձևի վրա: Մեկ լայն և մեկ 

նեղ շերտերն իրար հետ կազմում են մեկ տարվա շրջան /նկար 13/: 

Թառափների, լոքոների, սուդակի և որոշ այլ ձկնատեսակների տարիքը 

որոշելու համար օգտագործում են կրծքային լողակների չճյուղավորված ճառա-

գայթներից ամենախոշորները, որոնց լայնակի կտրված բարակ շերտերը 

հղկում են և ամրացնում առարկայակիր ապակուն: Այլ ձկնատեսակների մոտ 

/պերկես, այլն/ առավել հարմար է որոշումն իրականացնել տափակ ոսկոր-

ների` խռիկային կափարիչի և կլեյտրումի վրա /նկար 43/: Այդ նպատակով այդ 

ոսկորները մաքրում են եռացրած ջրի մեջ ընկղմելով, ճարպաազրկում են բեն-

զինի և եթերի խառնուրդի մեջ /1:2 հարաբերությամբ/ և չորացնում: Այդպես նա-

խապատրաստում են և ողերը, որոնց հետո երկարությամբ կիսում են և դիտում 

են կտրվածքը: 
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Նկար 43. Ոսկորներ ձկան տարիքը որոշելու համար.  А - կարմրակնի կլեյտրում, Б -

բրամի կլեյտրում, В -թառափների կլեյտրում, Г - պերկեսի խռիկային կափարիչ, Д, Е - 

թառափի և սևրյուգայի լողակների ճառագայթների կտրվածք (ըստ Չուգունովայի, 

1959). 1- վերին մաս, 2- կողային գծեր,, 3 – կենտրոն, 4 – հավելյալ կենտրոն, 5-ճառա-

գայթային ակոս,   а-б` չափման գիծը /դիմացից եկող /թափանցող/ լույսի տակ/: 
 

 

Արդյունքների ավելի մեծ հավաստիության համար երաշխավորվում է 

ձկների տարիքը ստուգել վերոգրյալ մի քանի մեթոդների միաժամանակյա կի-

րառմամբ:  

 Այսպիսով, լայն և նեղ շերտերի հաջորդականությունը ձկների թեփուկ-

ների և ոսկորների վրա հայտնվում են նրանց մարմնի աճի արագության արդ-

յունքում: Ճիշտ չէ անվանել նեղ շերտերը “ձմեռային”: Եթե ձուկը ձմռանը չի 

սնվում, ապա նա չի աճում և հետևաբար օղակ չի առաջանում: Այդ օղակները 

համապատասխանում են դանդաղ աճի շրջաններին և կարող են առաջանալ 

վաղ գարնանը և ուշ աշնանը: Մյուս կողմից, ամռան շոգ ամիսներին շատ 

ձկներ դադարում են սնվելուց և ամառային քուն են մտնում, ինչը ևս կարող է 

անդրադառնալ օղակների քանակի և ձևի վրա: Այդ պատճառով թեփուկների և 

ոսկորների վրա կարող են առաջանալ լրացուցիչ /հավելյալ/ օղակներ կամ 
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“ձվադրման” նշաններ, որոնք հայտնվում են սննդառության դադարեցման կամ 

թուլացման, ձվադրման կամ դրան նախորդող շրջաններում և այլն:  

 Հավելյալ օղակների թվին է դասվում նաև առաջին` մանրաձկնային օղա-

կը, որը ձևավորվում է մանրաձկան մոտ, երբ նա պլանկտոնային սննդից անց-

նում է բենթոսային սննդառության: Այդ օղակը գտնվում է առաջին տարվա 

օղակի մեջ: 

         Այսպիսով, որպեսզի թեփուկի կամ ոսկորների միջոցով ձկան տարիքի 

ճիշտ հաշվարկման համար անհրաժեշտ է լավ իմանալ տվյալ ձկնատեսակի 

կենսաբանությունը և առաջին հերթին նրա աճի առանձնահատկությունները: 

          Ձկների տարբեր տարիքային խմբերին տարբերակելու համար ընդուն-

ված են հետևյալ  եզրույթները /տերմինները/. 

 

 

 

Տարիքային խումբը Տարեկան օղակների 

քանակը 

Նշանակման ձևը 

Մինչև մեկ տարեկաններ Բացակայում է  0+ 

Մեկամյաներ                    մեկ 1 

Մինչև երկու տարեկաններ                     մեկ   1+ 

Երկամյաներ երկու  2 

Մինչև երեք տարեկաններ երկու    2+ 

Եռամյաներ երեք   3 

և այլն   

 

Եթե հայտնի է թեփուկի կամ ոսկրի և մարմնի աճի հարաբերությունը, 

ապա կարելի է վերականգնել ձկան գծային աճը անցած տարիների ընացքում 

/աճի հակառակ հաշվարկում/:  Այս մեթոդը հայտնաբերել է նորվեգացի հետա-

զոտող է. Լեան: Նա ընդունելով, որ ձկան մարմնի և թեփուկի երկարությունը 

փոփոխվում են ուղիղ համեմատականով, այսինքն գտնվում են ուղղագիծ 

կախվածության մեջ` ln:l=Vn:V, առաջարկել է ձկան աճի հետադարձ հաշվման 

հետևյալ բանաձևը` 
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ln=l x Vn / V, 

 

որտեղ l-ը ձկան մարմնի երկարությունն է որսի պահին, V-ն ձկան թեփուկի 

երկարությունն է կենտրոնից մինչև եզրը, ln-ը` ձկան հաշվարկվող 

երկարությունն է, Vn-ը` թեփուկի կենտրոնից մինչև տվյալ տարեկան օղակը: 

 

 

Այդ կախվածությունը պատկերված է նկար 44-ում:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 44. Ոսկրային ձկան տարեկան օղակներ ունեցող թեփուկը /վերևում/ և թեփուկի 

չափերի և ձկան երկարության փոփոխությունների հարաբերակցությունը /ըստ 

Նիկոլսկու, 1974/  
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Իմանալով ձկան մարմնի երկարությունը տարբեր տարիներին, կարելի է 

հաշվարկել նաև ձկան տարեկան աճը /t/: Օրինակ` ենթադրենք, որ 5 տարեկան 

և 20 սմ երկարություն ունեցող արծաթափայլ կարասը հետադարձ հաշվարկ-

ման մեթոդով կյանքի առաջին տարվա վերջում հասել է 9 սմ երկարության, 

երկրորդ տարվա վերջում` 13, երեք տարեկան հասակում 16, չորս տարեկան 

հասակում` 18: Դա կնշանակի, որ առաջին տարվա աճը` t1-ը կազմել է 9 սմ, 

երկորդ տարվա աճը` 13սմ – 9սմ=4 սմ, այսինքն` t2 = l2-l1, երրորդ տարվա հա-

մար` 16սմ - 13 սմ= 3 սմ, այսինքն` t3 = l3-l2, չորրորդ տարվա համար` 18սմ-16սմ 

= 2 սմ, այսինքն` t4 = l4-l3 և այլն: Այս մեթոդը տալիս է համեմատելի տվյալներ: 

Է.Լեայի կողմից վերոգրյալ դրույթները հետագայում կատարելագործ-

վեցին: Ցույց տրվեց, որ որոշ ձկների մարմնի և թեփուկի աճերի միջև կապը ոչ 

թե ուղիղ է, այլ լոգարիթմական: Այդ առումով ստեղծվել են մի շարք գործիքներ, 

որոնցից մեկն էլ հանդիսանում է Մոնաստիրսկու սարքը: 

Ձկների աճի վերլուծության համար օգտվում են զանազան ցուցանիշ-

ներից` կախված կատարվող աշխատանքի նպատակից: 

Սովորաբար հաշվարկում են` 

- Քաշային կամ գծային աճը`  Wl -W0 , որտեղ  Wl –ը վերջնական մեծու-

թյունն է, W0-ն` նախնական մեծությունը, 

- Հարաբերական աճը կամ աճի տեմպը` Wl -W0/ W0  /նշանակումները 

նույնն են/, 

- Աճի հարաբերական արագությունը K /ցույց է տալիս աճը որոշակի 

ժամկետում/, ինչը որոշվում հետևյալ բանաձևով` 

K=  Wt -W0 /[ (Wt +W0/2] * t, 

որտեղ W0 –մարմնի մեծությունն է ժամանակաշրջանի սկզբում, Wt –ն` 

մարմնի մեծությունն  է ժամանակաշրջանի վերջում, t-ն` ժամանակաշրջանի 

հատվածը: 

Ձկան աճը փոխկապակցված է տարիքի հետ: Ձկները գործնականում 

կարող են աճել ողջ կյանքի ընթացքում: Սակայն, ինչպես մնացած բոլոր 

օրգանիզմների մոտ, տարիքին զուգընթաց նրանց մոտ փոփոխությունների են 

ենթարկվում բջիջների մոլեկուլային կառուցվածքը, սպիտակուցների, նուկլեի-

նաթթուների, ճարպերի հարաբերակցությունը, ֆերմենտների քանակն ու որա-

կը, համամարմինների առաջացման ընդունակությունը: Այս ամենն էապես ազ-
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դում է օրգանիզմի ողջ նյութափոխանակության վրա, այդ իսկ պատճառով  

ձկան տարբեր տարիքում այն տարբեր կերպ է ընթանում: 

 Ձկների տարիքային փոփոխականության ընդհանուր օրինաչափություն-

ները սերտորեն շաղկապված են նրանց վերարտադրողական ընդունակության 

հետ: Կյանքի երկրորդ կեսում աստիճանաբար իջնում է պտղավետությունը, 

իսկ այնուհետև, սեռական գեղձերի ապաճման հետևանքով, դադարում է բազ-

մացման ընդունակությունը: Այդ գործընթացը զուգորդվում է սեռական արգա-

սիքների և ստացվող սերնդի որակի փոփոխություններով: Այդ իսկ պատճառով, 

ձկնաբուծության մեջ մեծ նշանակություն է տրվում արտադրող ձկների 

/մայրացուների/ տարիքային կազմին, ինչն էականորեն ազդում է մանրաձկների 

աճի և այնուհետև ապրանքային ձկան ստացման արդյունավետության վրա:  

 Այսպես, կարպի վրա կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են 

տվել, որ առաջին անգամ հասունացող արուների սերմը առանձնանում է չոր 

նյութի, ճարպի առավել քիչ քանակով: Ցածր է նաև ֆոսֆորային միացություն-

ների և նուկլեինաթթուների պարունակությունը, իսկ սերմնահեղուկում կեն-

սունակ սպերմատոզոիդներն առավել քիչ են ու ցածր խտություն ունեն: Միջին 

տարիքի արուների սերմում բարձր է չոր նյութի, սպիտակուցների, ճարպերի, 

ամինաթթուների պարունակությունը: Սերմը բնութագրվում է նուլկեինաթթու-

ների և էներգետար նյութերի /լեցետին, խոլեստերին/ մեծ պաշարով, ինչը խո-

սում է նյութափոխանակության բարձր ինտենսիվության մասին: Կենսունակ 

սեռական բջիջների թիվը ամենաբարձրն է` ի համեմատ այլ տարիքային խմբե-

րի: Ծեր ձկների սերմում պարունակվում է շատ մեծ քանակությամբ ճարպ, 

լեցիտին, առավել քիչ` պղինձ, ցինկ, ռիբոնուկլեինաթթուներ /ՌՆԹ/, ցածր է 

ադենոզինեռֆոսֆորական թթվի /ԱԵՖ/ քանակությունը, ցածր է սեռական բջիջ-

ների խտությունը: 

Էգերի տարիքի մեծացմանը զուգընթաց փոփոխվում են ձկնկիթի չափերը: 

Նախ նրանք աստիճանաբար խոշորանում են, այնուհետև փոքրանում կամ 

աննշան են փոփոխվում: Փոփոխվում է նաև տարբեր չափային խմբերի պատ-

կանող ձկնկիթների հարաբերակցութոյւնը` սկզբում մեծանում է խոշոր ձկըն-

կիթների քանակը, իսկ հետո` փոքրանում: Միջին տարիքի էգերի ձկնկիթն 

առավել շատ է չոր նյութ, ճարպեր, սպիտակուցներ և նուկլեինաթթուներ /ցիս-
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տին, ցիստեին, տրիպտոֆան, հիստիդին և այլն/ պարունակում, նրանում առա-

վել  շատ են մանգանը, պղինձը և ցինկը: 

Տարբեր տարիքում ձվադրողների ձվադրման ընթացքը և սերնդի որակի 

ցուցանիշները նույնպես տարբեր են: Առաջին անգամ ձվադրողները սովորա-

բար բազմանում են ոչ ակտիվ և կարճատև կամ էլ, հակառակը, երկար ընդհա-

տումներով: Ձկնկիթն աչքի է ընկնում առավել քիչ բեղմնավորվածությամբ, 

զարգացման ընթացքում բարձր մահացությամբ, առավել երկար ինկուբացիոն 

շրջանով: Մեկ էգին ընկնող թրթուրների քանակը շատ քիչ է ու անհավասարա-

չափ: Միաժամանակ, երիտասարդ առանձնյակների սերունդը բավական վատ 

է աճում հետագա մեկ-երկու տարիների ընթացքում: 

Երկորդ անգամ բազմացող առանձնյակների մոտ բազմացումը ավելի եր-

կարատև է ու ակտիվ: Բեղմնավորված ձկնկիթի քանակը մեծանում է: Ինկու-

բացման ընթացքում ձկնկիթն ավելի քիչ է փչանում, քան առաջին անգամ ձվա-

դրողների դեպքում, բայց և այնպես ձկնկիթի փչանալը չբեղմնավորվելու արդ-

յունքում դեռևս համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ ունի: 

Միջին տարիքի բազմացող առանձնյակների մոտ բազմացումը բուռն է 

ընթանում, բեղմնավորված ձկնկիթի քանակությունն ավելի մեծ տոկոս է կազ-

մում, իսկ սաղմնային ու հետսաղմնային զարգացումն ավելի  արագ է ընթա-

նում` առանց մեծ կորուստների: 

Ծերացող ձկների բազմացումն նվազ ակտիվ է: Նրանք ձվադրում են եր-

կար ժամանակահատվածում, ընդմիջումներով: Դրված ձկնկիթն ավելի երկար 

է զարգացում, մեծանում են կորուստները նրա զարգացման ընթացքում: 

Թրթուրների դուրս գալը և ակտիվ կենսաձևին անցնելը բավական երկար է 

տևում: Մեծ չէ մեկ ծնողին ընկնող մանրաձկների քանակը, որոնք հետագայում 

ավելի մեծ քանակով են ոչնչանում:  Հետևաբար, առավել լավ արդյունքներ 

ձկնաբուծության մեջ ստանում են միջին տարիքներ ունեցող արտադրողներից 

/մայր ձկներից/: 
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Առանքային բառեր 

1. Գծային և քաշային աճ 

2. Է. Լեայի մեթոդ 

3. Հարաբերական աճ կամ աճի տեմպ 

4. Աճի հարաբերական արագություն 

5. Տարիքային խմբեր 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ նշանակություն ունի ձկների աճի օրինաչափությունների ուսում-

նասիրումը: 

2. Որքան են ապրում և ինչ չափերի են հասնում ձկները: 

3. Ինչ առանձնահատկություններ ունի ձկների աճը: 

4. Ինչ մեթոդներով է որոշվում ձկան աճը: 

5. Ինչպիսի անվանումներ ունեն ձկների տարբեր տարիքային խմբերը և 

ինչպես են նրանց նշանակում: 

6. Ինչպիսի ցուցանիշներ են օգտագործվում ձկների աճի բնութագրման 

համար: 

7. Ինչպիսի կապ կա ձկան աճի տարիքային փոփոխականության և վեր-

արատադրության ընդունակության միջև: 
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ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՁԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ձկների կարգաբանությունը և կենսաբանությունը 

 

Երկրագնդի ջրակալներում բնակվում են ավելի քան 28000 ձկնատեսակ և 

յուրաքանչյուր տարի գիտնականների կողմից նկարագրվում է ևս մի քանի 

հարյուրը /Նելսոն, 2009/: Ձկների ուսումնասիրման համար ձկներին միավո-

րում են կարգաբանական տարբեր խմբերում, որոնք հիերարխիկ սանդղակով` 

բարձրից-ստորին կամ վերից-վար ունեն հետևյալ հիմնական անվանումները` 

տիպ-ենթատիպ-վերնադաս-դաս-ենթադաս-ինֆրադաս-բաժին-ենթաբաժին-

վերնակարգ-կարգ-ենթակարգ-վերնընտանիք-ընտանիք-ենթընտանիք-ցեղ-են-

թացեղ-վերնատեսակ-տեսակ-ենթատեսակ: Տեսակի և ենթատեսակի ներսում 

առկա են նաև տարբեր, ոչ կարգաբանական նշանակություն ունեցող եզրույթ-

ներ` տոհմ, ռասա, ձև /մորֆա/ և այլն: 

Կարգաբանական հիմնական միավորն է տեսակը, որի անվանման համար 

օգտագործում են կրկնակի` երկու բառից կազմված  լատիներեն անվանում: 

Առաջին բառը ցույց է տալիս տվյալ տեսակի ցեղային պատկա-նելությունը, իսկ 

երկրորդը` տեսակային: Երկորդ բառից հետո գրվում է այն հեղինակի 

ազգանունը, որն առաջին անգամ նկարագրել է այդ տեսակին: Հեղինակի ազ-

գանունից հետո նշվում է այն տարեթիվը, երբ առաջին անգամ այդ ձկնատեսակը 

նկարագրվել է: Օրինակ` ծածանի համար դա կլինի հետևյալ կերպ` Cyprinus 

carpio Linnaeus, 1758: Այս անվանումը նշանակում է, որ Կարլ Լիննեյը 1758 թվա-

կանին գիտական աշխարհին համար պաշտոնական համարվող որևէ աշխա-

տության մեջ առաջին անգամ նկարագրել է ծածանին: Եթե հետագա տարիներին 

տվյալ տեսակը դասվել է այլ ցեղի, ապա հեղինակի անունը գրվում է 

փակագծերի մեջ: Օրինակ` կարմրակնին նկարագրել է Կ.Լինեյը որպես Cyprinus 

rutilus: Հետագայում, այլ հեղինակների կողմից կարմրակնը վերադասվել է այլ` 

Rutilus ցեղի մեջ և նրա անվանումը դարձել է Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758):  

Ենթատեսակների անվանումների համար տեսակային անվանումին 

ավելացնում են ենթատեսակայինը: Օրինակ` արծաթափայլ կարասին երկար 

ժամանակ համարում էին ոսկե ձկնիկի Carassius auratus  ենթատեսակ, որի լրիվ 

անունն է Carassius auratus gibelio (Bloch) /ներկայում որոշ գիտնականներ ար-
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ծաթափայլ կարասին դիտարկում են որպես առանձին տեսակ` Carassius gibelio 

(Bloch)/:  

Ստորև բերված ձկների կարգաբանությունը տրված է Յոզեֆ Նելսոնի 

/2009/ կողմից մշակված ձկների կարգաբանության հիման վրա: 

 

 

Ենթատիպ գանգավորներ Craniata 

Անծնոտավոր ձկներ Agnatha 

 

Պարզունակ, ջրային կենսակերպ վարող կենդանիներ են, որոնք տարած-

ված են ծովերում և քաղցրահամ ջրերում: Կմախքում չունեն ոսկրային հյուս-

վածք: Զուրկ են ծնոտներից, խռիկները պարկանման են: 

 

Վերնադաս միքսինանմաններ MYXINOMORPHI 

 

Ներկայում գտնում են, որ սրանք ողնաշարավոր կենդանիներ չեն, քանի 

որ չունեն  ողնաշարի տարրեր:  Ներկայացված են ծովային կենսակերպ վարող 

ժամանակակից մեկ դասի Myxini, մեկ կարգի Mixiniformes և մեկ ընտանիքի 

Myxidae մեջ ընդգրկված մոտ 70 տեսակով /նկար 45/: Ի տարբերություն մնա-

ցած բոլոր գանգավորների` միքսինները տարբերվում են նրանով, որ գանգում 

ունեն ընդամենը մեկ կիսաբոլոր խողովակ: Հոտառական պատիճը նույնպես 

մեկն է: Խռիկային ճեղքերը 1-16-ն են: Աչքերում ոսպնյակը և արտաքին մկան-

ները բացակայում են:  Մարմինը մերկ է, օձանման: Զույգ լողակները բացակա-

յում են: Կարող են հասնել մինչև 1.1 մ երկարության: Հիմնականում սնվում են 

մահացած կամ մահացող կենդանիներով:  Կարող են վարել նաև մակաբուծա-

յին կենսաձև`հարձակվելով խոշոր ձկների վրա ու սնվելով նրանց ներքին 

օրգաններով: Տարածված են Ատլանտյան, Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսնե-

րում և նրանց ավազաններին պատկանող ծովերում: 
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Նկար 45. Միքսինի արտաքին տեսքը մարմնի պարուրված վիճակում 

 

 

 

Ողնաշարավորներ VERTEBRATES 

Վերնադաս քարալեզակերպեր PETROMYZONTOMORPHI 

Դաս քարալեզներ PETROMYZONTIDA 

Կարգ քարալեզանմաններ Petromyzontioformes 

 

Ի տարբերություն միքսինների` քարալեզանմանները գանգատուփում 

ունեն երկու կիսաբոլոր խողովակ: Խռիկային ճեղքերը 7 զույգ են: Քթանցքը 

մեկն է: Ունեն աչքեր: Մարմինը մերկ է, օձանման: Զույգ լողակները բացակա-

յում են /նկար 46/: Կարող են հասնել մինչև 1.2 մ երկարության: Բերանը 

գտնվում է այն շրջապատող, եղջերային ատամներով պատված ձագարի հիմ-

քում: Ապրում են ինչպես ծովերում, այնպես էլ անուշահամ ջրերում: Վարում են 

մակաբուծային /ամրանալով այլ ձկնատեսակների մարմնին իրենց բերանային 

ձագարով` սնվում են նրանց արյունով և հյուսվածքներով/ կամ ազատ կեն-

սաձև: Հայտնի է շուրջ 40 ժամանակակից տեսակ: Զարգացումն ընթանում է 

կերպարանափոխությամբ: Դնում են մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հա-

զար ձկնկիթ, որից դուրս են գալիս ավազափորիկներ անունը կրող թրթուրներ, 

որոնք իրենց կառուցվածքով և կենսակերպով տարբերվում են հասուն առանձ-
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նյակներից: Հասնում են մինչև 22 սմ երկարության: 2-5 տարի հետո նրանք կեր-

պարանափոխվում են /մետամորֆոզ/ և վերածվում հասուն առանձնյակների: 

Քարալեզներին ունեն որոշ արդյունագործական նշնակություն: Նրանց 

որսում են իրենց համեղ մսի համար: Հայաստանում կարող է հանդիպել կաս-

պիական քարալեզը, որը բազմանալու համար մտնում է Քուռ և Արաքս 

գետերը: 

 

               
 

 

 

 

                     

 

 

                         ա/                                                                          բ/                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                           գ/ 

 

Նկար 46. Քարալեզներ. ա/ կասպիական քարալեզ Caspiomyson wagneri, բ/ 

ծովային քարալեզ Petromyson marinus, գ/ քարալեզներ, որոնք  բերանային ծծիչներով 

ամրացել են սաղմոնի մարմնի վրա: 
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Վերնադաս ծնոտաբերանավոր ողնաշարավորներ GNATHOSTOMATA 

Ի տարբերություն նախորդ խմբերի, սրանք ունեն ծնոտներ, որոնք առա-

ջացել են ձևափոխված խռիկային աղեղներից: Սովորաբար ունեն զույգ վեր-

ջույթներ, գանագատուփում` երեք կիսաբոլոր խողովակ, զույգ քթանցքներ: 

Խռիկները դուրս են բացվում ճեղքերի միջոցով: 

 

Դաս կռճիկային ձկներ CHONDRICHTHYES 

 

Ունեն կռճիկային, երբեմն կրաքարով հագեցած կմախք: Մաշկային 

ոսկորները բացակայում են: Մարմինը մերկ է կամ պատված  յուրահատուկ` 

պլակոիդային թեփուկով /նկար` ?/: Ունեն 5-7 զույգ խռիկային ճեղքեր: Աղիքում 

ունեն պարուրաձև փական, իսկ սրտում` մի քանի կափույրներ ունեցող զարկ-

երակային կոն: Լողափամփուշտը բացակայում է:  Բեղմնավորումը համարյա 

թե բոլոր ժամանակակից տեսակների մոտ ներքին է: Առավել հաճախ բազմա-

նում են կենդանածնությամբ այդ թվում և ձվակենդանածնությամբ, ինչպես նաև 

ձվադրությամբ: Հղիությունը կարող է տևել մինչև 2 տարի:  

Կռճիկային ձկների ժամանակակից մոտ 1000 տեսակն ընդգրկված է 2 են-

թադասում, 14 կարգում, 54 ընտանիքում, 184 ցեղում: 

 

1. Ենթադաս ամբողջագլխավորներ` HOLOCEPHALI 

Խռիկային կափարիչը ծածկում է չորս խռիկային ճեղքերը, ձևավորելով 

մեկ արտաքին խռիկային ճեղք յուրաքանչյուր կողմից: Մաշկը մերկ է: Ունեն 

մեջքի երկու լողակ /նկար 47/: Չունեն ստամոքս, կողեր: Գլխի վրա հաճախ 

ունեն կարթաձև ելուստներ: Հայտնի է ժամանակակից 33 տեսակ: Երկարու-

թյունը հասնում է մինչև 1.5 մ-ի: Ապրում են օվկիանոսներում և խոշոր ծովե-

րում, հաճախ մեծ խորությունների վրա: Բեղմնավորումը ներքին է: Բազմա-

նում են եղջերային նյութից կազմված խոշոր պատիճների մեջ դրված ձվերով: 
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Նկար 47. Քիմերա Chimaera monstrosa 

 

 

2. Ենթադաս Թիթեղախռիկավորներ ELASMOBRANCHII 

Այս ենթադասին են պատկանում ժամանակակից շնաձկներն ու թմրա-

ձկները: Նրանց խռիկային ճեղքերն առանձին են` 5-7 հատ մարմնի յուրաքանչ-

յուր կողմում: Ունեն ցայտիչ աչքերի հետին մասում, որն իրենից խռիկային 

ճեղքի մնացորդ է ներկայացնում: Մարմինը ծածկված է պլակոիդային թեփու-

կով: Բեղմնավորումը ներքին է: Դնում են ձվեր կամ ծնում են ձագեր ձվակեն-

դանածնությամբ կամ կենդանածնությամբ: Ձվակենդանածնության դեպքում 

սաղմը զարգանում է մոր սեռական ուղիներում` անմիջական կապ չունենալով 

մոր օրգանիզմի հետ և սնվում է դեղնուցապարկի սննդանյութերով: Կենդանա-

ծնության դեպքում սաղմն իր զարգացման ընթացքում այս կամ այն կերպ 

սնվում է նաև մոր օրգանիզմի հաշվին:  

Ժամանակակից թիթեղախռիկավորներն ընդգրկված են 13 կարգերում, 51 

ընտանիքում, 178 ցեղերում և ներկայացված են մոտ 937 տեսակով: Դրանցից 

մոտ 403 տեսակը շնաձկներ են, իսկ 534-ը` թմրաձկներ: Դրանցից 28-ը 

հանդիպում են հիմնականում անուշահամ ջրերում, իսկ մնացածը ծովային 

տեսակներ են, որոնք լայնորեն տարածված են համաշխարհային օվկիանոսում: 

 

Շնաձկներն /Selachii, Selachimorpha/  ունեն երկարավուն, իլիկանման 

մարմին: Նրանց խռիկային ճեղքերը գտնվում են գլխի երկու կողմերում: Պոչը 

սովորաբար անհավասարաբլթակ է /հետերոցերկալ/: Գիշատիչ տեսակների 

մոտ լավ զարգացած են ատամները, որոնք ծնոտների վրա դասավորված են մի 

քանի շարքով: Մարմնի չափերը կարող են հասնել 15-40 սմ-ից մինչև 15-18 մ 

երկարության: Լավ զարգացած են հոտառությունը և կողագծի օրգանները, 

որոնց շնորհիվ նրանք կարող են բավական հեռվից զգալ իրենց զոհի ներկայու-
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թյունը: Շնաձկների 403 տեսակներն ընդգրկված են 9 կարգում, 34 ընտանիքում 

և 106 ցեղում: Առավել հայտնի են շնաձկների հետևյալ ընտանիքները. 

 

1. Կետանման շնաձկներ Rhincodontidae: Հայտնի է մեկ տեսակ` 

կետային շնաձուկը Rhicnodon typus /նկար 48/, որը հանդիպում է Ատլանտյան, 

Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսների արևադարձային և բարեխառն գոտինե-

րում: Ունի խոշոր  բերան և մեծ խռիկային ճեղքեր: Սնվում են պլանկտոնով: 

Սովորաբար հասնում է 12 մ երկարության, հնարավոր է  և  18 մ, դրանով իսկ 

հանդիսանալով Երկրագնդի ամենախոշոր ձուկը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 48. Կետային շնաձուկ   Rhicnodon typus 

 

2. Տառեխակեր շնաձկներ Lamnidae: Այս ընտանիքում ընդգրկված են 

երեք ցեղ և  5 տեսակ, որոնցից են սպիտակ շնաձուկը  Carcharadon carcharis, 

մակոները Isurus sp. և տառեխակեր շնաձկները Lamna sp. /նկար 49/: Ծովային 

տեսակներ են, որոնք հանդիպում են Ատլանտյան, Հնդկական և Խաղաղ օվ-

կիանոսների արևադարձային գոտիներից  մինչև ցուրտ բարեխառն գոտիները: 

Կարող են հասնել 6 և ավելի մետր երկարության /սպիտակ շնաձուկ/: Գիշա-

տիչներ են, սնվում են ձկներով, կարող են հարձակվել ծովային կրիաների, 

թռչունների, կաթնասունների, նույնիսկ մարդկանց վրա: Կենդանածին շնա-

ձկներ են:  
 
 
 

 

 

 

Նկար 49. Տառեխակեր շնաձկներ. ա/ սպիտակ շնաձուկ Carcharodon carcharias,  

բ/ ատլանտյան տառեխակեր շնաձուկ Lamna nasus, գ/ մակո կամ սևադունչ շնաձուկ 

 Isurus oxyrinchus 
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3. Փշալողակավոր շնաձկներ կամ կատրաններ Squalidae: Ներկայացված 

են առնվազն 10 տեսակով, որոնք լայնորեն տարածված են Ատլանտյան, 

Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսների բարեխառն գոտուց մինչև արևադարձա-

յին գոտի:  Չունեն հետանցքի լողակ: Մեջքի երկու լողակների առջևի մասում 

առկա են լավ զարգացած փշանման ելուստներ, որից և ստացել են իրենց անու-

նը:  Փշալողակավոր շնաձկներից առավել հայտնի է սովորական փշալողակա-

վոր շնաձուկը Squalus acanthias /նկար 50/, որը տարածված է նաև Սև ծովում: 

Ձվակենդանածին տեսակ է: Սնվում է ձկներով, փափկամորթներով, խեցգետ-

նակերպերով: Հասնում է 1-1.4 մ երկարության: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 50. Փշալողակավոր շնաձուկ   Squalus acanthias 

 

Ի տարբերություն շնաձկների` թմրաձկների Batoidea /Batomorpha/ մար-

մինը սեղմված է վերից-վար /դորսովենտրալ/ ուղղությամբ, ունեն գերզար-

գացած, թևեր հիշեցնող կրծքային լողակներ, խռիկային ճեղքերը գտնվում են 

փորի մասում, չունեն հետանցքի լողակ, ունեն առավել լավ զարգացած ցայտիչ:  

Ցայտիչը օգնում է թմրաձկներին խռիկային ապարատում ջուր հավաքելուն` 

դրանով իսկ նպաստելով շնչառության իրականացմանը առանց բերանի մաս-

նակցության: Ատամները համեմատաբար բութ են, կլորավուն են և տափակա-

ցած: Չափերը տատանվում են մի քանի սմ-ից մինչև 6-7 մ-ի: Տեսակների մեծ 

մասը կենդանածին է, քչերը` ձվածին: Թմրաձկների 534 տեսակներն ընդ-

գրկված են 4 կարգում, 17 ընտանիքում և 72 ցեղում: Առավել հայտնի են թմրա-

ձկների հետևյալ ընտանիքները. 

1. Էլեկտրական թմրաձկներ Torpedinae: Հայտնի է երկու ցեղ` 22 

տեսակով: Տարածված են Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսների 

արևադարձային և տաք բարեխառն գոտիներում: Պոչային բաժինը, պոչի և 
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մեջքի լողակները փոքր են: Դունչը /ռոստրում/ ապաճած է /նկար 51/: Ընդու-

նակ են էլեկտրական հոսանք առաջացնելու /մինչև 70 վոլտ/: 

 

 

 

               
    

                                    

 

 

                                

 

                                ա/                                                                        բ/ 
 

 

 

Նկար 51. Էլեկտրական թմրաձկներ . ա/ պտավոր էլեկտրական թմրաձուկ Torpedo 
torpedo, բ/ մարմարագույն էլեկտրական թմրաձուկ Torpedo marmorata 

 
 
 

2. Սղոցաքիթ թմրաձկներ Pristidae:  Հայտնի է երկու ցեղ` 7 տեսակով: 

Տարածված են Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսների արևա-

դարձային գոտիներում: Հազվադեպ կարող են հանդիպել անուշահամ ջրերում: 

Դունչը թրանման երկարացած է, որի երկու կողմերում խոր փոսիկների մեջ 

սղոցաձև նստած են ատամիկներ: Արտաքինից հիշեցնում է սղոցաքիթ շնա-

ձկներին, որոնցից տարբերվում է վերից-վար սեղմված գլխով, մեծ կրծքային լո-

ղակներով /նկար 52/: Երկարությունը հասնում է մինչև 6 մ-ի: 
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Նկար 52. Եվրոպական սղոցադունչ  թմրաձուկ Pristis pristis 
 
 

3. Շեղանկյունամարմին թմրաձկներ Rajidae: 26 ցեղի մեջ ընդգրկված 238 

տեսակով տարածված են Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսների 

արևադարձային շրջաններից մինչև բևեռային շրջանները: Վերևից խոշոր և 

փոքրիկ փշերով ծածկված մարմինը  շեղանկյան նման է, որից և ստացել են 

իրենց անվանումը: Կրծքային լողակները հասնում են մինչև դնչի ծայրը և սեր-

տաճում իրար հետ դնչից առաջ: Պոչի լողակը փոքրիկ է կամ բացակայում է 

/նկար 53/: Բազմանում են ձվադրությամբ, պատիճի մեջ գտնվող ձվերը դնելով 

հատակին, որտեղ և ապրում են` հաճախ թաղվելով ավազի մեջ: Սնվում են 

ձկներով և տարբեր անողնաշարավորներով: 

 

                  

 

 

 

 

 

                    

                   ա/                                                բ/                                                      գ/ 

 

Նկար 51. Շեղանկյունամարմին թմրաձկներ. ա/ սպիտակ թմրաձուկ Raja alba,  

բ/ ծովային աղվես Raja clavata, գ/ երկարադունչ թմրաձուկ Raja oxyrinchus 
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4. Արծվանման թմրաձկներ, մանթաներ Myliobatidae: 7 ցեղի մեջ ընդգրկ-

ված 37 տեսակով տարածված են Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիա-

նոսների ավազաններին պատկանող արևադարձային ծովերում, ապրելով 

ափերից ոչ շատ հեռու: Ունեն ոչ մեծ մեջքի լողակ: Պոչային բաժնում ունեն մեկ 

կամ մի քանի թունավոր ասեղներ: Պոչի լողակը բացակայում է /նկար 53/: 

Կրծքի լողակն  աչքի դիմաց ընկած տարածքում ապաճած է կամ բացակայում 

է: Միակ կենդանի ողնաշարավորներն են, որոնք ունեն գործող երեք զույգ վեր-

ջույթներ: Դրանցից մեկի`գլխային զույգ վերջույթը օգնում է սնվելու ընթացքում 

և հանդիսանում է կրծքի լողակների առջևի բաժինը: Առանձին խոշոր տեսակ-

ների լայնությունը /թևերի բացվածքը/ կարող է հասնել 6.1 մ և 1360 կգ քաշի: 

Սնվում են պլանկտոնով: 

 

 

        

 

 

 

                    

Նկար 53. Եվրոպական մանթա    
Mobula    mobula 

 

 

 

Դաս Ճառագայթալողակավոր ձկներ ACTINOPTERYGII 

Նախկինում ճառագայթալողակավոր ձկները բլթալողակավոր ձկների 

Sarcopterygii հետ միասին որպես առանձին ենթադասեր ընդգրկվում էին ոս-

կրային ձկների Osteichthyes դասի մեջ: Ներկայում ինչպես ճառագայթալողա-

կավորները, այնպես էլ բլթալողակավորները դիտարկվում են որպես առանձին 

դասեր /Նելսոն, 2009/:  

 Ճառագայթալողակավոր ձկների մարմինը ծածկված է գանոիդային, ցիկ-

լոիդային կամ կտենոիդային թեփուկներով: Շատ խմբերի մոտ մարմինը զուրկ 

է թեփուկային ծածկից:  Ունեն ոսկրային ողնաշար, չնայած որ շատերի մոտ 

դեռևս պահպանվում է քորդան կամ նրա մնացորդները: Զույգ լողակները ձևա-
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վորված են մի շարք ճառագայթներից /ռադիալիաներից/ և ունիսերիալ տիպի 

են: Ներկայիս ճառագայթալողակավոր ձկները ներկայացված են երեք ենթա-

դասով, 44 կարգով, 453 ընտանիքով, 4289 ցեղով և 26891 տեսակով: Այդ տեսակ-

ների շուրջ 44 տոկոսը հայտնի է անուշահամ ջրակալներից: 
 

Ենթադաս կլադիստիաներ CLADISTIA 
 

Կարգ բազմալողակավորներ Polypteriformes: 2 ցեղում ընդգրկված 16 

տեսակ բազմալողակավոր ձկները ներկայում տարածված են Արևմտյան Աֆ-

րիկայի անուշահամ ջրակալներում: Մարմինը պատված է շեղանկյուն գանոի-

դային թեփուկով: Մարմինը երկարավուն է, օձանման: Մեջքի վրա ունեն 5-18  

մեջքի փոքր լողակներ: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի մեկ փշանման ճառա-

գայթ, որին ամրանում են մեկ կամ մի քանի ճյուղավորված կամ փափուկ ճա-

ռագայթներ: Խռիկային կափարիչն պահող թաղանթի ճառագայթները բացա-

կայում են: Բացակայում են նաև փորի լողակները /կալամոիխտի Erpetoichthys 

calabaricus մոտ / կամ առկա են /Polypterus ցեղի ներկայացուցիչների մոտ/ 

/նկար 54/: Աղիում առկա է պարուրաձև կափույրը: Թոքերը /ձևափոխված լո-

ղափամփուշտ/ մասամբ ծառայում են որպես շնչառական օրգան:  

Բազմալողակավորներն ունեն մի շարք պարզունակ հատկանիշներ, 

որոնք բացակայում են մնացած ժամանակակից ճառագայթալողակավոր 

ձկների մոտ, որոնցից է 4, այլ ոչ թե 5, խռիկային աղեղների առկայությունը:  

Հասնում են 15 սմ-ից մինչև 90 սմ երակրության: Սնվում են տարբեր անողնա-

շարավորներով, մանր ձկներով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 54. Կալամոիխտ Erpetoichthys calabaricus /ձախից/ և բազմալողակավոր 

Polypterus endlicheri endlicheri /աջից/ 
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Ենթադաս կռճիկաոսկրային ձկներ CHONDROSTEI 

 

Կռճիկաոսկրային ձկները հնագույն բազմատեսակ ձկների մնացորդներ 

են, որոնց ներկայիս 27 տեսակները պատկանում են թառափակերպերի կար-

գին Acipenseriformes և ընդգրկված են 2 ընտանիքում ու 6 ցեղում:  Այս տե-

սակների մոտ բացակայում է միջկափարիչային ոսկրը, և խռիկային կափարիչն 

հիմնականում ներկայացված է ենթակափարիչային ոսկրով: Ունեն երկար 

դունչ /ռոստրում/: Նախածնոտային և վերծնոտային ոսկրներն անշարժ միա-

ցած են արտաքին թևաձև ոսկրին և քմոսկրին: Սովորաբար առկա է ցայտիչը, 

որը տանում է դեպի խռիկային խոռոչ: Ողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է 

չոսկրացած քորդան: Ողերի մարմինները բացակայում են: Գանգատուփը 

մեծամասամբ կռճիկային է: Աղիքում առկա է պարուրաձև կափույրը: Պոչի լո-

ղակը հետերոցերկալ է: 

Թառափայինների ընտանիք Ansipenseridae: Այս ընտանիքում հայտնի 25 

ժամանակակից տեսակներն ընդգրկված են 4 ցեղում  և տարածված են միայն 

Հյուսիսային կիսագնդի ջրակալներում: Մարմինը երկարավուն է, իլիկաձև: 

Մարմնի վրա առկա են 5 շարքով դասավորված  ոսկրային թեփուկների թիթեղ-

ները` ֆուլկրները: Դրանցից առաջին շարքը գտնվում է մեջքի վրա, երկուսը` 

կողերին, մյուս երկուսը` փորիկի և կողերի սահմանագծին: Կիսալուսնաձև բե-

րանը գտնվում է երկար կոնաձև կամ բահանման դնչի տակ:  Դնչի ստորին մա-

սում գտնվում են չորս բեղիկներ:  Կրծքի լողակների առաջին ճառագայթը հաս-

տացած է և ձևափոխված է փշաձև գոյացության:  

Թառափային ձկներից շատերն ունեն արդյունագործական մեծ նշանա-

կություն, որոնցից են. 

Ցեղ բելուգաներ Huso: Այս ցեղում ընդգրկված են երկու տեսակ` բելուգան 

Huso huso և կալուգան Huso dauricus: Կալուգան, որը բնակվում է Ամուր գե-

տում, բելուգայից տարբերվում է մեջքի վրա գտնվող առաջին ֆուլկրով, որը 

մեջքի ֆուլկրներից ամենախոշորն է, իսկ բելուգայի մոտ` ամենափոքրը:  

Բելուգան /նկար 55/ անցողիկ տեսակ է և տարածված է Կասպից, Սև, 

Ազովի և Արևելյան Միջերկրական ծովերի ավազանում: Մեջքի ֆուլկրները 11-

14 են, կողերինը` 41-52, փորիը` 9-11: Դունչը կարճ է, սրացած: Ստորին 

շրթունքը միջին մասում ընդհատված է: Քաշը կարող է հասնել մինչև 1 տ, եր-
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կարությունը` 4.2 մ-ի: Կարող է ապրել մինչև 100 տարի: Էգերը սեռահասուն են 

դառնում 16-18 տարեկանում, արուները` 12-14:  Բազմացման շրջանում` ապ-

րիլ-մայիս ամիսներին բելուգան ծովերից բարձրանում է գետերի հոսանքն ի 

վեր մինչև 1000 կմ` ձվադրելու համար: Ձկնկիթը կպչուն է և ամրանում է 

հատակի քարերին: Պտղավետությունը տատանվում է էգի չափերից կախված և 

կարող է հասնել 330 հազարից մինչև 7.7 մլն-ի: 12-130C ջերմաստիճանում 

ձկնկիթը զարգանում է 8 օր: Թրթուրներն ունեն մեծ դեղնուցապարկ և ձկըն-

կիթից դուրս գալուց հետո գետի հոսքով քշվում են դեպի ծով: Այստեղ նրանք 

սնվում են մանր անողաշարավորներով: Խոշոր առանձնյակների հիմնական 

սնունդը ձուկն է: 

 

 

 

 

 

Նկար 55. Բելուգա  

                    Huso huso 

 

 

Ցեղ թառափներ: Ընդգրկում է 16 տեսակ: Սրանց մոտ խռիկային թաղան-

թներն ամրացած են միջխռիկային տարածքին: Բերանը համեմատաբար մեծ չէ 

և երկարավուն ճեղքի տեսք ունի: Ցեղում ընդգրկված տեսակներն իրարից 

տարբերվում են բերանի, դնչի, բեղիկների և որոշ այլ կառուցվածքային առանձ-

նահատկություններով: Առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում հետևյալ 

տեսակները. 

 

Շիպ Acipenser nudiventris /նկար 56/: Անցողիկ ձկնատեսակ է, որը բնակվում 

է Արալյան, Կասպից և Սև ծովերի ավազաններում: Հասնում է 2 և ավելի մետր եր-

կարության: Ձվադրում է խճաքարով պատված հատակին` ապրիլ-մայիս ամիս-

ներին` ջրի 10-150C ջերմաստիճանային պայմաններում: Պտղավետությունը հաս-

նում է 200 հազարից մինչև 1.2 մլն ձկնկիթի: Արուները սեռահասուն են դառնում 6-

9 տարեկանում, էգերը` 12-14: Սնվում են ձկներով և փափկամորթներով: 
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Նկար 56. Շիպ  

Acipenser nudiventris 
 
 

 

Ստերլյադ Acipenser ruthenus /նկար 57/: Քաղցրահամ ջրերի բնակիչ է: 

Հանդիպում է Կասպից, Ազովի, Սև, Բալթիկ ծովերի, Հյուսիսային Սառուցյալ 

օվկիանոսի ավազաններին պատկանող գետերում և ջրամբարներում:  Փոքր 

թառափ է, որը հասնում է մինչև 90 սմ երկարության /սովորաբար` 30-65 սմ/ և 

3-4 կգ քաշի /սովորաբար` 0.5-2 կգ, շատ հազվադեպ` 8 կգ/:  Արուները սեռա-

հասուն են դառնում 4-5 տարեկանում, էգերը` 7-9` մարմնի 28-34 սմ երկարու-

թյան դեպքում: Պտղավետութոյւնը տատանվում է 6 հազարից մինչև 140 հա-

զար ձկնկիթի:  Սնվում է հատակամերձ օրգանիզմներով:  

 

 

 

 

Նկար 57. Ստերլյադ  

Acipenser ruthenus 
 

 

 

Արհեստական պայմաններում ստերլյադին խաչասերել են բելուգայի 

հետ, որի արդյունքում ստացված հիբրիդին անվանել են բեստեր: Իր հատկա-

նիշներով այն միջանկյալ տեղ է գրավում վերոգրյալ երկու տեսակների միջև: 

Բեստերն ավելի արագ է աճում և լավ արդյունքներ է ցույց տալիս լճակային 

տնտեսություններում աճեցնելու դեպքում: Հայաստանում բեստերին աճեցրել 

են Մասիսի ձկնաբուծական տնտեսությունում, որտեղ նրա աճի տեմպերը 

շուրջ երկու անգամ գերազանցել են Ռուսաստանի համանման տնտեսություն-

ներում աճեցվող բեստերներից: 
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Ռուսական թառափ Acipenser guldenstadti /նկար 58/: Բնակվում է Սև, 

Ազովի և Կասպից ծովերի ավազանում: Հիմնականում սնվում է անողնաշարա-

վորներով, ավելի հազվադեպ` ձկներով և փափկամորթներով: Անցողիկ ձկնա-

տեսակ է և ծովերից մայիս-հունիս ամիսներին ձվադրման է մտնում Վոլգա, 

Ուրալ, Թերեք, Դանուբ, Դնեպր, Դոն, Կուբան գետերը: Արուները սեռահասուն 

են դառնում 8-9, էգերը` 10-14 տարեկան հասակում: Կարող են հասնել մինչև 

230 սմ և 80-120 կգ քաշի: Ձվադրում է 70 հազարից 800 հազար ձկնկիթ:  

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 58. Ռուսական թառափ 

        Acipenser guldenstadti 

 

 

Սիբիրական թառափ Acipenser baeri: Կիսանցողիկ ձկնատեսակ է, որը 

բնակվում է Սիբիրի գետերում: Խոշոր լճերում ու այլ ջրակալներում` 

Բայկալում, Զայսանում, Վերին Օբում` ձևավորում է անուշահամ ջրերի տեղա-

բնակ ձև: Հասնում է 2 մ երկարության և 200 կգ քաշի: Արուները սեռահասուն 

են դառնում 11-13, էգերը` 17-18 տարեկանում: Բազմացման ժամանակ, մայիս-

հունիս ամիսներին,  բարձրանում է գետերի վերին հոսանքները, ուր ձվադրում 

է քարե հատակ ունեցող տեղամասերում: Պտղավետությունը տատանվում է 80-

ից 600 հազար ձկնկիթի միջև: Այս ձկնատեսակը հաջողությամբ աճեցվում և բազ-

մացվում է ձկնաբուծական տնտեսություններում, այդ թվում և Հայաստանում: 

 

Սևրյուգա Acipenser stellatus /նկար 59/: Բնակվում է Սև, Ազովի և Կասպից 

ծովերի ավազանում: Հասնում է մինչև 220 սմ երկարության և 68 կգ քաշի:  Բազ-

մացման համար մտնում է գետերը` ապրիլ-մայիս և օգոստոս-սեպտեմբեր 

ամիսներին` բարձրանալով դրանց հոսանքն ի վեր:  Ձվադրումը կատարվում է 

խճաքարով ծածկված գետի հատակին: Պտղավետությունը տատանվում է 20-
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ից 362 հազար ձկնկիթի միջև: Ինկուցաբիան 230C-ում տևում է մոտ 50 ժամ: 

Արուները Կուր /Քուռ/ գետում սեռահասուն են դառնում 12-13, էգերը`14-17 

տարեկանում, իսկ Վոլգայում` համապատասխանաբար 9-12 և 12-15 տարեկա-

նում: Ապրում են մինչև 30 տարի: Սնվում է անողնաշարավորներով, նաև ձկնե-

րով: Աճեցվում է ձկնաբուծական տնտեսություններում, ներկայում` նաև Հա-

յաստանում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 59. Սևրյուգա  Acipenser stellatus 

 

 

 

Ընտանիք թիաքթավորներ Polydontidae: Մարմինը մերկ է կամ ծածկված 

մանր թեփուկներով: Դունչը երկար է, թիականման: Ծնոտների վրա կարող են 

լինել մանր ատամներ: Հայտնի է 2 ցեղ` մեկական տեսակով:  

 

Թիակաքիթը Polyodon spathula /նկար 60/ տարածված է Հյուսիսային 

Ամերիկայի արևելյան մասի լճերում: Դունչը, որը թիակ է հիշեցնում, երկար է և 

կազմում է մարմնի մոտ 1/3 մասի երկարությունը: Բերանը շատ մեծ է, առանց 

ատամների: Խռիկային առէջները երկար են և խիտ դասավորված: Մարմինը 

մերկ է, առանց ֆուլկրների: Դրանք պահպանվել են միայն պոչի լողակի վերին 

բլթի վրա: Հասնում է մինչև 2 մ երկարության և 50-75 կգ քաշի: Բնակվում է Մի-

սիսիպի և այլ գետերում: Բազմանում է ապրիլ-մայիս ամիսներին: Ձկնկիթը 

կպչուն է և դրվում է գետի հատակին: Պտղավետությունը կազմում է 82-200 հա-

զար ձկնկիթ: Ձկնկիթի զարգացումը 140C-ում տևում է 9 օր: Ապրում են 20-30 

տարի: Սնվում է կենդանական պլանկտոնով: Այս ձկնատեսակն աճեցվում է 
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ձկնային տնտեսություններում: Հայստանում նույնպես փորձ է կատարվել 

աճեցնել թիակաքթին, բայց անհաջող: 

Մյուս տեսակը` չինական թիակաքիթը Psephurus gladius բնակվում է Չի-

նաստանի գետերում: Կարող է հասնել մինչև 3 մ-ի: Ունեն շատ մանր ատամ-

ներ, իսկ խռիկային կափարիչը խիստ ձգված է դեպի հետ: 

 

 

 

      Նկար 59. Թիակաքիթ  
      Polyodon spathula  
      /երիտասարդ առանձնյակ/ 

 

 

 

 

 

Ենթադաս նորալողակավոր ձկներ NEOPTERYGII 

 

Այս ենթադասին են պատկանում ժամանակակից ձկների մեծ մասը: 

Սրանց մեջքի և հետանցքի լողակների ճառայաթների քանակը հավասար է 

նրանց պահող տարրերի հետ: Նրանց նախածնոտային ոսկորն ունի ներքին 

ելուստ, որը ծածկում է քթային փոսիկի առջևի մասը: Սպերմատազոիդներում 

բացակայում է ակրոսոմը: 

Նորալողակավոր ձկների կարգաբանությունն մինչ այժմ լիարժեք 

պարզաբանված չէ: Ներկայում այստեղ են ընդգրկված այնպիսի կարգեր, ինչ-

պիսիք են պատյանավոր գայլաձկների Lepisosteidea /Lepisosteus և Atractosteus  

ցեղերում ընդգրկված և Ամերիկա մայրցամաքում տարածված մինչև 3 մ 

երկարության հասնող  7 ժամանակակից տեսակ/ /նկար 60/ և ամիակերպերի 

Amiiformes /Հյուսիսային Ամերիկայի քաղցրահամ ջրակալներում տարածված և 

մինչև 90 սմ երկարություն ունեցող 1 տեսակ` տղմաձուկը Amia calva /նկար 60/ 

կարգերը: Բայց և այնպես, տեսակների հիմնական մասը պատկանում է 

ոսկրային ձկներին Teleostei: Այս ձկները, ամենայն հավանականությամբ, ծա-

գել են տրիասում, մոտ 220-230 մլն տարի առաջ: Ներկայում ոսկրային ձկների 
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մեջ են ընդգրկված ժամանակակից ձկների 96 տոկոսը` 26840 տեսակով, որոնք 

իրենց հերթին ընդգրկված են 40 կարգում, 448 ընտանիքում և 4278 ցեղում: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 60. Պատյանավոր գայլաձուկ Lepisosteus  sp. /ձախից/  

և տղմաձուկ Amia calva /աջից/ 

 

Առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում ոսկրային ձկների ստորև 

ներկայացված կարգերը: 

Կարգ տառեխակերպեր Clupeiformes: Ոսկրային ձկների մեջ համարվում 

են պարզունակ կառուցվածք ունեցող  ձկների խումբ: Նրանց ողերի մարմինը 

կենտրոնում ճեղք ունի: Լողափամփուշտը միացած է աղիքի հետ /բացլողա-

փամփուշտավոր ձկներ/: Կողագիծը բացակայում է: Հայտնի 364 տեսակներն 

ընդգրկված են 5 ընտանիքում և  84 ցեղում: Դրանցից ձկնորսական մեծ նշա-

նակություն ունեն տառեխայինների Clupeidae ընտանիքին պատկանող տե-

սակներն ու ցեղերը, մասնավորապես`  

- Օվկիանոսային տառեխը Clupea harengus /նկար 61/: Տարածված է 

Ատլանտյան և Խաղաղ օվկիանոսների հյուսիսային շրջաններում, Հյուսիսային 

Սառուցյալ օվկիանոսում, որտեղ ներկայացված է մի քանի ենթատեսակներով, 

որոնցից են ատլանտյան տառեխը Clupea harengus harengus, բալթյան տառեխը 

կամ սալական Clupea harengus membras: Ապրում են 6-18 տարի: Դնում են 3-65 

հազար ձկնկիթ: Սնվում են անողնաշարավորներով, մանր ձկներով: 
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Նկար 61. Օվկիանոսային տառեխ 

      Clupea harengus 
 

 

 

- Շպրոտների /կիլկա/ ցեղին Sprattus պատկանող տեսակներն ու ենթա-

տեսակները /նկար 62/: Տարածված են Եվրոպայի ափերի երկարությամբ` Բալ-

թիկ ծովից մինչև Միջերկրական և Սև ծովեր: Ապրում են մեծ վտառներով: Փոք-

րիկ, մինչև 17 սմ երկարությամբ ձկներ են: Դնում են 6-7.5 հազար ձկնկիթ: 

Սնվում են խեցգետնակերպերով, ձկների թրթուրներով: 

 

 

 

Նկար 61.  Շպրոտ /կիլկա/  

         Sprattus sprattus 
 

 

- Տյուլկաների կամ կասպիական կիլկաների ցեղին Clupeonella 

պատկանող 4 տեսակներն /նկար 62/, որոնք տարածված են Կասպից, Ազովի և 

Սև ծովերում և նրանց ավազանին պատկանող գետերում: Ապրում են մեծ 

վտառներով: Հասնում են մինչև 17 սմ երկարության: Պտղավետությունը 

կազմում է 9.5-60 հազար ձկնկիթ: Սնվում են կենդանական պլանկտոնով, 

ձկների ձկնկիթով և թրթուրներով: 

 

 

 

Նկար 62.  Սովորական տյուլկա 

Clupeonella  cultriventris 
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- Կասպիա-սևծովյան տառեխների ցեղին Alosa պատկանող տեսակներն 

ու ենթատեսակները /նկար 63/: Սրանք Ատլանտյան օվկիանոսում, Կասպից, 

Սև և Ազովի ծովերում բնակվող անցողիկ կամ ծովային ձկներ են:  Դրանցից 

մեկը` սևամեջք տառեխը Alosa kessleri kessleri բնակվում է Կասպից ծովում, իսկ 

ձվադրման համար բարձրանում է Վոլգա գետով հոսանքն ի վեր: Հասնում է 50 

սմ երկարության և 1.8 կգ զանգվածի: Դնում է 135-312 հազար ձկնկիթ: 

Մանրաձկները սնվում են կենդանական պլանկտոնով, իսկ չափահաս ձկները` 

մանր ձկներով: 

 

 

 

 

Նկար 63.  Եվրոպական տառեխ 

Alosa alosa 

 

 

Կարգ ծածանակերպեր Cypriniformes: Այս կարգի ներկայացուցիչները 

տարբերվում են մյուս ձկներից ծնոտների վրա ատամների բացակայությամբ, 

վերին ծնոտի շարժունակությամբ, կլանային ատամների և Վեբերյան ապարա-

տի /ներքին ականջը լողափամփուշտին միացնող ոսկորիկների խումբ/ առկա-

յությամբ, ինչը թույլ է տալիս այս ձկներին ընկալել արտաքին միջավայրի 

ճնշումը և լավացնել ձայներ լսելու կարողությունը: Հայտնի են ծածանակերպե-

րի 3268 տեսակ, որոնք ընդգրկված են 6 ընտանիքում և 321 ցեղում: Ծածանա-

կերպերի առավել մեծ բազմազանությունը նկատվում է Հարավ-Արևելյան Ասի-

այի երկրներում, իսկ Ավստրալիայում և Հարավային Ամերիկայում նրանք բա-

ցակայում են: Ձկնորսության և ձկնաբուծության տեսանկյունից առավել մեծ հե-

տաքրքրություն են ներկայացնում ծածանայինների ընտանիքի ներկայացու-

ցիչները:  

 

Ընտանիք ծածանայիններ Cyprinidae: Հիմնականում անուշահամ ջրերի 

բնակիչներ են և տարածված են Եվրասիայում, Աֆրիկայում և Հյուսիսային 

Ամերիկայում: Ունեն կլանային ատամներ, որոնք դասավորված են 1-3 շարքով: 

Ստամոքսը բացակայում է: Այս ընտանիքը, հավանաբար, 2420 տեսակով և 220 
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ցեղով ամենաբազմաքանակն է ողնաշարավորների մեջ: Հայաստանում հան-

դիպող շուրջ 40 ձկնատեսակից 26 տեսակը  պատկանում է այս ընտանիքին: 

Դրանցից կողակների Capoeta,  բեղլուների Barbus և Luciobarbus, ծածանների 

Cyprinus, թեփուղների Squalius, կարասների Carassius /կլիմայավարժված է/ 

ցեղերի ներկայացուցիչները Հայաստանում ունեն ձկնորսական նշանակու-

թյուն և օգտագործվում են մարդու սննդի մեջ, իսկ ձկնային տնտեսություննե-

րում աճեցվում են խայտաբղետ հաստաճակատների Aristichtys, սպիտակ հաս-

տաճակատների Hypophthalmichthys, ծածանների Cyprinus, սպիտակ ամուրնե-

րի Ctenopharyngodon ցեղերին պատկանող առանձին տեսակներ:  

Ծածանայինների ընտանիքին պատկանող Հայաստանում տարածված 

կամ բուծվող ձկնատեսակներից առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում 

ստորև ներկայացված տեսակները: 

 

Բրամ  Abramis brama /նկար 64/: Լայնորեն տարածված է Կենտրոնական 

և Արևելյան Եվրոպայի, Անդրկովկասի գետերում ու լճերում: Հայաստանի 

ջրամբարներում հայտնաբերվել է 1998 թվականին Մեծամոր գետում: Ներկա-

յումս հանդիպում է նաև Արարատյան հարթավայրի մյուս գետերում` Արաք-

սում, Հրազդանի ստորին հոսանքում, ինչպես նաև այդ գետերի ջրերով սնվող 

ջրանցքներում, Դեբեդում: Մարմինը բարձր է, լայն, խիստ սեղմված կողքերից: 

Բերանը կիսաստորին է, դունչը` բութ վերջացող: Թեփուկները կարճ ու լայն են: 

Կողագծային թեփուկները 52-56-ն են: Կլանային ատամները միաշարք են` 5-5 

բանաձևով: Հայաստանի ջրակալներում մարմնի երկարությունը սովորաբար 

27-35 սմ է, սակայն կարող է հասնել մինչև 45 սմ, իսկ քաշը` 2.5 կգ-ից ավել: 

Բնակվում է վտառներով: Սովորաբար հանդիպում է հանդարտ հոսք և հա-

րուստ բուսականություն ունեցող ջրերում: Գերազանցապես վարում է մերձհա-

տակային կենսաձև` սնվելով բենթոսային անողնաշարավորներով` կակղա-

մորթերով, միջատներով և նրանց թրթուրներով, ստորակարգ խեցգետնակեր-

պերով,  որդերով, նաև ստորջրյա բույսերով: Պտղավետությունը կարող է հաս-

նել մինչև 300000 ձկնկիթի: Արժեքավոր ձկնատեսակ է և թվաքանակի հետագա 

աճի դեպքում կարող է արդյունագործական նշանակություն ունենալ: Հայաս-

տանում  ներկայում հանդիսանում է սիրողական ձկնորսության ցանկալի 

օբյեկտ: 
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Նկար 64. Բրամ  Abramis brama /վերին մասում պատկերված է բրամի ծնոտների 

շարժումները սնունդ փնտրելու ընթացքում //աղբյուրը` http://www.visclublint.be/ 

 

Սպիտակ հաստաճակատ Hypophthalmichthys molitrix /նկար 65/: Տարած-

ված է Հեռավոր Արևելքի և Չինաստանի խոշոր գետերում ու լճերում: Նախընտ-

րում է գետերի առավել հանդարտ հոսող տեղամասերը: Ընդունակ է մինչև 2 մ 

բարձրությամբ դուրս ցատկել ջրից:Հայաստան առաջին անգամ ներմուծվել է 

դեռևս 1960 թվականին` սպիտակ ամուրի հետ միասին: Հետագայում նրան 

պարբերաբար ներմուծել և արհեստական ճանապարհով բազմացրել են հա-

ջորդ տարիներին:  

Մարմինը երկարավուն է և բավական սեղմված կողքերից: Բերանը վերին 

է, առանց բեղիկների: Աչքերը փոքր են և շատ ցածր տեղադրված, որից և ծագել 

է լատիներեն անվանումը, որը թարգմանաբար նշանակում է “ցածրաչք ձուկ”: 

Որովայնի երկայնքով, խռիկների ճեղքերից մինչև հետնալողակը, ունի սրացած 

եզր` ողնուց: Թեփուկները մանր են, կողագծում 110-124: Կլանային ատամները 

լավ զարգացած են և միաշարք դասավորված: Մեջքի լողակը կարճ է` 10-11 ճա-

ռագայթով, հետանցքի լողակը համեմատաբար երկար` 14-17 ճառագայթով: 

Խռիկային առէջները սերտաճած են և ինքնատիպ ցանցանման գոյացություն են 

առաջացնում, նպաստելով սնունդ հանդիսացող մանր ջրիմուռները ջրից զա-
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տելուն: Մարմնի երկարությունը Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում և 

բնական ջրամբարներում սովորաբար հասնում է 35-40 սմ, երբեմն` մինչև 60-70 

սմ, իսկ քաշը` 8 կիլոգրամից ավել:  Արագաճ ձկնատեսակ է և երկու տարեկան 

հասակում կարող է հասնել մինչև 1 և ավելի կգ քաշի: Սնվում է բուսական 

պլանկտոնով (հիմնականում` ջրիմուռներ):  

Աղիները երկար են մարմնի երկարությունից 11-13 անգամ և հարմարված 

են այդպիսի ոչ դյուրամարս սննդի յուրացմանը:   Սեռահասունության են հաս-

նում 3-5 տարեկան հասակում: Պտղավետությունը կարող է հասնել մինչև 1 մի-

լիոն ձկնկիթի, սովորաբար մինչև 500 000: Արհեստական ճանապարհով կարող 

է խաչասերվել խայտաբղետ հաստաճակատի հետ: 

 Չբեղմնավորված ձկնկիթը ունի 1.0-1.2 մմ տրամագիծ: Ջրում այն ուռչում 

է մինչև  4.5 մմ և դառնում  թափանցիկ: Ձվաթաղանթում զարգացումը կարճ է և, 

կախված ջրի ջերմաստիճանից, տևում է 17-33 ժամ: 3-4 օր հետո թրթուրներն 

անցնում են խառը սննդառության` սնվելով կենդանական պլանկտոնային օր-

գանիզմներով: Հասնելով 13-15 մմ երկարության, մանրաձկներն աստիճանա-

բար անցնում են բուսական սննդի:   Հայաստանի ձկնային տնտեսություննե-

րում աճեցվող ամենաբազմաքանակ ձկնատեսակներից է և ունի տնտեսական 

մեծ նշանակություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 65. Սպիտակ հաստաճակատ  Hypophthalmichthys molitrix  /աղբյուրը` 

http://www.changshengyuye.com/ 
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Խայտաբղետ հաստաճակատ Aristichtys nobilis /նկար 66/: Մարմինը եր-

կարավուն է` բավական սեղմված կողքերից: Գլուխը լայն է, սրացած դնչով: Բե-

րանը վերին է` թեք կտրվածքով: Կրծքային լողակները երկար են և անցնում են 

փորի լողակների հիմքից: Թեփուկները մանր են, կողագծում 114-120: Կլանային 

ատամները միաշարք են ` 4-4 բանաձևով: Խռիկային առէջները երկար են, խիտ 

դասավորված: Նրանց քանակը խռիկային առաջին աղեղի վրա կարող է հաս-

նել մինչև 270-ի: Մարմնի երկարությունը Հայաստանի ձկնային տնտեսություն-

ներում և բնական ջրամբարներում սովորաբար հասնում է 30-40 սմ, երբեմն` 

մինչև 70-80 սմ, իսկ քաշը` 10 կիլոգրամից ավել: Տարածված է Հարավային Չի-

նաստանի գետերում ու լճերում: Հայաստանի կարպային տնտեսություններ  

պարբերաբար սկսել է ներմուծվել XX դարի 70-ական թվականներից: Հիմնա-

կան սնունդը պլանկտոնային օրգանիզմներն են: Կախված ապրելավայրի պայ-

մաններից, սեռահասունության են հասնում 3-7 տարեկան հասակում: Բեղու-

նությունը կարող է հասնել մինչև 2 միլիոն ձկնկիթի, սովորաբար մինչև 500 000: 

Արհեստական ճանապարհով կարող է խաչասերվել սպիտակ հաստաճակատի 

հետ: Հայաստանի ձկնային տնտեսությունների հիմնական ձկնատեսակնե-

րից է և ունի տնտեսական մեծ նշանակություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 66. Խայտաբղետ հաստաճակատ Aristichtys nobilis/աղբյուրը` 

http://www.changshengyuye.com/ 
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Ճանար Luciobarbus capito /նկար 67/: Տարածված է Անդրկովկասի գետե-

րում, Կասպից ծովի ավազանում: Հայաստանում հանդիպում է Արաքս, Ախուր-

յան, Մեծամոր, Հրազդան, Արփա, Որոտան գետերում: Հիմնականում բնակվում 

է դանդաղահոս ջրերում: Վարում է մերձհատակային կենսաձև: Հայաստանի 

գետերում մարմնի երկարությունը սովորաբար 40-50 սմ է, սակայն կարող է 

հասնել 90 սմ և ավելի երկարության, իսկ քաշը` 10 կգ-ից ավել: Մարմինը 

երկարավուն է, գլանաձև: Բերանի անկյուններում և վերին շրթունքի վրա կան 

մեկական զույգ կարճ բեղիկներ: Կողագծում առկա է 58-64 թեփուկ: Մեջքի լո-

ղակում առկա է 11 ճառագայթ, հետնալողակում` 8: Կլանային ատամները 

եռաշարք են, հազվադեպ` երկշարք: Սնվում է միջատներով ու նրանց թրթուր-

ներով, որդերով, խեցգետնակերպերով, կակղամորթերով, մանրաձկներով, եր-

բեմնª ջրային բույսերով: Սեռահասունության է հասնում 3-5 տարեկանում: 

Բազմանում է ապրիլ-հունիս ամիսներին: Բեղունությունը կարող է հասնել մի 

քանի տասնյակ հազար ձկնկիթի: Չնայած համային բարձր արժանիքներին և 

խոշոր չափերին, արդյունագործական նշանակություն չունի իր փոքրաթվու-

թյան պատճառով: Հանդիսանում է սիրողական ձկնորսության ցանկալի 

օբյեկտ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 67. Ճանար Luciobarbus capito 
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Կուրի /Քուռի/ բեղլու Barbus lacerta cyri /նկար 68/: Տարածված է Կուր 

/Քուռ/ և Արաքս գետերի ավազանում: Հայաստանի ամենատարածված ձկներից 

է և հանդիպում համարյա բոլոր գետերում, խոշոր ջրամբարներում` բարձրա-

նալով մինչև 2300 մ ծովի մակերևույթից բարձր վայրեր: Չի հանդիպում Սևանա 

լճում և նրա մեջ թափվող գետերում, ուր բնակվում է Քուռի բեղլուին մոտ ազ-

գակից Սևանի բեղլուն: Հիմնականում բնակվում է հոսող ջրերում, նախապատ-

վություն տալով արագահոս գետերին ու գետակներին: Վարում է մերձհա-

տակային կենսաձև: Հանդիպում է միայնակ կամ սակավաթիվ առանձնյակներց 

կազմված փոքրիկ խմբերով, իսկ բազմացման շրջանում` նաև մեծաքանակ 

վտառներով:: Հայաստանի գետերում մարմնի երկարությունը սովորաբար 14-

15 սմ է, սակայն կարող է հասնել մինչև 25 սմ, իսկ քաշը` 250 գրամից ավելի: 

Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև:  Բերանը գտնվում է դնչի ստորին մասում: 

Բերանի անկյուններում և վերին շրթունքի վրա կան երկու զույգ կարճ 

բեղիկներ: Կողագծում առկա է 52-67 թեփուկ: Մեջքի լողակում առկա է 11-12 

ճառագայթ, հետնալողակում` 8: Կլանային ատամները եռաշարք են, հազվա-

դեպ` երկշարք:  Հիմնականում սնվում է միջատներով ու նրանց թրթուրներով, 

որդերով, ստորակարգ խեցգետնակերպերով, կակղամորթերով, իր և այլ ձկնա-

տեսակների ձկնկիթով, երբեմն` ջրային բույսերով: Սեռահասունության է հաս-

նում 2-4 տարեկանում: Բազմանում է մայիս-օգոստոս ամիսներին, երբ ջրի ջերմ-

աստիճանն անցնում է 140C-ից: Ձվադրում է գետի խոշոր ավազահատիկներով 

կամ մանր քարերով պատված հատակին` ջրի արագ հոսքի պայմաններում: 

Յուրաքանչյուր էգ, կախված չափերից և տարիքից, կարող է տվյալ տարում 3-5 

բաժիններով դնել 1.3-2.0 մմ տրամագիծ ունեցող վառ նարնջագույն 2000-15000 

ձկնկիթ: Չնայած իր համային բարձր արժանիքներին, արդյունագործական 

նշանակություն չունի իր փոքրաթվության պատճառով: Հանդիսանում է սիրո-

ղական ձկնորսության ցանկալի օբյեկտ:  
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Նկար 68. Կուրի /Քուռի/ բեղլու Barbus lacerta cyri 

 

Կուրի /Քուռի/ կողակ Capoeta capoeta  capoeta /նկար 69/: Տարածված է 

Կուր /Քուռ/ և Արաքս գետերի ավազանում: Հայաստանում հայտնաբերված է 

Արաքս, Ախուրյան, Մեծամոր, Արփա, Դեբեդ, Որոտան և այլ գետերում: Ներ-

կայում հանդիպում է փոքրիկ խմբերով: Վարում է մերձհատակային կենսաձև: 

Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև, թեթևակիորեն սեղմված կողքերից: Մեջքի 

լողակի եզրը գոգավոր է: Բերանը ճեղքաձև է և գտնվում է բութ դնչի ստորին 

մասում: Բերանի անկյուններում կա մեկ զույգ կարճ բեղիկ: Կողագծում առկա է 

57-63 թեփուկ: Մեջքի լողակում առկա է 13-14 ճառագայթ, հետնալողակում` 8: 

Առաջին  խռիկային աղեղի վրա կա 22-25 առէջ: Կլանային ատամները եռա-

շարք են: Հայաստանի ջրակալներում մարմնի երկարությունը սովորաբար 40-

50 սմ է, սակայն կարող է հասնել մինչև 75 սմ, իսկ քաշը` 5 կգ ավելի: Սնվում է 

ստորակարգ ջրիմուռներով, դետրիտով և բենթոսով: Մատղաշները սնվում են 

պլանկտոնային օրգանիզմներով: Սեռահասունության է հասնում 4-5 տարեկա-

նում կամ ավելի ուշ: Բազմանում է ամռան առաջին կեսին: Ձկնկիթը դեղին է` 

1.6-1.8 մմ տրամագծով: Սիրողական ձկնորսության ցանկալի օբյեկտ է:  
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Նկար 69. Կուրի /Քուռի/ կողակ Capoeta capoeta  capoeta / / 
  

Սևանի կողակ  Capoeta  sevangi /նկար 70/: Տարածված է Սևանա լճում, 

ինչպես նաև Հայաստանի այլ գետերում:  Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև, 

թեթևակիորեն սեղմված կողքերից: Բերանի անկյուններում կա մեկ զույգ կարճ 

բեղիկ Կողագծում առկա է 46-62 թեփուկ: Մեջքի լողակում առկա է 11-13 

ճառագայթ, հետնալողակում` 8: Կլանային ատամները եռաշարք են: Հայաս-

տանի ջրակալներում մարմնի երկարությունը սովորաբար 35-40 սմ է, սակայն 

կարող է հասնել մինչև 50 սմ, իսկ քաշը` 2 կգ ավելի: Բուսակեր ձկնատեսակ է: 

Հիմնականում սնվում է ստորակարգ ջրիմուռներով, որոնց քերում է տարբեր 

ստորջրյա առարկաների վրայից ստորին շրթունքի եղջերաշերտի օգնությամբ, 

նաև դետրիտով և բենթոսով: Մանրաձկները սնվում են պլանկտոնային 

օրգանիզմներով: Գետերում սեռահասունության է հասնում 3-4 տարեկանում, 

Սևանա լճում` 6-7 և ավելի ուշ: Բազմանում է ապրիլ-օգոստոս ամիսներին, երբ 

ջրի ջերմաստիճանն անցնում է 140C-ից: Ձվադրում է ջրակալների ավազահա-

տիկներով կամ մանր քարերով պատված հատակին: Յուրաքանչյուր էգ, կախ-

ված չափերից և տարիքից, կարող է տվյալ տարում 2-3 բաժիններով դնել 1.3-1.5 

մմ տրամագիծ ունեցող դեղնագույն 10000-75000 ձկնկիթ: Բեղմնավորված 

ձկնկիթի զարգացումը տևում է 6-7 օր: Նախկինում Սևանա լճում ուներ արդյու-

նագործական նշանակություն, մյուս վայրերում` սիրողական ձկնորսության 

ցանկալի օբյեկտ է: Ներկայում Սևանի կողակի պաշարները զգալի նվազել են, և 

այս ձկնատեսակը պահպանության կարիք ունի և ընդգրկված է Հայաստանի 

Կարմիր գրքում: 
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Նկար 70. Սևանի կողակ  Capoeta  sevangi 
 

Արծաթափայլ կարաս  Carassius gibelio /նկար 71/: Լայնորեն տարածված է 

Եվրոպայի և Հյուսիսային Ասիայի գետերում ու լճերում: Հայաստանի ձկնային 

տնտեսություններ է ներմուծվել պատահականորեն` XX դարի 70-ական թվա-

կաններին և ընկնելով բնական ջրամբարներ` ներկայումս լայնորեն տարածվել 

է Հայաստանի գրեթե բոլոր ջրակալներում: Բնակվում է վտառներով: Սովորա-

բար հանդիպում է հանդարտ հոսք և հարուստ բուսականություն ունեցող ջրե-

րում: Դիմացկուն է միջավայրի անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ: 

Մարմինը բարձր է, մի փոքր սեղմված կողքերից: Թեփուկները խոշոր են, կողա-

գծում 27-33: Կլանային ատամները միաշարք են: Մեջքի լողակը երկար է` 18-24 

ճառագայթով, հետանցքի լողակը` կարճ` 8 ճառագայթով: Խռիկային առէջները 

խռիկային առաջին աղեղի վրա թվով 39-58-ն են: Հայաստանի ջրակալներում 

մարմնի երկարությունը սովորաբար 15-18 սմ է, սակայն Սևանա լճում կարող է 

հասնել մինչև 35-40 սմ, իսկ քաշը` 2 կիլոգրամից ավել:  Ամենակեր է և հեշ-

տորեն փոփոխում է իր համար սնունդ հանդիսացող օրգանիզմները. սնվում է 

դետրիտով, կակղամորթներով, ստորակարգ խեցգետնակերպերով, բույսերով: 

Արարատյան հարթավայրի ջրամբարներում սեռահասունության են հասնում 

կյանքի առաջին կամ երկրորդ տարվա ընթացքում, Սևանա լճում` երկրորդ 

կամ երրորդ տարվա ընթացքում, երբեմն ավելի ուշ: Բազմացումը հարթավայ-

րային շրջաններում ընդմիջումներով կատարվում է մարտ-մայիս ամիսներին, 

երբեմն հունիսին` ջրի 15-180C դեպքում, Սևանա լճում` մայիս-հուլիս ամիսնե-

րին, երբեմն օգոստոսին` ջրի 140C և բարձր ջերմաստիճանի դեպքում:  Պտղա-

վետությունը միջինում  կազմում է 76000 ձկնկիթ, սակայն կարող է հասնել 

մինչև 500000-ի: Սևանա լճում ունի արդյունագործական նշանակություն: Մյուս 

վայրերում սիրողական ձկնորսության օբյեկտ է հանդիսանում:  
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Նկար 71. Արծաթափայլ կարաս 

 Carassius gibelio աղբյուրը`http:// 
www.  lomadelacebuchal.es/ 

 

 

Սպիտակ ամուր  Ctenopharyngodon idella /նկար 72/:  Տարածված է Ամուր 

գետի ավազանում, Չինաստանի հարթավայրային խոշոր գետերում ու լճերում: 

Լայնորեն կլիմայավարժեցվել է Եվրոպայի և Ասիայի բազմաթիվ ջրակալնե-

րում: Հայաստան առաջին անգամ ներմուծվել է դեռևս 1960 թվականին` սպի-

տակ հաստաճակատի հետ միասին: Հետագայում պարբերաբար ներմուծել և 

արհեստական ճանապարհով բազմացրել են հաջորդ տարիներին: Նախընտ-

րում է հանդարտ հոսք ունեցող խոր գետերն ու լճերը: Ջերմասեր ձկնատեսակ 

է: Մարմինը երկարավուն է, իլիկանման: Բերանը կիսաստորին է, առանց բե-

ղիկների: Ընդհանուր առմամբ, արտաքինից հիշեցնում է թեփուղին: Թեփուկ-

ները համեմատաբար խոշոր են, կողագծում` 42-45: Կլանային ատամները երկ-

շարք են: Մեջքի և հետանցքի լողակները կարճ են` համապատասխանբար 10 և 

11 ճառագայթներով: Մարմնի երկարությունը Հայաստանի ձկնային տնտեսու-

թյուններում և բնական ջրակալներում սովորաբար հասնում է 40-45 սմ, եր-

բեմն` մինչև 85 սմ, իսկ քաշը` 16 կիլոգրամից ավել:  Սեռահասունության են 

հասնում 4-8 տարեկան հասակում: Պտղավետությունը հասնում է 100000 մինչև 

800000 ձկնկիթի: Ձվաթաղանթում սաղմի զարգացումը կարճատև է` մոտ 24-30 

ժամ: 7 օրական թրթուրներն անցնում են լրիվ արտաքին սննդառության: 

Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում աճեցվող ձկնատեսակներից 

է: Կարող է օգտագործվել որպես կենսաբանական պայքարի միջոց ջրամբար-

ներն ավելորդ բուսակալումից ազատելու գործում, քանի որ 1 կգ քաշային աճի 

համար այս ձկնատեսակի կողմից օգտագործում է մինչև 30-70 կգ ջրային բու-

սականություն: 
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Նկար 72. Սպիտակ ամուր  Ctenopharyngodon idella. ընդհանուր տեսքը 

/ձախից/, կլանային ոսկորները` կլանային ատամներով /աջից/ /աղբյուրը` 

http://www.biolib.cz/ 

 

 

Սև ամուր Mylopharyngodon  piceus /նկար 73/: Տարածված է Ամուր գետի 

ավազանում, Չինաստանի խոշոր գետերում ու լճերում: Հայաստան առաջին 

անգամ ներմուծվել է XX դարի վերջին տասնամյակի ընթացքում:  Նախընտ-

րում է հանդարտ հոսք և տղմոտ կամ ավազոտ հատակ ունեցող խոր գետերն ու 

լճերը: Մարմինը երկարավուն է, իլիկանման: Դունչը բութ է, բերանը կիսաստո-

րին: Աչքերը փոքր են: Արտաքին տեսքով հիշեցնում է թեփուղին: Թեփուկները 

համեմատաբար խոշոր են, կողագծում` 39-42: Կլանային ատամները մեծ են` 

լայն ծամող պսակով: Նրանք միաշարք են կամ երկշարք են: Մեջքի և հե-

տանցքի լողակները կարճ են` համապատասխանբար 9-11 և 10-11 ճառագայթ-

ներով: Մարմնի երկարությունը Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում և 

բնական ջրամբարներում սովորաբար հասնում է 40-45 սմ, երբեմն` մինչև 65 

սմ, իսկ քաշը` 8 կիլոգրամից ավել:  Հիմնական սնունդ են հանդիսանում ջրա-

յին կակղամոթները, որոնց պատյանը փշրում է հզոր կլանային ատամներով: 

Կարող է սնվել նաև ջրային միջատներով և խեցգետնակերպերով:  

Կախված արտաքին միջավայրի պայմաններից` սեռահասունության է 

հասնում 5-10 տարեկան հասակում: Ձկնկիթը շատ խոշոր է ու թափանցիկ, 

դրվում է ջրի շերտում: Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում լայն տարա-
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ծում չի ունեցել և աճեցվել է դեպքից դեպք: Միսը շատ համեղ է և Չինաստանում 

ու Հարավային Եվրոպայում արդյունագործական մեծ   նշանակություն ունի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 73. Սև ամուր Mylopharyngodon  piceus 
 

Ծածան Cyprinus carpio /նկար 74/:  Լայնորեն տարածված է Եվրոպայի և 

Ասիայի գետերում ու լճերում: Հայաստանում հանդիպում է Արաքս, Ախուրյան, 

Մեծամոր, Հրազդան, Արփա, Քասաղ գետերում, Արփի լճում, Արարատյան 

հարթավայրի ջրանցքներում, արհեստական լճակներում, Ախուրյանի ջրամբա-

րում: Եզակի առանձյակներ որսվել են նաև Սևանա լճում: Սովորաբար հան-

դիպում է հանդարտ հոսք և հարուստ բուսականություն ունեցող ջրերում: 

Նախընտրում է բնակվել ջրամբարների մերձհատակային շրջանում:   

Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև, մի փոքր սեղմված կողքերից: Բե-

րանը գտնվում է դնչի ծայրին: Վերին շրթունքի վրա կա 2 զույգ կարճ բեղիկ: 

Թեփուկները խոշոր են, կողագծում 36-40: Կլանային ատամները եռաշարք են: 

Մեջքի լողակը երկար է` 23-27 ճառագայթով, իսկ հետանցքի լողակը կարճ` 8 

ճառագայթով: Խռիկային առէջները թվով 22-27 են: Հայաստանի ջրակալներում 

մարմնի երկարությունը սովորաբար 35-50 սմ է, սակայն որոշ առանձնյակներ  

կարող է հասնել մինչև 75 սմ երկարության , իսկ քաշը` 8 կիլոգրամից ավել:  

Ամենակեր է: Որպես հիմնական սնունդ են ծառայում հատակային մանր անող-

նաշարավորները` միջատների թրթուրները, ստորակարգ խեցգետնակերպերը, 

կակղամորթները, որդերը, ինչպես նաև բույսերը, դետրիտը: Սեռահասու-

նության են հասնում կյանքի 3-5 տարվա ընթացքում` մարմնի 35 սմ նվազա-



 
 

158 
 

գույն երկարության դեպքում: Բազմացումը հարթավայրային շրջաններում 

ընդհատումներով կատարվում է ապրիլ-մայիս ամիսներին, բարձրադիր գոտի-

ներում` հունիսին` ջրի 15-160C ջերմաստիճանայաին պայմաններում: Բազ-

մացման համար կարևոր նախապայման է ձվադրավայրերում ջրերի վարարու-

մը և մակարդակի սովորականից ավել բարձրացումը, ինչպես նաև առափնյա 

բուսականության առկայությունը:   Հասունացած ձկնկիթը դեղնավուն է, 1.3-1.4 

մմ տրամագծով: Այն կպչուն է և դրվում է ափամերձ ստորջրյա բույսերի վրա, 

ջրի մակերեսին մոտ: Պտղավետությունը կարող է հասնել մինչև 1 000 000 

ձկնկիթի: Ձկնկիթի զարգացումը, կախված ջրի ջերմաստիճանից, տևում է 4-8 

օր, թրթուրներինը` մինչև մեկ ամիս: Արժեքավոր ձկնատեսակ է, որի քանակը 

գիշատչական որսի հետևանքով գնալով նվազում է: Համապատասխան 

բնապահպանական միջոցառումների իրականացման արդյունքում կարող է 

ունենալ արդյունագործական նշանակություն: Հայաստանի ձկնային տնտեսու-

թյուններում լայնորեն աճեցվում են ծածանի ընտելացված ու ավելի 

բարձրամարմին ձևերը` թեփուկավոր և  հայելային կարպերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 74 . Ծածան Cyprinus carpio 

 

Կովկասյան թեփուղ /թեփուկ/ Squalius orientalis /նկար 75/: Տարածված է 

հյուսիսային Կովկասի, արևելյան Փոքր Ասիայի, հյուսիսային Իրանի գետերում 

և լճերում, Կուր /Քուռ/ և Արաքս գետերի ավազանում: Հայաստանում հան-

դիպում է Արաքս, Մեծամոր, Հրազդան, Արփա, Ազատ, Որոտան, Ախուրյան, 

Աղստև գետերում և դրանց ջրերով սնվող ջրանցքներում, ջրամբարներում: 

Մանրաձկներն ապրում են վտառներով, սեռահասունները` փոքր խմբերով 

կամ միայնակ:  Մարմինը իլիկաձև է` խոշոր ու լայն գլխով: Բերանը մեծ է, ունի 
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դեպի վեր ուղղված թեք կտրվածք և գտնվում է դնչի ծայրին: Թեփուկները խո-

շոր են: Կողագծում նրանց քանակը տատանվում է 39-ից մինչև 45-ի: Մեջքի լո-

ղակում առկա է 10-12 ճառագայթ, հետնալողակում` 11-12: Կլանային ատամ-

ները երկշարք են: 6-10 խռիկային առէջները կարճ են, սրածայր: Միջին չափի 

ձուկ է: Մարմնի երկարությունը սովորաբար 15-25 սմ է, սակայն կարող է հաս-

նել մինչև 40 սմ, իսկ քաշը` 1 կգ:  Կենդանակեր տեսակ է: Երիտասարդ առանձ-

նյակները սնվում են տարբեր տեսակի անողնաշարավորներով` ջրի վրա թափ-

վող միջատներով ու նրանց թրթուրներով, ջրալվերով, այլ ջրային անող-

նաշարավորներով: Հասուն առանձնյակները սնվում են մանր ձկներով, գորտե-

րով, խեցգետիններով, իսկ առավել խոշորները` նաև մանր կաթնասուններով: 

        Սեռահասունությունը վրա է հասնում 1-2 տարեկան հասակում:  Բազ-

մացումը  տեղի է ունենում գարնան ընթացքում: Պտղավետությունը հասնում է 

մինչև 120000 ձկնկիթի: Ձկնկիթը դեղին է, կպչուն, 1.2-1.5 մմ տրամագծով և 

դրվում է ստորջրյա առարկաների կամ բույսերի վրա: Արդյունագործական մեծ 

նշանակություն չունի: Սիրողական ձկնորսության օբյեկտ է:  

 

 

 

 

 

            

         Նկար 75. Կովկասյան  թեփուղ  

Squalius orientalis  

 

Հաշամ Aspius aspius /նկար 76/: Հայաստանում հաշամը ներկայացված է 

կարմրաշուրթ հաշամ ենթատեսակով Aspius aspius taeniatus, որը տարածված է 

Անդրկովկասի գետերում, Կասպից ծովի առափնյա մասերում: Հայաստանում 

հանդիպում է Արաքս, Մեծամոր, Հրազդան, Արփա, Որոտան, Ախուրյան գետե-

րում և դրանց ջրերով սնվող ջրանցքներում, ջրամբարներում:  Մանրաձկները 

ապրում են փոքրիկ վտառներով, հասունները վարում են մենակյաց կենսաձև: 

Մարմնի երկարությունը սովորաբար 40-50 սմ է, սակայն կարող է հասնել 

մինչև 100 սմ, իսկ քաշը` մինչև 12 կգ: Մարմինը երկարավուն է, մի փոքր սեղմ-

ված կողքերից:  Բերանը մեծ է, ունի դեպի վեր ուղղված թեք կտրվածք և գտն-
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վում է դնչի ծայրին: Ստորին ծնոտը մի փոքր երկար է վերինից: Պոչի լողակը 

մկրատաձև կտրվածքով է: Թեփուկները մանր են: Կողագծում նրանց քանակը 

տատանվում է 67-ից մինչև 90-ի: Մեջքի լողակում առկա է 11 ճառագայթ, հետ-

նալողակում` 14-17: Կլանային ատամները երկշարք են: Խռիկային առէջները 

կարճ են, կոշտ ու սրածայր: Կենդանակեր տեսակ է: Երիտասարդ առանձնյակ-

ները սնվում են տարբեր տեսակի անողնաշարավորներով` ջրի վրա թափվող 

միջատներով ու նրանց թրթուրներով, ջրալվերով, այլ ջրային անողնաշարա-

վորներով: Հասուն առանձնյակները սնվում են մանր ձկներով, գորտերով, նաև 

մանր կաթնասուններով և ջրլող թռչուններով:  Սեռահասունությունը վրա է 

հասնում 3-5 տարեկան հասակում` մարմնի շուրջ 45 սմ երկարության և 2.5 կգ 

զանգվածի դեպքում: Բազմացումը  տեղի է ունենում մարտ-ապրիլի ընթաց-

քում` 12-14C ջերմաստիճանի առկայության պայմաններում: Բեղունությունը 

հասնում է 80000 ձկնկիթից մինչև 500000 ձկնկիթի: Ձկնկիթը նարնջագույն է 

կամ դեղնանարջագույն` միջինում 1.3 մմ տրամագծով և դրվում է ջրակալների 

արագահոս տեղամասերի խճապատ հատակին:  

 Արդյունագործական նշանակություն չունի իր փոքրաթվության պատճա-

ռով: Համարվում է անհետացող ձկնատեսակ, որի պաշարները նվազում են գե-

րորսի և կենսամիջավայրի էկոլոգիական փոփոխությունների պատճառով: 

Գրանցված է «Հայաստանի Կարմիր գրքում»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 76. Հաշամ Aspius aspius  

 

Կարգ լոքոյակերպեր Siluriformes:  Կառուցվածքային մի շարք հատկա-

նիշներով մոտ են ծածանակերպերին, սակայն նրանցից տարբերվում են մերկ 

կամ ոսկրային թիթեղներով պատված մարմնով, բերանի շուրջ դասավորված 

մինչև 4 զույգ բեղիկներով, շատերի մոտ` ճարպալողակի առկայությամբ: Ունեն 
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Վեբերյան ապարատ:  Այս կարգի հայտնի 2867 տեսակներն ընդգրկված են 5 

ընտանիքում և 446 ցեղում: Տեսակային կազմը դեռ լիարժեք որոշված չէ և յու-

րաքանչյուր տարի հայտնաբերվում են նորանոր տեսակներ: Հիմնականում 

անուշահամ ջրերի բնակիչներ են, սակայն հանդիպում են նաև միայն ծովային 

կենսակերպ վարողները: Բնակվում են Եվրոպայի, Ասիայի, Հյուսիսային և 

Հարավային Ամերիկաների, Աֆրիկայի ջրակալներում և առափնյա ծովերում: 

Ջերմասեր ձկներ են և գերազանցապես նախընտրում են արևադարձային ու 

մերձարևադարձային շրջանների ջրակալներում բնակվելը: 

Սովորական լոքո Silurus glanis /նկար 77/: Պատկանում է լոքոայինների 

ընտանիքին Siluridae: Լայնորեն տարածված է Կենտրոնական և Արևելյան Եվ-

րոպայի, Փոքր Ասիայի գետերում և լճերում, ինչպես նաև Կասպից և Արալյան 

ծովերի ավազանում:  Հայաստանում հանդիպում է Արաքս, Ախուրյան, Մեծա-

մոր, Որոտան, Արփա գետերում, Արարատյան հարթավայրի ջրակալներում: 

Սովորաբար հանդիպում է հանդարտ հոսք ունեցող գետերի մերձհատակային 

մասերում: Գիշատիչ է: Սնվում է կակղամորթերով ու զանազան ողնաշարա-

վորներով` ձկներով, գորտերով, թռչուններով, մանր կաթնասուններով:  Սընն-

դային ակտիվությունը բարձր է գիշերային ժամերին: Ցերեկը սովորաբար գտն-

վում է թաքստոցում:  

Մարմինը երկարավուն է, պոչային ցողունը` երկար ու սեղմված կողքե-

րից: Գլուխը լայն ու տափակ է: Մաշկն առանց թեփուկային ծածկի է ու լորձոտ: 

Մեծ բերանը գտնվում է դնչի ծայրին և  զինված  մանր խոզանանման ատամիկ-

ներով: Ստորին ծնոտը երկար է վերինից: Ունի 3 զույգ բեղիկ, որոնցից երկու` 

կարճ զույգերը գտնվում են ստորին ծնոտի տակ, իսկ մյուս, կրծքային լողակ-

ներից անցնող  զույգը` վերին ծնոտի վրա:  Պոչային լողակը զուրկ է կտրված-

քից և ունի կոր եզրագիծ: Մեջքի լողակն ունի 2-4 ճառագայթ, հետանցքի լողա-

կը`  81-94: Խռիկային առաջին աղեղի վրա կա 13-14 առէջ: Կրծքային լողակի 

առաջին ճառագայթը խիստ հաստացած է և հետին մասում զինված ատամիկ-

ներով: Լողափամփուշտը հաղորդակցվում է աղիքի առաջնային բաժնի հետ: 

Խոշոր ձուկ է: Մարմնի երկարությունը սովորաբար 60-90 սմ է:  Կարող է հաս-

նել մինչև 2-3  մետր երկարության և 150 կգ-ից շատ ավել քաշի:    Սեռահասու-

նության է հասնում 3-4 տարեկանում: Բազմանում է գարնանը` 18-200C ջերմ-

աստիճանային պայմաններում` պարզունակ կառուցվածք ունեցող և ջրային 
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բույսերի մեջ գտնվող բների մեջ: Ձկնկիթը կպչուն է` 2-3 մմ տրամագծով: 

Պտղավետությունը կազմում է 11000-480000 ձկնկիթ: Սաղմնային զարգացումը 

տևում է 3-10 օր: Հասնելով 7 մմ երկարության` շերեփուկանման թրթուրներն 

անցնում են արտաքին սննդառության:  

          Արժեքավոր ձկնատեսակ է` համային բարձր արժանիքներով: Հայաստա-

նի գետերում երբեք մեծաքանակ չի եղել: Սիրողական ձկնորսության ցանկալի 

օբյեկտ է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 77.Սովորական լոքո  Silurus glanis 

 

Ջրանցքային լոքոյիկ Ictalurus punctatus /նկար 78/: Պատկանում է կատ-

վալոքոների Ictaluridae ընտանիքին: Հայրենիքը Հյուսիսային Ամերիկայի հա-

րավային շրջանների գետերն ու լճերն են: Ներմուծվել է Հայաստան XX դարի 

վերջերին, որպես ձկնային տնտեսություններում աճեցվող ապրանքային ձկնա-

տեսակ: Առանձին առանձնյակներ պատահականորեն ներթափանցել են Մե-

ծամոր գետի և նրա ջրերով  սնվող ջրանցքներ: Սովորաբար հանդիպում է հան-

դարտ հոսք ունեցող ջրանցքների մերձհատակային մասերում:  

Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև, պոչային ցողունը` կարճ ու սեղմված 

կողքերից: Գլուխը լայն ու տափակ է: Մաշկն առանց թեփուկային ծածկի է ու 

լորձոտ: Բերանը մեծ է, կիսաստորին, զինված  մանր խոզանականման ատա-

միկներով: Վերին ծնոտը մի փոքր երկար է ստորինից: Ունի 4 զույգ բեղիկ, 

որոնցից երկու զույգը գտնվում են ստորին ծնոտի տակ, 1 զույգը` վերին ծնոտի 

վրա, վերջին զույգը` քթանցքների հետին մասում: Կողագիծը լրիվ է: Պոչային 

լողակը բավական խոր կտրվածքով է: Ունի մեջքի երկու լողակ: Առաջին մեջքի 



 
 

163 
 

լողակն ունի 9 ճառագայթ, որոնցից երկրորդ` չճյուղավորված ճառագայթը 

վերածվել է լավ զարգացած փշի: Մեջքի երկրորդ լողակը ճարպային է: Հե-

տանցքի լողակը 24-29 ճառագայթանի է և կլորաեզր: Կրծքային լողակի առաջին 

ճառագայթը խիստ հաստացած է և կրում է 12-17 ատամիկ, ինչը տեսակային 

պատկանելությունը պարզելու համար կարևոր նշանակություն ունի: Խռի-

կային առէջները թվով 15-18 են, բարակ ու սուր դասավորված: Մարմնի երկա-

րությունը սովորաբար 25-80 սմ է, քաշը` 300 գրամից մինչև 5 կիլոգրամ:  

Սնվում է զանազան անողնաշարավորներով ու փոքրիկ ողնաշարավորներով` 

ձկներով, գորտերով ու նրանց շերեփուկներով: 

          Սեռահասունության է հասնում 3-5 տարեկանում: Բազմացումը կատար-

վում է մայիս-հունիս ամիսներին` 22-300C ջերմաստիճանային պայմաններում: 

Բազմացումը կատարվում է զույգերով: Արուն այդ ընթացքում բույն է 

կառուցում և հոգս  տանում ձկնկիթի ու մանրաձկների նկատմամբ: Ձկնկիթը 

բաց նարնջագույն է, կպչուն: Պտղավետությունը կազմում է 20000-400000 

ձկնկիթ: Սաղմնային զարգացումը տևում է 5-8 օր, որից 7-10 օր հետո թրթուր-

ներն անցնում են արտաքին սննդառության: Հայաստանի ձկնային տնտե-

սություններում երբևէ լայն տարածում չի ունեցել և աճեցվել է դեպքից  դեպք:  

Վերջին տարիներին Հայաստանի որոշ ձկնային տնտեսություններում 

վերջին տարիներին աճեցվել է նաև Աֆրիկյան մայրցամաքում և Արևմտյան 

Ասիայում տարածված Claridae ընտանիքը ներկայացնող լոքոներ: 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                Նկար 78. Ջրանցքային լոքոյիկ  

                                     Ictalurus punctatus  
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Ընտանիք ծականայիններ Cobitidae: Անուշահամ ջրակալներում բնակվող 

ձկնիկներ են: Բնորոշ է որդանման կամ իլիկանման մարմինը, կիսաստորին 

բերանը, 3-6 զույգ փոքրիկ բեղիկները, աչքի տակ գտնվող շարժվող փշանման 

ելուստը, կլանային ատամների մեկ շարքը: Հայտնի է մոտ 177 տեսակ և 26 ցեղ, 

որից Հայաստանում հայտնի է ընդամենը 1 տեսակ` ոսկեգույն ծականը  

Sabanejewia aurata /նկար 79/: Տարածված է Կուր /Քուռ/ և Արաքս գետերի ավա-

զանում, Փոքր Ասիայում: Հայաստանում հայտնաբերված է Արաքս և Մեծամոր 

գետերում: Վարում է մերձհատակային կենսաձև, իր հիմնական ժամանակն 

անցկացնելով թաքստոցներում: 

Մարմինը օձանման է, երկար, սեղմված կողքերից: Բերանը նեղ և փոքր է,  

գտնվում է դնչի ստորին մասում: Պոչային ցողունը համարյա մարմնի բարձրու-

թյունն ունի: Վերին ծնոտի վրա ունի 3 զույգ կարճ բեղիկներ` երկուսը դնչի 

առջևի մասում, մեկը` բերանի անկյունի վերևամասում: Աչքի տակ, մաշկային 

ծալքի մեջ գտնվում է շարժուն երկծայր փշաձև ելուստ (որտեղից էլ առաջացել 

է այս ձկան անունը):  Պոչային լողակը կորաեզր է: Թեփուկները շատ մանր են 

ու բարակ: Կողագիծն արտահայտված է միայն մարմնի առջևի մասում: Մեջքի 

լողակում առկա է 8-10 ճառագայթ, հետանցքի լողակում` 7-8: Կլանային 

ատամները միաշարք են: Արուների կրծքային լողակի երկրորդ ճառագայթը 

հաստացած է: Մարմնի ընդհանուր գունավորումը  կեղտադեղնավուն է: Այն 

պատված է տարբեր մեծության ու ձևի սև բծերով: Խոշոր բծերի երկու շարքը 

ձգվում է կողագծի վրայով` գլխից մինչև պոչային լողակը, մյուս շարքը` ողնա-

շարի երկայնքով: Դրանից բացի, ավելի փոքրիկ բծեր կան նաև գլխի, մեջքի և 

պոչի լողակների վրա: Բծերը լողակների վրա տեղադրված են որոշակի համա-

չափությամբ և ձևավորում են լողակի լայնությամբ ձգվող ընդհատ գծեր (մեջքի 

լողակի վրա` չորս, իսկ պոչի լողակի վրա` հինգ գիծ): 

Մարմնի երկարությունը սովորաբար 5-8 սմ է, կարող է հասնել մինչև 10 

սմ:  Կենդանակեր տեսակ է: Սնվում է տարբեր տեսակի բենթոսային մանր ան-

ողնաշարավորներով` միջատներով և նրանց թրթուրներով, որդերով: Կերային 

ակտիվությունն առավել բարձր է առավոտյան և երեկոյան ժամերին:  

 Բազմանում է գարնան վերջին և ամռան սկզբին, գետերի կամ ջրամբար-

ների առափնյա տեղամասերում:  
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Արդյունագործական նշանակություն չունի: Հազվադեպ հանդիպող ձկնա-

տեսակ է: Ընդգրկված է «Հայաստանի Կարմիր գրքում»: 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

Նկար 79. Ոսկեգույն ծական Sabanejewia aurata  

 

Բալիտորայինների ընտանիք Balitoridae: Անուշահամ ջրակալներում 

բնակվող ձկնիկներ են: Բերանի շուրջն ունեն 3 կամ ավելի զույգ կարճ բեղիկ-

ներ: Հայտնի է մոտ 590 տեսակ և 59 ցեղ, որից Հայաստանում հայտնի է ըն-

դամենը 2 տեսակ: 

 

Կուրի /Քուռի/ լերկաձուկ Orthrias brandti  /նկար 80/: Տարածված է Կուր 

/Քուռ/ և Արաքս գետերի ավազանում: Հայաստանում հայտաբերված է Ձորա-

գետ, Դեբեդ, Արաքս, Հրազդան, Արփա, Ազատ գետերում: Վարում է մերձհա-

տակային կենսաձև, նախընտրելով գետերի արագահոս տեղամասերը: Որպես 

թաքստոց հաճախ օգտագործում է ստորջրյա քարերի տակ գտնվող ճեղքերը 

կամ խիտ բուսուտները:  Մարմինը երկարավուն է, առջևի մասում հաստացած 

ու մի փոքր վերից վար սեղմված: Պոչային ցողունը բարձր է ու փոքր-ինչ սեղմ-

ված կողքերից: Բերանը նեղ և փոքր է,  գտնվում է դնչի ստորին մասում: Ունի 3 

զույգ կարճ բեղիկներ վերին ծնոտի վրա (երկուսը դնչի առջևի մասում, մեկը` 

բերանի անկյունի վերևամասում): Պոչային լողակը մկրատաձև կտրվածք ունի: 

Թեփուկները շատ մանր են: Մեջքի լողակում առկա է 11 ճառագայթ, հետ-

նալողակում` 7-8: Կլանային ատամները միաշարք են: Մարմնի ընդհանուր 

գունավորումը մարմնագույն կամ արծաթամոխրագույն է` պատված բավական 

խոշոր սև բծերով, որոնք հատկապես խոշոր են պոչային ցողունի վրա: Մեջքի և 

պոչային լողակները նարնջագույն են` պատված մանր մուգ պտերով: Կըրծ-

քային, փորի լողակները և հետնալողակը, երբեմն նաև պոչայինը` դեղնավուն 
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են կամ բաց նարնջագույն:  Մարմնի երկարությունը սովորաբար 4-6 սմ է, կա-

րող է հասնել մինչև 8 սմ:   

 Կենդանակեր տեսակ է: Սնվում է տարբեր տեսակի հատակային մանր 

անողնաշարավորներով` գլխավորապես միջատների թրթուրներով, նաև որդե-

րով, ինչպես նաև ձկնկիթով: Արդյունագործական նշանակություն չունի:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 80. Կուրի /Քուռի/ լերկաձուկ Orthrias brandti 

 

 

Անգորական լերկաձուկ Oxynemacheilus angorae /նկար 81/: Մարմինը 

ձգված է, առջևի մասում հաստացած ու մի փոքր վերից վար սեղմված: Պոչային 

ցողունը բարձր է ու փոքր-ինչ սեղմված կողքերից: Բերանը նեղ և փոքր է,  

գտնվում է դնչի ստորին մասում: Ունի 3 զույգ կարճ բեղիկներ վերին ծնոտի 

վրա (երկուսը դնչի առջևի մասում, մեկը` բերանի անկյունի վերևամասում):  

Աչքի տակ փշաձև գոյացությունները բացակայում են:  Պոչային լողակը շատ 

թույլ արտահայտված գոգավորություն ունի: Թեփուկները շատ մանր են ու բա-

րակ: Կողագիծը լրիվ է և  ձգվում է մինչև պոչային լողակի հիմքը: Մեջքի լո-

ղակում առկա է 8-11 ճառագայթ, հետանցքի լողակում` 7-8: Կլանային ատամ-

ները միաշարք են` 8-8 հիմնական բանաձևով: Արուների կրծքային լողակի 

երկրորդ ճառագայթը հաստացած է: Մարմնի ընդհանուր գունավորումը դեղ-

նամոխրագույն է կամ մոխրագույն` պատված տձև ու անկանոն դասավորված 

սև պտերով, որոնք հատկապես խոշոր են կողագծի երկարությամբ: Ողնաշարի 

երկայնքով ձգվում է 7-12 համեմատաբար խոշոր սև բծերի մի շարք: Մեջքի և 

փորի լողակները մոխրագույն են` պատված մանր բծերով: Կրծքային, փորի և 

հետանցքի լողակները, երբեմն նաև պոչայինը` նարնջագույն են բաց մոխ-
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րագույն կամ նարնջամոխրագույն:  Մարմնի երկարությունը սովորաբար 5-7 

սմ է, կարող է հասնել մինչև 10 սմ:  Հայաստանում տարածված  է Արաքս, Մե-

ծամոր, Հրազդան, Արփա, Ազատ, Ախուրյան, Որոտան, Քասաղ, Եղեգիս և մյուս 

գետերում: Վարում է մերձհատակային կենսաձև, նախընտրելով գետերի և 

ջրանցքների արագահոս տեղամասերը: Կարող է հանդիպել նաև ջրանցքների 

դանդաղահոս և տղմոտ հատակ ունեցող մասերում: Որպես թաքստոց հաճախ 

օգտագործում է ստորջրյա խիտ բուսուտները: 

 Կենդանակեր տեսակ է: Սնվում է տարբեր տեսակի բենթոսային մանր 

անողնաշարավորներով` գլխավորապես միջատների թրթուրներով, նաև 

որդերով, ինչպես նաև ձկնկիթով:  

 Բազմացման շրջանը կախված է ջրի ջերմաստիճանից. Արարատյան 

հարթավայրի և այլ ցածրադիր շրջանների ջրամբարներում բազմանում է ապ-

րիլ-մայիս, բարձրադիր վայրերում` հունիս-հուլիս ամիսներին: Բեղունությու-

նը հասնում է մինչև 7000 ձկնկիթի: Նրանք կպչուն են և ամրանում են քարերին 

ու ստորջրյա բույսերին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 81. Անգորական լերկաձուկ Oxynemacheilus angorae  

 

 

Կարգ սաղմոնակերպեր Salmoniformes:  Սաղմոնակերպերի շատ տեսակ-

ների մոտ կմախքը դեռևս լրիվ ոսկրացած չէ: Գանգատուփը զգալիորեն կազմ-

ված է կռճիկից: Լողափամփուշտը խողովակով կապված է կերակրափողի հետ: 

Բնորոշ է ճարպային լողակի առկայությունը:  

 

Կարմրախայտ Salmo trutta fario /նկար 82/: Լայնորեն տարածված է 

Եվրոպայի, Կովկասի, Փոքր Ասիայի, Անդրկովկասի գետերում: Հայաստանում 

հանդիպում է համարյա բոլոր գետերի վերին և միջին հոսանքներում` մինչև 
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2800 մ ծովի մակերևույթից բարձր, բացառությամբ Սևանա լճի ավազանին 

պատկանող գետերի:  Նախընտրում է թթվածնով հարուստ, խճապատ հատակ 

և արագ հոսք ունեցող ջրատարներում բնակվելը: Սառնասեր ձկնատեսակ է: 

Մարմինը երկարավուն է, մի փոքր սեղմված կողքերից: Մեջքի և պոչային լո-

ղակների միջև գտնվում է ճարպային լողակը: Բերանը մեծ է: Հասուն առանձ-

նյակների մոտ նրա կտրվածքը հասնում է մինչև աչքի հետին մասից իջեցված 

ուղղահայացին: Բերանը զինված է  ծնոտների, քմոսկրերի, խոփոսկրերի և լեզ-

վի վրա գտնվող սուր և մի փոքր հետ թեքված ատամներով: Թեփուկները մանր 

են, կողագծում` 110-125: Պոչային լողակի կտրվածքը արտահայտված է երի-

տասարդ առանձնյակների մոտ: Տարիքին զուգընթաց այն աստիճանաբար ան-

հետանում է: Մեջքի լողակում ճառագայթները 10-15-ն են, հետանցքի 

լողակում` 9-14: Խռիկային առաջին աղեղի վրա առէջները 18-24-ն են: Մարմնի 

գունավորումը կախված է ինչպես տարիքից, այնպես էլ ապրելավայրից ու ֆի-

զիոլոգիական վիճակից: Մարմինը պատված է սև և կարմիր կլորավուն բծերով: 

Վերջիններս շրջափակված են սպիտակավուն շրջանակով: Մատղաշների 

մարմինը բծերի փոխարեն  պատված է 6-9 ուղղաձիգ շերտերով: Մարմնի եր-

կարությունը սովորաբար հասնում է 20-25 սմ, երբեմն` մինչև 54 սմ, իսկ քաշը` 

մինչև 2 կգ:  Ապրում է մինչև 10-12 տարի: 

 Սնվում է ջրի վրա թափվող միջատներով, նրանց թրթուրներով, ջրային 

իշուկներով, անձրևորդերով, կակղամորթերով, խոշոր առանձնյակները` նաև 

մանր ողնաշարավորներով` ձկներով, երկկենցաղներով, դաշտամկներով: Բազ-

մացման շրջանում կարող է սնվել նաև ձկնկիթով: Սեռահասունության է հաս-

նում կյանքի երկրորդ-չորրորդ տարում: Բազմացումը կատարվում է գետերի 

ակունքներում, էգերի կողմից խճապատ հատակին պատրաստված բներում` 4-

70C ջերմաստիճանային պայմաններում: Պտղավետությունը կարող է հասնել 

մինչև 5000 ձկնկիթի: Այն խոշոր է` 4-5 մմ տրամագծով և վառ նարնջագույն: 

Սաղմնային զարգացումը, կախված ջերմաստիճանից, տևում է 2-4 ամիս: 

Թրթուրներն առաջին 15-20 օրվա ընթացքում սնվում են  մեծ դեղնուցապարկի 

պաշարանյութերով, այնուհետև` մանր պլանկտոնային օրգանիզմերով:  

 Հայաստանի արժեքավոր ձկնատեսակներից է, որի պաշարները որսագո-

ղերի կողմից գիշատչորեն ոչնչացնելու հետևանքով համարյա սպառվել են ու 

կորցրել արդյունագործական նշանակությունը: Ներկայումս փորձեր են կատար-
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վում որպես ապրանքային ձկնատեսակ արհեստական պայմաններում բուծելու 

ուղղությամբ, ինչը  որոշ ձկնաբուծարաններում հաջողությամբ է կատարվում:     

 

 

 

 

   

Նկար 82. Կարմրախայտ  

               Salmo trutta fario  
 

 

 

 

Իշխան Salmo ischchan: Բնակվում է միայն Սևանա լճում, որտեղ ներկայաց-

ված է 4 էկոլոգիական ռասայով` ձմեռային իշխան, ամառային իշխան, գեղար-

քունի և բոջակ, որոնց որոշ գիտնականներ դիտարկում են որպես առանձին 

տեսակներ: Այդ ռասաներն ունեն մի շարք հատկանիշներ, որոնցով  տարբերվում 

են սաղմոնների մյուս տեսակներից: Այսպես, ստերջ վիճակում նրանց բոլորի 

մարմինը պատված է բազմաթիվ սև կլորավուն պտերով, բացակայում են վառ 

կարմիր բծերը, իսկ ծնոտները հարաբերականորեն կարճ են: Միաժամանակ, 

յուրաքանչյուր ռասա մեկը մյուսից առանձնանում է ինչպես իր ձևաբանական, 

այնպես էլ էկոլոգիական առանձնահատկություններով, բնակվելով կամ 

բազմանալով լճի կամ նրա մեջ թափվող գետերի այս կամ այն տեղամասերում:  

 Իշխանին անվանում են նաև բախտակ, ինչը բազմացման շրջանում գտնվող 

իշանների ընդհանուր անվանումն է: Այդ ընթացում իշխանի, հատկապես արու-

ների մարմնի կառուցվածքը և գունավորումը էական փոփոխություններ են կրում. 

մաշկը հաստանում է, պատվում լորձի հաստ շերտով, ծնոտները երկարում են, 

գունավորումը դառնում է մուգ, պտերը կարող են անհետանալ և այլն: 

 Անհետացող տեսակ է, որի պաշարները սպառվել են գերորսի և Սևանա 

լճի էկոլոգիական վիճակի վատթարացման հետևանքով: Գրանցված է «Հայաս-

տանի Կարմիր գրքում»: 
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Ձմեռային իշխան  Salmo ischchan ischchan /նկար 83/: Տարածված է միայն 

Սևանա լճում: Սևանի իշխանի չորս ռասաներից մեկն է, որն իր անունը ստա-

ցել է ձմռան ընթացքում ձվադրելու համար: Մարմինը երկարավուն է, հաստ, 

մի փոքր սեղմված կողքերից: Մարմինը համեմատաբար բարձր է իշխանի մյուս 

ենթատեսակներից:  Մեջքի և պոչային լողակների միջև գտնվում է ճարպային 

լողակը: Գլուխը մեծ է, դունչը` բութ: Բերանը   համեմատաբար  փոքր է: Հասուն 

առանձնյակների մոտ նրա կտրվածքն չի անցնում աչքի հետին մասից իջեցված 

ուղղահայացից: Թեփուկները մանր են, կողագծում` 108-114: Մեջքի լողակում 

ճառագայթները 11-14-ն են,  հետանցքի լողակում` 11-12: Խռիկային առաջին 

աղեղի վրա առէջները 16-20-ն: Նրանք համեմատաբար կարճ են, գուրզաձև 

ծայրերով:  Մարմնի գունավորումն անմիջականորեն կախված է սեռական 

գեղձերի հասունացումից: Մանրաձկները մինչև մեկ տարեկան հասակը 

դեղնականաչավուն են` ուղղահայաց դարչնագույն շերտերով: Սեռահասուն 

առանձնակները բազմացման շրջանից դուրս ունեն արծաթափայլ գունավո-

րում` երկնագույն, ծիրանագույն, կանաչավուն, երբեմն էլ թույլ-ոսկեգույն 

նրբերանգներով: Մարմինը պատված է 1 մմ-ից մինչև 1 սմ տրամագիծ ունեցող 

սև կլորավուն բծերով: Լողակները սովորաբար մոխրագույն են:  Մարմնի 

երկարությունը սովորաբար հասնում է 50-55 սմ, երբեմն` մինչև 90 սմ, իսկ 

քաշը` մինչև 15 կգ:  Սնվում է մերձհատակային կենդանիներով` ջրային իշուկ-

ներով, թրթուրներով, տզրուկներով, ջրային միջատների թրթուրներով: Խոշոր 

առանձնյակները կարող են սնվել նաև մանր ողնաշարավորներով` ձկներով, 

երկկենցաղներով: Էգերը սեռահասունության են հասնում կյանքի հինգերորդ 

տարում, արուները` մեկ տարի ավելի շուտ: Բազմացման ընթացքում արունե-

րի մաշկը հաստանում ու մգանում է, թեփուկները թաղվում են մաշկի մեջ և 

երևում են միայն նրանց ծայրերը, անհետանում է արծաթափայլ գունավորումը, 

ատամները երկարում են, ստորին ծնոտի ծայրին առաջանում է կեռ ելուստ: 

Մարմինը ծածկվում է լորձով: Էգերի մոտ այդ փոփոխություններն ավելի թույլ 

են արտահայտվում: 

 Բազմացումը կատարվում է աշնանը և ձմռանը` հոկտեմբերից մինչև 

դեկտեմբեր և հունվարից մինչև մարտ, ինչպես լճի առափնյա մասերում` 0.5-5մ 

խորության վրա, այնպես էլ մեծ` մինչև 22 մ հասնող խորություններում:  

Բազմացման վայրում ջրի ջերմաստիճանը կազմում է 0.3-30C: Բեղունությունը 
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կարող է հասնել մինչև 9000 ձկնկիթի: Մինչև 4-5 սմ երկարության հասնելը 

մանրաձկները բնակվում են իրենց ծննդավայրի շրջակայքում` խճաքարերի 

միջև, այնուհետև անցնում են պելագիալ կենսաձևի` սնվելով կենդանական 

պլանկտոնով:  

 Մինչև Սևանա լճի մակարդակի իջեցումը ունեցել է արդյունագործական 

մեծ նշանակություն, և տվել է իշխանի ընդհանուր որսի մինչև 25-30%-ը: 

Ներկայումս համարվում է իշխանի ոչնչացված ռասա` ձվադրավայրերի չո-

րացման և գերորսի հետևանքով: 

 

 

 

 

 

                   

              Նկար 83. Ձմեռային իշխան   

                  Salmo ischchan ischchan  

 

 

Գեղարքունի Salmo ischchan gegarkuni /նկար  84/:  Տարածված է միայն 

Սևանա լճում: Սևանի իշխանի չորս ռասաներից մեկն է: Մարմինը երկարա-

վուն է, գլանաձև:  Բերանը համեմատաբար մեծ է: Հասուն արուների մոտ նրա 

կտրվածքն անցնում է աչքի հետին մասից իջեցված ուղղահայացից: Էգերի  

ծնոտները հավասար երկարություն ունեն, իսկ արուների ստորին ծնոտը եր-

կար է վերինից: Բերանը զինված է  ծնոտների, քմոսկրերի, խոփոսկրերի և լեզ-

վի վրա գտնվող լավ զարգացած ատամներով: Թեփուկները մանր են, կողա-

գծում` 103-112: Մեջքի լողակում ճառագայթները 13-ն են,  հետանցքի լողա-

կում` 11-12: Խռիկային առաջին աղեղի վրա առէջները 17-22-ն: Նրանք երկար 

են, սրածայր և երբեք գուրզաձև չեն լինում: Սեռահասուն առանձնյակները բազ-

մացման շրջանից դուրս ունեն արծաթափայլ գունավորում` երկնագույն, ծիրա-

նագույն, կանաչավուն, երբեմն էլ թույլ-ոսկեգույն նրբերանգներով: Մարմինը 

պատված է ավելի մեծ տրամագիծ ունեցող սև կլորավուն բծերով, քան ձմեռա-

յին իշխանի մոտ էր: Դրանից մարմնի ընդհանուր գունավորումն ավելի մուգ է 

թվում: Մարմնի երկարությունը սովորաբար հասնում է 35-40 սմ, երբեմն` 
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մինչև 90 սմ, իսկ քաշը` մինչև 16 կգ:  Սնվում է կողագնացներով, միջատներով 

և նրանց թրթուրներով, տզրուկներով, ստորակարգ խեցգետնակերպերով: Խո-

շոր առանձնյակները կարող են սնվել նաև մանր ողնաշարավորներով` ձկնե-

րով, երկկենցաղներով:  

          Էգերը սեռահասունության են հասնում կյանքի երրորդ կամ հաջորդ տա-

րում, արուները` մեկ տարի ավելի շուտ: Բազմացման ընթացքում արուների 

մաշկը հաստանում ու մգանում է, թեփուկները թաղվում են մաշկի մեջ և հա-

մարյա չեն երևում, անհետանում է արծաթափայլ գունավորումը, ատամները 

երկարում են, ստորին ծնոտի ծայրին առաջանում է կեռ ելուստ: Մարմինը 

ծածկվում է լորձով: Էգերի մոտ այդ փոփոխություններն շատ ավելի թույլ են 

արտահայտվում:  Բազմացումը կատարվում է աշնան ամիսների ընթացքում` 

լճի մեջ թափվող գետերի` Գավառագետ, Ձկնագետ, Ծակքար, Մաքենիս, Մաս-

րիկ և մյուսների գետաբերանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա: Այս-

տեղ խճպատ հատակին ՙկառուցվում՚ է 40-60 սմ երկարությամբ, 20-30 սմ լայ-

նությամբ և 5-10 սմ խորությամբ փոսիկներ, որտեղ և կատարվում է ձվադրու-

թյունը: Բեղունությունը կարող է հասնել մինչև 3000 ձկնկիթի: Ձկնկիթի զար-

գացումը տևում է 4 ամիս (420 աստիճանաօր): Նորածին թրթուրները առաջին 

10-15 օրը սնվում են դեղնուցապարկի պաշարանյութերով, այնուհետև` մանր 

կենդանիներով: Հասնելով 4-9 սմ երկարության` մանրաձկները վերադառնում 

են լիճ` մինչև սեռահասության հասնելը: Անցյալ դարի կեսերից գեղարքունու 

բնական վերարտադրություն գետերում համարյա թե չի կատարվել, և նրա 

գլխաքանակը վերականգնվել է Սևանա լճի ափերին կառուցած ձկնա-

բուծարաններում այդ ձկնատեսակին բուծելու հետևանքով: Մինչև XX դարի 80-

ական թվականները Սևանա լճում ունեցել է արդյունագործական նշանա-

կություն: Նրա պաշարները լրացվել են լճի ափերին գտնվող ձկնաբուծարան-

ներում աճեցված թրթուրների և մանրաձկների պարբերաբար բաց թողմամբ:  

 Բնական միջավայրում գտնվում է ոչնչացման վտանգի տակ և ընդգրկ-

ված է Հայաստանի ՙԿարմիր գրքում՚: Կլիմայավարժեցվել է Իսիկ-կուլ լճում 

(Ղրղզստան), որտեղ ունի արդյունագործական նշանակություն: Ներկայումս 

հաջողությամբ բազմացվում և աճեցվում է Հայաստանի ձկնային տնտե-

սություններում որպես ապրանքային ձկնատեսակ: 
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Նկար  84. Գեղարքունի 

Salmo ischchan gegarkuni 

  

 

 

Ամառային իշխան Salmo ischchan aestivalis /նկար 85/: Տարածված է միայն 

Սևանա լճում: Սևանի իշխանի չորս ռասաներից մեկն է և իր անունը ստացել է 

ամռան ընթացքում ձվադրելու համար: Մարմինը երկարավուն է, գլանաձև:  

Վերին ծնոտը երկար է ստորինից, որն ավելի կարճ է իշխանի մյուս ենթատե-

սակների հետ համեմատած: Մեջքի և հետանցքի լողակների հիմքերն ավելի 

երկար են, քանի իշխանի մյուս ռասաներինը: Ատամները գեղարքունու հետ 

համեմատած ավելի թույլ են զարգացած: Թեփուկները մանր են, կողագծում` 

105-117, առավել հաճախ` 111-112: Մեջքի լողակում ճառագայթները 12-ն են,  

հետանցքի լողակում` 11-12: Խռիկային առաջին աղեղի վրա առէջները 16-21 

են: Նրանք հաճախ երկար ու սրածայր են, ինչպես  գեղարքունու մոտ է: Խոշոր 

առանձնյակների մոտ  առէջները  երբեմն գուրզաձև են: Մարմնի գունավորումը 

ստերջ վիճակում հիշեցնում է մյուս ենթատեսակների գունավորմանը, միայն 

կողագծի երկարությամբ ավելի հաճախ են հանդիպում կարմիր պտեր: Բազ-

մացման շրջանում մարմնի ընդհանուր գունավորման մեջ գերակշռում են 

դարչնաձիթապտղագույն նրբերանգները: Մարմնի երկարությունը սովորաբար 

հասնում է 30-40 սմ, երբեմն` մինչև 60 սմ:   

 Սնվում է կողագնացներով, ջրային միջատներով և նրանց թրթուրներով, 

երբեմն կենդանական պլանկտոնով և ջրի մակերեսին թափված միջատներով:  

 Էգերը սեռահասունության են հասնում կյանքի չորրորդ  տարում, արու-

ները` մեկ տարի ավելի շուտ, երբեմն` ավելի ուշ: Բազմացման ընթացքում 

արուների մարմնի ու ծնոտների ձևը համեմատաբար քիչ փոփոխություններ է 

կրում:  
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 Բազմացման շրջանը ընդգրկում է մայիս-հուլիս ամիսները: Բազմացումը 

կատարվում է լճի մեջ թափվող գետերի` Մասրիկ, Մաքենիս, Ծակքար, Բախ-

տակ և մյուսների գետաբերանների ու դրանց հարակից շրջաններում: Այն ըս-

կսվում է ջրի 7-8C և ավարտվում է 12-130C ջերմաստիճանային պայման-

ներում: Բեղունությունը կարող է հասնել մինչև 7100 ձկնկիթի: Ձկնկիթի զար-

գացումը տևում է 45-55 օր (420-460 աստիճանաօր): Մանրաձկները գետում 

բնակվում են մինչև դեկտեմբեր ամիսը` սնվելով կենդանական պլանկտոնով և 

միջատների թրթուրներով` հասնելով 1-3 գ քաշի:  

 Մինչև XX դարի 70-ական թվականները Սևանա լճում ունեցել է արդյու-

նագործական նշանակություն: Նրա պաշարները լրացվել են լճի ափերին գըտ-

նվող ձկնաբուծարաններում աճեցված թրթուրների և մանրաձկների պարբե-

րաբար բացթողմամբ:  

 Սևանա լճում գտնվում է ոչնչացման վտանգի տակ:  Ներկայումս Արա-

րատյան հարթավայրի և Վայոց Ձորի մարզի առանձին ձկնատնտեսություն-

ներում փորձեր են կատարվում ամառային իշխանի արհեստական պայման-

ներում բազմացնելու և աճեցնելու ուղղությամբ:    

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 85. Ամառային իշխան 

            Salmo ischchan aestivalis  

 

 

 

Բոջակ   Salmo ischchan danilewskii: Տարածված էր միայն Սևանա լճում: 

Սևանի իշխանի չորս ռասաներից ամենափոքրն է: Նստակյաց է և ի տարբերու-

թյուն մյուս ենթատեսակների` կերային ու բազմացման միգրացիաներ չի կա-

տարում ինչպես լճում, այնպես էլ նրա մեջ թափվող գետերում: Մարմնի կա-

ռուցվածքային առանձնահատկություններով հիշեցնում է ձմեռային իշխանին, 
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որից հիմնականում տարբերվում է գլխի երկարության 1/5-1/4 մասը կազմող 

խոշոր աչքերով: Վերին ծնոտը երկար է ստորինից կամ հավասար նրան: 

Ատամներն ավելի թույլ են զարգացած իշխանի մյուս բոլոր ենթատեսակների 

հետ համեմատած: Բազմացման շրջանում  հաճախ հանդիպում են լրիվ անա-

տամ առանձնյակներ: Թեփուկները մանր են, կողագծում` 105-118, առավել հա-

ճախ` 111-113: Մեջքի լողակում ճառագայթները 12-ն են, հետանցքի լողակում` 

10-12: Խռիկային առաջին աղեղի վրա առէջները 15-20 են: Նրանք կարճ ու թե-

լանման են, առանց գուրզանման հաստացումների: Մարմնի գունավորումը 

ստերջ վիճակում հիշեցնում է ձմեռային իշխանին, միայն լողակներն ավելի 

մուգ են: Փոքր առանձնյակների մոտ կողերի վրա երբեմն արտահայտված են 

լինում նարնջագույն կամ բաց-կարմիր պտեր: Բազմացման շրջանում մարմնի 

գունավորումը համարյա չի փոփոխվում:  Մարմնի երկարությունը սովորաբար 

հասնում է 20-25 սմ, երբեմն` մինչև 32 սմ, իսկ քաշը` 350 գրամի:  Սևանի իշ-

խանի մյուս ռասաներից տարբերվում է աճի ցածր տեմպերով:  Սնվում է կողա-

գնացներով, տզրուկներով, ստորակարգ խեցգետնակերպերով, միջատներով և 

նրանց թրթուրներով, երբեմն նաև իր ձկնկիթով: Բազմացման շրջանը ընդ-

գրկում է հոկտեմբեր-մարտ ամիսները: Բազմացումը կատարվում է լճի խճա-

պատ կամ խոշոր ավազով պատված հատակին` 1-20 մ խորության վրա: Բե-

ղունությունը կարող է հասնել մինչև 900 ձկնկիթի:  

Մինչև XX դարի 70-ական թվականները Սևանա լճում ունեցել է արդյու-

նագործական նշանակություն և իր թվաքանակով զբաղեցրել է առաջին տեղը 

որսված ձկների մեջ: Ներկայումս համարվում է բնաջնջված ռասա` գերորսի և 

ձվադրավայրերի կորստի հետևանքով:  

 

Ծիածանախայտ  Parasalmo mykiss /նկար 86/: Հայրենիքը Հյուսիսային 

Ամերիկայի գետերն ու լճերն են: Սկսած XIX դարից կլիմայավարժեցվել է Եվրո-

պայում, Ասիայում, Ավստրալիայում, Նոր Զելադիայում, Ճապոնիայում, Հարա-

վային Ամերիկայում և այլուր: Հայաստանի ֆորելային տնտեսություններում 

սկսել է աճեցվել XX դարի 60-ական թվականների վերջից, որտեղից պատա-

հականորեն և պարբերաբար թափանցում է Մեծամոր, Հրազդան, Ազատ, 

Աղստև, Արփա և մյուս գետերը: Նախընտրում է բնակվել գետերի արագընթաց 

տեղամասերում:  
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Մարմինը երկարավուն է, իլիկանման, մի փոքր սեղմված կողքերից: 

Դունչը բութ է` մեծ բերանով: Ծնոտները և խոփոսկորը զինված են ատամնե-

րով: Մանրաձկների պոչային լողակի արտաքին եզրը ոչ խորը կտրվածքով է, 

որը տարիքին զուգընթաց աստիճանաբար անհետանում է: Թեփուկները մանր 

են, կողագծում` 135-140: Մեջքի լողակում ճառագայթները 13-14-ն են,  հետանց-

քի լողակում` 10-11: Մարմնի ընդհանուր գունավորումը արծաթավուն է: Մար-

մինը և մեջքի ու պոչի լողակները պատված են բազմաթիվ մանր սև պտերով: 

Կողերի երկայնքով ձգվում է ծիրանակարմրավուն լայն շերտ: Մանրաձկների 

մոտ կողերը պատված են լայնակի խոշոր բծերով: Բազմացման շրջանում 

արուների մարմնի գույնը մգանում է, ծնոտները` երկարում, իսկ կողերի ծիրա-

նակարմրավուն գունավորումը դառնում է ավելի վառ և ձեռք բերում ծիածա-

նային նրբերանգներ: Անազատ պայմաններում բուծվել են մարմնի զանազան 

գունավորում ունեցող (դեղնաոսկեգույն, գորշ, կապույտ, նարջագույն և այլն), 

ինչպես նաև քրոմոսոմների տարբեր հավաքակազմ ունեցող ցեղեր: Մարմնի 

երկարությունը սովորաբար հասնում է 25-35 սմ, երբեմն` 90 սմ, իսկ քաշը` 10 

կիլոգրամից ավել:  Սնվում է հիմնականում կենդանական պլանկտոնով, մի-

ջատներով և նրանց թրթուրներով, երբեմն բենթոսային օրգանիզմներով, մանր 

ողնաշարավոր կենդանիներով` ձկներով, գորտերով ու նրանց շերեփուկներով:  

         Սեռահասունության է հասնում 2-4 տարեկան հասակում: Արուներն 

ավելի շուտ են հասունանում էգերից: Իր հայրենիքում, ինչպես նաև այլ վայրե-

րում բազմանում է բներ կառուցելով գետերի խճապատ հատակին` 4-80C ջերմ-

աստիճանային պայմաններում:  Բեղունությունը կարող է հասնել մինչև 11000 

ձկնկիթի, սովորաբար 3000-ից մինչև 5000: Ձկնկիթը վառ նարնջագույն է, խո-

շոր` 4-5 մմ տրամագծով: Սաղմնային զարգացումը, կախված ջրի ջերմաստի-

ճանից, արհեստական պայմաններում տևում է 29-ից 75, բնության մեջ` 100-150 

օր: Արագաճ ձկնատեսակ է. մանրաձկները  20 օրում կարող են հասնել 300 մգ-

ի, իսկ ևս 2-3 ամիս անց` 15 գրամի: 

Աճեցվում է Հայաստանի համարյա բոլոր մարզերի ձկնային տնտեսու-

թյուններում և ունի արդյունագործական մեծ նշանակություն:  
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Նկար 86. Ծիածանախայտ   

                                                                                                            Parasalmo mykiss 

 

 

Սիգ Coregonus lavaretus  /նկար 87/:  Լայնորեն տարածված է Բալթիկ և 

Հյուսիսային ծովերի ավազանում` առաջացնելով բազմաթիվ ենթատեսակներ, 

էկոլոգիական խմբեր: Ներմուծվել է Սևանա լիճ 1924-1927 թվականների ըն-

թացքում Լադոգա և Չուդ լճերից:  Անցած տարիների ընթացքում  կլիմայա-

վարժվել է Սևանա լճի պայմաններին` առաջացնելով արտաքնապես իրարից 

էապես չտարբերվող  առանձնյակների ամբողջություն, որին երբեմն դիտար-

կում են որպես Սևանի սիգ անվան տակ:  

Մարմինը երկարավուն է, մի փոքր սեղմված կողքերից: Մեջքի և պոչային 

լողակների միջև գտնվում է ճարպային լողակը: Բերանը կիսաստորին է, փոքր, 

զուրկ ատամներից: Վերին ծնոտը մի փոքր երկար է ստորինից: Փորի լողակ-

ների հիմքը գտնվում է մեջքի լողակի 5-6-րդ ճյուղավորված ճառագայթների 

տակ: Պոչային լողակը մկրատաձև կտրվածքով է: Թեփուկները համեմա-

տաբար խոշոր են, կողագծում` 80-103: Մեջքի լողակում ճառագայթները 12-17-

ն են,  հետանցքի լողակում` 13-18: Խռիկային առաջին աղեղի վրա գտնվում են 

25-40 առէջներ: Նրանք երկար են ու սրածայր: Մարմնի ընդհանուր գունավո-

րումն արծաթափայլ է` երկնագույն նրբերանգով:  Մարմնի երկարությունը սո-

վորաբար հասնում է 30-40 սմ, երբեմն` մինչև 60 սմ, իսկ քաշը` մինչև 3.5 կգ: 

Սնվում է ստորակարգ խեցգետնակերպերով, կակղամորթերով, երբեմն սեփա-

կան ձկնկիթով:   

 Սեռահասուն է դառնում կյանքի երկրորդ կամ երրորդ տարվա ընթաց-

քում: Բազմացումը կատարվում է նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում` 

լճի առափնյա շրջաններում` 1-8 մ խորությունների վրա: Ձկնկիթը նարնջա-

գույն է: Պտղավետությունը կարող է հասնել մինչև 35000 ձկնկիթի:  

 Ներկայումս Սևանա լճի արդյունագործական նշանակություն ունե-

ցող ձկնատեսակներից է, որի գլխաքանակը վերջին տարիների գերոսի հե-
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տևանքով բավականին նվազել է: Հաջող փորձեր են կատարված սիգի ար-

հեստական բուծման և Հայաստանի առանձին ջրակալներում  վերաբնա-

կեցման ուղղությամբ:    

 

 

 

 

Նկար 87. Սիգ  

Coregonus lavaretus  
 

 

Կարգ ծածանատամնավորակերպեր Cyprinidontiformes: Մեծամասամբ 

փոքրիկ ձկնիկներ են, որոնց բնորոշ է կլորավուն կամ ուղիղ հատված պոչի լո-

ղակը, կողագծի օրգանների առկայությունը հիմնականում գլխի վրա: Շատ տե-

սակների բնորոշ է սեռական երկձևությունը. արուներն ավելի վառ են գու-

նավորված, քան էգերը: Հայտնի է 1000-ի ավելի տեսակ, որոնք ընդգրկված են 

10 ընտանիքում և 109 ցեղում: Այդ տեսակներից 996-ը գլխավորապես բնակվում 

են քաղցրահամ ջրակալներում: Այս կարգի ներկայացուցիչներից շատերը հան-

դիսանում են ակվարիումային ձկնիկներ, որոնց նաև օգտագործում են փորձարա-

րական նպատակներով: Հայաստանի ջրակալներում հանդիպում է մեկ տեսակ: 

 

Հոլբրուկի գամբուզիա Gambusia holbrooki /նկար 88/: Հայրենիքը Հյուսի-

սային Ամերիկայի արևելյան մասի գետերն են: Ներկայումս, բացի իր հայրենի-

քից, լայնորեն տարածված է Եվրոպայի, Ասիայի, Աֆրիկայի ջրակալներում: 

Հայաստանի ջրակալներ է ներմուծվել 1934 թվականին` մալարիայի մոծակի 

դեմ պայքարելու նպատակով: Հանդիպում է Արարատյան հարթավայրի հա-

մարյա բոլոր ջրակալներում, այդ թվում Արաքս, Մեծամոր, Հրազդան  գետե-

րում: Կազմում է մեծ վտառներ:  Սովորաբար բնակվում է գետերի, փոքր լճակ-

ների և ջրամբարների առափնյա մասերում: Հաճախ հանդիպում են նաև կիսա-

ճահճացած և աղահամ ջրակալներում կամ ջրափոսերում: 

 Մարմինը երկարավուն է: Էգերի մոտ փորիկը ուռուցիկ է: Պոչային ցողունը 

երկար է, կողքերից սեղմված: Գլուխը տափակ է: Բերանը փոքր է, ուղղված դեպի 

վեր և ունի շեղ կտրվածք: Թեփուկները խոշոր են` 30-32 շարք մարմնի 
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երկայնքով: Կողագիծը բացակայում է: Պոչի լողակի հիմքին մոտ գտնվող մեջքի 

լողակում առկա է 7 ճառագայթ, իսկ հետանցքի լողակում` 10: Արուների 

հետանցքի լողակի 3-րդից 5-րդ ճառագայթները երկարացած են և վեր են ածվել 

յուրահատուկ սեռական օրգանի` գոնոպոդիումի, որի շնորհիվ կատարվում է 

ներքին բեղմնավորում: Պոչի լողակը կլորավուն եզրագծով է: Մեջքը մոխրա-

գույնից մինչև ձիթապտղագույն է: Կողերը կանաչամոխրագույն են, թափանցիկ` 

յուրահատուկ երկնագույն նրբերանգով: Փորիկը արծաթասպիտակ է:  Լողակ-

ներն անգույն են: Մեջքի և պոչային լողակները պատված են մանր մուգ պտերի 

կանոնավոր 3-4 շարքով: Աչքի վրայով անցնում է ուղղաձիգ սև շերտ: 

 Մանր ձկնիկ է: Մարմնի երկարությունը սովորաբար 2-4 սմ է, սակայն 

կարող է հասնել մինչև 6 սմ:  Սնվում է տարբեր տեսակի անողնաշարավորնե-

րով, որոնց մեջ մեծ տեղ են գրավում միջատների, մասնավորապես մոծակների, 

այդ թվում և մալարիայի մոծակի, թրթուրները, ինչպես նաև ջրալվերը և այլ 

պլանկտոնային օրգանիզմներ: Սեռահասուն է դառնում 1-2 ամսեկան հասա-

կում:  Արուները չափերով 2-2.5 անգամ փոքր են էգերից: 

 Բազմացումը սկսվում է մարտից և կարող է շարունակվել մինչև նոյեմ-

բեր: Հղիությունը տևում է շուրջ 30 օր, որից հետո էգը տարվա ընթացքում 4-7 

անգամ ծննդաբերում է 10-60 մանրաձուկ, որոնք ծնվելուց անմիջապես հետո 

անցնում են ակտիվ սննդառության և ինքնուրույն կենսաձևի: Արդյունագործա-

կան նշանակություն չունի: Կենսաբանական պայքարի միջոց է մալարիայի մո-

ծակի թրթուրների վերացման գործում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 88. Հոլբրուկի գամբուզիա Gambusia holbrooki /ձախից` արուն, աջից` էգը/ 

/աղբյուրները` forum-francevivipare և http://www.ittiofauna.org/ 
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Կարգ գայլաձկնակերպեր Esociformes: Մեջքի լողակը մեկն է: Այն 

գտնվում է մարմնի հետին մասում, հետանցքի լողակի անմիջապես վերին մա-

սում: Լողափամփուշտը միացած է աղիքի հետ: Կարգին պատկանող ներ-

կայացուցիչները բնակվում են Հյուսիսային կիսագնդի քաղցրահամ ջրակալ-

ներում: Գլուխը խոշոր է առաջ ձգված և վերից վար տափակացած դնչով: Երա-

խում առկա են բազմաթիվ ատամներ, որոնք տեղադրված են միջծնոտային 

ոսկորների, քիմքի, խոփոսկրի, ստորին ծնոտի և լեզվի վրա: Թեփուկները մանր 

են, կողագծում 100-ից ավել: Հայտնի 10 տեսակները ընգրկված են 4 ցեղի մեջ: 

Առավել հայտնի է սովորական գայլաձուկը Esox lucius /նկար 89/, որը լայնորեն 

տարածված է Եվրոպայի, Սիբիրի, Հյուսիսային Ամերիկայի քաղցրահամ ջրա-

կալներում:  Մարմնի երկարությունը կարող է հասնել մինչև 1.5 մ-ի, իսկ քաշը` 

34 կգ:  Գերադասում է բնակվել կանգնած կամ դանդաղ հոսք ունեցող ջրակալ-

ներում: Գիշատիչ է, սնվում է ձկներով, երկկենցաղներով: Սեռահասուն է դառ-

նում 3-4 տարեկան հասակում: Բազմանում է վաղ գարնանը`ջրի 3-60C դեպ-

քում: Պտղավետությունը կազմում է 215 հազարից մինչև 1 մլն ձկնկիթ: Վեր-

ջինիս զարգացումը տևում է 8-14 օր:  

 

 

 

 

 

 

                                         Նկար 89. Սովորական գայլաձուկ Esox lucius 

 

Կարգ պերկեսակերպեր Perciformes: Ձկների առավել բազմազան և բազ-

մաքանակ խումբն է, որի ներկայացուցիչները լայնորեն տարածված են բոլոր 

տիպի ջրակալներում` փոքրիկ լճակներից մինչև համաշխարհային օվկիանոս: 

Նրանց ընդհանուր կառուցվածքային  հատկանիշներից են աղիքի հետ միացած 

լողափամփուշտը, փորի լողակների հիմքի գտնվելը կրծքային լողակների տակ 

կամ դրանցից առաջ: Մեջքի լողակները սովորաբար երկուսն են, որոնցից 

առաջինը միշտ կրում է փշանման, առանց ճյուղավորումների ճառագայթներ: 

Այս կարգում ներկայում հայտնի են 10033 տեսակ, որոնք ընդգրկված են 20 են-
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թակարգում, 160 ընտանիքում, մոտ 1539 ցեղում: Հայաստանում առայժմ հայտ-

նի է ընդամենը 3 տեսակ, որոնք ներկայացված են ստորև: 

 

Սուդակ Sander lucioperca /նկար 90/: Լայնորեն տարածված է Բալթիկ, Սև, 

Ազովի, Կասպից և Արալյան ծովերի ավազանում, որտեղ բնակվում է գետե-

րում, լճերում, ջրամբարներում և ծովերի մեջ թափվող գետաբերաններում: Այս 

ձկնատեսակը վերջերս հայտնաբերվել է Հարավային Հայաստանում` Արաքս 

գետում:  

Մարմինը երկարավուն է` մինչև 120 սմ երկարությամբ և 12 կգ քաշով: 

Մեջքի երկրորդ  լողակում կան 18-ից ավել ճյուղավորված ճառագայթներ, հե-

տանցքի լողակում` 13-16:  Այտերը մասամբ ծածկված են թեփուկներով: Բե-

րանը գտնվում է դնչի ծայրին: Ծնոտների վրա և քմոսկրերին կան բազմաթիվ 

ատամներ, ունեն լավ զարգացած ժանիքներ: Մարմնի կողերը պատված են 8-12 

ուղղահայաց մուգ շերտերով: 

Գիշատիչ է: Սնվում է մանր ձկներով: Բազմանում է գետերում մարտ-

մայիս ամիսների ընթացքում: Ձվադրում է բույսերի արմատների, քարերի, խո-

տերի վրա: Արուները խնամք են տածում իրենց ձկնկիթի մասին` պահ-պանե-

լով այն թշնամիներից և ապահովելով անհրաժեշտ թթվածնով` իրենց լողակ-

ներով ջուրը մղելով ձկնկիթի վրա:  Պտղավետությունը տատանվում է 100 հա-

զարից մինչև 1,1 մլն ձկնկիթի:  Սաղմնային զարգացումը տևում է 3-11 օր: 3,5 սմ 

երկարություն ունեցող մանրաձկներն արդեն սնվում են այլ ձկների թրթուրնե-

րով ու մանրաձկներով:  Սեռահասուն են դառնում 3-4 տարեկանում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 90. Սուդակ Sander lucioperca աղբյուրը` http://fishes.rasmuswikman.com/ 
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Ավազային ցլիկաձուկ Neogobius fluviatilis /նկար 91/: Լայնորեն տարած-

ված է Սև և Կասպից ծովերի ավազանում, հանդիպելով ինչպես ծովային պայ-

մաններում, այնպես էլ գետերում և լճերում: Հայաստանում առաջին անգամ 

հայտնաբերված է 1979 թվականին: Ներկայում լայնորեն տարածված է Արա-

րատյան հարթավայրի բոլոր գետերում, ջրանցքներում, լճակներում: Վարում է 

մերձհատակային կենսաձև:  

Մարմինը երկարավուն է, որի բարձրությունը կազմում է նրա 1/6 մասը: 

Գլուխը մեծ է, մի փոքր վերից վար սեղմված: Բերանի կտրվածքը լայն է և հա-

մարյա հորիզոնական: Դունչը սրացած է: Ստորին ծնոտը փոքր ինչ երկար է 

վերինից: Ծնոտները զինված են մանր ատամներով, որոնք վերին ծնոտի վրա 

դասավորված են 3-4, ստորին ծնոտի վրա`4 շարքով: Պոչի լողակը զուրկ է որևէ 

կտրվածքից և կորաեզր է: Թեփուկները ատամնաեզր են /կտենոիդ/ ու մանր` 

58-70 երկայնական շարքով  մարմնի վրա: Նրանք առկա են նաև խռիկային կա-

փարիչի վերին մասում, ծոծրակի վրա, սակայն բացակայում են փորիկի և կո-

կորդի վրա: Կողագծային թեփուկները բացակայում են: Մեջքի լողակները եր-

կուսն են, առաջինը 5-6 փշաձև, երկրոդը` 1 փշաձև և 17-18 ճյուղավորված  ճա-

ռագայթներով:  Փորի լողակները սերտաճած են, իսկ նրանց հիմքը գտնվում է 

կրծքի լողակների հիմքից մի փոքր առաջ: Հետանցքի լողակում ճառագայթների 

թիվը տատանվում է 12-ից մինչև 17-ի:    

 Մարմնի ընդհանուր գունավորումը բաց մոխրագույն է կամ դեղնամոխ-

րագույն: Կողերի միջին մասը պատված է բավական խոշոր 9-11 գորշ բծերով: 

Մեջքին և կողերի վերին մասում ավելի մանր գորշ պտերը ցանցաձև պատկեր 

են առաջացնում: Մեջքի և պոչային լողակները պատված են մանր գորշ պտերի 

կանոնավոր շարքերով: Արուները բազմացման շրջանում ունեն թավշասև կամ 

մուգ մոխրագույն գունավորում` կենտ լողակների դեղնավուն եզրագծով:  

Մարմնի երկարությունը սովորաբար 12-14 սմ է, կարող է հասնել մինչև 20 սմ:   

Կենդանակեր տեսակ է: Հիմնական սնունդ են հանդիսանում կողագնաց-

ները (Gammarus sp.): Սնվում է նաև մանր ձկներով, միջատների ջրային 

թրթուրներով:  

 Սեռահասունության է հասնում կյանքի առաջին տարվա վերջում` մարմ-

նի 5.5-6 սմ երկարության դեպքում: Բազմացման շրջանը սկսվում է ձմռան վեր-

ջից և որոշակի ընդմիջումներով շարունակվում է մինչև ամռան սկիզբը: Յու-
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րաքանչյուր էգ ձվադրում է 3-5 անգամ: Այդ ընթացքում արուները, որոնք իրենց 

չափերով գերազանցում են էգերին 1.5-3 անգամ, ջրակալների հատակին կամ 

նրանց  զառիթափ ափերին կառուցում են բներ: Այստեղ էգերը դնում են մի 

քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար երկարավուն և մոտ 2 մմ երկարություն 

ունեցող ձկնկիթ, որոնք պահպանվում ու խնամվում են  արուի կողմից մինչև 

մանրաձկների դուրս գալը:  

 Արդյունագործական նշանակություն չունի: Կարող է վնասել այլ 

ձկնատեսակներին, սնվելով նրանց մանրաձկներով: Նկատվում է գլխանաքանա-

կի կտրուկ աճ և տարածման արեալի ընդարձակում Հայաստանի ջրակալներում, 

հատկապես Արարատյան հարթավայրում ու նրան հարող տարածքներում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 91. Ավազային ցլիկաձուկ Neogobius fluviatilis 

 

Կովկասյան  ցլիկաձուկ Knipowitschia caucasica /նկար 92/: Լայնորեն տա-

րածված է Սև և Կասպից ծովերի ավազանում, հանդիպելով ինչպես աղի, այն-

պես էլ քաղցրահամ ջրերում: Հայաստանի գետերում առաջին անգամ նկարա-

գրվել է 1999 թվականին` Մեծամոր գետում: Ներկայումս տարածված է Արա-

րատյան հարթավայրի գետերում, ջրանցքներում, լճակներում: Վարում է մերձ-

հատակային կենսաձև: Մարմինը երկարավուն է, իլիկաձև: Գլուխը խոշոր է, 

մարմնի բարձրությանը հավասար կամ ավելի մեծ: Ծնոտները զինված են մանր 

ատամներով:  Պոչային լողակը զուրկ է որևէ կտրվածքից, կորաեզր է և երկկողմ 

համաչափ: Թեփուկները համեմատաբար խոշոր են` մարմնի վրա 29-34 երկայ-



 
 

184 
 

նական շարքով դասավորված: Մեջքի լողակները երկուսն են, առաջինը 5-6 

փշաձև, երկրորդը` 1 փշաձև և 7-9 ճյուղավորված  ճառագայթներով:  Փորի լո-

ղակները սերտաճած են, իսկ նրանց հիմքը գտնվում է կրծքի լողակների հիմ-

քից մի փոքր առաջ: Հետանցքի լողակում ճառագայթների թիվը տատանվում է 

8-ից մինչև 9-ի:  Կրծքի լողակները համեմատաբար կարճ են, կլորավուն և հաս-

նում են մինչև մեջքի  երկրորդ լողակի սկիզբը:  

 Մարմնի ընդհանուր գունավորումը դեղնամոխրագույն է` սպիտակավուն 

փորիկով: Կողերը պատված են գորշ բծերով: Կրծքի և պոչի լողակների հիմ-

քերի մոտ առկա են երկարավուն մուգ բծեր: Կրծքի, փորի լողակները և հե-

տանցքի լողակը սովորաբար անգույն են, իսկ մեջքի և պոչի լողակները պատ-

ված են մանր գորշ պտերի կանոնավոր շարքերով: Բազմացման շրջանում վառ 

արտահայտվում է սեռական երկձևությունը: Արուների մարմինը ձեռք է բերում 

բաց դարչնագույն գունավորում: Կողերը պատվում են ուղղահայաց` վերից 

վար ձգված  10-12 գորշ բծերով: Մեջքի առաջին լողակի հետին մասում լավ ար-

տահայտվում է բավական խոշոր և կլորավուն սև բիծ: Էգերը ավազագույն են: 

Կողերի վրա բծերը թույլ են արտահայտված: Կզակը գորշ է կամ սև: Մեջքի 

առաջին լողակը մուգ գորշ է և պատված  բազմաթիվ մանր պտերով:  Մարմնի 

երկարությունը սովորաբար 2-3 սմ է, կարող է հասնել մինչև 4 սմ:  Կենդանա-

կեր տեսակ է: Հիմնական սնունդ են հանդիսանում ջրային մանր կենդանիները, 

մասնավորապես մոծակների թրթուրները: Սեռահասունության է հասնում 

կյանքի առաջին տարվա ընթացքում` մարմնի 1.5-2 սմ երկարության դեպքում: 

Բազմացման շրջանը սկսվում է գարնան սկզբին և որոշակի ընդմիջումներով 

շարունակվում է մինչև ամռան սկիզբը: Այդ ընթացքում սեռահասուն 

արուներից յուրաքանչյուրը գրավում է առանձին տարածք, ինչը պահպանում է 

մյուս արուների ոտնձգություններից:  Էգերը յուրաքանչյուր տարի կարող են 

ձվադրել մինչև  3 անգամ: Ընդհանուր բեղունությունը հասնում է մինչև 1000 

ձկնկիթի, սովորաբար` 300-700:  

 Արդյունագործական նշանակություն չունի: Կարող է օգտագործվել որ-

պես կենսաբանական պայքարի միջոց մալարիայի մոծակների թրթուրների 

ոչնչացման գործում:  
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Նկար 92. Կովկասյան  ցլիկաձուկ Knipowitschia caucasica  

 

 

Դաս բլթալողալավոր ձկներ SARCOPTERYGII  
 

 Այս դասին պատկանող ձկները հայտնի են վաղ դևոնի դարաշրջանից, 

այսինքն 300-400 մլն տարի առաջ: Նրանք դեռևս պահպանել են մի շարք հնա-

գույն  հատկանիշներ` չոսկրացած քորդա, մարմիններից զուրկ ողեր, զույգ լո-

ղակների բլթերում ներքին կմախք, կոսմոիդ տիպի թեփուկ, աղիքի պարա-

րուրաձև կափույր, սրտի զարկերակային կոն: Այս դասին են պատկանում ժա-

մանակակից ձկների ընդամենը 8 տեսակ, որոնք ընդգրկված են երկու են-

թադասերում` ցելականտակերպերի Coelacnathimorpha /վրձնալողակ ձկների` 

լատիմերաների  2 տեսակով` Latemeria chalumnae և Latimeria menadoensis/  և 

դիպնոտետրապոդոմորֆների Dipnotetrapodomorpha /երկշունչ ձկների 6 տեսա-

կով /Ավստրալիայում բնակվող միթոքանի եղջերատամը Neoceratodus forsteri, 

Հարավային Ամերիկայում բնակվող  երկթոքանի լեպիդոսիրենը Lepidosyren pa-

radoxa  և Աֆրիկյան մայրացամաքում բնակվող պրոտոպտերուսներ  ցեղի 

Protopterus  4 տեսակները/ /նկար 93/: 
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Նկար 93. Բլթալողալավոր ձկներ Sarcopterygii. վերից վար` լատիմերիա,  

լեպիդոսիրեն, եղջերատամ, պրոտոպտերուս:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վրձնալողակավոր ձուկ լատիմերիա Latemeria chalumnae 
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ՄՈԴՈՒԼ “ՁԿՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ” 

 

Ձկների էկոլոգիան  ուսումնասիրում է ձկների և նրանց շրջապատող 

միջավայրի բոլոր տիպի փոխհարաբերությունները, այդ թվում ձկների պոպուլ-

յացիաների դինամիկան, ներտեսակային և միջտեսակային փոխհարաբերու-

թյունները, բաշխվածությունը տարածության մեջ, միգրացիաները, օրական և 

սեզոնային կենսառիթմերը, սննդային փոխհարաբերությունների ու բազմաց-

ման բնույթը և այլն:  

 

Ձկների փոխհարաբերությունները արտաքին միջավայրի  

գործոնների հետ 

 

Երկրագնդի 510 մլն կմ2 ընդհանուր մակերեսից 361 մլն կմ2 `այսինքն 71 

տոկոսը կազմում են ծովերն ու օվկիանոսները: Բացի այդ, մոտ 2,5   մլն կմ2 տա-

րածք էլ զբաղեցնում են ներքին ջրակալները` լճերը, գետերը, այլն:  Օվկիանո-

սի միջին խորությունը կազմում է մոտ 3000 մ, իսկ ամենախորը վայրը` 11021 մ: 

Որոշ լճեր գտնվում են ծովի մակերևույթից 6000 մ բարձրության վրա:  

Երկրագնդի վրա ամենատարբեր ջրակալները բաշխված են սկսած բևեռ-

ներից մինչև հասարակած, ունեն ամենատարբեր կենսապայմաններ, որոնք 

իրենց հերթին ազդում են նրանցում բնակվող ձկնատեսակների բազմազանու-

թյան վրա: Ձկներն ապրում են համարյա թե բոլոր տիպի ջրակալների տարբեր 

խորություններում ու աղիության ջրերում` հանդիպելով ինչպես ջրի վերին ու 

միջին շերտերում, այնպես էլ հատակին մոտ, բնակվում են բարձրլեռային ու 

քարանձավային լճերում, գեյզերների /հեյզերների/ 500-ից բարձր ու բևեռային 

շրջանների բացասական ջերմաստիճանների ներքո: Այսպիսի պայմաններում 

բնակվելը` կենսաբանական մի շարք այլ գործոնների /գիշատիչների հար-

ձակում, սննդի տարատեսակ ձևեր, այլն/ ազդեցության հետ միասին նպաստել 

են ողնաշարավոր կենդանիների մեջ ձկների տեսակային առավել մեծ բազմա-

զանության ձևավորմանը:  

Ձկներն իրենց ողջ կյանքը, չնչին բացառություններով, անցկացնում են 

ջրում: Ելնելով ձկների այս կամ այն պայմաններում բնակվելու առանձնահատ-

կություններից` ձկներին ստորաբաժանում են մի քանի էկոլոգիական խմբերի. 
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- ծովային ձկներ, որոնք բնակվում են ծովային աղի ջրերում: Իրենց 

հերթին ծովային ձկները ստորաբաժանվում են պելագիալ /ջրի շերտերում 

բնակվող/ ձկների /անչոուսներ, սկումբրիա, թյունոսներ, լուսին-ձուկ և այլն/ և 

հատակային /տափակաձկներ, թմրաձկների շատ տեսակներ/ ձկների: Ծովա-

յին ձկներին ստորաբաժանում են նաև օվկիանոսային ձկների, որոնք ապրում 

են բաց օվկիանոսի մակերևույթին մոտ /թռչող ձկներ, թյունոսներ, այլն/, նե-

րեիտիկ ձկների, որոնք բնակվում են առափնյա մասերում /ցլիկաձկներ, տա-

փակաձկներ, այլն/  և խորջրյա կամ աբիսիալ ձկների /լուսատու անչոուսներ, 

կարթաձկներ և այլն/ /նկար 94/: 

-  Անուշահամաջրային կամ, այլ կերպ, քաղցրահամաջրային ձկներ, 

որոնք մշտապես բնակվում են անուշահամ ջրերում և, որպես կանոն, աղահամ 

ջրերում չեն հանդիպում:  Անուշահամաջրային ձկները ստորաբաժանվում են 

ռեոֆիլ /հոսանքասեր/ ձկների, որոնք հարմարված են արագ հոսք ունեցող 

գետերում բնակվելուն /շատ սաղմոններ/ և լիմնոֆիլ ձկների, որոնք հարմար-

ված են կանգնած ջրակալներում բնակվելուն /կարասներ, բրամ, այլն/ /նկար 

95/: Իրենց հերթին ռեոֆիլ և լիմնոֆիլ ձկները ստորաբաժանվում են պելագիալ, 

մերձհատակային և հատակային ձկների: 
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Նկար 94. Ձախից աջ` պելագիալ ձուկ /լուսին ձուկ/, հատակային ձուկ 

/տափակաձուկ Pleuronectes plates /, օվբկիանոսային մակերևույթին մոտ բնակվող ձուկ 

/թռչող ձուկ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 95. Ռեոֆիլ ձուկ /ծիածանախայտ, ձախից/  և լիմնոֆիլ ձուկ 

/արծաթափայլ կարաս, աջից/ 
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- Անցողիկ ձկներ, որոնք բազմացման համար ծովերից կարող են անցնել 

դեպի անուշահամ ջրեր /սաղմոններ, տառեխներ, թառափներ/ կամ էլ հակա-

ռակը` անուշահամ ջրերից անցնել դեպի ծովային ջրեր /օձաձկներ/ /նկար 96/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                           ա/                                                           բ/ 

Նկար 96. Անցողիկ ձկներ. ա/Սաղմոնները/սապատաձուկ/ձվադրման գնալիս,  

բ/ օձաձկներ: 

 

 

- Աղահամաջրային ձկներ, որոնք բնակեցնում են ծովերի և գետերի 

միախառնման վայրերը, որոշ ներքին աղահամ ջրամբարներ և այլն: Այս ձկնե-

րը ստորաբաժանվում են կիսանցողիկ, որոնք բազմանալու համար մտնում են 

գետերի ստորին հոսանքներ, իսկ սնվում են աղահամ ջրերում /որոշ սիգեր, 

կարմրակներ /վոբլա/ և իսկական  աղահամաջրային ձկների, որոնք մշտապես 

բնակվում են ծովերի աղիավուն ջրերում /ցլիկաձկներ, ծովային ասեղներ, գե-

տային տափակաձուկ/: 

Վերոգրյալ ձկների խմբերը բնակվում են ամենատարբեր պայմաններում, 

այդ իսկ պատճառով ջրի ֆիզիկական և քիմիակամ առանձնահատկու-

թյուններն էական ազդեցություն են գործում ձկների կենսագործունեության և 

դրա արդյունքում` տվյալ ջրակալի ձկնաշխարհի ձևավորման վրա: 
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Ջրի խտությունը և ձկների շարժումը:  Ջրի մեծ խտությունը և ցածր մա-

ծուցիկությունը մեծ դեր են խաղում ձկների կյանքում:  Այդ գործոնները ձկների 

վրա ազդում են նրանց շարժման վրա դիմադրության և ջրի խորանալուն զուգ-

ընթաց` մարմնի վրա ճնշման մեծացման առումով:  Այդ առումով ձկների հա-

մար էական նշանակություն ունեն կառուցվածքային այն առանձնահատ-

կությունները, որոնք ապահովում են նրանց կենսագործունեությունը ջրի շեր-

տում` պահպանելով նրանց մարմինը որոշակի դիրքում և թեթևացնելով նրանց 

լողալը: Այդ առանձնահատկութոյւններն մի կողմից արտահայտվում են մարմ-

նի խտության իջեցման տեսքով, ինչը մեծացնում է մարմնի դիրքի պահ-

պանման ընդունակությունը ջրի շերտում առանց մեծ ջանքերի գործադրման, 

մյուս կողմից` տարաբնույթ մարմնի կառուցվածքի և շարժման ձևերի իրակա-

նացման տեսքով:  

Ձկների մարմնի խտությունը շատ քիչ է բարձր ջրի խտությունից, իսկ 

որոշ տեսակների մոտ` հավասար է նրան: Դրա շնորհիվ ձկների լողունակու-

թյունը /ձկան մարմնի խտության հարաբերությունը ջրի խտությանը/ համարյա 

թե զրոյական է կամ չեզոք /թառափ, սուդակ, ծածան, թեփուղ և այլ ձկնատե-

սակներ, որոնք ապրում են ջրի շերտում/: Արդյունքում, ձկները ջրում հարաբե-

րականորեն անկշիռ են: Հատակամերձ և հատակային կենսաձև վարող ձկների 

մոտ նկատվում է աննշան բացասական լողունակություն /տափակաձկների և 

ցլիկաձկների մոտ` 0,05-0,07/, ինչը նրանց թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ 

ջանքերի մնալ հատակին մոտ: 

Կռճիկային և որոշ ոսկրային ձկների մարմնի և ջրի խտության հավասա-

րեցումը կատարվում է ճարպի կուտակման հաշվին: Սակայն ձկների մեծ մա-

սի` ոսկրային ձկների խտության վերոգրյալ հավասարեցման գործում էական 

նշանակություն ունի լողափամփուշտը, որի ծավալի փոփոխությունների շնոր-

հիվ ձկները կարողանում են կարգավորել իրենց լողունակությունը: 
 

Ջրակալի ջերմային ռեժիմը: Ջրակալի ջերմային ռեժիմի որոշման գործ-

ընթացում կարևոր նշանակություն ունեն ջրի մի շարք առանձնահատկություններ` 

- գոլորշու ձևավորման շատ բարձր տեսակակար ջերմությունը /2255 

Ջոուլ/գ/, 
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- ջրի հալման բարձր գաղտնի ջերմությունը /334 Ջոուլ/գ/, որի շնորհիվ 

ջրի սառեցման ժամանակ մեծ քանակությամբ ջերմություն է անջատվում, իսկ 

սառույցի հալման ժամանակ` կլանվում, 

- ցամաքի հետ համեմատ ջրի ավելի մեծ ջերմաթափանցիկությունը, որի  

շնորհիվ արևի ճառագայթները կարող են ավելի խորը թափանցել և տաքացնել 

ջրի տարբեր խորություններ, 

- ջրի շատ մեծ ջերմատարողունակությունը, այսինքն ջերմություն կլա-

նելու հատկությունը: 

Այս առանձնահատկությունները նպաստում են ջրակալների աստիճա-

նական, ոչ կտրուկ սառչելուն կամ տաքացմանը: Մյուս կողմից, սառույցի ցածր 

ջերմհաղորդականությունը  և տեսակակար ցածր կշիռը թույլ է տալիս, որ 

ձմռանը ջրակալի մակերևույթին ձևավորվի սառույցի ջերմամեկուսացնող 

շերտ, ինչն իր հերթին թույլ է տալիս ջրի  խորության հետ միասին ջրի ավելի 

բարձր ջերմաստիճանի առկայություն հատակին մոտ շրջաններում: 

Ձկների մարմինը չունի կայուն ջերմաստիճան /պոյկիլոթերմություն/ և 

այն մեծամասամբ կախված է շրջապատի  ջերմաստիճանից: Հանգստի վիճա-

կում գտնվող ձկների մարմնի ջերմաստիճանը սովորաբար հավասար է շրջա-

պատի ջերմաստիճանին, իսկ շարժվելու ընթացքում, շնորհիվ մկանների աշ-

խատանքի, նրանց մարմնի ջերմաստիճանը կարող է շրջապատի նկատմամբ 

բարձրանալ 0,20-ից  /ծածան, կարաս, այլն/ մինչև 110C /թյուննոս/: Հիվանդ 

ձկների մարմնի ջերմաստիճանը նույնպես բարձրանում է /մոտ 20 C/: 

Ձկները բնակվում են ամենատարբեր ջերմաստիճանային պայման-

ներում: Ձկների մեծ մասը նախընտրում է 8-280C ջերմատիճանային միջա-

կայքը, սակայն քիչ չեն նաև բացառությունները: Օրինակ` Կալիֆորնիայի 

/Հյուսիսային Ամերիկա/ հեյզերային աղբյուրներում, որտեղ ջրի ջերմաստիճա-

նը հասնում է 520C, բնակվում են ծածանատամնավորների կարգին պատկանող 

փոքրիկ ձկնիկներ: Դրան հակառակ, Անտարկտիդայի ափերին մոտ բնակվում 

են անարյուն գայլաձկները, որոնց շրջապատող ջրի ջերմաստիճանը բացասա-

կան է` -1,70C:  

Ըստ ջրի ջերմաստիճանի նկատմամբ վերաբերմունքի Հայաստանի 

ջրակալներում հանդիպող ձկներին կարելի բաժանել մի քանի խմբերի` 
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- ջերմասեր /ծածան, կարաս, ամուրներ, հաստաճակատներ, թառափներ 

և այլն/, որոնց նախընտրած ջերմաստիճանը տատանվում է 17-280C միջակայ-

քում, 

- սառնասեր /կարմրախայտ, իշխան, սիգ/,  որոնց նախընտրած ջերմաս-

տիճանը տատանվում է 8-160C միջակայքում: 

Ջրի ջերմաստիճանի փոփոխությունները վերոգրյալ ջերմաստիճանային 

միջակայքերից  այս կամ այն կողմ հանգեցնում է ձկների սննդառության վա-

տացմանը կամ դադարեցմանը, նպաստում է նյութափոխանակության գործըն-

թացների ընդհանուր վատթարացմանը, նույնիսկ կարող է հասցնել ոչնչացման  

և այլն: Այդ իսկ առումով ձկները շատ զգայուն են շրջապատի ջերմաստիճանի 

հատկապես կտրուկ փոփոխությունների նկատմամբ և ջրակալում միշտ փնտ-

րում են իրենց համար ավելի բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմաններ: 

Ձկների թրթուրները և մանրաձկներն ավելի դիմացկուն են ջերմաստիճանի 

տատանումների նկատմամբ, քան հասունները: Օրինակ` ձկնկիթից նոր դուրս 

եկած և տեղափոխմանն անընդունակ կարպի թրթուրները կարող են դիմանալ 

անգամ -0,10C ցրտահարման: Մի քանի օրից այդ ցրտադիմացկանության հատ-

կությունն անհետանում է, քանի որ մանրաձկները, որոնք արդեն լողալ գիտեն, 

կարող են տեղաշարժվել և գտնել ավելի նպաստավոր պայմաններ: 

Ըստ ջրի ջերմաստիճանի տատանումներին դիմանալու կարողության 

ձկներին բաժանում են էվրիթերմ /կարող են ապրել ջերմաստիճանի տատա-

նումների լայն միջակայքում/ և ստենոթերմ /կարող են ապրել ջերմաստիճանի 

տատանումների փոքր միջակայքում/:  Էվիրթերմ ձկները հարմարվել են փո-

փոխվող պայմաններ ունեցող պայմաններին և կարող են առանց էական վնասի 

տանել ջերմաստիճանի հարաբերականորեն մեծ տատանումներ /արծաթափայլ 

կարաս, ծածան, պերկես, գայլաձուկ, այլն/: Ստենոթերմ ձկների /իշխան, կարմ-

րախայտ, այլն/ պատմական զարգացումը սովորաբար ընթացել է այս կամ այն 

չափով կայուն պայմաններում` արևադարձային կամ բևեռային շրջաններում, 

մեծ խորություններում, որտեղ ջերմաստիճանը քիչ է փոփոխվում:  

Ջերմաստիճանը, որից այն կողմ ձկան կյանքը անհնար է դառնում, 

կոչվում է շեմային: Տարբեր ձկնատեսակների շեմային ջերմաստիճանը տար-

բեր է: Օրինակ` Կալիֆորնիայի գեյզերային տաք` 520C ջրերում բնակվող ծա-

ծանատամնավորակերպ ձկնիկները 450C ջերմաստիճանում արդեն իսկ ոչնչա-
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նում է «ցրտահարությունից», այսինքն նրա համար շեմային ջերմաստիճան 

կարող է համարվել 460C-ը:  

 

Ջրում լուծված գազերը: Տարբեր գազերի լուծելությունը ջրում խիստ 

տարբեր է: Այն կախված է ինչպես գազերի առանձնահատկություններից, այն-

պես էլ մթնոլորտային ճնշումից, ջրի ջերմաստիճանից, ջրում լուծված աղերի 

քանակությունից: Բարձր մթնոլորտային ճնշման, ջրի ցածր ջերմաստիճաննե-

րի և սակավ հանքայնության պայմաններում գազերի լուծելիությունը աճում է: 

Մյուսներից ավելի լավ լուծվում է ածխածնի երկօքսիդը /ածխաթթու գազ/, 

այնուհետև` թթվածինը, իսկ ամենադանդաղը` ազոտը:  Այդ իսկ պատճառով 

ջրում լուծված գազերի հարաբերակցությունը տարբեր է մթնոլորտում եղած 

գազերի հարաբերակցությունից: Սովորական պայմաններում ջրում ավելի 

շատ է լուծված ածխաթթու գազը /4%` մթնոլորտում առկա 0,04%-ի դիմաց/ և 

թթվածինը /34%` մթնոլորտում առկա 21%-ի դիմաց/, բայց քիչ է ազոտը /62%` 

մթնոլորտում առկա 79%-ի դիմաց/: Սակայն լուծված թթվածնի բացարձակ քա-

նակությունը ջրում 20-30 անգամ քիչ է, քան օդային միջավայրում: Հոսանքների 

և ալեկոծության բացակայության պայմաններում մթնոլորտից թթվածինը ջրի 

մեջ դանդաղ է դիֆուզվում, ինչի պատճառով նրա քանակությունը ջրակալի 

մակերեսից դեպի խորքը նվազում է: Փոքր ջրակալների թթվածնային ռեժիմը 

խիստ անկայուն է բազմաթիվ ֆիզիկական և կենսաբանական գործընթացների 

պատճառով /ջրի հոսանքներ, քամի, բույսերի և կենդանիների կենսագործու-

նեություն և այլն/: 

Ձկների գերակշիռ մասը շնչում է ջրում լուծված թթվածնով: Տարբեր 

ձկնատեսակներ տարբեր պահանջներ ունեն ջրում լուծված թթվածնի նկատ-

մամբ: Առավել պահանջկոտ են սառը, հոսող ջրերում բնակվող ձկները /օրի-

նակ` սաղմոնները/, որոնց համար անհրաժեշտ է առնվազն 4,4-7,0 մգ/լ լուծված 

թթվածին: Իսկ էվրիթերմ ձկները, օրինակ կարասը, հանգիստ կարող են ապրել 

լուծված թթվածնի 0,3 մգ/լ պարունակության դեպքում:   

Լուծված թթվածնի քանակությունը շատ խիստ է ազդում սաղմերի կենս-

ունակության և զարգացման արագության վրա: Օրինակ` 1,2 մգ/լ թթվածնի 

պարունակության դեպքում կարպի զարգացումը տևել է 120 ժամ, ընդ որում 

դուրս է եկել սաղմերի ընդամենը 40%-ը, իսկ 9,0-12,0 մգ/լ  թթվածնի պարունա-
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կության դեպքում զարգացումը տևել է 68-70 ժամ, իսկ սաղմերի քանակը` 92-

98%:  

Ծովային ձկներն ավելի պահանջկոտ են ջրում եղած թթվածնի քանակի 

նկատմամբ, քան քաղցրահամ ջրերում բնակվողները: Ծովի ջրում լուծված 

թթվածինը համեմատաբար շատ է, իսկ նրա պարունակության տատանում-

ները` փոքր: Իսկ փոքր ջրակալների թթվածնային ռեժիմի անկայունությունը 

ստիպել է այնտեղ ապրող ձկներին հարմարվել թթվածնի պակասին:  

Թթվածնի ավելցուկը նույնպես վնասակար է ձկների համար: Ջրի թթված-

նով գերհագեցումը />200%/ կարող է բերել ձկների արյան մեջ գազի պղպջակ-

ների առաջացման, որից հետո կարող են սկսել ջղաձգումներ և մահի վրա  

հասնելը: 

Ձկների բնականոն կենսագործունեության համար էական նշանակու-

թյուն ունի ածծխաթթու գազը: Ջրում նրա քանակի ավելացման դեպքում ընկ-

նում է ձկան արյան կողմից թթվածինը կլանելու ընդունակությունը, շնչառու-

թյունը արագանում է, սակայն գազափոխանակության ինտենսիվությունը` 

իջնում:  Ջուրը կարող է շատ մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ կլանել: 150C-

ում 1 լ ջրում կարող է լուծվել ավելի քան 1 լ ածխաթթու գազ: Սակայն բնության 

մեջ ազատ ածխաթթու գազի քանակը ջրում քիչ է, քանի որ նա միանում է այս-

տեղ առկա կալցիումի հետ: Եթե դա տեղի չունենա, ձկները կարող են թունա-

վորվել ածխաթթու գազով և խեղդվել: Ածխաթթու գազի քանակի մեծացման 

նկատմամբ զգայությունը տարբեր ձկների մոտ նույնպես տարբեր է: Օրինակ` 

կարմրախայտը շատ ավելի զգայուն է, քան ծածանը և կարասը: Ածխաթթու 

գազի քանակության կյանքի սպառնացող քանակներն են` կարմրախայտի հա-

մար` 120-140 մգ/լ, հաստաճակատի համար` 200-300, կարպի համար` 200, կա-

րասի համար` 400-ից ավելը: 

Ձկների կյանքում կարևոր նշանակություն ունի ջրածնային իոնների 

կոնցենտրացիան` pH-ը: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է pH-ի տար-

բեր կոնցենտրացիաների և դրանց համահունչ արյան հեմոգլոբինի կողմից 

թթվածինը կապելու ընդունակության հետ: Այդ իսկ պատճառով pH-ի փոփո-

խությունները հանգեցնում են շնչառության ինտեսիվության և թթվածնային 

շեմի փոփոխության: 
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Ձկների մեծ մասի համար առավել նպաստավոր է չեզոք pH-ը, իսկ pH-ի 

ուժեղ փոփոխությունների ժամանակ դժվարանում է շնչառությունը, թուլանում 

է սննդառության ինտենսիվությունը, բարձրանում է թթվածնային շեմը: Ըստ 

pH-ի տատանումների նկատմամբ ձկնկերի ցուցաբերած վերաբերմունքի` 

նրանց դասում են ստենոիոնային և էվիրիիոնային ձկների խմբերի: Ծովերում 

pH-ը քիչ է փոփոխվում /7,5-8,5/ և ծովային ձկները ստենոիոնային են: Անու-

շահամ ջրերում pH-ը անկայուն է և կախված տարբեր պատճառներից` այն 

տատանվում է բավական զգալի միջակայքում: Տարբերում են pH-ի տարեկան, 

եղանակային և օրական փոփոխություններ: Այդ իսկ պատճառով անուշահամ 

ջրակալների ձկների մեծ մասը էվրիիոնային է: Միաժամանակ, այդ ձկները չեն 

կարող իրենց գոյությունը պահպանել pH-ի ցանկացած ցուցանիշների դեպ-

քում: Օրինակ` գայլաձուկը կարող է դիմանալ pH-ի ցուցանիշների 4,0-8,0, 

կարմրախայտը` 4,5-9,5, կարպը` 4,3-10,8 տատանումներին: 

Ծծմբաջրածինը` H2S-ը, ինչն առաջանում է ջրակալներում թթվածնի բա-

ցակայության պայմաններում, ձկների վրա կարող է մահացու ազդեցություն 

ունենալ: Ընդ որում, տարբեր ձկներ տարբեր վերաբերմունք ունեն ծծմբաջրա-

ծնի մահացու քանակի նկատմամբ: Օրինակ` կարմրախայտը ծծմբաջրածնի 

0,86 մգ/լ դեպքում ոչնչանում է 24 ժամ հետո, այն դեպքում, երբ կարպը կարող է 

ապրել այդ գազի 6,3 մգ/լ պարունակության դեպքում:  

 

Ջրի աղային կազմը: Ջրում լուծված աղերի ազդեցությունը ձկների վրա 

առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ այդ աղերի խտությունից է 

կախված օսմոտիկ ճնշումը: Կարևոր նշանակություն ունի նաև աղերի կազմը, 

որոնք ուղղակի և ոչ ուղղակի կերպով ազդում են ձկների կենսագործունեու-

թյան վրա:  

Աղերը ձկների օրգանիզմ են թափանցում ինչպես բերանային խոռոչի 

միջոցով, այնպես էլ խռիկների և մաշկի միջոցով: Ընկնելով օրգանիզմ, աղերը 

ներգրավվում են նյութափոխանակության գործընթացների մեջ: Օրինակ` ֆոս-

ֆորի աղերի պարունակության ավելացումը ջրում մինչև 10 մգ/լ կտրուկ արա-

գացնում է թառափների մանրաձկների աճը: 

Աղերի անուղղակի աղդեցությունը ձկների վրա նույնպես մեծ է: Դրանք, 

ընկնելով ջրակալներ, նպաստում են ձկների համար կեր հանդիսացող օրգա-
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նիզմների /բուսական և կենդանական պլանկտոններ, բենթոս/ աճին, հետևա-

բար, և ձկների ապահովվածությանը համապատասխան կերով: Մյուս կողմից, 

աղերի մեծ քանակությունը կարող է հանգեցնել ջրակալների աղտոտվածու-

թյան և ձկների թունավորման ու ոչնչացման: 

 

Լույսը: Լույսը ջրում բավական արագ է կլանվում: Ընդ որում լույսի տար-

բեր երկարության ալիքներ ջրի տարբեր խորություններ են ներթափանցում: 

Կարմիր և դեղին ճառագայթները ջրում 10 մ-ից ավել չեն թափանցում, իսկ կա-

պույտ և մանուշակագույն ճառագայթները կարող են ներթափանցել մինչև 100 մ: 

Լուսավորությունը կտրուկ նվազում է խորության հետ միասին և 1-1,5 կմ խո-

րությունների վրա բացարձակ խավար է տիրում: Լույսի ներթափանցման հա-

մար կարևոր նշանակություն ունի ջրի վճիտությունը: Անուշահամ ջրակալների 

վճիտությունը զգալիորեն փոքր է, քան ծովերում: Բացի այդ Երկրագնդի վրա 

տարբեր ջրակալներ տարբեր վճիտություն ունեն` սկսած լեռնային վճիտ աղբ-

յուրներից վերջացրած ամենատղմոտ գետերով, որոնցից մեկն էլ Արաքսն է:  

Լուսավորության առանձնահատկություններին հարմարեցված է ձկների 

տեսողությունը, մյուս զգայարանները, ծածկույթների գունավորումը, լուսատու 

օրգանների առկայությունը կամ բացակայությունը: Այն տեսակները, որոնք 

բնակվում են մակերևույթին մոտիկ, ձգվում են դեպի լույսը /դրական ֆոտո-

տաքսիս/, իսկ այն տեսակները, որոնք վարում են մերձհատակային կամ 

մթնշաղային կենսաձև` խուսափում են լույսից /բացասական ֆոտոտաքսիս/: 

Լուսավորության հետ են կապված ձկների ակտիվությունը, նյութափոխանակ-

ման գործընթացները, սեռական հասունացումը: 

 

Ձայնը: Ձայնը ջրում 4,5 անգամ ավելի արագ է տարածվում, քան օդում, 

իսկ կլանվում է 1000 անգամ ավելի դանդաղ, այսինքն լսվում է տասնյակ կիլո-

մետրեր հեռավորությունից: Այդ իսկ պատճառով ջրում ձայն որսալն ավելի 

հեշտ է, քան օդում: Ըստ ձայնաթափանցելիության ձկների մարմնի հյուսվածք-

ները մոտ են ջրին: Դրա պատճառով էլ անգամ ձկների թույլ զարգացած լսողա-

կան օրգանը` ներքին ականջն զգալի տեղեկատվություն է ապահովում արտա-

քին միջավայրի մասին: Բացի այդ, ձայների ընկալմանն են մասնակցում նաև 

կողագծի օրգանները և լողափամփուշտը: 
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Ջրի էլեկտրահաղորդչականությունը: 

Ջրի էլեկտրահաղորդչականությունը պայմանավորված է նրանում եղած 

դիսոցված, իոնների ձևով գտնվող  աղերի առկայությամբ: Շատ ձկներ ընկա-

լում են էլեկտրական դաշտի փոփոխությունները, կոմնորոշման, ազգանշան-

ներ հաղորդելու, նույնիսկ հարձակման  համար օգտագործում են թույլ էլեկտ-

րական լիցքեր: 

Արհեստականորեն ստեղծված էլեկտրական դաշտը ձկներին գրգռում է, 

գրավում է նրանց կամ թմրեցնում` կախված անոդից նրանց գտնվելու հեռավո-

րությունից: Ծովային շատ ձկների հատուկ է  դրական էլեկտրատաքսիսը, իսկ 

անուշահամ ջրերի ձկներին` բացասական: 

 

Հոտերը ջրում ավելի երկար և կայուն են պահպանվում, քան օդում: Դրանք 

սննդային, բազմացման, պաշտպանական, վտառների ձևավորման և այլ տեղե-

կատվության աղբյուրներ են:  Ձկներն ընկալում են հոտերի լայն տեսականի, 

տարբերակում են տարբեր քիմիական բաղադրությամբ նյութեր` սպիրտներ, 

եթերներ, թթուներ և այլն: Լավ հոտառություն ունեցող ձկները` լոքոն, օձաձուկը, 

շնաձուկը և մյուսները արագորեն արձագանքում են իրենց և այլ տեսակների, 

կեր հանդիսացող օբյեկտների կողմից եկող հոտերին: Շնորհիվ մաշկի վրա 

լորձի կողմից արձակվող և յուրաքանչյուր ձկնատեսակի համար հատկանշա-

կան հոտերի` ձկները կարող են տարբերակել իրենց վտառի հոտը, ինչը թույլ է 

տալիս պահպանել վտառի ամբողջականությունը: Խաղաղասեր ձկները զգայուն 

են գիշատիչների հոտի, իսկ վերջիններս էլ` նրանց կողմից արձակված հոտի 

նկատմամաբ: Օրինակ` շնաձուկը կարող է իր որսի հոտն զգալ 500 մ հեռավո-

րությունից: Նուրբ հոտառությունն օգնում է որոշ ձկների /օրինակ` հեռավոր 

արևելյան սաղմոններին/ գտնել իրենց հարազատ ջրամբարը հարյուրավոր և 

նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորությունից: 

 

Ջրում կախված մասնիկները ևս կարևոր դեր են խաղում ձկների կյան-

քում, քանի որ դրանցով է պայմանավորված ջրի վճիտությունը և դրանով իսկ 

ջրի շերտերի ու հատակի լուսավորությունը: Հատակը նույնպես կարևոր ձկնե-

րի համար, որտեղ շատ տեսակներ կեր են գտնում, թաքնվում են կամ բազմա-

նում: Ջրակալի չորանալու դեպքում հատակին գտնվող տիղմի մեջ կարող են 
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թաղվել և առանց ջրի բավական երկար ժամանակ կենդանի մնալ արծաթա-

փայլ կարասները:  

Ջրում կախված մասնիկների մեծ քանակի դեպքում ձկները ձեռք են բերել 

պաշտպանական որոշ հարմարանքներ: Օրինակ` տղմոտ գետերում ապրող 

ձկների մոտ աչքերը սովորաբար ավելի փոքր են, առավել առատ է արտա-

դրվում մաշկի լորձը, որը մարմնի շուրջ գտնվող կախված մասնիկներին 

նստեցնում է, դրանով իսկ հեշտացնելով շնչառությունը: 
 

Առանցքային բառեր 

1. Էկոլոգիա  

2. Էկոլոգիական խմբեր 

3. Ծովային ձկներ 

4. Անուշահամ ջրերի ձկներ 

5. Անցողիկ ձկներ 

6. Կիսանցողիկ ձկներ 

7. Աղահամաջրային ձկներ 

8. Նստակյաց ձկներ 

9. Ռեոֆիլ ձկներ 

10. Լիմնոֆիլ ձկներ 

11. Պելագիալ ձկներ 

12. Մերձհատակային ձկներ 

13. Հատակային ձկներ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ է ուսումնասիրում ձկների էկոլոգիան: 

2. Ինչով է պայմանավորված ձկների բազմազանությունը: 

3. Ձկների ինչպիսի էկոլոգիական խմբեր կան: 

4. Ինչպես է ազդում ջրի խտությունը ձկների շարժումների վրա: 

5. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի ջուրը և ինչպես են դրանք 

ազդում ջրակալի ջերմային ռեժիմի ձևավորման ու ձկների կենսակերպի վրա: 

6. Ինչպիսի գազեր են լուծվում ջրում և ինչպես են դրանք ազդում ձկների 

կենսագործունեության վրա: 
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7. Ինչպիսի առանձնհատկություններ ունեն լույսն ու ձայնը ջրային մի-

ջավայրում և ինչպես են ազդում ձկների վրա:  

8. Ինչով է պայմանավորված ջրի էլեկտրահաղորդչականությունը և ինչ-

պես է ազդում էլեկտրական դաշտը ձկների վրա: 

9. Ինչ նշանակություն ունեն հոտերը և ջրում կախված մասնիկները 

ձկների կյանքում: 
 

 

Ձկների կենսաբանական փոխհարաբերությունները 

 

Ձկների կենսաբանական փոխհարաբերությունները շատ բազմազան են, 

որոնց հիմքում ընկած է սննդառության  /գիշատիչ-զոհ, կերի և սպառողի, մա-

կաբույծի և տիրոջ, նույն կերով սնվող ձկների, սիմբիոտիկ հարաբերություն-

ների և այլն/, վերարտադրման /տարբեր սեռերի և ծնող-սերունդ միջև եղած 

հարաբերություններ, կոմենսալիզմ/, վտառների առաջացման հետ կապված 

փոխհարաբերությունները: Ձկների ներտեսակային և միջտեսակային կենսա-

բանական փոխհարաբերությունները սերտորեն փոպկապակցված են ոչ կեն-

սաբանական միջավայրի ու նրա գործոններին և նրանցից անջատ չեն կարող 

գոյություն ունենալ:   

 

Ձկների ներտեսակային կապերը 

 

Ներտեսակային հարաբերություններն ուղղված են տեսակի գոյության 

պահպանմանը, որոնց ձևերը տարատեսակ են ու բազմազան: Ներտեսակային 

հարաբերությունների ձևերից են. 

- վտառը, ինչը առանձնյակների խումբ է, որոնք մոտ են իրար կենսաբա-

նական առանձնահատկություններով, տարիքով ու խմբավորված են միասնա-

կան վարքագծի հիման վրա, 

- պոպուլյացիան` մեկ տեսակին պատկանող տարբեր տարիք ունեցող 

առանձնյակներից կազմված ինքնավերարտադրվող ձկների խմբավորում է, 

որոնք բնակեցնում են որոշակի տարածք և ունեն բազմացման, բտման, ձմեռ-

ման որոշակի վայրեր: Յուրաքանչյուր պոպուլյացիա բնութագրվում է որոշակի 
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ձևաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկություններով, որոնցով տար-

բերվում են այլ պոպուլյացիաներից:  Տարանջատված պոպուլյացիայի օրինակ 

կարող է ծառայել Սևանա լճում բնակվող սիգի պոպուլյացիան /պոպուլյացիա-

ները/: 

- կուտակումը` մի քանի վտառների ժամանակավոր միասնություն է, որն 

առաջանում է մի շարք պատճառներով, օրինակ` միգրացիաներ կատարելու, 

բազմացման, ձմեռելու, բտման վայրերում գտնվելու  ժամանակ,  

- գաղութները` ժամանակավոր, սովորաբար մեկ սեռից կազմված  

առանձնյակների խումբ է, որը ձևավորվում է բազմացման վայրերում` այլ տե-

սակներից սեփական սերնդին պաշտպանելու նպատակով:  

Հարկ է նշել, որ վերոգրյալ խմբավորումներից վտառներ առաջացնելը և 

ողջ կյանքում դրանցում ապրելը բնորոշ չէ բոլոր ձկներին: Սովորաբար վտառ-

ներ կազմում են մանր, պելագիալ կենսաձև վարող և պլանկտոնով սնվող 

ձկնատեսակները /տառեխներ, անչոուսներ, այլն/: Որոշ ձկնատեսակների մոտ 

վտառներ կազմելը բնորոշ է միայն անհատական զարգացման վաղ փուլերին, 

սովորաբար մինչև սեռահասուն դառնալը:  Հասուն վիճակում շատ տեսակներ 

առաջացնում են միայն ժամանակավոր կուտակումներ, ինչը բնորոշ է գիշատիչ 

կենսաձև վարող ձկների շատ տեսակների` հաշամ, շնաձկներ, այլն: 

Ձուկն իր մարմնի շուրջը ստեղծում է ջրի քիմիապես ձևափոխված տե-

ղամաս: Արտադրելով նյութափոխանակության արգասիքներ, յուրաքանչյուր 

ձուկ դրանով իսկ ազդեցություն է գործում ջրակալի մյուս ձկների վրա: Դա 

շատ լավ տեսանելի է ակվարիումային պայմաններում, ձկնաբուծական ապա-

րատներում, արհեստական ավազաններում, երբ այնտեղ սահմանված քանա-

կից ավելի շատ ձկնկիթը կամ ձկները սկսում են ոչնչանալ նյութափոխանա-

կության արգասիքների առատությունից և, որպես դրա հետևանք, թթվածնային 

քաղցից: 

Ներտեսակային հարաբերություններից առավել կարևոր են նույն 

տեսակի ներսում տարբեր առանձնյակների սննդային փոխհարաբերություն-

ները: Բացի նրանից, որ այդ առանձնյակները սնվում են նույն կերով և մրցակից 

են իրար նկատմամբ, նրանք կարող են սնվել նաև իրենց նմաններով /կանիբա-

լիզմ/: Այս վերջին երևույթը բավականին տարածված է ձկների մոտ, չնայած որ 

չի կրում զանգվածային բնույթ և ունի  տեսակի քանակությունը կարգավորող 
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նշանակություն: Այն դեպքերում, երբ տվյալ տարում սերնդի քանակն առատ է, 

իսկ կերային պաշարները` համեմատաբար աղքատ, ծնողների կողմից սեփա-

կան սերնդի որոշակի քանակի ոչնչացումը նպաստում է մյուս մասի կերով 

ապահովմանը և գոյատևման համար բնականոն պայմաններ ստեղծմանը: 

Առանձին դեպքերում, սերունդը կարող է հասուն առանձնյակների միակ կե-

րակուրը լինել: Եվրոպական մի շարք լճերում, ուր բացի գայլաձկներից այլ տե-

սակ չի հանդիպում, այդ ձկնատեսակի սեռահասուն առանձնյակները սնվում 

են իրենց մանրաձկներով կամ երիտասարդ առանձնյակներով, իսկ վերջին-

ներս էլ պլանկտոնով, որոնցով մեծ ձկները սնվել չեն կարող:  

Երբեմն ձկների միջև կարող է լինել նաև ներտեսակային մակաբու-

ծություն: Օրինակ` որոշ խորջրյա կարթաձկների արուներ, էգերից շատ ավելի 

փոքր լինելով, բերանով ամրանում են էգերի մարմին և ապրում նրա մարմնի 

հյութերի հաշվին /նկար 30/:  Այսպիսի կենսաձևը նպաստում է, որ արուները 

մշտապես գտնվեն էգերի կողքին և անհրաժեշտության դեպքում բեղմնավորեն 

դրվող ձկնկիթը: 

 

Միջտեսակային կապերը ձկների միջև  

 

Ձկները բնակվում են որոշակի էկոլոգիական միջավայրում և մշտապես 

գտնվում են այդ միջավայրի բազմազան կենսաբանական և ոչ կենսաբանական 

գործոնների  փոխահարաբերությունների մեջ, որոնց արդյունքում ձևավորվում 

են այդ փոխհարաբերությունների որոշակի օրինաչափություններ: Այսպես, 

միևնույն  էկոլոգիական միջավայրում բնակվող ձկնատեսակները սկսում են 

սնվել տարբեր կերով, դրանով իսկ խուսափելով կերային սուր մրցակցությու-

նից: Ընդհանրապես, ձկների միջև միջտեսակային հարաբերությունները շատ 

բազմազան են:  Օրինակ` այլ ձկների համար զոհ հանդիսացող ձկնատեսակ-

ներն ունեն մի շարք առանձնահատկություններ կամ հարմարանքներ, որոնցով 

կարողանում են պաշտպանվել գիշատիչներից /մեծ պտղավետություն, հովա-

նավորող գունավորում, լողակներում կամ մարմնի վրա փշերի առկայություն, 

թունավոր գեղձեր, այլն/: Մասնավորապես, հետաքրքրիր է ձկների թունավոր 

լինելու հանգմանքը: Ընդ որում, ձկները կարող են ունենալ թունավոր գեղձեր և 

պարբերաբար  արտադրել թունավոր նյութեր: Օրինակ` որոշ պերկեսակերե-
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պերի լողակների չճյուղավորված ճառագայթների հիմքում կամ նրանց մեջ 

գտնվող ակոսներում կան թունավոր գեղձեր, որոնց արտադրած թույնը  տար-

բեր տեսակների մոտ տարբեր կերպ է ազդում` ցավային զգացողությունից 

մինչև մահ: Նման գեղձեր ունեն նաև փշապոչ թմրաձկները, որոշ լոքոներ, այլն:  

Ընդ որում, այդ ձկնատեսակների օգտագործումը սննդի մեջ անվտանգ է:  

Սակայն կան ձկներ, որոնք կամ նրանց որոշ օրգաններ թունավոր են,  և նրանց 

օգտագործումը սննդի մեջ կարող է հանգեցնել ընդհանուր թունավորման և 

մահի: Օրինակ` Հայաստանում բնակվող կողակների ձկնկիթը թունավոր է և 

սննդի մեջ օգտագործելու դեպքում թուլացնող ազդեցություն է գործում մարսո-

ղական համակարգի վրա: Մյուս տեսակների մոտ կարող թունավոր լինել 

լյարդը /որոշ շնաձկներ/, որովայնամիզը և ձկնկիթը /որոշ ծածանազգիներ, 

տետրադոններ /ֆուգու/, արյունը /որոշ օձաձկներ, քարալեզ, այլն/: 

Որոշ ձկներ, հարձակվելիս կամ պաշտպանվելիս, առաջացնում են 

էլեկտրական լիցքեր: Էլեկտրական օձաձուկը իր զոհին որսում է իր էլեկտ-

րական մարտկոցի հաշվին, որը ձևավորված է ձևափոխված մկանային հյուս-

վածքից և կարող է առաջացնել մինչև 300 վոլտ հոսանք:  Էլեկտրական 

թմրաձկների և լոքոյի մոտ էլեկտրական օրգանները ծառյում են ինչպես պաշտ-

պանության, այնպես էլ հարձակման համար: Էլեկտրական թմրաձկան մոտ 

լիցքի ուժը հասնում է մինչև 70 վոլտի:  

Գիշատիչներից պաշտպանվելու համար շատ ձկնատեսակներ ունեն բա-

վական զարգացած պատյան: Մի մասի մոտ այն առաջացնում է թեփուկներից, 

մյուսի մոտ` ոսկրային թիթեղիկներից: Հարկ է նշել, որ պաշտպանական յուրա-

քանչյուր առանձնահատկություն լիարժեք չի կարող պաշտպանել գիշատիչնե-

րից, որոնց մոտ նույնպես ձևավորված են որոշակի այլ միջոցներ կամ առանձնա-

հատկություններ` հաղթահարելու իրենց զոհերի պաշտպանական միջոցները:  

Ձկների մոտ միջտեսակային մակաբուծությունը բավականին հազվա-

գյուտ երևույթ է: Ընդ որում, այդպիսի մակաբուծությունը երկակի բնույթ ունի: 

Մի դեպքում այն հանգեցնում է տիրոջ մահվանը, երբ տիրոջ մաշկի վրա մա-

կաբուծող տեսակը ներթափանցում է  տիրոջ որովայն և ի վերջո սպանում 

նրան /միքսիններ, որոշ օձաձկներ/, մյուս դեպքում` տերը չի մահանում:  

Ձկների մոտ նկատվում է նաև կոմենսալիզմի երևույթը, այսինքն երկու 

տարբեր տեսակների միջև փոխարահարբերությունները մեկ տեսակի համար 
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օգտակար են, իսկ մյուս տեսակի համար` էական ոչինչ չի նշանակում: Կոմեն-

սալիզմի ամենահայտի օրինակներ են կպչան ձկները, որոնք մի տեղից մյուս տե-

ղաշարժվում են և սնվում իրենց տիրոջ կերի մնացորդներով` իրենց ձևա-

փոխված և ծծիչի վերածված մեջքի լողակի օգնությամբ ամրանալով ավելի խո-

շոր ձկներին, օրինակ` շնաձկներին կամ ծովային այլ կենդանիների /նկար 97/: 

Ձկների մեջ հայտնի են նաև սիմբիոզի դեպքեր: Օրինակ` երբ որոշ ձկներ 

կարող են սնվել այլ ձկների վրա եղած տարբեր մակաբույծներով և ազատել 

նրանց դրանցից: Ընդ որում նկատված է, որ մակաբույծներից ազատվել 

ցանկացող ձկները պարբերաբար այցելում են այն վայրերը, որտեղ որ ապրում 

են այդ մակաբույծերով սնվող ձկնկիկները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա/                                                           բ/ 

 

 

Նկար 97. Կպչան ձկներ. ա/ կպչան ձկան գլուխը` կպչան ապարատի 

վերածված մեջքի լողակով, բ/ կպչան ձուկը ծովային կրիայի պատյանին ամրացած 

վիճակում 

 

 

Բավական բարդ են փոխհարաբերությունները այն ձկնատեսակների 

միջև, որոնք սնվում են նույն կերով: Ինչպես նշվեց վերևում, նույն վայրում 

բնակվող ձկները սովորաբար չեն սնվում նույն կերով: Սակայն, իրավիճակի 

փոփոխության հետ միասին այդ հատկությունեը նույնպես կարող է փոփոխվել: 

Օրինակ` արհեստական ջրամբարների մակարդակների կտրուկ փոփոխու-

թյուններն առաջացնում են նաև կերային բազայի փոփոխություններ, և այնտեղ 
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ապրող ձկնատեսակները, որոնք մինչ այդ սնվում էին տարբեր կերերով, 

ստիպված կարող են  անցնել նույն կերով սնվելուն: Այս ամենը սովորաբար վե-

րաբերում է հասուն ձկներին, քանի որ տարբեր ձկնատեսակների մանրա-

ձկները, որոնք դեռևս չեն անցել հասուն առանձնյակներին բնորոշ կերերին, սո-

վորաբար սնվում են միևնույն կերերով: Այսպիսի իրավիճակում մրցակցային 

սուր պայքարից դուրս գալու ելքերից են տարբեր տեսակների տարվա տարբեր 

ժամանակահատվածներում բազմանալը, տարբեր զարգացման փուլեր անց-

նելը և այլն: Օրինակ` Մեծամոր գետում բնակվող ծածանազգիներից շատերի 

մանրաձկները սնվում են նույն կերով: Այդ իսկ պատճառով, այդ գետում ապ-

րող հայկական կարմրակնը բազմանում է փետրվար-մարտ ամիսներին, ար-

ծաթափայլ կարասը` ապրիլից հունիս ամիսներին, ծածանը` մայիս ամսին և 

այլն: Բազմացման այսպիսի հաջորդականությունը թույլ է տալիս առանձին 

տեսակների մանրաձկներին առավել ապահովված լինել համապատասխան 

կերով, միաժամանակ դուրս լինելով կերային մրցակցությունից: 

Տարբեր տեսակներ կարող են նաև այլ փոխհարաբերությունների մեջ լի-

նել: Օրինակ` ձվադրելու համար նույն պահանջներ ունեցող տեսակները կարող 

են իրար հետ մրցակցել բնադրման վայրերի, իսկ ձմեռման համար նույն պա-

հանջներ ունեցող տեսակները` ձմեռանոցների համար: Սակայն, այսպիսի փոխ-

հարաբերությունները ձկների մոտ զանգվածային բնույթ չեն կրում և եզակի են: 
 

Միջտեսակային կապերը ձկների և այլ օրգանիզմների միջև 

 

Բավական բազմազան են ձկների և այլ օրգանիզմների փոխհարաբերու-

թյունները, որոնք էական նշանակություն ունեն ձկների կյանքում:  

 

Բակտերիաներ և վիրուսներ: Այս օրգանիզմները, բացի նրանից, որ 

հսկայական դեր են խաղում բնության և նրա մեջ օրգանական նյութերի շրջա-

պտույտի գործընթացում, ձկների համար հատուկ նշանակություն  ունեն: Առա-

ջին հերթին ձկների մի շարք հիվանդություններ ունեն բակտերային և վիրու-

սային բնույթ /ջրգողություն, ֆուրունկուլյոզ, կարպերի չարորակ կարմրախտ և 

այլն/: Բացի այդ, բակտերիաները որոշ խորջրյա ձկների մոտ որպես լուսա-

տուներ են հանդես գալիս: Առանձին բակտերիաներ հանդիսանում են սնունդ 

մանրաձկների համար: 
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Սնկեր և բույսեր: Սնկերը նույնպես զգալի նշանակություն ունեն ձկների 

կյանում: Դրանցից ոմանք պատոգեն են և կարող են ոչնչացնել ձկնկիթը և 

թրթուրներին, ինչպես նաև հասուն ձկներին: Կանաչ բույսերի դերը ձկների 

կյանքում ևս դժվար է գնահատել: Լույսի տակ կլանելով ածխաթթու գազը և 

անջատելով թթվածին` բույսերը բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ձկնե-

րի կենսագործունեության համար: Սակայն, ջրային բույսերի մեծ քանակների 

դեպքում, մութ ժամանակ, անջատվում է շատ մեծ քանակությամբ ածխաթթու 

գազ, որի պատճառով առաջանում է թվածնային քաղց և ձկների ոչնչացում: 

Ջրային և մերձջրային բուսականությունը կարևոր նշանակություն ունի 

ձկնային համակեցությունների ձևավորման և կենսագործունեության համար: 

Շատ ծածանային ձկնատեսակներ /արծաթափայլ կարաս, ծածան, հաշամ, 

սպիտակաձկներ, հայկական կարմրակն, գուստերա, բրամ, անդրկովկասյան 

արագաշարժ, բեղլու, ճանար և այլն/ իրենց ձվերն են դնում ջրային և մերձ-

ջրային բույսերի վրա:  Այդտեղ իրենք թաքստոցն ու սնվելու համար բարե-

նպաստ միջավայրն են  գտնում ինչպես վերոգրյալ ձկների մանրաձկները, այն-

պես էլ այլ մանր ձկնատեսակներ /լերկաձկներ, կովկասյան ցլիկաձուկ, ոս-

կեգույն ծական, այլն/: Բույսերով, այդ թվում և միաբջիջ բույսերով  են սնվում 

շատ ձկնատեսակներ /սպիտակ և խայտաբղետ հաստաճակատներ /միաբջիջ 

ջրիմուռներ/, սպիտակ ամուր, արծաթափայլ կարաս, կողակներ, ենթաբերան, 

հայկական կարմրակն, մանրաթեփուկ և այլն/:  Բացի այդ, բույսերն իջեցնում 

են գետերի հոսքի արագությունը, բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում դե-

տրիտի ձևավորման համար, որոնք նույնպես բարենպաստ միջավայր են ստեղ-

ծում ձկների բնակության ու սննդի համար: 

Հարկ է նշել, որ ծովային ձկների մեջ բույսերով սնվող ձկների տեսակներն 

ավելի քիչ են, քան անուշահամ ջրակալներում բնակվողները: 
 

Միաբջիջ կենդանիներ: Շատ ձկների թրթուրներ և մանրաձկներ սնվում 

են միաբջիջ կենդանիներով, մեծամասամբ ինֆուզորիաներով: Սակայն, միա-

բջիջ կենդանիների մեջ շատ են ձկների տարբեր մակաբույծները և վտանգավոր 

հիվանդություններ առաջացնողները: Այդ կենդանիները առաջացնում են մաշ-

կի, արյան, մարսողական, արտաթորության, նյարդային և այլ օրգան-համա-

կարգերի հիվանդություններ, որոնցից շատերը մահացու են ձկների համար: 

 



 
 

207 
 

Աղեխորշավոր կենդանիներ և սանրակիրներ: Այս կենդանիներից շատ 

քիչ տեսակներ են, որոնք սնունդ են հանդիսանում ձկների համար: Դրան հա-

կառակ, շատ տեսակներ հանդիսանում են ձկների մակաբույծներ, էլ ավելի 

շատ տեսակներ` գիշատիչներ: Վերջին խմբին են պատկանում հիդրաները և 

ծովային շատ մեդուզաներ, որոնց հիմնական սնունդներից մեկն էլ հանդիսա-

նում են ձկները և նրանց թրթուրները:  

Որոշ արևադարձային ձկնատեսակներ /ծաղրածու-ձկներ/ սիմբիոզային 

փոխհարաբերությունների մեջ են կորալյան պոլիպներից անեմոնների հետ, 

որոնց շոշափուկների մեջ նրանք գտնում են և իրենց բնակարանը, և պաշտպա-

նությունը, և սնունդը, իսկ որոշ մանրաձկներ թաքնվում են մեդուզաների հով-

հարի տակ կամ շոշափուկների մեջ վտանգի դեպքում /նկար 98/: 

 

 

   
 

 

 

 

 

                                 ա/                                                                           բ/                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      գ/ 

 

Նկար 98. Սիմբիոզի երևույթները աղեխորշավորների և ձկների միջև. ա/ և բ/ 

ծաղրածու ձկները անեմոնների շոշափուկների մեջ, գ/ ծովային մեդուզան և նրա 

շոշափուկների մեջ պատսպարվող մանրաձկները 
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Մյուս կողմից, սանրակիրների որոշ տեսակներ, սնվելով այն նույն կերե-

րով, ինչ ձկները, կարող են վերջիններիս համար կերային մրցակից հանդես 

գալ ու արդյունքում նվազեցնել ձկների պաշարները: 
 

Անիվաորդեր: Այս կենդանիները հատկապես մեծ նշանակություն ունեն 

անուշահամ ջրակալներում բնակվող ձկների թրթուրների և մանրաձկների հա-

մար, քանի որ իրենց փոքր չափերի ու մեծ քանակի շնորհիվ շատ ձկնատե-

սակների թրթուրների համար առաջին կերն են հանդիսանում:  
 

Որդեր: Այս կենդանիներից շատերը, հատկապես բազմախոզանավոր և 

սակավախոզանավոր որդերը, հիմնական կեր են հանդիսանում ինչպես ծո-

վային, այնպես էլ անուշահամ ջրերի ձկների համար: Բացի այդպիսի դրական 

նշանակությունից, որդերն ունեն զգալի բացասական նշանակություն ձկների 

համար, հանդես գալով որպես նրանց մակաբույծներ: Հատկապես վտանգավոր 

են տափակ /ծծող որդեր, ժապավենաձև որդեր/ և կլոր որդերը, որոնք հանդի-

սանում են շատ ձկնատեսակների մաշկի ու ներքին օրգանների ախտա-

հարման և հիվանդությունների հարցուցիչներ:  Ընդ  որում, այդ մակաբույծերից 

որոշների համար ձկները կարող են հանդես գալ որպես միջանկյալ տեր /տա-

փակ որդերից` փոկաորդը, կլոր որդերից` փշագլխավորները/: Ձկներին մակա-

բուծում են նաև օղակավոր որդերից տզրուկները, որոնք ամրանում են ձկան 

մարմնի տարբեր մասերին, այդ թվում նաև խռիկներին: Վերոգրյալ մակաբույծ-

ների մեծ քանակով ախտահարվելու դեպքում ձկները սովորաբար ոչնչանում են: 
 

Փափկամորթներ: Այս կենդանիները մեծ դեր են կատարում ձկների 

կյանքում: Նրանք հանդիսանում են և որպես կեր /բենթոսակեր ձկների մեծ մա-

սի, օրինակ` սև ամուրի համար/, և որպես ձվադրման վայր /դառնուկ ձկնա-

տեսակը և անատամը, և որպես գիշատիչ /գլխոտանի փափկամորթներից կա-

ղամարները և թանաքաձկները, և որպես մակաբույծ  /երկփեղկավոր փափկա-

մորթների գլոխիդինաներ: 
 

Խեցգետնակերպեր: Իրենց նշանակությամբ խեցգետնակերպերը ձկների 

կյանքում առաջնակարգ դիրք են գրավում: Առաջին հերթին դա շաղկապված է 

նրանց, որպես ձկների համար կերային օբյեկտ ծառայելու հետ: Ձկների տե-

սակների մեծ մասի թրթուրները և մանրաձկները սնվում են պլանկտոնային 

խեցգետնակերպերով և, առաջին հերթին, թիաոտավոր խեցգետնիններով:  Բա-
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ցի այդ, շատ պլանկտոնակեր ձկնատեսակներ /տառեխներ, սիգեր/ մինչև իրենց 

կյանքի վերջը սնվում են այդ կենդանիներով:  

Խեցգետնակերպերը կարող են նաև որոշակի վնաս հասցնել ձկներին: 

Այսպես, որոշ ցիկլոպներ կարող են հարձակվել ձկների թրթուրների և մանրա-

ձկների վրա:  Այլ տեսակներ կարող են մակաբուծել ձկներին` ախտահարելով 

նրանց մաշկը և խռիկները ու սնվելով ձկան մարմնի հյութերով: Փափկամորթ-

ները նաև որոշ այլ մակաբույծների /ժապավենաձև որդեր/ միջանկյալ տերեր 

են և կարող են դրանց փոխանցել ձկներին: 
 

Միջատներ: Միջատները որպես սնունդ ավելի մեծ նշանակություն ունեն 

անուշահամ ջրակալներում բնակվող ձկների համար, քան` ծովային: Ձկների 

համար հիմնականում սնունդ են ծառայում միջատների ջրում զարգացող 

թրթուրները /միօրուկներ, առվակաթիթեռներ, մոծակներ, ճպուռներ, այլն/: 

Որոշ ձկների կերակրացանկում /կարմրախայտ/ էական տեղ են գրավում օդից 

ջրի մակերսին թափվող հասուն միջատները:  

Որոշ միջատներ և նրանց թրթուրներ հանդիսանում են գիշատիչներ /լո-

ղաբզեզներ, ջրային մլուկներ/ և կարող են ոչնչացնել ձկների թրթուրներին և 

մանրաձկներին: 
 

Փշամորթներ: Այս կենդանիները էական դեր են խաղում միայն ծովային 

ձկների կյանքում, հանդես գալով նրանց համար և որպես սնունդ, և որպես գի-

շատիչ /ծովային աստղեր, ծովային ոզնիներ/: Որոշ ձկներ կարող են բնակվել 

ծովային վարունգների կոյանոցային խոռոչում, հանդես գալով մի դեպքում որ-

պես կոմենսալիստական համակեցության անդամ` սնվելով ծովային վարունգի 

մեջ ընկած մանր կենդանիներով, կամ որպես մակաբույծ` սնվելով ծովային 

վարունգի ներքին օրգաններով: 
 

Ողնաշարավորներ: Որոշ ձկներ կարող են սնվել երկկենցաղների շերե-

փուկներով կամ հասուն առանձնյակներով /օձագլուխ, գայլաձուկ, լոքո/: Որոշ 

սողուններ հանդես են գալիս որպես գիշատիչներ` սնվելով ձկներով /սովորա-

կան և ջրային լորտուներ, կոկորդիլոսներ, ջրային կրիաներ/: Նույն կերպ հան-

դես են գալիս և թռչունները, որոնց մեջ բավական շատ են ձկնակեր տեսակ-

ները /հավալուսններ, ձկնկուլներ, ջրահավեր, սուզաբադեր, այլն/: Ձկների որոշ 

տեսակներ /կարմրախայտ, հաշամ, լոքո, այլն/ կարող են սնվել կաթնասուն-
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ներով /մկանկերպ կրծողներ/, սակայն հիմնականում կաթնասուններն են հան-

դիսանում ձկների գիշատիչներ /ատամնավոր կետանմաններից շատերը,  ջրա-

սամույրը, փոկերը, այլն/: 

 

Առանցքային բառեր 

1. Վտառ   

2. Պոպուլյացիա  

3. Կուտակում  

4. Գաղութ  

5. Կոմենսալիզմ  

6. Սիմբիոզ 

 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչն է ընկած ձկների կենսաբանական փոխհարաբերությունների հիմքում: 

2. Ինչպիսի ներտեսակային հարաբերությունների ձևեր կան ձկների մոտ: 

3. Ինչպիսին են միջտեսակային հարաբերությունների ձևերը ձկների մոտ: 

4. Ինչպիսի օրգանիզմների հետ միջտեսակային հարաբերություններ 

ունեն ձկները և ինչպես է դա արտահայտվում: 

 

Ձկների կյանքի հիմնական օղակները 

 

Ձկների բազմացման էկոլոգիական առանձնահատկությունները 

 

Ձկները բազմանում են ամենատարբեր պայմաններում: Ըստ ձվադրման 

վայրերի ձկներին բաժանում են հետևյալ էկոլոգիական խմբերի` 

 

- Լիթոֆիլներ /քարասերներ/` բազմանում են քարերով պատված հատա-

կին, սովորաբար գետերում, օլիգոտրոֆ լճերի հատակին, ծովերի ափամերձ 

շրջաններում:  Լիտոֆիլ ձկների` սաղմոնների, թառափների, ենթաբերանների,  

և մյուսների ձկնկիթի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի ջրում 

լուծված թթվածնի մեծ քանակությունը /նկար 99/: 
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- Ֆիտոֆիլներ /բուսասերներ/` ձվադրում են բուսականության մեջ, ձկն-

կիթը դնելով կանգնած կամ թույլ հոսող ջրերում գտնվող մահացած կամ աճող 

բույսերի վրա: Ֆիտոֆիլ ձկների` ծածանի, կարասների, գայլաձկան, բրամի, 

կարմրակնի, պերկեսի, սկալյարների /ցիխլիդների ընտանիքին պատկանող 

ձկնատեսակ/ և մյուսների ձկնկիթի զարգացման համար թթվածնային պայման-

ները խիստ տարբեր են /նկար 99/: 

- Պսամոֆիլներ /ավազասերներ/` ձվադրում են ավազի վրա, երբեմն 

ձկնկիթը ամրացնելով բույսերի արմատներին:  Հաճախ ձկնկիթի թաղանթին 

կպչում են մանր ավազահատիկներ, աննկատելի դարձնելով նրանց թշնամի-

ների համար: Պսամոֆիլ ձկների` կողակների, քառթակների և մյուսների 

ձկնկիթի զարգացման համար սովորաբար անհրաժեշտ են թթվածնային լավ 

պայմաններ /նկար 99/:  

- Պելագոֆիլներ`ձվադրում են ջրի շերտում:  Պելագոֆիլ ձկների`տառեխ-

ների, տափակաձկների, հաստաճակատների, ամուրների և մյուսների ձկնկիթը 

ազատ լողում է ջրի շերտում, որի  զարգացման համար սովորաբար անհրա-

ժեշտ են թթվածնային լավ պայմաններ: 

- Օստրակոֆիլներ /խեցիասերներ/` ձվադրում են փափկամորթների թիկ-

նոցային խոռոչում, երբեմն էլ խաչափառների կամ այլ կենդանիների պատյանի 

տակ: Օստրակոֆիլ ձկների` դառնուկների, լերկաձկների և մյուսների ձկնկիթի 

զարգացման համար թթվածնային լավ պայմաններ այնքան էլ անհրաժեշտ չեն 

/նկար 99/: 

Վերոգրյալ դասակարգումը չի ընդգրկում բոլոր ձկներին, քանի որ շատ 

տեսակներ միջանկյալ տեղում են գտնվում: Օրինակ` ծածանազգի որոշ ձկներ 

կարող են բազմանալ և բուսականության վրա, և քարերի վրա, այսինքն և ֆի-

տոֆիլ են, և լիտոֆիլ: 

Բազմացման վայրերի թթվածնային ռեժիմից կախված` ձկնկիթում զար-

գանում են “շնչառական” գունանյութերը` դեղնավուն կամ կարմրավուն գույնի 

կարոտինոիդները: Որքան որ վատն են շնչառության պայմանները, այնքան 

մուգ է ձկնկիթի գունավորումը: Այդ իսկ պատճառով առավել վառ գունավոր-
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ված են լիտոֆիլ և ֆիտոֆիլ ձկների ձկնկիթը, իսկ ամենաբացը` պելագոֆիլնե-

րի ձկնկիթն է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 99. Տարբեր էկոլոգիական խմբերի պատկանող ձկներ /ըստ բազմացման 

տեղավայրերի/. վերին շարքում` ձախից աջ` ենթաբերան /լիթոֆիլ/, սովորական 

քառթակ /պսամոֆիլ/, գրունիոն ատերիա /պսամոֆիլ, ձվադրումը կատարվում է 

ծովափի ավազի մեջ` ջրից դուրս/, սկալյար /ֆիտոֆիլ/, դառնուկ /օստրակոֆիլ, 

ձվադրումը կատարվում է անատամի` երկփեղկանի փափկամորթի խեցու մեջ/: 

 

Շատ ձկների բնորոշ է սեռական երկձևության կամ երկրորդային սեռա-

կան հատկանիշների առկայությունը: Առավել հաճախ հանդիպող երկրորդա-

յին սեռական հատկանիշներից  է արուների և էգերի չափերի տարբերություն-
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ները: Սովորաբար էգերն ավելի խոշոր են արուներից: Եթե որոշ ձկների մոտ 

/թառափներ, բրամ, կարմրակն/ այդ տարբերությունները այնքան էլ հստակ 

չեն, ապա մյուսների /գամբուզիա, խորջրյա կարթաձկներ, այլն/ մոտ դա զգալի 

է: Կան ձկներ, որոնց արուներն են խոշոր էգերից: Դրանց են պատկանում սո-

վորական լոքոն, ավազային ցլիկաձուկը, ամուրյան նրբաձկնիկը և այլն /նկար 

100/: 

Էգերի և արուների միջև տարբերություններն արտահայտվում են նաև այլ 

հատկանիշներով: Շատ հաճախ արուներն ունեն ավելի երկար լողակներ, 

հարսանեկան շրջանում փոփոխվում է նրանց մարմնի գույնը, մարմնի վրա 

հայտվում է էպիթելային բլրակներ /ծածանայիններ, սիգեր, այլն/: 

Ձկների առանձին տեսակների սեռերի հարաբերակցությունը բավական 

խիստ փոփոխական է, սակայն տեսակների մեծ մասի մոտ միջինում հավա-

սար է մեկը մեկին, այսինքն էգերի ու արուների քանակը հավասար է: Հետա-

քրքրիր օրինաչափություն է, որ սննդառության պայմանների վատթարացումը 

հանգեցնում է արուների քանակի ավելացման: Այս առումով որպես օրինակ 

կարելի է բերել Սևանա լճում բնակվող արծաթափայլ կարասին: Դեռ անցյալ 

դարի 80-ական թվականներին, երբ այս տեսակը դեռ նոր էր հայտվել լճում, այն 

ներկայացված էր միայն էգերով: Հետագա տարիներին, երբ կարասի քանակը 

լճում խիստ մեծացավ և կերային պաշարները սկսեցին նվազել, ապա այստեղ  

աստիճանաբար սկսեց ավելանալ արուների քանակը: Սեռերի հարաբերակ-

ցությունը ձկների տարբեր չափային խմբերում նույնպես տարբեր է: Օրինակ` 

խոշոր ձկների մեջ, որոնց մոտ արուները պաշտպանում են ձկնկիթը, արուները 

թվաքանակով գերազանցում են էգերին, իսկ փոքր ձկների մեջ գերակշռում են 

էգերը: Հայաստանի պայմաններում դա բնորոշ է ամուրյան նրբաձկնիկին: Եթե 

սերնդի նկատմամբ ծնողները հոգս չեն տածում, ապա խոշոր առանձնյակների 

մեջ գերակշռում են էգերը: 
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Նկար 100. Սեռական երկձևությունը ձկների մոտ. Վերին շարքում` կարթաձկան 

Haplophryne mollis էգը իր վրա ամրացած երկու արուներով, երկրորդ շարքում` 

ամուրյան նրբաձկնիկի արուն /ձախից/ և էգը /աջից/, երրորդ շարքում`դառնուկի 

արուն /ձախից/ և էգը /աջից, երևում է փոքրիկ ձվադիրը/ 

 

 

Ձկների մեծ մասը խնամք չի տածում իր սերնդի նկատմամբ: Քիչ չեն 

դեպքերը, երբ ծնողները սնվում են սեփական ձկնկիթով և մանրաձկներով /սիգ, 

գամբուզիա, ծածան և այլն/: Կան և տեսակներ, որոնք հոգս են տանում իրենց 

սերնդի նկատմամբ: Ընդ որում դեպքերի մեծ մասում դա կատարում են արու-

ները: Օրինակներ կարող են ծառայել եռափուշ փշաձկնիկի կողմից բույն կա-
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ռուցելը տարբեր խոտաբույսերից, որտեղ ձվադրում են մեկից ավել էգեր:  

Այնուհետև արուն հսկում է բույնը` այնտեղ գտնվող ձկնկիթի վրա պարբերա-

բար լողակներով ջրի հոսք ուղղելով` թթվածնային պայմանները լավացնելու 

նպատակով: Թրթրուրները դուրս գալուց հետո փշաձկնիկի արուն նորից է շա-

րունակում հոգս տածել նրանց նկատմամբ, մինչև որ դեղնուցապարկը ներծծվի 

և թրթուրները կկարողանան ազատ լողալ ու իրենց համար կեր հայթայթել: 

Օդի պղպջակներից ջրի մակերևույթին բույն են կառուցում և փշաձկնիկի պես 

իրենց սերունդը խնամում պերկեսակերպերի կարգին պատկանող լաբիրինթո-

սակիր ձկների` գուրամիների, մակրոպոդների, լյալիուսների, աքլորիկների, 

ինչպես նաև  որոշ լոքոյակերպերի ու օձագլուխ ձկների և այլոց արուները 

/նկար 101/: Աֆրիկյան Մալավի, Տանգանիկա և այլ լճերում, ինչպես նաև գետե-

րում բնակվող պերկեսակերպերի կարգին պատկանող ցիխլիդների շատ տե-

սակների էգեր իրենց ձկնկիթը և թրթուրները պահում են իրենց բերանում` 

դրանց զարգացման ողջ ընթացքում ոչնչով չսնվելով /ցիխլիդներ//նկար 101/: 

Ծովաձիուկի և ծովային ասեղի արուների որովայնի վրա առաջացած ծալքի 

մեջ էգերը միայն ձվադրում են, իսկ ձկնկիթի զարգացումը, թրթուրների նկատ-

մամբ  հոգսը կատարում են արուները: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Նկար 101. Մակրոպոդի արուն օդի պղպջակներից բույն կառուցելիս /ձախից/, 
աֆրիկյան դեղին ցիխլիդի Labidochromis caeruleus էգը` բերանի խոռոչում գտնվող 

մանրաձկների հետ /աջից/: 
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Սաղմոնազգիներից շատերը` կարմրախայտը, գեղարքունին, հեռավորա-

րևելյան սաղմոնները և ուրիշները նույնպես բույն են կառուցում` գետի հատա-

կին փոսեր փորելով և այնտեղ թաղելով իրենց ձկնկիթը: Զարմանալի բազ-

մացման ձև ունի Հարավային Ամերիկայի գետորում բնակվող խարացինային 

ձկներից Արնոլդի կոպելլան Copella arnoldi /նկար 102/, որի արուն և էգը ջրից 

միաժամանակ տասնյակ անգամ դուրս ցատկելով` ձվադրում են ջրի վրա 

կախված լայնատերև որևէ բույսի տերևի ստորին մակերեսին: Այնուհետև, 

արուն մնում է այդ յուրօրինակ “բնի” տակ` խոնավացնելու նպատակով իր 

պոչի լողակի վերին երկարացած բլթակով պարբերաբար ջուր ցայտեցնելով 

ձկնկիթի վրա: Ձկնկիթից դուրս եկած թրթուրներն ընկնում են ջրի մեջ և 

այնտեղ ավարտում իրենց զարգացումը: 

 

 

 

                                                                    

 

                                                             

Նկար 102. Արնոլդի կոպելլա 

           Copella arnoldi 
 

Սերնդի նկատմամբ խնամքի առավել կատարյալ ձև է կենդանածնու-

թյունը, ինչը բնորոշ է կռճիկային ձկներին, որոշ պերկեսակերպերի, ծածան-

ատամնավորակերպերի և ծածանակերպերի: Շատերի մոտ դա իրականում 

ձվակենդանածնություն է, երբ ձկնկիթը իր զարգացումն ուղղակի անցկացնում 

է էգի ձվատար ուղիներում:  
 

Առանցքային բառեր 

1. Լիտոֆիլներ /քարասերներ/ 

2. Ֆիտոֆիլներ /բուսասերներ/ 

3. Պսամոֆիլներ /ավազասերներ/ 

4. Պելագոֆիլներ 

5. Օստրակոֆիլներ /խեցիասերներ/ 

6. Սեռական երկձևության 
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7. Սեռերի հարաբերակցություն 

8. Խնամք սերնդի նկատմամբ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի էկոլոգիական խմբերի են բաժանում ձկներին ըստ ձվադրման 

վայրերի: 

2. Ինչ է սեռական երկձևությունը և ինչպես է այն արտահայտվում 

ձկների մոտ: 

3. Սեռերի ինչպիսի հարաբերակցություն կա ձկների վտառներում  և ինչ 

օրինաչություններով է այն փոփոխվում: 

4. Ինչպես են ձկները հոգս տածում իրենց սերնդի նկատմամբ:   

 

Ձկների աճը և դրա  վրա ազդող գործոնները 

 

Ձկների տարբեր խմբերի մոտ աճն իր առանձնահատկություններն ունի: 

Ծածանայինների, սիգերի և շատ այլ ձկների մոտ այն առավել փոփոխական է 

մինչև սեռահասունությունը: Այդ շրջանում աճի փոփոխությունները հիմնա-

կանում պայմանավորված են կերային ապահովվածությամբ: Բացի դրանից, 

կարևոր նշանակություն ունի նաև կերի չափերը, դրանց որակը և դրանցում վի-

տամինների առկայությունը: Պերկեսայինների և գայլաձկնայինների մոտ աճի 

տեմպը մինչև սեռահասունությունը քիչ է փոփոխվում, ինչը պայմանավորված 

է այդ ձկների կողմից սեփական մանրաձկներով սնվելու հատկությամբ: Կե-

րային ապահովվածության վատացման ժամանակ դիտվում է ոչ միայն աճի 

դանդաղում, այլև նկատվում է աճի փոփոխականության մեծացում, որի արդ-

յունքում մեկ խմբում կարող են գտնվել իրարից չափերով խիստ տարբերվող 

առանձնյակներ: Աճի այսպիսի բևեռնայությունը սննդի պայմանների վատաց-

ման դեպքում կարևոր հարմարվողկանության երևույթ է, ինչն ձկների պոպու-

լյացիային ապահովում է կերային ռեսուրսների էլ ավելի լիարժեք օգտագործ-

ման հնարավորությամբ: Փոքր առանձնյակները սնվում են օրգանիզմների մեկ 

տիպով, խոշորները` մեկ ուրիշ: Պայմանների լավացման դեպքում բոլոր 

առանձնյակներն անցնում են նույն կերով սնվելուն: 
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Յուրահատուկ է այն ձկների գծային աճի բնույթը, որոնց բնորոշ են ձմե-

ռումը կամ միգրացիաների կատարումը, ինչը ենթադրում է անհրաժեշտ պա-

հուստային նյութերի կուտակում, և, հետևաբար, գծային աճի դանդաղում:  

Աճի վրա, ինչպես արդեն նշել ենք, էական նշանակություն ունի ջերմաս-

տիճանը:  Յուրաքանչյուր ձկնատեսակի համար գոյություն ունի իր սեփական 

ջերմաստիճանային բարենպաստ պայմանները, որոնց առկայության պայման-

ներում տվյալ տեսակի մոտ առավել լավ են ընթանում նյութափոխանակու-

թյան գործընթացները և ապահովվում են աճի առավելագույն տեմպերը: Բնա-

կան է, որ ջերմաստիճանի փոփոխություններն բարենպաստից այս կամ այն 

կողմ բացասաբար է ազդում ձկան աճի վրա:  

Ջերմաստիճանը ազդում է ոչ միայն ձկան աճի բնույթի վրա: Շատ դեպ-

քերում ջերմաստիճանը հանդես է գալիս որպես «ազդանշանային գործոն»: 

Որոշակի նիշից ջերմաստիճանի անկումը հանգեցնում է սպիտակուցային աճի 

դադարին և զարկ է տալիս ճարպակուտակման գործընթացներին, այսինքն 

ձուկը սկսում է գիրանալ առանց մարմնի չափերը փոխելու, ինչը կարևոր է 

ձմեռելու, դրա արդյունքում առանձնյակի գոյությունը պահպանելու համար: 
 

Առանցքային բառեր 

1. Սպիտակուցային աճ 

2. Ճարպակուտակում  
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ գործոններից է կախված  ձկների աճը:   

 

Ձկների պոպուլյացիաների տարիքային կառուցվածքը 

 

Յուրաքանչյուր ձկնատեսակի վտառների տարիքային կազմը, առանձին 

տարիքային խմբերի հարաբերական քանակության հարաբերակցությունը, 

կյանքի առավելագույն տևողությունը որոշակի սահմաններում հանդիսանում է 

տեսակային հատկանիշ, տեսակային հարմարվողականության առանձնա-

հատկություն: 

Կարճ կենսաշրջան ունեցող ձկները, որոնց պոպուլյացիաները կազմված 

են քիչ թվով տարիքային տարբեր խմբերից /գամբուզիա, քառթակներ, մանր 
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տառեխներ, այլն/, հարմարված են զգալի և խիստ տատանվող մահացության 

պայմաններում ապրելու կենսաձևին: Նրանց պոպուլյացիաների դինամիկայի 

բնույթն այնպիսին է /վաղ սեռահասունություն, ամենամյա բազմացում, այլն/, 

որ ապահովում է վտառների արագ վերականգնումը: Որոշ տեսակների պո-

պուլյացիաները կարող են նույնիսկ ամբողջովին ոչնչանալ, թողնելով միայն 

ձկնկիթը, որից բարենպաստ պայմաններում դուրս է գալիս հաջորդ սերունդը: 

Այդպիսին են Աֆրիկայի սավանաներում բնակվող մի շարք ծածանատամնա-

վորներ, օրինակ նոտոբրանխիուսները, որոնք դուրս են գալիս ձկնկիթից առա-

ջին անձրևներից առաջացած ջրափոսերում, արագ հասնում են սեռահասու-

նության /1-2 ամիս/, բազմանում են և ապա այդ ջրափոսերի չորանալուն զուգ-

ընթաց` ամբողջովին ոչնչանում: 

Մյուս կողմից, ձկների մեջ կան տեսակներ /թառափներ, շնաձկներ, այլն/, 

որոնց պոպուլյացիաները կազմված են մի քանի տասնյակ տարիքային խմբե-

րից: Այդպիսի ձկները սովորաբար ուշ են հասնում սեռահասունության, իսկ 

նրանց ամենամյա  սերունդը տվյալ պոպուլյացիայի շատ քիչ տոսկոսն է կազ-

մում: Բացի այդ, այդ ձկները միջինում շատ ավելի դանդաղ են աճում, քան 

կարճ կենսաշրջան ունեցող ձկները:  

Ձկների սեռահասունության տարիքը, որպես կանոն, շաղկապված է 

կյանքի տևողության հետ: Վաղ սեռահասուն դարձող առանձնյակները սովո-

րաբար ավելի կարճ են ապրում ավելի ուշ սեռահասուն դարձողներից: Ընդ 

որում, շատ ձկնատեսակների մոտ արուներն ավելի շուտ են սեռահասուն դառ-

նում և ավելի շուտ են մահանում էգերից:  

Ձկների վտառների տարիքային կազմի վրա ազդում են մի շարք գործոն-

ներ ևս, որոնցից են հիվանդությունները, գիշատիչները, միջավայրի ոչ 

բարենպաստ պայմանները, ձկնորսությունը, որոնք կարող են հանգեցնել պո-

պուլյացիայի այս կամ այն տարիքային խմբի  ոչնչացման: Օրինակ` Սևանա 

լճում սիգի գերորսի արդյունքում` այդ լճում ներկայում համարյա թե բացակա-

յում են երեք տարեկանից բարձր տարիք ունեցող սիգի տարիքային խումբը:  
 

Առանցքային բառեր 

1. Տարիքային խումբ 

2. Կարճ կենսաշրջան ունեցող ձկներ 
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Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի տարիքային կառուցվածք ունեն կարճ կենսաշրջան ունեցող 

ձկների պոպուլյացիաները: 

2. Ինչպիսի տարիքային կառուցվածք ունեն երկարակյաց ձկների 

պոպուլյացիաները: 

3. Ինչ գործոններ են ազդում ձկների պոպուլյացիայի տարիքային կազմի 

վրա: 

Ձկների վտառների դինամիկան 

 

Ձկների վտառներում առանձնյակների գլխաքանակը տարեց-տարի 

փոփոխվում է և բավականին զգալի: Այդպիսի տատանումներն ունեն տարբեր 

բնույթ և կարող են ծագել տարբեր պատճառներից: Ընդհանուր առմամբ, վտա-

ռում եղած առանձնյակների առավելագույն թիվը պայմանավորված է կերային 

ռեսուրսներով: Կերային կայուն պայմանների դեպքում ձկների բազմաքանակ 

սերնդի առկայության պայմաններում կերային ապահովվածությունը նվազում 

է, և հակառակը` փոքրաթիվ սերնդի դեպքում` մեծանում: Այդ իսկ պատճառով 

ձկներին, ինչպեսև մյուս օրգանիզմներին, բնորոշ է սննդառության պայման-

ների փոփոխություններին  պատասխանել  վերարտադրության ինտենսիվու-

թյամբ: Այսինքն, ձկներն ընդունակ են ինքնակարգավորել իրենց վտառների 

քանակը սննդի պաշարների համապատասխան: Այդ ինքնակարգավորման 

ամենասովորական մեխանիզմը հետևյալն է. սննդառության պայմանների բա-

րելավումը հանգեցնում է աճի արագացման: Վերջինս այս կամ այն չափով 

կապված է ավելի վաղ սեռահասունության հետ և, որպես կանոն, պտղավետու-

թյան մեծացման հետ: Մեծանում է նաև սերնդի կենսունակությունը: Կերային 

լավ պայմանների դեպքում ձկների քանակի ինքանկարգավորման մեխանիզ-

մերից են նաև` 

- ճարպոտության մեծացումը,  

- պտղավետության բարձրացումը, 

- սեփական մանրաձկներով սնվելուց հրաժարվելու դեպքերի շատա-

ցումը, 

- ակտիվ սննդառության անցնելու առաջին փուլերում  թրթուրների կեն-

սունակության բարձրացումը և մահացության նվազումը, 
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- երիտասարդ էգերի ձկնկիթի բեղմնավորման աստիճանի բարձրացումը, 

- միաժամանակ ձվադրվող ձկնկիթի չափերի տատանումների պակա-

սումը և այլն: 

Կերային պաշարների նվազման և սննդառության վատ պայմանների 

դեպքում նկատվում են վերոգրյալի հակառակ գործընթացներ` աճի դանդա-

ղում, պտղավետության նվազում, ճարպոտության պակասում, սեփական 

մանրձկներով սնվելու դեպքերի շատացում, թրթուրների կենսունակության 

նվազում, մահացության մեծացում, այլն:  

Միջավայրի անբարենպաստ պայմանները` կլիման, մարդու կողմից 

ջրային ռեսուրսների անխնա շահագործումը նույնպես կարող են նվազեցնել 

ձկների քանակությունը, ընդհուպ մինչև ձկնատեսակի վերացումը: Օրինակ` 

Սևանա լճի ջրի մակարդակի իջեցումը մոտ 20 մ-ով նպաստեց նրան, որ ջրից 

դուրս մնացին ձմեռային իշխանի և բոջակի ձվադրավայրերը, և այս ձկները 

կորցրեցին իրենց բնական բազմացման հնարավորությունը: Արդյունքում, 

անցյալ դարի 80-ական թվականներից ձմեռային իշանն ու բոջակը վերացան 

Սևանա լճից:  

Շատ ձկների մոտ /տառեխներ, այլն/ սերնդի առավել մեծ մահացությու-

նը համընկնում է պասիվ սննդառությունից /դեղնուցապարկ/ ակտիվ սննդա-

ռության անցման ժամանակահատվածին: Գիշատիչները նույնպես կրճատում 

են վտառում եղած առանձնյակների թիվը: Կան տեսակներ /անչոուսներ, 

տառեխներ, այլն/, որոնց չափահաս առանձնյակների հիմնական քանակը զոհ է 

գնում գիշատիչներին: Այսպիսի ազդեցություն է գործում նաև մարդը` ար-

դյունագործական ձկնորոսության ընթացքում:  
 

Առանցքային բառեր 

1. Ինքնակարգավորման մեխանիզմ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ գործոններ են ազդում վտառներում ձկների գլխաքանակի վրա: 

2. Ինչ նշանակություն ունեն կերային ռեսուրսները ձկների վտառների 

դինամիկայի վրա: 

3. Որոնք են ձկների քանակի ինքանկարգավորման մեխանիզմերը: 
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Ձկների միգրացիաները  

 

Ձկների մեծ մասին բնորոշ են միգրացիաները /չուերը/, երբ առանձնյակ-

ները զանգվածային կերպով տեղափոխվում են տեղից տեղ` փնտրելով այնպի-

սի վայրեր, որոնք համապատասխանում են իրենց կենսաշրջանի տվյալ փուլի 

պահանջներին: Միգրացիաները կարող են կատարվել պասիվ, ջրային հո-

սանքի հետ, երբ միգրացիա կատարողները տեղափոխվում են առանց էներգա-

յի մեծ քանակ կորցնելու: Այդպես են տեղափոխվում, օրինակ, Սարգասյան ծո-

վում /Ատլանտյան օվկիանոսի կենտրոնական մաս/ բազմացած օձաձկների 

թրթուրները, որոնք ընկնելով Գոլֆստրիմ հոսանքի մեջ` հասնում են մինչև Եվ-

րոպայի ափերը: Բայց և այնպես, ձկների մեծ մասը ակտիվորեն է միգրացիոն 

տեղափոխումներ կատարում: Ըստ շարժան ուղղության, տարբերում են միգ-

րացիաների հետևյալ տեսակները` 

- անադրոմ միգրացիաներ /գետերում` հոսանքին հակառակ ուղղու-

թյամբ, ծովում` բաց տարածություններից  դեպի առափնյա շրջաններ/: Օրի-

նակ` բազմացման նպատակով գեղարքունու Սևանա լճից  գետեր մտնելն ու 

դրանց ակունքներ միգրացա կատարելը կարելի է դիտել որպես անադրոմ միգ-

րացիա: 

- կատադրոմ միգրացիաներ /գետերում` հոսանքն ի վար, ծովում` 

առափնյա շրջաններից  դեպի  բաց տարածություններ/: Օրինակ` բազմացման 

նպատակով Եվրոպայի գետերից դեպի Սարգասյան ծով օձաձկների միգրա-

ցիան կատադրոմ միգրացիա է: 

Ըստ տիպերի միգրացիաները լինում են` 

- բազմացման միգրացիաներ, երբ ձկները ձմեռման կամ սննդառության 

վայրերից բազմացման նպատակով տեղափոխվում են բազմացման համար 

բարենպաստ պայմաններ ունեցող վայրեր, 

- սննդառության միգրացիաներ, երբ ձկները ձմեռման կամ բազմացման 

վայրերից տեղափոխվում են սննդառության համար բարենպաստ պայմաններ 

ունեցող վայրեր, 

- ձմեռելու միգրացիաներ, երբ ձկները սննդառության կամ բազմացման 

վայրերից տեղափոխվում են ձմեռելու համար բարենպաստ պայմաններ ունե-

ցող վայրեր: 
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Ինչպես ցույց են տալիս միգրացիաների վերոգրյալ անվանումները, 

դրանցից յուրաքանչյուրը պայմանավորված է օրգանիզմի այս կամ այն կենսա-

շրջանի որոշակի պահանջներով: Այդ իսկ պատճառով միգրացիաների սկիզբը 

որոշվում է արտաքին գործոններով /ջերմաստիճանով, ջրի հոսանքով, օրվա 

տևողությամբ/, այնպես էլ կյանքի պայմանների փոփոխությանը օրգանիզմի 

պատրաստվածությամբ /բտվածություն, ճարպոտություն, սեռական գեղձերի 

հասունացում, այլն/: 

Ոչ բոլոր ձկներին են բնորոշ միգրացիաների վերոգրյալ երեք տիպերը:  

Որոշները, օրինակ`սիգերը չեն ձմեռում, հետևաբար նրանք ձմեռելու միգրա-

ցիաներ չեն կատարում: Մյուս ձկների /քառթակներ/ մոտ սննդառության վայ-

րերը կարող են համընկնել բազմացման վայրերի հետ: Որոշ տեսակների մոտ 

միգրացիաներ կատարում են միայն սեռահասուն առանձնյակները: Օրինակ` 

գեղարքունու մանրաձկները, որոնք գետից պասիվորեն ընկնում են Սևանա 

լիճ, այստեղ են սնվում և ապրում մինչև սեռահասուն դառնալը ու ձվադրման 

համար գետեր մտնելն ու հոսանքն ի վեր բազմացման միգրացիա կատարելը:  

Ըստ միգրացիաներ կատարելու ընդունակության ձկներին բաժանում են 

երեք հիմնական խմբի` 

-  անցողիկ ձկներ, որոնց բնորոշ են հեռավոր միգրացիաների կատարումը, 

-  կիսանցողիկ ձկներ, որոնց բնորոշ չեն հեռավոր միգրացիաները, 

-  նստակյաց ձկներ, որոնք միգրացիաներ չեն կատարում: 

Անցողիկ ձկները միգրացիաների ընթացքում ենթարկվում են արտաքին և 

ներքին կտրուկ փոփոխությունների: Դա մասամբ պայմանավորված է շրջա-

պատող միջավայրի պայմանների կտրուկ փոփոխմամբ, երբ ծովերից գետեր 

մտնելով կամ դրա հակառակը, անցնում են մեծ տարածություններ և հաղ-

թահարում տարբեր արգելքներ /օրինակ` ազնիվ սաղմոնը` սյոմգան անցնում է 

1100-2500 կմ` 50-100 կմ/օր արագությամբ, թյուննոսները/: Բազմացման միգրա-

ցիայի վերջում հեռավորարևելյան սաղմոնների /սապատաձուկ, չավիչա, ներ-

կա, կիժուչ /նկար` 103/ և օձաձկների օրգանիզմներում կատարվում են այնպի-

սի անդառնալի փոփոխություններ, որոնց արդյունքում այդ ձկները բոլորովին 

չեն սնվում ողջ միգրացիայի ընթացքում ու ամբողջովին ոչնչանում են իրենց 

առաջին և վերջին ձվադրումից հետո: 
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Կիսանցողիկ ձկների միգրացիաները կարճ են, օրինակ` գետաբերան-

ներից դեպի գետերի ստորին կամ միջին հոսանքներ: Այդպիսի ձկներին են 

պատկանում ծածանը, սուդակը, բրամը, լոքոն, որոնք գետերի միջին հոսանք-

ներից ցրտերի վրա հասնելու պես ձմեռելու են չվում գետերի ստորին հոսանք-

ներում գտնվող «ձմեռանոցները» /գետի հատակին գտնվող խոր փոսեր և այլն/: 

Գարնանը, արթնանալով, նրանք հետ են վերադառնում իրենց նախկին բնակու-

թյան վայրերը: 

Նստակյաց ձկները սովորաբար սնվում, բազմանում և ձմեռում են նույն 

տեղում: Օրինակ` արևադարձային ծովերում բնակվող ծաղրածու ձկներից 

շատերի ողջ կյանքը ընթանում է այնտեղ, որտեղ ծնվել ու մեծացել են` 

կորալյան պոլիպի շոշափուկների մեջ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 103. Հեռավորարևելյան սաղմոնները /ձախից/ և թյուննոսները /աջից/ 

միգրացիաներ կատարելու ընթացքում 
 

Առանցքային բառեր 

1. Անադրոմ միգրացիաներ 

2. Կատադրոմ միգրացիաներ 

3. Բազմացման միգրացիաներ 

4. Սննդառության միգրացիաներ 

5. Ձմեռելու միգրացիաներ 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի միգրացիաներ են կատարում ձկները և ինչ նպատակով: 

2. Ինչպիսի խմբերի են բաժանում ձկներին ըստ միգրացիաներ 

կատարելու ընդունակության: 
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Ձկների օրական կենսակերպը, ձմեռումն ու ձմռան քունը 
 

Յուրաքանչյուր ձկնատեսակի բնորոշ է սեփական կենսառիթմը, որին է 

պատկանում նաև նրա օրական կենսակերպը: Այն, առաջին հերթին, ձևավոր-

վում է որպես սնունդ գտնելու և թշնամիներից խուսափելու հարմարանք: Բնա-

կան է, որ ձկների օրական կենսակերպը քարացած երևույթ չէ և որոշակի սահ-

մաններում կարող է փոփոխվել` կախված շրջակա միջավայրի պայմաններից: 

Օրինակ` առատ կերի առկայության պայմաններում արծաթափայլ կարասը 

կարող է ունենալ սննդային ակտիվության մեկ փուլ, իսկ դրա պակասի դեպ-

քում երկու` առավոտյան և երեկոյան: Միաժամանակ, ձմեռումից առաջ լավ 

բտված ձուկը կարող է սնվել ժամանակ առ ժամանակ, իսկ քիչ բտված առանձ-

նյակը` անընդհատ:  

Ձկների օրական ռիթմը կապված է նաև թշնամիներից խուսափելու 

հետ: Օրինակ` ծովային շատ ձկներ գիշերը վարում են պասիվ ու թաքնված 

կենսաձև` այդ ընթացքում  ակտիվացած գիշատիչներից /շնաձկներ, մուրենա-

ներ, այլն/ խուսափելու համար: 

Շատ ձկների մոտ հայտնաբերվել է քնի նմանվող վիճակ, երբ նրանք 

գտնվում են անշարժ կամ պասիվ վիճակում և արտաքին գրգռիչներին անմի-

ջապես չեն պատասխանում: 

Ձմեռումը և ձմեռային քունը ձկների կենսաշրջանի օղակներից են, 

որոնք բնորոշվում են օրգանիզմի ակտիվության և նյութափոխանակության 

իջեցմամբ, սննդառության լրիվ կամ մասնակի դադարեցմամբ: Ձմեռումը և ձմե-

ռային քունը թույլ է տալիս ձկներին դիմանալ արտաքին միջավայրի ոչ բարե-

նպաստ պայմաններին /ցածր ջերմաստիճան, երաշտ, սննդի անբավարարու-

թյուն, թթվածնային անբարենպաստ ռեժիմ և այլն/: Ընդ որում, ծովային ձկների 

մոտ ձմեռումը և ձմեռային քունն ավելի քիչ է արտահայտված, քան անուշա-

համ ջրակալներում բնակվող ձկների /օրինակ` սպիտակ ամուր, սպիտակ 

հաստաճակատ, լոքո, ծածան, այլն/:  

Արևադարձային և հասարակածային անուշահամ ջրակալներում ձկնե-

րը ձմեռային քուն են մտնում ոչ թե ջերմաստիճանի իջեցման հետևանքով, այլ 
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բարձրացման կամ ջրակալների լրիվ չորացման դեպքում: Վերջին դեպքում 

այդպիսի ջրակալներում բնակվող ձկներից աֆրիկյան երկշունչ ձկները` պրո-

տոպտերուսները կարող են թաղվել տիղմի մեջ, այնտեղ պատրաստելով 

յուրահատուկ հարսնյակներ /կոկոններ/ /նկար 104/, որոնց մեջ առանց ջրի կա-

րող են կենդանի մնալ նույնիսկ մի քանի տարի:  

 

 

 

 

 

 

Նկար 104. Պրոտոպտերուսի 

Protopterus annectens կոկոն-

ները /ձախից/և պրոտոպտե-

րուսը ամառային քնի վիճա-

կում` կոկոնի մեջ /աջից/: 

 

 

Առանցքային բառեր 

1. Օրական կենսակերպ 

2. Սննդային ակտիվություն 

3. Ձմեռում 

4. Ձմեռային քուն 
 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ է ձկների օրական կենսակերպը և ինչ նշանակություն ունի այն 

ձկների կյանքում: 

2. Ինչ է ձմեռումն ու ձմեռային քունը և ինչ նշանակություն ունեն դրանք 

ձկների կյանքում: 
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Ձկների սննդառությունը և սննդային փոխհարաբերությունները 

 

Յուրաքանչյուր ձկնատեսակ հարմարված է որոշակի կերով սնվելուն, 

նրա զգայարանները հարմարված են այդ կերը փնտրելուն, բերանի ճեղքը` 

դրան որսալուն, աղիքը` մարսելուն: Սակայն ձկան կյանքում այս կամ այն կե-

րը մշտական չէ և մարմնի չափերի փոփոխության հետ միասին այն նույնպես 

փոփոխվում է: Օրինակ` արծաթափայլ կարասը անհատական զարգացման 

վաղ փուլերում սնվում է միաբջիջ կենդանիներով և անվաորդերով, այնու-

հետև` ավելի խոշոր պլանկտոնային օրգանիզմներով: Զարգացման հաջորդ 

փուլերում այդ ձկնատեսակը սկսում է սնվել բենթոսային օրգանիզմներով, 

այնուհետև դրան են գումարվում դետրիտը և, որոշ չափով, բույսերը:  

Կերի կազմը կարող է տարբերվել նույն տեսակի տարբեր սեռերի պատ-

կանող առանձնյակների մոտ: Օրինակ` Ազովի ծովում բնակվող բրամի էգերն 

ու արուները սնվում են բազմախոզանավոր որդերի տարբեր տեսակներով, իսկ 

կարթաձկների մոտ` արուներն իրենց բերանային ապարատով սերտաճում են 

էգերի մարմնին և սնվում նրանց մարմնի հյութերով: 

Ձկների սնունդը փոփոխվում է նաև տարվա ընթացքում: Օրինակ` կարմ-

րախայտը ձմռանը սնվում է որդերով, իսկ գարնան և ամռան տաք ամիսներին` 

օդից ջրի մակերեսին ընկնող միջատներով ու նրանց թրթուրներով: 

Նույն տեսակի ձկան անհատական զարգացման ընթացքում կեր փնտրե-

լու ընթացքում փոփոխության է ենթարկվում նաև զգայարանների դերը: Ձկնե-

րի շատ տեսակներ զարգացման վաղ փուլերում, երբ սնվում են պլանկտոնով, 

կերի փնտրման համար մեծ նշանակություն ունեն աչքերը և կողագիծը, իսկ 

հասուն վիճակում` ավելի շատ շոշափելիքի և համի զգայարանները: Կերը 

զգալու համար ձկների բերանի շուրջը և շուրթերին կան մեծ քանակությամբ 

զգացող բջիջներ, որոնք առավել շատ են բերանի շուրջը դասավորված բեղիկ-

ների վրա /լոքոներ, բեղլուներ, կողակներ, քառթակներ, այլն: Որոշ ձկների մոտ 

դունչը կարող է երկարել և հասնել զգալի չափերի /փղիկ-ձկներ` մորմիրուս/, 

ինչը նույնպես օգնում է տիղմի միջից սնունդ գտնելուն: Որոշ լաբիրինթոսակիր 

ձկների` գուրամիների, լյալիուսի մոտ փորի լողակները վեր են ածվել երկար 
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շոշափելիքի օրգանների: Ընդհանուր առմամբ, ձկների զգայարաններից միայն 

լսողությունն է, որը համեմատաբար քիչ նշանակություն ունի սնունդ գտնելու 

համար:  

Ձկների սննդի բազմազանության հետ սերտորեն կապված է սննդառու-

թյան օբյեկտներ որսալու և սնունդը մարսելու օրգանների կառուցվածքը:  Այս-

պես, սննդառության ձևից կախված ձկներին բնորոշ են տարբեր գործառույթ-

ներ կատարող բերանի տիպեր. 

- որսացող բերանը մեծ է, ծնոտային ոսկորների, հաճախ նաև խոփոսկրի 

և քիմքային ոսկորների վրա սուր ատամներով: Խռիկային առէջները կարճ են, 

որոնք պաշտպանում են խռիկային թերթիկներին զոհի կողմից հասցվող հնա-

րավոր զանազան վնասվածքներից: Աղիքը  սովորաբար կարճ է, ստամոքսը` 

լավ արտահայտված: Այս խմբին են պատկանում գիշատիչ ձկները` սուդակը, 

լոքոն, գայլաձուկը, այլն, 

- ծծիչանման բերանի դեպքում ծնոտները բացակայում են, ատամները 

եղջերացած բրգիկների տեսքով են: Լեզվի վրա նույնպես կա ատամներ, որոնք 

հիմնականում ծառայում են այլ օրգանիզմների մեջ ներթափանցելու համար: 

Այս խմբին են պատկանում կիսամակաբույծ կենսաձև վարող միքսինները և 

քարալեզները, որոնք իրենց բերանային ապարատով ծակելով իրենց զոհի ար-

տաքին ծածկույթները, ներ են թափանցում նրա մարմնի մեջ, 

- ներծծող բերանը նման է երկար խողովակի և սովորաբար զուրկ է 

ատամներից: Ծառայում է մանր անողնաշարավորներով սնվելու համար: Այս 

խմբին են պատկանում ծովաձիերը, ծովային ասեղները, այլն, 

- փշրող տիպի բերանը կարող է լինել կտուցաձև` թիթեղաձև հզոր 

ատամներով /թմրաձկներ, մանտաներ/ կամ փշերով: Այսպիսի բերանը ծառա-

յում է անողնաշարավորների` փափկամորթների, փշամորթների, կորալյան 

պոլիպների  ամուր պատյանը փշրելու համար, 

- պլանկտոնակեր բերանը սովորաբար մեծ կամ միջին մեծության է: 

Ատամները մանր են կամ կարող են բացակայել: Խռիկային առէջները երկար 

են և որպես մաղ են գործում: Սրանց են պատկանում տառեխները, սիգերը, 

որոշ ծածանայիններ, այլն, 
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- պերիֆիտոնակեր /ստորջրյա առարկաները պատող ջրիմուռներով կամ 

այլ բույսերով սնվող/ բերանը սովորաբար գտնվում է գլխի ստորին մասում, 

ունի երկարավուն ճեղքի ձև: Ստորին շրթունքը սովորաբար ունի սուր կտրող 

եզր: Բերանը սովորաբար անատամ է: Այս խմբին են պատկանում ենթաբերա-

նը, կողակը, բեղլուները, այլն: 

Բերանի վերոգրյալ տիպերից բացի ձկների մոտ կարող են լինել նաև 

դրանց միջանկյալ ձևերը: 

Սննդի ձեռքբերման ձևից կախված ձկների մոտ տարբերվում են նաև բե-

րանի տեղադրությունը գլխի վրա: Բերանն ըստ տեղադրության կարող է լինել`  

- վերին, գտնվում է մարմնի առանցքից վերև /նկար 3ա/, 

- վերջավոր կամ ծայրային, գտնվում է մարմնի առանցքի վրա /նկար 3գ/, 

- ստորին, գտնվում է մարմնի առանցքից ներքև  /նկար 3բ/: 

Վերին բերան ունեցող ձկները սովորաբար սնվում են ջրի մակերևույթի 

վրա գտնվող կամ թափված սննդով: Վերջավոր բերան ունեցող ձկները 

սովրաբար սնվում են իրենց առջևում գտնվող սննդով, իսկ ստորին բերան 

ունեցողները` հատակին կամ իրենց դնչի տակ գտնվող սննդով: 

Ձկների կլանում գտվում են խռիկները, որոնց առէջների ձևը նույնպես 

կախված է սննդի ձևից ու չափերից: Այսպես, մանր սննդային օբեկտներով 

սնվող ձկների խռիկային առէջները երկար են ու խիտ դասավորված, իսկ 

գիշատիչներինը` կարճ են ու իրարից հեռու /նկար 22/: Ծածանակերպ ձկների 

կլանում տեղադրված են նաև կլանային ոսկորները, որոնք կրում են կլանային 

ատամներ: Այս ատամները տարբեր տեսակների մոտ տարբեր ձև ու քանակ 

ունեն /նկար 17/ և օգնում են սնունդը մանրացնելուն և դյուրամարս դարձնելուն: 

Բերանային և կլանային ապարատի կառուցվածքային առանձնահատ-

կությունների հետ սերտորեն կապված է նաև աղիքի կառուցվածքը: Գիշատիչ 

ձկները, ինչպես նշեցինք վերևում, ունեն մեծ բերան, կարճ և իրարից հեռու դա-

սավորված խռիկային առէջներ, մեծ ստամոքս, սովորաբար պիլորիկ հավել-

վածքների մեծ քանակություն և կարճ աղիներ: Պիլորիկ հավելվածքները 

նպաստում են ստամոքսից աղիներ անցնող կերակրագնդիկի թթվային միջա-
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վայրի չեզոքացման, սննդի մասնակի մարսման, ինչպես նաև արտադրում են 

են սննդի մարսմանը նպաստող առանձին ֆերմենտներ: 

Ձկները /ծածանայիններ/, որոնք սնվում են կենդանական կերով, ունեն 

ավելի կարճ աղիներ /մինչև մարմնի երկարության 100%-ը/, քան այն տեսակ-

ները, որոնք սնվում են առավելապես բուսական կերով /մարմնի երկարության 

100%-ից ավելին/:  Սննդի լիարժեք մարսման համար, բացի աղիքի երարությու-

նից, կարևոր նշանակություն ունի որոշ ձկների /կռճիկային ձկներ, բոլորաբե-

րանավորներ, թառափներ, այլն/ աղիում հանդիպող պարուրաձև կափույրը 

կամ աղիի պատերի վրա երկարավուն ծալքերը: Աղիի երկարությունը մեծա-

նում է ձկան տարիքին զուգընթաց: Օրինակ` սպիտակ հաստաճակատի կեն-

դանական պլանկտոնով սնվող մանրաձկան աղիքի երկարությունն կազմում է 

մոտ 100%, այն դեպքում, երբ հասուն առանձնյակի մոտ այն ավելի քան 15 ան-

գամ երկար է մարմնի երկարությունից:  

Տարվա տարբեր եղանակներին սննդառության ձևերի ու կերային օբյեկտ-

ների փոփոխությունը ձկների մոտ մշակվել է որպես շրջակա միջավայրի փո-

փոխություններին հարմարվելու հատկություն: Առաջին հերթին դա պայմանա-

վորված է աբիոտիկ /ոչ կենսաբանական/ գործոններով: Օրինակ` ջրակալների 

սառույցով պատվելու դեպքում վատանում են թթվածնային պայմանները ջրի 

մեջ, ինչն էլ իր հերթին ազդում է ձկների վրա, որոնք դադարում են սնվել այդ 

շրջանում: Սննդառությունը կախված է նաև կերային բազայի փոփոխությունից: 

Օրինակ` Վոլգայի գետաբերանում հասուն լոքոն իր տարեկան սննդի հիմ-

նական մասը` 62-68%-ը ուտում է գարնան ամիսներին, երբ նրա սնունդ հան-

դիսացող կարմրակնի մեծ վտառներն այդ տարածքում սկսում են բազմանալ: Ի 

տարբերություն հասուն լոքոների, երիտասարդ լոքոների ինտենսիվ սննդա-

ռության  շրջանը համընկնում է ամռան ամիսներին, քանի որ նրա սննդառու-

թյան հիմնական օբյեկտները` մանրաձկները, առավել շատ են այդ ամիսներին:  

Բացի այդ, ձկների նույն պոպուլյացիայի մոտ նկատվում է նաև կերային 

օբյեկտների փոփոխություն տարվա ընթացքում: Սովորաբար առավել ինտեն-

սիվ սննդառության շրջանը սկսվում է այս կամ այն զանգվածային կերատե-

սակի ի հայտ գալու հետ: Օրինակ, ինչպես նշվեց վերևում, կարմրախայտը 
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ձմռան ամիսներին առավել շատ օգտագործում է որդեր, իսկ ամռան ամիս-

ներին` միջատներ:  Արալյան ծովում բրամը ամռանը և աշնանը բնակվում է 

ափերին  մոտիկ և սնվում է այնտեղ ապրող փափկամորթներով, իսկ ամռանը, 

հեռանալով ափերից, սկսում է սնվել կողագնացներով:  

Սննդի օբյեկտների առատության դեպքում նույն վտառում բնակվող բոլոր 

առանձնյակները միատեսակ են սնվում: Պայմանների վատացման դեպքում 

վտառի տարբեր առանձնյակներ կարող են տարբեր կերպ սնվել: Օրինակ` 

սովորական քառթակի բոլոր առանձնյակները կերային բազայի լիարժեք առ-

կայության պայմաններում սնվում են միատեսակ կերով, իսկ կերային պայ-

մանների վատացման դեպքում կարճաբեղ առանձնյակները սկսում են սնվել 

այլ կերով, երկարաբեղ առանձնյակները` այլ: Այսինքն, ձկներն օգտագործում 

են իրենց կառուցվածքային այն առանձնահատկությունները, որոնք կապված 

են սնունդ գտնելու հետ: 

Կերային բազայի ընդարձակման էական հարմարանք է նաև կերային 

կազմի տարիքային փոփոխականությունը, ինչը թույլ է տալիս յուրացնել տար-

բեր կերեր: Ձկների տեսակների մեծ մասը անհատական զարգացման մեկ փու-

լից մյուսին անցնելու դեպքում սովորաբար ընդարձակում է իր կերային օբ-

յեկտների քանակը: Սա հատուկ է բենթոսակեր /ծածան, արծաթափայլ կարաս/ 

և պլանկտոնակեր /սիգեր/ ձկների համար: Բուսակեր ձկների մոտ /սպիտակ 

հաստաճակատ, սպիտակ ամուր/ հակառակ երևույթն է նկատվում: Մանրա-

ձկան փուլում սրանց հատուկ է բազմատեսակ պլանկտոնային օրգանիզմնե-

րով սնվելը, իսկ հասուն վիճակում` սակավաթիվ բուսատեսակներով:  
 

Առանցքային բառեր 

1. Որսացող բերան  

2. Ծծիչանման բերան 

3. Ներծծող բերան 

4. Փշրող տիպի բերան 

5. Պլանկտոնակեր բերան 

6. Պերիֆիտոնակեր բերան 
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Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի ձկների սննդառությունն 

ըստ անատոմիական կառուցվածքի: 

2. Ինչպես է փոփոխվում ձկան սննդառությունը անհատական զարգաց-

ման ընթացքում: 

3. Ինչպիսի բերանի տիպեր են հայտնի ձկների մոտ: 

4. Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն ձկների բերանային և խռի-

կային ապարատները սննդառության ձևից կախված: 

 

Ձկների նշանակությունը մարդու կյանքում և ջրակալների 

ձկնարդյունավետության բարձրացման կենսաբանական հիմքերը 
 

Ձկները մարդու կյանքում հսկայական նշանակություն ունեն` հանդի-

սանալով սպիտակուցային սննդի և որոշ այլ օգտակար արտադրանքի կարևո-

րագույն աղբյուր: Ձկների վաճառքը աշխարհում գնալով աճում է: Ընդհանուր 

առմամբ 2006 թ-ից մինչև 2010 թվականը ձկների և ծովային այլ կենդանիներից 

ստացված արտադրանքի վաճառքն աճել է 1,7 %-ով` 145,7 մլն տոննայից հաս-

նելով 148,2 մլն տոննա: Դրանից 68 տոկոսը որսվել է ծովերում, իսկ 32 տոկոսը` 

ներքին ջրակալներում: Ձկան որսի առաջատարներն են եղել Չինաստանը, 

Հնդկաստանը, Պերուն և Ինդոնեզիան: Հիմնական որսվող ձկնատեսակներն են 

եղել պերուական անչոուսը, մինթայը, ատլանտյան տառեխը, շերտավոր թյուն-

նոսը. ճապոնական սկումբրիան, թրաձուկը, չիլիական ստավրիդան, ճապո-

նական անչոուսը, եվրոպական սարդինան /նկար 105/: Սրանց ընդհանուր քա-

նակը կազմել է համաշխարհային ձկան որսի մոտ 25 տոկոսը:   
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Նկար 105. Համշխարհային օվկիանոսում ներկայում որսվող հիմնական 

ձկնատեսակները. ձախից աջ և վերից վար`պերուական անչոուս, մինթայ, ատլանտյան 

տառեխ, թրաձուկ, շերտավոր թյուննոս, ճապոնական անչոուսներ,  ճապոնական 

սկումբրիա, չիլիական ստավրիդա, եվրոպական սարդինա: 

 

Սպասվում է, որ 2011-2015 թթ. ձկների և ծովային մթերքների վաճառքն 

աշխարհում կկազմի 160,4 մլն տոննա, իսկ 2015 թ-ին աշխարհում յուրաքանչ-

յուր մարդու միջինում բաժին կհասնի 17,3 կգ ձկնեղեն: Ներկայում մեկ շնչին 
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ընկնող օգտագործված ձկնենղենի քանակով առաջին տեղում է Իսլանդիան 

/90,6 կգ մեկ տարում/, այնուհետև` Կորեան /60,5 կգ/ և Մալայզիան /59,2 կգ/: 

2010 թվականին աշխարհի ձկնային արտադրանքի մոտ 79%-ը /116,5 մլն 

տոննա/ նախատեսված է եղել մարդու սննդի համար, իսկ մնացած մասը /31,8 

մլն տոննա/` օգտագործվել է ոչ մթերային նպատակներով` ձկան ալյուրի, 

ձկան յուղի, սոսինձի արտադրության, դեղագործական նպատակներով և այլն: 

Միջինում մեկ մարդու կողմից աշխարհում օգտագործվում է 17 կգ ձկնամթերք 

և այս ցուցանիշն  աստիճանաբար աճում է: Օգտագործման աճը բացատրվում 

է, առաջին հերթին, ձկների արհեստական բուծման հետևանքով: Հեռանկարում 

սպասվում է, որ  արհեստական ձկնաբուծությունն իր ծավալով կգերազանցի 

բնության մեջ կատարվող որսին: Դա խիստ կարևոր է, քանի որ Համաշխար-

հային օվկիանոսի կենսառեսուրսները ձկների արդյունագործական գերորսի 

պատճառով գնալով նվազում են և ներկայում հասել են իրենց պատմական 

առավելագույն կետին: Այդ իսկ պատճառով Համաշխարհային օվկիանոսի 

ձկնային պաշարները վերջին 50 տարում նվազել են 80 տոկոսով: Ձկների առա-

վելագույն տարեկան որսը չպետք է գերազանցի տարեկան 150-180 մլն տոն-

նան: Միայն այդ դեպքում է, որ Համաշխարհային օվկիանոսի կենսառեսուրս-

ները կհասցնեն վերականգնվել:  

Ձկների գերորսը պայմանավորված է աշխարհի բնակչության աճով, ձկնե-

ղենի` որպես արժեքավոր սննդի նկատմամբ պահանջարկի աճով, որսի մե-

թոդների կատարելագործմամբ և այլն: Այն, որ ձկնորսությունն անխնա ոչնչաց-

նում է օվկիանոսային էկոհամակարգերը, խոսում են հետևյալ փաստերը. 

- ձկների կենսազանգվածի նվազում այն վայրերում, որտեղ նախկինում 

ձուկ չեն որսացել:  Օրինակ` այդ գործընթացը բնորոշ է Ճապոնիայի շուրջ 

իրականացվող ձկան որսին, ինչը 1952 թվականին սահմանափակված էր այդ 

երկրի կղզիների շուրջ եղած նեղ առափնյա շերտով: Սակայն, Կորեական պա-

տերազմից հետո  /1953թ./ ձկան որսն արագորեն տարածվեց Խաղաղ, Ատ-

լանտյան և Հնդկական օվկիանոսների հսկայական տարածությունների վրա: 

Արդյունքում, վերջին 10 տարվա ընթացքում  կտրուկ նվազեցին թյուննոսի պո-

պուլյացիաները ողջ Համաշխարհային օվկիանոսում: Ըստ Ատլանտյան թյուն-

նոսի պահպանության միջազգային հանձնաժողովի (ICCAT) երկնագույն թյուն-

նոսը կարող է իսպառ ոչնչանալ, 



 
 

235 
 

- Համաշխարհային օվկիանոսում ձկնորսական շրջանների կրճատումը: 

Օրինակ` Նոր Շոտլանդիայի /Կանադա/ առափնյա շրջանում գտնվող Ջորջես 

ծոցում, որը նախկինում հարուստ էր ձողաձկով, սաղմոնով, պերկեսով, թառա-

փով, ձկնային պաշարների անխնա օգտագործման հետևանքով ներկայում իս-

պառ զրկվել է իր նախկին հարստություններից, 

- ձկների խորջրյա որսի կատարում: Սա խոսում է այն մասին, որ 

օվկիանոսի մակերևույթային մասի ձկնային պաշարներն արդեն սպառվել են: 

Մյուս կողմից, խորջրյա տեսակների որսը հղի է մի շարք ռիսկերով: Առաջինը, 

բացակայում է որսի այդ օբյեկտների պաշարների մասին  անհրաժեշտ գնա-

հատական: Երկրորդ` խորջրյա տեսակների կենսաբանությունը լիարժեք 

ուսումնասիրված չէ, և մենք հաճախ չգիտենք նրանց վերարտադրության կեն-

սաշրջանի մասին: Օվկիանոսների խորքում բնակվող տեսակները շատ երկար 

են ապրում, որոնցից շատերը սեռահասունություն են հասնում  մի քանի տաս-

նամյակ ապրելուց հետո, 

- ձկնորսական նավատորմիղների ներխուժումը հարավային շրջաններ: 

Ներկայում առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Արևմտյան Աֆրի-

կայի մայրացամաքային շելֆը: Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած 

ձկնորսական նավերն այստեղ հաջողությամբ որսում են վերջին ձկնային պա-

շարները: Արդյունքում Աֆրիկան կմնա իր առանց սպիտակուցային գլխավոր 

աղբյուրի: Ասիայի ջրերում նկատելի է նման պատկեր: Այստեղ ինտենսիվ 

ձկնորսությունը գործնականում ոչնչացրել է Թայլանդական ծոցի և Ճավայան 

ծովի ձկնային պաշարները, 

- սննդային շղթայում ձկների չափերի փոքրացման երևույթի ի հայտ 

գալը: Ոչնչացնելով սննդային բուրգի վերին օղակը կազմող խոշոր ձկներին, 

ձկնորսները սկսում են որսալ ավելի փոքր տեսակների: Այսօր ձկների չափերի 

փոքրացում նկատվում է հետևյալ շրջաններում` Հյուսիսային Ատլանտիկա-

յում, Հարավային Ամերիկայի և Անտարկտիդայի պատագոնական ափերին,  

Արաբական ծովում, Աֆրիկայի և Ավստրալիայի ափերի որոշ մասերում և այլն: 

Առևտրային որսի ավելացման հետևանքով Համաշխարհային օվկիանո-

սում ձկների պաշարներն աննախադեպ նվազել են, իսկ որոշ արդյունագոր-

ծական նշանակություն ունեցող ձկներ գտնվում են անհետացման եզրին 

/Բնության պահպանության միջազգային միության  (IUCN) Կարմիր ցուցակն  
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ընդգրկում է ձկների 1173 տեսակ/: Ձկնային պաշարների հյուծումն ի վերջո 

կհանգեցնի նրանց գլխաքանակի ոչնչացմանը, քանի որ ձկների նոր սերունդ-

ների քանակը չի կարող ծածկել որսվածների քանակը: 

Այս առումով լուրջ խնդիրներ ունի նաև Հայաստանի ձկնաշխարհը: Աչքի 

չընկնելով մեծ բազմազանությամբ` 22 բնիկ և մոտ 18 կլիմայավարժված կամ պա-

տահականորեն հանդիպող ձկնատեսակներով, այդ ձկնաշխարհի 10 տեսակներն 

ու տարատեսակները` Սևանի իշխանն իր չորս ռասաներով,  հաշամը, Սևանի 

բեղլուն, Սևանի կողակը, ոսկեգույն ծականը, հայկական կարմրակնը, Քուռի քառ-

թակը,  հայտնվել են Հայաստանի Կարմիր գրքում /2010թ./: Ընդ որում Սևանի 

իշխանի երկու ռասան` բոջակը և ձմեռային իշանն արդեն բնաջնջվել են Երկրի 

վրայից: Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի ձկնաշխարհի պաշտպանության 

խնդիրները խիստ արդիական են: Տեսակային բազմազանության պահպանու-

թյունն առաջին հերթին անմիջականորեն շաղկապված է Հայաստանի ջրակալ-

ների էկոլոգիական վիճակի բարելավման հետ: Այդ առումով խիստ կարևոր է այդ 

ոլորտում տարվող էկոլոգիական քաղաքականությունը ձկնային պաշարների 

վերականգնման և պահպանության ոլորտում: Այդ հիմնախնդրի հաջող լուծման 

համար երաշխավոր կարող են լինեն «Բուսական աշխարհի մասին», «Կենդա-

նական աշխարհի մասին», «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաս-

տիրակության մասին» ՀՀ օրենքները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Կարմիր գիրքը /2010 թ./: Այս օրենսդրական և նորմատիվ փաստաթղթերի 

հիման վրա Հայաստանում հնարավոր է կազմակերպել և իրականացնել գործուն 

բնապահպանական, այդ թվում նաև ձկնապահպանական միջոցառումներ: 

Մեծ է նաև սիրողական և սպորտային ձկնորսության նշանակությունը 

մարդու կյանքում: Բացի այն, որ այդպիսի ձկնորսությունը ժամանակակից մար-

դու նախասիրած ակտիվ հանգստի ձևերից մեկն է, սիրողական ձկնորսությունը 

կարող է նաև մարդկանց տարբեր խավերի համար սննդի և եկամտի աղբյուր 

հանդիսանալ: Տարբեր երկրներում սիրողական ձկնորսության արդյունքում 

ավելի շատ ձուկ կարող է որսվել, քան արդյունագործական ձկնորսության 

ժամանակ: Օրինակ` Բելառուսում 1980-ական թվականներին սիրող ձկնորսները 

4 անգամ ավելի շատ ձուկ են որսացել, քան այդ երկրի արդյունաբերական կազ-

մակերպությունները: Սիրողական ձկնորսությունը լայնորեն տարածված է նաև 

Հայաստանում: Սիրողական ձկնորսության հիմնական օբյեկտներն են կարմ-
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րախայտը, Քուռի բեղլուն, կողակները, ծածանը, ճանարը, թեփուղը, հայկական 

կամրակնը, հաշամը, կլիմայավարժեցված ձկներից` արծաթափայլ կարասը: 

Հիմնականում սիրող ձկնորսները ձուկ են որսում կարթերով, երբեմն` թոռով կամ 

արգելված որսամիջոցներով` հոսանքով, պայթուցիկ նյութերով, թունավոր նյու-

թերով, գետի հունը փոխելով, այլն: Վերջին, արգելված որսամիջոցներից օգտվելը 

Հայաստանում արգելված է և օրենսդրորեն պատժելի: 

Բացի անմիջական ազդեցությունից, մարդը ձկնաշխարհի վրա ազդում է 

նաև անուղղակի ճանապարհով: Օրինակ` ջրամբարների, հիդրոէլեկտրակայան-

ների կառուցումը մի կողմից խախտում է անցողիկ ձկների բազմացման օրի-

նաչափությունները, թույլ չտալով ձկներին բարձրանալ հոսանքն ի վեր, մյուս 

կողմից նպաստում է լիմնոֆիլ /կանգնած ջրերում բնակվել նախընտրող/ ձկնա-

տեսակների քանակի շատացմանը և ռեոֆիլ /հոսանքասեր/ ձկների քանակի 

վնազմանը: Բացի այդ, ջրամբարների կառուցումը խաթարում է ջրային հոսքի և 

նրա պարամետրների /ջերմաստիճան, քիմիական կազմ, թթվայնություն, այլն/ 

ընդհանուր պատկերը, ինչը բացասաբար է ազդում ջրամբարից ներքև բնակվող 

բնիկ ձկնատեսակների սննդառության, բնակության և բազմացման պայմանների 

վրա և ստիպում նրանց հեռանալ այդ վայրերից կամ ոչնչանալ: 

Ձկների վրա էական բացասական ազդեցություն է թողնում նաև ջրակալ-

ների աղտոտումը զանազան քիմիական և այլ նյութերով: Աղտոտման արդյուն-

քում խաթարվում են ձկների նյութափոխանակության գործընթացները և բազ-

մացման պայմանները, ոչնչանում են նրանց կերային օբյեկտները, այլն: Օրի-

նակ` 1980-ական թվականներին Սպիտակի, Վանաձորի և Ալավերդի քաղաք-

ների քիմիական և հանքարդյունաբերական գործարաններից Դեբեդ գետ լցվող 

թափոնային ջրերը և գետի քիմիական աղտոտումը հանգեցրեցին նրան, որ այդ 

տարիներին ոչնչացան այդ գետում հանդիպող ձկնատեսակների մեծ մասը:  

Բացի այդ, կան նաև մարդու կողմից ձկնաշխարհի վրա ազդելու այլ ձևեր 

ևս:  Ջրանցքներով միավորելով տարբեր ավազաններ, մարդը նպաստում է 

ջրային օրգանիզմների տարածմանը: Օրինակ` Սուեզի ջրանցքի շահագործ-

ման հետևանքով Միջերկրական ծովից բավական շատ ձկնատեսակներ ներ-

թափանցեցին Կարմիր ծով, իսկ այստեղից էլ` դեպի Միջերկրական ծով: 

Ձկների տարածմանը նպաստում են նաև ջրանցքները, արհեստական լճակ-

ները և այլն: Ձկների տարածմանը նպաստում են և կլիմայավարժեցման աշ-
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խատանքները, որոնք տանում է մարդը` իրեն հետաքրքող տեսակները տարա-

ծելու և տնտեսական կամ այլ շահ ստանալու նպատակով: Կլիմայավարժեցու-

մը կարող է լինել նաև պատահականորեն, երբ անցանկալի ձկնատեսակները 

այլ, արժեքավոր ձկնատեսակների հետ ընկնում են նոր միջավայր և գտնելով 

նպաստավոր պայմաններ` բազմանում են ու դառնում տեղաբնակ:  

Հայաստանում ձկների կլիմայավարժեցման աշխատանքները կատարվել են 

դեռևս անցած դարի 20-ական թվականներից, երբ Ռուսաստանի հյուսիսային 

շրջաններում գտնվող Լադոգա և Չուդ լճերից  Սևանա լիճ ներմուծվեց սիգ ձկնա-

տեսակը և հետագայում դարձավ այդ լճի հիմնական ձկնարդյունագործական 

նշանակություն ունեցող տեսակներից մեկը: Սիգին կլիմայավարժեցրել են նաև 

Հայաստանի առանձին ջրամբարներում /Կեչուտի ջրամբար/:  

Մալարիայի դեմ պայքարելու նպատակով 1930-ական թվականներին Հա-

յաստան ներմուծվեց ծածանատամնավորներին պատկանող գամբուզիան, որն 

այսօր Արարատյան հարթավայրի փոքրիկ, լավ տաքացվող  լճակներում ու 

ջրափոսերում լայն տարածված ձկնատեսակներից է: Տեսական և գործնական 

տեսանկյունից հետաքրքիր էր նաև Սևանի իշխաններից մեկի` գեղարքունու 

կլիմայավարժեցման փորձերը բարձրլեռնային, սեփական ձկնաշխարն չու-

նեցող լճերում /Քարի լիճ, Սև լիճ, այլն/, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից 

2800-3200 մ բարձրության վրա: Չնայած որ այդ տեսակը այստեղ չի բազմանում, 

սակայն ունի աճի ավելի արագ տեմպեր, քան Սևանա լճում:  Տարբեր գետերում 

և ջրաբարներում արհեստականորեն տարածել են նաև Սևանի կողակին, որը 

ներկայում գործնականորեն հանդիպում է Հայաստանի գետերի և ջրամբարնե-

րի մեծ մասում: 

1960-ական թվականներից, ձկնաբուծության զարգացման նպատակով 

Հայաստան ներմուծվեցին ևս մի շարք ձկնատեսակներ` սպիտակ ամուրը, 

սպիտակ հաստաճակատը, կարպը, խայտաբղետ հաստաճակատը, ծիածանա-

խայտը, որոնք ներկայում ամենատարածված ձկնատեսակներն են մեր ձկնա-

յին տնտեսություններում և որտեղից էլ երբեմն-երբեմն պատահականորեն 

հանդիպում են բնական ջրակալներում, սակայն այստեղ, բացի կարպից, չեն 

բազմանում: Այս ձկնատեսակների հետ պատահականորեն Հայաստան են 

բերվել նաև որոշ անցանկալի տեսակներ` արծաթափայլ  կարասը, ամուրյան 

նրբաձկնիկը, որոնք ներկայում ինքնատարածվել են և հանդիսանում են 
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Հայաստանի ամենատարածված ձկներից: Այս ձկնատեսակները հանդիպում 

են ինչպես գետերում, այնպես էլ լճերում ու ջրամբարներում`որոշակի վնաս 

հասցնելով տեղաբնակ ձկների ձկնկիթին ու մանրաձկներին` սնվելով նրանց 

կերերով: Բացի այդ երկու տեսակից, վերջին տասնամյակների ընթացքում Հա-

յաստանի ջրակալներում հայտնվել և մեծ տարածում են ստացել մի շարք 

ձկնատեսակներ ևս` ավազային ու կովկասյան ցլիկաձկները, դառնուկը, սովո-

րական քառթակը, արծաթաձկնիկը, բրամը: Վերջին տարիներին սկսել է 

հայտնվել նաև սուդակը, որը արժեքավոր ձկնատեսակ է, սակայն գիշատիչ և 

հայտնի չէ, թե նրա գլխաքանակի ավելացումը ինչ հետևանքներ կունենա 

Հայաստանի ջրակալների մյուս, խաղաղասեր ձկնատեսակների համար:  

Քանի որ մարդու սննդակարգում ձուկն ունի մեծ նշանակություն, ապա 

մարդը հետաքրքրված է ձկնային տնտեսությունն այնպես վարել, որպեսզի այն 

տա առավելագույն հնարավոր արտադրանք, այսինքն մարդը հետաքրքրված է 

արդյունավետ ձկնային տնտեսության կազմակերպման մեջ: Արդյունավետ 

ձկնային տնտեսություն ասելով հասկացվում է տնտեսության այնպիսի վա-

րում, որի արդյունքում ապահովվում է բարձրագույն որակի և առավելագույն 

քանակի ձկնային ապրանք` ծախսերի և միջոցների նվազագույն վատնման 

պայմաններում: Միաժամանակ, ապահովվում է արտադրական ձկան լայն 

վերարտադրություն:  Առավելագույն ապրանքի արտադրությունը չի հանդիսա-

նում մեկանգամյա գործողություն, այլ կայուն կերպով կրկնվում է  տարեցտա-

րի և իրականացվում է գիտական հիմքի վրա: 

Ձկնաբանությունը, այդ թվում և ձկների էկոլոգիան, պետք է ապահովի 

ձկնային տնտեսության կենսաբանական հիմքերի մշակումը:  Ձկնային ռեսուրս-

ների տնտեսական օգտագործման և վերարտադրման բոլոր օղակները պետք է 

հիմնվեն ձկան կենսակերպի մասին գիտելիքների վրա: Բարձր արդյունքներ 

ստանալու համար անհրաժեշտ է հսկողության տակ վերցնել այն գործոնները, 

որոնք որոշում են ինչպես կորուստը, այնպես էլ վտառների համալրումը: 

Վտառի կորստի հիմնական պատճառներ կարող են լինեն գիշատիչների 

և մարդու կողմից ոչնչացվելը,  հիվանդությունները: Վերջին տարիներին այդ 

պատճառներից ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն է ստանում մարդու 

կողմից ձկների ոչնչացումը ձկնորսության միջոցով: Ձկնորսության ճիշտ կազ-

մակերպումը պետք է ոչ միայն ընդգրկի որսի միջոցների արգելման, այլև  մի 
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շարք այլ միջոցառումներ: Շատ կարևոր միջոցառում է այնպիսի ձկների որսի 

կատարումը, որոնք հասել են որսի համար շահեկան չափերի ու տարիքի: Այդ 

հատկանիշների որոշման համար անհրաժեշտ է կատարել ուսումնասիրու-

թյուններ, պարզելու համար, թե ինչպիսին է տվյալ վտառի` 

- տարիքային և սեռային կազմը, 

- բնական մահացության ծավալը, 

- էգերի և արուների բազմացման բարենպաստ տարիքը, 

- պտղավետությունը, 

- աճի ու սննդառության առանձնահատկությունները և այլն: 

Այսպիսով, ձկնաբանի խնդիրն է նախագծել որսի ցանկալի չափային և 

տարիքային կազմը, ինչը անհրաժեշտ է հատկապես երկար կենսաշրջան ունե-

ցող ձկների համար:  

Արդյունագործական ձկների հաջող վերարտադրման համար մեծ նշա-

նակություն ունի բազմացման վայրերի /ձվադրավայրերի/ պահպանությունը, 

մանրաձկների և ոչ սեռահասուն առանձնյակների որսի արգելումը: 

Ընդհանուր առմամբ, արդյունավետ ձկնային տնտեսության վարման հա-

մար անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

- այնպիսի չափերի ու տարիքի ձկների որսի իրականացում, որի ընթաց-

քում ապահովվում է առավել բարձր որակի ձկնային արտադրանք և կերի 

առավել արդյունավետ օգտագործում, 

- վտառի անհրաժեշտ քանակով ու բարձր որակով համալրման  ապա-

հովում, ինչը իրականացվում է ձվադրման վայրերում /ծնողների/ անհրաժեշտ 

քանակի բարձր որակ ունեցող արտադրողների ձվադրման և մանրաձկների 

բնականոն զարգացման  ապահովմամբ,  

- ձկան որսի իրականացումն այն վայրում և տարվա այն եղանակին, երբ 

նա հասել է բարձր որակի և որտեղ գտնվում են առավել բտված և ճարպոտ 

առանձնյակները, 

- ձկների որսն այն ժամանակ, երբ նա հիմնականում ավարտել է բտման 

շրջանը և օգտագործել  իր կերային բազան: 

Բացի վերոգրյալից, կարևոր նշանակություն ունի նաև վտառի վերարտա-

դրման և կենսազանգվածի աճի կառավարումը: Արդյունագործական ձկների 

վերարտադրման կառավարումն ավելի մեծ նշանակություն է ձեռք բերում 
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ջրամբարների կառուցման և շահագործման ընթացքում:  Բազմացման պայ-

մանների լավացումը ապահովում է նաև մեծ համալրում և, հետևաբար, մեծ 

որս: Վտառի վերարտադրման պայմանների լավացման աշխատանքները կա-

րող են ընթանալ երկու ուղղությամբ` 

- Բազմացման բնական պայմանների բարելավման, այդ թվում նաև 

արհեստական ձվադրավայրերի ստեղծման, 

- Ձկնաբուծական տնտեսություններում և գործարաններում արհեստա-

կան բազմացման: 

Եթե Հայաստանում առաջին ուղղությամբ համարյա թե ոչինչ չի կատար-

վել, ապա երկրորդ ուղղությամբ երկար տարիներ Սևանի ավազանում գործել են 

Գավառի, Կարճաղբյուրի, Սևանի և Լիճքի ձկնաբուծարանները, որոնց հիմնա-

կան նպատակն էր արհեստական եղանակով ապահովել Սևանի իշխանի` գե-

ղարքունու և ամառային իշխանի, ինչպես նաև Սևանի կողակի վտառների 

վերարտադրությունը: Իրենց գործունեության ընթացքում այդ ձկնաբուծարան-

նրը տասնյակ միլիոնավոր իշխանի թրթուրներ և մանրաձկներ են աճեցրել և 

բաց թողել լիճ: Ներկայում այդ ձկնաբուծարանները համարյա թե չեն գործում և 

խնդիր է դարձել Սևանա լճի ավազանում իշխանի` որպես կենսաբանական 

տեսակի ոչնչացումից փրկելու և  գլխաքանակն ավելացնելու նպատակով  նոր 

ձկնաբուծարանի ստեղծման կամ հների վերականգման հարցը:  

Հայաստանում ներկայում գործում է ավելի քան 300 մանր, միջին և խոշոր 

ձկնային տնտեսություններ, որոնց զգալի մասը զբաղված է ծիածանախայտի 

բուծմամբ և ապրանքային չափերի հասցնելով: Մյուս բուծվող և աճեցվող 

ձկնատեսակներից են կարպը, սպիտակ և խայտաբղետ հաստաճակատները, 

սպիտակ ամուրը, թառափները: Ժամանակ առ ժամանակ փորձեր են կատար-

վում նաև այլ ձկնատեսակներ աճեցնելու ուղղությամբ: 

Արդյունավետ ձկնային տնտեսության կենսաբանական հիմքերի մշակ-

ման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք հարցեր, որոնց թվում են. 

- ձկների վտառների քանակության դինամիկան, այսինքն պոպուլյացիա-

ների վերարտադրության, աճի և կորստի օրինաչափությունների վերհանումը, 

- ձկների վարքագծի և տեղաբաշխման առանձնահատկությունների 

հստակեցումը: 
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Վերոգրյալ հարցերի ուսումնասիրումը հատկապես արդիական է Սևանա 

լճի ձկնային պաշարների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման համար: 

 

   Առանցքային բառեր 

1. Սիրողական և սպորտային ձկնորսություն 

2. Արդյունաբերական ձկնորսություն 

3. Ձկնային պաշարներ 

4. Վտառի վերարտադրում 

5. Ջրակալների աղտոտում  

6. Արդյունավետ ձկնային տնտեսություն 

7. Կլիմայավարժեցում  

 

Հարցեր ինքնաստուգման համար 

1. Ինչ նշանակություն ունեն ձկները մարդու կյանքում: 

2. Ինչ ծավալներ ունի ձկան համաշխարհային որսը: 

3. Ձկների գերորսը բացահայտող ինչպիսի փաստեր կան: 

4. Ինչպես է մարդը ներազդում ձկնային պաշարների վրա: 

5. Ձկների ինչպիսի կլիմայավարժեցման աշխատանքներ են կատարվել 

Հայաստանում: 

6. Ինչպես է սահմանվում արդյունավետ ձկնային տնտեսությունը և ինչ 

միջոցառումներ են անհրաժեշտ դրա ձևավորման համար: 

7. Ինչպիսի ուսումնասիրությունների հիման վրա է պետք կատարել 

ձկնորսությունը: 

8. Ինչ ուղղություններով պետք է ընթանան վտառի վերարտադրման 

պայմանների լավացման աշխատանքները: 

9. Ինչպիսի ձկնատեսակներ են աճեցվում Հայաստանի ձկնային 

տնտեսություններում: 

10. Ինչպիսի հարցեր պետք է լուծվեն արդյունավետ ձկնային 

տնտեսության կենսաբանական հիմքերի մշակման համար: 
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Գրականություն 
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Հավելված 

Ձկների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան 

 

 Հայերեն Լատիներեն Ռուսերեն Անգլերեն 

Ա Ամառային իշխան Salmo ischchan 

aestivalis 

Летний ишхан - 

Ամբողջագլխավորներ 

ենթադաս 

Holocephali Подкласс 

Цельноголовые 

Holocephali 

Ամիակերպեր Amiiformes Амиаобразные Amiiformes 

Անաբաս ձուկ Anabas testudineus Анабас, рыба-ползун Climbing  perch,  Ikan 

Puyu 

Անարյուն 

գայլաձկներ 

Champsocephalus Бескровные щуки Icefishes  

Անգորական 

լերկաձուկ 

Oxynemacheilus 

angorae 

Ангорский голец Angora stone loach 

Անծնոտավոր ձկներ Agnatha Безчелюстные Agnatha 

Անչոուսներ Engraulidae Анчоусы Anchovies 

Ասեղ-ձկներ Syngnathinae Рыбы-иглы Рipefishes 

 Ավազային 

ցլիկաձուկ 

Neogobius fluviatilis Бычок-песочник Monkey  goby 

Ատերինաներ Atherina Атерины Atherina 

Ատերիա գրունիոն Leuresthes tenuis Атерина-грунион California grunion 

Ատլանտյան տառեխ 

 

Clupea harengus 

harengus 

Атлантическая сельдь Atlantic herring 

Արծաթաձկնիկ Leucaspius delineatus Верховка  Moderlieschen, 

verkhovka, owsianka 

Արծաթափայլ կարաս 

 

Carassius auratus 

gibelio (=Carassius 

gibelio) 

Серебряный карась Gold-fish 

Արծվանման 

թմրաձկներ, 

մանտաներ 

Myliobatidae Орляки, манты Eagle rays 

Արնոլդի կոպեինա Copeina arnoldi Копеина Арнольда Splash Tetra 

Արևելյան տառեխիկ Alburnoides eichwaldii Восточная быстрянка Riffle minnow, bystranka 

Աքլորիկներ Betta Петушки Betta fish 
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Աֆիսեմիոններ Aphyosemion Афисемионы Aphyosemion 

Բ Բազմալողակավորնե

րի կարգ 

Polypteriformes Отряд 

Многоперообразные 

Polypteriformes, bichirs 

Բալթյան տառեխ կամ 

սալակա 

Clupea harengus 

membras 

Балтийская сельдь, 

салака 

Baltic herring 

Բալիտորայինների 

ընտանիք 

Balitoridae 

 

Семейство 

балиторовые 

River Loaches 

Բահաքիթ 

 

Scaphirhynchus 

platorynchus 

Лопатонос shovelnose sturgeon, 

Բարակուդաներ  Sphyraena Барракуды Barracuda   

Բելուգա Huso huso Белуга Beluga,  European 

sturgeon 

Բելուգաների ցեղ Huso Род Белуги Huso 

Բոջակ 

 

Salmo ischchan 

danilewskii 

Боджак - 

Բրամ Abramis brama Лещ Common  bream 

Գ Գայլաձկնակերպերի 

կարգ 

Esociformes Отряд щукообразных Esociformes 

Գայլաձուկ Esox lucius Щука Northern pike 

Գեղարքունի 

 

Salmo ischchan 

gegarkuni 

Гегаркуни - 

Գորշ ժայռատամ Takifugu rubripes  Бурый   скалозуб Takifugu 

Գուստերա Blicca bjoerkna Густера White  bream 

Գուրամիներ Trichogaster Гурами  Gouramis 

Դ Դառնուկ Rhodeus amarus Горчак European bitterling 

 Դիոդոն Diodon Диодон, еж-рыба Ballon fish 

Ե Եռափուշ փշաձկնիկ Gasterosteus aculeatus Трехиглая колюшка Three-spined stickleback 

 Եվրոպական 

սարդինա 

Sardina pilchardus Сардина европейская European pilchard 

 Երկնագույն թյուննոս Thunnus thunnus Синий тунец Atlantic bluefin tuna 

Է Էլեկտրական 

թմրաձկներ 

Torpedo Электрические скаты Electric  rays, torpedo rays

 Էլեկտրական 

օձաձուկ 

Electrophorus 

electricus 

Электрический угорь Electric  eel 
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Թ 

Թառափայինների 

ընտանիք 

Ansipenseridae Семейство осетровые True  sturgeons 

Թառափներ Ansipenser Осетры  Sturgeons  

Թերթախռիկավորներ

ի  

Ենթադաս 

Elasmobranchii Подкласс 

пластинчатожаберны

е 

Elasmobranchii 

Թիակաքիթ Polyodon spathula Веслонос American paddlefish 

Թիաքթավորների 

ընտանիք 

Polydontidae Семейство 

веслоносовые 

Paddlefishes 

Թիկնոցակիր 

շնաձուկ 

Chlamydoselachus 

anguineus 

Плащеносная акула Frilled shark 

Թմրաձկներ Batoidea Скаты  Rays  

Թյուննոսներ Thunnus Тунцы  Thunnus,  tuna 

Թռչող ձկներ Exocoetidae Летучые рыбы Flying fishes 

Թրաքիթ ձկներ Xiphias Меч-рыбы Swordfishes 

Թրաձուկ  Xiphias gladius Меч-рыба Swordfish 

Թուր-ձուկ Trichiurus lepturus Рыба-сабля Largehead  hairtail 

Ի Իշխան, Սևանի 

իշխան 

Salmo ischchan Ишхан, Севанская 

форель 

Sevan trout 

Լ Լերկաձկներ Barbatula гольцы stone loach 

Լյալիուս Trichogaster lalius Лялиус Dwarf  gourami 

Լոքոյակերպերի 

կարգ 

Siluriformes Отряд сомообразные Catfishes 

Լուսին-ձուկ Mola mola Рыба-луна Ocean  sunfish, common 

mola 

Խ Խաղաղօվկիանոսյան 

տառեխ 

Clupea pallasi Тихоокеанская сельдь Pacific Herring 

Խամսա Engraulis 

encrasicholus 

Хамса  European anchovy 

Խայտաբղետ 

հաստաճակատ 

Aristichtys nobilis Пестрый толстолобик Bighead, spotted silver 

carp 

Խարացինային ձկներ Characidae Харациновые рыбы Characins 

Ծ Ծածան Cyprinus carpio Сазан Common carp 

Ծածանակերպերի 

կարգ 

Cypriniformes Отряд Карпообразные Cypriniformes 
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Ծածանայինների 

ընտանիք 

Cyprinidae Семейство карповые Cyprinids 

Ծածանատամնավոր

ակերպերի կարգ 

Cyprinidontiformes Отряд 

карпозубообразные 

Toothcarps 

Ծականներ Cobitis, Sabanijewia Щиповки  Spiny  loaches 

Ծականայինների 

ընտանիք 

Cobitidae Семейство вьюновые True loaches 

Ծաղրածու-ձկներ Amphiprion Рыбы-клоуны, 

анемоновые рыбы 

Clownfish, anemone fish 

Ծիածանախայտ Parasalmo mikiss Радужная форель Rainbow trout 

Ծնոտաբերանավոր 

ողնաշարավորների 

վերնադաս 

Gnathastomata Надкалсс 

челюстноротые 

позвоночные 

Jawed vertebrates 

Ծովաձիուկներ Hippocampus Морские коньки Seahorses 

Ծովային աղվես 

թմրաձուկ 

Raja clavata Скат  морская лисица Thornback ray 

Ծովային ասեղներ Syngnathus Морские иглы Pipefish 

Ծովային աքաղաղ Triglia lucerna Морской петух Tub gurnard 

Ծովային գայլաձուկ Molva molva Морская щука Molveno 

Ծովային կարասներ Sparidae Морские караси Sea breams and porgies 

Ծովային պերկեսներ Sebastes Морские окуни Rockfishes 

Կ Կալամոիխտ Erpetoichthys 

calabaricus 

Каламоихт Ropefish 

Կալուգա Huso dauricus Калуга Kaluga 

Կասպիական 

քարալեզ 

Caspiomyzon wagneri Каспийская минога Caspian lamprey 

Կասպիա-սևծովյան 

տառեխներ 

Alosa Каспийско-

черноморские сельди 

Shads, river herrings 

Կատվալոքոներ 

 

Ictaluridae Семейство кошачьи 

сомы 

Ictaluridae, Ictalurids 

Կարթաձկներ Ceratioidei Удильщики Deepsea anglerfishes 

Կարմրախայտ Salmo trutta fario Ручьевая форель Brook  trout 

Կարմրակն Rutilus rutilus Плотва  Roach 

Կարմրաշուրթ 

հաշամ 

Aspius aspius taeniatus Красногубый жерех Caspian asp 
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Կարպ Cyprinus carpio Карп  Carp 

Կետանման 

շնաձկներ 

Rhincodon Китовые акулы Whale sharks 

Կետային  շնաձուկ Rhincodon typus Китовая акула Whale shark 

Կիժուչ Oncorhynchus kisutch Кижуч Coho salmon 

Կլադիստիաների 

ենթադաս 

Cladistia Подкласс Кладистии Cladistia 

Կովկասյան թեփուղ 

/թեփուկ/ 

Squalius orientalis Кавказский голавль Caucasian chub 

Կովկասյան  

ցլիկաձուկ 

Knipowitschia 

caucasica 

Кавказский бубырь Caucasian goby 

Կպչան ձկներ Echeneidae Рыбы-прилипалы  Remora  

Կռճիկաոսկրային 

ձկների ենթադաս 

Chondrostei Подкласс 

Хрящекостные, 

хрящевые ганоиды 

Chondrosteis 

Հ Հայկական 

կարմրակն 

Rutilus rutilus 

schelkovnikovi 

Армянская плотва Armenian roach 

Հաշամ Aspius aspius Жерех Asp 

Հոլբրուկի գամբուզիա Gambusia holbrooki Гамбузия Холбрука Mosquito  fish 

Ձ Ձմեռային իշխան Salmo ischchan 

ischchan 

Зимний ишхан - 

Ձողաձուկ Gadus morhua Треска  Atlantic cod 

Ճ Ճանար Luciobarbus capito Чанари, булат-маи Bulatmai  barbel 

Ճապոնական 

անչոուս 

Engraulis japonicus Анчоус японский Japanese anchovy 

Ճապոնական  

սկումբրիա 

Scomber japonicus Японская скумбрия Chub  mackerel 

Ճառագայթալողակա

վոր ձկների դաս 

Actinopterygii Класс Лучеперые 

рыбы 

Actinopterygii 

Մ Մակոներ /շնաձկներ/ Isurus sp. Мако Mako  sharks 

Մակրոպոդներ Macropodus Макроподы Paradise fishеs 

Մինթայ Theragra 

chalcogramma 

Минтай Alaska pollock, walleye 

pollock 

Միքսինանմանների Myxinomorphi Миксиниморфы Myxinomorphi 
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վերնադաս 

Միքսիններ Myxinidae Миксины Hag-fishes 

Մոլինեզիա Poecilia, 

Mollienesia 

Моллинезия  Mollies (Poecilia) 

Մորմիրուս Gnathonemus petersii Мормирус, рыба-

слоник 

Peters' elephantnose fish 

Մրճագլուխ 

շնաձկներ 

Sphyrnidae Молотоголовые 

акулы 

Hammerhead  sharks 

Մուրենաներ Muraena Мурены Muraenas 

Ն Ներկա Oncorhynchus nerka Нерка Sockeye salmon 

Նորալողակավոր 

ձկներ ենթադաս 

Neopterygii Подкласс новоперые Neopterygii 

Նոտոբրանխիուսներ Nothobranchius 

 

Нотобранхиусы Nothobranchius,  

Killifish 

Շ Շեղանկյունամարմին 

թմրաձկներ 

Rajidae Ромбовые скаты Skates 

Շերտավոր  թյուննոս Katsuwonus pelamis Полосатый тунец Skipjack  tuna 

Շիպ Acipenser nudiventris Шип Bastard Sturgeon, 

Fringebarbel Sturgeon, 

Ship Sturgeon, Spiny 

Sturgeon, Thorn Sturgeon

Շնաձկներ Selachii Акулы Sharks 

Շպրոտներ /կիլկա/ Sprattus Шпроты Sprats 

Ո Ողնաշարավորներ Vertebrates Позвоночные Vertebrates 

Ոսկեգույն ծական Sabanejewia aurata Золотистая щиповка Golden  spiny loach 

Չ Չավիչա Oncorhynchus 

tshawytscha 

Чавыча Chinook salmon 

Չեխոն  Pelecus cultratus Чехонь Sichel, ziege, sabre carp,  

sabrefish 

Չիլիական 

ստավրիդա 

Trachurus murphyi Ставрида чилийская Chilean jack  

mackerel 

Չինական թիակաքիթ Psephurus gladius Китайский веслонос Chinese Paddlefish 

Պ Պանդակա Pandaka pygmaea Пандака Dwarf pygmy goby 

Պատյանավոր 

գայլաձկներ 

Lepisosteidae Панцирные щуки Gars 
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Պերկեսակերպերի 

կարգ 

Perciformes Отряд окунеобразных Perch-like Fishes 

Պերուական անչոուս Engraulis ringens Перуанский анчоус Peruvian anchoveta 

Պիրանիաներ Serrasalminae Пирании Serrasalmines 

Պրոտոպտերուսներ Protopterus Протоптерусы African lungfishes 

Ջ Ջրանցքային լոքոյիկ Ictalurus punctatus Канальный сомик Channel catfish 

Ռ Ռուսական թառափ Acipenser guldenstadti Русский осетр Russian sturgeon 

Ս Սաղմոնակերպերի 

կարգ 

Salmoniformes Отряд 

лососеобразных 

Salmonids 

Սայրա  Cololabis saira Сайра  Pacific saury 

Սապատաձուկ Oncorhynchus 

gorbuscha 

Горбуша Pink salmon, humpback 

salmon 

Սիբիրական թառափ Acipenser baeri Сибирский осетр Siberian sturgeon 

Սիգ Coregonus lavaretus Сиг Whitefish 

Սկումբրիաներ Scomber sp. Скумбрии Scombers 

Սղոցաքիթ 

թմրաձկներ 

Pristidae Пиленосые скаты Sawfishes,   

Carpenter Sharks 

Սղոցաքիթ շնաձուկ Pliotrema warreni Пилоносая акула Sixgill sawshark 

Սյոմգա, ազնվացեղ 

սաղմոն 

Salmo salar Семга, благородный 

лосось 

Atlantic salmon 

Սկումբրիաներ  Scomber Скумбрии Mackerels 

Սովորական 

գայլաձուկ 

Esox lucius Обыкновенная щука Northern  pike 

Սովորական լոքո Silurus glanis Обыкновенный сом (European) catfish, 

(European)  wels 

Սովորական  

փշալողակավոր 

շնաձուկ 

Squalus acanthias Обыкновенный 

катран 

Spiny  dogfish, spurdog, 

mud shark, piked dogfish 

Սովորական քառթակ Gobio gobio Обыкновенный 

пескарь 

Gudgeon 

Սպիտակ ամուր Ctenopharyngodon 

idella 

Белый амур Grass  carp 

Սպիտակ 

հաստաճակատ 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

Белый толстолобик Silver  carp 
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Սպիտակ  շնաձուկ 

 

Carcharodon 

carcharias 

Белая акула Great  white shark 

Ստավրիդա Trachurus  Ставрида Mackerels 

Ստերլյադ Acipenser ruthenus Стерлядь Sterlet 

Սուդակ Sander lucioperca Судак Zander, pike-perch 

Սև ամուր Mylopharyngodon  

piceus 

Черный амур Black  carp 

Սևամեջք  տառեխ Alosa kessleri kessleri Селдь-черноспинка Black-backed  

shad,Caspian anadromous 

shad 

Սևանի բեղլու, 

Սևանի բեղաձուկ 

Barbus lacerta 

goktschaicus 

Севанский усач Sevan barbel 

Սևանի կողակ Capoeta  sevangi Севанская храмуля Sevan khramulya 

Սևրյուգա Acipenser stellatus Севрюга Starry Sturgeon 

Տ Տառեխակեր 

շնաձկներ 

Lamna  Сельдевые акулы Mackerel  sharks 

Տառեխակերպերի 

կարգ 

Clupeiformes Отряд 

сельдеобразных 

Clupeiformes 

Տառեխային արքա, 

Տառեխների արքա 

Regalecus glesne Сельдяно́й коро́ль Giant oarfish, king of 

herrings 

Տափակաձուկ Pleuronectes sp. Камбала Plaices 

Տետրադոն, 

քառատամ 

Tetraodon Тетрадон Pufferfish 

Տղմաձուկ Amia calva Амиа, ильная рыба Bowfin 

Տյուլկաներ,  

կասպիական 

կիլկաներ 

Clupeonella  Тюлки, каспийская 

килька 

Kilkas, sprats 

Ց Ցիխլիդներ Cichlidae Цихлиды Cichlids 

Փ Փղիկ-ձուկ, 

մորմիրուս 

Gnathonemus petersii Мормирус, рыба-

слоник 

Peters' elephantnose fish 

Փշալողակավոր  

շնաձուկ 

 

Squalus acanthias Обыкновенный 

катран 

Spiny  dogfish, spurdog, 

mud shark, piked dogfish 
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Փշալողակավոր 

շնաձկներ, 

կատրաններ 

Squalidae Колючые акулы, 

катраны 

Spiny  dogfishes 

Ք Քարալեզակերպերի 

վերնադաս 

Petromozontomorphi Надкласс 

перомизониморфы 

Petromozonto-morphi 

Քարալեզանմանների 

կարգ 

Petromyzoniformes Отряд 

миногообразные 

Lampreys 

Քարալեզերի դաս Petromyzontida Класс миноги Petromyzontida 

Քառթակներ Gobio Пескари Gudgeons 

Քուռի /Կուրի/ բեղլու, 

Քուռի /Կուրի/ 

բեղաձուկ 

Barbus lacerta cyri Куринский усач Kura barbel 

Քուռի լերկաձուկ Orthrias brandti Куринский голец Kura stone loach 

Քուռի կողակ Capoeta capoeta  

capoeta 

Куринская храмуля Kura khramulya 

Քուռի քառթակ Romanogobio persus Куринский пескарь Kura gudgeon 

ԵՎ Եվրոպական  

սարդինա 

Sardina pilchardus Европейская сардина European pilchard, true 

sardine 

Օ Օձագլուխ ձկներ Channa Змееголовы Snakehead  fishes 

Օձաձկներ Anguilla Угри Eels 

Օվկիանոսային 

տառեխ 

Clupea harengus Океаническая сельдь Atlantic herring 
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