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ԻՆ ՉԻ՞ ՄԱ ՍԻՆ Է ԳԻՐ ՔԸ 

ԵՎ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՕԳՏ ՎԵԼ ՆՐԱ ՆԻ Ց

 Դա սա գիր քը կա զմ ված է ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու-
թյան «Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի բազ մա զա նու թյու նը» դա սըն թա ցի 7-րդ 
դա սա րա նի ծրագ րին հա մա պա տաս խան:

 Նե րա ծու թյան բաժ նում շա րա դր ված նյութը կեն դա նի հա մա կար գե րի, 
կյ ան քի կազ մա վոր ման մա կար դակ նե րի, կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա-
սա կա րգ ման մա սին է: Դա սա գր քի մյուս բա ժին նե րում ներ կայաց ված են 
նա խա կո րի զա վոր նե րի և կո րի զա վոր նե րի վեր նա թա գա վո րու թյուն նե-
րը՝ հա մա պա տաս խան թա գա վո րու թյուն նե րով, բա ժին նե րով, տի պե րով, 
դա սե րով և օր գա նա կան աշ խար հի դա սա կա րգ ման մյուս մի  ա վոր նե րով 
հանդերձ:

 Կար գա բա նա կան այս կամ այն խմ բին պատ կա նող բույ սի, կեն դա նու 
կա ռուց ված քային նկա րա գի րը շա րա դր ված է` ել նե լով դրա նց պատ մա-
կան զար գա ցումն  ար տա հայ տող հա ջոր դա կա նու թյու նից, կեն սա կեր պից, 
բնակ լի մայա կան պայ ման նե րին հար մար վե լուց, ին չը կա րող է նպաս տել 
ա շա կե րտ նե րի մտա ծո ղու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի խթան-
մա նը և հիմն  ա հար ցե րի դյու րին յու րաց մա նը, ձե ռք բե րած գի տե լիք նե րի 
պահ պան մա նը և հի գի ե նիկ ու է կո լո գի ա կան կր թու թյան ձևա վոր մա նը: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դա րձ վել Հայաս տա նում տա րած ված բույ սե-
րի ու կեն դա նի նե րի հա մա կե ցու թյուն նե րին, դրա նց պահ պան ման ու հա-
րս տաց ման խն դիր նե րին:

 Սի րե լի՛ ա շա կե րտ ներ, դուք ար դեն ծա նոթ եք բնա գի տու թյան դա սըն-
թա ցին, ճա նա չում եք բնու թյու նը, գի տե լիք ներ եք ձե ռք բե րել քի մի  ա կան, 
ֆի զի կա կան, կեն սա բա նա կան և աշ խար հագ րա կան եր ևույթ նե րի մա սին: 
Սա կայն դեռ շատ բան ու նեք սո վո րե լու կեն դա նի նե րի, բույ սե րի, սն կե րի, 
քա րա քոս նե րի բազ մա զա նու թյան, դա սա կա րգ ման, կա ռուց ված քի և կեն-
սա գոր ծու նե ու թյան մա սին:

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մա սին գի տե լիք նե րը կօգ նեն ձեզ ա ռօ րյա 
կյ ան քում: 

Դա սա գր քում ան հրա ժե շտ թե ման կա րե լի է գտ նել բո վան դա կու թյու-
նից:

 Նյու թի ու սումն  ա սի րու թյան ըն թաց քում տե քս տը հա մե  մա տեք կից բեր-
ված նկար նե րի հետ:



4

 Դա սա գր քի յու րա քան չյուր պա րագ րա ֆում տր վում են նոր տեր մի ն-
նե րն ու հաս կա ցու թյուն նե րը, իսկ պա րագ րա ֆի վեր ջում` ա ռա ջա դր վող 
հար ցե րը: Տե քս տում ա ռա վել կար ևոր տեր մի ն նե րն ու հաս կա ցու թյուն նե-
րը գր ված են թավ տա ռե րով: Ո րոշ թե մա նե րի վեր ջում լրա ցու ցիչ նյու թեր 
են տր վում հե տա քրք րա սեր նե րի հա մար: Նյու թն ու ղե կց վում է հա մա պա-
տաս խան լա բո րա տոր և գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րով:

Ն կատ ված վրի պումն  ե րի, բաց թո ղումն  ե րի վե րա բե րյալ ձեր ա ռա ջար-
կու թյուն նե րն ու դի տո ղու թյուն նե րը խնդ րում ենք ներ կայաց նել հրա տա-
րակ չու թյուն, ո րի հա մար նա խա պես հայտ նում ենք մե ր ե րախ տա գի տու-
թյու նը:

 Սի րե լի՛ ա շա կե րտ ներ, խնամ քով վար վեք դա սա գր քի հետ. ձեզ նից հե-
տո այն օգ տա գոր ծե լու են նաև ու րիշ նե րը:
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§1 Կեն սա բա նու թյու նը որ պես գի տու թյուն, 

կեն դա նի հա մա կար գեր 

Ա մե  նու րեք մե զ շր ջա պա տում են բույ սեր, կեն դա նի ներ, ան զեն աչ-
քով ան տե սա նե լի օր գա նի զմն  եր, ան կեն դան մար մի ն ներ (հող, ջուր, օդ, 
ա պար ներ և այլն): Այս ամ բող ջը բնու թյունն է (նկ. 1): Բնու թյան մի  մա սը 
կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րն են, ո րո նք օժտ ված են կյ ան քի հատ կու թյուն-
նե րով: 

Ի սկ ի՞նչ է կյ ան քը, ինչ պե՞ս է ա ռա ջա-
ցել մե ր մո լո րա կի վրա, զար գաց ման 
ի՞նչ փու լեր է ան ցել: Այս խն դիր նե րն 
ու սումն  ա սի րում է մի  գի տու թյուն, ո րը 
կոչ վում է կեն սա բա նու թյուն (բի ո լո-

գի ա): Այն ծա գել է հու նա րեն «բի ո ս»` 
կյ ա նք և  «լո գիա»` գի տու թյուն բա ռե-
րից:

 Կեն սա բա նու թյու նն ու սումն  ա սի-
րում է կյ ան քի ծա գու մը, պատ մա կան 
զար գա ցու մը, բազ մա զա նու թյու նը և 
նրան բնո րոշ ընդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րը: 

Ի տար բե րու թյուն ան կեն դան բնու թյան ի րե րի և ա ռար կա նե րի, կեն դա-
նի օր գա նի զմն  ե րն օժտ ված են շն չե լու, շա րժ վե լու, աճ ման, զար գաց ման, 
բազ մաց ման, ինք նա կար գա վոր ման, նյու թա փո խա նա կու թյան, գրգռա-
կա նու թյան հատ կու թյուն նե րով և ու նեն ո րո շա կի կա ռուց վա ծք:

 Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի ո րոշ հատ կու թյուն ներ պար զա գույն ձևով 
հան դի պում են նաև ան կեն դան բնու թյան մե ջ, սա կայն դա կյ ան քի դրս-
ևո րում չէ:

 Կեն սա բա նու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է մար դու ա ռօ րյա գոր ծու-
նե ու թյան հետ, ո րով հե տև այն ու սումն  ա սի րում է գյու ղա տն տե սու թյան, 
բժշ կու թյան և բազ մա թիվ այլ բնա գա վառ նե րի խն դիր ներ: Կեն սա բա նու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ճա նա չել բնու թյու նը, վե րա փո խել, 
պահ պա նել, հա րս տաց նել, այն դա րձ նել ա վե լի գե ղե ցիկ և մար դու գոյա-
տև ման հա մար նպաս տա վոր: 

 Կեն դա նի հա մա կար գեր

 Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րը բնու թյան մե ջ պատ մա կան զար գաց ման եր-
կա րա տև ժա մա նա կա շր ջան նե րում աս տի ճա նա բար ձե ռք են բե րել կազ-
մա վոր վա ծու թյան բա րդ մա կար դակ ներ: Ա մե  նա պա րզ մա կար դա կը կոչ-
վում է մո լե կու լային: Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի կազ մա վոր ման հա ջորդ 

Նկ. 1 Գառնու ձոր
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մա կար դա կը բջի ջն է: Դուք ար դեն ծա նոթ եք բջ ջի կա ռուց ված քին և գի-
տեք, որ բո լոր օր գա նի զմն  ե րն ու նեն բջ ջային կա ռուց վա ծք: Բջիջ նե րը 
կա զմ ված են օր գա նոիդ նե րից: 

Ե րկ րի վրա կյ ան քը խի ստ բազ մա զան է: Հայտ նի են օր գա նի զմն  եր, 
ո րո նք կա զմ ված են մե կ բջ ջից: Այդ օր գա նի զմն  ե րի խմ բին են պատ-
կա նում բակ տե րի ա նե րը, մի  աբ ջիջ կեն դա նի նե րը` նա խա կեն դա նի նե-
րը, ո րոշ ջրի մուռ ներ: Դրա նք ամ բող ջա կան օր գա նի զմն  եր են: Մի աբ ջիջ 
օր գա նի զմն  ե րը կազ մա վոր ման այդ մա կար դա կում օժտ ված են կեն դա-
նի օր գա նի զմն  ե րին բնո րոշ բո լոր հատ կու թյուն նե րով` աճ, զար գա ցում, 
շար ժում, բազ մա ցում: Մի աբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա կա նաց վում է բջ ջի ա ռան ձին կա ռուց ված քային բա ղադ րա մա սե րով 
(պ լաս տիդ ներ, մի  տո քո նդ րի ումն  եր, կո րիզ և այլն):

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րում ա ռան ձին բջիջ ներ խի ստ մաս նա գի-
տաց ված են և օր գա նիզ մի ց դուրս ինք նու րույն գոյու թյուն ու նե նալ չեն 
կա րող: Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րում ձևա վոր վել են տար բեր կա ռուց-
վա ծք ունեցող և տարբեր ֆունկ ցի ա կա տա րող բջ ջա խմ բեր` հյուս  վածք-
ներ և օր գան ներ: Դուք ար դեն ծա նոթ եք բու սա կան և կեն դա նա կան 
հյուս  վածք նե րին և օր գան նե րին: 

Բու սա կան և կեն դա նա կան օր գա նի զմն  ե րում յու րա քան չյուր օր գան 
կա տա րում է ո րո շա կի ֆունկ ցի ա: 

Օր գա նն օր գա նիզ մի  մա սն է, ո րը կա զմ ված է տար բեր հյուս վա ծք նե-
րից և կա տա րում է ո րո շա կի ֆունկ ցի ա: Օր գա նի զմն  ե րում ի րար լրաց նող, 
փոխ կա պա կց ված օր գան նե րը մի  ա վո րող և մե կ ընդ հա նուր ֆունկ ցի ա 
կա տա րող հա մա կար գը կոչ վում է օր գան հա մա կա րգ:

Բ ջիջ նե րը, հյուս վա ծք նե րը և օր գան նե րն օր գա նիզ մում մի  մյան ցից 
մե  կու սաց ված չեն: Դրա նք գոր ծում են հա մա ձայ նեց ված ու մի  այն այդ 
ամ բող ջու թյան մե ջ կազ մում են ո րո շա կի կա ռուց վա ծք և հատ կու թյուն-
ներ ու նե ցող, ինք նու րույն գոր ծող ամ բող ջա կան կեն դա նի օր գա նի զմ: 
Այդ մա կար դա կում են ի րա կա նաց վում մար սո ղու թյու նը, շն չա ռու թյու նը և 
այլն:

Բ նու թյան մե ջ օր գա նի զմն  ե րը մի  մյան ցից ան կախ, մե  կու սաց ված 
գոյատ ևել չեն կա րող, այլ կազ մում են փոխ կա պա կց ված խմ բեր: Կա-
ռուց ված քով և ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով մի  մյա նց 
նման, ա զատ խա չա սեր վող և բե ղուն սե րունդ տվող ա ռա նձ նյակ նե րի 
խում բը, ո րը հար մար ված է ո րո շա կի պայ ման նե րի, կոչ վում է տե սակ: 
Տե սա կի մե ջ մտ նում են բնու թյան մե ջ լայ նո րեն տա րած ված բազ մա թիվ 
ա ռա նձ նյակ ներ, ո րո նք զբա ղեց նում են մե ծ տա րա ծք և հա ճախ կազ մում 
են մի  մյան ցից հա րա բե րա կա նո րեն մե  կու սաց ված (աշ խար հագ րա կան, 
կլի մայա կան ար գե լք ներ) խմ բեր` պո պու լյ ա ցի ա ներ:

 Պո պու լյ ա ցի ան նույն տե սա կի պատ կա նող կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի 
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Նկ. 2 Կյանքի կազմավորվածության մակարդակները

մոլեկուլային

օրգանոիդային

բջջային

օրգան-հյուսվածքային

օրգանիզմային

պոպուլյ ացիոն-
տեսակային

կենսացենոզային
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ամ բող ջու թյունն է, ո րո նք բնա կեց ված են ո րո շա կի տա րած քում և մա -
սամբ կամ լի ո վին մե  կու սաց ված են նույն տե սա կի պատ կա նող նույ նա-
տիպ խմ բա վո րումն  ե րից:

 Բույ սե րի, կեն դա նի նե րի, սն կե րի, ման րէ նե րի խմ բե րը նույն պես մի  մ-
յան ցից մե  կու սի գոյատ ևել չեն կա րող: Տար բեր տե սակ ներ, ո րո նք ապ-
րում և գոյատ ևում են մի և նույն պայ ման նե րում, կազ մում են ա վե լի մե ծ 
խմ բեր, ո րո նք ըն դուն ված է ան վա նել կեն սա ցե նոզ (հուն. բի ոս - կյ ա նք և 
ցե նոզ - ընդ հա նուր): 

Ան տա ռը, տա փաս տա նը, ճա հի ճը, լի ճը և այլ ամ բող ջու թյուն նե րը կեն-
սա ցե նոզ ներ են  (նկ. 2): Կեն սա ցե նոզ նե րից կա զմ վում է ա վե լի մե ծ բնա-
կան խմ բա վո րում` կեն սո լո րտ: Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րով բնա կեց ված 
Երկ րի ո լոր տը կոչ վում է կեն սո լո րտ: 

Ե րկ րի վրա բնա կեց ված բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի ամ բող ջու-
թյու նը կազ մում է կեն սո լոր տի կեն դա նի նյու թը: Կեն դա նի նյու թի կազ մա-
վոր վա ծու թյան բո լոր մա կար դակ նե րը մի  մյա նց հետ փոխ կա պա կց ված 
են:

 Հի շե՛ք 

Բնու թյուն, կեն դա նի օր գա նի զմն  եր, կեն սա բա նու թյուն, մո լե կու լային, բջ ջային, 
հյուս ված քային, օր գա նիզ մային, պո պու լյ ա ցի ոն, կեն սա ցե նո զային և կեն սո-
լոր տային մա կար դակ ներ, կեն դա նի նյութ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Ի՞նչ է բնու թյու նը:
2. Ի՞նչ է ու սումն  ա սի րում կեն սա բա նու թյու նը:
3. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի կեն սա բա նու թյու նը մար դու կյան քում, բնու թյան 

պահ պա նման և հա րս տաց ման գոր ծում:
4. Կյան քի կազ մա վոր վա ծու թյան ի՞նչ մա կար դակ ներ կան:
5. Ո րո՞նք են կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի հատ կու թյուն նե րը:
6. Ի՞նչ է կեն դա նի նյու թը:
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§2. Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի 

բազ մա զա նու թյու նը և դա սա կար գու մը 

Ե րկ րի վրա բնա կեց ված է օր գա նի զմն  ե րի մոտ 2,5-3,5 մի  լի ոն տե սակ: 
Դրա նք տար բեր վում են ի րե նց կա ռուց ված քով, կեն սա գոր ծու նե ու թյա մբ, 
սն ման, բազ մաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, ինչ պես նաև մի  ջա-
վայ րի տվյ ալ պայ ման նե րին ո րո շա կի հար մար վա ծու թյա մբ: Օր գա նիզմ -
նե րի մե ծ մա սը բնակ վում է ցա մա քում, ջրում ապ րում է մի  այն 20%-ը: 
Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րը մի  ա ժա մա նակ մոտ կամ հե ռու ազ գա կից ներ 
են: Տե սակ նե րի այդ պի սի մե ծ բազ մա զա նու թյան մե ջ կո ղմն  ո րոշ վելու, 
դրա նք ու սումն  ա սիր ելու հա մար ան հրա ժե շտ է օր գա նի զմն  ե րը խմ բա-
վո րել, ստեղ ծել դա սա կա րգ ման մի  հա մը նդ հա նուր հա մա կա րգ: Օր գա-
նի զմն  ե րի բազ մա զա նու թյան և դա սա կա րգ ման խն դիր նե րով զբաղ վում 
է կեն սա բա նա կան մի  գի տու թյուն, որն ըն դուն ված է ան վա նել կար գա-

բա նու թյուն: Կեն սա բա նու թյան զար գաց ման վաղ շր ջա նում դա սա կար-
գու մը կրել է պա րզ բնույթ: Օ րի նակ` բույ սե րը բա ժա նվել են օգ տա կար և 
վն ա սա կար, իսկ կեն դա նի նե րը` թու նա վոր և ոչ թու նա վոր խմ բե րի: Դա-
սա կար գու մը կրել է ար հես տա կան բնույթ, քա նի որ դրա հա մար հի մք 
են ըն դուն վել օր գա նի զմն  ե րի մե կ կամ եր կու հատ կա նիշ նե րի ընդ հա նուր 
նմա նու թյուն նե րը: Օր գա նի զմն  ե րի ժա մա նա կա կից խմ բա վոր ման` դա-
սա կա րգ ման հա մար հաշ վի են առն վում դրա նց կա ռուց ված քի, ծա գում-
նա բա նա կան, բազ մաց ման նմա նու թյուն նե րը, տար բե րու թյուն նե րը և այլ 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ:

 Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կա րգ ման ա մե  նա փո քր մի  ա վո րը տե-

սա կն է. յու րա քան չյուր օր գա նի զմ պատ կա նում է մի  տե սա կի: Տե սակ նե րը 
մի  ա վոր վում են ցե ղե րի, ցե ղե րը` ըն տա նիք նե րի, ըն տա նիք նե րը` կար գե-

րի, կար գե րը` դա սե րի, իսկ դասերը` բա ժին նե րի կամ տի պե րի մե ջ:
 Դա սա կա րգ ման ա վե լի բա րձր խմ բա վո րումն  եր են հա մար վում են-

թա թա գա վո րու թյու նը, թա գա վո րու թյու նը, վեր նա թա գա վո րու թյու նը և 
կայս րու թյու նը: Ներ կայումս բջ ջային կա ռուց վա ծք ու նե ցող բո լոր կեն-
դա նի օր գա նի զմն  ե րը խմ բա վոր վում են չո րս թա գա վո րու թյուն նե րի մե ջ. 
կո տո րակ վող ներ (բակ տե րի ա ներ և կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ), սն կեր, 

բույ սեր, կեն դա նի ներ: Վեր ջին նե րն ի րե նց հեր թին մի  ա վոր վում են պրո-
կա րի ոտ նե րի և է ու կա րի ոտ նե րի կամ նա խա կո րի զա վոր նե րի և կո րի զա-

վոր նե րի վեր նա թա գա վո րու թյան մե ջ: Պրո կա րի ոտ նե րը չու նեն հս տակ 
ձևա վոր ված բջ ջա կո րիզ, մի  նչ դեռ է ու կա րի ոտ նե րն ու նեն բջ ջին բնո րոշ 
կազ մա վոր ված կո րիզ:

Նշ ված օր գա նի զմն  ե րն ու նեն բջ ջային կա ռուց վա ծք, ուս տի մի  ա վոր-
վում են բջ ջային օր գա նի զմն  ե րի կայս րու թյան մե ջ:
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Ա ղյու սակ 1
 Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կար գու մը   

 Կարգաբանական մի ավորներ

Կայսրու թյուն
Վերնաթա-

գա-

վորություն

Թագա-

վորու-

թյուն

Ենթա թագա-

վորություն
Նկար

Բջջային 
օրգա նիզմ-

ներ

Կորիզա-
վորներ

Կենդա-
նիներ

Բազմա-
բջիջներ

Միաբջիջներ

Սնկեր Բարձրա-
կարգ սնկեր

Ստորա կարգ        
սնկեր

Բույսեր Բարձրա-
կարգ բույսեր

Ստորա կարգ 
բույսեր

Նախա-
կորիզա-
վորներ

Կո տորա կ-
վող ներ

Բակ տերիա-
ներ

Կապտա-
կանաչ 

ջրիմուռ ներ

Նախա-
բջջային 
օրգա-

նիզմն եր

Վիրուս-
ներ
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 Գոյու թյուն ու նեն նաև մի  նչբջ ջային օր գա նի զմն  եր, ո րո նք չու նեն բջ-
ջին բնո րոշ կա ռուց վա ծք: Դրա նք վի րուս նե րն ու բակ տե րի ո ֆա գե րն են, 
ո րո նք մի  ա վոր վում են վի րուս նե րի թա գա վո րու թյան և նա խա բջ ջային 
օր գա նի զմն  ե րի կայս րու թյան մե ջ: Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կար-
գու մը բեր վում է գծա պատ կե րում (աղ. 1), իսկ բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
դա սա կա րգ մա նն ա վե լի ման րա մա սն կծա նո թա նաք հա մա պա տաս խան 
բա ժին նե րում:

 Հի շե՛ք

 Կայս րու թյուն, վեր նա թա գա վո րու թյուն, թա գա վո րու թյուն, են թա թա գա վո րու-
թյուն, բա ժին, տիպ, դաս, ցեղ, ըն տա նիք, կա րգ, տե սակ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կա րգ ման ի՞նչ մի  ա վոր ներ գի տեք:
2.  Ին չի՞ հի ման վրա է կա տար վում կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կար գու մը:
3.  Ո րո՞նք են կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի թա գա վո րու թյուն նե րը:
4.  Ո՞րն է կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի դա սա կա րգ ման ա մե  նա փո քր մի  ա վո րը:
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I Նա խա կո րի զա վոր նե րի

   վեր նա թա գա վո րո ւթյո ւն 

§3. Նա խա կո րի զա վոր նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը. 

են թա թա գա վո րու թյուն ներ, բակ տե րի ա նե րի կա ռուց ված քը 

 Պրո կա րի ոտ նե րի կամ նա խա կո րի զա վոր նե րի վեր նա թա գա վո րու-
թյունն իր մե ջ մի  ա վո րում է մե ր մո լո րա կի ա մե  նա վա ղե մի  բնա կիչ նե րի` 
բակ տե րի ա նե րի և կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի են թա թա գա վո րու թյուն-
նե րը, ո րո նք պատ կա նում են կո տո րակ վող նե րի թա գա վո րու թյա նը:

 Նա խա կո րի զա վոր նե րի կա ռուց ված քի և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին ծա նո թա նա նք բակ տե րի ա նե րի օ րի նա-
կով: Բակ տե րի ա նե րին (հուն. բակ տե րի ոն - ձո ղիկ) ա ռօ րյա կյ ան քում 
ան վա նում են ման րէ ներ: Դրա նք ան զեն աչ քով ան տե սա նե լի, մոտ 0,01 
մկ ր մե  ծու թյա մբ մի  աբ ջիջ, պա րզ կա ռուց վա ծք ու նե ցող օր գա նի զմն  եր 
են: Բակ տե րի ա նե րն ար տա քի նից ծա ծկ ված են բջ ջա պա տով: Ան մի  ջա-
պես բջ ջա պա տի  տակ գտն վում են ցի տոպ լազ ման, կո րի զա նյու թը, ռի-
բո սոմն  ե րը և նե րա ռուկ նե րը: Բակ տե րի ա նե րը չու նեն ձևա վոր ված կո-
րիզ, ո րի պատ ճա ռով նրա նց ան վա նում են նա խա կո րի զա վոր ներ կամ 
պրո կա րի ոտ ներ (նկ. 3):

Նկ. 3 Բակտերիայի կառուցվածքը

1. Ցիտոպլազմա, 2. Մտրակ, 3. Կորիզանյութ,
4. Թաղանթ, 5. Ներառուկներ, 6. Ռիբոսոմն եր

1

2
3 4

5

6
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 Բակ տե րի ա նե րը տա րած ված 
են ա մե  նուր` հո ղում, ջրում, օ դում, 
մա րդ կա նց, կեն դա նի նե րի և բույ-
սե րի օր գա նի զմն  ե րում: Մեկ գրամ 
հո ղում մոտ 3 մի  լի ա րդ բակ տե րի ա 
կա: Բակ տե րի ա նե րը քիչ են արևոտ 
և օ դա փոխ վող սե նյակ նե րում: 

Ը ստ ձևի՝ բակ տե րի ա նե րը լի նում 
են գն դա ձև, ցու պի կա ձև, ձո ղի կա-
ձև, ստո րա կե տան ման, պա րու րա-
ձև (նկ. 4): Հան դես են գա լիս նաև 
եր կար շղ թայա ձև և այլ խմբային 
կու տա կումն  ե րով: Բակ տե րի ա նե-
րին հա տուկ է ակ տիվ և պա սիվ 
շար ժու մը: Ակ տիվ շա րժ վող ձևե րն 
ու նեն մտ րակ ներ, թար թիչ ներ և շար ժումն  ա պա հո վող այլ հար մա  րանք-
ներ: Բակ տե րի ա նե րը հիմն  ա կա նում բազ մա նում են բջ ջի բա ժան ման 
ե ղա նա կով: Յու րա քան չյուր 20-30 րո պե ում բակ տե րային բջի ջը կիս վե լով 
ա ռա ջաց նում է նոր սե րունդ: 

Ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րում բակ տե րի ա նե րի մի  մա սն ա ռա-
ջաց նում է սպոր ներ: Սպորագոյացման ժամանակ բակտերիայի բջջի 
պարունակությունը սեղմվում, կլորանում, հեռանում է թաղանթից և 
մակերեսին՝ հիմն ական թաղանթի տակ, առաջացնում է նոր՝ ավելի խիտ 
թաղանթ: Սպորները կարող են տարածվել և, հայտնվելով բարենպաստ 
պայմաններում, վերածվում են կենսունակ բակտերիաների:

 Հի շե՛ք

 Բակ տե րի ա, սպոր, նա խա կո րի զա վոր ներ կամ պրո կա րի ոտ ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ու նի բակ տե րի այի բջի ջը:
2.  Որ տե՞ղ են տա րած ված բակ տե րի ա նե րը և ի՞նչ պայ ման նե րում  կա րող են  ապ-

րել:
3. Ո՞ր օր գա նի զմն  ե րն են կոչ վում նա խա կո րի զա վոր ներ:
4.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի սպո րը բակ տե րի այի կյան քում:

Նկ. 4 Բակտերիաների ձևերը
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§4. Նա խա կո րի զա վոր նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան 

տե սակ նե րը, դե րը բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում և 

մար դու կյ ան քում 

Բակ տե րի ա նե րին հա տուկ են կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րին բնո րոշ հատ-
կու թյուն նե րը` աճ, զար գա ցում, նյու թա փո խա նա կու թյուն, բազ մա ցում և այլն: 

Ը ստ սնն դա ռու թյան ե ղա նա կի՝ տար բեր վում են ավ տոտ րոֆ և հե տե-

րոտ րոֆ բակ տե րի ա ներ: 
Այն բակ տե րի ա նե րը, ո րո նք սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու-

թե րով, կոչ վում են հե տե րոտ րոֆ ներ: Դրա նց մե ծ մա սը սն վում է մե  ռած 
օր գա նի զմն  ե րի օր գա նա կան նյու թե րով և կոչ վում է սապ րո ֆիտ ներ կամ 
սապ րոտ րոֆ ներ: Հե տե րոտ րոֆ նե րի մե կ այլ խումբ սն վում է կեն դա նի օր-
գա նի զմն  ե րի օր գա նա կան նյու թե րով և կոչ վում է մա կա բույծ ներ: Սրանք 
հիմն  ա կա նում ախ տա ծին բակ տե րի ա ներ են: Այն բակ տե րի ա նե րը, ո րո նք 
սին թե զում են ի րե նց հա մար ան հրա ժե շտ օր գա նա կան նյու թեր, կոչ վում 
են ավ տոտ րոֆ բակ տե րի ա ներ: Դրա նց մի  մա սն ու նի կա նաչ գու նա նյութ` 
բակ տե րի ոք լո րո ֆիլ, ո րի շնոր հիվ օգ տա գոր ծում է ար ևի է ներ գի ան` կա-
տա րում է ֆո տո սին թեզ (ֆո տո սին թե տիկ ներ), իսկ մյուս նե րը չու նեն գու-
նա նյութ և յու րաց նում են քի մի  ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ ա ռա ջա-
ցած է ներ գի ան (քե մո սին թե տիկ ներ): 

Բակ տե րի ա նե րի մե ծ մա սի կեն սու նա կու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է 
թթ վա ծին: Դրա նք կոչ վում են աե րոբ (օ դա կյ աց) բակ տե րի ա ներ: Սա կայն 
կան բակ տե րի ա ներ, ո րո նք օ դի կա րիք չու նեն` ապ րում են ա ռա նց թթ-
ված նի, դրա նք հա մար վում են ա նաե րոբ (ա նօ դա կյ աց): Բակ տե րի ա նե րը 
հնա րա վոր է դի տել և ու սումն  ա սի րել խո տի ձո ղիկ բակ տե րի այի ման րա-
պատ րաս տու կի մի  ջո ցով: Լա բո րա տոր աշ խա տա նք նե րի բաժ նում դուք 
կծա նո թա նաք խո տի ձո ղի կի ստաց ման ե ղա նակ նե րին: 

 Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե ր

 Նա խա կո րի զա վոր նե րից կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րը (նկ. 5) պա րու-
նա կում են կա պույտ, կապ տա կա նաչ և կար մի ր գու նա նյու թեր: Ավ տոտ-
րոֆ են: Ա րագ բազ մա նա լով՝ կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րը քա ղց րա համ 
ջրե րում եր բե մն  ա ռա ջաց նում են ջրի «ծաղ կում»:

  Բակ տե րի ա նե րի դե րը բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում 

և մար դու կյ ան քում

 Մեծ է բակ տե րի ա նե րի դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում: Բակ-
տե րի ա նե րն ակ տիվ մաս նակ ցում են բնու թյան մե ջ նյու թե րի շր ջա նա ռու-
թյա նը:
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 Նե խում և փտում ա ռա ջաց նող բակ տե րի ա նե րը քայ քայում են բույ սե րի 
և կեն դա նի նե րի մն ա ցո րդ նե րի օր գա նա կան նյու թե րը` դրա նք վե րա ծե լով 
հու մու սի: Նեխ ման, փտ ման բակ տե րի ա նե րին ան վա նում են մո լո րա կի 
յու րօ րի նակ սա նի տար ներ: Ե թե չլի նե ին նեխ ման բակ տե րի ա նե րը, ա պա 
կա րճ ժա մա նա կում ամ բո ղջ եր կի րը կծա ծկ վեր բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
մա հա ցած մն ա ցո րդ նե րով:

 Մեծ օ գուտ են տա լիս հո ղի սապ րո ֆիտ բակ տե րի ա նե րը: Սրա նք փտած 
օր գա նա կան նյու թե րը վե րա ծում են հան քային նյու թե րի, ո րո նց հեշ տու-
թյա մբ կլա նում են բույ սե րի ար մատ նե րը: 

Ո րոշ բակ տե րի ա ներ բնակ վում և սն վում են մա րդ կա նց և կեն դա նի-
նե րի ա ղի նե րում: Դրա նք ա ղի նե րում վե րամ շա-
կում են սնուն դը և մե ր օր գա նիզ մի ն մա տա կա-
րա րում B և K վի տա մի ն ներ: 

Հո ղում ա զատ ապ րող ո րոշ բակ տե րի ա ներ 
օ դից կլա նում են ա զոտ և սին թե զում են բույ սե րի 
հա մար մատ չե լի ա զո տա կան մի ա  ցու թյուն ներ: 
Սինթեզման ըն թաց քում ան ջատ վում է է ներ գի ա, 
որը բակտերիաներն օգ տա գոր ծում են ի րե նց 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Օ դի ա զոտ 

կա պող բակ տե րի ա նե րից են նաև պա լա րա-

բակ տե րի ա նե րը, ո րո նք ապ րում են բակ լազ գի 
բույ սե րի ար մատ նե րի վրա: Պա լա րիկ նե րը բակ-
տե րի ա նե րի բջիջ նե րի կու տա կումն  եր են, ո րոնք 
ար մա տի մե ջ են թա փան ցում հո ղից: Դրա նք 
բույ սին մա տա կա րա րում են ա զո տի մատ չե լի 
մի  ա ցու թյուն ներ և մի  ա ժա մա նակ նրա նից ստա-
նում օր գա նա կան նյու թեր: Բույ սի մա հա նա լուց 
հե տո պա լա րա բակ տե րի ա նե րը մն ում են հո ղում 
և հո ղը հա րս տաց նում ա զո տա կան նյու թե րով 
(նկ. 6): Բակ տե րի ա նե րը լայ նո րեն օգ տա գո րծ-
վում են սնն դար դյու նա բե րու թյան մե ջ.  օրինակ՝ 
կաթ նա թթ վային բակ տե րի ա նե րը, սն վե լով կա-
թի մե ջ ե ղած շա քա րով, ա ռա ջաց նում են կաթ-
նաթ թու, ո րը կա թը թթ վեց նելով՝ փոխարկում է 
մածնի:

 Հայազ գի գիտ նա կան, պրո ֆե սոր Լ. Հ. Երզն-
կյ ա նին հա ջող վել է կաթ նա թթ վային բակ տե-
րի ա նե րի օգ նու թյա մբ ստա նալ «Նա րի նե» սնն-
դա նյու թը, ո րը շատ օգ տա կար է հատ կա պես 
ե րե խա նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան-

Նկ. 5 Կապտականաչ 
ջրիմուռ

Նկ. 6 Պալարաբակտե-
րիա ները լուպինի 
արմատների վրա
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դու թյուն նե րի բուժ ման հա մար: Ի դեպ, «Նա րի նե ն» հա մը նդ հա նուր ճա-
նաչ ման է ար ժա նա ցել աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում:

 Պան րի, կա րա գի ստա ցու մը նույն պես կապ ված է այդ բակ տե րի ա նե րի 
գոր ծու նե ու թյան հետ:

 Քա ցա խա թթ վային, կաթ նա թթ վային և սպիր տային խմոր ման բակ տե-
րի ա նե րի գոր ծու նե ու թյա մբ է պայ մա նա վոր ված բան ջա րե ղե նի թթ վե ցու-
մը, սի լո սի, գի նու և քա ցա խի ստա ցու մը: Բակ տե րի ա նե րը կի րառ վում են 
նաև ո րոշ նյու թե րի ար տադ րու թյու նում:

 Սա կայն ո րոշ բակ տե րի ա ներ վն աս են հա սց նում տն տե սու թյա նը: Այս-
պես` կան բակ տե րի ա ներ, ո րո նք քայ քայում են, փչաց նում սնն դա մթեր-

քը, ձկ նոր սա կան ցան ցե րը, գրա-
պա հոց նե րում պահ ված ձե ռագ րե րը: 
Դրանց դեմ պայ քա րե լու հա մար 
գրքե րը և ձե ռագ րե րն ախ տա հա նում 
են ծծմ բային գա զով, սնն դամ թեր քը 
չո րաց նում են` ապխ տում, աղ դնում, 
պա հա ծոյաց նում, պա հում սառ-
նա  րան նե րում: Սնն դամ թեր քի մե ջ 
ե ղած բակ տե րի ա նե րի սպոր նե րը 
ոչն չաց նե լու հա մար դրա նք ո րո շա կի 
ջեր մաս տի ճա նում հա տուկ տա րա-
նե րի մե ջ ե ռաց նում են և ա մուր փա-
կում, այդ վի ճա կում սնն դամ թե րք նե-
րը կա րող են եր կար պահ պան վել: 
Բազ մա թիվ բակ տե րի ա ներ ոչն չա-
նում են ար ևի ճա ռա գայթ նե րի ուղ-
ղա հայաց ազ դե ցու թյա մբ:

  Ախ տա ծին բակ տե րի ա ներ 

Ո րոշ բակ տե րի ա ներ՝ թա փան-
ցե լով մար դու և կեն դա նի նե րի օր-
գա նի զմ, ա ռա ջաց նում են հի վան-
դու թյուն ներ, ինչ պի սիք են, օրինակ, 
տի ֆը, խո լե րան, ժան տախ տը, ան-
գի նան, թո քախ տը (տու բեր կուլյ ոզ), 
բրու ցելյ ո զը և այլն:

Նշված հիվանդությունների հա-
րու ցիչները կարող են արագ բազմա-
նալ, տարածվել և առաջացնել 
համաճարակներ: 

Նկ. 7 Ախտածին բակտերիաներով 
վարակված բույսեր

Կիտրոնի 
պտուղ

Լոլիկի 
տերևներ և 

պտուղ
Տերևի բծավո-

րություն

Կարտոֆիլի 
օղակաձև փտում

Արմատի 
քաղցկեղ
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Ներկայումս  իրականացվում են պայքարի մի  շարք մի ջոցներ: Այս-
պես, հիվանդի սենյակը ախտահանում են քիմի ական նյութերով և 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով, վերահսկում են խմե լու 
ջրի աղբյուրներն ու սննդամթերքը, ջերմային մշակման են ենթարկում 
(եռացնում) հիվանդի անձնական օգտագործման իրերը: Հատուկ ուշա-
դրություն է դարձվում անձնական հիգիենայի մի ջոցառումն երին և այլն:

 Գոյու թյուն ու նեն նաև բույ սե րի հի վան դու թյուն ներ ա ռա ջաց նող բակ-
տե րի ա ներ (կա ղամ բի և կար տո ֆի լի սև փտում, բծա վո րու թյուն, խամ րու-
թյուն) (նկ. 7):

 Հի շե՛ք

 Պա լա րա բակ տե րի ա ներ, կաթ նաթ թու, ախ տա ծին բակ տե րի ա ներ, քե մո սին-
թեզ, աե րոբ և ա նաե րոբ բակ տե րի ա ներ, հա մա կե ցու թյուն:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Ինչ պե՞ս են սն վում և բազ մա նում բակ տե րի ա նե րը:
2. Ո՞ր բակ տե րի ա նե րն են կոչ վում հե տե րոտ րոֆ, իսկ ո րո՞նք՝ ավ տոտ րոֆ:
3. Ո՞ր բակ տե րի ա նե րն են կոչ վում աե րոբ ներ, իսկ ո րո՞նք` ա նաե րոբ ներ:
4. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն բակ տե րի ա նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
5. Ի՞նչ հի վան դու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում բակ տե րի ա նե րը:
6. Պայ քա րի ի՞նչ մի  ջոց ներ գի տեք ախ տա ծին բակ տե րի ա նե րի դեմ:

Հե տա քր քիր է

  Բակ տե րի ա նե րը, ինչ պես բո լոր օր գա նի զմն  ե րը, բազ մա նում են, սա կայն 

շատ ա վե լի ա րագ: Ման րա դի տա կային չա փի ցու պի կա ձև կամ գն դա ձև 

բակ տե րի ան կիս վում է եր կու մա սի. դրան ցից յու րա քան չյու րը նո րից է 

բա ժան վում և այս պես շա րու նակ: 12 ժա մում մե կ բակ տե րի այից ա ռա ջա-

նում է մոտ 17 մլն բակ տե րի ա: Բա րե բախ տա բար, ինչ ա րա գու թյա մբ որ 

բազ մա նում, նույն ա րա գու թյա մբ էլ ոչն չա նում են:

Լրացրեք աղյուսակը

Բակտերիաների նշանակությունը Վնասակար 

բակտերիաների 

դեմ պայքարի 

մի ջոցները

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար
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II  Սնկե րի

     թա գա վո րո ւթյո ւն 

§5. Սն կե րի թա գա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թա գի րը,  

կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Սն կե րը տա րած ված են ա մե  նուր` հո ղում, ջրում, խո նավ պա տե րի ու 
քա րե րի վրա, բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և մա րդ կա նց օր գա նիզ մն երում, 
նույ նի սկ օ դում: Հայտ նի է սն կե րի մոտ 100 հա զար տե սակ: Գոյու թյուն 
ու նեն մի  աբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ սն կեր: Բո լոր սն կե րի բջիջ նե րում կա ձևա-
վոր ված կո րիզ, ուս տի պատ կա նում են կո րի զա վոր նե րի վեր նա թա գա վո-
րու թյա նը:

Սն կե րը քլո րո ֆիլ չու նեն, սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե-
րով, հետ ևա բար, նրա նք հե տե րոտ րոֆ են: Սն կե րի մար մի  նը կա զմ ված է 
թե լե րից` հի ֆե րից: Հի ֆե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է մի  ցել կամ սն կա-

մար մի ն: Մի ցե լը կա րող է ա ռա ջաց նել բոր բոս, իսկ գլ խար կա վոր սն կե-
րում` կե ղծ հյուս վա ծք` գլ խա րկ և ո տիկ, ո րը կոչ վում է պտ ղա մար մի ն:

Սն կե րի մի  մա սն ապ րում է ոչ կեն դա նի օր գա նա կան նյու թե րի հաշ վին` 
մա հա ցած օր գա նի զմն  ե րի, գո մաղ բի և տար բեր սնն դամ թե րք նե րի վրա 
ու հա ճախ քայ քայում է դրա նք: Այդ պի սի սն կե րը կոչ վում են սապ րո ֆիտ-

ներ (սապ րոտ րոֆ ներ): Սապ րո ֆիտ են գլ խար կա վոր սն կե րի մե ծ մա սը, 
բոր բո սա սն կե րը, խմո րա սն կե րը (նկ. 8): Շատ սն կեր ապ րում են կեն դա-

Նկ. 8 Սապրոֆիտ սնկեր

1. Գլխարկավոր սունկ, 2. Բորբոսասունկ, 3. Խմորասունկ

1 2 3
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նի օր գա նի զմն  ե րի վրա և ա ռա ջաց նում են տար բեր հի վան դու թյուն ներ, 
դրա նք հա մար վում են մա կա բույծ ներ: Սն կե րը բազ մա նում են սպոր նե-
րով:

Սն կե րի օր գա նիզ մն երում զու գա կց վում են բույ սե րին և կեն դա նի նե-
րին բնո րոշ մի  շա րք հատ կա նիշ ներ: Սն կե րի օրգանիզմն երում բույ սե րին 
նման հատ կա նիշ նե րն են. ա ճում են ամ բո ղջ կյ ան քում և սնուն դը ոչ թե 
կուլ են տա լիս, այլ նե րծ ծում լուծ ված նյու թե րի ձևով, ի րե նց մա րմն  ի ամ-
բո ղջ մա կե րե սով, ու նեն լավ ար տա հայտ ված բջ ջա պատ, ան շա րժ են:

Սն կե րի կեն դա նա կան բնույ թի հատ կա նիշ նե րն են. բջ ջա պա տի հիմ-
նա կան նյու թը խի տի նն է, չու նեն քլո րո ֆի լի հա տիկ ներ, ֆո տո սին թեզ 
չեն կա տա րում և սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով, ի րե նց 
մարմն  ում կու տա կում են գլի կո գեն կեն դա նա կան օս լա, ար տա զա տում 
են մի  զա նյութ: 

Այս բո լո րի հի ման վրա սն կե րն ա ռա նձ նաց վում են որ պես կեն դա նի 
օր գա նի զմն  ե րի հա տուկ թա գա վո րու թյուն:

 Գլ խար կա վոր սն կե ր

 Բո լո րին ծա նոթ ու տա րած ված են գլ խար կա վոր սն կե րը: Տաք և խո-
նավ ե ղա նա կին, հատ կա պես ամ ռան վեր ջին և աշ նան սկզ բին դաշ տե-
րում, ան տառ նե րում հան դի պում են բազ մա թիվ գլ խար կա վոր սն կեր: 
Դրան ցից են սպի տակ սուն կը, շեկ լի կը, շամ պի նի ո նը, յու ղա սուն կը, կոճ-
ղա սուն կը, աղ վե սա սուն կը,  ճան ճաս պա նը, դժ գույն պո գան կան և այլն 
(նկ. 9): Գլ խար կա վոր սն կե րը կա զմ ված են սն կա մա րմն  ից և պտ ղա-

Նկ. 9 Թունավոր (վերևի շարքում) և ուտելի (ներքևի շարքում) սնկեր

Կեղծ 
կոճղասունկ

Դժգույն 
պոգանկա

Ճանճասպան

Կարմրագլուխ սունկՇամպինիոն Շեկլիկ Աղվեսասունկ
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մարմն   ից: Սն կա մար մի  նը կա զմ-
ված է բազ մաբ ջիջ ան գույն թե լե-
րից` հի ֆե րից, և գտնվում է հո ղի 
տակ: Պտղա մար մի  նը կա զմ ված 
է գլխար կից և ո տի կից, ո րո նք 
գտնվում են հո ղից դուրս, բա ցա-
ռու թյա մբ գետ նա սն կի, մոր խի և 
մար կե ղի (նկ. 10): Այս տե ղից էլ 
ա ռա ջա ցել է նրա նց ան վա նու մը` 
գլ խար կա վոր սն կեր: Գլ խար կի 
ձևը և գույ նը բազ մա զան են: 

Գլ խար կա վոր սն կե րի գլ խի 
տակ` խո ղո վակ նե րում, թի թե ղիկ-
նե րի վրա ա ռա ջա նում են մի  լի ո-
նա վոր սպոր ներ, ո րոն ցով սն կե րը 
բազ մա նում են (նկ.11): 

Ս պոր նե րը տա րած վում են քա-
մու, մի  ջատ նե րի, սկյ ուռ նե րի և այլ 
կեն դա նի նե րի ու մա րդ կա նց մի  ջո-
ցով: Սպոր նե րը կեն դա նի նե րի մար-
սո ղա կան հա մա կար գում չեն մա րս-
վում և դուրս են գա լիս կղան քի հետ: 
Ընկ նե լով օր գա նա կան նյու թե րով 
հա րուստ, խո նավ ու տաք հո ղի մե ջ` 
ծլում և ա ռա ջաց նում են սն կա մա րմ-
նի թե լիկ ներ, ո րոն ցից էլ ձևա վոր-
վում է մի  ցել (նկ. 11):

Սն կա մար մի  նը, մե ծ քա նա կու-
թյա մբ սնն դա նյու թեր կու տա կե լով, 
ան ձր ևոտ և տաք օ րե րին ա ռա ջաց-
նում է պտ ղա մար մի ն: Հետ ևա բար, 
գլ խար կա վոր սն կե րը սն վում են` 
կլա նե լով հո ղում գտն վող նյու թե-
րը` ջուր, հան քային ա ղեր և օր գա-
նա կան նյու թեր:

 Կան գլ խար կա վոր սն կեր, ո րոնք 
ա ճում  են ծա ռե րի ար մատ   նե րի 
շրջանում: Տար բեր  օր գա նի զմն  ե-
րի մի  ջև  այդ պիսի օգ տա  կար կա պը 
կոչվում է հա մա կե ցու թյուն (սիմ բի-

Նկ. 10 Գլխարկավոր սունկ

1. Գլխարկ,  2. Ոտիկ,  3. Սնկամարմի ն

1

2

3

Նկ. 11 Գլխարկավոր սնկերի 
բազմացումը

Նկ. 12 Միկորիզա (սնկերի և ծառի 
արմատների համակեցություն)
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ոզ) (նկ. 12): Սն կի մի  ցե լի և ծա ռի ար մատ նե րի հա մա կե ցու թյան այս ձևը 
կոչ վում է մի  կո րի զա (հուն. մի  կոս - սունկ և րի զա - ար մատ):

 Հայաս տա նի մար գա գե տին նե րում, լեռ նե րում, Ա րա գա ծի լան ջե րին, 
հար թա վայ րե րում և ան տառ նե րում շատ տա րած ված են շամ պի նի ո նը, 
շեկ լի կը, յու ղա սուն կը, կոճ ղա սուն կը: Կան նաև թու նա վոր սն կեր` դժ գույն 
պո գան կա, կե ղծ կոճ ղա սունկ և այլն:

  Բոր բո սա սն կեր և խմո րա սն կեր

 Շատ հա ճախ բան ջա րե ղե նի, 
հա ցի, օր գա նա կան նյու թե րի մն ա-
ցո րդ նե րի վրա հան դի պում են 
տար բեր գույ նի բոր բո սա սն կեր` 
մու կոր, պե նի ցիլ և այլն:

 Բոր բո սա սն կե րի սն կա մար մի  նը 
կա զմ ված է բա րակ, ան գույն թե-
լե րից` հի ֆե րից, ո րո նք ա րա գո րեն 
ա ճում են, ճյու ղա վոր վում և ա ռա-
ջաց նում բոր բոս (նկ. 13):

 Պե նի ցիլ սն կից ստա նում են պե-
նի ցի լին, ո րը բժշ կու թյան մե ջ օգ-
տա գո րծ վում է որ պես հա կա բոր-
բո քային մի  ջոց:

Խ մո րա սն կե րը մի  աբ ջիջ, ձվա ձև 
սն կեր են:  Խմո րա սն կե րն ապ րում 
են շա քար պա րու նա կող հե ղուկ նե-
րում, ո րի հա մար կոչ վում են նաև 
շա քա րա սն կեր: Նրա նք շա քա րը 
վե րա ծում են սպիր տի և ած խա թթու գա զի:

Դ րոժ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար թթ վա ծին ան հրա  ժեշտ չէ: 
Խմո րա սն կե րը բազ մա նում են բող բոջ ման ե ղա նա կով (նկ. 14):

 Հի շե՛ք

 Հիֆ, մի  ցել, պտ ղա մար մի ն, գլի կո գեն, մի  զա նյութ, մի  կո րի զա, սն կա մար մի ն, 
մու կոր, պե նի ցիլ, շա քա րա սն կեր:

Նկ. 13 Բորբոսասնկեր

Նկ. 14 Խմորասունկ
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 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Ի՞նչ ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ ու նեն և ինչ պե՞ս են սն վում սն կե րը:
2. Ո րո՞նք են սն կե րի բու սա կան և կեն դա նա կան բնույ թի հատ կա նիշ նե րը:
3. Ի՞նչ կազ մու թյուն ու նեն գլ խար կա վոր սն կե րը և ինչ պե՞ս են բազ մա նում:
4. Ի՞նչ է մի  կո րի զան:
5. Ի՞նչ թու նա վոր և ու տե լի սն կեր գի տեք:
6. Ինչ պե՞ս են բազ մա նում բոր բո սա սն կե րը և ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն:
7. Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նեն խմո րա սն կե րը, ինչ պե՞ս են բազ մա նում և ի՞նչ նշա նա-

կու թյուն ու նեն:
Լրացրեք աղյուսակը

Սնկերի նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար

§6. Սն կե րի դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում: 

Պայ քար մա կա բույծ սն կե րի դե մ

Գլ խար կա վոր սն կե րի մե ջ կան ու տե լի և թու նա վոր տե սակ ներ: Սպի-
տակ սուն կը (թն ջուկ), կա րմ րագ լուխ սուն կը, կե չա սուն կը, շեկ լի կը, 
շամ պի նի ո նը ու տե լի սն կեր են, մի  նչ դեռ դժ գույն պո գան կան, կար մի ր 
ճան ճաս պա նը, լե ղի սուն կը, կե ղծ աղ վե սա սուն կը, կե ղծ կոճ ղա սուն կը 
թու նա վոր են (նկ. 9): Անհ րա ժե շտ է տար բե րել, չշ փո թել թու նա վոր և ու-
տե լի սն կե րը: Ո րոշ ու տե լի և թու նա վոր սն կեր մա սա մբ նման են մի  մյա նց:

 Մոր խա սուն կը, մոր կե ղա սուն կը, սպի տակ սուն կը և մի  քա նի այլ սն-
կեր ու տե լու հա մար այն քան էլ նպա տա կա հար մար չեն: Դրա նք ե փե լուց 
ա ռաջ հար կա վոր է եր կու ան գամ ե ռաց նել և ջու րը թա փել: Ջրի հետ հե-
ռա նում են սն կե րի մե ջ ե ղած թու նա վոր նյու թե րը: Ե թե սուն կը ծա նոթ չէ 
կամ կաս կա ծե լի է, չպե տք է հա վա քել:

 Հա սու նա ցած, հին սն կե րը նույն պես կա րող են թու նա վոր լի նել: Գլ-
խար կա վոր սն կե րի սնն դային ար ժե քը շատ մե ծ է: 

 Մա կա բույծ սն կեր

 Մա կա բույծ սն կե րն ապ րում ու սն վում են բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և 
մա րդ կա նց օր գա նի զմն  ե րում: Դրան ցից են մրի կա սուն կը, հա բե թա սուն-
կը, ժան գա սուն կը, կար տո ֆի լի սև փտում հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նող 
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սուն կը և ֆի տոֆ տո րը, կոկ ռո շե նու սպի տակ ալ րա ցող, մար դու և կեն դա-
նի նե րի մաշ կային հի վան դու թյուն ներ ա ռա ջաց նող և շատ ու րիշ սն կեր:

Մ րի կը (նկ. 15),  ժան գա սուն կը (նկ. 16),  հա բե թա սուն կը (նկ. 17) մա-
կա բույծ սն կեր են: Մրի կը տա րած ված է հա ցա հա տի կային բույ սե րի մե ջ, 
ժան գա սուն կը վա րա կում է բույ սե րի ցո ղուն նե րը և տե րև նե րը, իսկ հա բե-
թա սունկը մա կա բու ծում է ծա ռե րի վրա:

Սն կե րի նշա նա կու թյու նը: Գոյու թյուն ու նեն օգ տա կար և վն ա սա կար 
սն կեր: Օգ տա կար սն կե րից են խմո րա սն կե րը, մի  կո րի զա ա ռա ջաց նող 
սն կե րը, պե նի ցի լը, ու տե լի սն կե րը և այլն:

Սն կե րը մե ծ դեր են կա տա րում բնու թյան մե ջ նյու թե րի քայ քայ ման, 
հու մու սի ա ռա ջաց ման գոր ծում: Հո ղում ա ճող սն կե րը կար ևոր են հո ղա-
գոյաց ման հա մար: Խմո րա սն կե րը պա րու նա կում են մե ծ քա նա կու թյա մբ 
վի տա մի ն ներ և օգ տա գո րծ վում են սնն դի, բժշ կու թյան մե ջ և որ պես կե-
րակ րա մի  ջոց: Խմո րա սն կե րը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նեն գա րեջ րի, գի նու, 
հա ցա թխ ման ար տադ րու թյուն նե րում, բա ցի այդ, ո րոշ սն կեր հա կա բի ո-
տիկ նե րի և վի տա մի ն նե րի ստաց ման աղ բյուր են:

Նկ. 15 Մրիկով վարակված 
բույսեր

Նկ. 16 Ժանգասունկ Նկ. 17 Հաբեթասնկով 
վարակված ծառ
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 Կան սն կեր, ո րո նք որպես կենսաբանական 
պայքարի մի ջոց օգ տա գո րծ վում են գյու ղա տն տե-
սա կան վն ա սա տու նե րի դեմ: Շատ գլ խար կա վոր 
սն կեր, բոր բո սա սն կեր պա րու նա կում են ար ժե-
քա վոր սպի տա կուց ներ, ճար պեր և օգ տա գո րծ-
վում են մա րդ կա նց, կեն դա նի նե րի սնն դի մե ջ:

 Գոյու թյուն ու նեն նաև վն ա սա կար սն կեր, 
ո րոնք փչաց նում են սնն դամ թեր քը, նվա զեց-
նում հա ցա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը, ա ռա-
ջաց նում մա րդ կա նց, կեն դա նի նե րի ու բույ սե րի 
հի վան դու թյուն ներ: Հատ կա պես տա րած ված են 
մարդկանց բե րա նա բո րբ, ե ղունգ նե րի, մա զե րի, 
շն չու ղի նե րի, մաշ կի հի վան դու թյուն ներ ա ռա-
ջաց նող սն կե րը: Հայտ նի են նաև բույ սե րի մա-
կա բույծ սն կեր՝ կար տո ֆի լի ֆի տոֆ տո րա, սպի-
տակ բծա վո րու թյուն և ալ րա ցող ա ռա ջաց նող 
սն կեր (նկ. 18): Սն կե րը քայ քայում են նաև ծա ռե-
րի բնա փայ տը, վն աս հա սց նում ան տա ռար դյու-
նա բե րու թյա նը, փչաց նում գր քե րը և այլն:

 Մա կա բույծ սն կե րի դեմ պայ քա րում են կեն -
սա բա նա կան, քի մի  ա կան և մե  խա նի կական 
մի  ջոց նե րով: Մրիկի դեմ պայքարելու հա մար 
անհրաժեշտ է սերմե րը ցանելուց առաջ ախ տա-
հանել ֆորմալինի թույլ լուծույթով: Հաբեթասնկի 
դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է սնկի 
պտղամարմի նը պոկել ծառից և այրել: Հայաս-
տա նի Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի  այի 
ա կա դե մի  կոս Լ. Լ. Օ սի պյ ա նը զգա լի ա վա նդ ու նի 
սնն դամ թեր քի վրա վն ա սա կար սն կե րի ու սում-
նա սիր ման բնա գա վա ռում:

Հի շե՛ք

Մ րիկ, ժան գա սունկ, հա բե թա սունկ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Ո՞ր սն կե րն են կոչ վում մա կա բույծ, և ինչ պե՞ս են բույ սե րը վա րակ վում այդ սն-

կե րով:
2. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն սն կե րը:
3. Ինչ պե՞ս պայ քա րել մա կա բույծ սն կե րի դեմ:

Նկ. 18 Բույսերի 
հիվանդություն 

հարուցող սնկեր

Կարտոֆիլի 
ֆիտոֆտորա

Գետնամորու 
սպիտակ 

բծավորություն

Վարունգի ալրացող
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 ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ  ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

§7. Բույ սե րի թա գա վո րու թյան ընդ հա նուր բնու թա գի րը, 

դա սա կար գու մը

 Բույ սե րը հան դի պում են ա մե  նուր` ամ բո ղջ երկ րով մե կ: Բո լոր բույ-
սե րին հատ կան շա կան են մի  շա րք ընդ հա նուր հատ կու թյուն ներ: Գրե թե 
բո լոր բույ սե րը վա րում են ան շա րժ կեն սա կե րպ, ու նեն քլո րո ֆիլ և ըն-
դու նակ են լույ սի ազդեցության տակ ա նօր գա նա կան նյու թե րից ստեղ ծել 
օր գա նա կան նյու թեր: Դա է պատ ճա ռը, որ բո լոր բույ սե րը պատ կա նում 
են (մի  ա վոր վում են) մե կ թա գա վո րու թյան` բույ սե րի թա գա վո րու թյա նը:

 Բույ սե րի ա մե  նա մե ծ խմ բա վո րու մը թա գա վո րու թյունն է, ո րը մտ նում 
է կո րի զա վոր նե րի վեր նա թա գա վո րու թյան և բջ ջային օր գա նի զմն  ե րի 
կայս րու թյան մե ջ: Բույ սե րի թա գա վո րու թյու նը բա ժան վում է եր կու են-
թա թա գա վո րու թյուն նե րի` ստո րա կա րգ և բա րձ րա կա րգ բույ սե րի: Են-
թա թա գա վո րու թյուն նե րն ի րե նց մե ջ ընդ գր կում են ա ռան ձին բա ժին ներ: 
Ստո րա կա րգ բույ սե րի են թա թա գա վո րու թյան մե ջ մտ նում են ջրի մուռ նե-
րը, իսկ բա րձ րա կա րգ բույ սե րի են թա թա գա վո րու թյան մե ջ` մա մուռ նե րը, 
պտեր նե րը, ձի ա ձե տե րը, գետ նա մուշ կե րը, մե ր կա սեր մե  րը և ծած կա սեր-
մե  րը (նկ. 19): 

Ս տո րա կա րգ բույ սե րը չու նեն իս կա կան հյուս վա ծք ներ, մա րմն  ի տար-
բե րակ ված վե գե տա տիվ օր գան ներ (ար մատ և ըն ձյուղ), ծա ղիկ և պտուղ: 
Այդ բույ սե րը կոչ վում են թա լո մա վոր ներ: Ջրի մուռ նե րը ստո րա կա րգ բույ-
սեր են: Բա րձ րա կա րգ բույ սե րի մե ծ մա սն ու նի լավ զար գա ցած, տար բե-
րակ ված օր գան ներ (ար մատ և ըն ձյուղ): Այլ կե րպ կոչ վում են ցո ղու նա-

տեր ևա վոր ներ: Մա մուռ նե րը, գետ նա մուշ կե րը, ձի ա ձե տե րը և պտեր նե րը 
բազ մա նում են սպոր նե րով: Դրա նք պատ կա նում են բա րձ րա կա րգ սպո-
րա վոր նե րին: Մեր կա սեր մե  րը և ծած կա սեր մե  րը բա րձ րա կա րգ սե րմն  ա-
վոր բույ սեր են: Բա րձ րա կա րգ բույ սե րից մի  այն ծած կա սեր մե  րն ու նեն 
ծա ղիկ, ո րի հա մար կոչ վում են ծաղ կա վոր բույ սեր: 

Այն բույ սե րը, ո րո նց մշա կու թյա մբ զբաղ վում է մար դը, կոչ վում են մշա-

կո վի բույ սեր: Իսկ այն բույ սե րը, ո րո նց մշա կու թյա մբ մար դը չի զբաղ վում, 
կոչ վում են վայ րի բույ սեր: Վայ րի բույ սե րը հան դի պում են բնու թյան մե ջ, 
իսկ մշա կո վի բույ սե րը մար դիկ ա ճեց նում են այ գի նե րում, բան ջա րա նոց-
նե րում և դաշ տե րում:

Մ շա կո վի բույ սե րից են ցո րե նը, գա րին, ե գիպ տա ցո րե նը, ո լո ռը, լո բին, 
կար տո ֆի լը, կա ղամ բը, գա զա րը, խն ձո րե նին, բա լե նին, խա ղո ղը, վու շը, 
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Նկ. 19 Բույսերի բաժինները: Ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր

Ծածկասերմե ր

Մերկասերմե ր

Պտերանմաններ

Մամուռներ

Ջրիմուռներ
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բամ բա կե նին, վար դը, մե  խա կը և այլն: Բո լոր մշա կո վի բույ սե րն ու նեն 
ի րե նց վայ րի նախ նի նե րը:

 Վայ րի բույ սե րն ա վե լի դի մաց կուն են, քան մշա կո վի նե րը: Մշա կո վի 
բույ սե րը պա հան ջում են հա տուկ մշա կում և խնա մք:

 Ծած կա սեր մե  րը բա ժան վում են դա սե րի (երկ շա քի լա վոր ներ և մի  ա-
շա քի լա վոր ներ), դա սե րը` կար գե րի (կա պա րազ գի ներ, դաշ տավ լու կազ-
գի ներ և այլն), կար գե րը` ըն տա նիք նե րի (խա չա ծաղ կա վոր ներ կամ կա-
ղամ բազ գի ներ, վար դազ գի ներ, հա ցազ գի ներ և այլն), ըն տա նիք նե րը` 
ցե ղե րի (կա ղա մբ), իսկ ցե ղե րը` տե սակ նե րի (կա ղա մբ վայ րի): Հետ ևա-
բար, կար գա բա նա կան փոք րա գույն մի  ա վո րը տե սա կն է: 

Ի նչ պես նկա տե ցիք, տե սա կին տր վում է կրկ նա կի ան վա նում, ըստ ո րի 
նշ վում է սկզ բում ցե ղի, ա պա տե սա կի ան վա նու մը (կա ղա մբ վայ րի): Ըն-
դուն ված է բույ սե րն ան վա նել լա տի նե րե նով, որն ըն դու նե լի և հաս կա նա-
լի է ամ բո ղջ աշ խար հի կեն սա բան նե րին: Բույ սե րի դա սա կա րգ ման բնա-
գա վա ռում մե ծ աշ խա տա նք է կա տա րել աշ խար հա հռ չակ հայ գիտ նա կան, 
ա կա դե մի  կոս Ար մե ն Լևո նի Թախ տա ջյա նը: Բու սա բա նու թյան զար գաց-
ման գոր ծում մե ծ նե րդ րում ու նեն նաև գիտ նա կան ներ Կ. Ա. Տի մի  րյազ ևը, 
Ս. Գ. Նա վա շի նը, Ն. Ի. Վա վի լո վը, Մ. Ք. Չայլ ախյա նը և ուրիշ ներ:

 Հի շե՛ք 

Ս տո րա կա րգ և բա րձ րա կա րգ բույ սեր, մշա կո վի և վայ րի բույ սեր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո րո՞նք են բո լոր բույ սե րին բնու թագ րա կան հիմն  ա կան հատ կու թյուն նե րը:
2.  Բույ սե րի դա սա կա րգ ման ի՞նչ մի  ա վոր ներ գի տեք:
3.  Ո՞րն է բույ սե րի կար գա բա նա կան ա մե  նա փո քր մի  ա վո րը:
4.  Ո րո՞նք են ստո րա կա րգ բույ սե րը: Ստո րա կա րգ բույ սե րի ի՞նչ խմ բեր գի տեք:
5.  Ո րո՞նք են բա րձ րա կա րգ բույ սե րը: Ի՞նչ բա րձ րա կա րգ բույ սեր գի տեք:
6.  Ո՞ր բույ սե րն են կոչ վում վայ րի, ո րո՞նք` մշա կո վի:
7.  Ո՞ր բույ սե րն են կոչ վում սպո րա վոր ներ, ո րո՞նք` սե րմն  ա վոր ներ:
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III Ստո րա կա րգ բույ սե րի 

       են թա թա գա վո րու թյուն 

§8. Ջրի մուռ նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, 

բազ մա զա նու թյու նը 

Ջ րի մուռ նե րը ստո րա կա րգ բու սա կան օր գա նի զմն  եր են, ծա գել են մի -
լի ո նա վոր տա րի ներ ա ռաջ: Ջրի մուռ նե րի մե ծ մա սը բնակ վում է ջրում, 
որ տե ղից և ծա գել է դրա նց ա նու նը` ջրի մուռ: Ապ րե լով գրե թե ան փո փոխ 
ջրային մի  ջա վայ րում` ջրի մուռ նե րի ա ռան ձին խմ բեր` կա նաչ, գո րշ, կար-

մի ր, պահ պան վել են ա ռա նց է ա կան փո փո խու թյուն նե րի: Ջրի մուռ ներ 
հան դի պում են ծո վե րում և քա ղց րա համ ջրե րում, ինչ պես նաև խո նավ 
հո ղում, ծա ռե րի կեղ ևների վրա և այլուր:

 Գոյու թյուն ու նեն շատ փո քր ու մի  նչև 300 մ և ա վե լի եր կա րու թյա մբ 
ջրի մուռ ներ: Ջրի մուռ նե րի մի  մա սը լո ղում է ջրի մա կե րե սին, մյուս մա-
սը` լու սա թա փա նց ջրա շեր տե րում, ո րոշ ջրի մուռ ներ էլ պար զա պես հա-
տա կաբ նակ են: Հայտ նի են մի  աբ ջիջ (ք լա մի  դո մո նադ, քլո րե լա), գա ղու-

թային (պլև րո կոկ) և բազ մաբ ջիջ (ս պի րո գի րա, ու լոտ րի քս, կլա դո ֆո րա, 
լա մի  նա րի ա և այլն) ջրի մուռ ներ: Ջրի մուռ նե րի կար ևոր ա ռա նձ նա հատ-
կու թյու նը կա նաչ գու նա նյութն (ք լո րո ֆիլ) է, ո րը գտն վում է նրա նց հա-
տուկ կազ մա վո րումն  ե րում` քրո մա տո ֆոր նե րում (հուն. քրո մա - գույն, 
ֆո րոս - կրել): Քրո մա տո ֆո րում  կա տար վում է ֆո տո սին թեզ: Ջրի մուռ-
նե րն ի րե նց ֆո տո սին թե զի ան հրա ժե շտ նյու թե րը (ջ րում լուծ ված հան-
քային ա ղեր, ած խաթ թու գազ) մի  ջա վայ րից ստա նում են ամ բո ղջ մա րմն  ի 
մա կե րե սով: Ջրի մուռ նե րը շն չա ռու թյան հա մար ան հրա ժե շտ թթ վա ծի նը 
նույն պես ստա նում են ջրից: Քլո րե լան (կա նա չուկ), քլա մի  դո մո նա դն ու-
նեն մե կ, սպի րո գի րան` մե կ կամ եր կու, իսկ գո րշ ջրի մուռ նե րը` մի  քա նի 
քրո մա տո ֆոր:

Ք րո մա տո ֆո րում, բա ցի քլո րո ֆի լից, հա ճախ լի նում են նաև այլ գու-
նա նյու թեր: Ջրի մուռ նե րի մար մի  նը մաս նատ ված չէ ա ռան ձին հյուս վա ծք-
նե րի և վե գե տա տիվ օր գան նե րի. այն ամ բող ջա կան է և կոչ վում է թա լոմ:

Ջ րի մուռ նե րը բազ մա նում են ինչ պես ան սեռ, այն պես էլ սե ռա կան 
ե ղա նա կով:

 Հայտ նի են կա նաչ, գո րշ և կար մի ր ջրի մուռ ներ (նկ. 20):
 Մի աբ ջիջ կա նաչ ջրի մուռ ներ: Մի աբ ջիջ ջրի մուռ նե րի մար մի  նը 

կազմ  ված է մե կ բջի ջից, ո րում ըն թա նում են կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո-
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լոր պրո ցես նե րը` սնն դա ռու-
թյուն, շն չա ռու թյուն, բազ մա-
ցում: Քա ղց րա համ ջրե րում 
մի  աբ ջիջ ջրի մուռ նե րից տա-
րած ված են քլա մի  դո մո նա դը, 
քլո րե լան (կա նա չուկ):

 Գար նա նը, երբ օ րե-
րը տա քա նում են, հա ճախ 
ճամփեզրյա ջրա փո սե րում, 
լճակ նե րում, ջրամ բար նե րում 
ջու րը կա նաչ գու նա վո րում է 
ստա նում: Նման դեպ քե րում 
ա սում են, թե ջու րը «ծաղ կե լ» 
է: Դա բա ցա տր վում է այդ 
վայ րե րում քլա մի  դո մո նա դի և 
այլ մի  աբ ջիջ կա նաչ ջրի մուռ-
նե րի կու տակ մա մբ, ո րով և 
պայ մա նա վոր ված է ջրի կա-
նաչ գույ նը:

Ք լա մի  դո մո նա դ: Հան դի պում է ոչ 
մի  այն ջրա փո սե րում ու ջրամ բար նե-
րում, այլև ծան ծա ղուտ նե րում, խո-
նավ հո ղե րում:

«Ք լա մի  դո մո նա դ» հու նա  րեն նշա-
նա կում է պար զա գույն օր գա նիզմ, 
ո րը ծա ծկ ված է «հա գուս տո վ»` թա-
ղան թով: Քլա մի  դո մո նա դը լավ 
երևում է ման րա դի տա կով (նկ. 21):

Ք լա մի  դո մո նա դը տան ձա ձև է, 
շար ժուն, առջ ևի ծայ րը` սրա ցած, որ-
տեղ ու նի եր կու հա վա սար մտ րակ, 
ո րո նց օգ նու թյա մբ շա րժ վում է (նկ. 21):

Ք լո րե լա (կա նա չուկ): Շատ է տա-
րած ված քա ղց րա համ ջրե րում, ծա-
ռե րի կեղ ևների վրա, խո նավ հո ղում 
և այ լուր: Քլո րե լան մի  աբ ջիջ, փոք-
րիկ, գն դա ձև, ա ռա նց մտ րակ նե րի կա նաչ ջրի մուռ է (նկ. 22):

Պլև րո կոկ: Հան դի պում է ծա ռե րի կեղ ևների, պա տե րի, քա րե րի, խո-
նավ հո ղի վրա: Ա ռա ջաց նում է կա նաչ փառ (նկ. 23): Պլև րա կո կը հա ճախ 
ան դա մակ ցում է քա րա քո սե րի թա լո մի ն` սն կե րի հետ հա մա կեց ված:

Նկ. 20 Ջրիմուռներ

Նկ. 21 Քլամի դոմոնադի 
կառուցվածքը 

1. Մտրակներ,  2. Ցիտոպլազմա, 
3. Կորիզ, 4. Քրոմատոֆոր 

Կանաչ Կարմի ր Գորշ

1

2
3

4
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 Բազ մաբ ջիջ կա նաչ ջրի մուռ ներ: Ջրամ բար նե րում հա ճախ կա րե լի է 
տես նել վառ կամ մուգ կա նաչ, նուրբ թե լան ման կու տա կումն  եր: Դրանք 
թե լան ման, բազ մաբ ջիջ կա նաչ ջրի մուռ ներ են, ո րոն ցից են, օ րի նակ` 
սպի րո գի րան, ու լոտ րիք սը  և այլն:

Ս պի րո գի րայի ցի տոպ լազ մայում` բջ ջա պա տի տակ, գտն վում է կա նաչ, 
պա րու րա ձև ժա պա վե նի տե սք ու նե ցող քրո մա տո ֆո րը, ո րից էլ ջրի մու ռը 
ստա ցել է իր ան վա նու մը (նկ. 24): 

Ու լոտ րիք սի թա լո մը թե լա ձև է, չի ճյու ղա վոր վում, կա զմ ված է մի  շա րք 
մի  ան ման կա նաչ բջիջ նե րից: Հիմ քում ու նի ան գույն բջիջ, ո րով կպչում է 

ստո րջ րյա քա րե րի և այլ ա ռար-
կա նե րի (նկ. 25): 

Ջ րի մուռ նե րի նշա նա կու-

թյու նը: Ջրի մուռ նե րը մե ծ նշա-
նա կու թյուն ու նեն բնու թյան մե ջ 
և մար դու կյ ան քում: Ֆո տո սին-
թե զի շնոր հիվ ջրի մուռ նե րը 
ջու րը մաք րում են ած խաթ թու 
գա զից, հա րս տաց նում թթ ված-
նով` ա պա հո վում ջրում ապ-
րող կեն դա նի նե րի շն չա ռու թյու-

Նկ. 22 Քլորելայի կառուցվածքը և բազմացումը

1. Քրոմատոֆոր,  2. Թաղանթ,  3. Կորիզ,  
4. Ցիտոպլազմա,  5. Սպորներ

Նկ. 23 Պլևրոկոկը ծառի բնի վրա և նրա առանձին 
բջիջները

Նկ. 24 Սպիրոգիրայի կառուցվածքը

1. Թաղանթ, 2. Կորիզ, 3. Ցիտոպլազմա,
4. Քրոմատոֆոր

1
24

3

14

3

5

2
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նը և նրա նց հա մար ծա ռայում որ պես հիմն  ա կան 
սնունդ: Ջրաբ նակ օր գա նի զմն  ե րի սն ման շղ թայի 
հիմն  ա կան օ ղա կն են:

Ջ րի մուռ նե րից ստա նում են յոդ, ա գար-ա գար, 
սպի րտ, ցե լյ ու լոզ, օս լա և այլն: Օգ տա գոր ծում են 
որ պես ա նաս նա կեր և պա րար տա նյութ, իսկ ո րոշ 
տե սակ ներ մա րդ կա նց հա մար ծա ռայում են որ-
պես սնունդ: Բնու թյան մե ջ ջրի մուռ նե րը մաս նակ-
ցում են հո ղա գոյաց մա նը և նյու թե րի շր ջա նա ռու-
թյա նը:

 Մա հա ցած ջրի մուռ նե րը նստ ված քի ձևով ա ռա-
ջաց նում են նե խա տի ղմ, որն օգ տա գո րծ վում է որ-
պես ցե խա բուժ ման մի  ջոց: Տի ե զե րա նա վե րում, 
սու զա նա վե րում ջրի մուռ նե րն օգ տա գո րծ վում են 
որ պես թթ ված նի և սնն դի լրա ցու ցիչ աղ բյուր: 

Ար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րով և թու նա վոր 
նյու թե րով ջրա վա զան նե րի աղ տո տու մը ջրի մուռ-
նե րի, ջրային այլ բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ոչն չաց ման պատ ճառ են դառ-
նում:

 Չեն բա ցառ վում նաև ջրի մուռ նե րի ա րագ բազ մաց ման բա ցա սա կան 
հետ ևա նք նե րը` ձկ նե րի և այլ կեն դա նի նե րի ոչն չա ցում, լճե րի և ջրա վա-
զան նե րի ճահ ճա ցում: Ջրի մուռ նե րի մա ցառ նե րը ձկ նե րի և ծո վային այլ 
կեն դա նի նե րի հա մար ա պաս տա րան են: Ծո վի խոր քե րում ջրի մուռ նե րը 
եր բե մն  խո չըն դո տում են նա վե րի ըն թաց քը, դառ նա լով կեն դա նի ար-
գելք ներ, իսկ ա ռափ նյա մա սե րում` կեն դա նի պատ նեշներ: 

Ս ևա նա լճի մա կար դա կի աս տի ճա նա կան իջ նե լու և ջրի մուռ նե րի բուռն 
բազ մաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բա ցա սա կան փո փո խու թյուն նե րը 
չկան խե լու դեպ քում ոչ հե ռու ա պա գայում լի ճը կվե րած վի ճահ ճի:

 Հայաս տա նի բնա պահ պա նա կան ա ռաջ նա հե րթ խն դիր նե րից է Սևա-

նա լճի, ինչ պես նաև մյուս ջրա վա զան նե րի պահ պա նու թյու նը:

 Հի շե՛ք

Ջ րի մուռ, քրո մա տո ֆոր, գու նա նյութ, թա լոմ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ ու նեն ջրի մուռ նե րը:
2.  Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված ջրի մուռ նե րի գու նա վո րումն  ե րը:
3.  Ի՞նչ է թա լո մը:
4.  Ի՞նչ պայ ման նե րում և որ տե՞ղ են ապ րում ջրի մուռ նե րը:

Նկ. 25 Բազմաբջիջ 
կանաչ ջրիմուռ 

ուլոտրիքս
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5.  Ի՞նչ մի  աբ ջիջ ջրի մուռ ներ գի տեք:
6.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նեն քլա մի  դո մո նա դը և քլո րե լան:
7.  Ինչ պե՞ս են սն վում մի  աբ ջիջ ջրի մուռ նե րը:
8.  Ինչ պե՞ս հաս կա նալ ջրի «ծաղ կու մը»:
9.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն ջրի մուռ նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:

Հե տա քր քիր է

 ՀՈՒ ՇՈ ՒՄ Է ՋՐԻ ՄՈՒ ՌԸ

  Ծա ռե րի բնի այն կող մում, ո րը լավ պահ պան ված է ար ևի լույ սի չո րաց-

նող ազ դե ցու թյու նից, ապ րում է մի  աբ ջիջ ջրի մուռ պլև րո կո կը: Ծա ռի բնի 

հյու սի սային կող մում ջրի մուռն ա վե լի ա րագ է բազ մա նում և ա ռա ջաց-

նում լայն շե րտ:

  ԿԱՐ ՄԻՐ ԾՈՎ 

 Կար մի ր ծո վն  իր ա նու նը ստա ցել է ջրում գտն վող կար մի ր ջրի մուռ նե րից: 

Ծո վի կար մի ր գու նա վո րումն  ա վե լի ար տա հայ տիչ է դառ նում ջրի մուռ-

նե րի ակ տիվ բազ մաց ման ժա մա նակ` ի շնոր հիվ նրա նց քրո մա տո ֆոր նե-

րում գտն վող մուգ կար մի ր և վար դա գույն գու նա նյու թե րի (գու նակ նե րի):

Լրացնել աղյուսակը

Ջրիմուռների  նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում
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§9. Բա րձ րա կա րգ բույ սե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

Ս պո րա վոր  բույ սե ր

 Դուք ար դեն ծա նոթ եք բա րձ րա կա րգ բույ սե րի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րին: Բա րձ րա կա րգ բույ սե րն ի րե նց մե ջ ընդ գր կում են բույ սե րի 
եր կու խո շոր խմ բեր` սպո րա վոր ներ և սե րմն  ա վոր ներ: 

Ս պո րա վոր նե րին են պատ կա նում մա մուռ նե րը, ձի ա ձե տե րը, գետ նա-
մուշ կե րը և պտեր նե րը:

Ս պո րա վոր նե րը, ի տար բե րու թյուն սե րմն  ա վոր նե րի, ու նեն ան հա մե -
մատ պա կաս մաս նա գի տաց ված հյուս վա ծք ներ, և նրա նց ան սեռ բազ մա-
ցու մը կա տար վում է սպոր նե րով: Բա ցի այդ, սպո րա վոր նե րի սե ռա կան 
զար գա ցու մն  ան խզե լի ո րեն կապ ված է ջրային մի  ջա վայ րի հետ:

 Մա մուռ ներ:  Մա մուռ նե րը պատ կա նում են բա րձ րա կա րգ բույ սե րի 
ա ռա ջին բաժ նին: Տե սակ նե րի թվով, ծաղ կա վոր բույ սե րից հե տո, զբա-
ղեց նում են երկ րո րդ տե ղը: Ի տար բե րու թյուն մյուս բա րձ րա կա րգ բույ-
սե րի` ու նեն պա րզ կա ռուց վա ծք, սա կայն ջրի մուռ նե րի հա մե  մա տու թյա մբ 
ա վե լի զար գա ցած են: Մա մուռ նե րը ֆո տո սին թեզ կա տա րող ոչ մե ծ բույ-
սեր են, ու նեն վե գե տա տիվ օր գան ներ` ցո ղուն և տե րև, իսկ ար մատ նե-
րին փո խա րի նում են սպի տակ թե լիկ նե րը` ռի զոիդ նե րը:  Մա մուռ նե րից են 
կկվա վու շը, տոր ֆա մա մու ռը և այլն: 

 Կկ վա վուշ: Կկ վա վու շը կա նաչ մա մուռ-
նե րի ա մե  նա տա րած ված տե սակ նե րից 
է: Ու նի մոտ 9-20 սմ եր կա րու թյա մբ, կա-
նա չա շա գա նա կա գույն, չճյու ղա վոր ված 
(ուղ ղա ձիգ) ցո ղուն` ծա ծկ ված խիտ, նեղ, 
կա նաչ տե րև նե րով (նկ. 26):  Կկ վա վու շը 
պա հա նջ կոտ չէ, դի մա նում է ու ժեղ ցր տին 
և շո գին, բու սա զուրկ վայ րե րում հան դի-
պում է քա րա քոս նե րի հետ, բայց հիմն  ա-
կա նում տա րած ված է խո նավ ան տառ նե-
րում ու ճահ ճուտ նե րում:

Ս ֆագ նում: Տոր ֆա ճա հիճ նե րում շատ է տա րած ված սֆագ նում կոչ-
վող մա մու ռը, ո րը ճա հիճ նե րում ա ռա ջաց նում է հա մա տա րած կու տա-

IV Բա րձ րա կա րգ բույ սե րի 

 են թա թա գա վո րու թյուն 

Նկ. 26 Կկվավուշ
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կումն  եր: Սֆագ նում մա մուռն ու նի թույլ 
ար տա հայտ ված կա նաչ գու նա վո րում, 
հա ճախ այն ան վա նում են սպի տակ մա-

մուռ: Սֆագ նու մը խիտ ճյու ղա վոր ված, 
5-30 սմ եր կա րու թյա մբ բազ մա մյա բույս 
է (նկ. 27): Ցո ղու նի ծայ րի սպի տա կա-
վուն տե րև նե րը կա զմ ված են եր կու տե-
սա կի բջիջ նե րի մե կ շեր տից, ո րո նք լավ 
երևում են ման րա դի տա կով (նկ. 28):

 Հա սուն բույ սը ռի զոիդ ներ չու նի, և 
ջու րը մա մու ռի մե ջ է ան ցնում տե րև նե րի 
ու ցո ղու նի մա հա ցած բջիջ նե րով` խո-
ռոչ նե րով:

 Ճա հիճ նե րում հա զա րա վոր տա րի նե-
րի ըն թաց քում սֆագ նու մն  այլ բույ սե րի 
հետ կու տակ վե լով` թթ ված նի սա կավ 
պայ ման նե րում դան դա ղո րեն կի սաքայ-
քայ վում և վե րած վում է տոր ֆի: Տոր ֆի 
ոչ մե ծ հան քա վայ րեր կան Վար դե նի-
սում, Վա նա ձո րում, Ա շոց քում, Ստե փա-
նա վա նում, Տա շի րում:

Պ տե րան մաններ: Պտե րան ման նե րը 
բա րձ րա կա րգ բույ սե րի հա ջո րդ բա ժինն 
են և ի րե նց մե ջ ընդ գր կում են մոտ 10 
հա զար տե սակ: Պտե րան ման նե րին են 

պատ կա նում պտեր նե րը, ձի ա ձե տե րը և գետ նա մուշ կե րը: Ի տար բե րու-
թյուն մա մուռ նե րի` պտե րան ման նե րին հա տուկ են ար մա տային հա մա-

կար գը, ծած կող, մե  խա նի կա կան և փո խադ րող հյուս վա ծք ներ: Ծա ղիկ-
ներ չու նեն, բազ մա նում են սպոր նե րով:

 Ձի ա ձե տեր: Պտե րան ման նե րին ազ գա կից են ձի ա ձե տե րը և գետ նա-
մուշ կե րը: Ձի ա ձե տե րի ժա մա նա կա կից ձևե րը բազ մա մյա խո տա բույ սեր 
են, նման են փո քր, կա նաչ եղև նի նե րի: Ձի ա ձե տե րը տա րած ված են խո-
նավ ան տառ նե րում, մար գա գե տին նե րում, ճա հիճ նե րում և դաշ տե րում, 
հատ կա պես թթ վային հո ղե րում: Ձի ա ձե տի մա նր, թե փու կա ձև տե րև նե րը 
և ճյու ղե րը ցո ղու նի վրա դա սա վոր ված են օ ղա կա ձև (նկ. 29): Ձի ա ձե տե-
րը նույն պես ու նեն կոճ ղար մատ ներ: Հո ղում ձմե  ռող եր կար, ճյու ղա վոր-
ված կոճ ղար մատ նե րում կու տակ վում են պա շա րա նյու թեր` մե ծ մա սա մբ 
օս լայի ձևով:

 Ձի ա ձե տե րի ա մա ռային ըն ձյուղ նե րն օգ տա գո րծ վում են որ պես մի  զա-
մուղ մի  ջոց:

Նկ. 27 Սֆագնում 

(սպիտակ մամուռ)

Նկ. 28 Սֆագնում 

(տերևների բջիջները 
մանրադիտակի տակ)
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 Գետ նա մուշկ: Գետ նա մուշ կե րի ժա-
մա նա կա կից տե սակ նե րը մշ տա կա նաչ, 
բազ մա մյա խո տա բույ սեր են, ա ճում են 
սո ճուտ նե րում և խա ռն ան տառ նե րում, 
ու նեն եր կար, հո ղի վրա տա րած վող, 
սո ղա ցող ցո ղուն ներ, ո րո նք ծա ծկ ված 
են մա նր, խիտ, նս տա դիր տե րև նե րով: 
Սո ղա ցող ցո ղուն նե րից դուրս են գա-
լիս կա րճ վեր գետ նյա ըն ձյուղ ներ, ո րո նց 
ծայ րե րին գտն վում են սպո րա կիր հաս-
կիկ ներ (նկ. 30): 

Ձի ա ձե տե րը և գետ նա մուշ կե րը նույն-
պես բազ մա նում են վե գե տա տիվ ե ղա-
նա կով` կոճ ղար մատ նե րով:

 Գետ նա մուշ կի սպոր նե րից ստա նում 
են դե ղա մի  ջոց: 

Պ տեր ներ: Ժա մա նա կա կից պտեր-
նե րը հիմն  ա կա նում բազ մա մյա խո տա-
բույ սեր են, ա ճում են խո նավ, ստ վե րոտ 
վայ րե րում, գե տե րի, ա ռու նե րի եզ րե-
րին և հատ կա պես ար ևա դար ձային ան-
տառ նե րի ծա ռա ծած կի տակ (նկ. 31), 
իսկ  ծա ռան ման ձևե րը պահ պան վել 
են Ավստ րա լի այի և Նոր Զե լան դի այի 
արևա  դար ձային ան տառ նե րում և ու նեն 
մի ն չև 20 մ բա րձ րու թյուն: Պտեր նե րն 
ու նեն ար մատ, տե րև և ցո ղուն: Դրա-
նով հի շեց նում են ծաղ կա վոր բույ սե րին, 
բայց ծա ղիկ չու նեն:

Պ տեր նե րի մե ծ մա սն ու նի կրկ նա կի փետ րա ձև, մի  նչև մե կ մե  տր եր կա-
րու թյա մբ գե ղե ցիկ, կա նաչ տե րև ներ: Պտե րի ցո ղու նը հո ղում վե րած վում 
է կոճ ղար մա տի: Կոճ ղար մատ նե րը թու նա վոր են: Դրան ցից ստա նում են 
դե ղա մի  ջոց, որն օգ տա գո րծ վում է մա կա բույծ որ դե րի ո րոշ տե սակ նե-
րի ոչն չաց ման հա մար: Կոճ ղար մատ նե րից զար գա նում են հա վե լյ ալ ար-
մատ ներ և տե րև ներ: Ամ ռա նը պտե րի տեր ևի ստո րին մա կե րե սին նկատ-
վում են գո րշ թմ բիկ ներ, որ տեղ զար գա նում են սպոր նե րը:

 Հայաս տա նի ան տառ նե րում տա րած ված է սո վո րա կան վա հա նապ տե-
րը:

Պ տեր նե րի շատ տե սակ ներ հազ վա դեպ են հան դի պում և գրա նց ված 
են «Կար մի ր գր քում»:

Նկ. 29 Ձիաձետ

Նկ. 30 Գետնամուշկ
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 Մոտ 300-350 մի  լի ոն տա րի ա ռաջ Երկ րի կլի ման խո նավ է եղել, տաք, 
մա ռախ լա պատ, տե ղացել են տաք ան ձրև ներ, ցա մա քի վրա կու տակ վել 
է շատ ջուր, գոյա ցել ճա հիճ ներ և լճեր: Այդ պայ ման նե րում գե րիշ խել են 
պտե րան ման նե րի ան տառ նե րը` մոտ 40 մ բա րձ րու թյա մբ, հա ստ բուն ու-
նե ցող ծա ռե րի ձևով (նկ. 32): Այլ կե րպ ա սած` բու սա ծա ծկն այն պի սին չի 
եղել, ինչպիսին հիմա է:

 Հե տա գայում բնակ լի մայա կան պայ ման նե րի փո փո խու թյան (ան հա մե -
մատ ցուրտ, չոր և լու սա վոր) հետ ևան քով հս կայա կան քա նա կու թյա մբ 
պտե րան ման ներ ոչն չա ցան, դրա նց ան տառ նե րը, կու տակ վե լով ըն դեր-
քում, աս տի ճա նա բար ծա ծկ վել են տիղ մով և երկ րի ըն դեր քում մա մլվել: 
Բակ տե րի ա նե րի և ջրի ներ գոր ծու թյա մբ, թթ ված նի բա ցա կայու թյան պայ-

Նկ. 31 Պտերներ

Նկ. 32 Հնագույն անհետացած պտերներ
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ման նե րում, մի  լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում ծա ռե րի կու տա կումն  ե րը 
դան դա ղո րեն քայ քայ վե լով ած խա ցել են և այլ բույ սե րի հետ մի  ա սին վե-
րած վե լ քա րած խի հս կայա կան պա շար նե րի:

 Քա րա ծու խը ներ կայումս օգ տա գո րծ վում է որ պես վա ռե լա նյութ շո գե-
քար շե րում, ջեր մաէ լե կտ րա կայան նե րում, գոր ծա րան նե րում, շո գե կաթ-
սա նե րում և այ լուր:

 Քա րա ծու խը ծա ռայում է նաև որ պես քի մի  ա կան ար դյու նա բե րու թյան 
հումք, որից ստա նում են գազ, նա վթ, բեն զին, ներ կեր, լա քեր, պլա ստ-
մաս սա, դե ղա մի  ջոց ներ, օ ծա նե լիք ներ և այլն: 

Ա հա թե որ քան մե ծ է ան հե տա ցած պտե րան ման նե րի նշա նա կու թյու-
նը: 

Այդ շր ջա նում են ա ռա ջա ցել նաև սե րմն  ա վոր պտեր նե րը, ո րո նք ա վե-
լի վաղ գոյու թյուն ու նե ցող պտեր նե րից տար բեր վել են նրա նով, որ տե-
րև նե րի վրա ձևա վոր վել են սե րմն  ա բող բոջ ներ: Սե րմն  ա վոր պտեր նե րի 
խում բը հա մար վում է մե ր կա սեր մե  րի նախ նի ներ:

 Հի շե՛ք

Ս պո րա վոր ներ, սե րմն  ա վոր ներ, կկ վա վուշ, սպի տակ մա մուռ, տո րֆ, ձի ա ձետ, 
գետ նա մուշկ, պտեր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Որ տե՞ղ են տա րած ված մամուռները, ի՞նչ պայ ման նե րում են ա ճում և ինչ պե՞ս 

են սն վում:
2.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի կա նաչ մա մուռ կկ վա վու շը և տոր ֆա մա մուռը: 
3.  Որ տե՞ղ և ինչ պե՞ս է ա ռա ջա նում տոր ֆը:
4.  Հայաս տա նում ի՞նչ տոր ֆա ճա հիճ ներ և տոր ֆի հան քա վայ րեր կան:
5.  Ի՞նչ բույ սեր են պատ կա նում պտե րան ման նե րին և որ տե՞ղ են ա ճում:
6.  Ե՞րբ, ի՞նչ պայ ման նե րում և ինչ պե՞ս է ըն թա ցել քա րած խի ա ռա ջա ցու մը:
7.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի քա րա ծու խը մա րդ կա նց հա մար և տն տե սու թյան մե ջ:

Հե տա քր քիր է

 ՊԱՀ ՊԱՆ ՎԵԼ Է ՏՈՐ ՖԱ ՃԱ ՀԻՃ ՆԵ ՐՈ ՒՄ

 Վեր ջե րս հնէ ա բան նե րը Կե նտ րո նա կան Շոտ լան դի այի (թե րա կղ զի Եվ-

րո պայում) տոր ֆա ճա հիճ նե րում հայտ նա բե րել են մար դու լավ պահ-

պան ված դի ակ. նրա դե մքն ա սես նոր սա փր ված լի ներ, մա զե րը` կա րճ 

կտ րած, գլ խին` կաշ վե գլ խա րկ: Նա ապ րել է եր կա թե դա րում: 
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§10. Մեր կա սեր մե ր 

Ան տա ռում, մե զ հայտ նի լայ նա տե րև ծա ռե րից բա ցի, հան դի պում են 
նաև ա սեղ նա տե րև, իսկ եր բե մն  էլ` թե փու կա վոր տե րև ներ ու նե ցող բույ-
սեր: Դրա նք մե ր կա սե րմ բույ սե րն են, ո րո նք, բա ցի խե ժա փի ճուց, մշ տա-

դա լար են:
 Մեր կա սեր մե  րը գե րա կշ ռող մե  ծա մաս նու թյա մբ ծա ռեր են, հազ վա-

դեպ` լի ա նա ներ և թփեր, բայց ոչ խո տա բույ սեր: Ներ կայա ցու ցիչ նե րն են 
սո ճին, եղև նին, խե ժա փի ճին, մայ րին, գի հին և այլն:

 Մեր կա սեր մե  րն ու նեն ա վե լի բա րդ կա ռուց վա ծք և ա ռա վել հար մար-
ված են մի  ջա վայ րի պայ ման նե րին, քան պտե րան ման նե րը: Մեր կա սեր-
մե  րին հատ կան շա կան են լավ զար գա ցած ֆո տո սին թե զող, փո խադ-
րող, ծած կող, մե  խա նի կա կան, պա հես տող և գոյաց նող հյուս վա ծք նե րը: 
Դրանք չու նեն ծա ղիկ և պտուղ, բայց ու նեն սե րմ, լավ զար գա ցած ար-
մատ, ցո ղուն, տե րև ներ: Սեր մե  րն ա ռա ջա նում են հա տուկ օր գան նե րում` 
կո նե րում և պա շտ պան ված են սե րմն  ա մաշ կով, ու նեն սնն դա նյու թե րի 
պա շար: Կո նե րում սեր մե  րը գտն վում են մե  րկ վի ճա կում, որ տե ղից և բա-
ժի նը ստա ցել է իր ան վա նու մը: 

Ե րկ րի բու սա ծած կում մե ր կա սեր մե  րը գե րիշ խել են մոտ 150 մի  լի ոն 
տա րի ա ռաջ: 

Մեր կա սեր մե  րին ա վե լի ման րա մա սն ծա նո թա նա նք սո ճու և եղև նու 
օ րի նա կով:

 Սո ճի: Ու նի 30-35 մ բա րձ րու թյուն, 
ապ րում է մի  նչև 350-400 տա րի: Լու-
սա սեր, մշ տա դա լար, դի մաց կուն 
բույս է: Ուղ ղա ձիգ կա նգ նած սո ճու 
բնի ստո րին մա սը զուրկ է ճյու ղե րից 
(նկ. 33): Երբ սո ճին ա ճում է ան տա-
ռից դուրս` ա զատ տե ղում, նրա տես-
քը նկա տե լի ո րեն փոխ վում է: Ցո ղու-
նը լի նում է ա վե լի հա ստ, կա րճ և շատ 
ճյու ղա վոր ված: Սո ճին հո ղի նկատ-
մա մբ ա ռա նձ նա պես պա հա նջ կոտ չէ: 
Զար գա ցած են թե՛ խոր թա փան ցող և 
թե՛ մա կե րե սային ար մատ նե րը: Դրա 
հա մար էլ սո ճին ա ճում է ան բեր րի, 
չոր հո ղե րում, ա վա զուտ նե րում, ժայ-
ռե րի վրա և ճա հիճ նե րում: Սո ճի նե րը 
հա ճախ օգ տա գոր ծում են սա հող և 

Նկ. 33 Սոճի



39

ա վա զային հո ղե րն ամ րաց նե լու հա մար: Հայաս տա նում սո ճու բնա կան 
ան տառ ներ կան Վա նա ձո րում և Տա վու շի մար զում:

 Սո ճու փշա տե րև նե րն ու նեն 3-4 սմ եր կա րու թյուն և դա սա վոր ված են 

զույ գե րով, կար ճա ցած ըն ձյուղ նե րի վրա: Սո ճու տե րև նե րը ձմ ռա նը չեն 

թափ վում և ճյու ղե րի վրա մն ում են 2-3 տա րի, ո րից հե տո թափ վում են 
զույ գե րով, ոչ մի  ան գա մի ց: Նրա նք ու նեն լավ զար գա ցած ծած կոց` կու-

տի կու լա (մո մա շե րտ), քիչ թվով խո րն ընկղմ ված հեր ձա նցք ներ: Դա ջու-
րը խնայե լու, գոյատ ևե լու և ե րաշ տին դի մա նա լու յու րա տե սակ հար մա-
րա նք է: 

Ե ղև նի: Ու նի մի  նչև 40 մ բա րձ րու-
թյուն, ապ րում է 200-250 տա րի: Եղև-
նու փշա տե րև ան տա ռը ստ վե րա-
խիտ է (տայ գա): Եղև նին չու նի խո րը 
թա փան ցող ար մատ ներ, գլ խա վոր 
ար մա տը թույլ է զար գա ցած, իսկ 
կո ղային նե րը մա կե րե սային են: Պա-
հա նջ կոտ բույս է, ա ճում է բեր րի, խո-
նավ հո ղե րում: Եղև նու սա ղար թը բր-
գա ձև է (նկ. 34), ստ վե րա դի մաց կուն, 
նրա ստ վե րում հատ կա պես լավ են 
ա ճում մա մուռ նե րը, իսկ խո տա բույ-
սե րը քիչ են: Եղև նու տե րև նե րն ա վե-
լի կա րճ են, քան սո ճու նը և մե  կա կան, 
խիտ ծած կում են ըն ձյու ղը` մն ա լով 
մի  նչև 5-7 տա րի: Թափ վում են ա ռան-
ձին-ա ռան ձին: Եղև նու կո նե րն ա վե լի 
խո շոր են (10-15 սմ), քան կով կա սյան 
սո ճու նը (4-6 սմ): Ի գա կան կո նե րը 
կա րմ րա մա նու շա կա գույն են, հա սու-
նա նում են ա ռա ջին տար վա ուշ աշ նա նը: Ա րա կան կո նե րը փո քր են ու 
դեղ նա գո րշ: 

Ե ղև նին կա րող է ա ճել սո ճու և լայ նա տե րև ծա ռե րով շր ջա պատ ված, 
ո րը հա ճախ հան գեց նում է սո ճու և կե չու ան տա ռի փո խա րին մա նը եղև-
նու ան տա ռով:

  Մեր կա սեր մե  րի բազ մա զա նու թյու նը և  նշա նա կու թյու նը

 Մեր կա սեր մե  րը բազ մա զան են: Սո ճին, եղև նին, սեք վոյան, խե ժա փի-
ճին մե ր կա սեր մե ր են (նկ. 35): Երկ րի վրա կա մոտ 600 տե սակ, ո րոն ցից 
200-ը բա ժին է ընկ նում սո ճի նե րին:

Նկ. 34 Եղևնի
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 Սի բի րում և Հե ռա վոր Ար ևել քում ա ճում է սի բի րյան սո ճին, որն այլ 
կե րպ ան վա նում են նաև մայ րի: Սի բի րյան սո ճու սեր մե  րից ստա նում 
են շատ ար ժե քա վոր սնն դայուղ` մայ րու յուղ: Ար ևե լյ ան Սի բի րում շատ 
է տա րած ված խե ժա փի ճին: Այն ու նի ա մե ն տա րի թափ վող տե րև ներ և 
ա վե լի ցր տա դի մաց կուն է, լու սա սեր, լավ հար մար ված է քա ղա քի պայ-
ման նե րին: Եղև նին և սո ճին շատ զգայուն են օ դի աղ տոտ վա ծու թյան 
նկատ  մամբ, այդ պատ ճա ռով քա ղաք նե րում վատ են ա ճում: Խե ժա փի ճին 
ա րագ ա ճող, լու սա սեր, ոչ պա հա նջ կոտ ծառ է:

 Մեր կա սեր մե  րին է պատ կա նում նաև հս կա չա փե րի հաս նող սեք վոյան 
կամ մա մոն տի ծա ռը, որն ա ճում է Հյու սի սային Ա մե  րի կայի արևմ տյան 
մա սում և ապ րում է մոտ 3-4 հա զար տա րի (նկ. 35):

 Սեք վոյայի բա րձ րու թյու նը կա րող է հաս նել մի  նչև 130-150 մ-ի և ա վե լի, 
իսկ բնի հաս տու թյու նը` 8 մ-ի: Մեր կա սեր մե  րին պատ կա նող բա րձր ծա-
ռե րից է նաև կով կա սյան եղ ևի նը (80 մ):

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սո ճու ան տառ նե րը տա րած ված 
են Ստե փա նա վա նի, Դի լի ջա նի, Իջ ևա նի տա րա ծք նե րում:

 Մեր կա սեր մե  րը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նեն բնու թյան մե ջ, տն տե սու-
թյան բնա գա վա ռում և մա րդ կա նց կյ ան քում:

 Մեր կա սեր մե  րն օ դը հա րս տաց նում են թթ ված նով և մաք րում ած խա-
թ թու գա զից, ար տա զա տում են հա տուկ ցն դող նյու թեր` բևեկ նա խեժ, 
ո րո նք ու նեն բակ տե րի ա ներ ոչն չաց նող հատ կու թյուն և կոչ վում են ֆի-

Նկ. 35 Սեքվոյա (1) և խեժափիճի (2)

ա. Ընձյուղ,  բ. Կոներ,  գ. Սերմ
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տոն ցիդ ներ: Դա է պատ ճա ռը, որ հա ճախ հա նգս տյան տնե րը և ա ռող-
ջա րան նե րը կա ռու ցում են մե ր կա սեր մե  րով հա րուստ անտառներում կամ 
ան տառ նե րի հար ևա նու թյա մբ:

 Մեր կա սեր մե  րից ստա նում են բազ մա թիվ նյու թեր` վի տա մի ն, բևեկ-
նա խեժ, թուղթ, օ ճառ, սպի րտ, ցե լյ ու լոզ, սկի պի դար, կա նի ֆոլ, ար հես-
տա կան մե  տա քս:

 Մեր կա սեր մե  րի բնա փայ տը հա մար վում է ար ժե քա վոր շի նա նյութ: 
Կան նաև մե ր կա սեր մե  րի դե կո րա տիվ տե սակ ներ և դաշ տա պա շտ պան 
բույ սեր: Վեր ջին նե րը հո ղի խո նա վու թյան պահ պան ման, ամ րաց ման հա-
մար են:

 Հի շե՛ք

Մշ տա դա լար, կո ներ, ֆի տոն ցիդ ներ, կու տի կու լա:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չի՞ց են մե ր կա սե րմ բույ սե րը ստա ցել ի րե նց ան վա նու մը:
2.  Մեր կա սեր մե  րի ի՞նչ ներ կայա ցու ցիչ ներ գի տեք:
3.  Ին չո՞ւ խե ժա փի ճին ա վե լի լավ է ա ճում քա ղա քում, քան սո ճին և եղև նին:
4.  Մեր կա սեր մե  րից ո րո՞նք են ա մե  նա խո շորը և ա մե  նաեր կա րա կյացը:
5.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն մե ր կա սեր մե  րը բնու թյան մե ջ:
6.  Ի՞նչ են ֆի տոն ցիդ նե րը և ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն:

§11. Ծած կա սեր մե ր (ծաղ կա վոր բույ սեր): 

Կա ռուց ված քը, վե գե տա տիվ և գե նե րա տիվ օր գան նե րը: 

Երկ շա քի լա վոր և մի  ա շա քի լա վոր դա սե րի 

ընդ հա նուր բնու թա գի րը

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի կա ռուց ված քին և ա ռան ձին օր գան նե րի ֆունկ-
ցիա  նե րին դուք ար դեն ծա նոթ եք, իսկ այժմ ան դրա դառ նա նք այդ բույ սե-
րի ընդ հա նուր բնու թագ րին և բազ մա զա նու թյա նը:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րը բա րձր կազ մա վոր ված, ա վե լի բա րդ կա ռուց-
վածք և բազ մա զա նու թյուն (250 հա զար տե սակ) ու նե ցող օր գա նի զմն  եր 
են: Ծա գել են հնա դա րյան մե ր կա սեր մե  րից: Ար մա տը և ըն ձյու ղը ծաղ-
կա վոր բույ սե րի վե գե տա տիվ օր գան նե րն են: Ի տար բե րու թյուն մե ր կա-
սեր մե  րի` ու նեն ծա ղիկ, պտուղ և պտ ղում պար փակ ված սե րմ: Դրա նք 
ծաղ կա վոր բույ սե րի գե նե րա տիվ օր գան նե րն են:

 Ծաղ կի կե նտ րո նում գտն վում է վար սան դը: Վար սան դի սե րմն  ա րա-
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նում գտն վում են սե րմն  ա բող բոջ նե րը (սե րմն  ա սկզբ նակ նե րը): Փո շո տու-
մի ց և բե ղմն  ա վո րու մի ց հե տո սե րմն  ա բող բո ջից զար գա նում է սեր մը, իսկ 
վար սան դի սե րմն  ա րա նից` պտու ղը: Հետ ևա բար, ծաղ կա վոր բույ սե րի 
սեր մե  րը գտն վում են պտ ղի մե ջ, ծա ծկ ված են պա շտ պա նա կան ծած-
կույ թով` պտ ղա պա տյա նով, ո րի հա մար էլ կոչ վում են ծած կա սեր մե ր:

 Փո շոտ վում են քա մու և մի  ջատ նե րի մի  ջո ցով, ու նեն պտուղ նե րի և սեր-
մե  րի տա րած ման բազ մա զան հար մա րա նք ներ:

 Ծած կա սեր մե  րին հա տուկ է նաև կրկ նա կի բե ղմն  ա վո րու մը: 

  Ծաղ կա վոր բույ սե րի դա սա կար գու մը: 

Ե րկ շա քի լա վոր նե րի և մի  ա շա քի լա վոր նե րի դա սե րի բնու թա գի րը 

Ծաղ կա վոր բույ սե րը խի ստ բազ մա զան են: Նրա նց բազ մա զա նու-
թյունն ար տա հայտ վում է ծա ղիկ նե րի ձևով և գույ նով, ծաղ կա բույ լե րի, 
ար մատ նե րի, ցո ղուն նե րի, տե րև նե րի, սեր մե  րի ու պտուղ նե րի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րով, կյ ան քի տևո ղու թյա մբ, բնու թյան մե ջ տա րած վա-
ծու թյա մբ և մար դու հա մար ու նե ցած նշա նա կու թյա մբ:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րն ու նեն նաև ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ` ծա ղիկ և 
պտուղ, սեր մի  ո րո շա կի կա ռուց վա ծք: 

Ը ստ սաղ մում գտն վող սեր մի  շա քիլ նե րի թվի` բո լոր ծաղ կա վոր բույ սե րը 

բա ժան վում են եր կու դա սի` մի  ա շա քի լա վոր ներ և երկ շա քի լա վոր ներ: Դա-
սե րի բա ժա նու մը հի մն  ված է նաև տե րև նե րի ջղա վո րու թյան, ար մա տային 
հա մա կար գի տար բե րու թյուն նե րի և այլ հատ կա նիշ նե րի վրա (նկ. 36): 

Նկ. 36 Միաշաքիլավոր  (1) և երկշաքիլավոր (2) բույսերի 
առանձնահատկությունները 
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Ե րկ շա քի լա վոր նե րի դա սին են պատ կա նում լո բին, ո լո ռը, ար ևա ծա-
ղի կը, ձմե  րու կը, խն ձո րե նին, տան ձե նին, ծի րա նե նին, իսկ մի ա  շա քի լա-
վոր նե րի դա սին` շու շա նը, ցո րե նը, ե գիպ տա ցո րե նը, սո խը և այլն: Երկ շա-
քի լա վոր բույ սե րը 3-4 ան գամ ա վե լի շատ են, քան մի  ա շա քի լա վոր նե րը:

 Ե րկ շա քի լա վոր ու մի  ա շա քի լա վոր բույ սե րի դա սե րը տար բեր վում են 
հետ ևյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Ե րկ շա քի լա վոր նե րի սեր մի  սա ղմն  ու նի եր կու, իսկ մի  ա շա քի լա վոր նե-
րի նը` մե կ շա քիլ: 

Ե րկ շա քի լա վոր բույ սե րն ու նեն պա րզ և 
բա րդ տե րև ներ, ցան ցա ջիղ ջղա վո րու թյուն, 
բա  ցա ռու թյա մբ ե զան լեզ վի, ո րը երկ շա քի լա-
վոր է, բայց ու նի ա ղեղ նա ջիղ ջղա վո րու թյուն 
(նկ.37): 

Ե րկ շա քի լա վոր նե րի ար մա տային հա մա-
կար գը ա ռա նց քային է (նկ. 37), բա ցա ռու -
թյամբ երկ շա քի լա վոր նե րի դա սին պատ կա-
նող գո րտ նու կի, մո րու և ե զան լեզ վի, ո րո նց 
ար մա տային հա մա կար գը փն ջա ձև է (նկ. 37): 

Ե րկ շա քի լա վոր բույ սե րի պա շա րա նյու թե-
րը հիմն  ա կա նում գտն վում են շա քիլ նե րում, 
սերմն  ա մաշ կը հե շտ է ան ջատ վում: 

Ե րկ շա քի լա վոր նե րի ծաղ կի ան դամն  ե րի 
թի վը 5-ի, հազ վա դեպ 4-ի բազ մա պա տի կն է, 
իսկ մի  ա շա քի լա վոր նե րի նը 3-ի բազ մա պա-
տի կն է:

 Տար բե րու թյուն կա նաև ցո ղուն նե րի կա-
ռուց ված քի մի  ջև. երկ շա քի լա վոր նե րի ցո-
ղունն ու նի կամ բի ու մի  շե րտ: 

Նկ. 38 Արմատային 
համակարգ

1. Փնջային,  2. Առանցքային
Նկ. 37 Ագռավաչք և եզան լեզու

1

2
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Ե րկ շա քի լա վոր նե րի մե ջ կան ծա ռեր, թփեր, խո տա բույ սեր, իսկ մի  ա-
շա քի լա վոր նե րի գե րակ շիռ մա սը խո տա բույ սեր են, հազ վա դեպ` ծա ռա-
նման (հնդ կե ղեգ` բամ բուկ): 

Ի տար բե րու թյուն երկ շա քի լա վոր նե րի` մի  ա շա քի լա վոր նե րի տե րև նե րը 
պա րզ են, ամ բող ջաե զր, զու գա հե ռա ջիղ (ե գիպ տա ցո րեն, ցո րեն, գա րի) 
կամ ա ղեղ նա ջիղ (հով տա շու շան), բա ցա ռու թյա մբ ագ ռա վաչ քի, ո րի տե-
րև նե րը ցան ցա ջիղ են (նկ. 37):

 Մի ա շա քի լա վոր նե րի ար մա տային հա մա կար գը փն ջա ձև է` գլ խա վոր 
ար մա տն ար տա հայտ ված չէ, այն չի տար բեր վում կո ղային և հա վե լյ ալ 
ար մատ նե րից (նկ. 38):

 Մի ա շա քի լա վոր նե րի սեր մում պա շա րա նյու թե րը գտն վում են սաղ մի ց 
դուրս` էն դոս պեր մում, սե րմն  ա մաշ կը դժ վար է ան ջատ վում:

 Հի շե՛ք

 Ծա ղիկ, պտուղ, մի  ա շա քի լա վոր ներ, երկ շա քի լա վոր ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն ծաղ կա վոր բույ սե րը:
2.  Ին չո՞ւ են ծաղ կա վոր բույ սե րը կոչ վում նաև ծած կա սեր մե ր:
3.  Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում ծաղ կա վոր բույ սե րի պտու ղը:
4.  Որ տե՞ղ են գտն վում ծաղ կա վոր բույ սե րի սե րմն  ա բող բոջ նե րը և ին չե՞ր են զար-

գա նում դրան ցից:
5.  Ին չի՞ հի ման վրա է կա տար վում ծաղ կա վոր բույ սե րի բա ժա նու մը դա սե րի և 

ըն տա նիք նե րի:
6.  Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով են տար բեր վում երկ շա քի լա վոր բույ սե րը մի  ա շա քի լա-

վոր նե րից:

Միաշաքիլավոր և երկշաքիլավոր բույսերի 
առանձնահատկությունները

Հատկանիշը Միաշաքի լավորներ Երկշաքի լավորներ

Արմատային համակարգը

Ցողունը

Տերևը

Սերմում շաքիլների թիվը

Կենսաձևը

Պաշարանյութերը
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§12. Ծաղ կա վոր բույ սե րի բազ մա ցու մը

 Բազ մա ցու մը բո լոր կեն դա նի նե րի և բույ սե րի հիմն  ա կան հատ կու-
թյունն է: Բույ սե րն ի րե նց կյ ան քի ո րոշ շր ջա նում ըն դու նակ են բազ մա-
նա լու` սե րունդ տա լու: Բազ մաց ման մի  ջո ցով բույսե րը պահ պա նում են 
ի րե նց տե սա կը և տա րած վում բնու թյան մե ջ:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րը բազ մա նում են սեր մե  րով և վե գե տա տիվ օր գան-
նե րով:

 Բազ մաց ման այն ձևը, երբ նոր բույսն ա ռա ջա նում է սեր մի ց, կոչ վում 
է սեր մե  րով բազ մա ցում, իսկ երբ նոր բույսն ա ռա ջա նում է վե գե տա տիվ 
օր գան նե րից` վե գե տա տիվ բազ մա ցում: Նոր ա ռա ջա ցած բույ սը ժա ռան-
գում է մայ րա կան օր գա նիզ մի  բո լոր հատ կա նիշ նե րը և հատ կու թյուն նե րը:

 Բույ սե րի վե գե տա տիվ բազ մա ցու մը կա տար վում է կոճ ղար մատ նե րով, 
սո խուկ նե րով, պա լար նե րով, կտ րոն նե րով, տե րև նե րով, պատ վաս տու-
մով և այլն (տե՛ս 6-րդ դա սա րան):

 Սեր մի  ա ռա ջա ցու մը և սեր մե  րով բազ մա ցումն  ան հա մե  մատ բա րդ 
գործընթաց է:

 Սե րմն  ա ռա ջա նում է վար սան դի սեր մա նա րա նում գտնվող սերմն ա-
բողբոջից: Այդ գործընթացի ա ռա ջին քայ լը փո շո տումն  է` ա ռէջ նե րի փո-
շա նոթ նե րից փո շե հա տի կի տե ղա փո-
խու թյու նը վար սան դի  սպի ի  վրա: 
Դա կա տար վում է մի  ջատ նե րի, քա-
մու, ջրի և այլ ճա նա պար հով: Փո շոտ-
մա նը հա ջոր դում է բե ղմն  ա վո րում` 
երբ փո շե հա տի կում զար գա ցած եր-
կու սպեր մի  ումն  ե րը փո շե խո ղո վա-
կով և վար սան դի սռ նա կով հաս նում 
են վար սան դի սե րմն  ա րան: Սե րմն  ա-
րա նում գտն վում է սե րմն  ա բող բո ջը 
և սա ղմն  ա պար կը: Սա ղմն  ա պար կում 
գտն վում են ձվաբ ջի ջը և կե նտ րո-
նա կան բջի ջը: Սպեր մի  ումն  ե րը թա-
փան ցում են սա ղմն  ա պա րկ և դրան-
ցից մե  կը մի  ա ձուլ վում է ձվա բջ ջի 
հետ, իսկ մյու սը՝ կե նտ րո նա կան բջ ջի 
հետ` տե ղի է ու նե նում կրկ նա կի բեղմ -
նա վո րում (նկ.39): Բեղմն  ա վո րու մը 
ձվա բջ ջի և սե րմն  ա բջ ջի մի  ա ձուլ ման 
գործընթացն է: Բե ղմն  ա վո րու մի ց հե-

Նկ. 39 Սերմն աբողբոջը 
սաղմն ապարկով: 

1. Կենտրոնական բջիջ, 2. Ձվաբջիջ, 
3. Սպերմի ումն եր

1

2

3
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տո վար սան դի սե րմն  ա րա նից զար գա նում է պտու ղը, իսկ սերմն  ա բող բո-
ջից` սեր մը: Սեր մը նպաս տա վոր պայ ման նե րում ծլում է և սկի զբ է տա լիս 
նոր բույ սի:

 Հի շե՛ք

Ձ վաբ ջիջ, սպեր մի  ում, սե րմն  ա բող բոջ, կրկ նա կի բե ղմն  ա վո րում:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Ծաղ կա վոր բույ սե րի բազ մաց ման ի՞նչ ե ղա նակ ներ կան:
2. Ո՞րն է կոչ վում վե գե տա տիվ բազ մա ցում:
3. Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում ծաղ կա վոր բույ սի պտու ղը:
4. Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում ծաղ կա վոր բույ սի սեր մը:

§13. Ծած կա սեր մե  րի տա րած վա ծու թյու նը, դե րը բնու թյան մե ջ 

և մար դու կյ ան քում: Բույ սե րի պահ պա նու թյու նը

 Ծաղ կա վոր բույ սե րն ի րե նց նոր հար մա րա նք նե րի շնոր հիվ ա ճում, 
զար գա նում են տար բեր պայ ման նե րում, ո րով պայ մա նա վոր ված է նրանց 
տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը, ծա ղիկ նե րի, վե գե տա տիվ օր գան նե րի 
և ար տա քին կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հայտ նի է ծաղ-
կա վոր բույ սե րի մոտ 250 հա զար տե սակ:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի մե ջ հան դի պում են ջրի մա կե րե սին լո ղա ցող, 
մի ն չև մի  քա նի մի  լի մե տ րի հաս նող ջրոս պեր, 150 մ բա րձ րու թյուն ու նե-
ցող հս կա էվ կա լի պտ ներ, նր բա ցո ղուն խո տեր և 10-20 մ տրա մա գիծ ու-
նե ցող բաո բաբ ներ: Ա ճում են ա մե  նու րեք` դաշ տե րում և ան տառ նե րում, 
պտ ղա տու այ գի նե րում, բան ջա րա նոց նե րում, պու րակ նե րում, ծաղ կա-
նոց նե րում, զբո սայ գի նե րում, մար գա գե տին նե րում, տա փաս տան նե րում, 
ա նա պատ նե րում, տունդ րա նե րում, մե ր ձար ևա դար ձային վայ րե րում, 
նույ նի սկ Արկ տի կայում և Ան տա րկ տի դայում:

 Ձևով ու մե  ծու թյա մբ բազ մա զան են նաև ծաղ կա վոր բույ սե րի վե գե-
տա տիվ և գե նե րա տիվ օր գան նե րը` փոք րիկ փշեր և մե տ րե րի հաս նող 
տե րև ներ, բազ մա ձև ծա ղիկ ներ, պտուղ ներ, ուղ ղա ձիգ, փա թաթ վող, մա-
գլ ցող և սո ղա ցող ցո ղուն ներ:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի թվին են պատ կա նում մշա կա բույ սե րն ու նրա նց 
վայ րի նախ նի նե րի մե ծ մա սը, որոնք հան դես են գա լիս ծա ռե րի, թփե րի և 
խո տա բույ սե րի ձևով:

 Մեծ է բույ սե րի տի ե զե րա կան նշա նա կու թյու նը: Կա նաչ բույ սե րի մի -
ջո ցով ի րա կա նաց վում է Երկ րի և Ար ևի կա պը: Բույ սե րը կլա նում և յու-
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րաց նում են Ար ևի է ներ գի ան, ստեղ ծում օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնցով 
սնվում են մյուս կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րը, այդ թվում և մար դը: Հետ ևա-
բար, բույ սե րը սնն դի հիմն  ա կան և ե լա կե տային աղ բյուրն են:

 Կեն դա նի նե րի մե ծ մա սը սն վում է բույ սե րով, իսկ գի շա տիչ նե րը` բու-
սա կեր կեն դա նի նե րով: Մար դիկ սն վում են և՛ բու սա կան, և՛ կեն դա նա կան 
սնն դամ թե րք նե րով: Բո լոր օր գա նի զմն  ե րի կյ ան քը կախ ված է բույ սե րից: 
Բույ սե րն ա ռա ջի նն են հան դես գա լիս այն տեղ, որ տեղ կյ ան քը բա ցա-
կայում է և նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծում մյուս օր գա նի զմն  ե րի 
գոյա տև ման հա մար: 

Բույ սե րն օ դը մաք րում են ած խաթ թու գա զից, մթ նո լոր տը հա րս տաց-
նում թթ ված նով, որն ան հրա ժե շտ է բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի շն-
չա ռու թյան հա մար:

 Բույ սե րը մաս նակ ցում են բնու թյան մե ջ նյու թե րի շր ջա նա ռու թյա նը: 
Մեծ է նրա նց նշա նա կու թյու նը նաև մա րդ կա նց ա ռօ րյա կյ ան քում: Բույ սե-
րը ծա ռայում են որ պես շի նա նյութ, ար դյու նա բե րա կան հումք, վա ռե լա-
նյութ, դե ղո րայք: Դե ղա մի  ջոց նե րի 40%-ը ստա նում են բույ սե րից: Բույ սե-
րից ստա նում են նաև ներ կեր, մե  տա քս, կաու չուկ, թուղթ:

 Բույ սե րն ազ դում են կլի մայի վրա, կլա նում են փո շին և այլ թու նա-
վոր նյու թեր, մե ղ մաց նում աղ մու կը, քա մի  նե րը, օ դի ջեր մաս տի ճա նի 
տա տա նումն  ե րը, ու նեն հո ղա պա շտ պան և ջրա պա շտ պան նշա նա-
կու թյուն: Բույ սե րը նպաս տում են ստո րե րկ րյա ջրե րի պահ պան մա նը, 
ո րոն ցից սկի զբ են առ նում աղ բյուր նե րը և գե տե րը: Քա րա ծու խը, նավ-
թը և տոր ֆը նույն պես մի  լի ո նա վոր տա րի ներ ա ռաջ գոյա ցել են բույ-
սե րից:

 Բույ սե րի նշա նա կու թյու նը հատ կա պես մե ծ է քա ղաք նե րում՝ օ դի մաք-
րու թյան պահ պան ման գոր ծում: Դրա նք օգ տա գո րծ վում են քա ղաք նե րի 
կա նա չա պատ ման, բա րե կա րգ ման, գե ղեց կաց ման հա մար, ին չը գե ղա-
գի տա կան, կլի մայա կար գա վո րիչ և սա նի տա րա հի գի ե նիկ մե ծ նշա նա-
կու թյուն ու նի:

 Մեր շր ջա պա տում կան նաև մո լա խո տեր, թու նա վոր և մա կա բույծ 
բույ սեր: Ցա մա քի 1/6-րդ մա սը ծած կում են ան տառ նե րը: Մեծ տա րածք 
են զբա ղեց նում տա փաս տան նե րը, մար գա գե տին նե րը, տունդ րա նե րը, 
ա նա պատ նե րը, ո րո նք կազ մում են Երկ րի բնա կան բու սա ծած կը, իսկ 
մշա կո վի դաշ տե րը, պու րակ նե րը, այ գի նե րը, պար տեզ նե րը, բան ջա րա-
նոց նե րը, քա ղա քի սի զա մար գե րը` ար հես տա կան բու սա ծած կը:

 Բույ սե րի տար բեր տե սակ ներ հար մար վել են տար բեր բնակ լի մայա-
կան պայ ման նե րի: Օ րի նակ` ար ևոտ հա րա վում ա ճում է բամ բա կե նին, 
իսկ հյու սի սում` թե լա տու կտա վա տը: Հա րա վի այ գի նե րում ա ճում է խա-
ղո ղը, իսկ հյու սի սում` հա ղար ջը: Չա փա զա նց կար ևոր է ի մա նալ բույ սե-
րին ան հրա ժե շտ բնակ լի մայա կան այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում ա ճում և 
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պտ ղա բե րում են նրա նք: Բու սա կան 
օր գա նի զմն  ե րի կյ ան քում սե զո նային 
եր ևույթ նե րն ու սումն  ա սի րող գի տու-
թյու նը կոչ վում է ֆե նո լո գի ա (հուն. 
«ցու ցադ րե լ» բա ռից) կամ բնա պար-
բե րա գի տու թյուն:

 Հայաս տա նի ոչ մե ծ տա րած քում 
հան դի պում են լեռ ներ, լեռ նա տա փաս-
տան ներ, ան տառ ներ, մե ր ձալպյ  ան և 
ալ պյ ան մար գա գե տին ներ, ա նա պատ-
ներ և կի սաա նա պատ ներ, լեռ նային 
ա րա գա հոս գե տեր, կիր ճեր և այլն: 
Դա բա ցա տր վում է տար բեր բնա կան 
երկ րա բա նա կան գո տի նե րի առ կայու-
թյա մբ: Հայաս տա նում հայտ նի է բույ-
սե րի մոտ 3500 տե սակ, ո րոն ցից ա վե-
լի քան 110-ը էն դե մի կ ներ են (ա ճում 
են մի  այն Հայաս տա նում): Հետ ևա բար, 
ան հրա ժե շտ է ու սումն  ա սի րել, ճա նա-
չել, պահ պա նել և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում վե րա փո խել բնու թյու նը, 
ստեղ ծել բույ սե րի նոր, ա վե լի բեր-
քա տու սոր տեր` չխախ տե լով դա րե րի 
ըն թաց քում ստե ղծ ված բնու թյան ներ-
դաշ նակ հա մա կար գը: 

Վաղ ժա մա նակ նե րից Հայ կա կան 
բա րձ րա վան դա կում մար դիկ կա նա-
չա պա տել են ի րե նց բնա կա վայ րե րը, 
ստեղ ծել հոյա կապ ան տառ ներ և այ-
գի ներ, ո րո նց մի  մա սն ան հե տա ցել է, 
իսկ մե ծ մա սն այժմ կա րիք ու նի պահ-
պա նու թյան: Բույ սե րը և կեն դա նի նե-
րը պահ պան վում են հա տուկ ար գե լա-
նոց նե րում և ար գե լա վայ րե րում:

 Հայաս տա նում ստե ղծ վել են Դի-
լի ջա նի, Խոս րո վի, Շի կա հո ղի (Զան-
գե զուր) (նկ. 40), Ա րա գա ծի ալ պյ ան, 
Ջեր մու կի, Իջ ևա նի ար ջըն կույ զի պու-
րա կը և այլ ար գե լոց ներ ու ար գե լա-
վայ րեր:

1

2

3

Նկ. 40 Արգելանոցներ

1. Շիկահողի (Զանգեզուր),  
2. Դիլիջանի, 3. Խոսրովի 
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 Մեր խն դի րն է պահ պա նել հան րա պե տու թյան բու սա կան ծած կույթն 

ու հա րս տաց նել այն: Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է ճա նա չել հայ րե նի բնու-
թյու նը, հո գա ծու թյա մբ վար վել յու րա քան չյուր ծառ ու թփի, շյու ղի հետ:

 Չա փա զա նց կար ևոր է մե ծ քա ղաք նե րի, այդ թվում և Եր ևա նի բու սա-
ծած կույ թի, մե  րձ քա ղա քային ան տառ նե րի պահ պա նու մը:

 Բույ սե րի պահ պան ման մե  թոդ նե րն ու ու ղի նե րը բազ մա զան են: Պահ-
պա նու թյան կա րիք զգա ցող բույ սե րի հաշ վառ ման հա մար կա զմ վել է 
«Կար մի ր գի րք», որ տեղ ընդ գրկ վել են ան հե տաց ման վտան գի առջև 
կանգ նած բույ սեր: 1989 թ. հրա տա րակ վել է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բույ սե րի «Կար մի ր գիր քը», որ տեղ զե տեղ ված է 387 տե սակ: 
«Կար մի ր գր քում» ընդ գրկ ված են նաև ո րոշ պտե րան ման ներ: «Կար մի ր 
գր քում» են գրա նց ված արծ վապ տե րը, մե ր կա սեր մե  րից` գի հին, կե նին, 
ծած կա սեր մե  րից` վա րդ կա կա չը, մկ  նա սո խը (գայ լա սխ տոր), Հայաս տա նի 
տե րե փու կը, Թախ տա ջյա նի կաթ նու կը, հայ կա կան հա ղար ջը, ան դր կով-
կա սյան ձն ծա ղի կը, Տիգ րա նի թա նթր վե նին, Վա վի լո վի ա շո րան, Ա րա-
րա տյան և Ու րար տա կան ցո րե նը, դու րե կան թխ կին և այլն:

« Կար մի ր գր քում» ընդ գրկ ված բո լոր բույ սե րն էլ ու նեն սահ մա նա փակ 
տա րա ծում և սո վո րա բար զբա ղեց նում են մե կ-երկու կամ հազ վա դեպ 
ե րեք բնա կա տեղ:

 Բա վա կան է մար դու կող մի ց ան զգույշ քայլ, որ պես զի բնա ջնջ վեն այդ 
բույ սե րի վեր ջին ներ կայա ցու ցիչ նե րը:

 Ցա վոք, մե զ մոտ` Հայաս տա նում, ար դեն նշ վում են մոտ եր կու տաս-
նյա կի հաս նող ոչն չաց ված տե սակ ներ, ինչ պես, օ րի նակ` խն կա բույ սը, 
ա ղա սեր թրա շու շա նը, դե ղին ջրա շու շա նը և այլն:

 Հի շե՛ք

 Բու սա ծա ծկ, ֆե նո լո գի ա, ար գե լա նոց, ար գե լա վայր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո՞րն է բույ սե րի տի ե զե րա կան նշա նա կու թյու նը:
2.  Բույ սե րն ինչ պե՞ս են ազ դում օ դում թթ ված նի պահ պա նու թյան և կլի մայի վրա:
3.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն բույ սե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
4.  Ի նչ պե՞ս կա րե լի է նպաս տել բույ սե րի պահ պան մա նը:
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§14. Հայաս տա նի բու սա կա նու թյան ընդ հա նուր բնու թա գի րը

 Հա րուստ ու բազ մա զան է Հայաս տա նի բնու թյու նը: Դա պայ մա նա վոր-
ված է մե ր հան րա պե տու թյան բնակ լի մայա կան գո տի նե րի բազ մա զա-
նու թյա մբ, բա րդ երկ րա բա նա կան կա ռուց ված քով և աշ խար հագ րա կան 
դիր քով: Հայաս տա նի ըն դա մե  նը 29,8 հա զար քա ռա կու սի կմ տա րած քում 
ա ճում է շուրջ 3500 բու սա տե սակ, ո րոն ցից 400-ը խի ստ հազ վա գյուտ են, 
իսկ ա վե լի քան 110-ը` տե ղա կան` էն դե մի կ տե սակ ներ են: Մեր հան րա պե-
տու թյու նում ի րար են հա ջոր դում մի  ան գա մայն տար բեր բու սա կան հա-
մա կե ցու թյուն ներ` ան տառ ներ, տա փաս տան ներ, ալ պյ ան և մե ր ձալ պյ ան 
մար գա գե տին ներ, ա նա պատ ներ, կի սաա նա պատ ներ, ճահ ճուտ ներ և 
այլն:

 Հայաս տա նի էն դե մի կ բու սա տե սակ նե րից են Թախ տա ջյա նի կաթ նու-
կը, Թա մամ շյա նի օ շա նը, հայ կա կան ա րո սին, Ա րա րա տյան և Ու րար տա-
կան ցո րեն նե րը (նկ. 41), Նաի րյան նու շը, տան ձե նու մի  շա րք տե սակ ներ 
և այլն:

 Մեր հան րա պե տու թյան չոր, ան բեր րի, ժայ ռոտ լան ջե րին, ո րո նք 
ան կյ ա նք ա նա պա տի տպա վո րու թյուն են թող նում, ա ճում են շատ ար-
ժե քա վոր դե ղա բույ սեր, ե թե րայու ղա տու, ներ կա տու, դե ղա նյու թեր պա-
րու նա կող, ու տե լի և դե կո րա տիվ տե սակ ներ` մշա կա բույ սե րի վայ րի 
ցե ղա կից ներ: Դրան ցից են խն ձո րե նին, տան ձե նին, կե ռա սե նին, սա լո րե-
նին, սզ նին (ա լո ճե նի), հո նը, խա ղո ղը, նշե նին, ըն կու զե նին, ո լո ռը, ոս պը 
և այլն: 

Ա ռա նձ նա կի հե տա քրք րու թյուն են ներ կայաց նում վայ րի ցո րեն նե րի 

Նկ. 41 Ցորենի վայրի և մշակովի ձևեր

1. Արարատյան,  2. Ուրարտական,  3. Մշակովի 

1 2 3
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Ա րա րա տյան և Ու րար տա կան, ա շո րայի, գա րու տե սակ նե րը: Հայաս տա-
նի տա րած քում վայ րի ցո րեն նե րի հայտ նա բեր ման և ու սումն  ա սի րու թյան 
բնա գա վա ռում մե ծ ա վա նդ ու նեն պրո ֆե սոր ներ Մ. Գ. Թու մա նյա նը, 
Պ. Ա. Ղան դի լյ ա նը:

 Հայաս տա նի տա րած քում ա ճող մի  ա մյա և բազ մա մյա ա շո րան, վայ րի 
գա րին օգ տա գոր ծվում են որ պես կե րա բույ սեր:

 Հայաս տա նի տա րած քը հա րուստ է նաև բա րձ րար ժեք դե ղա բույ սե րով, 
ո րոն ցից հատ կա պես պե տք է նշել տուղ տա վար դը, ա նի սո նը, ա վե լու կը, 
դաղ ձը, ջղա խո տը (ե զան լե զու), ե ղին ջը, ճար ճա տու կը, լոշ տա կը, ծտա-
պա շա րը, կատ վա խո տը, կտա վա տը, մո ռե նին (ազն վա մո րի), մաս րե նին, 
չիչ խա նը, ուր ցը, նշե նին և այլն (նկ. 42):

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը զար դա րում են նաև ալ պյ ան և մե ր ձալ պյ ան 
մար գա գե տին նե րի այն պի սի վա ռվ ռուն ու գե ղե ցիկ վայ րի ծաղ կա բույ-
սեր, ինչ պի սիք են ե րի ցու կը, գո րտ նու կը (հ րա նունկ), զան գա կա ծա ղի կը, 
դաշ տավ լու կը, հող մա ծա ղի կը, կա կա չը, հի րի կը, հով տա շու շա նը:

Նկ. 42 Դեղաբույսեր

Կատվախոտ Ավելուկ Ճարճատուկ

ՈւրցԼոշտակՉիչխան
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 Հայաս տա նի ա նա պա տային գո տում հան դի պում են օ շան, հա զա րա-
տեր ևուկ, կա պար, իսկ տա փաս տա նային գո տում` փետ րա խոտ, օ շի նդր:

 Հայաս տա նի ան տառ նե րը հիմն  ա կա նում կե նտ րո նաց ված են հյու սի-
սային, հյու սի սար ևե լյ ան մա սե րում` Վայոց ձո րում, Դի լի ջա նում, Իջ ևա-
նում և Զան գե զու րում: Հայաս տա նի հիմն  ա կան ան տա ռա բույ սե րն են 
կաղ նին, սո ճին, թխ կին, հա ճա րե նին, հա ցե նին, կե չին: Սյու նի քում և Տա-
վու շում տա րած ված է թզե նին: Հյու սի սային և հյու սի սար ևե լյ ան շր ջան նե-
րում գե րա կշ ռում են հա ճա րե նու ան տառ նե րը: Զան գե զու րում զգա լի ո րեն 
տա րած ված են լայ նա տե րև ան տառ նե րը, գի հու և կաղ նու նո սր ան տառ-
նե րը: 

Ա ռա նձ նա կի հե տա քրք րու թյուն են ներ կայաց նում Զան գե զու րի, Տա վու-
շի, Իջ ևա նի տա րա ծք նե րում ա ճող կե նու (կա րմ րա ծառ) ծա ռա տե սակ նե-
րը, ո րո նք մե  զա նում ապ րում են մի  նչև 500-600 տա րի: Կե նին ա մե  նաեր-
կա րա կյ աց ծա ռա տե սակ նե րից է, ապ րում է 2-3 հա զար տա րի: Ա ճում է 
դան դաղ, ու նի 20-25 մ բա րձ րու թյուն և մե կ մե  տր տրա մա գիծ: Ի դեպ, այդ 
ծա ռը, հատ կա պես ա սեղ նա տեր ևը, խի ստ թու նա վոր է, ու նի շատ ա մուր, 
ճկուն, կա րմ րա դեղ նա վուն բնա փայտ, ո րից ստա ցել է իր ան վա նու մը` 
կա րմ րա ծառ: Օգ տա գոր ծում են բա րձ րո րակ կա հույ քի ար տադ րու թյան, 
նա վա շի նու թյան մե ջ և այլն:

 Մեր հան րա պե տու թյան տա րած քը հա րուստ է նաև մշա կո վի բույ սե-
րով: Դրան ցից են ցո րե նը, գա րին, լո բին, ճա կն դե ղը, կա ղամ բը, կար տո-
ֆի լը, վա րուն գը, լո լի կը, սմբուկը, խա ղո ղը, նռ նե նին, ծի րա նե նին, դեղ ձե-
նին, խն ձո րե նին, թզե նին, կե ռա սե նին, բա լե նին:

 Խա ղող: Խա ղո ղը կառ չող կամ փա թաթ-
վող լի ա նա է, տե րև նե րը խո շոր են, բլ թա-
կա վոր: Մա նր ծա ղիկ նե րը հա մա խմբ ված են 
բա րդ ող կույզ ծաղ կա բույ լով: Պտու ղը հյու-
թա լի հա տապ տուղ է, 1-4 մա նր, կո շտ սեր-
մե  րով, լավ զար գա ցած պտ ղամ սով (նկ. 43): 
Կան խա ղո ղի ան սե րմ պտուղ նե րով սոր տեր 
(քիշ մի  շային): Պտուղ նե րը տար բեր գույ նի 
են (սև, սպի տակ, վար դա գույն և այլն) և հա-
վաք ված են ող կույզ նե րի մե ջ:

 Խա ղո ղը լու սա սեր և ջեր մա սեր բույս է, 
լավ է ա ճում թե թև հո ղե րում: Խա ղո ղը բազ-

մաց վում է վե գե տա տիվ ճա նա պար հով` եր կու կամ մե կ տա րե կան հիմն  ա-
կա նում ար մա տա կալ նե րով, կտ րոն նե րով, ան դա լի սով, պատ վաս տով: 
Ար մա տա կալ նե րի կամ մա տե րի տն կու մը կա տար վում է 50-60 սմ խո րու-
թյա մբ, նպաս տա վոր ժամկ  ե տը վաղ գա րունն է, բող բո ջու մի ց ա ռաջ: Կա-
րե լի է բազ մաց նել և սեր մե  րով: Սա կայն սեր մե  րով բազ մաց նե լու դեպ-

Նկ. 43 Խաղող
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քում ստաց ված բույ սե րը բե րք են տա լիս 4-րդ տա րում, իսկ պտուղ նե րը 
լի նում են մա նր և ո րա կով ցա ծր: 

Ը ստ հո ղակ լի մայա կան պայ ման նե րի վա զե րի ձևա վոր ման հա մա կար-
գը` մի ջ շար քային տա րա ծու թյու նը, պե տք է լի նի 1,5-3,0 մ, մի ջ վա զայի նը` 
1,0-3,0 մ: Գար նա նը վա զե րի ձևա վոր ման և բեր քատ վու թյան բա րձ րաց-
ման նպա տա կով է տում են:

 Չոր և շոգ շր ջան նե րում ա մառ վա ըն թաց քում խա ղո ղի այ գին ան հրա-
ժե շտ է ո ռո գել 4-5, իսկ խո նավ և մե  ղմ կլի մա ու նե ցող շր ջան նե րում` 2-3 
ան գամ: Ա ռա ջին ջու րը տր վում է վա զե րը ծաղ կե լուց ա ռաջ, երկ րոր դը` 
պտ ղի կազ մա վոր ման, իսկ եր րոր դը` պտ ղի հա սու նաց ման շր ջա նում: Այ-
գի նե րի ո ռո գու մը պե տք է դա դա րեց նել բեր քա հա վա քից 20-25 օր ա ռաջ:

 Հայաս տա նը խա ղո ղի մշա կու թյան հնա գույն վայ րե րից է, հայտ նի են 
200-ից ա վե լի հի նա վուրց և նոր բա րձ րո րակ սոր տեր: Են թա դր վում է, որ 
խա ղո ղի հայ կա կան հի նա վուրց սոր տե րի զգա լի մա սը ծա գել է տե ղա-
կան վայ րի խա ղո ղից:

 Խա ղո ղն օգ տա գո րծ վում է թա րմ և վե րամ շակ ված վի ճա կում` գի նի, 
կո նյակ, խա ղո ղա հյութ, չա մի չ, դո շաբ, կոմ պոտ, մու րա բա: 

Ը ստ տն տե սա կան նշա նա կու թյան՝ տար բե րում են գի նու, սե ղա նի և 
քիշ մի  շի սոր տեր: Ըստ հա սու նաց ման ժամկ  ետ նե րի լի նում են գեր վա ղա-
հաս, վա ղա հաս, մի  ջա հաս, ու շա հաս և ա ռա վել ու շա հաս սոր տեր:

Հի շե՛ք

Վայրի ցորեն, կատվախոտ, չիչխան, լոշտակ, խաղող, դեղաբույսեր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված Հայաս տա նի հա րուստ ու բազ մա զան բնու թյու նը:
2.  Հայաս տա նում ա ճող ի՞նչ էն դե մի կ բու սա տե սակ ներ գի տեք:
3.  Ի՞նչ դե ղա բույ սեր են տա րած ված Հայաս տա նում:

 Լրացնել աղյուսակը

Բույսերի  նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում
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 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ  

ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

V Կենդանիների

   ընդհանուր բնութագիրը 

§15. Կեն դանա կան աշ խար հի բազ մա զա նու թյու նը, 

կեն դա նի նե րի դասա կար գու մը

 Կեն դա նա բա նու թյու նը գի տու թյուն է կեն դա նի նե րի մա սին (հու նա րեն 
զոոն - «կեն դա նի», լո գոս - «գի տու թյուն»): Այն ու սումն  ա սի րում է կեն դա-
նի նե րի կա ռուց ված քը, կեն սա գոր ծու նե ու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րը, 
բազ մա զա նու թյու նը, տա րած վա ծու թյու նը, բազ մա ցու մը, ծա գու մը, զար-
գա ցու մը, նշա նա կու թյու նը, կա պը մի  ջա վայ րի և մի  մյա նց հետ:

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մի  ջև գոյու թյուն ու նեն ո րո շա կի նմա նու-
թյուն ներ, ո րո նք վկայում են նրա նց ընդ հա նուր ծա գու մը: Այս պես, օ րի-
նակ` բջի ջը բու սա կան և կեն դա նա կան օր գա նի զմն  ե րի կա ռուց ված քի և 
զար գաց ման ա մե  նա փո քր մի  ա վո րն է: Նրա նք նման են նաև բջիջ նե րի 
քի մի  ա կան բա ղադ րու թյա մբ: Սա կայն կեն դա նա կան բջիջ նե րը չու նեն ցե-
լյ ու լո զային թա ղա նթ, պլաս տիդ ներ և այլն:

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ա մե  նա հիմն  ա կան տար բե րու թյուն նե րից 
մե կն այն է, որ բու սա կան օր գա նի զմն  ե րը, օգ տա գոր ծե լով ա նօր գա նա-
կան նյու թեր` ջուր, ած խաթ թու գազ, հան քային ա ղեր, ա րե գա կի է ներ-
գի այի օգ նու թյա մբ քլո րո ֆի լի հա տիկ նե րում կա րող են ստեղ ծել ի րե նց 
ան հրա ժե շտ սնն դա ռու թյան մի  ջոց ներ` օր գա նա կան նյու թեր, և այդ գոր-
ծըն թա ցում ան ջատ վում է թթ վա ծին: Մի նչ դեռ կեն դա նի նե րը սն վում են 
պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով:

 Բա ցի այդ, բույ սե րի ա ճը տե ղի է ու նե նում ամ բո ղջ գոյու թյան ըն թաց-
քում, մի  նչ դեռ կեն դա նի նե րի ա ճը` կյ ան քի սկզբ նա կան շր ջա նում, իսկ մի -
ջին և հատ կա պես վեր ջին շր ջա նում այն դան դա ղում և կա նգ է առ նում: 

Ի վեր ջո, բույ սե րը հա րա բե րա կա նո րեն ան շա րժ են, նրա նք չեն կա-
րող տե ղից տեղ տե ղա փոխ վել, կա րող են շա րժ վել մի  այն նրա նց ա ռան-
ձին մա սե րը` տե րև նե րը, ցո ղու նը և այլն, մի  նչ դեռ կեն դա նի նե րը կա րող 
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են ակ տիվ տե ղա շա րժ վել, տե ղա փոխ վել, ո րի հա մար էլ ու նեն հա տուկ 
տե ղա շա րժ ման օր գան ներ:

  Կեն դա նա կան աշ խար հի բազ մա զա նու թյու նը, կեն սա մի  ջա վայ րը, 

ն րա նց փո խա դա րձ կա պը: Կեն դա նի նե րի դա սա կար գու մը

 Ներ կայումս հայտ նի է կեն դա նի նե րի ա վե լի քան 2 մի  լի ոն տե սակ, 
ո րո նք մի  մյան ցից տար բեր վում են կա ռուց ված քով, մա րմն  ի ձևով, ծած-
կույթ նե րով, կեն սա կեր պով, տե ղա շա րժ ման օր գան նե րով և այլն: Նրա նց 
մե ջ կան շատ փո քր, ման րա դի տա կային օր գա նի զմն  եր և հս կա ներ: Այս-
պես, օ րի նակ` կա պույտ կե տի մա րմն  ի զա նգ վա ծը կա րող է հաս նել մի  նչև 
150 տ-ի, իսկ եր կա րու թյու նը` 33 մ-ի: Նրա սիր տը կշ ռում է մոտ 700 կգ, իսկ 
ա ղի նե րի եր կա րու թյու նը հաս նում է մի  նչև 300 մ: Ո րոշ մի  աբ ջիջ կեն դա-
նի օր գա նի զմն  եր ան զեն աչ քով ան տե սա նե լի են, օ րի նակ` սո վո րա կան 
ա մե  ո բան: Նրա նց կա րե լի է տես նել մի  այն ման րա դի տա կով:

 Կան կեն դա նի ներ, ո րո նք սա կա վա շա րժ են, չու նեն զար գա ցած 
զգայա կան օր գան ներ, մա րմն  ի տար բե րակ ված մա սեր (գ լուխ, վեր ջա վո-
րու թյուն ներ և այլն): Այդ պի սիք են ա ղե խոր շա վոր նե րը, տա փակ և կլոր 

որ դե րի մե ծ մա սը: 
Ո րոշ կեն դա նի ներ հար մար ված են ցա մա քային, մյուս նե րը` ջրային 

կեն սա կեր պին (կա րող են ապ րել մի  նչև 11 հա զար մե  տր խո րու թյան վրա): 
Ջրային կեն սա կե րպ են վա րում ձկ նե րը, խեց գետ նա կեր պե րը, կե տա-
նման նե րը և այլն: Կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի մի  խո շոր խումբ վա րում է 
ցա մա քաօ դային կամ զուտ օ դային կեն սա կե րպ` մի  նչև 8 հա զար մե  տր 
բա րձ րու թյան պայ ման նե րում:

 Հո ղում ապ րող կեն դա նի նե րից է ան ձր ևոր դը, ցա մա քաօ դային կեն սա-
կե րպ են վա րում շատ թռ չուն ներ, մի  ջատ ներ, չղ ջիկ ներ:

 Սո վո րա բար խո շոր զա նգ ված ու նե ցող կեն դա նի նե րը զբա ղեց նում 
են մե ծ տա րա ծք ներ, մի  նչ դեռ փո քր կեն դա նի նե րը հար մար վել են խի ստ 
սահ մա նա փակ տա րած քի պայ ման նե րին: Այս պես` կե տան ման նե րն ապ-
րում են ծո վե րում, օվ կի ա նոս նե րում, իսկ մար դու աս կա րի դը` մի  այն մար-
դու ա ղի նե րում, մա լա րի այի հա րու ցի չը` պլազ մո դի ու մը, ա րյան բջիջ նե-
րից է րիթ րո ցիտ նե րում և այլն:

 Ե թե ու շադ րու թյուն դա րձ նե նք, կն կա տե նք, որ կեն դա նի նե րը հար-
մար վում են այն տեղի պայ ման նե րին, որ տեղ ապ րում են: Օ րի նակ` ծղ-
րի դի կա նաչ գույ նը նրան դա րձ նում է ան նկատ խո տա բույ սե րի վրա, 
սպի տակ նա պաս տա կն ան նկատ է մն ում ձյան վրա: Այդ հար մա րա նք-
նե րն ա ռա ջա ցել են եր կա րա տև պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում և 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն կեն դա նի նե րի գոյա տև ման ու պահ պան-
ման հա մար (նկ. 44):
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Նկ. 44 Կենդանիներ

1. Ամե ոբա,  2. Սպիտակ պլանարիա,  3. Աղոթարար,  4. Ձկներ,  
5. Երկկենցաղներ (գորտ), 6. Օձեր,  7. Աղավն ի,  8. Բադակտուց,  9. Չղջիկ,  10. Արջեր
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 Կեն դա նա կան աշ խա րհն ա վե լի բազ մա զան է, քան բու սա կա նը: Գոյու-
թյուն ու նի կեն դա նի նե րի ա վե լի քան 2 մի  լի ոն, իսկ բույ սե րի` 350 հա զար 
տե սակ: Այդ բազ մա զա նու թյու նը հաս կա նա լու, ճա նա չե լու, դրա նց մե ջ 
կո ղմն  ո րոշ վե լու հա մար կա տար վում է կեն դա նի նե րի դա սա կար գում: 
Դրա նով զբաղ վում է կար գա բա նու թյու նը:

 Դա սա կա րգ ման ա մե  նա փո քր մի  ա վո րը տե սա կն է: Տե սա կն ա ռա նձ-
նյակ նե րի խումբ է, ո րո նք նման են կա ռուց ված քի և կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, հար մար վել են մի  ջա վայ րի նույն 
պայ ման նե րին, մի  մյա նց հետ կա րող են ա զատ խա չա սեր վել, տալ բե ղուն 
սե րունդ և բնու թյան մե ջ զբա ղեց նել ո րո շա կի տա րա ծք: 

Ա ռա ջին ան գամ շվեդ բնա գետ Կ. Լին նեյը (XVII դար) ա ռա ջար կեց նման 
տե սակ նե րը մի  ա վո րել ա վե լի խո շոր կար գա բա նա կան խմ բե րի` ցե ղե րի, 
ցե ղե րը` կար գե րի, իսկ կար գե րը` դա սե րի մե ջ:

 Նա կա տա րեց բույ սե րի և կեն դա նի նե րի դա սա կար գու մը և կի րա ռեց 
իր նա խո րդ նե րի ա ռա ջար կած տե սակ նե րի լա տի նե րեն կրկ նա կի ան վա-
նու մը (եր կան վա նու մը), ըստ ո րի սկզ բում տր վում է ցե ղի, ա պա` տե սա կի 
ա նու նը, օ րի նակ` աս կա րիդ մար դու, աս կա րիդ խո զի:

 Ներ կայումս կար գա բա նա կան խմ բե րն ու նեն հետ ևյալ հա ջոր դա-
կա նու թյու նը. տե սակ նե րը մի ա վոր վում են ցե ղե րի, ցե ղե րը` ըն տա-

նիք նե րի, ըն տա նիք նե րը` կար գե րի, կար գե րը` դա սե րի, դա սե րը` 
տի պե րի, տի պե րը` են թա թա գա վո րու թյուն նե րի, են թա թա գա վո րու-
թյուն նե րը` թա գա վո րու թյուն նե րի, թա գա վո րու թյուն նե րը` վեր նա-

թա գա վո րու թյուն նե րի, վեր ջին նե րը` կայս րու թյուն նե րի մեջ: Կեն-
դա նի նե րի թա գա վո րու թյան մեջ մտ նում են մի աբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ 
օր գա նի զմ նե րի են թա թա գա վո րու թյուն նե րը: Կեն դա նա կան աշ խար հի 
ժա մա նա կա կից դա սա կար գու մը հի մն ված է օր գա նի զմ նե րի ընդ հա-

նուր ծագ ման, ազ գակ ցա կան կա պի վրա: Հաշ վի են առն վում նաև 
կեն դա նի նե րի այն ան հե տա ցած ձևե րը, ո րո նց մնա ցո րդ նե րը պահ-
պան վել են Երկ րի ըն դեր քում և կապ են հաս տա տում կար գա բա նա-
կան տար բեր խմ բե րի մի ջև: Այդ է պատ ճա ռը, որ ժա մա նա կա կից դա-

սա կար գումն ար տա ցո լում է կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի պատ մա կան 

զար գա ցու մը, նրա բո լոր ձևե րը` պար զից դե պի բա րդ, մի ա բջիջ-

նե րից` բազ մաբ ջիջ ներ: Այն հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ո րո շել 
տվյալ կեն դա նի է ա կի ազ գակ ցա կան-ծա գում նա բա նա կան կա պն իր 
հե ռա վոր նախ նի նե րի հետ:

 Կեն դա նա կան աշ խար հի ժա մա նա կա կից դա սա կա րգ ման հա մա կար-
գում դուք կծա նո թա նաք հետ ևյալ հիմն  ա կան տի պե րին. 1. ար մա տա մտ-
րա կա վոր ներ, 2. ին ֆու զո րի ա ներ կամ թար թի չա վոր ներ, 3. սպո րա վոր-
ներ, 4. ա ղե խոր շա վոր ներ, 5. տա փակ որ դեր, 6. կլոր որ դեր, 7. օ ղա կա վոր 
որ դեր, 8. փափ կա մար մի ն ներ, 9. հոդ վա ծո տա նի ներ, 10. քոր դա վոր ներ: 
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Նկ. 45 Կենդանական աշխարհի տիպերի պատմական զարգացման գծանկար
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Ա ռա ջին ե րեք տի պե րը մտ նում են մի  աբ ջիջ նե րի, մյուս նե րը` բազ մաբ ջիջ-
նե րի են թա թա գա վո րու թյան մե ջ (նկ. 45):

 Կեն դա նի նե րը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նեն բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան-
քում` բույ սե րի փո շո տիչ ներ են, պտուղ նե րի և սեր մե  րի տա րա ծող ներ, 
ծա ռայում են որ պես սնունդ, կազ մում են բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե-
րի մաս: Կան նաև վն ա սա տու ներ` հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներ, բույ սե րի 
ոչն չաց նող ներ և այլն:

 Հի շե՛ք

 Տե սակ, ցեղ, ըն տա նիք, կա րգ, դաս, կրկ նա կի ան վա նում (եր կան վա նում) հա-
մա կա րգ, թա գա վո րու թյուն:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Կեն դա նի նե րի դա սա կա րգ ման ի՞նչ կար գա բա նա կան խմ բեր գի տեք:
2.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի կեն դա նի նե րի դա սա կար գու մը և ին չի՞ հի ման վրա է 

կա տար վում:
3.  Ո՞րն է բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կրկ նա կի ան վա նա կա րգ ման հա մա կար գի 

է ու թյու նը:
4.  Ի՞նչ տար բե րու թյուն և նմա նու թյուն կա բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մի  ջև:
5.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն կեն դա նի նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
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VI Նախակենդանիների

   ենթաթագավորություն 

§16. Նա խա կեն դա նի նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը: 

Դա սա կար գու մը

 Մի աբ ջիջ կեն դա նի նե րին ան վա նում են նա խա կեն դա նի ներ: Գոյու-
թյուն ու նի նա խա կեն դա նի նե րի մոտ 70 հա զար տե սակ, ո րո նք տա րած-
ված են գրե թե ա մե  նու րեք` ծո վե րում, քա ղց րա համ ջրե րում, հո ղում: 
Դրան ցից շա տե րը հար մար վել են մա կա բույծ կյ ան քին` ապ րում են բույ-
սե րի, կեն դա նի նե րի և մար դու օր գա նի զմն  ե րում: Նա խա կեն դա նի նե րին 
ան զեն աչ քով հնա րա վոր չէ տես նել: Նրա նք շատ փո քր են, ուս տի զար-
մա նա լի չէ, որ մա րդ կու թյա նը նրա նց գոյու թյու նը հայտ նի դար ձավ մի  այն 
ման րա դի տա կի հայտ նա գոր ծու մի ց հե տո: Հո լան դա ցի Ան տոնի Լևեն-
հուկն ա ռա ջի նն էր, որ 1680 թ. հայտ նա բե րեց նա խա կեն դա նի նե րին:

 Նա խա կեն դա նի նե րի մար մի  նը կա զմ ված է մե կ բջ ջից: Դա նրա նց 
ա մե  նաէ ա կան տար բե րու թյունն է բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րից: Նա խա-
կեն դա նու` մե կ բջ ջից կա զմ ված մար մի  նն ինք նու րույն կյա նք վա րող 

օր գա նի զմ է, ի րա կա նաց նում է այն բո լոր կեն սա ֆունկ ցի ա նե րը, ո րո նք 
հա տուկ են բազ մաբ ջիջ նե րին (շն չա ռու թյան, սնն դա ռու թյան, բազ մաց-
ման, նյու թա փո խա նա կու թյան, շա րժ ման, գրգ ռա կա նու թյան և այլն): 
Նա խա կեն դա նի նե րի բջի ջը կա զմ ված է թա ղան թից, ցի տոպ լազ մայից 
և մե կ կամ մի  քա նի կո րիզ նե րից: Ո րոշ նա խա կեն դա նի նե րի ցի տոպ լազ-
մայից ար տա դր վում է մար մի  նը պա տող ծած կույթ` խե ցի, ո րը կա տա րում 
է պաշտ  պա նա կան դեր: Նրա նց ցի տոպ լազ մայում գտն վում են հա տուկ 
կազ մա վո րումն  եր` օր գա նոիդ ներ, ո րո նք կա տա րում են շար ժո ղա կան, 
մար սո ղա կան, ար տա զա տա կան ֆունկ ցի ա ներ: 

Ի րե նց գոյա տև ման, կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման հա մար նա-
խա կեն դա նի նե րը սեր տո րեն կապ ված են մի  ջա վայ րի հետ` վե րց նե լով 
այն տե ղից ան հրա ժե շտ նյու թեր: Որ պես շի նա նյութ` ի րե նց մա րմն  ի մա-
սե րը վե րա նո րո գե լու և է ներ գի այի աղ բյուր, նա խա կեն դա նի նե րն օգ տա-
գոր ծում են օր գա նա կան նյու թեր: Նա խա կեն դա նի նե րի մե ծ մա սը սն վում 
է պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով:

 Նա խա կեն դա նի նե րի են թա թա գա վո րու թյու նը բա ժան վում է խո շոր 
խմ բե րի` տի պե րի, ար մա տա մտ րա կա վոր նե րի, ին ֆու զո րի ա նե րի և սպո-
րա վոր նե րի, ո րո նք մի  մյան ցից տար բեր վում են կա ռուց ված քային, շարժ -
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ման օր գա նոիդ նե րի, սնն դա ռու թյան, բազ մաց ման ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րով: 

 Ար մա տա մտ րա կա վոր նե րի տիպ, բազ մա զա նու թյու նը, 

դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում 

Ար մա տա մտ րա կա վոր նե րն ու նեն պար զա գույն կազ մու թյուն, ո րով 
հի շեց նում են հնա գույն նա խա կեն դա նի նե րին: Այս տի պի կեն դա նի նե-
րը շարժ  վում են կե ղծ ո տիկ նե րի կամ մտ րակ նե րի օգ նու թյա մբ, իսկ ո րոշ 
տե սակ ներ` և՛ մտ րակ նե րով, և՛ կե ղծ ո տիկ նե րով: 

Ար մա տա մտ րա կա վոր նե րի տի պին պատ կա նում է եր կու դաս` ար մա-
տո տա նի ներ և մտ րա կա վոր ներ: Տի պի մե ջ մտ նում են ինչ պես ա զատ 
ապ րող, այն պես էլ մա կա բույծ ձևեր: 

Ար մա տո տա նի նե րի դաս: Այս դա սի մե ջ մտ նում են մա րմն  ի կայուն 
ձև չու նե ցող, ար տա քին ա մուր թա ղան թից զուրկ մի  աբ ջիջ կեն դա նի ներ: 
Նրա նց բջ ջի (մա րմն  ի) ցի տոպ լազ մայի շար ժումն  ա ռա ջաց նում է ար-
տափ քումն  եր` ե լուստ ներ, ո րո նք կոչ վում են կե ղծ ո տիկ ներ: Վեր ջին նե րի 
օգ նու թյա մբ նրա նք կա րո ղա նում են տե ղա շա րժ վել և սնունդ որ սալ:

 Շատ ար մա տո տա նի ներ ու նեն ար տա քին ա մուր կրային կմա խք, ո րը 
նրա նց մա հից հե տո ջրամ բար նե րի հա տա կին ա ռա ջաց նում է կիր: 

Ար մա տո տա նի նե րի բնո րոշ ներ կայա ցու ցի չը սո վո րա կան ա մե  ո բան է 
(ա մե  ո բա - փո փոխ վող):

 Սո վո րա կան ա մե  ո բա: Կեն սա մի  ջա վայ րը և կա ռուց ված քը: Ոչ մե ծ 
ջրամ բար նե րի հա տա կին, ջրա փո սե րում, տիղ մի  մե ջ կա րե լի է հան դի պել 
0,2-0,5 մմ մե  ծու թյա մբ մի  աբ ջիջ կեն դա նու` սո վո րա կան ա մե  ո բայի: Այն 
նման է փոք րիկ դոն դո ղա գն դի կի, կա զմ ված է ցի տոպ լազ մայից, ու նի մե կ 
կո րիզ, ո րը կար գա վո րում է նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը: Ցի տո պլազ-
մայի եզ րային մա սն ա վե լի խիտ է: Ցի տոպ լազ ման ա նը նդ հատ շա րժ ման 
մե ջ է, և մա րմն  ի այն մա սը, դե պի ուր ուղղ ված է ցի տոպ լազ մայի հոս-
քը, ար տա փք վե լով ա ռա ջաց նում է ե լուստ` կե ղծ ո տիկ (նկ. 46): Հա ճախ 
մարմն   ի վրա մի  ա ժա մա նակ ա ռա ջա նում են այդ պի սի մի  քա նի ո տիկ ներ, 
ո րո նց օգ նու թյա մբ կպ չե լով տիղ մի  մաս նիկ նե րին` ա մե  ո բան շա րժ վում է:

Սնն դա ռու թյու նը: Սո վո րա կան ա մե  ո բայի հա մար որ պես սնունդ ծա-
ռայում են մի  աբ ջիջ բույ սե րը, կեն դա նի նե րը, քայ քայ վող օր գա նա կան 
նյու թե րի մաս նիկ նե րը: Ա մե  ո բան կե ղծ ո տիկ նե րի օգ նու թյա մբ շր ջա պա-
տում է սնուն դը ցի տոպ լազ մայի մե ջ` «կուլ է տա լի ս»` փա թե թա վո րե լով 
ցի տոպ լազ մային մե  մբ րա նի մե ջ, ձևա վո րում է մար սո ղա կան վա կուոլ, 
ո րի մե ջ ըն թա նում է սնն դի մար սու մը (նկ. 46): 

Նյու թա փո խա նա կու թյան ա վե լո րդ ար գա սիք նե րը և ջրի ա վել ցու կը 
ար տա զատ վում են ա մե  ո բայի մա րմն  ի ամ բո ղջ մա կե րե սով և կծկ վող 

վա կուո լի մի  ջո ցով:
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Շն չա ռու թյու նը: Սո վո րա կան 
ա մե  ո բան շն չում է ջրում լուծ ված 
թթ ված նով, ո րը թա փան ցում է 
ցի տոպ լազ մա մա րմն  ի ամ բո ղջ 
մա կե րե սով:

Շն չա ռու թյան ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցած ած խաթ թու գա զը 
նույն պես հե ռաց վում է մա րմն  ի 
մա կե րե սից:

 Բազ մա ցու մը: Բա րեն պա ստ 
պայ ման նե րում ա մե  ո բան բազ-
մա նում է բա ժան վե լով (ան սեռ 
բազ մա ցում): Սկզ բում բա ժան-
վում է կո րի զը, այ նու հե տև կիս-
վում է ցի տոպ լազ ման (նկ. 47): 

Ան բա րեն պա ստ պայ ման նե-
րում, մաս նա վո րա պես` ձմ ռա նը, 
ա մե  ո բան դա դա րում է սն վել, 
մար մի  նը դառ նում է կլո րա վուն, 
ար տա քին մա կե րե սը պատ վում 
է ա մուր պա շտ պա նա կան թա-
ղան թով, ա ռա ջա նում է ցիս տա 

(նկ. 47): Բա րեն պա ստ պայ ման-
նե րում այն դուրս է գա լիս ցիս-

Նկ. 46 Ամե ոբայի կառուցվածքը, շարժումը և սննդառությունը

1. Կորիզ,  2. Կծկվող վակուոլ, 3. Ցիտոպլազմա,  4. Կեղծ ոտք,  5. Թաղանթ,  
6. Մարսողական վակուոլ

Նկ. 47 Ամե ոբայի բազմացումը և 
ցիստավորումը

 1. Ցիստա, 2. Ամե ոբայի դուրս գալը 
ցիստայի թաղանթից,  3. Ամե ոբա

Նկ. 48 Դիզենթերիային ամե ոբա

1

2

3
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տայի թա ղան թից, նո րից սկ սում է 
սն վել ու բազ մա նալ: 

Ար մա տո տա նի նե րի դա սի մա-
կա բույծ ներ կայա ցու ցի չը դի զեն-

թե րի ային ա մե  ո բան է (նկ. 48): 
Բնակ վում է մար դու ա ղի նե րում` 
ա ռա ջաց նե լով ա ղի ի պա տի խոց, 
ա րյու նային փոր լուծ: Մար դը վա-
րակ վում է, երբ սնն դի և ջրի հետ 
ցիս տա նե րն անցնում են մար սո ղա-
կան հա մա կա րգ:  

Ար մա տո տա նի նե րի դա սի մե ջ են 
մտ նում խե ցի ա վոր ա մե  ո բա նե րը և 
ծո վային ար մա տո տա նի նե րը` ֆո-

րա մի  նի ֆեր նե րը, և ճա ռա գայ թա-

վոր նե րը (նկ. 49): Դրա նք բնու թյան 
մե ջ հան դես են գա լիս կրային և սի-
լի կա հո ղի կու տա կումն  ե րով, ո րո նք 
օգ տա գո րծ վում են շի նա րա րու թյան 
և հղ կա թուղթ պատ րաս տե լու նպա-
տա կով: Նա խա կեն դա նի նե րը նավ-
թի հան քե րի հայտ նա բեր ման ցու-
ցիչ ներ են: 

 Հի շե՛ք

 Մար սո ղա կան և կծկ վող վա կուոլ, ցիս-
տա, ֆո րա մի  նի ֆեր ներ, ճա ռա գայ թա-
վոր ներ, դի զեն թե րի ային ա մե  ո բա:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ հատ կու թյուն նե րով են օժտ ված 

նա խա կեն դա նի նե րը:
2.  Ո՞վ է հայտ նա բե րել նա խա կեն դա նի-

նե րին:
3.  Ին չո՞ւ է նա խա կեն դա նու մե կ բջ ջից կա զմ ված մար մի  նը հա մար վում ինք նու-

րույն օր գա նի զմ:
4.  Որ տե՞ղ են տա րած ված նա խա կեն դա նի նե րը:
5.  Ա մե  ո բա նե րի ի՞նչ ներ կայա ցու ցիչ ներ գի տեք:
6.  Ի՞նչ է ցիս տան:

Նկ. 49 Արմատոտանիների 
բազմազանությունը

1. Խեցիավոր ամե ոբա, 
2. Ճառագայթավորներ, 

3. Ֆորամի նիֆերմե ր

1

2

3
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Հե տա քր քիր է

  Գի տե՞ք, որ մա հա ցած ծո վային ար մա տո տա նի նե րի խե ցի նե րը, հա զա-

րա մյակ նե րի ըն թաց քում ծո վի հա տա կում կու տակ վե լով, ա ռա ջաց րել են 

կրային շեր տեր, ո րոն ցից ստա նում են սո վո րա կան կա վիճ:

  Ծո վի ա վա զի մե կ ճա շի գդա լում հա շվ վում են 100-200 հա զար մա հա ցած 

ծո վային ար մա տո տա նի նե րի խե ցի ներ:

§17. Մտ րա կա վոր նե րի դաս, բազ մա զա նու թյու նը, 

դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում

Մտ րա կա վոր նե րի դա սին են պատ կա նում կա նաչ էվգ լե նան, բո դոն, 

վոլ վոք սը և այլն: Սրա նք մի  աբ ջիջ օր գա նի զմն  եր են, ու նեն մե կ կամ մի  
քա նի մտ րակ, ո րո նք կա տա րում են տե ղա շա րժ ման և սնունդ հայ թաj թե-
լու դեր: 

Ը ստ սնն դա ռու թյան՝ տար բեր վում են ավ տոտ րոֆ, հե տե րոտ րոֆ և 
մի ք սոտ րոֆ (մի ք սո - խա ռը) մտ րա կա վոր ներ: Միք սոտ րոֆ նե րն ու նակ 
են կա տա րե լու ֆո տո սին թեզ, սա կայն կա րող են սն վել նաև պատ րաս տի 
օր գա նա կան նյու թե րով:

Մտ րա կա վոր նե րի դա սի մե ջ մտ նում են ա զատ ապ րող օր գա նի զմն  եր, 
ո րո նք բնակ վում են քա ղց րա համ ջրե րում, ջրամ բար նե րում, և մա կա բույծ 
ձևեր, ո րո նք ապ րում են մար դու և կեն դա նի նե րի օր գա նի զմն  ե րում: 

Ա զատ ապ րող մտ րա կա վոր նե րից կա նաչ էվգ լե նան հան դի պում է 
լճակ նե րում, ճա հիճ նե րում, ջրա փո սե րում և ջրամ բար նե րում: Նրա եր-
կա րու թյու նը 0,05 մմ է, ի լի կա ձև է` հետ ևի ծայ րով սրա ցած, ծա ծկ ված է 
ա ռաձ գա կան ա մուր թա ղան թով, ո րը կայու նու թյուն է տա լիս մա րմն  ին 
(նկ. 50):  

Շա րժ վում է մտ րա կի մի  ջո ցով, ո րը ցի տոպ լազ մայի մա զան ման ե լուստ 
է` կա զմ ված չա փա զա նց նուրբ, ման րա գույն խո ղո վակ նե րից: Մտ րա կը 
պտու տա կա ձև շար ժե լով` էվգ լե նան խր վում է ջրի մե ջ և բութ ծայ րով լո-
ղում ա ռաջ:

Սնն դա ռու թյու նը: Էվգ լե նայի կա նաչ գույ նը պայ մա նա վոր ված է ցի-
տոպ լազ մայում գտն վող բազ մա թիվ կա նա չա վուն ձվա ձև մա րմն  իկ նե րի` 
քլո րոպ լա ստ նե րի առ կայու թյա մբ: Այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է կա նաչ էվ-
գլե նա ան վա նու մը:

Ք լո րոպ լա ստ նե րը պա րու նա կում են քլո րո ֆիլ, ո րի շնոր հիվ էլ էվգ լե-
նան սն վում է կա նաչ բույ սե րի նման (ավ տոտ րոֆ սնու ցում): Մթու թյան 
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մե ջ էվգ լե նան սն վում է ջրում լուծ-
ված նյու թե րով (հե տե րոտ րոֆ 
սնու ցում):

Սն ման այդ ե ղա նա կը ստա-
ցել է մի ք սոտ րոֆ ան վա նու մը: 
Էվգ լե նայի սն ման այդ ա ռա նձ-
նա հատ կու թյու նը, ինչ պես նաև 
կա ռուց ված քային նմա նու թյու նը 
բու սա կան ու կեն դա նա կան բջիջ-
նե րին վկայում է բույ սե րի և կեն-
դա նի նե րի մի  ջև ե ղած ազ գակ ցա-
կան կա պի մա սին:

Շն չա ռու թյու նը և ար տա զա-

տու թյու նը կա տար վում են գրե թե 
այն պես, ինչ պես ա մե  ո բա նե րի նը: 

Լու սազ գայու նու թյու նը: Էվգ լե-
նայի մա րմն  ի առջ ևում գտն վում է 
լու սազ գայուն ա չի կը: Դրա շնոր-
հիվ էվգ լե նան տար բե րում է լույ սը 
խա վա րից: 

Բազ մա ցու մը: Էվգ լե նան բազ-
մա նում է ան սեռ ե ղա նա կով` կիս վե-
լով: Ի տար բե րու թյուն մյուս նա   խա-
կեն դա նի նե րի` էվգ լե նան կիս վում 
է մա րմն  ի եր կա րու թյա մբ, սկզ բում 
բա ժան վում է կո րի զը, ո րի մա սե րը 
մի  մյան ցից հե ռա նում են, այ նու հե-
տև մտ րա կի կող քին ա ճում է նորը՝ 
երկ րո րդ մտ րակը (նկ. 51): Եր կու 
մտ րակ նե րի մի  ջև ա ռա ջա նում է 
ճե ղք, ո րը խո րա նա լով ան ցնում 
է կիս ված կո րիզ նե րի ա րան քով և 
մար մի  նը բա ժա նում եր կու մա սի` ա ռա ջաց նե լով դուստր էվգ լե նա ներ: 
Բա ժան ման ար դյուն քում բջ ջի ամ բո ղջ պա րու նա կու թյու նը հա վա սա րա-
պես բա շխ վում է ա ռա ջա ցած եր կու դուստր էվգ լե նա նե րի մի  ջև:

 Ցիս տայի ա ռա ջա ցու մը: Ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րում մտ րա կը վե-
րա նում է, էվգ լե նան կլո րա նում ու պատ վում է ա մուր թա ղան թով` ա ռա-
ջաց նե լով ցիս տա: Այդ վի ճա կում էվգ լե նան հար մար վում է ան բա րե-
ն պա ստ պայ ման նե րին` ձմե  ռում, դի մա նում է ջրամ բա րի չո րաց մա նը և 
տա րած վում:

Նկ. 50 Էվգլենա

1. Կորիզ,  2. Քլորոպլաստներ, 
3. Կծկվող վակուոլ,  4. Մտրակ, 

5. Լուսազգայուն աչիկ, 
6. Ցիտոպլազմա, 

7. Պաշարային սննդանյութ
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Մտ րա կա վոր նե րի դա սի մե ջ են մտ նում 
նաև ա զատ ապ րող ավ տոտ րոֆ օր գա-
նի զմն  եր, ո րո նք վա րում են գա ղու թային 
կեն սա կե րպ (հան դես են գա լիս խմ բե րով): 
Դրան ցից է վոլ վոք սը (նկ. 52): 

Վոլ վոք սի օր գա նիզ մում նկատ վում է 
բջիջ նե րի մաս նա գի տա ցում` կա ռուց ված-
քի և ֆունկ ցի այի տար բե րու թյուն ներ: Վոլ-
վոք սի և այլ գա ղու թային նա խա կեն դա նի-
նե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս 
են թադ րել, որ բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րն 
ա ռա ջա ցել են մի  աբ ջիջ նե րից:

 Հի շե՛ք

 Կա նաչ էվգ լե նա, մի ք սոտ րոֆ, ֆո տո տաք սիս, վոլ վո քս:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո րո՞նք են էվգ լե նայի սն ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:
2. Կազ մա վոր ման ու կեն սա գոր ծու նե ու թյան ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով է 

էվգ լե նան նման բույ սե րին և կեն դա նի նե րին:
3.  Ին չո՞վ է վոլ վոք սը տար բեր վում էվգ լե նայից:

Նկ. 51 Էվգլենայի անսեռ բազմացումը

Նկ. 52 Վոլվոքս
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§18. Ին ֆու զո րի ա նե րի տիպ: 

Կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, բազ մա ցու մը, 

բազ մա զա նու թյու նը, դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում

Մտ րա կա վոր նե րի և ար մա տո տա նի նե րի հետ աղ տոտ ջրամ բար նե-
րում ապ րում են նաև մե ծ քա նա կու թյա մբ թար թի չա վոր նա խա կեն դա նի-
ներ: Դրան ցից է հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ան (նկ. 53): Նրա 0,1-0,3 մմ եր-
կա րու թյուն ու նե ցող մա րմն  ի ձևը հի շեց նում է փոք րիկ հո ղա թափ: Ա ռաջ 
է շա րժ վում ամ բո ղջ մար մի  նը պա տող թար թիչ նե րով` պտտ վե լով իր եր-
կայ նա կան ա ռա նց քի շուր ջը: Հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի այի ցի տոպ լազ-
մայի ար տա քին շեր տը, ո րով ա պա հով վում է մա րմն  ի կայուն ձևը, խիտ 
է: Այդ մա սում գտն վում են փո քր շշիկ ներ հի շեց նող օր գա նոիդ ներ, ո րո նք 
կա տա րում են պա շտ պա նա կան կամ հար ձակ ման դեր:

Սնն դա ռու թյու նը: Մա րմն  ի առջ ևում կա մի  եր կայ նա կան ա կոս, ո րի 
վրա գտն վող թար թիչ նե րն ա վե լի եր կար են: Ա կո սը նե ղա նա լով վե րած-
վում է ին ֆու զո րի այի բջ ջա բե րա նի, ո րին էլ հա ջոր դում է ցի տոպ լազ մայի 
մե ջ գտն վող բջ ջակ լա նը: Բե րա նի մոտ գտն վող ա կո սի թար թիչ նե րի շարժ -
մա մբ սնուն դը մղ վում է դե պի 
բե րան: Այ նու հե տև ցի տոպ լազ-
մայում ձևա վոր վում է մար սո ղա-
կան վա կուո լը: Ցի տոպ լազ մայի 
մշ տա կան շա րժ ման շնոր հիվ 
մար սո ղա կան վա կուո լը տե ղա-
շա րժ վում է մա րմն  ի եր կա րու-
թյա մբ, գրե թե 1 ժա մում շր ջա-
նա ձև լրիվ պտույտ է կա տա րում, 
ո րի ըն թաց քում սնուն դը մա րս-
վում է և նե ր ծծվում: Սնն դի չմար-
ս ված մն ա ցո րդ նե րն ին ֆու զո-
րի այի մա րմն  ից դուրս են գա լիս 
հա տուկ` ար տա զա տող ան ցքով: 

Շն չա ռու թյու նը և ար տա թո-

րու թյու նը կա տար վում են այն-
պես, ինչ պես ձեզ ար դեն ծա նոթ 
նա խա կեն դա նի նե րի մոտ: Ին-
ֆու զո րի ան ու նի եր կու կծ կուն 
վա կուոլ ներ, ո րո նց մի  ջո ցով 
ար տա զա տում է թու նա վոր նյու-
թերը և ջրի ա վել ցու կը:

Նկ. 53 Հողաթափիկ ինֆուզորիայի 
կառուցվածքը

1. Թարթիչներ, 2. Կծկվող վակուոլ, 
3. Ցիտոպլազմա, 4. Մեծ կորիզ, 

5. Փոքր կորիզ, 6. Մեմբրան, 7. Բջջաբերան, 
8. Բջջակլան, 9. Մարսողական վակուոլ, 

10. Արտազատող անցք, 11. Շշիկներ

1
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Գրգ ռա կա նու թյու նը: Ին ֆու զո րի ա նե րը ո րո շա կի ռե ակ ցի ա են դրսևո -
րում ար տա քին մի  ջա վայ րի գրգ ռիչ նե րի նկատ մա մբ, ո րը հա ճախ ու ղեկ-
ց վում է շա րժ մա մբ: Ե թե ին ֆու զո րի ա ներ պա րու նա կող ջրի եր կու կա-
թիլ նե րից մե  կին ա վե լաց նե նք կե րակ րի ա ղի բյու րեղ ներ, ա պա նրա նք 
ջրային կա մր ջա կով կտե ղա փոխ վեն մա քուր կա թի լի մե ջ, իսկ ե թե ա վե-
լաց նե նք բակ տե րի ա ներ, կա նց նեն դե պի բակ տե րի ա նե րը:

 Բազ մա ցու մը: Հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ան ու նի եր կու կո րիզ: Դրան-
ցից մե  ծը կար գա վո րում և վե րա հս կում է սնն դա ռու թյու նը, շն չա ռու թյու նը, 
շար ժումն  ե րը, նյու թա փո խա նա կու թյու նը, իսկ մյու սը, որն ա վե լի փո քր է, 
կար ևոր դեր է կա տա րում բազ մաց ման ըն թաց քում: 

Ամ ռա նը բա րեն պա ստ պայ ման նե րում հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ան 
բազ մա նում է ան սեռ ե ղա նա կով` կիս վե լով լայ նու թյա մբ (նկ. 54): 

Աշ նա նը կամ ան բա րեն պա ստ պայ-
ման նե րում հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ան 
բազ մա նում է սե ռա կան ե ղա նա կով, ո րի 
ժա մա նակ եր կու ին ֆու զո րի ա մո տե նում 
են մի  մ յանց, մի  ա նում բե րա նային անց-
քով, տե ղի է ու նե նում կո րի զա նյու թի 
փո խա նա կում, ա պա ին ֆու զո րի ա նե րը 
հե ռա նում են (նկ. 55): Այդ եր ևույ թը կոչ-
վում է կո նյու գա ցի ա:

 Սե ռա կան գոր ծըն թա ցի նշա նա կու թյունն այն է, որ տե ղի է ու նե նում 
ժա ռան գա կան նյու թի (կո րի զա նյութ) փո խա նա կում, ո րի շնոր հիվ մե  ծա-
նում է նրա նց կեն սու նա կու թյու նը և, ի հար կե, նաև հար մար վո ղա կա նու-
թյու նը մի  ջա վայ րի տար բեր պայ ման նե րին:

 Գոյու թյուն ու նեն նաև մա կա բույծ ին ֆու զո րի ա ներ, ինչ պես, օ րի նակ, 
մար դու ա ղի նե րում ապ րող բա լան տի դի ու մը: 

Ո րոշ ին ֆու զո րի ա ներ ապ րում են այլ օր գա նի զմն  ե րում: Ո րո ճող նե րի 
ստա մոք սում ապ րող ին ֆու զո րի ա նե րը նպաս տում են սնն դի մա րս մա նը:

 Նա խա կեն դա նի նե րը սն վում են ջրամ բար նե րում ե ղած բակ տե րի ա նե-
րով և փտած օր գա նա կան նյու թե րով` դրա նով իսկ մաք րե լով ջու րը, իսկ 
հո ղում նպաս տում են հո ղա գոյաց մա նը: Մի ա ժա մա նակ այդ նա խա կեն-
դա նի նե րը կեր են ծա ռայում ձկ նե րի, խեց գետ նա կեր պե րի, մո ծակ նե րի 
թր թուր նե րի հա մար:

Նկ. 54 Ինֆուզորիայի  անսեռ 
բազմացումը

Նկ. 55 Ինֆուզորիայի սեռական բազմացումը (պրոցեսը)
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 Մար դու ա ղի նե րում եր բե մն  ապ րում է ա մե  նա մե ծ նա խա կեն դա նին` 
խո շոր ին ֆու զո րի ա բա լան տի դի ու մը: Այն նույն պես խոց է ա ռա ջաց նում, 
ինչ պես դի զեն թե րային ա մե  ո բան: Սպո րա վոր նե րի տի պին պատ կա նող 
մա լա րի այի պլազ մո դի ու մը մա լա րի ա հի վան դու թյան հա րու ցի չն է:

Դիզենթերիա հիվանդության կանխարգելման համար անհրաժեշտ է 
ուտելուց առաջ ձեռքերը լվանալ, ջուրը ենթարկել ջերմային մշակման, 
մրգերն ու բանջարեղենը խնամքով լվանալ, սննդամթերքը պահպանել 
ճանճերից: Մալարիայի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է բուժել 
հիվանդ ներին, ոչնչացնել մոծակներին, չորացնել ճահիճները, որտեղ 
զարգանում են մոծակների թրթուրները:

 Հի շե՛ք

 Հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ա, կո նյու գա ցի ա, բա լան տի դի ում, մա լա րի այի պլազ-
մո դի ում:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ինչ պե՞ս է կա տար վում ին ֆու զո րի այի սնն դա ռու թյու նը:
2.  Ի՞նչ դեր է կա տա րում ին ֆու զո րի այի փո քր կո րի զը:
3.  Ի՞նչ մա կա բույծ ին ֆու զո րի ա գի տեք:
4. Ի՞նչ մա կա բույծ նա խա կեն դա նի ներ գի տեք:
5.  Ի նչ պե՞ս են գոյատ ևում նա խա կեն դա նի նե րը մի  ջա վայ րի ան բա րեն պա ստ 

պայ ման նե րում:
6. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն նա խա կեն դա նի նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:

Հե տա քր քիր է

 Ո րո ճող կեն դա նի նե րի, ինչ պես, օ րի նակ, կո վի 1 սմ 3 ստա մոք սա հյու թում 

պա րու նակ վում է մի  նչև 1 մլն ին ֆու զո րի ա, ո րո նք մաս նակ ցում են կե րի 

մա րս մա նը:

 Յու րա քան չյուր տա րի մա լա րի այով հի վան դա նում է մոտ 200 մլն մա րդ, և 

մի  այն Աֆ րի կայում այդ հի վան դու թյու նից մա հա նում է մոտ 1 մլն մա րդ:

Լրացնել աղյուսակը

Նախակենդանիների նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար
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 ԲԱԶՄԱԲՋԻՋՆԵՐԻ  

ԵՆԹԱԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

VII Ենթաթագավորության

   ընդհանուր բնութագիրը 

§19. Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի կա ռուց ված քի և 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

մա րմն  ի հա մա չա փու թյան ձևե րը

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րը մի  աբ ջիջ նե րից տար բեր վում են նրա նով, 
որ դրա նց մար մի  նը կա զմ ված է բազ մա թիվ բջիջ նե րից: Բազ մաբ ջիջ օր-
գա նի զմն  ե րի բո լոր բջիջ նե րը կա ռուց ված քի ընդ հա նուր գծե րով նման են 
մի  աբ ջիջ նե րին. կա զմ ված են թա ղան թից, ցի տոպ լազ մայից և կո րի զից: 
Այդ նմա նու թյու նը վկայում է նրա նց ծագ ման մի  աս նու թյան մա սին:

Նկ. 56 Միաբջիջ, գաղութային և բազմաբջիջ կենդանիներ

1. Ամե ոբա,  2. Վոլվոքս,  3. Հիդրա,  4. Պլանարիա

1

2
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Բ նու թյան մե ջ մի  աբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րի բնա կեց ման, սն ման և նոր մի -
ջա վայ րեր նվա ճե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են, քա նի 
որ նրա նց օր գա նի զմն  ե րի մաս նա գի տա ցու մը հա սել է ա ռա վե լա գույ նի, 
և, բա ցի այդ, բջ ջի չափ սե րը շատ մե ծ լի նել չեն կա րող: Չափ սե րով մե ծ 
բջիջ նե րը կո րց նում են ի րե նց ամ բող ջու թյու նը և հար մար վա ծու թյու նը:

 Դա է պատ ճա ռը, որ օր գա նա կան աշ խար հի զար գաց ման հե տա գա 
ու ղին ըն թա ցել է ա ռան ձին բջիջ նե րից՝ հյուս վա ծք նե րի ձևա վոր ման և 
մաս նա գի տաց ման ճա նա պար հով: Կազ մա վոր վել են պա շտ պա նա կան, 
սն ման, շա րժ ման և այլ աշ խա տա նք (ֆունկ ցի ա) կա տա րող բջիջ ներ, օր-
գան ներ և օր գան հա մա կար գե րով բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  եր:

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րում ա ռան ձին բջիջ նե րը, հյուս վա ծք նե րը 
և օր գան նե րը փոխ կա պա կց ված են: Են թա դր վում է, որ մի  աբ ջիջ նե րից 
բազ մաբ ջիջ նե րի ծա գումն  ըն թա ցել է վոլ վոք սան ման գա ղու թային ձևե րի 
բջիջ նե րի մաս նա գի տա ցու մով (նկ. 56): 

Օր գա նիզ մում ֆունկ ցի ա նե րի բա ժա նու մը հյուս վա ծք նե րի և օր գան նե-
րի մի  ջև կա տա րե լա գոր ծում ու բա րձ րաց նում է կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը և հար մար վա ծու թյու նը: 

Օր գա նա կան աշ խար հի բազ մա զա նու թյու նը նույն պես բազ մաբ ջիջ 
ձևե րի ծագ ման և զար գաց ման հետ ևա նք է:

 Կեն դա նի նե րի զար գա ցումն  ըն թա ցել է ճա ռա գայ թային և ա պա երկ-
կողմ հա մա չա փու թյուն ու նե ցող ձևե րի ա ռա ջաց ման ու ղի ով (նկ. 56):

 Հի շե՛ք

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  եր, ֆունկ ցի ա:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չո՞ւ է սահ մա նա փակ ված մի  աբ ջիջ օր գա նի զմն  ե րի կող մի ց  բնա կեց ման և  

սն ման նոր մի  ջա վայ րեր նվա ճե լու հնա րա վո րու թյու նը:
2.  Ի՞նչ նմա նու թյուն և տար բե րու թյուն կա մի  աբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմն  ե-

րի բջիջ նե րի մի  ջև:
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VIII Աղեխորշավորների տիպ
    

§20. Ա ղե խոր շա վոր նե րի կա ռուց ված քի և 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

բազ մա ցու մը, կեն սա մի  ջա վայ րը 

Ա ղե խոր շա վոր նե րն ապ րում են ծո վե րում, օվ կի ա նոս նե րում, քա ղց-
րա համ ջրե րում: Նրա նց մար մի  նն ու նի խո ռոչ, ո րը կա տա րում է մար-
սո ղա կան ֆունկ ցի ա, այս տե ղից էլ ստա ցել են ի րե նց ան վա նու մը: Այն 
բե րա նային ան ցքով հա ղոր դա կց վում է ար տա քին մի  ջա վայ րի հետ: Բե-
րա նային ան ցքի շուր ջը գտն վում են շո շա փուկ ներ, ո րոն ցով բռ նում են 
սնուն դը: 

Ա ղե խոր շա վոր նե րի մա րմի  նը կա զմ ված է եր կու շեր տից. ար տա քին 
շեր տը կոչ վում է էկ տո դե րմ, ներ քի նը` էն տո դե րմ: Այդ շեր տե րի ա րան-
քում հա ճախ գտն վում է դոն դո ղան ման նյութ: 

Ա ղե խոր շա վոր նե րի օր գա նիզ մում նկատ վում է բջիջ նե րի մաս նա գի-
տա ցում` տար բեր կա ռուց վա ծք ու նե ցող և ոչ մի  ան ման ֆունկ ցի ա կա տա-
րող բջիջ ներ, օ րի նակ` մաշ կամկ  ա նային, նյար դային, խայ թող և այլն:

Ն րա նց մար մի  նն ու նի ճա ռա գայ թային հա մա չա փու թյուն: Ե թե մա րմ-
նի եր կա րու թյա մբ ա ռա նցք տար վի, ա պա նրա մար մի  նը կբա ժան վի մի ա-
ն ման մա սե րի: Հայտ նի են մոտ 10 հա զար տե սա կի ա ղե խոր շա վոր ներ:

 Քա ղց րա համ ջրե րի պո լիպ հիդ-

րա: Ա ղե խոր շա վոր նե րի բնո րոշ ներ-
կայա ցու ցի չը քա ղց րա համ ջրե րի պո-
լիպ հիդ րան է (պո լիպ - բազ մաոտ) 
(նկ. 57): Հան դի պում է մա քուր լճակ-
նե րում, հա ճախ` ջրային բույ սե րի ցո-
ղու նի վրա և ու նի մի  նչև 1 սմ եր կա-
րու թյուն: Հիդ րայի պար կա ձև մա րմն  ի 
առջ ևում գտն վում է բե րա նը` շր ջա-
պատ ված 5-12 թե լան ման շո շա փուկ-
նե րով, հա կա ռակ կող մը կոչ վում է 
ներ բան, ո րով նա ամ րա նում է ստոր-
ջ րյա ա ռար կա նե րին: Հիդ րան շո շա-
փուկ նե րով բռ նում է կեն դա նի որ սը, Նկ. 57 Պոլիպ հիդրա
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տա նում բե րան, ա պա` մա րմն  ի 
խո ռոչ: Շո շա փուկ նե րը կա րող 
են թեք վել, կար ճա նալ, եր կա-
րել: Սրա նք ճա ռա գայ թա ձև դա-
սա վոր ված են բե րա նի ան ցքի 
շուր ջը: Մա րմն  ի մա սե րի, այդ 

թվում և շո շա փուկ նե րի ճա-

ռա գայ թա ձև հա մա չա փու թյան 

ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր-

ված է օր գա նիզ մի  ան շա րժ կամ 

սա կա վա շա րժ կեն սա կեր պով:  

Ար տա քին և ներ քին շեր տե-

րի բջիջ նե րը: Հիդ րայի մա րմն  ի 
ար տա քին` էկ տո դեր մային շեր-
տում կան մաշ կամ կա նային, 

նյար դային, խայ թող և մի  ջա-

կա բջիջ ներ (նկ. 58): Մաշ կա-
մկ  ա նային բջիջ նե րը կազ մում 
են հիդ րայի ծած կույ թը և մի  ա-
ժա մա նակ կա տա րում տե ղա-
շա րժ ման դեր: Հիդ րան տե ղա-
շա րժ վում է մե  րթ ներ բա նով, 
մե  րթ շո շա փուկ նե րով` հեն վե լով 
ստոր ջ րյա ա ռար կա նե րին:

 Նյար դային բջիջ նե րն աստ-
ղա ձև են, ու նեն ե լուստ ներ, 
ո րոնք մի  մյա նց մի  ա հյուս վե-
լով դառ նում են ցա նց (նկ. 60): 
Նյար դային բջիջ նե րի ե լուստ նե-
րը մի  ա ցած են մաշ կամկ  ա նային 
բջիջ նե րին: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ ար տա քին ազ դակ նե րից, 
ինչ  պես, օ րի նակ` հիդ րային 
հպվե լիս նյար դային բջիջ նե րը 
գրգռվում են: Այդ գրգի ռը հա-
ղորդ  վում է մաշ կամկ  ա նային 
բջիջ նե րին, ո րից նրա նք կծկվում 
են, և ա ռա ջա նում է հիդ րայի 
նկա տե լի շար ժում: 

Օր գա նիզ մի  պա տաս խան ռե-

Նկ. 58 Հիդրայի մարմն ի կառուցվածքը

1. Մաշկամկ անային բջիջներ, 2. Միջակա 
բջիջ, 3. Խայթող բջիջ, 4.Նյարդային բջիջ, 
5. Մարսողական բջիջ, 6. Գեղձային բջիջ, 

7. Մեզոգլեա
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Նկ. 59 Խայթող բջջի կառուցվածքը

1. Կորիզ, 2. Պատիճ, 3. Զգայուն մասնիկ, 
4. Խայթող թել

4
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1

4

Նկ. 60 Հիդրայի նյարդային համակարգը

1. Գրգռականություն, 2. Նյարդային բջիջ

1

2
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ակ ցի ան գրգ ռի չին, որն ի րա կա նա նում է նյար դային հա մա կար գի մի  ջո-
ցով, կոչ վում է ռեֆ լե քս:

 Խայ թող բջիջ նե րը (նկ. 59) նույն պես գտն վում են հիդ րայի մա րմն  ի ար-
տա քին շեր տում, հատ կա պես շո շա փուկ նե րի վրա: Խայ թող բջիջ նե րն ու-
նեն թու նա վոր հե ղու կով լց ված պա տիճ, ո րի մե ջ գտն վում է պա րու րա ձև 
գա լար ված խայ թող թե լը: Այդ բջի ջն ու նի զգայուն մա զիկ, ո րին դիպ չե-
լիս խայ թող թե լը դուրս է նետ վում պա տի ճից, ուղղ վում և մտ նում է զո հի 
մա րմն  ի մե ջ: Դրա հետ մե կ տեղ մար մի ն է ան ցնում նաև թու նա վոր հե-
ղու կը, ո րից էլ զո հը մա հա նում է: Ա պա մա հա նում է նաև խայ թող բջի ջը: 
Նոր խայ թող բջիջ է ա ռա ջա նում հիդ րայի էկ տո դեր մում գտն վող մի  ջա կա 
բջիջ նե րից:

 Ռե գե նե րա ցի ա: Ե թե հիդ րայի մար մի  նը վն աս վում է, ա պա մի  ջա կա 
բջիջ նե րի բազ մաց ման շնոր հիվ այն ըն դու նում է իր նախ կին տես քը: 
Մար մն  ի վն աս ված մա սը վե րա կա նգ նե լու հատ կու թյու նը կոչ վում է ռե գե-
նե րա ցի ա: Հե տա գայում կհա մոզ վեք, որ ռե գե նե րա ցի այի հատ կու թյու նը 
բնո րոշ է գրե թե բո լոր օր գա նի զմն  ե րին, այդ թվում նաև մար դուն: 

Հիդ րայի մա րմն  ի ներ քին շեր տում (էն տո դե րմ) գտն վում են գեղ ձային 
բջիջ ներ, ո րո նք մար սո ղա կան հյութ են ար տադ րում, որն էլ քայ քայում է 
մա րմն  ի խո ռոչ մտած սնն դա նյու թե րը: Ներ քին շեր տի ո րոշ բջիջ ներ ու-
նեն մտ րակ ներ: Դրա նք ա ռա ջաց նում են ա մե  ո բան ման կե ղծ ո տիկ ներ: 
Մտ րակ նե րի ա նը նդ հատ շա րժ ման մի  ջո ցով սնն դա նյու թե րը մղ վում են 
դե պի ա մե  ո բա ձև կե ղծ ո տիկ ներ ու նե ցող բջիջ նե րը, ո րո նք կլա նում, հա-
փշ տա կում են սնն դի մաս նիկ նե րը և ա պա մար սում մար սո ղա կան վա-
կուոլ նե րում:

Սնն դի չմա րս ված մա սե րը բե րա նային ան ցքով դուրս են հե ռաց վում 
մա րմն  ից: 

Այս պի սով` հիդ րայի, ինչ պես նաև բո լոր ա ղե խոր շա վոր նե րի մար սո-
ղու թյու նը մա սա մբ նե րբջ ջային է, ինչ պես դա տե ղի է ու նե նում նա խա-

կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում, մա սա մբ 
էլ՝ ար տա բջ ջային (մար սո ղու թյու նը կա-
տար վում է մա րմն  ի խո ռո չում):

 Հիդ րան շն չում է ջրում լուծ ված թթ-
ված ինը մա րմն  ի ամ բո ղջ մա կե րե սով, 
և նույն մա կե րե սով էլ հե ռաց վում է ած-
խաթ թու գա զը:

 Բազ մա ցու մը: Բա րեն պա ստ պայ-
ման նե րում (ջեր մու թյուն, սնունդ) հիդ-
րայի մա րմն  ի ար տա քին և ներ քին շեր-
տե րն ար տա փք վում են` ա ռա ջաց նե լով 
բող բոջ (նկ. 61): Այն աս տի ճա նա բար մե -Նկ. 61 Հիդրայի անսեռ 

բազմացումը

բողբոջ
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ծա նում է, իսկ նրա ա զատ ծայ րին ա ռա ջա նում է բե րա նային ան ցք` շրջա-
պատ ված շո շա փուկ նե րով: Այդ բող բո ջը (ե րի տա սա րդ հիդ րա) ա ճում, 
մե  ծա նում, ան ջատ վում է մայ րա կան օր գա նիզ մի ց և վա րում ինք նու րույն 
կեն սա  կերպ: Սա բազ մա ցում է բող բոջ նե րով և հա մար վում է ան սեռ բազ-
մաց ման ձևե րից մե  կը: Ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րում, ինչ պես, օ րի նակ, 
աշ նա նը, հիդ րան, մյուս ա ղե խոր շա վոր նե րի նման, բազ մա նում է սե ռա-
կան ե ղա նա կով (նկ. 62): Այս դեպ քում նրա մա րմն  ի վրա ա ռա ջա նում են 
փոք րիկ թմ բիկ ներ: Այդ թմ բիկ նե րի մի  մա սում զար գա նում են ա րա կան 
սե ռա կան բջիջ ներ` սպեր մա տո զոիդ ներ, իսկ մյուս նե րում` ի գա կան սե-
ռա կան բջիջ ներ` ձվաբ ջիջ ներ: Այդ պի սի կեն դա նի նե րը հեր մաֆ րո դիտ 
են, ո րով հե տև մի  ա ժա մա նակ ու նեն եր կու սե ռի հատ կա նիշ ներ: Ա րա-
կան և ի գա կան սե ռա կան բջիջ նե րի հա սու նա ցու մը մի  ա ժա մա նակ չի 
կա տար վում, որ պես զի կա նխ վի ինք նա բե ղմն  ա վո րու մը (նույն հիդ րայի 
սպեր մա տո զոիդ նե րի և ձվաբ ջիջ նե րի մի  ա ցում): Սպեր մա տո զոիդ նե րը 
հա սու նա նա լով դուրս են գա լիս ջրային մի  ջա վայր և ի րե նց մտ րակ նե-
րով շա րժ վում, թա փան ցում են մե կ այլ հիդ րայի մե ջ, մի  ա նում նրա ձվա -
բջջին: Տե ղի է ու նե նում բե ղմն  ա վո րում: Բե ղմն  ա վոր ված բջի ջը պատ վում 
է ա մուր պա տյա նով, ընկ նում է ջրի հա տակ և ձմե  ռում: Աշ նա նը մայր հիդ-
րան մա հա նում է: Գար նա նը նպաս տա վոր պայ ման նե րում սաղ մի  զար-
գա ցու մը շա րու նակ վում է, թա ղան թը լուծ վում, վե րա նում է, և փոք րիկ 
հիդ րան դուրս է գա լիս ար տա քին մի  ջա վայր:

 Հի շե՛ք 

Էկ տո դե րմ, էն տո դե րմ, ճա ռա գայ թային հա մա չա փու թյուն, պո լիպ հիդ րա, ռեֆ-
լե քս, ռե գե նե րա ցի ա, հեր մաֆ րո դիտ:

Նկ. 62 Հիդրայի սեռական բազմացումը

1. Սպերմատոզոիդներ,  2. Ձվարաններ,  3. Բեղմն ավորված ձվաբջիջ,  
4. Երիտասարդ հիդրա

1 2 3

4



76

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ բջիջ նե րից են կա զմ ված հիդ րայի ար տա քին և ներ քին շեր տե րը:
2.  Ի՞նչ կազ մու թյուն ու նեն խայ թող բջիջ նե րը և ի՞նչ դեր են կա տա րում:
3.  Ինչ պե՞ս է կա տար վում հիդ րայի սե ռա կան բազ մա ցու մը:
4.  Ե՞րբ և ինչ պե՞ս է կա տար վում հիդ րայի ան սեռ բազ մա ցու մը: 
5.  Ի՞նչ է ռե գե նե րա ցի ան և ո՞ր բջիջ նե րի մի  ջո ցով է այն կա տար վում:
6.  Ինչ պե՞ս է տե ղա շա րժ վում հիդ րան:

Հե տա քր քիր է

 Հիդ րայի վն աս ված մա րմն  ի 1/200 մա սից ա ռա ջա նում է նոր օր գա նի զմ:

§21. Ա ղե խոր շա վոր նե րի տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը 

և դե րը բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում 

Ա ղե խոր շա վոր նե րի տի պի մե ջ մտ նում է ե րեք դաս` հիդ րոիդ ներ, սցի-

ֆոիդ ներ, կո րա լյ ան պո լիպ ներ: Դուք ար դեն ծա նո թա ցաք հիդ րոիդ նե րի 
դա սին պատ կա նող պո լիպ հիդ րային:

Ս ցի ֆոիդ մե  դու զա ներ հան դի պում են ծո վե րում, հատ կա պես ջրի 
մա կե րե սային շեր տե րում, և վա րում են շար ժուն, ակ տիվ կեն սա կե րպ: 
Մե դու զա նե րի մար մի  նը հո վա նո ցա ձև է, չափ սե րը կա րող են հաս նել 
30-200 սմ-ի (նկ. 63): Հո վա նո ցի եզ րե րին դա սա վոր ված են բազ մա թիվ 
կա րճ շո շա փուկ ներ, իսկ մա րմն  ի ներ քին մա սի կե նտ րո նում գտն վում է 
բե րա նային ան ցքը: Նրա նց խայ թող բջիջ նե րը պա րու նա կում են թու նա-
վոր նյութ: Խայ թը ցա վոտ է նաև մար դու հա մար: Բա ցի այդ, մե  դու զայի 

մար մի  նը թա փան ցիկ է, ո րով հե տև 
ար տա քին և ներ քին շեր տի ա րան քում 
գտն վում է ա պա կետիպ, դոն դո ղա-
նման զա նգ ված: 

Մա րմն  ի թա փան ցի կու թյան շնոր-
հիվ մե  դու զա նե րը ջրում ան նկատ են, 
ինչն օգ նում է պա շտ պան վել թշ նա-
մի  նե րից: Նրա նց մար մի  նը պա րու-
նա կում է մի  նչև 98% ջուր, քիչ քա նա-
կու թյա մբ սպի տա կուց ներ, ճար պեր, 
ած խաջ րեր, վի տա մի ն ներ:

Սև ծո վում պե տք է զգու շա նալ ար-

մա տա բե րան մե  դու զայից, ո րի կի-

Նկ. 63 Մեդուզայի կառուցվածքը

1. Մարմն ի խոռոչ,  2. Բերանային 
անցք, 3. Շոշափուկներ,  4. Հովանոց

4
1
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սա թա փան ցիկ սպի տա կա վուն 
հո վա նո ցը հաս նում է ֆուտ բո լի 
գն դա կի մե  ծու թյան և ու նի վառ 
մա նու շա կա գույն կամ կա պույտ 
եզ րեր: Ծո վային կեն սա կե րպ 
վա րող մե  դու զա նե րը բազ մա-
զան են (նկ. 64):

 Մե դու զա նե րն ու նեն քի մի -
ա կան զգա ցո ղու թյան, հա վա-
սա րա կշ ռու թյան օր գան ներ, 
լու սազ գայուն ա չիկ ներ և օժտ-
ված են մի  հատ կու թյա մբ, ո րով 
նրանք ըն կա լում են ջրի տա տա-
նումն  ե րից ա ռա ջա ցած ձայ նե րը: 
Այդ հատ կու թյան շնոր հիվ գիտ-
նա կան նե րին հա ջող վել է ստեղ-
ծել հա տուկ սա րք` «մե  դու զայի 
ա կա նջ», ո րը 15 ժամ ա ռաջ կա-
րող է ո րո շել փո թո րի կի ա լե կո-
ծու թյան մո տե նա լը:

 Կո րա լյ ան պո լիպ նե րի դա սին 
են պատ կա նում գա ղու թային 
կյ ա նք վա րող կո րալ նե րը, մե  նա-
կյ աց նե րն ու ակ տի նի ան (նկ. 65): 

Կո րա լյ ան պո լիպ նե րը մյուս 
ա ղե խոր շա վոր նե րից տար բեր  -
վում են ո րոշ ա ռա նձ նա հատ  կու -
թյուն նե րով: Նրա նք ա ռա  ջա ց  նում 
են կրաաղային բա  ղադ րու թյուն 
ունեցող կմա խք: Հան քային ա ղե-
րից կա զմ ված կմախ քի շնոր հիվ 
թշ նա մի  նե րը չեն կա րո ղա նում 
նրա նց ու տել, այ սի նքն` կմախ քը 
կա տա րում է նաև պա շտ պա նա-
կան դեր: Կմախ քում կու տակ ված հան քե րի բնույ թից կախ ված` կո րա լյ ան 
պո լիպ նե րն ու նե նում են տար բեր գու նա վո րումն  եր (կար մի ր, սպի տակ և 
այլն): Կար մի ր կո րալ նե րի գա ղութ նե րը լի նում են տաք ծո վե րում +200C-ից 
ոչ ցա ծր 60-200 մ խո րու թյան վրա, որ տեղ լույս գրե թե չի թա փան ցում, և 
ջու րը հա մե  մա տա բար քիչ թթ վա ծին է պա րու նա կում: 

Հատ կան շա կան է նաև, որ բազ մաց ման ժա մա նակ նոր ա ռա ջա ցած 

Նկ. 64 Մեդուզաների բազմազանությունը

1. Արմատաբերան,  2. Աուրելիա,  
3. Ցիաներիա

1 2

3

Նկ. 65 Կորալյ ան պոլիպներ
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բող բո ջը չի ան ջատ վում մայր օր գա նիզ մի ց, և պո լի պը շա րու նա կում է 
ծա ռան ման ճյու ղա վոր վել: 

Պո լիպ նե րի խո ռոչ նե րը մի  մյա նց հետ հա ղոր դա կց վում են, ո րի շնոր հիվ 
մե կ պո լի պի բռ նած սնունդն օգ տա գոր ծում են նաև մյուս նե րը: Կո րա լյ ան 
պո լիպ նե րի կրային կմա խք նե րի գա ղութ նե րն ա ռա ջաց նում են խու թեր, 
ո րո նք հա ճախ հան դի պում են կղ զի նե րի ա փե րի եր կայն քով: Ա մե  նա մե ծ 
խու թե րը տե ղա կայ ված են Ավստ րա լի այի ար ևե լյ ան ա փին` մի  նչև 2 հա-
զար կի լո մե  տր եր կա րու թյա մբ: Կան կո րա լյ ան պո լիպ ներ, ո րո նք զուրկ են 
կրային կմախ քից, օ րի նակ` ակ տի նի ան: 

Ա ղե խոր շա վոր նե րը կեն դա նա կան աշ խար հի հնա գույն օր գա նի զմն  եր 
են, դա է վկայում նրա նց պա րզ կա ռուց ված քը: 

Ա ղե խոր շա վոր նե րի նշա նա կու թյու նը: Ա ղե խոր շա վոր նե րն ու նեն 
հիմն  ա կա նում դրա կան, մա սա մբ էլ բա ցա սա կան նշա նա կու թյուն: Այս-
պես, կո րա լյ ան պո լիպ նե րը ջու րը մաք րում են օր գա նա կան նյու թե րի 
մն ա ցորդ  նե րից, նրա նց կմախ քն օգ տա գո րծ վում է որ պես շի նա նյութ` կիր 
ստա նա լու հա մար և այլն: Վար դա գույն և սև կո րալ նե րից զար դեր են 
պատ րաս տում: 

Ակ տի նի ա նե րի ո րոշ տե սակ ներ ջրային կյ ա նք վա րող կեն դա նի նե-
րի, ինչ պես, օ րի նակ` ձկ նե րի հա մար սնունդ են: Հե տա քրք րա կան է, որ 
ո րոշ տե սակ ներ ապ րում են ծո վային խեց գետ նա կեր պե րի վրա և ի րե նց 
խայ թող բջիջ նե րի շնոր հիվ պա շտ պա նվում են թշ նա մի  նե րից: Այդ ակ տի-
նիա  նե րն ու նեն վառ գու նա վո րում և ա վե լի թու նա վոր, խայ թող բջիջ ներ: 
Այդ պի սի գու նա վո րումն  ու նի նա խազ գու շա կան, հետ ևա պես` նաև պա շտ-
պա նա կան նշա նա կու թյուն: 

Ո րոշ ա ղե խոր շա վոր ներ հա մար վում են մա կա բույծ ներ, իսկ կո րա լյ ան 
գա ղութ նե րը, ու նե նա լով շատ ա մուր կմա խք, եր բե մն  խո չըն դո տում են 
նա վագ նա ցու թյա նը:

 Հի շե՛ք

 Հիդ րոիդ ներ, սցի ֆոիդ մե  դու զա ներ, ար մա տա բե րան մե  դու զա, կո րա լյ ան պո-
լիպ, ակ տի նի ա, կո րա լյ ան խութ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված ծո վային տար բեր ա ղե խոր շա վոր նե րի կազ մա-

վոր ման տար բե րու թյուն նե րը:
2.  Ի նչ պե՞ս է ար տա հայտ վում մե  դու զայի հար մար վա ծու թյունը՝ կապված ակ տիվ 

կեն սա կեր պի հետ:
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IX Տափակ որդերի տիպ
     

§22. Տի պի ընդ հա նուր բնու թա գի րը: 

Թար թի չա վոր որ դե րի դաս: 

Սպի տակ պլա նա րի այի կա ռուց ված քի և 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

 Տա փակ որ դեր հան դի պում են ծո վե րում, քա ղց րա համ ջրե րում, հո-
ղում, իսկ ո րոշ տե սակ ներ ան ցել են մա կա բու ծային ապ րե լա կեր պի և 
տե ղա կայ վում են մա րդ կա նց ու կեն դա նի նե րի տար բեր օր գան հա մա-
կար գե րում:

 Կոչ վում են տա փակ որ դեր, ո րով հե տև նրա նց մար մի  նը տա փակ է 
մե ջ քա փո րային ուղ ղու թյա մբ և հա ճախ ու նե նում է թի թե ղի կի կամ ժա-
պա վե նի տե սք:

 Տա փակ որ դե րն ա ռա ջա ցել են ա ղե խոր շա վոր նե րից: 
Տա փակ որ դե րն ու նեն մա րմն  ի երկ կո ղմ հա մա չափ կա ռուց վա ծք: Դա 

նշա նա կում է, որ մա րմն  ի աջ և ձախ կե սե րը մի  մյա նց նման են: Մա րմն  ի 
երկ կո ղմ հա մա չա փու թյան ա ռա ջա ցու մը կապ ված է կեն դա նի նե րի ակ-
տիվ տե ղա շա րժ ման հետ:

 Տա փակ որ դե րի մար մի  նը պատ ված է մաշ կամ կա նային պար կով, ո րի 
ներ սում ա զատ խո ռոչ չկա, իսկ օր գան նե րի մի  ջև ե ղած տա րա ծու թյու նը 
լց ված է մա նր բջիջ նե րից կա զմ ված փուխր հյուս ված քով` պա րեն քի մով, 
ո րը կա տա րում է հե նա րա նային և սն ման ֆունկ ցի ա: Սրա նց օր գան հա-
մա կար գե րը (մար սո ղա կան, նյար դային, ար տա զա տա կան) ու նեն շատ 
պա րզ կա ռուց վա ծք: Հեր մաֆ րո դիտ օր գա նի զմն  եր են. նույն ա ռա նձ  նյակն 
ու նի և՛ ա րա կան, և՛ ի գա կան սե ռա կան օր գան ներ: Տա փակ որ դե րի տի պին 
պատ կա նում է 15 հա զա րից ա վե լի տե սակ, ո րո նք մի  ա վոր ված են 3 դա-
սե րում` թար թի չա վոր, ծծող և ժա պա վե նա ձև:

 Թար թի չա վոր որ դե րի դաս: Թար թի չա վոր որ դե րը հիմն  ա կա նում 
ա զատ ապ րե լա կե րպ են վա րում` սն վում են ին ֆու զո րի ա նե րով, ար մա-
տո տա նի նե րով, մտ րա կա վոր նե րով, որ դե րով, մո ծա կի թր թուր նե րով և 
այլն: Նրա նց մար մի  նը պատ ված է թար թիչ նե րով, ու նեն մար սո ղա կան 
հա մա կա րգ:

 Թար թի չա վոր որ դե րն օժտ ված են մա րմն  ի վն աս ված մա սը վե րա-
կանգ  նե լու (ռե գե նե րա ցի ա) մե ծ ու նա կու թյա մբ: Օ րի նակ` նրա նց մա րմն  ի 
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մե կ հա րյու րե րոր դա կան մա սն այս կամ այն պատ ճա ռով ան ջատ վե լու 
դեպ քում կա րող է վե րա կա նգն վել ու դառ նալ ամ բող ջա կան օր գա նի զմ:

 Թար թի չա վոր որ դե րից ա մե  նա տա րած վա ծը կաթ նային կամ սպի տակ 
պլա նա րի ան է (նկ. 66): 

Ս պի տակ պլա նա րի ան 1-2 սմ եր-
կա րու թյա մբ, տեր ևա ձև մա րմն  ով 
որդ է: Ապ րում է լճակ նե րում, գե տե-
րի հա տա կին: Վա րում է մե ծ մա սամբ 
թա ք ն ված կեն սա կե րպ: Պլա նա րի ա 
կա րե լի է գտ նել քա րե րի, ջրի մե ջ 
գտն վող տե րև նե րի, կոճ ղե րի ստո-
րին մա կե րե սին: Պլա նա րի այի մար-
մի  նն ամ բող ջա պես պատ ված է թար-
թիչ նե րով, ո րո նք տե ղա շա րժ ման դեր 
են կա տա րում (նկ. 66): Մա րմն  ի հե-

տևի մա սը սուր է, առջ ևի ծայ րը` լայ նա ցած, և կող քե րին ու նի մե  կա կան 
կարճ ե լուստ ներ, ո րո նք շո շա փե լի քի օր գան ներ են: Մա րմն  ի առջ ևում են 
գտնվում նաև պլա նա րի այի եր կու սև աչ քե րը: Որ դը դան դաղ սուզ վում է 
ջրի հա տա կը, եր բե մն  էլ բա րձ րա նում վե րին շեր տե րը, որ տեղ լո ղում է 
թար թիչ նե րի օգ նու թյա մբ (նկ. 66): Պլա նա րի այի մաշ կի տակ գտն վում են 
օ ղա կա ձև, եր կայ նա կի, շեղ դա սա վոր ված մկ ան ներ: Մաշ կը և մկ ա նային 
շեր տե րը սեր տա ճել են և կազ մում են որ դի մաշ կամկ  ա նային պար կը:  
Պլա նա րի ան ե ռա շե րտ կեն դա նի է` կա զմ ված է էկ տո դեր մի ց, էն տո դեր-
մի ց և մե  զո դեր մի ց, ու նի հյուս վա ծք նե րի չո րս տիպ:

 Մար սո ղա կան հա մա կա րգ: Պլա նա րի ան սն վում է ջրում ապ րող մանր 
կեն դա նի նե րով` գի շա տիչ է: Պլա նա րի այի բե րա նը գտն վում է մա րմն  ի փո-
րային կո ղի մե ջ տե ղում, հար ձակ վե լիս նա մա րմն  ով սեղ մում, ծած կում է 
զո հին և բե րա նից հա նե լով իր մկ ա նուտ կլա նը` դրա նով շր ջա պա տում է 
որ սին ու կուլ տա լիս կամ ծծում է նրա պա րու նա կու թյու նը: Մար սո ղու թյու-
նը տե ղի է ու նե նում ա ղի քում, որն ա ռա ջաց նում է 3 ճյուղ: Դրան ցից մե  կն 
ուղղ վում է դե պի մա րմն  ի առջ ևի ծայ րը, իսկ եր կու սը` կլա նի կող քե րով 
դե պի հետ ևի ծայ րը: Այդ ե րեք ճյու ղե րն էլ նո րից ճյու ղա վոր վում են` ծայ-
րե րում ա ռա ջաց նե լով բազ մա թիվ փո քր, փակ խո ղո վակ ներ: Դրա նց մե ջ 
սնուն դը մա րս վում է, իսկ չմա րս ված մն ա ցո րդ նե րը պլա նա րի այի բե րա-
նային ան ցքով դուրս են հե ռաց վում (նկ. 67): 

Շն չա ռու թյու նը: Պլա նա րի ան չու նի շն չա ռա կան հա տուկ հա մա կարգ: 
Թթ վա ծի նը նրա օր գա նի զմ է ան ցնում մա րմն  ի ամ բո ղջ մա կե րե սով: 
Դրան նպաս տում է նրա տա փակ լի նե լը: Դա մե  ծաց նում է մա րմն  ի մա-
կե րե սը: 

Նկ. 66 Սպիտակ պլանարիա
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Ար տա զա տա կան հա մա կար գը: Տա փակ որ դե րի ար տա թո րու թյան 
օր գան նե րը նա խաե րի կամն  ե րն են: Դրա նք կա զմ ված են եր կու խո ղո-
վակ նե րից, ո րո նք ձգ վում են մա րմն  ի եր կայն քով, հետ ևի ծայ րում բաց-
վում են դուրս և օր գա նիզ մի ց հե ռաց նում կեն սա գոր ծու նե ու թյան հե ղուկ 
վն ա սա կար նյու թե րը (նկ. 67): 

Նյար դային հա մա կար գը: Պլա նա րի այի նյար դային բջիջ նե րը կե նտ-
րո նաց ված են մա րմն  ի առջ ևում` ա ռա ջաց նե լով ի րար կիպ հա րող եր կու 
մա սից կա զմ ված հան գույց: Հան գույ ցից դուրս են գա լիս և դե պի մա րմն  ի 
հետ ևի ծայրն են ուղղ վում եր կու նյար դային բներ: Նյար դային բնե րը մի -
մյա նց մի  աց ված են լայ նա կի լա րե րով: Բնե րից դուրս են գա լիս նյար դա-
թե լեր, ո րո նք գնում են դե պի օր գան ներ (նկ. 67): 

Պ լա նա րի այի զգայա րան նե րն են աչ քե րը և մա րմն  ի առջ ևում գտն վող 
շո շա փուկ նե րը: 

Բազ մա ցու մը: Պլա նա րի ան հեր մաֆ րո դիտ է, այ սի նքն` յու րա քան չյուր 
ա ռա նձ նյակ ա ռա ջաց նում է և՛ ի գա կան, և՛ ա րա կան սե ռա կան բջիջ ներ: 
Մա րմն  ի առջ ևում գտն վում են եր կու ձվա րան ներ, իսկ սե րմն  ա րան նե րը 

բազ մա թիվ են (նկ. 67):
 Բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է` խա չա ձև: Պլա նա րի ան դնում է բա րդ կա-

ռուց վա ծք ու նե ցող ձվեր, ո րոն ցում, բա ցի ձվա բջ ջից, կան նաև պա շա-
րային սնն դա նյու թեր: Ձվե րը դնում են ոչ թե ա ռան ձին-ա ռան ձին, այլ խմ-

Նկ. 67 Պլանարիայի 
ներքին օրգանները

1. Նյարդային 
համակարգ, 
2. Արտազատող 
անցքեր, 
3. Մարսողական 
համակարգ (եռաճյուղ 
աղի), 
4. Նյարդային բներ,  
5. Նյարդային 
հանգույցներ, 
6. Նյարդային լարեր,  
7. Ձվարան,  
8. Սերմն արան, 
9. Սեռական անցք,
10. Թարթիչներ
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բե րով` բո ժոժ նե րի մե ջ: Զար գա ցումն  ա վար տե լուց հե տո բո ժո ժից դուրս 
են գա լիս փոք րիկ պլա նա րի ա ներ: Պլա նա րի ան ըն դու նակ է ռե գե նե րա-
ցի այի:

 Հի շե՛ք 

Ե րկ կո ղմ հա մա չա փու թյուն, մաշ կամ կա նային պա րկ, թար թիչ ներ, ձվա րան-
ներ, սե րմն  ա րան ներ, նա խաե րի կամն  եր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո րո՞նք են տա փակ որ դե րի հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րը:
2.  Ի՞նչ է մա րմն  ի երկ կո ղմ հա մա չա փու թյու նը և ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված դրա 

ա ռա ջա ցու մը:
3.  Կա ռուց ված քային ի՞նչ տար բե րու թյուն ներ ու նեն սպի տակ պլա նա րի այի և 

հիդ րայի նյար դային հա մա կար գե րը:

Հե տա քր քիր է

 « Հեր մաֆ րո դի տ» բա ռն ա ռա ջա ցել է եր կու ա նուն նե րից` Հեր մե ս և Աֆ րո-

դի տե: Հեր մե  սը հու նա կան դի ցա բա նու թյու նում ե ղել է նախ խաշ նա րած-

նե րի և ա նաս նա պահ նե րի, ա պա վա ճա ռա կան նե րի ու ճա նա պար հո րդ-

նե րի աստ վա ծը, իսկ Աֆ րո դի տեն` սի րո և գե ղեց կու թյան աստ վա ծու հին: 

Հեր մաֆ րո դի տը մի  ա ժա մա նակ ու նի եր կու սե ռի հատ կա նիշ ներ:

§23. Մա կա բույծ որ դե րի բազ մա զա նու թյու նը, 

հար մար վա ծու թյու նը մա կա բույծ կյ ան քին: Մար դու մա կա բույծ 

որ դե րով վա րակ վե լուց պա շտ պան վե լու մի  ջոց նե րը 

Ծ ծող որ դե րի դա ս: Սրա նք հիմն  ա կա նում մա կա բույծ օր գա նի զմն  եր 
են: Մա կա բու ծու թյան հետ կապ ված` ու նեն տի րոջ օր գան նե րին ամ րա-
նա լու հար մա րա նք ներ` ծծան ներ, ինչ պես նաև ա րագ բազ մա նա լու ու նա-
կու թյուն:

Ծ ծող որ դե րի դա սի ներ կայա ցու ցիչ նե րից է լյ ար դի ծծա նը, ո րի մար-
մի  նը տեր ևան ման է, 3-4 սմ եր կա րու թյա մբ (նկ. 68): Մա րմն  ի առջ ևում 
գտն վում է բե րա նը, ո րով վե րց նում է սնն դա նյու թե րը, նույն բաց ված քով 
հե ռաց վում են սնն դի չմա րս ված մա սե րը: Բե րա նի եզ րե րը հաս տա ցած են 
և ա ռա ջաց նում են բե րա նային ծծա նը: Փո րի կող մում գտն վում է փո րային 
ծծա նը, ո րով կպ չում է տի րոջ օր գա նիզ մի ն:



83

 Լյար դի ծծա նն ապ րում է եղ ջե-
րա վոր ա նա սուն նե րի, ինչ պես նաև 
մար դու լյ ար դում, լե ղա պար կում: 
Սն վում է լյ ար դի բջիջ նե րով և ա րյու-
նով: Սնուն դը բե րա նից ան ցնում է 
կլան, ա պա` ճյու ղա վոր ված ա ղի:

 Լյար դի ծծա նը քայ քայում է լյ ար-
դի բջիջ նե րը: Լե ղա ծո րա նի խցա նու մի ց ա ռա ջա նում է դեղ նա խտ հի վան-
դու թյու նը: 

Լյար դի ծծա նն ա րյու նա տար և շն չա ռա կան հա մա կար գեր չու նի: Նյար-
դային հա մա կար գը հան գու ցա վոր է և լավ զար գա ցած չէ: Ծծող որ դե րին 
է պատ կա նում նաև կատ վի ծծա նը (4-13 սմ):  Մար դը կատ վի ծծա նով վա-
րակ վում է, ե թե օգ տա գոր ծում է վարակված, աղ դրած հում ձկան մի ս:

 Ժա պա վե նա ձև որ դե րի դաս: Այս դա սի ներ կայա ցու ցիչ նե րը մա կա-
բույծ ներ են, սե ռա հա սուն շր ջա նում տե ղա կայ վում են մա րդ կա նց և կեն-
դա նի նե րի ա ղի նե րում: Նրա նց մար մի  նը ժա պա վե նա ձև է` կա զմ ված գլ-
խի կից, կա րճ վզի կից և հատ վա ծա վոր ված մա րմն  ից:

Գլ խի կն ու նի տի րոջ ա ղի քի պա տին ամ րա նա լու հար մա րա նք ներ` 
ծծիչ ներ, կար թեր: 

Մա կա բու ծային ապ րե լա կեր պի հետ կապ ված` մար սո ղա կան հա մա-

կար գը հետ է զար գա ցել, իսկ նյար դային հա մա կար գը թույլ է զար գա-

ցած: Տի րոջ ա ղի նե րում ե ղած պատ րաս տի սնն դա նյու թե րը նե րծծ վում 
են մար մն  ի ամ բո ղջ մա կե րե սով: 
Այս դա սի ներ կայա ցու ցիչ նե րից են 
ե զան, խո զի և լայն ե րի զո րդ նե րը, 
է խի նո կո կը և այլն (նկ. 69): 

Ե զան ե րի զո րդ: Սե ռա հա սուն 
ե րի զո րդն ապ րում է մար դու բա-
րակ ա ղի նե րում, իսկ նրա թր թուր-
նե րը` խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն-
նե րի օր գա նիզ մում: 

Ն րա կյ ան քի տևո ղու թյու նը մի -
ջին հաշ վով 18-20 տա րի է: 

Ե րի զո րդն ար տա զա տում է թու-
նա վոր նյու թեր, ո րո նց հե տևան-
քով տի րոջ օր գա նիզ մում կա րող 
են ա ռա ջա նալ ա ղի քային խան գա-
րումն  եր, սրտ խառ նոց, փս խում: 

 Մար դու աս կա րիդ: Պատկա նում 
է կլոր որդերի տիպին: Սե ռա հա սուն 

Նկ. 68 Լյարդի ծծան

Նկ. 69 Եզան երիզորդ (1), Էխինոկոկ (2)

1 2
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աս կա րի դն ու նի մի ն չև 40 սմ եր կա րու թյուն, ապ րում է մար-
դու բա րակ ա ղի նե րում: Նրա մար մի  նը ձգ ված է, ի լի կա-
ձև, հետ ևի մա սը` սրա ցած (նկ. 70): Աս կա րի դն ըն դու նակ 
է մար մի  նը ծռել, սա կայն չի կա րող ձգ վել կամ կար ճա նալ:

 Մար մի  նը պատ ված է ա մուր պա շտ պա նա կան թա-
ղան թով, ո րի տակ կա չո րս ժա պա վե նա ձև մկ ան: Մար-
մն  ի ներ սում կա հե ղու կով լց ված խո ռոչ: Այն կոչ վում է 
ա ռաջ նային խո ռոչ: 

Աս կա րի դի կյ ան քի տևո ղու թյու նը մե կ տա րուց ա վե լի չէ:
 Նա թու նա վո րում է օր գա նի զմն  իր ար տադ րած թույ-

նե րով (տոք սին ներ): Բա ցի այդ, աս կա րի դը, մե ծ քա նա-
կու թյա մբ կու տակ վե լով, կա րող է փա կել ա ղի նե րի լու-
սա նց քը` ա ռա ջաց նե լով ա ղի նե րի ա նան ցա նե լի ու թյուն:

 Մար դու, ա վե լի հա ճախ ե րե խա նե րի բա րակ ա ղի նե-
րում հան դի պում է նաև մե կ այլ կլոր որդ` սրա տու տը, որն 
ու նի մի  նչև 1 սմ եր կա րու թյուն: 

Մա կա բույծ կլոր որ դե րը սն վում են տի րոջ ա ղի նե րում 
ե ղած պատ րաս տի սնն դա նյու թե րով, մի  ա ժա մա նակ ար-

տա զա տում մար դու օր գա նիզ մը վն ա սող թու նա վոր նյու թեր:

  Մա կա բույծ որ դե րից պա շտ պան վե լու մի  ջոց ներ: 

Պայ քար մա կա բույծ որ դե րի դեմ 

Մա կա բույծ որ դե րի դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մի  ջոց ներ կազ մա-
կեր պե լու հա մար ան հրա ժե շտ է լավ ի մա նալ դրա նց տա րած ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը և վա րակ ման ու ղի նե րը: 

Այս պես, օ րի նակ` լյ ար դի ծծա նից պա շտ պան վե լու հա մար չպե տք է օգ-
տա գոր ծել ջրամ բար նե րի, ջրա վա զան նե րի ջու րը, իսկ ե զան և խո զի ե րի-
զո րդ նե րով չվա րակ վե լու հա մար պե տք է լավ ե փել մի  սը: Ժա պա վե նա ձև 
որ դե րից ա մե  նավ տան գա վո րը է խի նո կո կն է, ո րը մար դու տար բեր օր գան-
նե րում (լյ ա րդ, թո քեր և այլն) ա ռա ջաց նում է է խի նո կո կի բուշ տ:  Է խի նո կո-
կից պա շտ պան վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է կա տու նե րի և շնե րի հետ շփ վե-
լուց հե տո ձեռ քե րը խնամ քով լվա նալ: Անձ նա կան հի գի ե նայի կա նոն նե րը 
պե տք է պահ պա նել նաև սրա տու տով չվա րակ վե լու հա մար (մա քուր պա հել 
հատ կա պես ե րե խա նե րի ձեռ քե րը, սպի տա կե ղե նը): Աս կա րի դից պա շտ-
պան վե լու լա վա գույն պայ մա նը բան ջա րե ղե նը խնամ քով լվա նա լն է:

 Հի շե՛ք 

Ե զան ե րի զո րդ, լայն ե րի զո րդ, ծծիչ ներ, լյ ար դի ծծան, ա ռաջ նային խո ռոչ, 
մար դու աս կա րիդ, սրա տուտ:

Նկ. 70 
Ասկարիդ 

1. Էգ,  2. Արու

1 2
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 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի նչ պի սի՞ն է լյ ար դի ծծա նի և ե զան ե րի զոր դի հար մա րվո ղա կա նու թյու նը` 

կապ ված մա կա բու ծային ապ րե լա կեր պի հետ:
2.  Ար տա քին կա ռուց ված քային ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով է  լյ ար դի ծծա-

նը տար բեր վում ե զան ե րի զոր դից:
3. Պայ քա րի ի՞նչ մի  ջոց ներ կան լյ ար դի ծծա նով վա րակ վե լուց պա շտ պան վե լու 

հա մար:
4.  Ին չո՞վ է աս կա րի դը տար բեր վում տա փակ որ դե րից:
5.  Ի՞նչ վն աս ներ է պատ ճա ռում աս կա րի դը մար դուն, և ինչ պե՞ս է մար դը վա րակ-

վում այդ մա կա բույ ծով:
6.  Մա կա բույծ կլոր որ դե րից մար դու վա րա կը կան խե լու հա մար ի՞նչ մի  ջո ցա-

ռումն  եր են ան հրա ժե շտ:

Հե տա քր քիր է

 Ս րա տու տի կյան քի տևո ղու թյու նը 1-1,5 ա մի ս է: Ե թե այդ ըն թաց քում հի-

վա նդ ե րե խա նե րի մոտ ինք նա վա րա կում տե ղի չու նե նա, ա պա նրա նք 

կա ռող ջա նան ա ռա նց դե ղա մի  ջոց նե րի: Մար դու օր գա նիզ մում կա րող է 

ապ րել մի  քա նի աս կա րիդ, սա կայն հայտ նի է դե պք, երբ հի վան դի մե ջ 

հայտ նա բեր վել է 800 աս կա րիդ:

Լ րաց րեք տա փակ և կլոր որ դե րին վե րա բե րող խաչ բա ռը:
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X Օղակավոր որդերի տիպ
   

 Տի պի ընդ հա նուր բնու թա գի րն ան ձր ևոր դի օ րի նա կով, 

դա սա կար գու մը: Անձր ևոր դի դե րը բնու թյան և 

հո ղա գոյաց ման մե ջ 

Օ ղա կա վոր որ դե րը հան դի պում են քա ղց րա համ ջրե րում, ծո վե րում, 
ինչ պես նաև հո ղում: Հանդիպում են նաև մա կա բույծ ներ: 

Նա խո րդ տի պե րի հա մե  մա տու թյա մբ օ ղա կա վոր որ դե րն ու նեն ա վե լի 
բա րձր կազ մա վո րում, ո րը պայ մա նա վո րում է նրա նց ակ տիվ կեն սա կեր-
պը: Կազ մա վոր ման ա մե  նաբ նո րոշ հատ կա նի շն այն է, որ նրանց մար-
մի  նը կա զմ ված է մի  մյա նց նման օ ղա կա ձև հատ ված նե րից, որ տե ղից էլ 
ստա ցել են այդ ան վա նու մը: Մա րմն  ի ար տա քին հատ վա ծա վո րու թյու նը 
հա մա պա տաս խա նում է ներ քին հատ վա ծա վո րու թյա նը: 

Ո րոշ օ ղա կա վոր որ դե րի մա րմն  ի կո ղային մա սում յու րա քան չյուր 
հատ վա ծից դուրս են գա լիս խո զան նե րով ծա ծկ ված մկ ա նային ե լուստ-
ներ, ո րո նք հա մար վում են հե տա գայում ձևա վոր վող վեր ջա վո րու թյուն-
նե րի նա խա տի պեր: 

Օ ղա կա վոր որ դե րն ու նեն մա րմն  ի երկ րոր դային խո ռոչ: 
Օ ղա կա վոր որ դե րն ու նեն ա րյու նա տար հա մա կա րգ և ա վե լի կա տա րյալ 

նյար դային, զգայա կան, մար սո ղա կան և ար տա թո րու թյան հա մա կար գեր: 
Այս տի պի մե ջ մտ նում է 9 հա զար տե սակ, ո րո նք մի  ա վոր վում են 3 դա սի 
մե ջ` սա կա վա խո զան ներ, բազ մա խո զան ներ և տզ րուկ ներ (նկ. 71):

Նկ. 71 Օղակավոր 
որդեր

1. Անձրևորդ 
(սակավախո զաններ),  
2. Ներեիս 
(բազմախո զաններ),  
3. Տզրուկներ

1

2

3
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§24. Սա կա վա խո զան նե րի դաս (անձր ևո րդ)

 Սա կա վա խո զան նե րի մե ծ մա սը հո ղի կամ քա ղց րա համ ջրե րի բնա կիչ 
են: Հո ղում ապ րող ձևե րը նպաս տում են հո ղա գոյաց մա նը, բա րձ րաց նում 
բեր քատ վու թյու նը, իսկ ջրային ձևե րը` կեղ տոտ ջրամ բար նե րի մա քր մա-
նը, ինչ պես նաև սնունդ են ձկ նե րի հա մար:

 Հո ղում ապ րող օ ղա կա վոր որ դե րից է մի  նչև 15 սմ եր կա րու թյուն ու նե-
ցող կա րմ րա դա րչ նա գույն ան ձր ևոր դը: Նրա մար մի  նը ծա ծկ ված է լոր-
ձով, ո րը հեշ տաց նում է հո ղի մե ջ տե ղա շա րժ վե լը, պահ պա նում է մաշ կի 
խո նա վու թյու նը և նպաս տում գա զա փո խա նա կու թյա նը: Մա րմն  ի առջ ևում 
գտն վում է հա մե  մա տա բար մուգ գույ նի նկատ վող հաս տա ցում, ո րը գո տի 
են ան վա նում: Գո տին հա րուստ է լոր ձա նյութ ար տադ րող բջիջ նե րով և 
մաս նակ ցում է բազ մաց մա նը: Անձր ևոր դը հո ղի մա կե րես է դուրս գա լիս 
ան ձր ևից հե տո, ո րից էլ ստա ցել է իր ան վա նու մը:

 Մաշ կի է պի թե լային ծած կույ թի տակ դա սա վոր ված են օ ղա կա ձև և եր-
կայ նա կի մկ ան նե րը: Օ ղա կա ձև մկ ան նե րի կծկ ման հետ ևան քով մար մի -
նը ձգ վում է եր կա րու թյա մբ, իսկ եր կայ նա կի մկ ան նե րի կծկ ման շնոր հիվ` 
կար ճա նում: Մաշ կը և մկ ան նե րը սեր տա ճել են` ա ռա ջաց նե լով մաշ կա-
մկ ա նային պա րկ: 

Ա նձր ևոր դը սն վում է փտած բույ սե րով, ո րո նք կուլ է տա լիս հո ղի հետ: 
Սնուն դն ա ղի քային ֆեր մե  նտ նե րի ազ դե ցու թյա մբ մա րս վում է, նե րծծ-
վում ա րյան մե ջ, իսկ մն ա ցո րդ նե րը դուրս են գա լիս հե տա նց քից, ու հո ղը 
հա րս տա նում է հու մու սով (նկ. 72): Ի զուր չէ, որ Չա րլզ Դար վի նն ան ձր և-
որ դե րին ան վա նել է «ան տե սա նե լի հո ղա գո րծ նե ր»: 

Նկ. 72 Անձրևորդի ներքին օրգանները

1. Բերան,  2. Կլան,  3. Կերակրափող,  4. Կտնառք,  5. Ստամոքս,  6. Աղի,  
7. Փորի նյարդային շղթա, 8. Վերկլանային նյարդային հանգույց,  9. «Սիրտ»,  

10. Փորի արյան անոթ,  11. Օղակաձև անոթներ,  12. Մեջքի արյան անոթ

1 2 9 10 11 4 7 6

8
3 12 5
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Ա րյու նա տար հա մա կար գը փակ է: Կա զմ ված է մե ջ քային ու փո-
րային գլ խա վոր ա նոթ նե րից, ո րո նք մի  մյա նց են մի  ա նում օ ղա կա ձև 
ա նոթ նե րով:  Ա րյու նը փո րային ա նո թով շա րժ վում է հետ, իսկ մե ջ քային 
ա նո թով` ա ռաջ` բո լոր օր գան նե րին մա տա կա րա րե լով թթ վա ծին ու սնն-
դա նյու թեր, մի աժամանակ հե ռաց նե լով նյու թա փո խա նա կու թյան ար-
գա սիք նե րը (նկ. 72):

 Անձր ևոր դը չու նի շն չա ռա կան հա մա կա րգ: Թթ վա ծի նը մա րմն  ի մա-
կե րե սից ան ցնում է ա րյան մե ջ և ա պա` օր գան ներ: Հա տուկ շն չա ռա կան 
օր գան ներ (խ ռիկ ներ) ու նեն մի  այն ո րոշ ծո վային օ ղա կա վոր որ դե րը 
(ավազաբնակ):

 Նյար դային հա մա կար գը հան գու ցա վոր է (նկ. 72): 
Ար տա զա տա կան հա մա կա րգը մա րմն  ի յու րա քան չյուր հատ վա ծի 

փո րային կող մում գտն վող զույգ ձա գա րա ձև խո ղո վակ նե րն են, ո րո նց 
լայն բաց ված քը գտն վում է մա րմն  ի խո ռո չում, իսկ խո ղո վա կի նեղ ան ցքը 
հար ևան հատ վա ծից բաց վում է դուրս:  Անձր ևոր դը, ինչ պես և հիդ րան, 
օժտ ված է ռե գե նե րա ցի այի հատ կու թյա մբ:

 Բազ մա ցու մը:  Անձր ևոր դը հեր մաֆ րո դիտ է, սա կայն կան նաև բա ժա-
նա սեռ օ ղա կա վոր որ դեր:  Անձր ևոր դի ձվա րան նե րն ու սե րմն  ա րան նե րը 
գտն վում են տար բեր հատ ված նե րում: 

Բազ մաց ման շր ջա նում` ձվադ րու մի ց ա ռաջ, եր կու ա ռա նձ նյակ ներ հպ-
վում են մի  մյա նց, և կա տար վում է սե րմն  ա հե ղու կի փո խա նա կում: Բե ղմ-
նա վոր ված ձվաբ ջիջ նե րը դնում են բո ժո ժի մե ջ, որ տեղ և զար գա նում են 

ե րի տա սա րդ որ դե րը:  Անձր ևոր-
դը բազ մա նում է նաև մար մի  նը 
եր կու և ա վե լի մա սե րի բա ժա-
նե լով. ե թե ան ձր ևոր դի մար մի -
նը բա ժա  նենք եր կու և ա վե լի 
մա սե րի, ա պա յու րա քան չյուր 
մա սից ա ռա ջա նում է ինք նու-
րույն որդ: 

Օ ղա կա վոր որ դե րի նշա նա-

կու թյու նը: Օ ղա կա վոր որ դե-
րը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նեն 
բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան-
քում: Այս պես` ան ձր ևոր դը, հո-
ղի մե ջ ան ցքեր բա ցե լով (մի  նչև 
2 մ խո րու թյան), փխ րեց նում է 
այն, նպաս տում հո ղի մե ջ ջրի 
և թթ ված նի ներ թա փա նց մա նը, 
ո րո նք ան հրա ժե շտ են բույ սե րի 

Նկ. 73 Անձրևորդի բազմացումը

1. Անձրևորդեր, 2. Կցորդ, 
3. Բոժոժի  առաջացումը, 

4. Բոժոժը՝ ձվերով, 
5. Որդի դուրս գալը բոժոժից

1
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ար մատ նե րին և հո ղի ման րէ նե րին: 
Բա ցի այդ, ան ձր ևոր դե րը նպաս տում 
են ա զո տա կան մի ա ցու թյուն նե րով 
հո ղի հա րս տաց մա նը: 

 Անձր ևոր դից բա ցի, հո ղում ապ-
րում են այլ օ ղա կա վոր որ դեր, ո րո նք 
ան հա մե  մատ փո քր են, ու նեն ան զեն 
աչ քի հա մար ան տե սա նե լի խո զան-
ներ: Նրա նք նույն պես փխ րեց նում և 
հա րս տաց նում են հո ղը թթ ված նով: 
Նրա նց ար տադ րած լոր ձը սո սն ձում 
է հո ղի ա մե  նա փո քր մաս նիկ նե րն ան-
գամ` խո չըն դո տե լով նրա փո շի աց մա-
նը:

 Քա ղց րա համ ջրե րում ապ րող մե ծ 
թվով սա կա վա խո զան ներ սնն դի աղ-
բյուր են ձկ նե րի հա մար, մաք րում են 
ջու րը, երբ ջրի հա տա կի տի ղմն  ան ց-
նում է նրա նց մար սո ղա կան խո ղո վա-
կով: Քայ քայում են տիղ մում գտն վող 
օր գա նա կան նյու թե րը և նպաս տում 
ջրի մա քր մա նը: Բազ մա խո զան նե-
րից նե րե ի սը ծո վաբ նակ է և սնունդ 
է հան դի սա նում ձկ նե րին և թռ չուն նե-
րին: Բժշ կա կան տզ րու կն օգ տա գո րծ-
վում է ո րոշ հի վան դու թյուն ներ բու ժե-
լու հա մար (նկ. 74):

 Հի շե՛ք

 Անձր ևո րդ, սա կա վա խո զան ներ, բազ մա խո զան ներ, տզ րուկ ներ, վե րկ լա նային 
և են թակ լա նային հան գույց ներ, կցո րդ, նե րե իս:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ է օ ղա կա վոր որ դի մա րմն  ի երկ րոր դային խո ռո չը:
2.  Ար տա քին կա ռուց ված քային ինչ պի սի՞ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի ան-

ձրև որ դը:
3.  Ի նչ պե՞ս են կա տար վում ան ձր ևոր դի ա րյան շր ջա նա ռու թյու նը և շն չա ռու թյու-

նը:
4.  Ի՞նչ դեր է կա տա րում ան ձր ևոր դը հո ղա գոյաց ման մե ջ:

Նկ. 74 Ներեիս (1), տզրուկներ (2)

1

2
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Հե տա քր քիր է

 Ա նձր ևո րդն ապ րում է խո նավ և տաք հո ղե րում: Այն բույ սե րի տե րև -

ներն օգ տա գոր ծում է ոչ մի  այն որ պես սնունդ, այլ դրան ցով պա տում է 

իր ստոր գետ նյա ան ցու ղի նե րի (բ նա կա տեղ) պա տե րը, ան ցքե րի մուտ քը: 

Դա ա նում է թե՛ ձմ ռա նը` ցր տից պա շտ պան վե լու և թե՛ ամ ռա նը` հո ղից 

ջրի գո լոր շի ա ցու մը կան խե լու հա մար:

 « Հա վա քո վի» ան ձր ևո րդ 

 Ե թե մի  մյա նց նման ե րեք ան ձր ևոր դե րից կտ րե նք մե  կի գլու խը, մյու սի 

պո չը, եր րոր դի մա րմն  ի մի  ջին մա սը և այդ հատ ված նե րն ի րար մի  աց -

նենք, ա պա այդ պի սի «հա վա քո վի» ան ձր ևոր դը կշա րու նա կի ապ րել:

 Տզ րուկ նե րը կան խա գու շա կում են ե ղա նա կը: Լավ ե ղա նա կին տզ րուկ-

նե րը հան դա րտ իջ նում են ջրամ բա րի հա տակ կամ սո ղում ստո րջ րյա 

բույ սե րի վրա, իսկ ե րբ վեր են բա րձ րա նում, շա րժ վում դեպի ջրի վերին 

շերտը, ապա դա վատ ե ղա նա կի մո տեց ման նշան է:

Ն կա րագ րեք նե րե ի սը որ պես ան ցու մային ձև օ ղա կա վոր որ դե րից դե-
պի հոդ վա ծո տա նի նե րը:

 Լրաց րեք ազատ վանդակները, նշեք օ ղա կա վոր որ դե րի տի պի մե ջ 
մտ նող դա սե րը և յու րա քան չյուր դա սից բե րեք մե կ ներ կայա ցուց չի ա նուն:

Լ րաց րեք օ ղա կա վոր որ դե րի տի պին վե րա բե րող խաչ բա ռը:
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XI Փափկամարմի նների տիպ
   

§25. Փափ կա մար մի ն նե րի կա ռուց ված քի և 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

փո րո տա նի նե րի օ րի նա կով, հիմն  ա կան դա սե րը

 Փափ կա մար մի ն նե րը չհատ վա ծա վոր ված փա փուկ մար մի ն ու նե ցող 
կեն դա նի ներ են: Դրա նց մե ծ մա սն ու նի գլուխ, ի րան և մկ ա նուտ ոտք: 
Ի րա նը պատ ված է մաշ կային ծալ քով` թիկ նո ցով, ո րի ար տա քին մա կե-
րե սին գտն վում է խե ցին: Վեր ջի նը կա տա րում է պա շտ պա նա կան դեր: 
Թիկ նո ցի և ի րա նի մի  ջև գտն վում է տա րա ծու թյուն` թիկ նո ցային խո ռոչ, 
ո րի մե ջ բաց վում են հետ նա ղին, սե ռա կան և ար տա թո րու թյան հա մա-
կար գի ար տա տար ծո րան նե րը: Այդ խո ռո չում են գտն վում նաև խռիկ-
նե րը: Տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյա մբ (130 հա զար) փափ կա մար մի ն նե րը 
կեն դա նա կան աշ խար հում գրա վում են երկ րո րդ տե ղը` հոդ վա ծո տա նի-
նե րից հե տո: Փափ կա մար մի ն նե րը հիմն  ա կա նում ապ րում են ծո վե րում և 
քա ղց րա համ ջրե րում, իսկ մի  մա սն էլ` ցա մա քում:

 Փափ կա մար մի ն նե րի տի պը բա ժան վում է 3 դա սի` փո րո տա նի ներ, 
երկ փեղ կա նի ներ, գլ խո տա նի ներ:

 Փո րո տա նի նե րի դաս: Բնո րոշ ներ կայա ցու ցի չը մե ծ լճախ խունջն է: 
Ու նի 4,5-5,5 սմ եր կա րու թյուն, ապ րում է քա ղց րա համ ջրամ բար նե րում, 
լճե րում (նկ. 75): Հա ճախ հան-
դի պում է ջրային բույ սե րի վրա: 
Լճախ խուն ջի մար մի  նը կա զմ-
ված է գլ խից, ի րա նից և ոտ քից: 
Վեր ջի նս մկ ա նուտ է և գտն վում է 
փո րի կող մում, որ տե ղից էլ ա ռա-
ջա ցել է դա սի ան վա նու մը` փո-
րո տա նի նե րի դաս: Լճախ խուն ջի 
տե ղա շա րժ մա նը նպաս տում են 
ոչ մի  այն ոտ քի մկ ան նե րի ա լի-
քա ձև կծ կումն  ե րը, այլև ներ բա նի 
վրա գտն վող գեղ ձե րի ար տա-
դրած ա ռատ լոր ձը, ո րի շնոր հիվ 
այն կա րո ղա նում է սա հել:

Նկ. 75 Լճախխունջ

1. Խեցի,  2. Թիկնոց,  3. Շոշափուկներ, 
4. Աչքեր,  5. Գլուխ,  6. Ոտք,

7. Շնչառական անցք
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Լ ճախ խուն ջի խե ցին պա րու րա ձև է, ու նի սուր գա գաթ և լայն բաց  վածք` 
բե րան: Այդ բե րա նից կա րող են դուրս գալ լճախ խուն ջի գլու խը, ոտ քը և 
ի րա նի մե ծ մա սը, իսկ վտան գի պա հին այդ մա սե րը քաշ վում են խե ցու 
մե ջ: Լճախ խուն ջի խե ցու պա րույ րը 4-5 գա լար ու նի, պա տը կազմված է 
մի  ջին կրային կամ ճե նա պա կյ ա նյու թից և ար տա քի նից պատ ված է դարչ-
նա կա նա չա վուն եղ ջե րան ման շեր տով, իսկ ներ սից` սա դա փե:  

Լ ճախ խուն ջի բե րա նը գտն վում է գլ խի ստո րին կող մում: Բե րա նի կող-
քե րում գտն վում են զույգ շո շա փուկ ներ, ո րո նք շո շա փե լի քի, զգա ցո ղու-
թյան դեր են կա տա րում: Գլ խի վրա են գտն վում նաև զույգ աչ քե րը:

 Մար սո ղա կան հա մա կար գը: Լճախ խուն ջը սն վում է ջրային բույ սե րով 
կամ ջրում գտն վող ա ռար կա նե րի վրա ա ռա ջա ցած օր գա նա կան նյու թե-
րի նստ վա ծք նե րով: Նա իր կլանում գտնվող քերիչի օգնությամբ քերում 
է բույսի փափուկ մասերը: Կլա նած սնուն դը են թա րկ վում է թքա գեղ ձե-
րի ար տադ րած հյու թի ազ դե ցու թյա նը, այ նու հե տև ընկ նում է ստա մո քս և 
հե տո` ա ղի, որ տեղ և կա տար վում է մար սո ղու թյու նը: Ա ղին հե տա նց քով 
բաց վում է լճախ խուն ջի թիկ նո ցային խո ռո չի մե ջ (նկ. 76): 

Շն չա ռա կան հա մա կար գը: Լճախ խուն ջը շն չում է մթ նո լոր տային 
օ դով: Շն չա ռա կան օր գան նե րը թո քե րն են:  Թո քում տե ղի է ու նե նում գա-
զա փո խա նա կու թյուն ա րյան և մթ նո լոր տային օ դի մի  ջև (նկ. 77): 

Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Լճախ խունջն ու նի եր կու բաժ նից` նա խա-
սր տից և փո րո քից կա զմ ված սի րտ: Թո քից դե պի սի րտն է հո սում թթ-
ված նով հա րուստ ա րյու նը:

 Նա խա սր տի և փո րո քի հա ջոր դա կան կծ կումն  ե րով (րո պե ում 20-30 
կծ կում) ա րյու նը մղ վում է խո շոր ա նոթ ներ, այն տե ղից էլ` մա րմն  ի տար-

76. Լճախխունջի 
ներքին կառուցվածքը

1. Լեզու՝ քերիչներով, 
2. Կլան, 
3. Կերակրափող, 
4. Ստամոքս, 
5. Աղիք, 
6. Լյարդ, 
7. Սիրտ,
8. Նախասիրտ, 
9. Փորոք, 
10. Թոքեր, 
11. Հետանցք
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բեր մա սեր: Լճախ խուն ջի ա րյու նա տար հա մա կար գը բաց է. ա րյու նը խո-
շոր ա նոթ նե րով հո սում է մա զա նոթ նե րը, ո րո նք բաց վում են օր գան նե րի 
մի  ջև գտն վող խո ռոչ նե րի մե ջ: Ած խաթ թու գա զով հա րս տա ցած ա րյու նը 
ե րակ նե րով գնում է դե պի թոք (նկ. 77):

Լ ճախ խուն ջի ար տա թո րու թյան օր գա նը ե րի կա մն  է: 
Նյար դային հա մա կար գը հան գու ցա վոր է: Հատ կա պես լավ է զար գա-

ցած վե րկ լա նային նյար դային հան գույ ցը:
Լ ճախ խուն ջի զգայա րան նե րն են զույգ աչ քե րը, շո շա փուկ նե րը և ոտ-

քում բշ տիկ նե րի տե սք ու նե ցող հա վա սա րա կշ ռու թյան զգայա րան նե րը 
(նկ. 75):

 Բազ մա ցու մը: Լճախ խուն ջը հեր մաֆ րո դիտ է: Բե ղմն  ա վոր ված ձվե րը 
դնում է լոր ձոտ լա րե րի տե սք ու նե ցող կույ տե րով, ո րո նք կա խում է ստոր-
ջ րյա բույ սե րից և այլ ա ռար կա նե րից: Ձվե րից դուրս են գա լիս նուրբ խե-
ցի ով պատ ված փոք րիկ խխունջ ներ: 

Այլ փո րո տա նի ներ: Փո րո տա նի-
նե րի դա սը փափ կա մար մի ն նե րի տի-
պում ա մե  նա մե  ծն է:  Մեծ մա սը ծո վե րի 
բնա կիչ ներ են, կան նաև քա ղց րա համ 
ջրե րում և ցա մա քում ապ րող ներ (նկ. 
78): Բո լոր փո րո տա նի նե րն ու նեն ամ-
բող ջա կան խե ցի, ո րը սո վո րա բար 
ո լոր ված է պա րու րա ձև: Ո րոշ ցա մա-
քային փո րո տա նի նե րի խե ցին ա պա-
ճել է: Փո րո տա նի նե րի մի  մա սը բու-
սա կեր է, կան նաև գի շա տիչ ներ: 

Փո րո տա նի նե րի դա սին են պատ-
կա նում խա ղո ղի խխուն ջը, ո րը բա-
վա կան խո շոր փափ կա մար մի ն է: 
Նրա խե ցու եր կա րու թյու նը 45 մմ է, 
ապ րում է սա ղար թա խիտ ան տառ-
նե րում, մա ցառ նե րում: Սն վում է տե-
րև նե րով (այդ թվում նաև խա ղո ղի, 
այս տե ղից էլ ստա ցել է իր ան վա նու-
մը): Բազ մաց ման ժա մա նակ ձվե րի 
հա մար փո սեր է փո րում և ձվադ րում: 
Խա ղո ղի խխունջն օգ տա գոր ծում են 
սնն դի մե ջ և այդ նպա տա կով ո րոշ 
երկր նե րում այն բազ մաց նում են:

 Փո րո տա նի նե րի այն տե սակ նե-
րը, ո րո նց խե ցին մաս նա կի կամ լրիվ 

Նկ. 77 Խխունջի շնչառական և 
արյունատար համակարգերը

1. Սիրտ, 2. Արյունատար անոթներ 
օրգաններում, 3. Արյունատար 

անոթներ թոքերում

1
2

3

Նկ. 78 Փափկամարմի ններ

1. Խաղողի խխունջ,  2. Մերկ կողինջ

1

2
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ա պա ճել է, ա ռատ լո րձ են ար տա դ րում, ո րը նրա նց պա շտ պա նում է չո-
րա ցու մի ց: Դրան ցից են կո ղի նջ նե րը, ո րո նք ապ րում են խո նավ վայ րե-
րում և վա րում են գլ խա վո րա պես գի շե րային կյ ա նք: Ա ռա նձ նա պես վն ա-
սա տու են կո ղի նջ նե րը (նկ. 78), ո րո նք սն վում են աշ նա նային բույ սե րով: 
Շատ կո ղի նջ ներ սն վում են սն կե րով:

 Փո րո տա նի նե րի շատ տե սակ ներ ու նեն գե ղե ցիկ խե ցի և օգ տա գո րծ-
վում են ար դյու նա բե րու թյան մե ջ: Ո րոշ փո րո տա նի ներ կա րող են մա կա-
բույծ որ դե րի (ծ ծող որ դեր) տա րած ման պատ ճառ դառ նալ:

 Հի շե՛ք

 Պա րու րա ձև խե ցի, քե րիչ, թիկ նո ցային խո ռոչ, խա ղո ղի խխունջ, կո ղի նջ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո րո՞նք են փափ կա մար մի ն նե րի տի պի բնո րոշ հիմն  ա կան հատ կու թյուն նե րը:
2.  Ի նչ պի սի՞ օգ տա կար և վն ա սա կար դեր ու նեն փո րո տա նի փափ կա մար մի ն նե րը: 
3.  Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի լճախ խուն ջի ա րյու նա տար հա մա կար գը:

Հե տա քր քիր է

 Խ ԽՈ ՒՆ ՋԻ ՀԱ ՄԱՐ ՀՈԳ ՉԷ, ԻՍԿ ԳՈՐ ՏԻ ՀԱ ՄԱՐ ԴԺ ԲԱԽ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ Է 

 Ե թե ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով պոկ վեն կամ վն աս վեն խխուն ջի զույգ շո-

շա փուկ նե րը, աչ քե րը կամ գլ խի մի  մա սը, ա պա 2-3 շա բաթ հե տո դրա նք 

կվե րա կա նգն վեն:  Ե թե դա լի նի գոր տի հետ, ա պա այդ «դժ բախ տու թյու-

նը» ա նուղ ղե լի կլի նի. գոր տը կսատ կի:

§26. Փափ կա մար մի ն նե րի բազ մա զա նու թյու նը, 

հար մար վա ծու թյու նը կեն սա մի  ջա վայ րին, 

դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում:  

Հայաս տա նում հան դի պող փափ կա մար մի ն ներ 

Ա նա տամ: Երկ փեղ կա նի նե րի բնո րոշ ներ կայա ցու ցի չն է, ապ րում է 
քա ղց րա համ ջրե րի հա տա կում` հա ճախ առջ ևի ծայ րով խր ված ջրա վա-
զա նի հա տա կի տիղ մի  կամ ա վա զի մե ջ: Նրա մար մի  նը երկ կո ղմ հա մա-
չափ է, կող քե րից սե ղմ ված ու ծա ծկ ված խե ցի ով: Խե ցին ու նի մոտ 10 սմ 
եր կա րու թյուն և կա զմ ված է եր կու` աջ և ձախ փեղ կե րից, ո րո նք մե ջ քի 
կող մում մի  ա նում են մի  մյա նց ա ռաձ գա կան կա պան նե րով (նկ. 79): 
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Այլ երկ փեղ կա նի ներ: Երկ փեղ կա նի նե-
րի մե ջ կան մար դու հա մար օգ տա կար և 
վն ա սա կար բազ մա թիվ տե սակ ներ: Շատ 
տե սակ ներ մա րդն օգ տա գոր ծում է սնն-
դի մե ջ, օ րի նակ` մի  դիա  նե րը, ոստ րե նե րը: 
Մար դուն վն աս է հա ս ց նում նա վաոր դը, ո րը 
բնակ վում է Սև ծո վում: Մա րմն  ի առջ ևում 
գտն վող երկ  փեղկ խե ցու մի  ջո ցով այդ կեն-
դա նի նե րը կա րո ղա նում են փո րել փայտը: 

Ե րկ փեղ կա նի նե րը մաք րում են ջրամ-
բար նե րը` ախ տա հա նում ջու րը, կլա նում բակ տե րի ա ներ ու օր գա նա կան 
նյու թե րի մն ա ցո րդ ներ:

 Մար գար տա բեր երկ փեղ կա նի նե րից զար  դեր են պատ րաս տում: Քաղ-
ց րա համ ջրե րի մար գար տա խե ցի նե րի և ծո վային մար գար տա բեր նե րի 
սա դա փի շեր տը զգա լի ո րեն հա ստ է: Սա դա փե խե ցի նե րն օգ տա գո րծ վում 
են կո ճակ ներ և ոս կեր չա կան ի րեր պատ րաս տե լու հա մար: Մար գար տա-
բե րի սա դա փա նյու թը կա րող է շր ջա պա տել խե ցու ներ սում պա տա հա-
բար հայտն ված ա վա զա հա տի կը: Այս պես է ա ռա ջա նում մար գա րի տը:

 Մար գար տա բեր երկ փեղ կա նի նե րը տա րած ված են Կար մի ր ծո վում, 
Հնդ կա կան և Խա ղաղ օվ կի ա նոս նե րում: 

Ե րկ փե ղկ փափ կա մար մի ն նե րից ա մե  նա մե  ծը նս տա կյ աց կյ ա նք վա րող 
հս կա տրի դակ նան է, ո րի խե ցին ու նի մի  նչև 140 սմ եր կա րու թյուն, իսկ 
զա նգ վա ծը 250 կգ է: 

Ո րոշ խո շոր երկ փեղ կա նի ներ հան-
դի պում են Հայաս տա նի Ար մա վի րի 
մար զում (Սև լիճ): Դրա նք օգ տա գո րծ-
վում են որ պես կեր ըն տա նի թռ չուն-
նե րի և կեն դա նի նե րի հա մար: Փափ-
կա մար մի ն նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ 
հան դի պում են նաև Գո րի սում (Խն ձո-
րե սկ):

 Փափ կա մար մի ն նե րին են պատ կա-
նում կա ղա մար նե րը, ու թո տա նի նե րը, 
ծո վահ րեշ նե րը և սե պի ա նե րը (նկ. 80):

 Հե ռա վո րար ևե լյ ան կա ղա մա րը 
շա րժ վում է ջրում ժա մում 50 կմ ա րա-
գու թյա մբ, գի շա տիչ է, սն վում է ձկ նե-
րով, սա կայն օգ տա կար է, ո րով հե տև 
ու նի հա մե ղ ու սնն դա րար մի ս:

Ս նունդ հայ թայ թե լիս կա ղա մա րի 

Նկ. 79 Անատամ

Նկ. 80 Գլխոտանի 
փափկամարմի ններ

1. Կաղամար,  2. Ութոտանի

1

2
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մաշ կը մգա նում է, իսկ նրան դիպ չե լիս դառ նում է կա րմ րա դա րչ նա գույն: 
Մա րմն  ի գու նա փո խու թյու նը կա ղա մա րին դա րձ նում է ան նկատ: Կա ղա-
մա րի ի րա նի շր ջա նում կա թա նա քա պա րկ կոչ վող հա տուկ օր գան, ո րի 
ծո րա նը բաց վում է թիկ նո ցի խո ռո չի մե ջ: Այդ պար կից դուրս նետ ված 
պա րու նա կու թյու նը կա ղա մա րի շուրջն ա ռա ջաց նում է «ծ խա ծած կույթ», 
ո րով այն քո ղա րկ վում ու պա շտ պան վում է թշ նա մի  նե րից: Թա նա քա-
պար կի հե ղուկն օգ տա գոր ծում են դա րչ նա գույն ներ կեր ստա նա լու հա-
մար: Կան կա ղա մար ներ, ո րո նք ապ րում են մի  քա նի հա րյուր մե  տր խո-
րու թյան ջրում և բո լոր ա նող նա շա վոր նե րից ա մե  նա խո շո րն են: Նրա նց 
մար մի  նը շո շա փուկ նե րով ու նի մի  նչև 18 մ եր կա րու թյուն, իսկ քա շն ա վե լի 
քան 300 կգ է: 

Ու թո տա նին ու նի ծծիչ նե րով 8 շո շա փուկ: Գի շա տիչ կյ ա նք է վա րում, 
ցե րե կը թա քն վում է ա պաս տա նում: Շա րժ վում է գլ խա վո րա պես ծո վի 
հա տա կին` ձգ վե լով շո շա փուկ նե րի վրա: Ու թո տա նու մար մի  նը կա զմ ված 
է պար կան ման ի րա նից և մե ծ գլ խից: Խե ցի չու նի (դա նրան կխան գա րեր 
լո ղալ):

 Հի շե՛ք

 Անատամ, տրիդակնա, կաղամար, ութոտանի:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ հիմն  ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով են տար բեր վում երկ փեղ կա նի-

նե րը փո րո տա նի նե րից:
2.  Ի նչ պե՞ս են սն վում փո րո տա նի նե րը, երկ փեղ կա նի նե րը և գլ խո տա նի նե րը:
3.  Ի՞նչ գլ խո տա նի ներ գի տեք և պա շտ պա նա կան ի՞նչ հար մա րա նք ներ ու նեն 

նրա նք:

Լ րաց րեք փափ կա մար մի ն նե րի տի պին վե րա բե րող խաչ բա ռը:
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XII Հոդվածոտանիների տիպ
   

§27. Հոդ վա ծո տա նի նե րի կա ռուց ված քի 

ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, հիմն  ա կան դա սե րը

 Հոդ վա ծո տա նի նե րը կեն դա նա կան աշ խար հում ա մե  նա բազ մա զա նն 
են, հայտ նի է ա վե լի քան 1,5 մի  լի ոն տե սակ: Ապ րում են ցա մա քում, օ դում 
և ջրում: Մար մի  նը երկ կո ղմ հա մա չափ է, հատ վա ծա վոր ված` կա զմ ված 
է գլ խա կրծ քից և փո րից կամ գլ խից, կրծ քից և փո րից: Ու նեն հատ վա-
ծա վոր ված, շար ժուն հո դե րով մի  ա ցած վեր ջա վո րու թյուն ներ, որ տե ղից և 
տի պը ստա ցել է իր ա նու նը: Կրծ քի հատ ված նե րի և ոտ քե րի թի վը տար-
բեր են. գե տի խեց գե տի նն ու նի 5 զույգ քայ լող ոտ քեր, խա չա սար դը` 4, 
մայի սյան բզե զը` 3 զույգ: Հոդ վա ծո տա նի նե րի (մի  ջատ ներ) մե ծ մա սի 
մե ջ քի կող մում` կրծ քի վրա, տե ղա վոր ված են թևե րը:

 Մար մի  նը ծա ծկ ված է խի տի նային ծած կույ թով, ո րը ծա ռայում է որ-
պես ար տա քին կմա խք, պա շտ պա նում է մե  խա նի կա կան և քի մի  ա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րից, իսկ ցա մա քային ձևե րին` ջրի ա վե լո րդ կո րս տից: 
Խի տի նային ծած կույթն ա ռաձ գա կան չէ, կեն դա նու հետ մի  ա սին չի ա ճում 
և մա րմն  ի ա ճը չսահ մա նա փա կե լու հա մար պար բե րա բար տե ղի է ու նե-
նում մաշ կա փո խու թյուն: Ա ճի շր ջա նում հին խի տի նային ծած կույ թի տակ 
զար գա նում է նոր` նուրբ խի տի նային ծած կույ թը, իսկ հի նն ընկ նում է:

 Խի տի նային ծած կույ թին ներ սից ամ րա նում են մկ ան նե րը: Հոդ վա ծո-
տա նի նե րն ու նեն մի  ջա ձիգ զո լա վոր մկ ան ներ` ա ռա ձիգ խր ձե րի ձևով, 
ո րո նք, ի տար բե րու թյուն հա րթ մկ ան նե րի, ան հա մե  մատ ա րագ են 
կծկվում, ո րով և պայ մա նա վոր ված են նրա նց ակ տիվ շար ժումն  ե րը:

 Հոդ վա ծո տա նի նե րի ա րյու նա տար հա մա կար գը բաց է, ջրային կեն-
սա կե րպ վա րող նե րի շն չա ռական օր գան նե րը խռիկ նե րն են, իսկ ցա-
մա քային նե րի նը` թո քե րը կամ տրա խե ա նե րը: Նյար դային հա մա կար գը 
հան գու ցա վոր է: Ու նեն լավ զար գա ցած տե սո ղու թյան, հո տա ռու թյան և 
շո շա փե լի քի օր գան ներ: Գե տի խեց գե տի նն ու նի բա րդ, մե  ղուն` բա րդ և 
պա րզ, իսկ խա չա սար դը` պա րզ աչ քեր: Կան նաև աչք չու նե ցող ներ:

 Հոդ վա ծո տա նի նե րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են: Զար գա ցու մը կա-
տար վում է լրիվ և ոչ լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյա մբ:

 Տի պի հիմն  ա կան դա սե րն են խեց գետ նա կեր պե րը, սար դա կեր պե րը և 

մի  ջատ նե րը:
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 Հի շե՛ք

 Հոդ վա ծո տա նի ներ, խեց գետ նա կեր պեր, մի  ջատ ներ, սար դա կեր պեր, կեր պա-
րա նա փո խու թյուն:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ մա սե րի է բա ժան վում հոդ վա ծո տա նի նե րի մար մի  նը:
2.  Ի՞նչ դա սե րի է բա ժան վում հոդ վա ծո տա նի նե րի տի պը:
3.  Ո րո՞նք են հոդ վա ծո տա նի նե րի շն չա ռա կան օր գան նե րը:

§28. Մի ջատ նե րի դաս: Դա սի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, 

կա ռուց ված քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

կեն սա մի  ջա վայ րը, բազ մա զա նու թյու նը

 Մի ջատ նե րի դա սը կեն դա նա կան աշ խար հի ա մե  նա բազ մա զան դասն 
է: Իր մե ջ ընդ գր կում է ա վե լի քան 1 մի  լի ոն տե սակ: Տա րած ված են հո-
ղում, քա ղց րա համ ջրե րում և օ դում, կան նաև մա րդ կա նց և կեն դա նի-
նե րի օր գա նի զմն  ե րում (մա կա բու ծող մի  ջատ ներ): Ըստ կեն սա կեր պի մի -
ջատ նե րը նույն պես բազ մա զան են` թռ չող, վա զող, փո րող և լո ղա ցող: 
Մի ջատ նե րը զար գա ցել են ցա մա քային բույ սե րի, ա ռա վե լա պես ծած կա-
սեր մե  րի ծագ մա նը և զար գաց մա նը զու գըն թաց:

 Կա ռուց ված քը: Հա սուն մի  ջատ նե րի մար մի  նը բա ժան ված է գլ խի, 

կրծ քի և փո րի: Մի ջատ նե րի մար մի  նը ծա ծկ ված է խի տի նային ծած կույ-
թով, որն ար տա քի նից պատ ված է մո մա շեր տով և կա տա րում է ար տա-
քին կմախ քի դեր, պա շտ պա նում է մե  խա նի կա կան հար ված նե րից և չո-
րա ցու մի ց: Մի ջատ նե րի վեր ջույթ նե րը գտն վում են գլ խի և կրծ քի վրա: 
Գլ խի վրա գտն վում են մե կ զույգ բե ղե րը, բա րդ կա ռուց վա ծք ու նե ցող 
բե րա նը և 2 մե ծ բա րդ աչ քե րը, ո րո նց ա րան քում ո րոշ տե սակ նե րի մոտ 
(մե  ղու ներ) գտն վում են պա րզ աչ քերը (նկ. 81): Բե ղիկ նե րը շո շա փե լի քի և 
հո տա ռու թյան դեր են կա տա րում: Բե ղի կնե րի ձևե րը բազ մա զան են:

 Մի ջատ նե րի կուրծ քը կա զմ ված է 3 հատ ված նե րից, ո րոն ցից յու րա-
քան չյու րի վրա կա մե կ զույգ վեր ջույթ ներ: Վեր ջույթ նե րի ձևը և ֆունկ ցի-
ան կախ ված են մի  ջա տի կեն սա կեր պից: Դրա նք ծա ռայում են քայ լե լու, 
ցատ կե լու, փո րե լու և լո ղա լու հա մար: Թռիչ քին հար մար ված մի  ջատ-
նե րի կրծ քի 2-րդ և 3-րդ հատ ված նե րի վրա տե ղա վոր ված են 1 կամ 2 
զույգ թևեր: Մի ջատ նե րի փո րի հատ ված նե րի թի վը տա տան վում է 5-11-ի 
սահ ման նե րում: Մի ջատ նե րը շն չում են տրա խե ա նե րով: Մեծ մա սի փո րի 
յու րա քան չյուր հատ վա ծում, բա ցի վեր ջին հատ վա ծից, կան շն չա ռա կան 
ան ցքեր: Նյար դային հա մա կար գը հան գու ցա վոր է:
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Մի ջատ նե րի մար սո ղա կան 

և ար տա զա տա կան հա մա-

կար գե րը: Մի ջատ նե րի սնուն-
դը բազ մա զան է: Կան բու սա-
կեր, կեն դա նա կեր, դի ա կեր, 
նե խած նյու թե րով, նեկ տա րով 
սն վող և ա մե նա կեր մի ջատ-
ներ: Մար սո ղա կան հա մա-
կար գը կա զմ ված է բե րա նից, 
կլա նից, կե րակ րա փո ղից, ո րի 
մեջ բաց վում են թքա գեղ ձե րի 
ծո րան նե րը, կտ նառ քից, ստա-
մոք սից, առջ ևի, մի ջին ա ղի նե-
րից և հետ նա ղուց, ո րը վեր ջա-
նում է հե տա նց քով (նկ. 82):

 Մի ջատ նե րի բե րա նային ա -
պա  րա տի կա ռուց ված քը հա մա-
պա տաս խա նում է սն ման ձևին, 
լի նում է կր ծող (ծղ րիդ, ճպուռ, 
բզեզ նե րի շատ տե սակ ներ), 
ծա կող-ծ ծող (փայ տո ջիլ, լվեր, 
մո ծակ ներ), լի զող (ճան ճեր), 
կր ծող-ծ ծող (մե  ղու ներ), ծծող 
(թի թեռ ներ): Սնն դի մար սու մը և 

Նկ. 81 Մայիսյան բզեզի արտաքին կառուցվածքը

1. Կուրծք,  2. Փոր,  3. Գլուխ,  4. Վերնաթևեր, 5. Թևեր,  6. Շնչառական անցք

1

2

3

4

5

6

Նկ. 82 Միջատների ներքին կառուցվածքը 
(սև խավարասեր)

1. Կերակրափող, 2. Ստամոքս, 
3. Աղիքի կույր ելուններ, 

4. Մալպիգյան անոթներ, 5. Ձվարան, 
6. Նյարդային համակարգ, 7. Թքագեղձ, 

8. Կտնառք, 9.  Ճարպային մարմի ն

2

8

1
7

6

9

3

5

4
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նե րծ ծու մը կա տար վում է ա ղի նե րում: Չմա րս ված մն ա ցո րդ նե րն ընկ նում 
են հետ նա ղի և դուրս գա լիս: 

Ար տա զա տա կան հա մա կար գը: Նյու թա փո խա նա կու թյան ար   գա սիք-
նե րը մի  ջատ նե րի օր գա նիզ մի ց հե-
ռա նում են ար տա զա տու թյան օր-
գան նե րի` մալ պի գյան ա նոթ նե րի 
մի  ջո ցով (նկ. 83): Դրա նք մե կ ծայ-
րը փակ խո ղո վակ ներ են, ո րո նց 
մյուս ծայ րը բաց վում է հետ նա ղու 
սկզբ նա մա սում: Նյու թա փո խա նա-
կու թյան ար գա սիք նե րն ա րյու նից 
նե րծծ վում են մալ պի գյան ա նոթ-
նե րի մե ջ և հետ նա ղու մի  ջո ցով 
հե ռաց վում: Ո րոշ մի  ջատ նե րի բնո-
րոշ է ճար պային մա րմն  իկ, ո րը հա-
մար վում է սնն դա նյու թե րի և ջրի 
պա հես տա րան: Դա է պատ ճա ռը, 
որ մի  ջատ նե րը եր կար ժա մա նակ 
կա րող են ջուր չխ մե լ և չսն վել: Այդ 
պա շա րա նյու թե րի հաշ վին է կա-
տար վում նաև մի  ջատ նե րի ձվե րի 
հա սու նա ցու մը և զար գա ցու մը:

 Ճար պային մա րմն  ի կում են կու-
տակ վում ա րյու նից ա ռա նձ նաց-
ված վն ա սա կար նյու թե րը:

Շն չա ռու թյու նը և ա րյու նա տար 

հա մա կար գը: Մի ջատ նե րը շն-
չում են օ դա տար խո ղո վակ նե րով` 
տրա խե ա նե րով: Փո րի կող քե րին 
յու րա քան չյուր հատ վա ծում, բա ցի 
վեր ջին հատ վա ծից, գտն վում են 
շն չա ռա կան ան ցքեր (նկ. 84): Շն չա-
ռա կան ան ցքե րով օ դը թա փան ցում 
է օ դա տար խո ղո վակ ներ, ո րոնք 
ճյու ղա վոր վում և թա փան ցում են 
մի  ջա տի ամ բո ղջ մար մի  նը և թթ-
վա ծի նն ան մի  ջա պես հա սց նում բո-
լոր բջիջ նե րին ու հյուս վածք  նե րին` 
փո խա րի նում են ա րյու նա տար հա-
մա կար գին (նկ. 84): 

Նկ. 83 Մարսողական համակարգը և 
մալպիգյան անոթները

1. Ըմպան,  2. Կերակրափող,  
3. Կտնառք,  4. Ստամոքս  և նրա կույր 

ելունդներ, 5. Թքագեղձեր, 
6. Առջևի աղի, 7. Միջին աղի,  

8. Հետին աղի, 9. Մալպիգյան  անոթներ

1

2
5

6

7

3

4

9

8

Նկ. 84 Շնչառական համակարգ

Տրախեաներ
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Ա րյու նա տար հա մա կար գը 
փակ չէ: Եր կար, մի  քա նի փա-
կան ներ ու նե ցող խո ղո վա կա ձև 
սիր տը տե ղա վոր ված է մե ջ քի 
կող մում: Մի ջատ նե րի ա րյու-
նը չի մաս նակ ցում թթ ված նի 
և ած խաթ թու գա զի տե ղա-
փոխ մա նը: Ա րյան հիմն  ա կան 
ֆունկ ցի ան հյուս վա ծք նե րին և 
օր գան նե րին սնն դա նյու թե րով 
ա պա հո վե լն ու նյու թա փո խա-
նա կու թյան ար գա սիք նե րը հե-
ռա ցնելն է (նկ. 82):

 Նյար դային հա մա կար գը և 

զգայա րան նե րը: Մի ջատ նե րի 
նյար դային հա մա կար գը հան-

գու ցա վոր է: Կա զմ ված է լավ 
զար գա ցած վե րկ լա նային նյար-
դային հան գույ ցից` գլ խու ղե-
ղից, են թակ լա նային հան գույ-
ցից և փո րի նյար դային շղ թայից 
(նկ. 82):

 Մի ջատ նե րն ու նեն լավ զար-
գա ցած զգայա րան ներ, ըն դու-
նակ են ըն կա լե լու մե  խա նի-
կա կան, քի մի  ա կան, լու սային, 
ձայ նային և այլ գրգ իռներ: Մի-
ջատ նե րն ու նեն նաև ձայ ներ 
ար ձա կե լու հատ կու թյուն: Բա ր-
ձր զար գա ցած նյար դային հա-
մա կար գի շնոր հիվ մի  ջատ նե րն 
օժտ ված են բա րդ վար քագ ծով:

 Մի ջատ նե րի բազ մա զա նու-

թյու նը: Մի ջատ նե րն ա մե  նա-
բազ մա զան կեն դա նի նե րն են, 
հայտ նի է մի  ջատ նե րի մոտ 1 մի -
լի ոն տե սակ: 

Ո ւղ ղաթ ևա վոր ներ: Ուղ ղա-
թև ա վոր նե րի կար գին են պատ-
կա նում մո րեխ նե րը, ծղ րիդ նե րը, 

Նկ. 85 Միջատներ

Ծղրիդ

Ճռիկ Աղոթարար

Մորեխ

Նկ. 86 Կարծրաթևավորներ

1. Զատկաբզեզներ,  2. Կոլորադյան բզեզ, 
3.Կոյաբզեզ,  4. Գերեզմանափոր բզեզ

1

2

3 4



102

ճռիկ նե րը (նկ. 85): Նրա նց բե րա-
նային ա պա րա տը կր ծող տի պի է:

 Կա րծ րաթ ևա վոր նե րի կա րգ: 
Կա րծ րաթ ևա վոր նե րի կար գին են 
պատ կա նում մայի սյան բզե զը, կո-

լո րա դյան բզե զը, զա տիկ բզե զը, 

կոյաբ զե զը, գե րեզ մա նա փոր բզե-

զը (նկ. 86): 
 Թե փու կաթ ևա վոր նե րի կամ 

թի թեռ նե րի կա րգ: Այս կար գին են 
պատ կա նում կա ղամ բի սպի տա-

կա թի թե ռը, խն ձո րե նու ու տի ճը, 
սե նյա կային ցե ցը, թթե նու մե  տաք-
սա գոր ծը:

 Թի թեռ նե րն ու նեն թե փուկ նե-
րով պատ ված 2 զույգ թևեր, ծծող 
բե րա նային ա պա րատ: Սն վում են 
ծա ղիկ նե րի նեկ տա րով կամ ծաղ-
կա փո շով: Ու նեն պա շտ պա նա կան 
վառ և նա խազ գու շաց նող գու նա-
վո րում:

 Թի թեռ նե րը զար գա նում են լրիվ 
կեր պա րա նա փո խու թյա մբ: Կա ղամ բի սպի տա կա թի թե ռի թր թու րը սն վում 
է կա ղամ բի տե րև նե րով և մե ծ վն աս հա սց նում (նկ. 87): 

Ե րկթ ևա նի նե րին են պատ կա նում սե նյա կային ճան ճե րը, մո ծակ նե րը, 

քո ռուկ նե րը, բո ռե րը (նկ. 88):

Նկ. 87 Կաղամբի սպիտակաթիթեռ

1. Հասուն թիթեռ,  2. Ձվեր,  
3. Թրթուր,  4. Հարսնյակ

Նկ. 88 Երկթևանիներ

1. Մոծակ,  2. Կաշվի բոռ,
3. Սենյակային ճանճ

1

2

3

4

21

3

Նկ. 89 Թաղանթաթևավորներ

1. Մրջյուններ,  2. Իշամե ղու,  3. Կրետ

1

2 3
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 Թա ղան թաթ ևա վոր նե րն ու նեն 2 զույգ թա փան ցիկ թա ղան թաթ ևեր, 
կր ծող կամ լի զող բե րա նային ա պա րատ: Այս կար գին են պատ կա նում 
մե  ղու նե րը, կրետ նե րը, ի շա մե  ղու նե րը, հե ծյալ նե րը, մր ջյուն նե րը: Թա-
ղան թաթ ևա վոր նե րի է գե րը փո րի կի վեր ջում ու նեն ձվա դիր (նկ. 89):

 Հի շե՛ք 

Շն չա ռա կան խո ղո վակ ներ` տրա խե ա ներ, մալ պի գյան ա նոթ ներ, ճար պային 
մա րմն  իկ: 

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ մա սե րից է կա զմ ված մի  ջատ նե րի մար մի  նը:
2.  Որ տե՞ղ են տե ղա վոր ված մի  ջատ նե րի վեր ջույթ նե րը:
3.  Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն մի  ջատ նե րի թևե րը:
4.  Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն մի  ջատ նե րի աչ քե րը:
5.  Ի՞նչ տի պի են մի  ջատ նե րի ա րյու նա տար և նյար դային հա մա կար գե րը:
6.  Ինչ պե՞ս են շն չում մի  ջատ նե րը:
7.  Ո րո՞նք են մի  ջատ նե րի ար տա զա տա կան օր գան նե րը:
8.  Սն ման ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով են օժտ ված մի  ջատ նե րը:

§29. Մի ջատ նե րի զար գա ցու մը թե րի և 

լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյա մբ

 Մի ջատ նե րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են, ար տա հայտ ված է սե ռա-
կան դի մոր ֆիզ մը. ա րու նե րն ու նեն վառ գույ ներ: Բազ մա նում են սե ռա-
կան ճա նա պար հով: Բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է: Սպեր մա տո զոիդ նե րը 
է գի սե ռա կան ու ղի նե րում շատ եր կար պահ պա նում են կեն սու նա կու թյու-
նը: Օ րի նակ` մայր մե  ղուն զու գա վո րու մի ց հե տո 4-5 տա րի ձվադ րում է՝ 
ա ռա նց կրկ նա կի ան գամ զու գա վոր վե լու: Ան հա տա կան զու գակ ցումն  ըն-
թա նում է 2 շր ջա նով` սա ղմն  ային և հետ սա ղմն  ային: Սա ղմն  ային զար-
գա ցումն  ըն թա նում է ձվի թա ղա նթ նե րի ներ սում, իսկ հետ սա ղմն  ային 
զար գա ցու մը կա տար վում է մի  ջա տի ձվից դուրս գա լուց հե տո: Թևա վոր 
մի  ջատ նե րի հետ սա ղմն  ային զար գա ցումն  ու ղե կց վում է կեր պա րա նա-
փո խու թյա մբ: Կեր պա րա նա փո խու թյու նը լի նում է թե րի կամ լրիվ: Թե րի 
կեր պա րա նա փո խու թյա մբ զար գաց ման դեպ քում ձվից դուրս ե կած թր-
թուրն ար տա քին կա ռուց ված քով, կեն սա կեր պով և սն վե լու ե ղա նա կով 
նման է հա սուն ձևին, տար բեր վում է փո քր չա փե րով և թեր զար գա ցած 
սե ռա կան օր գան նե րով: Թր թու րը մի  քա նի մաշ կա փո խու թյու նից հե տո 
լի ո վին նման վում է հա սուն ձևին: Զար գաց ման այն ձևը, երբ մի  ջա տն 
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ան ցնում է ձու, թր թուր և հա սուն մի  ջատ փու լե րը, կոչ վում է թե րի կեր-

պա րա նա փո խու թյա մբ զար գա ցում (նկ. 90): Թե րի կեր պա րա նա փո խու -
թյամբ են զար գա նում ծղ րիդ նե րը, մո րեխ նե րը, խա վա րա սեր նե րը:

Լ րիվ կեր պա րա նա փո խու թյա մբ զար գաց ման դեպ քում մի  ջա տն անց-
նում է ձու, թր թուր, հա րս նյակ և հա սուն մի  ջատ փու լե րը: Ձվից դուրս 
ե կած թր թու րը խի ստ տար բեր վում է սե ռա հա սուն մի  ջա տից: Այն նման 
է օ ղա կա վոր որ դե րին, ու նի կր ծող բե րա նային ա պա րատ, կրծ քի ե րեք 
զույգ քայ լող ոտ քեր, ո րոշ մի  ջատ նե րի թր թուր ներ փո րի վրա նույն պես 
ու նեն հինգ զույգ կե ղծ ոտ քեր, կան նաև ա նոտ թր թուր ներ (սե նյա կային 
ճա նճ): Թր թու րը, ա ռատ սն վե լով, մի  քա նի ան գամ մաշ կա փո խու թյու-
նից հե տո հաս նում է ո րո շա կի մե  ծու թյան, դա դա րում է սն վել և շա րժ վել, 
ամ րա նում է պա րի սպ նե րի կամ ծա ռե րի բնե րին և վե րած վում հա րս նյա-

կի: Հա րս նյա կային շր ջա նում տե ղի են ու նե նում խո րը փո փո խու թյուն-
ներ` ձևա վոր վում են հա սուն մի  ջա տի հյուս վա ծք նե րը և օր գան նե րը: Այդ 
ձևա փո խու թյուն նե րը կա տար վե լուց հե տո հա րս նյա կից դուրս է գա լիս 

հա սուն մի  ջա տը (նկ. 91): Լրիվ 
կեր պա րա նա փո խու թյա մբ են 
զար գա նում բզեզ նե րը, ճան ճե-
րը, մե  ղու նե րը, թի թեռ նե րը, մո-
ծակ նե րը, մր ջյուն նե րը: 

Այն, որ լրիվ կեր պա րա նա փո-
խու թյա մբ զար գա ցող մի  ջատ նե-
րի թր թու րը նման է օ ղա կա վոր 
որ դե րին, վկայում է մի  ջատ նե րի 
և որ դե րի ազ գակ ցա կան կա պի 
մա սին:

Լ րիվ կեր պա րա նա փո խու-
թյա մբ զար գա ցող մի  ջատ նե րն 
ա վե լի լավ են հար մար վել գոյու-
թյան պայ ման նե րին` կեն սա կեր-
պին և կեն սա մի  ջա վայ րին: Բա-
ցառ ված է հա սուն մի  ջա տի և 
թր թու րի մի  ջև ներ տե սա կային 
պայ քա րը, քա նի որ նրա նք սն-
վում են տար բեր կե րերով: Օ րի-
նակ` կա ղամ բի սպի տա կա թի-
թե ռը սն վում է կա ղամ բի և այլ 
խա չա ծաղ կա վոր նե րի տե րև նե-
րով, իսկ հա սուն մի  ջա տը` նեկ-
տա րով:

Նկ. 90 Միջատների զարգացումը թերի 
կերպարանափոխությամբ

1. Ձվախումբ, 2.,3.,4. Թրթուրների 
զարգացման տարբեր փուլեր, 

5. Հասուն մի ջատ

Նկ. 91 Միջատների զարգացումը լրիվ 
կերպարանափոխությամբ

1. Ձու, 2. Թրթուր, 
3. Հարսնյակ, 4. Հասուն թիթեռ

12

3

4

5

1 2 3 4
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 Հի շե՛ք

 Բա ժա նա սեռ, սա ղմն  ային և հետ սա ղմն  ային զար գա ցում, թե րի և լրիվ կեր պա-
րա նա փո խու թյուն, ձու, թր թուր, հա րս նյակ, հա սուն մի  ջատ, ներ տե սա կային 
պայ քար:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Հետ սա ղմն  ային զար գաց ման ի՞նչ տի պեր են հատ կան շա կան մի  ջատ նե րին:
2. Զար գաց ման ի՞նչ փու լեր են ան ցնում թե րի կեր պա րա նա փո խու թյա մբ զար գա-

ցող մի  ջատ նե րը:
3. Զար գաց ման ի՞նչ փու լեր են ան ցնում լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյա մբ զար գա-

ցող մի  ջատ նե րը:
4. Մի ջատ նե րի զար գաց ման ո՞ր տի պն ու նի կեն սա բա նա կան ա ռա վե լու թյուն և 

ին չո՞ւ:
5.  Թվե՛ք լրիվ և թե րի կեր պա րա նա փո խու թյա մբ զար գա ցող մի  ջատ ներ:

§30.  Հոդ վա ծո տա նի նե րի բազ մա զա նու թյու նը, 

դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում

 Խեց գետ նա կեր պեր: Խեց գետ նա կեր պե րը հնա գույն հոդ վա ծո տա նի-
նե րից են: Հայտ նի է ա վե լի քան 30 հա զար տե սակ, ո րոն ցից 78-ը հան դի-
պում են Հայաս տա նում:

Բ նակ վում են ծո վե րում և քա ղց րա համ ջրամ բար նե րում: Կան պլանկ -
տո նային, հա տա կաբ նակ, ցա մա քային և մա կա բու ծային կեն սա կե րպ 
վա րող ձևեր:

 Խեց գետ նա կեր պե րի դա սը բա ժան վում է եր կու խո շոր խմ բի` ստո րա-

կա րգ և բա րձ րա կա րգ: Գե տի խեց գե տի նը, ծո վա խեց գե տի նը, Կամ չատ-
կայի խա չա փա ռը, օ մա րը բա րձ րա կա րգ խեց գետ նա կեր պեր են: Ջրալ վե-
րը, ցիկ լոպ նե րը, կո ղա լող նե րը մա նր, ստո րա կա րգ խեց գետ նա կեր պեր 
են, ո րո նք բնակ վում են ջրի վե րին շեր տե րում և մտ նում են պլա նկ տո նի 
կազ մի  մե ջ (նկ. 92):

 Խեց գետ նա կեր պե րի նշա նա կու թյու նը: Հայաս տա նում հան դի պող 

խեց գետ նա կեր պեր: Ստո րա կա րգ խեց գետ նա կեր պե րը սնունդ են ծա-
ռայում ձկ նե րի և կե տան ման նե րի հա մար: Լճային ձկ նա բու ծա կան տն-
տե սու թյուն նե րում որ պես ձկ նա կեր բու ծում են ցիկ լոպ ներ և դաֆ նի ա ներ: 
Խեց գետ նա կեր պե րը սն վում են մե  ռած կեն դա նի նե րի օր գա նա կան մն ա-
ցո րդ նե րով, բակ տե րի ա նե րով և բնու թյան մե ջ սա նի տա րի դեր են կա-
տա րում:

 Բա րձ րա կա րգ խեց գետ նա կեր պե րն ու նեն ար դյու նա գոր ծա կան նշա-
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նա կու թյուն, օգ տա գո րծ վում են մա րդ կա նց սնն դում (գե տի խեց գե տին, 
օ մար, լան գուստ, ծո վա խեց գե տին, մա նր ծո վա խեց գե տին):

ՀՀ լճե րում և ջրամ բար նե րում տա րած ված են դաֆ նի ա նե րը, ցիկ լոպ-
նե րը, իսկ Ա րա րա տյան դաշ տի գե տե րում` գե տային խա չա փա ռը և խեց-
գե տի նը: Գե տի խեց գե տի նը թա փան ցել է նաև Սևա նա լիճ:

 Սար դա կեր պեր: Սար դա կեր պե րը ցա մա քային հոդ վա ծո տա նի ներ են: 
Նրան ցից մի  քա նի սն ան ցել են ջրային մի  ջա վայր` ջրաբ նակ են: Ցա մա-
քին հար մար վե լու ըն թաց քում ձե ռք են բե րել խի ստ բազ մա զա նու թյուն: 
Հայտ նի է սար դա կեր պե րի մոտ 36 հա զար տե սակ: Կան մա րդ կա նց, կեն-
դա նի նե րի և բույ սե րի օր գա նի զմն  ե րում մա կա բու ծող ձևեր:

 Սար դա կեր պե րի բազ մա զա նու թյու նը և նշա նա կու թյու նը: Սար դա-
կեր պե րի դա սի ներ կայա ցու ցիչ նե րը բազ մա զան են, մի  մյան ցից տար-
բեր վում են է կո լո գի ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով և նշա նա կու-
թյա մբ (նկ. 93): Սար դա կեր պե րի տի պիկ ներ կայա ցու ցի չը խա չա սա րդն է 
(նկ. 94): Նրա մե ջքամասում խաչապատկեր է նկատ վում, որ ից էլ ստա ցել 
է իր ա նու նը: Սար դա կեր պե րի դա սին են պատ կա նում տի զե րի և կա րիճ-
նե րի կար գե րը:

 Մի շա րք տի զեր կեն դա նի նե րի, մա րդ կա նց և բույ սե րի մա կա բույծ նե րն 
են, հա մար վում են էն ցե ֆա լիտ (ու ղե ղի թա ղան թի բոր բո քում), տու լա-
րե մի  ա, տիֆ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի փո խան ցող ներ (նկ. 93):

 Մա րդ կա նց հա մար վտան գա վոր է նաև քո սի տի զը (նկ. 93): Այն տե ղա-
վոր վում է մաշ կի նուրբ մա սե րում (մատ նե րի ա րան քում), ան ցքեր բա ցե-
լով ա ռա ջաց նում է բոր բո քում և քոր: Մար դը վա րակ վում է հի վա նդ նե րի 
հետ ան մի  ջա կան շփ ման, ինչ պես նաև սպի տա կե ղե նի, սր բի չի մի  ջո ցով: 

Նկ. 92 Հոդվածոտանիներ

1. Կամչատկայի խաչափառ,  2. Օմար,  3. Ցիկլոպ,  4. Նեպուկ,  
5. Ջրալու,  6. Մանր ծովախեցգետին 

1
2

3 4 5 6
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Վնա սա կար տի զե րից են հա ցա հա տի կով և 
ա լյ ու րով սն վող ամ բա րային տի զե րը (նկ. 93):

 Կա րիճ նե րի մա րմն  ի եր կա րու թյու նը 5-15 
սմ է: Ի տար բե րու թյուն սար դե րի` կա րիճ նե րի 
ո տած նոտ նե րի վրա գտն վող աք ցան նե րը մե ծ 
են, փո րերը՝ հատ վա ծա վոր ված, կա զմ ված են 
լայն և նեղ (շար ժուն) մա սե րից: Փո րի վեր ջին 
հատ վա ծում գտն վում են թու նա վոր գեղ ձե րը 
և խայ թը: Թու նա վոր գեղ ձի ծո րա նը բաց վում 
է փո րի կի ծայ րին գտն վող կե ռի կի վրա: Կա-
րիճ նե րը վա րում են գի շե րային ապ րե լա  կերպ, 
սն վում են մի  ջատ նե րով: Կա րի ճի խայ թը մա-
հա ցու է մա նր կեն դա նի նե րի հա մար: Գոյու թյուն ու նեն նաև կա րիճ ներ, 
ո րո նց խայ թը կա րող է մա հա ցու լի նել մար դու հա մար: Կա րիճ նե րը տա-
րած ված են Մի ջին Ա սի այում, Կով կա սում և Ղրի մում: Հայաս տա նում 
տա րած ված են մոտ 300-350 սար դա կեր պե րի տե սակ ներ` տնային սար-
դը, խա չա սար դը, թռչ նա կեր սար դը, մոր մը, ջրա սար դը և կա րիճ նե րի 
3 տե սակ: Մա րդ կա նց և կեն դա նի նե րի հա մար վտան գա վոր է կա րա-
կուր տի խայ թը: Սար դա կեր պե րն ու նեն նաև դրա կան նշա նա կու թյուն` 
ոչնչաց նում են ճան ճե րին, ո րոշ տե սակ ներ մաս նակ ցում են հո ղա գոյաց-
մա նը (հո ղի տի զեր), սար դե րով սն վում են թռ չուն նե րի շատ տե սակ ներ: 
Հոդ վա ծո տա նի նե րից ա մե  նա բազ մա զա նը մի  ջատ նե րն են (տես §28):

  

Նկ. 93 Սարդակերպեր

1. Թռչնակեր սարդ,  2. Կարիճ,  3. Խոտհարներ,  4. Շան տիզ,  5. Սոլպուգ, 
6. Քոսի տիզ,  7. Տարանտուլ,  8. Տայգայի տիզ,  9. Ալյ ուրի տիզ

1 2 4

6 7 8

3

5 9

 Նկ. 94 Խաչասարդ
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Մի ջատ նե րի դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում

Մի ջատ նե րը մե ծ նշա նա կու թյուն ու նեն բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան-
քում: Մեծ է մի  ջատ նե րի դե րը ծաղ կա վոր բույ սե րի փո շոտ ման գոր ծում: 
Մր ջյուն նե րը և տեր մի տ նե րը մաս նակ ցում են հո ղա գոյաց ման գոր ծըն թա-
ցին: Մի ջատ նե րը մաս նակ ցում են բնու թյան մե ջ նյու թե րի շր ջա նա ռու-
թյան գոր ծըն թա ցին, մտ նում են սնն դային տար բեր շղ թա նե րի օ ղակ նե րի 
մե ջ: Մի ջատ նե րով են սն վում գոր տե րը, մո ղես նե րը, թռ չուն նե րը: Ո րոշ 
մի  ջատ ներ (հե ծյալ ներ, տրի խոգ րա մա) օգ տա գո րծ վում են գյու ղա տն տե-

սա կան վն ա սա տու այլ մի  ջատ-
նե րի դեմ որ պես կեն սա բա-

նա կան պայ քա րի մի  ջոց (նկ. 
95): Թթե նու մե  տաք սա գոր ծից 
ստա նում են մե  տա քս, մե  ղու-
նե րից` մե  ղր, մոմ, մե ղ վի թույն, 
կաթ նա հյութ:

 Մի ջատ նե րն ու նեն նաև բա-
ցա սա կան նշա նա կու թյուն: 
Բազ  մա թիվ մի  ջատ նե րի թր-
թուր ներ (կա ղամ բի սպի տա-
կա թի թեռ, մայի սյան բզեզ, 
կո լո րա դյան բզեզ) սն վում են 
բույ սե րով: Մի շա րք մի  ջատ-
ներ մա կա բու ծում են կեն դա-
նի նե րի (բո ռեր, քո ռուկ ներ) և 
մա րդ կանց օր գա նիզ մում կամ 
հա մար վում են վտան գա վոր հի-
վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ ներ 
փո խան ցող ներ (մա լա րի այի մո-
ծակ, ճան ճեր, լվեր, ո ջիլ ներ): 
Սե նյա կային ճան ճը փո խան-
ցում է ո րո վայ նային տի ֆի և դի-
զեն թե րի այի հա րու ցիչ ներ:

Վ նա սա կար մի  ջատ նե րի դեմ պայ քա րում են մե  խա նի կա կան, ագ րո-
տեխ նի կա կան (ցան քի ժամկ  ետ նե րի ճի շտ ընտ րու թյուն), քի մի  ա կան, 
կեն սա բա նա կան (զա տիկ, հե ծյալ ներ, ձվա կեր ներ, տրի խոգ րա մա, գի շա-
տիչ բզեզ ներ) մի  ջոց նե րով (նկ. 95):

 

Նկ. 95 Կենսաբանական պայքար

1. Թրթուրակեր հեծյալ,  2. Բզեզակեր 
հեծյալ,   3. Աֆելինա հեծյալը ձվադրում է 

ուտիճի օրգանիզմում,
4. Հեծյալ տրիխոգրաման ձվադրում է 

թիթեռի ձվի վրա

1

2

3 4
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Հի շե՛ք 

Սար դա կեր պեր, խա չա սա րդ, կա րիճ, տի զեր,  էն ցե ֆա լիտ, տու լա րե մի  ա, գե-
տի խեց գե տին, խա չա փառ, նե պուկ ներ, դաֆ նի ա, ցիկ լոպ, օ մար, լան գուստ,  
հեծյալներ, տրիխոգրամա:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն խեց գետ նա կեր պե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան-

քում:
2.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն սար դա կեր պե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
3. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն մի  ջատ նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում: 

§31. Շե րա մա պա հու թյու նը և մե ղ վա բու ծու թյու նը 

Հայաս տա նում: Հայաս տա նում հան դի պող տե ղային մի  ջատ նե ր

 Շե րա մա պա հու թյուն: Մար դիկ մե  տաք սա թել ստա նա լու նպա տա կով 
վա ղուց` ա վե լի քան 5 հա զար տա րի է, որ ըն տե լաց րել են թթե նու մե  տաք-
սա գոր ծին` թի թեռ, ո րի թր թու րը սն վում է թթե նու տե րև նե րով: Թթե նու 
շե րա մի  թի թեռ նե րը կո րց րել են թռ չե լու հատ կու թյու նը:

Թ թե նու մե  տաք սա գոր ծը թե փու կաթ ևա վոր նե րի կար գին պատ կա-
նող խա վա պատ մա րմն  ով սպի տակ թի թեռ է: Այդ թի թե ռի թր թուր նե րը 
հարսնյա կա վո րու մի ց ա ռաջ ստո րին շր թուն քի մե  տաք սա թել ար տա զա-
տող գեղ ձե րից օ դում պն դա ցող մե  տաք սա թե լե րից պատ րաս տում են բո-
ժո ժը (նկ. 96): Ար հես տա կան ընտ րու թյան ճա նա պար հով ստա ցել են թթե-
նու մե  տաք սա գոր ծի այն պի սի տե սակ ներ, ո րո նց կող մի ց ար տա զատ վող 
մե  տաք սա թե լը հա սել է մի  նչև 1000 մ: Ըն տե լաց ված թի թեռ նե րի է գե րը 
կորց րել են թռ չե լու հատ կու թյու նը և դնում են բազ մա թիվ ձվեր (300-600): 

Շե րա մա պա հու թյան հիմն  ա կան կե նտ րոն նե րը Մի ջին Ա սի ան և Անդր-
կով կա սն են:

Նկ. 96 Թթենու մե տաքսագործ

Արու

Էգ

Թրթուր

Բոժոժ

Հարսնյակ
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Թ թե նու մե  տաք սա գոր ծի ձվե րը տե ղա վո րում են սպի տակ, մա քուր 
թղ թի վրա: 8-10 օր ան ց ձվե րից դուրս են գա լիս թր թուր նե րը: Փոք րիկ 
թր թուր նե րին տե ղա վո րում են թթե նու նուրբ տե րև նե րի վրա: Թր թուր-
նե րը սն վում են թթե նու տե րև նե րով, մաշ կա փոխ վում և ա ճում են: Չոր-
րո րդ մաշ կա փո խու թյու նից հե տո թր թուր նե րի հա մար պատ րաս տում են 
բո ժո ժա կալ ներ: Թր թու րը բա րձ րա նում է բո ժո ժա կալ նե րի վրա, մե  տաք-
սա գեղ ձե րից ար տադ րած մե  տաք սա թե լե րից պատ րաս տում է բո ժո ժը և 
հա րս նյա կա վոր վում: Շե րա մա պա հա կան տն տե սու թյու նում մի  նչև բո ժո-
ժից թի թե ռի դուրս գա լը բո ժոժ նե րը մշա կում են տաք գո լոր շի ով, ա պա 
հա տուկ մե  քե նա նե րով թե լը քան դում և օգ տա գոր ծում մե  տա քս, թուղթ, 
օ դա պա րիկ ներ պատ րաս տե լու, բժշ կու թյան մե ջ վի րա բու ժա կան թե լեր 
պատ րաս տե լու նպա տա կով: Կան թթե նու մե  տաք սա գոր ծի այն պի սի ցե-
ղեր, ո րո նց 25 գ ձվե րից ստա նում են 70-80 կգ բո ժոժ, իսկ բո ժոժ նե րի 1 
կգ-ից` 90 գ բնա կան մե  տաք սա թել:

 Բո ժոժ նե րի մի  մա սը չեն օգ տա գոր ծում մե  տաք սա թել ստա նա լու նպա-
տա կով, պա հում են նոր թի թեռ ներ ստա նա լու և հե տա գա բազ մաց ման 
հա մար: Թթե նու մե  տաք սա գոր ծը Հայաս տան է ներ մուծ վել 6-7-րդ դա-
րե րում:

 Մեղ վա բու ծու թյուն: Մե ղու նե րն օգ տա կար կեն դա նի ներ են: Մար դիկ 
մե  ղու նե րից ստա նում են մե  ղր և մոմ, կաթ նա հյութ, մե ղ վի թույն: Մե ղու-
նե րը փո շո տում են բույ սե րին: Վաղ ժա մա նակ նե րից մար դիկ զբաղ վել են 
մե ղ վա բու ծու թյա մբ: Կան այն պի սի մե ղ վա բու ծա կան տն տե սու թյուն ներ, 
ո րոն ցում յու րա քան չյուր մե ղ վաըն տա նի քից ստա նում են 88-100 կգ մե -
ղր: ՀՀ-ում տա րած ված են կով կա սյան գո րշ և հայ կա կան դե ղին մե  ղու-
նե րը: Հայաս տա նը մե ղ վա բու ծու թյան հնա գույն կե նտ րոն է: Մեղ րա տու 
մե  ղու նե րը պատ կա նում են թա ղան թաթ ևա վոր նե րի կար գին: Մե ղու նե րն 
ապ րում են մե ծ ըն տա նիք նե րով, վայ րի ձևե րը` ծա ռե րի փչակ նե րում, իսկ 
ըն տա նի նե րը` փե թակ նե րում: Մեծ խմ բե րով ապ րող և հա մա տեղ աշ խա-
տող մի  ջատ նե րին ան վա նում են հա սա րա կա կան: Յու րա քան չյուր մե ղ-
վաըն տա նի քում կա մե կ խո շոր էգ` մայր, հա րյու րա վոր բո ռեր` ա րու ներ, և 
մի  նչև 70 հա զար աշ խա տա վոր մե  ղու ներ (նկ. 97): Աշ խա տա վոր մե  ղու նե-
րը բազ մաց ման ա նըն դու նակ, թեր զար գա ցած է գե րն են:

 Մայրն ա մե  նա մե ծ մե  ղուն է, բո ռե րն ու նեն մի  ջին մե  ծու թյուն, իսկ աշ-
խա տա վոր մե  ղու նե րն ան հա մե  մատ փո քր են: Աշ խա տա վոր մե  ղու նե րի 
փո րի վեր ջում գտն վում է թու նա վոր գեղ ձե րի հետ կապ ված խայ թը, իսկ 
ստո րին մա սում կա հա րթ, ա ռա նց մա զիկ նե րի մաս` մո մային հայե լի, ո րի 
մա կե րե սից ան ջատ վում է մոմ: Մո մի ց մե  ղու նե րը պատ րաս տում են մե ղ-
րա հա ցի վե ցա նի ստ բջիջ ներ (նկ. 98): 

Աշ խա տա վոր մե  ղու նե րի հե տին վեր ջույթ նե րի ար տա քին կող մում կան 
եր կար մա զիկ նե րով շր ջա պատ ված խո րա ցումն  եր` զամ բյուղ ներ, ո րոն-
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ցում մե  ղու նե րը հա վա քում են փո շե-
հա տիկ: Աշ խա տա վոր մե  ղու նե րն ու-
նեն նաև կե րակ րա փո ղի լայ նա ցած 
մաս` կտ նա ռք, որ տեղ ծա ղիկ նե րից 
հա վա քում են նեկ տար. նեկ տա րից և 
կլա նային գեղ ձե րի ար տա զա տու կի 
խառ նուր դից ա ռա ջա նում է մե ղ րը: 
Աշ խա տա վոր մե  ղու նե րը կե րակ րում 
են թր թուր նե րին, մայր մե ղ վին և փե-
թա կում կա տա րում այլ աշ խա տա նք-
ներ: Լավ են զար գա ցած մե  ղու նե րի 
շո շա փե լի քի, հո տա ռու թյան և տե սո-
ղու թյան զգայա րան նե րը: Մե ղու նե-
րը տար բե րում են դե ղին և կա պույտ 
գույ նե րը, ինչ պես նաև մար դու հա-
մար ան տե սա նե լի ուլտ րա մա նու շա-

կա գույն ճա ռա գայթ նե րը: Սա կայն 
բաց կար մի ր գույ նը չեն ըն կա լում: 
Խայ թը մե  ղու նե րի հա մար պա շտ պա-
նա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Երբ մե -
ղուն խայ թում է մա րդ կա նց կամ կեն-
դա նի նե րին, ա պա մա հա նում է, քա նի 
որ մար դու կամ կեն դա նու մա րմն  ից 
խայ թը հա նել չի կա րողանում, այն 
կտր վում է և ներ քին օր գան նե րի հետ 
մի  ա սին պոկ վում:

 Գար նա նը մայր մե  ղուն մե ղ րա հա ցի մե ծ և փո քր բջիջ նե րում դնում է 
բե ղմն  ա վոր ված ձվաբ ջիջ ներ, իսկ մի  ջին մե  ծու թյան բջիջ նե րում` չբեղմ-
նա վոր ված: Մայր մե  ղուն օ րե կան դնում է մոտ 2 հա զար ձու: Ձվե րից 
դուրս են գա լիս սպի տակ, որ դան ման թր թուր ներ, ո րո նց աշ խա տա վոր 
մե  ղու նե րը կե րակ րում են հա տուկ գեղ ձում ա ռա ջա ցող նյու թով` կա թով: 
Զար գաց ման ամ բո ղջ ըն թաց քում կաթ նա հյու թով կե րա կր վում են մի  այն 
հա տուկ պատ րաս տած խո շոր բջիջ նե րում զար գա ցող թր թուր նե րը, ո րոն-
ցից զար գա նում են մայր մե  ղու ներ, իսկ մյուս բջիջ նե րում զար գա ցող թր-
թուր նե րին աշ խա տա վոր մե  ղու նե րը մե ղ վա կա թով կե րակ րում են մի  նչև 
3 օ րա կա նը, իսկ այ նու հե տև` ծաղ կա փո շի ով և նեկ տա րով: Ձվա դր ման 
ըն թաց քում մայր մե ղ վին կե րակ րում են կաթ նա հյու թով:

 Մի ջին մե  ծու թյուն ու նե ցող բջիջ նե րում զար գա ցող թր թուր նե րից 
ա ռա ջա նում են ա րու ներ` բո ռեր, իսկ փոք րե րից` աշ խա տա վոր մե  ղու ներ 
(նկ. 99):

Նկ. 97 Մեղրատու մե ղու

1. Մայր,  2. Բոռ,  
3. Աշխատավոր մե ղու

Նկ. 98 Մեղուները մե ղրահացի վրա

2

3

1
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 Մայր մե  ղուն դուրս գա լուց ա ռաջ ձայ ներ է ար ձա կում: Ծեր մայ րը փոր-
ձում է սպա նել նրան, բայց աշ խա տա վոր մե  ղու նե րը չեն թող նում: Երկ-
րո րդ մոր դուրս գա լուց մի  քա նի օր ա ռաջ ծեր մայ րը աշ խա տա վոր մե -
ղու նե րի մի  մա սի հետ թող նում է փե թա կը: Այդ գործընթացը կոչ վում է 
ձա գատ վու թյուն (նկ. 100): 

Ե րկ րո րդ մայ րը փե թա կում փնտ րում է բջիջ ներ, որ տեղ զար գա նում 
են այլ մայ րեր, և սպա նում է դրա նց: Մի քա նի օր ան ց երկ րո րդ մայ րը 
թռ չում է փե թա կից: Նրա հետ ևից թռ չում են մի  քա նի տաս նյակ բո ռեր: 
Մայր մե  ղուն բե ղմն  ա վոր վե լուց հե տո վե րա դառ նում է ըն տա նիք և անց-
նում ձվա դր ման, իսկ բե ղմն  ա վո րող բո ռե րը մա հա նում են: Մե ղու նե րը 
ձմ ռա նը փե թա կում խմբ վում են մե ղ րա հա ցե րի վրա և սն վում մթե րած 

մե ղ րով: Մայր մե  ղուն ապ րում է 

մի  նչև 5 տա րի, իսկ աշ խա տա-

վոր մե  ղու նե րը` մի  քա նի ա մի ս:

 Մե ղու նե րն օժտ ված են բա րդ 
վար քագ ծով, ո րը մի  մյա նց հա-
ջոր դող մի  շա րք ռեֆ լե քս նե րի 
ար դյունք է: Կեն դա նի նե րի բարդ 
վար քագ ծում ար տա հայտ ված 
ռեֆ լե քս նե րի այդ պի սի հա ջոր-
դա կա նու թյու նը կոչ վում է բնա զդ` 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շա րք, ո րի 
ար դյուն քը կեն դա նին նա խա պես 
չի պատ կե րաց նում: Մե ղու նե րը 
մի  մյա նց հետ հա ղոր դա կց վում 
են զա նա զան ազ դան շան նե րով, 
ինչ պես նաև «պա րի» մի  ջո ցով 
(նկ. 101): Հե տա խույզ մե  ղու նե րը 
փե թակ վե րա դառ նա լով «պա-
րում» են` տե ղե կու թյուն հա ղոր-
դում ծա ղիկ նե րի ա ռատ բեր քի 
առ կայու թյան մա սին:

ՀՀ բո լոր աշ խար հագ րա կան 
գո տի նե րում տա րած ված են 
շուրջ 5830 տե սա կի հոդ վա ծո-
տա նի ներ, այդ թվում` մի  ջատ նե-
րի մոտ 9 հա զար տե սակ, ո րից 
շուրջ 140-ը` հազ վա գյուտ և ան-
հե տա ցող: 

Նկ. 99 Մեղվի զարգացումը

1. Ձու,  2. Թրթուր,  3. Հարսնյակ  

Նկ. 100 Մեղուների ձագատվությունը  

Նկ. 101 Մեղուների պարը 

1 2 3
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 Ա ռա նձ նա հա տուկ հե տա քրք րու թյուն է ներ կայաց նում որ դան կար մի -
րը: Որ դան կար մի  րի է գե րին օգ տա գոր ծում են կար մի ր ներ կի` կար մի -
նի ստաց ման հա մար: ՀՀ-ում տա րած ված է 3 տե սակ, ո րոն ցից ա ռա վել 
ար ժե քա վոր է ա րա րա տյան որ դան կար մի  րը: Այն հան դի պում է Ա րա-
րա տյան դաշ տի ա ղուտ նե րում: Որ դան կար մի  րի կյ ան քի տևո ղու թյու նը 
3,5-6 շա բաթ է: Որ դան կար մի  րի պահ պա նու թյան հա մար ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զում ստե ղծ վել են ար գե լա վայ րեր: Որ դան կար մի  րը գրա նց ված է ՀՀ 
«Կար մի ր գր քում»:

 Հի շե՛ք

Շե րա մա պա հու թյուն, մե ղ վա բու ծու թյուն, մայր, աշ խա տա վոր և բոռ մե  ղու ներ, 
կաթ նա հյութ, մե ղ վի թույն, որ դան կար մի ր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ կազ մու թյուն ու նի մե  ղու նե րի ըն տա նի քը:
2.  Ին չի՞ց և ինչ պե՞ս են մե  ղու նե րը պատ րաս տում մե  ղր:
3.  Մայր մե ղ վի դրած ո՞ր ձվե րից են դուրս գա լիս աշ խա տա վոր, բոռ և մայր մե  ղու ներ:
4.  Ի՞նչ է ձա գատ վու թյու նը:
5.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն մե  ղու նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
6.  Ի՞նչ նպա տա կով են մար դիկ բազ մաց նում թթե նու մե  տաք սա թի թե ռին:
7.  Ինչ պե՞ս են խնա մում և ա ճեց նում թթե նու մե  տաք սա գոր ծի թր թուր նե րին:
8.  Ի՞նչ է բնազ դը:

Լրացրեք աղյուսակը

Միջատներ Հետսաղմն ային զարգացման ձևը և 

փուլերը

Ծղրիդ

Ճանճ

Մորեխ

Լրացրեք վն ասակար հոտվածոտանիներին վերաբերող աղյուսակը

Հոդվածոտանիներ Վնասակար Պայքարի մի ջոցները

Մայիսյան բզեզ

Կարիճ

Քոսի տիզ

Կոլորադյան բզեզ

Մալարիայի մակաբույծ
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XIII Քորդավորների տիպ
   

§32. Քոր դա վոր նե րի տի պի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, 

դա սա կար գու մը

 Քոր դա վոր նե րը բա րդ կազ մա-
վո րում ու նե ցող կեն դա նի ներ են: 
Նրանց մար մի  նը երկ կո ղմ հա մա-
չափ է (նկ. 102): Զար գաց ման տար-
բեր շր ջան նե րում բո լոր քոր դա վոր-
նե րն ու նեն ա ռա նց քային կմա խք՝ 
քոր դա: Քոր դան ա մուր, ճկուն լար 
է (թիկ նա լար): Ձգ վում է մա րմն  ի 
ամ բո ղջ եր կա րու թյա մբ, որ տե ղից 
և ծա գել է տի պի ա նու նը:

 Քոր դա վոր նե րի ստո րա կա րգ 
ձևե րի (նշ տա րիկ, երկ շունչ, կռ ճի-
կային, վրձ նա լո ղակ ձկ ներ) քոր-
դան պահ պան վում է ամ բո ղջ կյ ան-
քի ըն թաց քում, իսկ բա րձ րա կա րգ 
քոր դա վոր նե րի հետ սա ղմն  ային 
զար գաց ման շր ջա նում այն փո խա-
րին վում է ող նա շա րով:

 Քոր դա վոր նե րի նյար դային հա-
մա կար գը խո ղո վա կա ձև է և տե-

Նկ. 102 Քորդավորներ

Թռչուն

Կաթնասուն

Երկկենցաղ

Սողուն

Ոսկրային ձուկ

Կռճիկավոր ձուկ Բոլորաբերան Նշտարիկ
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ղա վոր ված է քոր դայից վե րև՝ մե ջ քային կող մում: Ա րյու նա տար հա մա-
կար գը փակ է, սիր տը գտն վում է մա րմն  ի փո րային կող մում: Քոր դայի 
տակ գտն վում է մար սո ղա կան խո ղո վա կը:

Ջ րային կեն սա կե րպ վա րող ստո րա կա րգ քոր դա վոր նե րի ըմ պա նի 
կողմն  ային պա տե րին գտն վում են խռի կային ճեղ քե րը: Ցա մա քային կեն-
սա կեր պին հար մար ված նե րի մար սո ղա կան խո ղո վա կի առջ ևի մա սից 
զար գա նում են թո քե րը:

 Քոր դա վոր նե րը բնա կեց ված են ջրում, ցա մա քում, հո ղում և օ դում: 
Հայտ նի է քոր դա վոր նե րի ա վե լի քան 40 հա զար տե սակ: Քոր դա վոր նե րի 
տի պը բա ժան վում է ան գա նգ նե րի, թր թու րա քոր դա վոր նե րի և գան գա-

վոր նե րի (ող նա շա րա վոր նե րի) են թա տի պե րի: 
Ան գա նգ նե րի են թա տի պին է պատ կա նում գլ խա քոր դա վոր նե րի դա-

սը: Դա սի տի պիկ ներ կայա ցու ցի չը նշ տա րի կն է:
Նշ տա րի կը փո քր է՝ 5-8 սմ եր կա րու թյա մբ, ու նի ի լի կա ձև, կող քե րից 

սե ղմ ված, եր կու ծայ րե րից սր ված, կի սա թա փան ցիկ ձկ նան ման մար մի ն: 
Նրա մե ջ քային լո ղա կը դե պի հետ վե րած վում է պո չային և են թա պո չային 
լո ղա կի: Լո ղա կն ու նի բժշ կա կան գոր ծի քի՝ նշ տա րի ձև, որ տե ղից և ծա գել 
է կեն դա նու ա նու նը՝ նշ տա րիկ: Նշ տա րի կն ապ րում է տաք ծո վե րում` պո չի 
ծայ րով ա վա զի մե ջ կի սով չափ խր ված: Մա րմն  ի առջ ևի ծայ րում գտն վում 
է 10-20 զույգ շո շա փուկ նե րով շր ջա պատ ված բե րա նը: Նշ տա րի կի թիկ նա-
լա րը (քոր դան) պահ պան վում է ամ բո ղջ կյ ան քի ըն թաց քում: Քոր դայի վե-
ր ևում գտն վում է նյար դային խո ղո վա կը: Գլ խային ծայ րում քոր դան ա վե լի 
եր կար է, քան նյար դային խո ղո վա կը, որ տե ղից և ծա գել է դա սի ա նու նը՝ 
գլ խա քոր դա վոր ներ (նկ. 103): Նշ տա րի կը գլ խու ղեղ չու նի, զգայա րան նե րը 
թույլ են զար գա ցած: Ա րյու նա տար հա մա կար գը փակ է, կա զմ ված է եր-
կու՝ մե ջ քային և փո րային ա նոթ նե րից: Նշ տա րի կը սի րտ չու նի: Սր տի դե րը 
կա տա րում է փո րային խո շոր ա նո թը, ո րի պար բե րա կան բա բա խումն  ե րի 
շնոր հիվ ած խաթ թու գա զով հա րուստ ա րյու նը շարժ  վում է  դեպի խռիկ ներ 

Նկ. 103 Նշտարիկի ներքին կառուցվածքը

1. Շոշափուկներ,  2. Նախաբերանային ձագար,  3. Խռիկային ճեղքեր,  4. Նյարդային 
խողովակ,  5. Քորդա,  6. Մինչխռիկային խոռոչ, 7. Աղի,  8. Հետանցք,  9. Լյարդ
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(նկ. 104): Խռիկ նե րում թթ ված նով հա րս տա ցած ա րյու նը մե ջ քային ա նո թով 
հո սում է դեպի բո լոր օր գան նե րը՝ սնունդ ու թթ վա ծին է մա տա կա րա րում, 
և կր կին ուղղ վում դե պի խռիկ ներ (նկ. 104):

Նշ տա րի կն ու նի ժա պա վե նա ձև, հատ վա ծա վոր մկ ան ներ, ո րո նք ձգ-
վում են քոր դայի կող քե րով՝ մա րմն  ի ամ բո ղջ եր կա րու թյա մբ:

Նշ տա րի կը սն վում է մի  աբ ջիջ ջրի մուռ նե րով և նա խա կեն դա նի նե րով: 
Սնուն դը հայ թայ թում է նա խա բե րա նային ձա գա րի շուրջ գտն վող շո շա-
փուկ նե րի շա րժ ման մի  ջո ցով: Ջու րը և նրա նում գտն վող սնն դա նյու թե րն 
ան ցնում են բե րան, կլան և ա պա ա ղի ներ: Ա ղի նե րում սնուն դը մա րս վում 
է, և սնն դա նյու թե րը նե րծծ վում են ա րյան մե ջ, իսկ չմա րս ված մն ա ցո րդ-
նե րը հե ռա նում են հե տա նց քով (նկ. 105): Նշ տա րի կի ար տա զա տա կան 
հա մա կար գը նման է օ ղա կա վոր որ դե րի ար տա զա տա կան հա մա կար գին: 

Կ լա նի պա տե րին գտն վում են բազ մա թիվ խռի կային ճեղ քեր: Ջու րը 
ո ղո ղում է ա րյան մա զա նոթ նե րով հա րուստ խռի կային ճեղ քե րը, որ տեղ 
մա զա նոթ նե րում գտն վող ա րյան և ջրում լուծ ված թթ ված նի մի  ջև տե ղի է 
ու նե նում գա զա փո խա նա կու թյուն:

Նկ. 105 Նշտարիկի մարսողական և շնչառական համակարգերը

1. Նախաբերանային ձագար, 2. Շոշափուկներ, 3. Խռիկային անցքեր, 
4. Աղի, 5. Հետանցք

Նկ. 104 Նշտարիկի արյունատար համակարգը

1. Խռիկային զարկերակներ, 2. Մեջքային աորտա, 3. Երակներ, 
4. Մազանոթային ցանց, 5. Փորային աորտա
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Նշ տա րի կն ու նի լու սազ գաց բջիջ ներ, ո րո նք գտն վում են նյար դային 
խո ղո վա կի վրա, իսկ գլ խային մա սում՝ հո տա ռա կան փո սի կը: Շո շա փե լի-
քի զգայա րան նե րը ցր ված են մա րմն  ի ամ բո ղջ մա կե րե սով: 

Նշ տա րի կը բա ժա նա սեր է, բե ղմն  ա վո րու մը՝ ար տա քին: Բե ղմն  ա վոր-
ված ձվե րից զար գա նում են թր թուր նե րը և ա պա հա սուն նշ տա րի կը:

Նշ տա րի կով սն վում են ծո վային գա զան նե րը և ո րոշ ձկ ներ: 
Են թա դր վում է, որ ա ռա ջին քոր դա վոր նե րը ծա գել են մոտ 500 մի  լի-

ոն տա րի ա ռաջ: Քոր դա վոր նե րը ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
մաս նա վո րա պես` օր գան հա մա կար գե րի կա ռուց ված քով, դրա նց դա սա-
վո րու թյա մբ զգա լի նմա նու թյուն ու նեն և՛ ա նող նա շար նե րին, և՛ ող նա շա-
րա վոր նե րին: Այս պես, նշ տա րի կն ա նող նա շար նե րին, մաս նա վո րա պես` 
օ ղա կա վոր որ դե րին նման է նրա նով, որ չու նի սի րտ, գլ խու ղեղ: Նշ տա րի-
կի մկ ան նե րը հատ վա ծա վոր ված են: Նա օ ղա կա վոր որ դե րի նման ու նի 
ար տա զա տա կան և բազ մաց ման օր գան ներ: Այդ բո լո րի հետ մի  ա ժա մա-
նակ նշ տա րի կը նման է ող նա շա րա վոր նե րին իր օր գան հա մա կար գե րի 
դա սա վո րու թյա մբ: Օր գան հա մա կար գե րը (նյար դային խո ղո վակ, քոր-
դա, մար սո ղա կան խո ղո վակ) կազ մում են մա րմն  ի ա ռա նց քը: Բա ցի այդ, 
նյար դային խո ղո վա կն ու նի մե ջ քային տե ղա կայում, իսկ մար սո ղա կա նը՝ 
փո րային: Մի նչ դեռ ա նող նա շար նե րի սի րտն ու նի մե ջ քային, իսկ նյար-
դային հա մա կար գը` փո րային դա սա վո րու թյուն: 

Այս պի սով` նշ տա րի կը կա պող օ ղակ է ա նող նա շար նե րի և ող նա շա րա-
վոր նե րի մի  ջև:

 Հի շե՛ք 

Քոր դա վոր ներ, ան գա նգ ներ, գան գա վոր ներ, նշ տա րիկ, քոր դա (թիկ նա լար), 
լո ղակ, նյար դային խո ղո վակ, խռիկ ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րով են բնու թա գր վում քոր դա վոր նե րը:
2.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի նշ տա րի կը:
3.  Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով է նշ տա րի կը նման ա նող նա-

շար նե րին (մաս նա վո րա պես` ան ձր ևոր դին) և քոր դա վոր նե րին:
4.  Ին չո՞ւ է նշ տա րի կը դաս վում քոր դա վոր նե րի տի պին:
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Ող նա շա րա վոր նե րի են թա տի պին պատ կա նող կեն դա նի նե րն ու նեն 
մաս նա գի տաց ված օր գան հա մա կար գեր, ող նա շար և գա նգ, որ տե ղից 
և ստա ցել են ի րե նց երկ րո րդ ա նու նը՝ գան գա վոր ներ: Ի տար բե րու թյուն 
ան գա նգ նե րի` ու նեն սի րտ: Կե նտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գը կա զ-
մ ված է գլ խու ղե ղից և ող նու ղե ղից: Ող նա շա րա վոր նե րին են պատ կա նում 
ձկ նե րը, երկ կեն ցաղ նե րը, սո ղուն նե րը, թռ չուն նե րը և կաթ նա սուն նե րը:

§33. Ձկ նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը: 

Ոսկ րային ձկ նե րի դաս, կա ռուց ված քի և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, բազ մա ցումն  ու զար գա ցու մը 

Ձկ նե րը ջրային կեն սա կե րպ վա րող քոր դա վոր ներ են: Ապ րում են ծո-
վե րում, օվ կի ա նոս նե րում, գե տե րում և լճե րում: Մար մի  նը պատ ված է թե-
փուկ նե րով, քոր դան փո խա րին վել է ող նա շա րով:

Շն չում է խռիկ նե րով, զար գա ցումն  ըն թա նում է ջրում:
Ձկ նե րի վեր նա դա սը բա ժան ված է եր կու դա սե րի՝ կռ ճի կային և ոսկ-

րային: Կռ ճի կային ձկ նե րի դա սին են պատ կա նում շնա ձկ նե րի և կատ-
վա ձկ նե րի կար գե րը, իսկ ոսկ րային ձկ նե րի դա սը բա ժան վում է չո րս 
են թա դա սե րի՝ ճա ռա գայ թա լո ղակ ներ, վրձ նա լո ղակ ներ, կռ ճի կաո սկ-

րային ներ և երկ շունչ ներ:
 Մա րմն  ի կա ռուց ված քը: Ձկ նե րի մա րմն  ի կա ռուց ված քին ծա նո թա-

նանք ոսկ րային ձկ նե րի դա սի, ճա ռա գայ թա լո ղակ նե րի են թա դա սի օ րի-
նա կով: Նրա նց մար մի  նը կող քե րից սե ղմ ված է և ու նի շրջ հո սե լի ձև: Ձկ-
նե րի մար մի  նը կա զմ ված է մի  մյա նց ան շա րժ մի  ա ցած 3 բա ժին նե րից՝ 
գլուխ, ի րան և պոչ: Ձկ նե րի մար մի  նը պատ ված է ոսկ րային թե փուկ նե-
րով: Գլ խի սահ մա նը խռի կային ճեղ քե րը կամ կա փա րիչ նե րն են, իսկ 
ի րա նի և պո չի սահ մա նը՝ հե տա նց քը:

 Թե փուկ նե րը պատ ված են վեր նա մաշ կի բազ մա թիվ գեղ ձե րով, ո րոն-
ցում ար տա դր ված լոր ձը թու լաց նում է ջրի հետ շփ ման ու ժը և մաշ կը 
պաշտ  պա նում է ման րէ նե րից: Յու րա քան չյուր թե փուկ առջ ևի ծայ րով խր-
ված է մաշ կի մե ջ, իսկ հետ ևի մա սով նս տած է հա ջո րդ թե փու կի վրա: 
Թե փուկ նե րը ձկ նե րի ա ճին զու գըն թաց մե  ծա նում են: Թե փուկ նե րով կա-
րե լի է ո րո շել ձկ նե րի տա րի քը:

Ձկ նե րի վեր ջույթ նե րը լո ղակ նե րն են: Կրծ քային և փո րային զույգ լո-

XIV Ձկների վերնադաս
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ղակ նե րը կա տա րում են ջրում մա րմն  ի դիր քի պահ պան ման, դան դաղ 
տե ղա շա րժ ման, կան գա ռի, շր ջա դա րձ կա տա րե լու և հա վա սա րա կշ ռու-
թյան դեր, մաս նա վո րա պես` ջրի խոր շեր տեր իջ նե լու և բա րձ րա նա լու 
ֆունկ ցի ա: Մեջ քի, են թա պո չային (հե տա նց քի) և պոչի կե նտ լո ղակ նե-
րը կա տա րում են ղե կի և տե ղա շա րժ ման ֆունկ ցի ա: Ձկ նե րի գլ խի վրա 
գտնվում են եր կու աչ քե րը, իսկ աչ քե րի առջ ևում՝ քթա նցք նե րը (նկ. 106):

Ձկ նե րն ու նեն հո վա նա վո րող գու նա վո րում՝ մե ջ քի կող մը մուգ է, ո րը 
ջրի հա տա կի ֆո նի վրա նրա նց դա րձ նում է ան նկատ:

Կ մախ քը: Ձկ նե րի կմախ քը կա զմ ված է ող նա շա րից և գլ խից, ող նա շա-
րը՝ մի  մյա նց կիպ հա րող ոսկ րային ո ղե րից: Ող նա շա րը կա զմ ված է ի րա-

նի և պո չի բա ժին նե րից: Ի րա նի ո ղե րին ամ րա ցած են կո ղո սկ րե րը, պո չի 
հատ վա ծում կո ղեր չկան:

 Ող նա շա րն առջ ևում ան շա րժ մի  ա ցած է գլ խի կմախ քի՝ գան գի հետ: 
Գան գը կա զմ ված է գան գա տու փից, ծնո տի ոսկ րե րից, խռի կային ա ղեղ-
նե րից և կա փա րիչ նե րից: Ձկ նե րի գան գը պա շտ պա նում է գլ խու ղե ղը, իսկ 
կո ղե րը՝ մա րմն  ի խո ռո չի օր գան նե րը (նկ. 107):

Կրծ քի և փո րի զույգ լո ղակ նե րը կա զմ ված են մե ծ քա նա կու թյա մբ մա-
նր ոսկ րե րից, ո րո նց մի  մա սն ամ րա ցած է գան գին: Ձկ նե րն ու նեն ժա պա-
վե նա ձև, հատ վա ծա վոր ված մկ ան ներ: Հատ կա պես լավ են զար գա ցած 
ի րա նի և պո չի մկ ան նե րը:

 Մար սո ղա կան հա մա կար գը: Ձկ նե րի մե ծ մա սը գի շա տիչ ներ են, սն-
վում են որ դե րով, մի  ջատ նե րով, մի  ջատ նե րի թր թուր նե րով, մա նր խեց-
գե տին նե րով, փո քր ձկ նիկ նե րով և ջրային բույ սե րով:

Ձկ նե րի մե ծ մա սի բե րա նի 
խո ռո չում կան բազ մա թիվ մա-
նր ա տամն  եր, ո րո նք կա տա-
րում են որ սը բռ նե լու ֆունկ ցի ա: 
Սնուն դը բե րա նի խո ռո չից անց-
նում է կլան: Բե րա նի խո ռո չը 
կլա նից սահ մա նա զատ ված չէ: 
Կլա նին հա ջոր դում է կա րճ կե-
րակ րա փո ղը: Սնն դի մար սու մը 
կա տար վում է ստա մոք սում և 
ա ղի նե րում: Ստա մոք սի պա-
տե րից ար տա զատ վում է ստա-
մոք սա հյութ, ո րի ազ դե ցու թյա մբ 
կերն սկ սում է մա րս վել: Մա սա մբ 
մա րս ված կե րն ան ցնում է ա ղի-
ներ: Ձկ նե րին բնո րոշ են լյ ար դը 
և են թաս տա մոք սային գեղ ձը: 

Նկ. 106 Ոսկրային ձկների արտաքին 
կառուցվածքը

1.  Փորային լողակ,  2. Կրծքային լողակ,  
3. Բերան,  4. Խռիկային կափարիչ,  

5. Կողագիծ,  6. Մեջքային լողակներ,  
7. Պոչային լողակ,  8. Հետանցքային լողակ
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Լյար դի և են թաս տա մոք սային գեղ ձի ծո րան նե րը բաց վում են ա ղի նե րի 
առջ ևի բաժ նի մե ջ (նկ. 108): Սնն դի վե րջ նա կան մար սու մը և նե րծ ծու մը 
կա տար վում է ա ղի նե րում, իսկ չմա րս ված մն ա ցո րդ նե րն ան ցնում են հե-
տին ա ղի և օր գա նիզ մի ց հե ռա նում հե տա նց քով: 

Ո սկ րային ձկ նե րի մե ծ մա սն ու նի լո ղա փամ փուշտ, որն ա ղի քի հա վել-
ված է` լց ված օ դի բա ղադ րու թյանը մոտ, գա զե րի խառ նուր դով:

 Լո ղա փամ փուշ տը կա տա րում է հիդ րոս տա տիկ դեր: Նրա պա տե-
րը պատ ված են մա զա նոթ նե րով: Հա րկ ե ղած դեպ քում գա զե րն ա րյան 
մա զա նոթ նե րով լո ղա փամ փուշ տից ան ցնում են ա րյան մե ջ, ձկ նե րի 
մա րմն  ի տե սա կա րար կշի ռը մե  ծա նում է, և նրա նք հեշ տու թյա մբ տե-
ղա շա րժ վում են ջրի խոր շեր տե րը, իսկ երբ գա զե րն ա րյու նից ան ցնում 
են լո ղա փամ փուշ տի մե ջ, լո ղա փամ փուշ տի ծա վա լը մե  ծա նում է, մար-
մի  նը թեթ ևա նում, ձկ նե րը բա րձ րա նում են ջրի վե րին շեր տե րը: Ջրի 
նույն խո րու թյու նում գտն վե լու դեպ քում լո ղա փամ փուշ տի ծա վա լը չի 
փոխ վում:

Շն չա ռա կան հա մա կար գը: Ձկ նե րը շն չում են խռիկ նե րով, ո րո նք ոսկ-
րային ձկ նե րի մոտ ար տա քի նից ծա ծկ ված են խռի կային կա փա րիչ նե րով: 
Խռի կային կա փա րիչ նե րի տակ գտն վում են խռի կային ա ղեղ նե րը, ո րո նք 
մի  կող մի ց պատ ված են վառ կար մի ր կամ վար դա գույն ա րյան մա զա-
նոթ նե րով հա րուստ խռի կային թեր թիկ նե րով, իսկ մյուս կող մի ց՝ դե պի 
կլա նն ուղղ ված խռի կային ա ռէջ նե րով: Ջու րը խռի կային կա փա րիչ-
նե րի և բե րա նի շա րժ ման շնոր հիվ ան ցնում է խռիկ ներ, ո ղո ղում խռի-

Նկ. 107 Ոսկրային ձկների կմախքը

1. Ծնոտներ, 2. Գանգ, 3. Խռիկային կափարիչ, 4. Ուսագոտի, 5. Կրծքային լողակի 
կմախք, 6. Փորի լողակի կմախք, 7. Կողեր, 8. Լողակային ճառագայթներ, 9. Ողեր
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կային թեր թիկ նե րը, ո րոն ցում կա տար վում է գա զա փո խա նա կու թյուն 
(նկ. 109): Խռիկ նե րի ա ռէջ նե րը պա շտ պա նում են սնն դի մաս նիկ նե րը 
խռի կային թի թեղ ներ թա փան ցե լուց: 

Նկ. 108 Ոսկրային ձկների ներքին կառուցվածքը

1. Բերան, 2. Խռիկներ, 3. Սիրտ, 4. Լյարդ, 5. Լեղապարկ, 6. Ստամոքս, 
7. Լողափամփուշտ, 8. Աղիներ, 9. Գլխուղեղ, 10. Ողնաշար, 11. Ողնուղեղ, 

12. Մկաններ, 13. Երիկամ, 14. Փայծաղ, 15. Ձվարան, 16. Հետանցք, 
17. Սեռական անցք, 18. Միզանցք, 19. Միզափամփուշտ
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Նկ. 109 Ձկների շնչառությունը

1. Խռիկային աղեղ,  2. Խռիկային առէջներ, 
3. Խռիկային թերթիկ, 4. Խռիկային կափարիչ 
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Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Ձկ նե րի ա րյու նա տար հա մա կար գը փակ 

է և, ի տար բե րու թյուն նշ տա րի կի, ձկներն ու նեն երկ խո ռո չա նի սի րտ` 
կազմ ված նա խա սր տից և փո րո քից: Սր տից դուրս ե կող ա նոթ նե րը կոչ-
վում են զար կե րակ ներ, իսկ ա րյու նը դե պի սի րտ բե րող ա նոթ նե րը՝ ե րակ-
ներ: Ձկ նե րի սիր տը լց ված է ե րա կային (ած խաթ թու գա զով հա րուստ) 
ա րյու նով: Սր տի մկ ան նե րի կծկ ման շնոր հիվ փո րո քից ա րյու նը փո րային 
աոր տայով շա րժ վում է դե պի խռիկ ներ: Խռիկ նե րում տե ղի է ու նե նում գա-
զա փո խա նա կու թյուն՝ ա րյունն ա զատ վում է ած խաթ թու գա զից և հա գե-
նում թթ ված նով, ա պա հա վաք վում մե ջ քային աոր տայի մե ջ և շա րժ վում 
դեպի բո լոր օր գան նե րը: Ա րյունն օր գան նե րին մա տա կա րա րում է թթ վա-
ծին և սնն դա նյու թեր, իսկ օր գան նե րից ած խաթ թու գա զը և ոչ պի տա նի 
նյու թե րն ան ցնում են ա րյան մե ջ: Ած խաթ թու գա զով և կեն սա գոր ծու նե-
ու թյան ար գա սիք նե րով հա րս տա ցած ա րյու նը հա վաք վում է ե րակ նե րի 
մե ջ և վե րա դառ նում նա խա սի րտ: Ա րյու նը շր ջապ տույտ է կա տա րում մե կ 
շր ջա նով (նկ. 110): Ձկ նե րի սր տի կծ կումն  ե րի հա ճա խա կա նու թյու նը մե ծ 
չէ, ջրում թթ ված նի քա նա կը՝ քիչ, նյու թա փո խա նա կու թյու նը դան դաղ է 
ըն թա նում, և ան հա մե  մատ քիչ է ներ գի ա է ան ջատ վում: Ձկ նե րը սառ նա-

Նկ. 110 Ձկների արյունատար համակարգը (ա)  և սիրտը (բ)

ա. 1. Խռիկային անոթներ,  2. Սիրտ,  3. Մեջքի աորտա, 4. Պոչի երակ,  5. Փորի աորտա
բ. 1. Փորային աորտա,  2. Նախասիրտ,  3. Երակ,  4. Փորոք
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րյուն կեն դա նի ներ են: Նրա նց մա րմն  ի ջեր մաս տի ճա նը հաս տա տուն չէ, 
ջրի ջեր մաս տի ճա նից բա րձր է 1-20C-ով: 

Ար տա զա տա կան հա մա կար գը: Ած խաթ թու գա զը ձկ նե րի օր գա-
նիզ մի ց հե ռա նում է խռիկ նե րով, իսկ հե ղուկ նյու թե րը՝ ե րի կամն  ե րով:  
Ե րի կամն  ե րի ա րյան մա զա նոթ նե րից հե ռաց վող ոչ պի տա նի նյու թե րից 
գոյա նում է մե  զը, ո րը մի  զա ծո րան նե րով լց վում է մի  զա պա րկ և ա պա հե-
ռա նում մի  զա նց քով (նկ.  108):

 Նյար դային հա մա կար գը և զգայա րան նե րը: Ձկ նե րի նյար դային հա-
մա կար գը կա զմ ված է գլ խու ղե ղից, ող նու ղե ղից և դրան ցից դուրս ե կող 
նյար դե րից: Գլ խու ղե ղը տե ղա վոր ված է գան գա տու փում: Նրա նում տար-
բե րում են հի նգ բա ժին՝ առջ ևի ու ղեղ, ո րից դուրս են գա լիս հո տա ռա կան 
նյար դե րը, մի  ջա կա ու ղեղ, ո րից դուրս են գա լիս տե սո ղա կան նյար դե րը, 
մի  ջին ու ղեղ, որ տե ղից դուրս են գա լիս աչ քը շար ժող նյար դե րը, եր կա-

րա վուն ու ղեղ, ո րում տե ղա կայ ված են կեն սա կան կար ևոր կե նտ րոն նե-
րը (շն չա ռա կան, ա րյան շր ջա նա ռու թյան, մար սո ղա կան), և ու ղե ղիկ, ո րը 
հա վա սա րա կշ ռու թյան և շար ժումն  ե րի կար գա վոր ման դեր է կա տա րում: 

Եր կա րա վուն ու ղե ղի շա րու նա կու թյու նը կազ մում է ող նու ղե ղը, ո րը 
տե ղա վոր ված է ող նա շա րային խո ղո վա կում: Գլ խու ղե ղը և ող նու ղե ղը 
բազ մա թիվ նյար դե րով կապ ված են ձկ նե րի մա րմն  ի տար բեր օր գան նե-
րի հետ (նկ. 111):

Ձկ նե րին հա տուկ են ոչ պայ մա նա կան (բ նա ծին) և պայ մա նա կան 
(ձեռք  բե րո վի) ռեֆ լե քս նե րը:

Ձկ նե րի նյար դային հա մա կար գի ֆունկ ցի ան լրաց նում է կո ղա գի ծը: 
Կո ղա գի ծը մաշ կում գտն վող խո ղո վակ է, որն ար տա քին աշ խար հի հետ 
հա ղոր դա կց վում է թե փուկ նե րի հա տուկ ան ցքե րով:

Նկ. 111 Ոսկրային ձկան նյարդային համակարգ

ա. Ընդհանուր պատկեր

1. Գանգուղեղային նյարդեր, 2. Գլխուղեղ, 3. Ողնուղեղ, 4. Ողնուղեղային նյարդեր

բ. Գլխուղեղի ընդհանուր պատկերը

1. Առջևի ուղեղ, 2. Միջակա ուղեղ, 3. Միջին ուղեղ, 4. Ուղեղիկ, 5. Երկարավուն ուղեղ
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 Կո ղագ ծի մի  ջո ցով ձկ նե րն ըն կա լում են ջրի տա տա նումն  ե րը, հո սան-
քի ու ժը և ուղ ղու թյու նը, տար բեր ա ռար կա նե րից ան դրա դար ձած ա լիք-
նե րը, խու սա փում թշ նա մի  նե րից և ստո րջ րյա ա ռար կա նե րին բախ վե լուց: 
Կո ղա գի ծը խա վար ջրե րում ձկ նե րի կո ղմն  ո րոշ ման, տա րա ծու թյան մե ջ 
մար մն  ի դիր քը զգա լու հա մար ա վե լի մե ծ նշա նա կու թյուն ու նի, քան աչ-
քե րը և այլ զգայա րան նե րը: Ձկ նե րն ու նակ են ըն կա լել ձայ նային ազ դա-
ն շան նե րը, է լե կտ րա կան դաշ տի փո փո խու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ար-
ձա կել ձայ ներ: Նրա նք մի  ջա վայ րում կո ղմն  ո րոշ վում են տե սո ղու թյան, 
լսո ղու թյան, հո տա ռու թյան, կո ղագ ծի և շո շա փե լի քի զգայա րան նե րով:

Ձկ նե րի ճա շա կե լի քի օր գան նե րը տե ղա վոր ված են բե րա նի խո ռո չում 
և մա րմն  ի տար բեր մա սե րում՝ մաշ կի ար տա քին շեր տի վրա: Մաշ կում են 
գտն վում նաև շո շա փե լի քի բջիջ նե րը: Ո րոշ ձկ ներ ու նեն նաև բե ղիկ ներ: 
Տե սո ղա կան զգայա րան նե րն աչ քե րն են, իսկ լսո ղա կան ըն կա լի չը կա զմ-
ված է մի  այն ներ քին ա կան ջից և գտն վում է գան գում: Ձկ նե րն ա կան ջա-
խե ցի և լսո ղա կան ու ղի չու նեն: Ձկ նե րը տես նում են մոտ տա րա ծու թյուն-
ներ և տար բե րում են գույ նե րը:

 Ձկ նե րի բազ մա ցումն  ու զար գա ցու մը 

Ձկ նե րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են: Բազ մաց ման շր ջա նում տե ղա-
փոխ վում են սե րն դի զար գաց ման հա մար բա րեն պա ստ պայ ման ներ: Մեծ 
մա սի բե ղմն  ա վո րումն  ար տա քին է: Է գե րը ջրում դնում են ձվաբ ջիջ ներ 

(ձկն կիթ), իսկ ա րու նե րը նրա նց վրա թա փում են սե րմն  աբ ջիջ ներ պա-
րու նա կող սե րմն  ա հե ղու կը: Բե ղմն  ա վոր ված ձվաբ ջիջ նե րից զար գա նում 
են փոք րիկ ձկ նիկ նե րը (թր թուր ներ), ո րո նք զար գաց ման սկզբ նա կան շր-
ջա նում սն վում են ձկն կի թում պա շա րած դեղ նու ցով: Մի քա նի շա բաթ 
ան ց թր թուր նե րից զար գա նում են թե փու կա ծա ծկ մատ ղաշ նե րը (նկ. 112):

Ձկն կիթ նե րի մի  մա սը կա րող է չբե ղմն  ա վոր վել կամ կեր դառ նալ 
ջրային տար բեր կեն դա նի նե րին: Դա է պատ ճա ռը, որ ձկ նե րը շատ բե ղուն 
են՝ դնում են մե ծ թվով ձկն կիթ, իսկ ո րոշ տե սակ ներ խնա մք են տա նում 

սե րն դի նկատ մա մբ: Օ րի նակ` 
գե տի պեր կե սը դնում է 200-
300 հա զար ձկն կիթ, ձո ղա-
ձու կը՝ 1 մի  լի ոն, թա ռա փը՝ 2,5 
մի  լի ոն և այլն: 

Ե ռա սեղ փշաձ կան է գը 
ջրի մուռ նե րից պատ րաս տած 
բնե րում դնում է 60-70 ձկն-
կիթ, իսկ ա րուն պա շտ պա-
նում է ձկն կի թը և ա պա թր-

Նկ. 112 Ձկների բազմացումը

1. Ձկնկիթ և դեղնուց, 2. Սաղմը ձկնկիթում,  
3. Թրթուրի դուրս գալը,  4. Թրթուր,  

5. Մատղաշ
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թուր նե րին: Տի լյ ա պի ի ա րուն ձկն կի թը 
պա հում է բե րա նում, իսկ ծո վա ձի ու-
կը՝ հա տուկ պար կում (նկ. 113):

Շ նա ձու կը, կատ վա ձու կը և ակ վա-
րի ու մային ո րոշ ձկ ներ կեն դա նա ծին 
են (նկ. 114):

 Հի շե՛ք 

Ո սկ րային և կռ ճի կային ձկ ներ, լո ղակ-
ներ, կո ղա գիծ, խռիկ ներ, թե փուկ ներ, լո ղա փամ փուշտ, գլ խու ղեղ, ող նու ղեղ, 
ող նա շար, ստա մո քս, ա ղի ներ, լյ ա րդ, են թաս տա մոք սային գե ղձ, ե րի կամն  եր, 
եռափուշ փշաձուկ, տիլյ ապի, ծովաձիուկ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ինչ պի սի՞ն է ձկ նե րի ար տա քին կա ռուց ված քը: Ինչ պի սի՞ լո ղակ ներ ու նեն:
2.  Ի՞նչ  բա ժին նե րից են կա զմ ված ձկ նե րի կմախ քը և ող նա շա րը:
3.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի ձկ նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գը:
4.  Ի՞նչ ֆունկ ցի ա է կա տա րում լո ղա փամ փուշ տը:
5.  Ինչ պի սի՞ն է ձկ նե րի շն չա ռու թյու նը:
6.  Ո րո՞նք են ձկ նե րի ար տա զա տա կան օր գան նե րը:
7.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի ձկ նե րի սիր տը, և ինչ պե՞ս է կա տար վում ա րյան շր ջա-

նա ռու թյու նը:
8.  Ին չո՞ւ են ձկ նե րը սառ նա րյուն:
9.  Ի՞նչ բա ժին նե րից է կա զմ ված ձկ նե րի գլ խու ղե ղը:
10. Ի՞նչ է կո ղա գի ծը և ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի այն ձկ նե րի կյան քում: 

Նկ. 113 Սերնդի խնամքը 

1. Ծովաձիուկ,  2. Լոքո,  3. Եռասեղ փշաձուկը բնի մոտ

Նկ. 114 Կենդանածին ձուկ
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§34. Ձկ նե րի բազ մա զա նու թյու նը և հար մար վա ծու թյու նը 

կեն սա մի  ջա վայ րին: Հայաս տա նում հան դի պող ձկ նե րը 

և դրա նց պահ պա նու թյու նը 

Ձկ նե րի կեն սա պայ ման-
նե րը, սնն դի բազ մա զա նու-
թյու նը, նրա նց մր ցա կից նե րն 
ու թշ նա մի  նե րն ա մե  նու րեք 
տար բեր են, ո րով պայ մա նա-
վոր ված է նրա նց կա ռուց ված-
քի, կեն սա կեր պի և վար քի 
բազ մա զա նու թյու նը: Ջրի վե-
րին շեր տե րում ապ րող ձկ նե-
րը սո վո րա բար ու նե նում են 
շրջ հո սե լի ձև և զար գա ցած 
պո չի լո ղակ: Հե տա պն դու մի ց 
խու սա փե լիս կամ որ սին հե-
տա պն դե լիս դա նրա նց հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ա րագ 
լո ղա լու: Հա տա կա մե  րձ ձկ նե-
րը դան դաղ են լո ղում, նրանց 
տա փակ մար մի  նը քիչ է նկա-
տե լի թե՛ որ սի ժա մա նակ և թե՛ 
թշ նա մու հա մար: Կո րա լյ ան 
վառ գու նա վոր ված մա ցա-
ռուտ նե րում ապ րող ձկ նե րն 

ու նեն խայ տաբ ղետ և վառ գույն: Քա րան ձավն  ե րի ջրա վա զան նե րում 
լրիվ մթու թյան պայ ման նե րում ապ րում են ան գույն ձկ ներ: Ո րոշ խո րջ րյա 
ձկ ներ ու նեն լույս ար ձա կե լու օր գան ներ, ո րով հե տև ա րե գա կի լույ սը չի 
թա փան ցում ջրի խո րը շեր տե րը (նկ. 115):

 Ձկ նե րի վեր նա դա սը բա ժան վում է եր կու դա սի՝ 

կռ ճի կային և ոսկ րայի ն

Կռ ճի կային ձկ ներ: Կռ ճի կային ձկ նե րի դասին են պատ կա նում շնա ձու-

կը, կատ վա ձու կը, թմ րա ձու կը, ման տան և այլն: Այս դա սի ներ կայա ցու-
ցիչ նե րի մար մի  նը պատ ված է է մա լա պատ ա տա մի կ ներ ու նե ցող թի թեղ-
նե րով: Խռի կային կա փա րիչ ներ և լո ղա փամ փուշտ չու նեն, լո ղակ նե րն 
ու նեն հո րի զո նա կան դա սա վորու թյուն, պո չի լո ղա կն ան հա վա սա րա բի լթ 
է, կմախ քը կռ ճի կային է, քոր դան պահ պան վում է ամ բո ղջ կյ ան քի ըն-

Նկ.  115 Կռճիկային ձկներ

1. Շնաձկներ, 2. Էլեկտրական կատվաձուկ, 
3. Մանտա, 4. Փշապոչ կատվաձուկ

1

2

3
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թաց քում: Մա րմն  ի յու րա քան չյուր կող մում դա սա վոր ված են թվով 5-7 
խռի կային ճեղ քե րը: Խռի կային ճեղ քե րն ա ռան ձին-ա ռան ձին բաց վում 
են դե պի դուրս:

 Կատ վա ձկ նե րն ապ րում են ծո վե րում, հար մար վել են հա տա կա մե  րձ 
կեն սա կեր պին, նրանց մար մի  նը տա փակ է մե ջ քա փո րային ուղ ղու թյա մբ, 
եր բե մն  նաև սկա վա ռա կա ձև: Փշա պոչ կատ վաձ կան պո չը նման է եր-
կար, բա րակ մտ րա կի: Պո չի հիմ քում կա թույն ար տա զա տող սուր փուշ: 
Է լե կտ րա կան կատ վա ձկ նե րի հա տուկ օր գան նե րում ա ռա ջա նում է մի  նչև 
220 Վ լա րում: Կատ վա ձկ նե րը սն վում են հա տա կաբ նակ օր գա նի զմն  ե րով 
և ձկ նե րով:

Շ նա ձկ նե րը ծո վային գի շա տիչ ներ են, ու նեն հզոր պո չային լո ղակ, 
ա տամն  եր: Հս կա շնա ձուկն ու նի 15 մ եր կա րու թյուն, իսկ կե տան մա նը՝ 20 մ: 
Կե տան ման շնա ձկ նե րը սն վում են պլա նկ տո նով, իսկ մյուս շնա ձկ նե րը՝ այլ 
ձկ նե րով: Շնա ձկ նե րն ար դյու նա հան վում են մսի, ճար պի և կաշ վի հա մար: 
Կատ վա ձկ նե րը և շնա ձկ նե րը կեն դա նա ծին են, քիչ պտ ղա բեր (նկ. 115): 

Ո սկ րային ձկ ներ: Ոսկ րային ձկ նե րի մար մի  նը պատ ված է ոսկ րային 
թե փուկ նե րով: Կմախ քը մաս նա կի ո րեն  կամ լի ո վին ոսկ րային է: Ու նեն 

լո ղա փամ փուշտ և խռի կային կա փա րիչ ներ: 

Ո սկ րային ձկ նե րի դա սը բա ժան վում է կռ ճի կաո սկ րային, երկ շունչ, 
վրձ նա լո ղակ, ճա ռա գայ թա լո ղակ ձկ նե րի են թա դա սե րի: 

Կռ ճի կաո սկ րային ձկ ներ: Կռ ճի կաո սկ րային ձկ նե րի դասին են պատ-
կա նում բե լու գան, ռու սա կան թա ռա փը, ստեր լյ ա դը: Կռ ճի կաո սկ րային 
ձկ նե րի մար մի  նը պատ ված է 3-5 շա րք խո շոր ոսկ րա վա հա նիկ նե րով, մար-
մի  նն ի լի կա ձև է, քոր դան պահ պան վում է ամ բո ղջ կյ ան քի ըն թաց քում, ու-
նեն խռի կային կա փա րիչ ներ և 
ա ղի քի հետ հա ղոր դա կց վող 
լո ղա փամ փուշտ (նկ. 116):

 Թա ռա փային նե րն ապ րում 
են ծո վե րում, իսկ ձվա դր ման 
շր ջա նում տե ղա փոխ վում են 
գե տե րը: Թա ռա փային նե րն 
ար ժե քա վոր ար դյու նա գոր-
ծա կան ձկ ներ են, ար դյու նա-
հան վում են մսի և սև խա վի-
ա րի հա մար: 

Ե րկ շունչ ձկ ներ: Երկ-
շունչ ձկ նե րը հար մար վել են 
թթ ված նով աղ քատ քա ղց-
րա համ ջրե րում և չո րա ցող 
ջրամ բար նե րում ապ րե լուն: 

Նկ. 116 Կռճիկաոսկրային ձկներ 
(թառափայիններ)

1. Ռուսական թառափ,  2. Սևրյուգա,  
3. Ստերլյ ադ

1

2
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Նրանց կմախ քի մե ծ մա սը կռ ճի կային է, քոր դան պահ պան վում է ամ-
բո ղջ կյ ան քի ըն թաց քում: Բա ցի խռիկ նե րից, ու նեն նաև թո քային շն-

չա ռու թյուն: Որ պես թո քեր ծա ռայում են մե կ կամ եր կու բշ տիկ նե րը: 
Հան դի պում են Աֆ րի կայի, Ավստ րա լի այի և Հա րա վային Ա մե  րի կայի չո-
րա ցող ջրամ բար նե րում (աֆ րի կա կան թե փու կա ձուկ, ավստ րա լի ա կան 
եղ ջե րա տա մի կ): Ջրամ բար նե րի ջրա զրկ ման շր ջա նում երկ շունչ ձկ նե րը 
խր վում են տիղ մի  մե ջ և քուն են մտ նում մի  նչև ջրամ բա րը կր կին ջրով 
լց վե լը, ո րից հե տո ան ցնում են ակ տիվ վի ճա կի (նկ. 117):

Վրձ նա լո ղակ ձկ ներ: Վրձ նա լո ղակ ձկ նե րի ներ կայա ցու ցի չը լա թի մե -
րի ան է (նկ. 118): Մար մի  նը պատ ված է խո շոր թե փուկ նե րով, կմախ քը կռ-
ճի կային է, քոր դան պահ պան վում է ամ բո ղջ կյ ան քի ըն թաց քում: Նրա նց 
զույգ մկ ա նուտ լո ղակ նե րի կմախ քը նման է ցա մա քային ող նա շա րա վոր-
նե րի հն գա մատ վեր ջույթ նե րին: 

Ո սկ րային ձկ նե րի դասին են պատ կա նում նաև սաղ մո նան ման նե րը 

(Ս ևա նի իշ խան, սիգ, կա րմ րա խայտ), ծա ծա նան ման նե րը (ար ծա թա-
փայլ, լճա ծա ծան, հաս տա ճա կատ, սպի տա կա մուր, կո ղակ, բեղ լու), տա-

ռե խան ման նե րը (ծո վա տա ռեխ, սար դի նա) (նկ. 119):
Ձկ նե րի նշա նա կու թյու նը: Ձկ նե րն ու նեն ար դյու նա գոր ծա կան մե ծ 

նշա նա կու թյուն: Նրան ցից ստա նում են ձկ նամ թե րք՝ ձկան ա լյ ուր, որն 
օգ տա գո րծ վում է որ պես պա րար տա նյութ և կեն դա նա կեր: Ձո ղա ձկ նե րի 

լյ ար դից ստա նում են ձկան յուղ: 
Թա ռա փային նե րի սև և սաղ մո-
նազ գի նե րի կար մի ր խա վի ա րն 
ու նի սնն դային մե ծ ար ժեք, հա-
րուստ է սպի տա կուց նե րով և վի-
տա մի ն նե րով:

Ձկ նե րը կա րող են մա կա-
բույծ որ դե րով վա րակ վե լու 
պատ ճառ դառ նալ: Այս պես, 
լայն ե րի զոր դով և կատ վի ծծա-
նով մար դիկ վա րակ վում են` 
օգ տա գոր ծե լով ոչ լավ ե փած, 
վե րո հի շյալ մա կա բույծ որ-
դե րով վա րակ ված ձկան մի ս: 
Ձկան մսի պա հա ծո նե րից հնա-
րա վոր են նաև ծա նր թու նա վո-

րումն  եր:
Ձկ նե րը կազ մում են ծո վե րի և 

քա ղց րա համ ջրե րի սն ման շղ-
թայի կար ևոր օ ղակ:

Նկ. 117  Երկշունչ ձկներ 

1. Աֆրիկական թեփուկաձուկ, 
2. Ավստրալիական եղջերատամի կ

Նկ. 118 Վրձնալողակ ձուկ լաթիմե րիա 

1

2
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Ձկ նե րի հիմն  ա կան որ սը կա տար վում է օվ կի ա նոս նե րում և ծո վե րում:
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տա րած ված են կո ղա կը, Սևա նի 

բեղ լուն, ծա ծա նը, մուր ծան, իշ խա նը, սի գը, կա րմ րա խայ տը և այլ ձկ-
ներ: Սևա նի բեղ լուն, իշ խա նը և սի գը հան դի պում են մի  այն Սևա նա լճում, 
եր բե մն  նաև նրա մե ջ թափ վող վտակ նե րում:

 Հայ կա կան կա րմ րակ նը, իշ խա նը և Սևա նի բեղ լուն ՀՀ բնաշ խար հիկ-
ներ են: Վեր ջին եր կու սը գրա նց ված են ՀՀ «Կար մի ր գր քում»:

 Հի շե՛ք 

Շնա ձուկ, կատ վա ձուկ, երկ շունչ ձկ ներ, վրձ նա լո ղակ ձկ ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ո՞ր ձկ նե րն են պատ կա նում ոսկ րա կռ ճի կային նե րին:
2.  Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն կռ ճի կային ձկ նե րը:
3.  Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն երկ շունչ ձկ նե րը:
4.  Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն վրձ նա լո ղակ ձկ նե րը:
5.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն ձկ նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
6.  Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով են շնա ձկ նե րն ու կատ վա ձկ նե րը նման վում ու տար բեր-

վում մի  մյան ցից:
7.  Ոսկ րային ինչ պի սի՞ ձկ ներ գի տեք:
8.  Ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն ոսկ րային ձկ նե րը:
9.  Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով են ոսկ րային ձկ նե րը տար բեր վում կռ ճի կային ձկ նե րից:
10. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ձկ նե րի մե ծ մա սի բա րձր բե ղու նու թյու նը:

Նկ. 119 Ոսկրային 
ձկներ

1. Գայլաձուկ,
2. Ամուր, 
3. Սիգ,
4. Գետածածան 
(սազան),
5. Կարմրախայտ, 
6. Հաստաճակատ,
7. Սևանի իշխան,  
8. Արծաթափայլ 
ծածան (կարաս)

1

3
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XV Երկկենցաղների դաս
   

§35. Երկ կեն ցաղ նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, կա ռուց ված քի 

և կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

բազ մա ցու մը և զար գա ցու մը գոր տի օ րի նա կով 

Ե րկ կեն ցաղ նե րը վա րում են ջրա ցա մա քային ապ րե լա կե րպ` ա ռա ջին 
ող նա շա րա վոր նե րն են, որ դուրս են ե կել ցա մաք և ու նեն օ դային շն չա-
ռու թյուն: Ապ րում են լճե րում, գե տե րի ա փե րին, ճա հիճ նե րում, ստ վե րոտ 
ու խո նավ ան տառ նե րում: 

Ե րկ կեն ցաղ նե րի ճն շող մե  ծա մաս նու թյու նը թր թու րային շր ջա նում 
ապ րում է ջրում և շն չում խռիկ նե րով (շե րե փուկ), իսկ հա սուն շր ջա նում 
(գոր տեր, դո դոշ ներ)` ցա մա քում և շն չում է թո քե րով ու մաշ կով, որ տե ղից 
էլ ծա գել է նրա նց ա նու նը` երկ կեն ցաղ ներ:

 Սիր տը ե ռա խո րշ է, ա րյան շր ջա նա ռու թյու նը` եր կու շր ջա նով, սառ-
նար յուն են: Ցա մա քում տե ղա շա րժ վում են զույգ վեր ջույթ նե րով: 

Ի տար բե րու թյուն ձկ նե րի` երկ կեն ցաղ նե րի մար մի  նը տա փա կած է 
մե ջ քա փո րային ուղ ղու թյա մբ, կա զմ ված է գլ խից, ի րա նից, պո չից և եր կու 
զույգ հո դա վոր ված վեր ջույթ նե րից: Մաշ կը մե  րկ է, հա րուստ է լո րձ ար-
տադ րող գեղ ձե րով և ա րյան մա զա նոթ նե րով, մշ տա պես խո նավ է, ո րով 
և պայ մա նա վոր ված է մաշ կային շն չա ռու թյու նը: Մաշ կային ո րոշ գեղ ձեր 
օժտ ված են բակ տե րի աս պա նիչ հատ կու թյա մբ: Ծա ռա գոր տը և դո դոշ նե-
րը մաշ կում ու նեն թու նա վոր գեղ ձեր, ո րոն ցով պա շտ պան վում են թշ նա-
մի  նե րից:

 Գոր տի գլու խը շար ժուն ձևով մի  ա ցած է ի րա նի հետ, սա կայն այդ շար-
ժունությունը սահ մա նա փակ է, քա նի որ պա րա նո ցն ար տա հայտ ված չէ` 
գլ խի և ի րա նի մի  ջև ընդ գծ ված սահ ման չի նկատ վում: Գլ խի վրա` վե րին 
մա սում, գտն վում են քթա նց քնե րը, դուրս ըն կած աչ քե րը, իսկ յու րա քան-
չյուր աչ քի հետ ևում` գլ խի կող քե րին` թմբ կա թա ղա նթ նե րը: Աչ քե րն ու նեն 
կո պեր (նկ. 120):

 Գոր տի հետ ևի վեր ջույթ նե րը եր կար են, ո րի շնոր հիվ տե ղա շա րժ վում 
է ցատ կումն  ե րով (նկ. 121):

Կ մախ քը և մկ ա նուն քը: Գոր տի կմախ քը կա զմ ված է գան գից, ող նա-
շա րից, վեր ջույթ նե րի գո տի նե րից և բուն վեր ջույթ նե րից: Գոր տի գա նգն 
ա վե լի քիչ ոս կոր ներ է պա րու նա կում, քան ձկ նե րի նը: 
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Ող նա շա րը կա զմ ված է 
պա րա նո ցի, ի րա նի, սր բա-

նային և պո չային բա ժին նե-
րից: Պա րա նո ցը և սր բա նը 
կա զմ ված են մե  կա կան ո ղե-
րից, իսկ ի րա նը` յոթ: Գոր տը 
կո ղո սկ րեր և կրծ քա վան դակ 
չու նի: Կմախ քի մյուս ոս կոր-
նե րը ցու ցա դր ված են նկա-
րում (նկ. 122): 

Ա նոտ նե րը և պո չա վոր 
երկ կեն ցաղ նե րն ու նեն շատ 
կա րճ կո ղեր: Պա րա նո ցային 
և ի րա նային ո ղե րի վե րին 
ա ղեղ նե րն ա ռա ջաց նում են 
ող նա շա րային խո ղո վա կը, 
որ տեղ տե ղա վոր ված է ող-
նու ղե ղը: 

Ա ռջ ևի և հետ ևի վեր ջույթ-
նե րի գո տի նե րը կա զմ ված են 
ե րեք զույգ ոսկ րե րից: Վեր-
ջույթ նե րը տե ղա վոր ված են 
մա րմն  ի կող քե րին և մի  ա ցած 
են գո տի նե րով: 

Ա ռջ ևի վեր ջույթ նե րը կա զ-
մ ված են բա զու կից, նա խա-

բա զու կի եր կու ոսկ րե րից և 
դաս տա կից, իսկ հետ ևին նե-
րը` ազդ րից, սրուն քի եր կու 

ոսկ րե րից և թա թից: Դաս-
տա կը կա զմ ված է չո րս, իսկ 
թա թը` լո ղա թա ղա նթ նե րով 
մի  ա ցած հի նգ մատ նե րից (նկ. 122):

Մ կան նե րը կո րց րել են ձկ նե րին բնո րոշ հատ վա ծա վո րու թյու նը: Հատ-
կա պես լավ են զար գա ցած ան պոչ երկ կեն ցաղ նե րի վեր ջույթ նե րի, իսկ 
պո չա վոր նե րի` պո չի մկ ան նե րը:

 Մար սո ղա կան հա մա կար գը: Բո լոր երկ կեն ցաղ նե րը գի շա տիչ ներ են, 
սն վում են մի  ջատ նե րով, սար դա կեր պե րով, կո ղի նջ նե րով:

 Գոր տի բե րա նում գտն վում է լե զուն: Լե զուն ար տադ րում է սո սն ձա-
նման կպ չուն նյութ, որը նպաստում է մի  ջատ ներ որ սալուն: Գոր տը որ սում 

Նկ. 120 Կանաչ գորտի արտաքին 
կառուցվածքը

1. Քթանցքեր, 2. Աչքեր, 3. Թմբկաթաղանթ, 
4. Բազուկ, 5. Նախաբազուկ, 6. Դաստակ, 

7. Ազդր,  8. Սրունք, 9. Թաթ, 
10. Մատները լողաթաղանթներով
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Նկ. 121 Գորտի ցատկը
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է մի  այն շա րժ վող կեն դա նի ներ: 
Բե րա նում գտն վում են նաև կո նա-
ձև ա տամն  ե րը, ո րո նք ծա ռայում են 
որ սը բռ նե լու հա մար (նկ. 123): Սնն-
դի կլլ ման գոր ծըն թա ցին օգ նում են 
նաև ակ նա գն դե րը, ո րո նք կա րող 
են մա սա մբ հր վել բե րա նակ լա նի 
մե ջ: Բե րա նին հա ջոր դում է լայն 
բե րա նակ լա նային խո ռո չը, ո րը նե-
ղա նում և ան ցնում է կե րակ րա փո-
ղի:

 Կա րճ կե րակ րա փո ղին հա ջոր-
դում է ստա մոք սը և ա պա ա ղի նե-
րը: Գոր տի բա րակ ա ղի նե րն ա վե լի 
եր կար են, քան ձկ նե րի նը: 

Են թաս տա մոք սային գեղ ձից 
մար սո ղա կան հյու թը և լյ ար դից 

Նկ. 122 Լճագորտի կմախքը

1. Ազդր,  2. Պոչոսկր,  3. Կոնքոսկրեր, 4. Ողնաշար,  5. Թիակներ,  6. Գանգ, 
7. Անրակ, 8. Կրծոսկր,  9. Դաստակ,  10. Նախաբազուկ, 11. Բազուկ,  

12. Թաթ,  13. Սրունք
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Նկ. 123 Գորտի որս բռնելը
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լե ղին թափ վում են բա րակ ա ղու առջ ևի մաս` 12-մատ նյա ա ղու մե ջ: 
Բա րակ ա ղի նե րին հա ջոր դում է հա ստ ա ղին, ա պա ու ղիղ ա ղին, ո րը 
բաց վում է կոյա նո ցի մե ջ: Կոյա նո ցի մե ջ են բաց վում նաև մի  զա ծո րան-
նե րը և բազ մաց ման օր գան նե րի ար տա տար ծո րան նե րը: Սնն դա նյու թե-
րի վերջ նա կան մար սու մը և մա րս ված նյու թե րի նե րծ ծումն  ա րյան մե ջ 
կա տար վում է բա րակ ա ղի նե րում, չմա րս ված նյու թե րը կու տակ վում են 
հաստ ա ղի ում և հե ռա նում օր գա նիզ մի ց (նկ. 124, 125): 

Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Երկ կեն ցաղ նե րի ա րյու նա տար հա մա-
կար գը կա զմ ված է սր տից և ա րյու նա տար ա նոթ նե րից: Սիր տը կա զմ ված 
է ե րեք խոր շե րից` եր կու նա խա սր տե րից և մե կ փո րո քից: 

Աջ նա խա սիր տը լց ված է բո լոր օր գան նե րից ե կած ե րա կային և մաշկից 
եկող զարկերակային ա րյու նով, իսկ ձախ նա խա սիր տը` թո քե րից ե կած 
զար կե րա կային ա րյու նով: Փո րո քում զար կե րա կային և ե րա կային ա րյու-
նը խա ռն վում է: Սր տի խո ռոչ նե րը կծկ վում են հեր թա կա նու թյա մբ` եր կու 
նա խա սր տե րը մի  ա ժա մա նակ, ա պա փո րո քը:

 Թո քային շն չա ռու թյան հետ կապ ված` երկ կեն ցաղ նե րի մե ջ ձևա վոր-
վել է ա րյան շր ջա նա ռու թյան եր կու շր ջան` մե ծ և փո քր: 

Ա րյան շր ջա նա ռու թյան մե ծ շր ջա նը սկս վում է փո րո քից: Փո րո քից 
դուրս ե կող ա նոթ նե րով` զար կե րակ նե րով, խա ռն ա րյու նը մա տա կա րար-
վում է բո լոր օր գան նե րի հյուս վա ծք նե րին և բջիջ նե րին: Տե ղի է ու նե նում 

Նկ. 124 Գորտի ներքին 
կառուցվածքը

1. Սիրտ, 2. Թոքեր, 3. Լյարդ, 
4. Լեղապարկ, 5. Ստամոքս, 
6. Ենթաստամոքսային գեղձ, 
7. Ձվարան, 8. Ձվատար, 
9. Բարակ աղի, 10. Փայծաղ, 
11. Հաստ աղի, 12. Կոյանցք, 
13. Միզապարկ
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գա զա փո խա նա կու թյուն` ա րյու նից թթ վա ծի նը և սնն դա նյու թե րն ան ցնում 
են դե պի բջիջ ներ, իսկ բջիջ նե րից ած խաթ թու գա զը և նյու թա փո խա նա-
կու թյան ար գա սիք նե րը` ա րյուն: Սր տից դուրս ե կող զար կե րակ նե րի հա-
տուկ դա սա վո րու թյան շնոր հիվ գոր տի գլ խու ղե ղն ստա նում է թթ ված-
նով հա րուստ ա րյուն: Օր գան նե րում գա զա փո խա նա կու թյան են թա րկ ված 
ած խաթ թու գա զով հա րուստ ե րա կային ա րյու նը հա վաք վում է ե րակ նե-
րում և թափ վում աջ նա խա սի րտ: Աջ նա խա սի րտ է թափ վում նաև մաշ կից 
ե կող ա րյու նը: Ա րյան շր ջա նա ռու թյան փո քր շր ջա նը նույն պես սկս վում է 
փո րո քից, որ տե ղից խա ռն ա րյու նը մղ վում է թո քեր: Թո քե րում տե ղի է ու-
նե նում գա զա փո խա նա կու թյուն` ա րյան մի  ջից ած խաթ թու գա զն ան ցնում 
է դե պի թո քեր, իսկ թթ վա ծի նը` ա րյուն (նկ. 126): Զար կե րա կային ա րյու-
նը թո քային ե րակ նե րով թափ վում է ձախ նա խա սի րտ: Ջրի մե ջ գտն վող 
գոր տի թո քե րը շն չա ռու թյա նը չեն մաս նակ ցում:

Նկ. 125 Գորտի մարսողական 
համակարգը

1. Բերան, 2. Կլան, 
3. Կերակրափող, 
4. Ստամոքս, 
5. Լյարդ, 
6. Ենթաստամոքսային գեղձ, 
7. Բարակ աղի, 
8. Հաստ աղի, 
9. Կոյանոց, 
10. Կոյանոցի անցք

7

5

3

1 2

4

6

8

9

10

Նկ. 126 
Գորտի արյան 

շրջանառությունը և 
սիրտը

ա. 1. Մեծ շրջան,  
2. Փոքր շրջան, 
3. Սիրտ,  4. Թոքեր 
բ. 1. Աջ նախասիրտ,  
2. Ձախ նախասիրտ, 
3. Փորոք

ա բ

1 2

3

4

1

2

3
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Շն չա ռա կան հա մա կար գը: Բո լոր սե ռա հա սուն երկ կեն ցաղ նե րը շն-
չում են թո քե րով և մաշ կով: Նրա նց թո քե րը նուրբ, բա րակ խոր շիկ նե րից 
կա զմ ված եր կու զույգ պար կիկ ներ են, ո րո նց պա տե րը հա րուստ են մա-
զա նոթ նե րով: Նե րշնչ ման ըն թաց քում, բա ցի քթա նց քնե րից, օ դը ան ցնում 
է նաև բե րա նի խո ռոչ: Օ դի կլան մա նը մաս նակ ցում է բե րա նակ լա նային 

խո ռո չը: Երբ բե րա նակ լա նային հա տա կն իջ նում է, խո ռո չում ստե ղծ վում 
է նոս րա ցած տա րա ծու թյուն, օ դը քթա նց քնե րով ան ցնում է բե րա նակ լա-
նային խո ռոչ (նկ. 127): 

Ե րբ բե րա նի հա տա կը բա րձ րա նում է, քթա նց քնե րը փակ վում են, և 
օ դը մղ վում է թո քեր: Թո քե րում տե ղի է ու նե նում գա զա փո խա նա կու թյուն` 
օ դից թթ վա ծի նը թա փան ցում է մա զա նոթ նե րում գտն վող ա րյան մե ջ, իսկ 
ած խաթ թու գա զը` ա րյու նից դե պի օդ: Գա զա փո խա նա կու թյան են թա րկ-
ված օդն օր գա նիզ մի ց հե ռա նում  է ար տա շնչ ման ըն թաց քում: 

Ե րկ կեն ցաղ նե րի թո քե րի շն չա ռա կան մա կե րե սը փո քր է և այն չի կա-
րող օր գա նիզ մը լի ո վին ա պա հո վել թթ ված նով: Դա է պատ ճա ռը, որ գա-
զա փո խա նա կու թյա նը մաս նակ ցում են նաև մաշ կը և բե րա նակ լա նային 
խո ռո չը: Երկ կեն ցաղ նե րի թր թուր նե րը շն չում են խռիկ նե րով: 

Ո րոշ պո չա վոր երկ կեն ցաղ նե րի խռիկ նե րը պահ պան վում են ամ բո ղջ 
կյ ան քի ըն թաց քում: 

Ար տա զա տա կան հա մա կար գը: Երկ կեն ցաղ նե րի ար տա զա տա կան 
օր գան նե րը ե րի կամն  ե րն են, ո րո նք տե ղա վոր ված են ող նա շա րի եր կու 
կող քե րին: Դրան ցում ա ռա ջա ցած մե  զը մի  զա ծո րան նե րով լց վում է կոյա-
նոց և ա պա մի  զա պա րկ:

 Մի զա պար կում ջու րը մա սա մբ հետ է նե րծծ վում ա րյան մե ջ, և մե  զն 
ա վե լի է խտա նում: Երբ մի  զա պար կը լց վում է, մե  զն ան ցնում է կոյա նոց 
և օր գա նիզ մի ց հե ռա նում (նկ. 124): Մե զի բա ղադ րու թյան մե ջ մտ նում են 
ջուր, ա ղեր և մի  զա նյութ: 

Ե րկ կեն ցաղ նե րի թո քե րը թույլ են զար գա ցած, օր գան նե րը և հյուս-
վածք  նե րը խա ռը ա րյան մի  ջո ցով ան հա մե  մատ քիչ թթ վա ծին են ստա-
նում, բջիջ նե րում և հյուս վա ծք նե րում օք սի դաց ման գործընթացնե րը թույլ 

Նկ. 127 Գորտի  
շնչառությունը 
(ներշնչում և 
արտաշնչում. 
գծապատկեր)

1. Բերանի խոռոչի 
հատակի մկ աններ,
2. Քթանցք,  
3. Թոքեր, 
4. Լեզու

1
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2
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1
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են ըն թա նում, և քիչ է ներ գի ա է ան ջատ վում: Դա է պատ ճա ռը, որ երկ-
կեն ցաղ նե րի մա րմն  ի ջեր մաս տի ճա նը կայուն չէ, կախ ված է մի  ջա վայ րի 
ջեր մաս տի ճա նից` սառ նա րյուն կեն դա նի ներ են:

 Բո լոր երկ կեն ցաղ նե րն ակ տիվ են տար վա տաք շր ջա նում: Մի ջա վայ-
րի ջեր մաս տի ճա նի մի  նչև 4OC-ի դեպ քում ան ցնում են ձմե  ռային շր ջա նի` 
քուն են մտ նում:

 Նյար դային հա մա կար գը և զգայա րան նե րը: Երկ կեն ցաղ նե րի նյար-
դային հա մա կար գը կա զմ ված է գլ խու ղե ղից, ող նու ղե ղից և դրան ցից 
դուրս ե կող նյար դե րից: Գլ խու ղե ղը կա զմ ված է հի նգ բա ժին նե րից, ինչ-
պես ձկ նե րի նը:

 Սա կայն, կապ ված ցա մա քային կեն սա կեր պի հետ, առջ ևի ու ղե ղը մե ծ 
է և լավ է զար գա ցած, բա ժան վում է եր կու կի սա գն դե րի: Երկ կեն ցաղ նե-
րի ու ղե ղի կը փո քր է, ին չը պայ մա նա վոր ված է նրա նց սահ մա նա փակ և 
մի  ա կե րպ շար ժումն  ե րով (նկ.  128):

 Գոր տի աչ քե րն ու նեն կո պեր: Նա լավ է տես նում շա րժ վող ա ռար կան: 
Նրա լսո ղու թյան օր գա նի կա ռուց վա ծքն ավելի բարդ է, քան ձկ նե րի նը: 
Բա ցի ներ քին ա կան ջից, ու նի նաև մի  ջին ա կա նջ: Նրա մե ջ գտն վում է 
լսո ղա կան ոսկ րի կը (աս պան դա կը), ո րը հպ վում է թմբ կա թա ղան թին: 
Օ դի տա տա նումն  ե րը շար ժում են թմբ կա թա ղան թը, ո րով այն փո խա նց-
վում է աս պան դա կին և ա պա ներ քին ա կան ջին: Հո տա ռու թյան օր գա նը 
ծա ռայում է հո տի ըն կալ մա նը: 

Նկ. 128 Գորտի նյարդային համակարգը

ա. Ընդհանուր տեսքը

1.Գլխուղեղ, 2. Ողնուղեղ, 3. Նյարդեր

բ. Գլխուղեղի ընդհանուր տեսքը

1. Առջևի ուղեղ, 2. Միջակա ուղեղ, 3. Միջին ուղեղ, 4. Ուղեղիկ, 5. Երկարավուն ուղեղ

ա բ1

2

3

1 2 3 4

5



137

Ե րկ կեն ցաղ նե րի բազ մա ցու մը և զար գա ցու մը: Բո լոր երկ կեն ցաղ նե-
րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են: Բե ղմն  ա վո րումն  ար տա քին է, կա տար-
վում է ջրում, իսկ զար գա ցու մը` մե  տա մոր ֆո զով (կեր պա րա նա փո խու-
թյա մբ):

 Բազ մաց ման շր ջա նում գոր տե րը կու տակ վում են ջրամ բար նե րում: 
Ա րու նե րն ի րե նց վառ գույ նով և «եր գո վ» գրա վում են է գե րին: Ա րու նե րը 
գլ խի եր կու կող մե  րում կամ կո կոր դի տակ ու նեն ռե զո նա տոր ներ, ո րո նք 
ու ժե ղաց նում են նրա նց ձայ նը (նկ. 129): Բազ մաց ման շր ջա նում է գը թույլ է 
տա լիս ա րուին բա րձ րա նալ մե ջ քին և ա մուր գր կել: Այդ ըն թաց քում է գե րը 
դնում են գո րտն կիթ, իսկ ա րու նե րը սե րմն  աբ ջիջ ներ պա րու նա կող սե րմ-
նա հե ղու կը թա փում են գո րտն կիթ նե րի վրա (նկ. 130): Գո րտն կի թը սև է, 
զար գաց ման ըն թաց քում կլա նում է ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րը, ար տա քի-
նից պատ ված է թա ղան թով և հա րուստ է սնն դա նյու թե րով: 

Բե ղմն  ա վո րու մի ց 8-10 օր հե տո գոր տի զի գո տից (բե ղմն  ա վոր ված 
ձվա բջ ջից) զար գա նում է թր թու րը` շե րե փու կը:

Ն րա նց թր թու րը` շե րե փու կը, ա վե լի շատ նման է ձկ նե րին, քան իր 
ծնող նե րին, վա րում է ջրային կեն սա կե րպ: Շն չում է խռիկ նե րով, ու նի 

Նկ. 129 Ռեզոնատոր Նկ. 130 Բեղմն ավորում (1) և գորտնկիթ (2)

1
2

Նկ. 131 Գորտի բազմացումը և զարգացումը

Ձու

Թրթուր 
(շերեփուկ)

Հասուն 
գորտ
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երկ խո րշ սի րտ, ա րյան շր ջա նա-
ռու թյան մե կ շր ջան, կո ղա գիծ, 
տե ղա շա րժ վում է պո չային լո-
ղա կով: Շե րե փու կը սկզ բում սն-
վում է ձվա բջ ջում պա շար ված 
դեղ նու ցի հաշ վին, այ նու հե տև` 
ջրի մուռ նե րով և ման րէ նե րով:

 Շե րե փու կի ա ճին զու գըն թաց 
տե ղի են ու նե նում խո րը փո-
փո խու թյուն ներ. ա ռա ջա նում 
են վեր ջույթ ներ, շն չա ռու թյու-
նը դառ նում է թո քային, սիր տը` 
ե ռա խո րշ: Զար գա նում է ա րյան 
շր ջա նա ռու թյան եր կու շր ջան, 
աս տի ճա նա բար ան հե տա նում 

է պո չը: 2-3 ամս վա ըն թաց քում թր թու րը վե րած վում է հա սուն գոր տի 
(նկ. 131): 

Ե րկ կեն ցաղ նե րի այն տե սակ նե րը, ո րո նք քիչ քա նա կու թյա մբ գո րտն-
կիթ են դնում, սե րն դի նկատ մա մբ խնա մք են տա նում, օ րի նակ` որ դու կը, 
ո րոշ ծա ռա գոր տեր (նկ. 132):

 Հի շե՛ք

 Շե րե փուկ, գո րտ, դո դոշ, երկ կեն ցաղ ներ, թու նա վոր գեղ ձեր, բա զուկ, նա խա-
բա զուկ, դաս տակ, ազդր, սրունք, թաթ, լո ղա թա ղա նթ, բե րա նակ լա նային խո-
ռոչ, 12-մատ նյա ա ղի, հա ստ ա ղի, բա րակ ա ղի, ու ղիղ ա ղի, կոյա նոց, ու սա-
գո տի, կոն քա գո տի, մի  ջին ա կա նջ, թմբ կա թա ղա նթ, ե րի կամն  եր, մի  զա պա րկ, 
գլ խու ղեղ, ող նու ղեղ, կի սա գն դեր, մե  տա մոր ֆոզ, ռե զո նա տոր ներ, բա ժա նա-
սեռ:

  ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չի՞ հի ման վրա են երկ կեն ցաղ նե րը ստա ցել ի րե նց ա նու նը:
2.  Ի՞նչ բա ժին նե րից է կա զմ ված գոր տի կմախ քը:
3.  Ի՞նչ տար բե րու թյուն հա սուն գոր տի և շե րե փու կի ա րյան շր ջա նա ռու թյան մի  ջև:
4.  Ին չո՞ւ գոր տե րը ջրում չեն խե ղդ վում:
5.  Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով են երկ կեն ցաղ նե րը բնու թա գր վում որ պես ջրային կեն սա-

կեր պին հար մար ված ներ և ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով` ցա մա քային կեն սա կեր պին:
6.  Ինչ պե՞ս են շն չում երկ կեն ցաղ նե րը:
7.  Կա ռուց ված քի և կեն սա գոր ծու նե ու թյան ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով է 

շե րե փու կը նման ձկ նե րին:

Նկ. 132 Խնամք սերնդի նկատմամբ

 1. Ծառագորտ,  2. Դոդոշ, 
3. Կենդանածին,  4. Որդուկ

1

2

3

4
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§36. Երկ կեն ցաղ նե րի բազ մա զա նու թյու նը, 

դե րը բնու թյան մե ջ  և գո րծ նա կան նշա նա կու թյու նը:

 Հայաս տա նում հան դի պող երկ կեն ցաղ ներ, 

երկ կեն ցաղ նե րի պահ պա նու մը

 Գոյու թյուն ու նեն ա վե լի քան 2,5 հա զար երկ կեն ցաղ նե րի տե սակ ներ: 
Երկ կեն ցաղ նե րի դա սը բա ժան վում է ա նոտ նե րի, պո չա վոր նե րի և ան-

պոչ նե րի կար գե րի:
 Պո չա վոր նե րն ա մե  նա հին երկ կեն ցաղ նե րն են, ու նեն եր կա րա վուն 

մար մի ն, ո րը վեր ջա նում է պո չով: Պո չա վոր երկ կեն ցաղ նե րի կար գին են 
պատ կա նում տրի տոն նե րը և սա լա մա նդր նե րը (նկ. 133):

Շն չում են մաշ կով և թո քե րով: Ո րոշ ձևե րի շն չա ռու թյու նը կա տար վում 
է մի  այն մաշ կով (ան թոք սա լա մա նդր): Բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է, կան 
նաև կեն դա նա ծին տե սակ ներ: Սն վում են խեց գետ նա կեր պե րով, փափ-
կա մար մի ն նե րով, որ դե րով և մի  ջատ նե րով: Բծա վոր սա լա մա նդ րի գու-
նա վո րու մը նա խազ գու շաց նում է մաշ կի թու նա վոր հատ կու թյան մա սին: 

Ան պոչ երկ կեն ցաղ նե րի կարգին են պատ կա նում գոր տե րը, դո դոշ նե-
րը, ծա ռա գոր տե րը և այլն:

 Դո դոշ նե րն ան հա մե  մատ քիչ են 
կապ ված ջրային մի  ջա վայ րի հետ, 
վա րում են մթ նա շա ղային և գի շե-
րային կեն սա կե րպ, մաշ կը հա րթ 
չէ` ծա ծկ ված է թմ բիկ նե րով, ու նեն 
լավ զար գա ցած թո քեր:

 Դո դո շի հետ ևի վեր ջույթ նե րն 
ա վե լի կա րճ են, քան գոր տի նը: Դա 
է պատ ճա ռը, որ դո դոշ նե րն ա վե լի 
վատ են ցատ կում:

 Մաշ կում գտն վող գեղ ձե րն ար-
տա զա տում են թու նա վոր նյութ, 
որն ու նի պա շտ պա նա կան նշա նա-
կու թյուն: Հրա դո դո շի մաշ կի թույ նը 
խի ստ թու նա վոր է (նկ. 134): Դո-
դոշ նե րն ապ րում են ցա մա քում և 
մի  այն բազ մաց ման շր ջա նում են 
տե ղա փոխ վում ջուր: Սն վում են 
կո ղի նջ նե րով, ան ձր ևոր դե րով և 
մի  ջատ նե րով, սա կայն թռ չող մի -
ջատ ներ բռ նել չեն կա րող: Նկ. 133 Պոչավոր երկկենցաղներ

Տրիտոն (էգ)

Տրիտոն (արու)

Սալամանդր
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Ա նոտ երկ կեն ցաղ նե րն ու նեն վեր ջույթ նե րից և պո չից զուրկ որ դա-
նման մար մի ն: Այս կար գին է պատ կա նում որ դու կը: 

Ե րկ կեն ցաղ նե րի նշա նա կու թյու նը: Երկ կեն ցաղ նե րի մե ծ մա սն օգ-
տա կար կեն դա նի ներ են, ոչն չաց նում են գյու ղա տն տե սա կան վն ա սա տու, 
հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ ներ փո խան ցող մի  ջատ նե րին: Դո դոշ նե րը 
ոչն չաց նում են նաև մե  րկ կո ղի նջ նե րին: Շատ երկր նե րում գոր տե րի ո րոշ 
տե սակ ներ օգ տա գոր ծում են սնն դի մե ջ:

 Գոր տե րը լավ օբյե կտ են նաև գի տա կան փոր ձե րի հա մար: 
Ե րկ կեն ցաղ նե րը հա մար վում են մի  շա րք սնն դային շղ թա նե րում որ-

պես կար ևոր օ ղակ:
 Հայաս տա նում հան դի պում են սո վո րա կան և փոք րա սի ա կան տրի-

տոն նե րը, կա նաչ դո դոշ նե րը, սո վո րա կան ծա ռա գոր տը:

 Հի շե՛ք 

Որ դուկ, ծա ռա գո րտ, ա նոտ ներ, պո չա վոր ներ, ան պոչ ներ, տրի տոն, սա լա -
մանդր, դո դոշ ներ, հրա դո դոշ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն երկ կեն ցաղ նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
2.  Ինչ պի սի՞ պո չա վոր երկ կեն ցաղ ներ գի տեք:
3.  Ինչ պի սի՞ ան պոչ և ա նոտ երկ կեն ցաղ ներ գի տեք:
4.  Հայաս տա նում հան դի պող ի՞նչ երկ կեն ցաղ ներ գի տեք:

Լրացնել աղյուսակը

Երկկենցաղների նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար

Նկ. 134 Երկկենցաղներ

1. Մոխրագույն դոդոշ,  2. Կանաչ դոդոշ,  3. Հրադոդոշ , 4. Ծառագորտ

1 2 3 4
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XVI Սողունների դաս
   

 Սո ղուն նե րի դա սի ընդ հա նուր բ նու թա գի րը

 Սո ղուն նե րի դա սին են պատ կա նում մո ղես նե րը, օ ձե րը, կո կոր դի լոս-

նե րը, կրի ա նե րը: 
Ի տար բե րու թյուն երկ կեն ցաղ նե րի` սո ղուն նե րն ա ռա ջին իս կա կան 

ցա մա քային ող նա շա րա վոր նե րն են, սա կայն նրա նց մի  մա սը հար մար վել 
է ջրային կեն սա կեր պին (կո կոր դի լոս ներ, կրի ա ներ):

 Տե սակ նե րի մե ծ մա սն ապ րում է չոր, շոգ և տաք կլի մայա կան պայ-
ման նե րում: Շա րժ ման ըն թաց քում սո ղուն նե րի մե ծ մա սի մար մի  նը հպ-
վում է գետ նին, շա րժ վում են սո ղա լով, որ տե ղից և ծա գել է դա սի ա նու նը` 
սո ղուն ներ: 

Շն չում են թո քե րով: Բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է: Ձուն պատ ված է խիտ 
թա ղան թով և հա րուստ է սաղ մի  զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ պա-
շա րա նյու թե րով, զար գա ցու մն  ուղ ղա կի է: Բազ մա նում են ցա մա քում: 
Սիր տը ե ռա խո րշ է, սա կայն, ի տար բե րու թյուն երկ կեն ցաղ նե րի, փո րո-
քում ու նի ոչ լի ար ժեք ձևա վոր ված մի ջ նա պատ: Նյար դային հա մա կա րգն 
ա վե լի լավ է զար գա ցած, քան երկ կեն ցաղ նե րի նը: Ու նեն կո պեր: Օ ձե-
րի և մո ղես նե րի ո րոշ տե սակ նե րի կո պե րը սեր տա ճած են և թա փան ցիկ, 
կա տա րում են պա շտ պա նա կան ֆունկ ցի ա: Սո ղուն նե րի մաշ կը զուրկ է 
գեղ ձե րից, ծա ծկ ված է եղ ջե րային թե փուկ նե րով կամ վա հա նիկ նե րով: 
Եղ ջե րային ծած կույ թը պահ պա նում է նրա նց մար մի  նը ջրի կո րս տից, չո-
րա ցու մի ց և վն աս վա ծք նե րից: Եղ ջե րային թե փուկ նե րը խո չըն դո տում են 
մա րմն  ի ա ճին, ուս տի տե ղի է ու նե նում մաշ կա փո խու թյուն:

§37. Կա ռուց ված քի և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Բազ մա ցու մը և զար գա ցու մը

 Սո ղուն նե րի մար մի  նը կա զմ ված է գլ խից, պա րա նո ցից, ի րա նից և պո-
չից: Մար մի  նը պատ ված է եղ ջե րային թե փուկ նե րով: Մո ղե սն ա մառ վա 
ըն թաց քում մաշ կա փոխ վում է 4-5 ան գամ: Բա ցա ռու թյա մբ օ ձե րի և ա նոտ 
մո ղես նե րի, սո ղուն նե րն ու նեն մա րմն  ի կող քե րին տե ղա վոր ված եր-
կու զույգ հն գա մատ վեր ջույթ ներ, ո րո նք վեր ջա նում են եղ ջե րային սուր 
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ճան կե րով: Գլ խի վրա գտն վում է բե րա նը: Լե զուն բա րակ է և ծա ռայում 
է որ պես շո շա փե լի քի օր գան: Բե րա նից վեր տե ղա վոր ված են զույգ 
քթանց  քնե րը և աչ քե րը: Մո ղես նե րն ու նեն կո պեր, այդ թվում նաև կի սա-
թա փան ցիկ թար թող թա ղա նթ` եր րո րդ կոպ: Աչ քե րի հետ ևում տե ղա վոր-
ված է թմբ կա թա ղան թը: Սո ղուն նե րն ու նեն կա րճ, շար ժուն պա րա նոց, 
իսկ ի րա նը սա հուն կեր պով ան ցնում է պո չային հատ վա ծի (նկ. 135):

 Մո ղե սի կմախ քը կա զմ ված է գան գից, ող նա շա րից, կրծ քա վան դա-
կից, վեր ջույթ նե րի և վեր ջույթ նե րի գո տի նե րի բա ժին նե րից: Ող նա շա րը 
կա զմ ված է պա րա նո ցային, կրծ քային, գոտ կային, սր բա նային և պո-

չային բա ժին նե րից: Պա րա նո ցային բաժ նի ո ղե րը հո դա վոր ված են, ինչն 
ա պա հո վում է գլ խի շար ժու մը: Կրծ քա գոտ կային բա ժի նը կա զմ ված է 22 
ո ղե րից: Կրծ քային և գոտ կային ո ղե րին մի  ա ցած են կո ղո սկ րե րը, ո րո նց 
ա ռա ջին 5 զույ գը փո րային կող մում մի  ա ձուլ վում են կր ծո սկ րին` ա ռա-
ջաց նե լով կրծ քա վան դակ (նկ. 136): Կրծ քա վան դա կը հա տուկ է սո ղուն-
նե րի մե ծ մա սին, բա ցա ռու թյա մբ օ ձե րի: Օ ձե րի կո ղե րն առջ ևի մա սում 
ա զատ են, իսկ կրի ա նե րի կո ղե րը սեր տա ճած են զրա հին: Ու սա գո տու, 
կոն քա գո տու, ինչ պես նաև վեր ջույթ նե րի կմախ քը նման է երկ կեն ցաղ նե-
րի կմախ քին:

 Սո ղուն նե րի կմա խքն ա վե լի լավ է զար գա ցած, քան երկ կեն ցաղ նե րի-
նը:

 Մար սո ղա կան հա մա կար գը: Սո ղուն նե րի մե ծ մա սը գի շա տիչ ներ են, 
սն վում են մի  ջատ նե րով, փափ կա մար մի ն նե րով, ձկ նե րով, երկ կեն ցաղ-
նե րով, թռ չուն նե րով և մա նր կաթ նա սուն նե րով (կր ծող ներ): Ա տամն  ե րը 
մի  ան ման են, ծա ռայում են սնուն դը բռ նե լու և պա հե լու հա մար: Բե րա նի 
խո ռո չի հա տա կում տե ղա կայ ված է շար ժուն բա րակ, ծայ րին փո քր-ինչ 

Նկ. 135 Մողեսի արտաքին կառուցվածքը

1. Լեզու,  2. Քթանցք,  3. Թեփուկներ,  4. Աչք,  5. Լսողական անցք,  
6. Գլուխ,  7. Բազուկ, 8. Նախաբազուկ,  9. Դաստակ և մատներ,  

10. Ազդր,  11. Սրունք,  12. Թաթ և մատներ,  13. Պոչ
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եր կատ ված լե զուն: Սնուն դը բե րա նից ան ցնում է կլան, կե րակ րա փող, 
պար կան ման ստա մո քս և ա պա ա ղի ներ: Ա ղի նե րը տար բե րակ ված են, 
բա ժան վում են բա րակ և հա ստ ա ղի նե րի: Բա րակ ա ղի քի սկզբ նա մա սում 
բաց վում է լե ղա ծո րա նը: Սո ղուն նե րն ու նեն լյ ա րդ և են թաս տա մոք սային 

գե ղձ: Հա ստ ա ղին վեր ջա նում է կոյա նո ցով, որ տեղ բաց վում են ար տա-
զա տա կան և սե ռա կան օր գան նե րի ծո րան նե րը (նկ. 137):

Ծ նոտ նե րի շար ժուն մի  աց ման և կրծ քա վան դա կի բա ցա կայու թյան 
շնոր հիվ օ ձե րը կա րող են կուլ տալ մա րմն  ի հաս տու թյու նը գե րա զան ցող 
որ սին (նկ. 138), իսկ կո կոր դի լոս նե րը, կրի ա նե րը սնուն դը կուլ են տա լիս 
ա ռան ձին կտոր նե րով:

Շն չա ռա կան հա մա կար գը: Սո ղուն նե րը շն չում են մի  այն թո քե րով: 
Շն չա ռա կան օր գան նե րն են կո կոր դը, շն չա փո ղը, 2 բրո նխ նե րը և զույգ 
պար կան ման թո քե րը: Թո քե րն ու նեն ծալ քեր, ո րո նք մե  ծաց նում են գա-
զա փո խա նա կու թյան մա կե րե սը: Շն չա ռա կան շար ժումն  ե րը` նե րշն չու մը և 
ար տա շն չու մը, կա տար վում են մի ջ կո ղային մկ ան նե րի կծկ ման շնոր հիվ 
(նկ. 137):

 Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Սիր տը, բա ցա ռու թյա մբ կո կոր դի լոս նե-
րի, կա զմ ված է ե րեք խոր շից` եր կու նա խա սի րտ և մե կ փո րոք, որն ու նի 
ոչ լրիվ զար գա ցած մի ջ նա պատ: Փո րո քում զար կե րա կային և ե րա կային 
ա րյու նը քիչ է խա ռն վում, ո րի հետ ևան քով սո ղուն նե րի օր գան նե րը ստա-
նում են թթ ված նով ան հա մե  մատ հա րուստ ա րյուն: Փո րո քից դուրս են 
գա լիս թո քային զար կե րա կը և աոր տայի աջ ու ձախ ա ղեղ նե րը: Ա րյու-

Նկ. 136 Մողեսի կմախքը

1. Ողնաշար, 2. Գանգ, 3. Առջևի վերջույթների գոտի, 4. Հետևի վերջույթների գոտի, 
5. Բազուկ, 6. Նախաբազուկ, 7. Դաստակ, 8. Ազդր, 9. Սրունք, 10 Թաթ
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նը շր ջա նա ռու թյուն է կա տա րում 
եր կու շր ջա նով (նկ. 139): Գլ-
խու ղե ղը ստա նում է զար կե րա-
կային ա րյուն, իսկ մյուս օր գան-
նե րը` խա ռը: Դա է պատ ճա ռը, 
որ նյու թա փո խա նա կու թյու նը 
դան դաղ է կա տար վում: Սո ղուն-
նե րը սառ նա րյուն կեն դա նի ներ 
են: Ակ տիվ են տաք ե ղա նակ նե-
րին, իսկ սա ռը պայ ման նե րում` 
պա սիվ: Ան բա րեն պա ստ պայ-
ման նե րում սո ղուն նե րը քուն են 
մտ նում: 

Ար տա զա տու թյան օր գան-

նե րը ե րի կամն  ե րն են: Մե զը մա-
ծու ցիկ է, նման է սպի տակ շի-
լայի, պա րու նա կում է մի  զաթ թու: 
Մի զա ծո րան նե րը բաց վում են 
կոյա նո ցի մե ջ (նկ. 137): Օ ձե րի 
և ո րոշ մո ղես նե րի մի  զա պար կը 
լավ զար գա ցած չէ:

 Նյար դային հա մա կար գը և զգայա րան նե րը: Սո ղուն նե րի նյար դային 
հա մա կար գը կա զմ ված է նույն բա ժին նե րից, ինչ  երկ կեն ցաղ նե րի նը, սա-
կայն գլ խու ղե ղն ա վե լի մե ծ է, քան երկ կեն ցաղ նե րի նը: Հատ կա պես լավ 
են զար գա ցած առջ ևի ու ղե ղի կի սա գն դե րը: Կի սա գն դե րի մա կե րե սին 
առ կա են գո րշ նյու թի կու տա կումն  եր` կե ղև: Դրա նով է պայ մա նա վոր-
ված նրա նց ան հա մե  մատ բա րդ վար քա գի ծը` հնա րա վոր է մշա կել պայ-

Նկ. 137 Մողեսի ներքին կառուցվածքը

1. Սիրտ, 2. Շնչափող, 3. Թոքեր, 
4. Լեղապարկ, 5. Լյարդ, 6. Ստամոքս, 

7. Ենթաստամոքսային գեղձ, 8. Բարակ 
աղի, 9. Հաստ աղի, 10. Երիկամն եր, 
11. Միզապարկ, 12. Կոյանոցի անցք, 
13. Սերմն արաններ, 14. Սերմն ատար

Նկ. 138 Ձվակեր օձը 
կուլ է տալիս ձուն
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մա նա կան ռեֆ լե քս ներ: Սո ղուն-
նե րի եր կա րա վուն ու ղե ղից դուրս 
են գա լիս 12 զույգ գան գու ղե ղային 
նյար դե րը: Լավ է զար գա ցած նաև 
ու ղե ղի կը, ո րը պայ մա նա վո րում է 
ճար պիկ շար ժումն  ե րի կոոր դի նա-
ցու մը (նկ. 140):

 Սո ղուն նե րը մի  ջա վայ րում կո ղմ -
նո րոշ վում են տե սո ղա կան, լսո ղա-
կան, շո շա փե լի քի և հո տա ռա կան 
զգայա րան նե րով: Ո րոշ ցե րե կային 
օ ձեր օժտ ված են գու նա վոր տե սո-
ղու թյա մբ: Հո տա ռու թյու նը, երկ կեն-
ցաղ նե րի համե մատ, ա վե լի լավ է 
զար գա ցած: Շո շա փե լի քի օր գա նը 
եր կատ ված լե զուն է: Լսո ղու թյան 
օր գա նը կա զմ ված է ներ քին և մի -

ջին ա կա նջ նե րից: Մո ղես նե րը լավ 
են լսում, իսկ օ ձե րը` վատ, սա կայն օ ձե րը զգում են գետ նի տա տա նում-
նե րը, իսկ ո րոշ տե սակ ներ գլ խի առջ ևի մա սում ու նեն ջեր մաըն կա լիչ օր-
գան (նկ. 141):

 Մո ղե սը թշ նա մուց փրկ վում է պո չի հա տու մով: Երբ թշ նա մի  նե րը բռնում 
են պո չից, ո ղե րից մե  կի մե ջ տե ղից պո չը կտր վում է, ո րը ցա վի նկատ  մամբ 
պա տաս խան ռեֆ լե քսն է: Մկան նե րի կծկ ման շնոր հիվ հա տած պո չից 
ա րյու նա հո սու թյուն չի լի նում: Պո չը հե տա գայում վե րա կա նգն վում է:

Նկ. 139 Մողեսի արյունատար համակարգը

1. Փորոք,  2. Աջ նախասիրտ,  3. Աորտայի երկու աղեղներ,  4. Ձախ նախասիրտ,  
5. Միջնապատ, 6. Արյան շրջանառության մե ծ շրջան,  7. Արյան շրջանառության 

փոքր շրջան,  8. Թոքեր,  9. Սիրտ

3

2

1 5

4 6

3 7

8
9

Նկ. 140 Մողեսի գլխուղեղը

1. Հոտառական բաժին, 
2. Առջևի ուղեղի մե ծ կիսագունդ, 

3. Միջին ուղեղ, 4. Ուղեղիկ,
5. Երկարավուն ուղեղ, 6. Առջևի ուղեղ, 

7. Տեսողական նյարդ
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 Բազ մա ցու մը և զար գա ցու-

մը: Ի տար բե րու թյուն երկ կեն-
ցաղ նե րի, սո ղուն նե րի բազ մա-
ցու մը և զար գա ցու մը կապ ված 
չէ ջրային մի  ջա վայ րի հետ: 
Սո ղուն նե րի բե ղմն  ա վո րու մը 
ներ քին է: Ա րու նե րը սե րմն  ա-
բջիջ ներ պա րու նա կող սե րմն  ա-
հե ղու կը տե ղա փո խում են է գի 
կոյա նո ցի մե ջ: Սե րմն  ա բջիջ նե-
րը բա րձ րա նում են ձվա տա րով 
և թա փան ցում ձվա բջ ջի մե ջ. 
տե ղի է ու նե նում բե ղմն  ա վո-
րում: Բե ղմն  ա վո րու մի ց հե տո 
զար գա նում են ձվե րը: Սո ղուն-
նե րի ձուն խո շոր է, ծա ծկ ված է 
ա մուր թա ղան թով, հա րուստ է 
սնն դա նյու թե րով: Սո ղուն նե րը 
ձվադ րում են տաք տե ղե րում` 
նե խած աղ բա կույ տե րի կամ 
ա վա զի մե ջ: Սաղ մը զար գա նում 
է ձվում ե ղած սնն դա նյու թե րի 
հաշ վին (նկ. 142): Ձվե րից դուրս 
են գա լիս լի ար ժեք ձևա վոր ված 
օր գա նի զմն  եր: Ո րոշ սո ղուն-
ներ ձվա կեն դա նա ծին են` ձվե-
րը մն ում են ձվա տա րում մի  նչև 
զար գաց ման ա վար տը, և ձա գե-
րը ձվե րից դուրս են գա լիս ան-
մի  ջա պես ձվա դր ման պա հին: 
Կան նաև կու սա ծին (ձուն զար-
գա նում է ա ռա նց բե ղմն  ա վոր-
ման) և կեն դա նա ծին ձևեր (իժ): 
ՀՀ-ում տա րած ված է ժայ ռային 
մո ղես նե րի կու սա ծին 4 տե սակ:

 

Նկ. 141 Ջերմաընկալիչներ

Նկ. 142 Սողունների սաղմի  զարգացումը

1. Սաղմ, 2. Առաջին սաղմն ային թաղանթ,
3. Դեղնուց, 4. Մաշկային թաղանթ,

5. Սաղմ, 6. Առաջին սաղմն ային թաղանթ,
7. Երկրորդ սաղմն ային թաղանթ,

8. Դեղնուցապարկ

1

2
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Հի շե՛ք 

Սո ղուն ներ, եղ ջե րային թե փուկ ներ, եր րո րդ կոպ, կրծ քա վան դակ, աոր տայի 
աջ և ձախ ա ղեղ ներ, մի  զաթ թու, կի սա գն դե րի կե ղև, պայ մա նա կան ռեֆ լե քս, 
ջեր մաըն կա լիչ, պո չի հա տում և վե րա կա նգ նում:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Սո ղուն նե րը ցա մա քային կեն սա կեր պին հար մար վե լու ի՞նչ հատ կա նիշ ներ ու-

նեն:
2. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի սո ղուն նե րի եղ ջե րային ծած կույ թը:
3. Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի սո ղուն նե րի կմախ քը:
4. Ի՞նչ բա ժին նե րից է կա զմ ված մո ղես նե րի ող նա շա րը:
5. Սո ղուն նե րի գլ խու ղե ղի ո՞ր բա ժին նե րն են լավ զար գա ցած:
6. Ինչ պե՞ս են շն չում սո ղուն նե րը:
7. Ա րյան շր ջա նա ռու թյան ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն սո ղուն նե րը: 

Ին չո՞ւ սո ղուն նե րը սառ նա րյուն ներ են:

§38. Սո ղուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը, 

դե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյ ան քում: Հայաս տա նում 

հան դի պող սո ղուն ներ և դրա նց պահ պա նու թյու նը

 Հայտ նի է սո ղուն նե րի մոտ 7 հա զար տե սակ, ո րո նք ընդ գրկ ված են 
չո րս կար գե րում` թե փու կա վոր ներ, կրի ա ներ, կո կոր դի լոս ներ և կն ճի-

թագ լուխ ներ:

Կն ճի թագ լուխ նե րի կար գի մի  ակ տե սա կը հա տե րի ան է (նկ. 143), սո-
ղուն նե րից ա մե  նա պար զա գույ նը: 

Թե փու կա վոր նե րի կա րգ: Թե փու կա վոր նե րն ա մե  նա բազ մա զա նն են 
(մոտ 6 հա զար տե սակ): Այս կար գին են պատ կա նում մո ղես նե րը, օ ձե րը: 
Մո ղես նե րի մաշ կը պատ ված է եղ ջե րային թե փուկ նե րով կամ վա հա նիկ-
նե րով: Մո ղես նե րը բազ մա զան են (գեկ կոն ներ, ա գա մա ներ, կլո րագ լուխ-
ներ, վա րան ներ, քա մե  լե ոն ներ, դեղ նա փո րիկ, օ ձա կե րպ մո ղես, ճար պիկ 
մո ղես) (նկ. 143):

  Գե կոն նե րը փո քր սո ղուն ներ են, լավ մա գլ ցում են ծա ռե րի բնե րի և ժայ-
ռե րի վրա (նկ. 143): Վա րան նե րն ա մե  նա խո շոր մո ղես նե րն են: Ին դո նե-
զի այում ապ րող վա րա նի մա րմն  ի եր կա րու թյու նը 3,5 մ է, իսկ զա նգ վա ծը` 
140 կգ: Քա մե  լե ոն նե րը ծա ռաբ նակ կյ ա նք վա րող, ար ևա դար ձային կեն դա-
նի ներ են: Նրա նց ոտ քե րի մատ նե րը բա ժան վել են եր կու ի րար հա կա դիր 
խմ բե րի, ո րոն ցով քա մե  լե ո նը բռ նում է ծա ռե րի ճյու ղե րից: Ու նակ են փո-

խել ի րե նց մա րմն  ի գույ նը`  հար մար վե լով մի  ջա վայ րի գույ նին: 
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Օ ձեր: Հայտ նի են ա վե լի քան 
2,5 հա զար տե սա կի օ ձեր (նկ. 144): 
Ա մե  նա մե ծ օ ձը Հա րա վային Ա մե -
րի կայի ան տառ նե րում ապ րող 
ա նա կոն դան է (6-10 մ): Լոր տուն և 
վի շա պօ ձը ոչ թու նա վոր օ ձեր են: 
Ի ժը, գյուր զան, կոբ րան կամ ակ-

նո ցա վոր օ ձը թու նա վոր օ ձեր են:
 Թու նա վոր օ ձե րի վե րին ծնո տի 

վրա կան խո ռո չա վոր ա տամն  եր, 
ո րո նց մի  ջով հո սում է թու նա գեղ-
ձե րում ա ռա ջա ցած թույ նը: Թու նա-
գեղ ձե րը ձևա փոխ ված թքա գեղ-
ձերն են (նկ. 145): Ի տար բե րու թյուն 
մո ղես նե րի` օ ձե րի մաշ կա փո խու-
թյու նը կա տար վում է ամ բող ջա-
կան: Մո ղես նե րի և օ ձե րի մաշ կա-
փո խու թյու նը կա տար վում է տա րին 
մի  քա նի ան գամ: 

Օ ձե րը գի շա տիչ ներ են, որ սը 
կուլ են տա լիս ամ բող ջու թյա մբ 
(լոր տու) կամ նա խօ րոք խեղ դում 
(վի շա պօձ), իսկ ո րոշ տե սակ ներ 
թու նա վո րում, սպա նում և ա պա 
նոր կուլ տա լիս (իժ):

 Թու նա վոր օ ձե րի գլ խի վե րին 
մա սը ծա ծկ ված է ան կա նոն դա սա-
վոր ված մա նր թե փուկ նե րով կամ 
վա հա նիկ նե րով, աչ քի բի բը է լիպ-

սա ձև է, պո չը կա րճ է ու փո քր: Ոչ 
թու նա վոր օ ձե րի թե փուկ նե րը մե ծ 
են և ու նեն հա մա չափ դա սա վո-
րու թյուն, բի բը` կլոր, իսկ մար մի  նն 
ան նկատ վե րած վում է պո չի: 

Ան տա ռային տա րա ծք նե րում 
հա ճախ հան դի պում է սո վո րա կան 
ի ժը, ո րը սն վում է մա նր կր ծող-
նե րով, երկ կեն ցաղ նե րով, մո ղես-
նե րով: Նրա նք ծնում են մի  նչև 12 
կեն դա նի ձագ: Ա մե  նա թու նա վոր Նկ. 143 Սողուններ

Հատերիա

Վարան

Քամե լեոն

Դեղնափորիկ

Գեկկոն
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օ ձե րից է գյուր զան, որն ու նի գո րշ գու նա վո րում, կող քե րում` մուգ գծեր: 
Նրա եր կա րու թյու նը մի  նչև 1,6 մ է: 

Կե նտ րո նա կան և Հա րա վային Ա մե  րի կայում ապ րում են շա ռա չուն, 
բո ժո ժա վոր օ ձե րը, ո րո նց գլ խի վրա` քթա նց քնե րի և աչ քե րի ա րան քում 
գտն վում է փո սիկ, ո րը ջեր մու թյան ըն կալ ման հար մա րա նք է:

 Կո կոր դի լոս նե րի մար մի  նը մե ծ է` 1,5-7 մ, գլու խը տա փա կա ցած է, ու նի 
եր կար դունչ, աչ քե րը և քթա նց քնե րը գլ խի մա կե րե սին դուրս են ցց ված, 
ո րի շնոր հիվ կա րող են շն չել և տես նել շր ջա պա տը ջրում սուզ ված վի-
ճա կում: Նրա նց քթա նց քնե րը և ա կան ջի ան ցքե րը փակ վում են փա կան-
նե րով, ու նեն խո շոր, սուր կո նա ձև ա տամն  եր, իսկ լե զուն ամ բո ղջ եր կա-
րու թյա մբ սեր տա ճած է բե րա նի խո ռո չի հա տա կին: Առջ ևի վեր ջույթ նե րն 
ու նեն 5, իսկ հետ ևի նը` 4 մատ ներ, ո րո նց ա րան քում կա լո ղա թա ղա նթ: 
Մաշ կը հա ստ է` ծա ծկ ված խո շոր եղ ջե րային վա հա նիկ նե րով, ո րո նց տակ 
գտն վում են ոսկ րային թի թե ղիկ ներ (նկ. 146): Ի տար բե րու թյուն մյուս սո-
ղուն նե րի՝ կո կոր դի լոս նե րի սիր տը քա ռա խո րշ է: Թո քե րը խո շոր են, ու նեն 
մի ջ նա պա տեր, ո րո նք մե  ծաց նում են թո քե րի մա կե րե սը: Գի շա տիչ ներ 
են, սն վում են ջրային տար բեր կեն դա նի նե րով: Նրա նք ա վա զուտ նե րում 
դնում են մի  քա նի տաս նյակ կրային թա ղան թով պատ ված ձվեր: Ձվա-

Նկ. 144 Օձեր

Նկ. 145 Օձի գլուխը

1. Լեզու, 2. Թունավոր ատամ,
3. Թունավոր գեղձ

Նկ. 146 Ալիգատոր

Գյուրզա

Վիշապօձ

Հնդկական կոբրա 
(ակնոցավոր օձ)

2

3
1
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դ րու մի ց 2-3 ա մի ս ան ց ձվից դուրս է գա լիս ե րի տա սարդ կո կոր դի լո սը, 
ո րը ծնող նե րից տար բեր վում է մի  այն փո քր չափ սե րով: Բազ մա ցու մը կա-
տար վում է ցա մա քում: Ձվից դուրս գա լուց հե տո մայ րը ձա գե րին բե րա-
նով տե ղա փո խում է ջրի մե ջ: Կո կոր դի լոս նե րի մի  սն օգ տա գոր ծում են 
սնն դի, իսկ նրա նց գե ղե ցիկ և դի մաց կուն մաշ կը` կաշ վի ար դյու նա բե րու-
թյան մե ջ:

Կ րի ա նե րի կա րգ: Կրի ա նե րի բնո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը ոսկ րա-

մաշ կային զրա հն է, որն ա ռա ջա ցել է կմախ քի ոս կոր նե րից և մաշ կի ոսկ-
րային թե փուկ նե րից: Այն ու նի պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյուն:

Կ րի ա նե րի տե սո ղու թյու նը և հո տա ռու թյու նը լավ են զար գա ցած, իսկ 
լսո ղու թյու նը` թույլ: Ա տամն  եր չու նեն: Ա տամն  ե րին փո խա րի նում է ծնոտ-
նե րը ծած կող եղ ջե րային կտու ցը:

 Գոյու թյուն ու նեն ցա մա քային, ջրային և կի սաջ րային կեն սա կե րպ 
վա րող կրի ա ներ: Ջրային տե սակ նե րի ոտ քե րի մատ նե րի ա րան քում կա 
լո ղա թա ղա նթ, իսկ ծո վային կրի ա նե րի ոտ քե րը վե րած վել են մաշ կա թա-
թե րի (նկ. 147): Ցա մա քային կրի ա նե րը տա րած ված են բո լոր մայր ցա մաք-
նե րում: 

Կ րի ա նե րը սն վում են բույ սե րով, 
ձկ նե րով, երկ կեն ցաղ նե րով:

Կ րի ա նե րի բե ղմն  ա վո րու մը կա-
տար վում է ցա մա քում, որ տեղ ձվա-
դ րում են: Ցա մա քային կրի ա նե րի 
ձվե րը պատ ված են կրային, իսկ ծո-
վային նե րի նը` մաշ կային թա ղան թով: 
Ձվից դուրս ե կած ձա գե րը 2-3 տա-
րում դառ նում են սե ռա հա սուն: Կրի ա-
նե րն ապ րում են մի  քա նի տաս նյակ, 
իսկ եր բե մն ` մի  նչև 150 տա րի:

Կ րի ա նե րն ու նեն տն տե սա կան 
նշա նա կու թյուն. օգ տա գոր ծում են մի -
սը, ճար պը, ձուն: Ծո վային մի  քա նի 
կրի ա նե րի եղ ջե րա թա ղա նթ նե րն ու-
նեն գե ղե ցիկ գու նա վո րում, ո րի շնոր-
հիվ օգ տա գոր ծվում են զար դեր, պեր-
ճան քի ա ռար կա ներ պատ րաս տե լու 
հա մար:

 Վաղ ան ցյա լում գոյու թյուն են ու-
նե ցել գա զա նա տամ սո ղուն ներ: 
Դրա նք ու նե ցել են մաս նա գի տաց ված 
ա տամն  եր` կտ րիչ ներ, ժա նիք ներ և Նկ. 147 Կրիաներ

Ճահճային կրիա

Ծովային կրիա

Տափաստանային 
կրիա
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սե ղա նա տամն  եր: Ծո վե րում ապ րել են ձկ նա մո ղես նե րը` իխ տի ո զավ րեր: 
Ե ղել են նաև թռ չող մո ղես ներ` պտե րո զավ րեր (նկ. 148): Ան հե տա ցած սո-
ղուն նե րին են պատ կա նում նաև բու սա կեր հս կա բրոն տո զավ րը և գի շա-

տիչ տար բո զավ րը:
 Սո ղուն նե րի նշա նա կու թյու նը: Սո ղուն նե րը հան դի սա նում են կեն սա-

ցե նո զի կար ևոր բա ղադ րա մաս: Սն վում են գյու ղա տն տե սա կան վն ա սա-
տու կր ծող նե րով և մի  ջատ նե րով: Մա րդն օգ տա գոր ծում է ո րոշ օ ձե րի և 
կո կոր դի լոս նե րի մաշ կը:

Կ րի ա նե րի ո րոշ տե սակ ներ հան դի սա նում են ար ևե լյ ան ժո ղո վուրդ-
նե րի հա մար ար ժե քա վոր սնն դա նյութ: Ո րոշ օ ձե րի թույ նից ստա նում են 
դե ղա մի  ջոց ներ: Սո ղուն նե րը կեր են հան դի սա նում թռ չուն նե րի և այլ գի-
շա տիչ կեն դա նի նե րի հա մար (ար ծիվ, աղ վես, ոզ նի):

 Մա րդ կա նց հա մար վտան գա վոր են թու նա վոր օ ձե րը: Մա րդ կա նց խայ-
թե լու դեպ քում ան հրա ժե շտ է տու ժա ծին տալ տաք թեյ և սուրճ և շտապ 
դի մե լ բժշ կի: Բուժ ման ա մե  նաար դյու նա վետ մի  ջո ցը հա կա թու նային (հա-

կաօ ձային) հա տուկ շի ճու կի սրս կումն  է և ա րյան փոխ նե րար կու մը:
 Հայաս տա նում տա րած ված է սո ղուն նե րի շուրջ 53 տե սակ, ո րից 24-ը 

օ ձեր են, այդ թվում` հայ կա կան ի ժը, Դա րևս կու վա հա նագ լուխ ի ժը, ան-

դր կով կա սյան գյուր զան, իսկ կրի ա նե րից` կաս պի ա կան, ճահ ճային և 
մի  ջե րկ րա ծո վային:

 Բազ մա զան են նաև Հայաս տա նում տա րած ված մո ղես նե րը` ժայ-

ռային, ճար պիկ, շեր տա վոր, կով կա սյան ա գա մա, դեղ նա փո րիկ: Ժայ-
ռային մո ղես նե րի ո րոշ պո պու լյ ա ցի ա նե րում (խմ բեր) ա րու ա ռա նձ նյակ-
ներ չեն հան դի պում, այդ մո ղես նե րը բազ մա նում են կու սած նու թյա մբ: 
Այդ բնա գա վա ռում հե տա քր քիր աշ խա տա նք ներ է կա տա րել պրո ֆե սոր 
Ֆ. Դ. Դա նի ե լյ ա նն իր աշ խա տա կից նե րի հետ: 

Այ սօր բազ մա թիվ սո ղուն նե րի սպառ նում է ոչն չաց ման վտան գը (ար-
դյու նա գոր ծա կան սո ղուն ներ և թու նա վոր օ ձեր): Դրան ցից են վա րան նե-
րը, հե ռա վո րար ևե լյ ան կրի ան, մի  ջի նա սի ա կան կոբ րան:

Նկ. 148 Պտերոզավր (1) և իխտիոզավր (2)

1 2
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 Հի շե՛ք

Ձ վա կեն դա նա ծին, ձվա ծին, կեն դա նա ծին և կու սա ծին սո ղուն ներ, թե փու կա-
վոր ներ, կրի ա ներ, կո կոր դի լոս ներ, կն ճի թագ լուխ ներ, գա զա նա տամ սո ղուն-
ներ, ձկ նա մո ղես ներ, թռ չող մո ղես ներ, բրոն տո զա վր, ստե գո ցե ֆալ ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Կա ռուց ված քի ո՞ր հատ կա նիշ նե րով են օ ձե րը տար բեր վում մո ղես նե րից:
2. Բազ մաց ման ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն սո ղուն նե րը հա մե  մա տած 

ձկ նե րի և երկ կեն ցաղ նե րի հետ: 
3. Ի՞նչ թու նա վոր և ոչ թու նա վոր օ ձեր գի տեք:
4. Ին չո՞վ են թու նա վոր օ ձե րը տար բեր վում ոչ թու նա վոր օ ձե րից:
5. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն սո ղուն նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում: Ի՞նչ 

ա նոտ սո ղուն ներ գի տեք:
6. Ի՞նչ ա ռաջ նա հե րթ մի  ջոց ներ կա րե լի է ձեռ նար կել թու նա վոր օ ձի խայ թե լու 

դեպ քում տու ժա ծին օգ նե լու նպա տա կով:

Լրացնել աղյուսակը

Սողունների նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար

Լրացրեք սողուններին վերաբերող աղյուսակը

Օրգաններ և օրգան 

համակարգեր

Կառուցվածքի 

առանձնահատ կությունը

Ֆունկցիան

Տեսողական

Հոտառական

Լսողական

Մարսողական

Շնչառական

Արյունատար

Նյարդային

Բազմացման

Արտազատական
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XVII Թռչունների դաս
   

 Դա սի ընդ հա նուր բնու թա գի րը և դա սա կար գու մը 

Թռ չուն նե րը տա քա րյուն կեն դա նի ներ են: Մա րմն  ի ջեր մաս տի ճա նը 
հաս նում է +420C: Ձմ ռա նը թռ չուն նե րի ջեր մաս տի ճա նն օ դի ջեր մաս տի-
ճա նին կա րող է գե րա զան ցել 60-700C-ով և կախ ված չէ մի  ջա վայ րի ջեր-
մաս տի ճա նից:

Թռ չուն նե րի առջ ևի վեր ջույթ նե րը ձևա փոխ վել են թևե րի, սիր տը քա-
ռա խո րշ է, ու նեն լավ զար գա ցած թո քեր, մար մի  նը ծա ծկ ված է փե տուր-

նե րով, մաշ կը զուրկ է գեղ ձե րից, բազ մա նում են ցա մա քում: Սո ղուն նե րի 
հա մե  մա տու թյա մբ ու նեն լավ զար գա ցած նյար դային հա մա կա րգ:

Թռ չուն նե րը հար մար վել են տար բեր է կո լո գի ա կան պայ ման նե րի:
 Հայտ նի է թռ չուն նե րի ա վե լի քան 8 հա զար տե սակ, ո րո նք մի  ա վոր-

վում են 3 հիմն  ա կան խմ բե րում` ող նու ցա վոր ներ (թռ չո ղն եր), ա նող նու-

ցա վոր ներ (վա զող ներ), լո ղա ցող ներ կամ պի նգ վին ներ:

§39. Թռ չուն նե րի  կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Կմախ քը և մկ ա նուն քը 

Ար տա քին կա ռուց ված քը: Թռ չուն նե րի մար մի  նը կա զմ ված է ոչ մե ծ 
գլ խից, եր կար, շար ժուն պա րա նո ցից, կլո րա վուն կամ ձվա ձև ի րա նից և 
վեր ջույթ նե րից:

Թռ չուն նե րի մաշ կը բա րակ է, զուրկ է գեղ ձե րից, բա ցա ռու թյա մբ պո-
չու կային գեղ ձի, ո րը հատ կա պես լավ է զար գա ցած ջրա լող թռ չուն նե րի 
մոտ: Այդ գեղ ձի ար տադ րան քով թռ չուն նե րն օ ծում են իրենց փե տուր նե-
րը և չեն թրջ վում: Ծնոտ նե րը ձևա փոխ վել են եղ ջե րա վոր կտու ցի: Այն 
կա զմ ված է վեր նակ տու ցից և են թակ տու ցից: Կտու ցի ձևը և մե  ծու թյու նը 
բազ մա զան է, ո րը հա մա պա տաս խա նում է նրա նց սն ման ա ռա նձ նա հատ-
կու թյուն նե րին (նկ. 149): Կտու ցի մի  ջո ցով թռ չուն նե րը կեր են հայ թայ-
թում, բույն շինում, պա շտ պան վում թշ նա մի  նե րից: Վեր նակ տու ցի հիմ-
քում գտնվում են քթա նց քնե րը (նկ. 150): Թռ չուն նե րն ա տամն  եր չու նեն, 
ուստի նրանց գլուխները թեթև են, ինչը նույնպես նպաս տում է թռիչ քին: 
Գլ խի կող քե րին տե ղա վոր ված են խո շոր աչ քե րը, որոնք, բա ցի վե րին և 
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ստո րին կո պե րից, ու նեն նաև 
եր րո րդ կոպ` թար թող թա ղա նթ: 
Գլ խի վրա են գտնվում նաև լսո-
ղա կան անց քե րը: Թռ չուն նե րի 
մար մի  նը ծա ծկ ված է փե տուր նե-
րով, իսկ ոտ քե րի ստո րին մա սը` 
կրն կա թա թը և մատ նե րը զուրկ 
են փե տուր նե րից, ծա ծկ ված են 
եղ ջե րային թե փուկ նե րով, մատ-
նե րի ծայ րե րն ու նեն ճի րան ներ:

 Փե տուր նե րն ըստ կա ռուց-
ված քի և կա տա րած ֆունկ ցի այի 
բազ մա զան են: Տար բե րում են 
ուր վագ ծային փե տուր ներ, աղ-

վա փե տուր ներ և բմ բուլ: Ուր-
վագ ծային փե տուր նե րը նույն-

պես բազ մա զան են, տար բեր վում են ուր վագ ծային թա փա փե տուր ներ, 

ղե կա փե տուր ներ և ծած կա փե տուր ներ: Ուր վագ ծային փե տուր նե րը 
կազմ ված են սնա մե ջ բնից և բնի եր կու կող քե րին տե ղա վոր ված թի-
թե ղան ման հով հար նե րից (նկ. 151): Բու նը կա զմ ված է ա ռա նց քից, ո րին 
մի  ա նում են հով հար նե րը: Հով հար նե րը կա զմ ված են ա ռա նց քից դուրս 
ե կող ա ռա ջին կար գի քիս տե րից, ո րոն ցից դուրս են գա լիս երկ րո րդ կար-
գի քիս տե րը (նկ. 152): 

Այդ պի սի կա ռուց ված քը փե տու րը դա րձ նում է ճկուն, թե թև և օ դի հա-
մար գրե թե ան թա փա նց:

 Թա փա փե տուր նե րը գտն վում են նա խա բա զ կի և դաս տա կի վրա, ո րո նք 
գոյացնում են թևե րի մա կե րե սը, իսկ ղե կա փե տուր նե րը հով հա րա ձև դա-

Նկ. 149 Կտուցների ձևեր

1. Թութակի,  2. Կոլիբրիի,  3. Արծվի,  
4. Բադի, 5. Ձկնկուլի

Նկ. 150 Աղավն ու արտաքին կառուցվածքը

ա. 1. Գլուխ, 2. Պարանոց,  3. Թևեր,  4. Պոչ, 5. Կրնկաթաթ,  6. Մատներ,  7. Ոտք
բ. 1. Ենթակտուց,  2. Լեզու,  3. Վերնակտուց, 4. Քթանցքեր,  5. Լսողական անցք
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սա վոր ված են պո չի վրա: Ուր վա-
գծային փե տուր նե րի տակ գտն վում 
են աղ վա փե տուր նե րը: Դրա նք թռ-
չուն նե րի մար մի  նը պա շտ պա նում 
են սառ չե լուց` կա տա րելով ջեր մա-
կար գա վո րիչ ֆունկ ցի ա: Թռ չուն-
նե րն ու նեն նաև, այս պես կոչ ված, 
բմ բուլ, որը թե լան ման կամ փա-
փուկ քիս տե րի փն ջի տե սքի է:

Թռ չուն նե րին հատ կան շա կան է 
փետ րա փո խու թյու նը:

Կ մախ քը և մկ ա նուն քը: Թռ-
չուն նե րի կմախ քը կա զմ ված է գլ-

խի, ի րա նի և վեր ջույթ նե րի բա-
ժին նե րից: Կմախ քի ոս կոր նե րն 
ա մուր են և թե թև: Դրա նց մի  մա-
սը սնա մե ջ է և լց ված է օ դով: Լավ 
են զար գա ցած թռ չուն նե րի գան գի 
ու ղե ղային բա ժի նը` գան գա տու փը 
և ակ նա կա պիճ նե րը: Ող նա շա րը 
կա զմ ված է պա րա նո ցային, կրծ-

քային, գոտ կային, սր բա նային և 
պո չային բա ժին նե րից: Պա րա նո-
ցը կա զմ ված է 9-25 մի  մյա նց հետ 
մի  ա ցած շար ժուն ո ղե րից: Թռ չուն-
նե րը կա րող են գլու խները շր ջել 
1800-ով, իսկ բվե րը` նույ նի սկ 
270Օ-ով: Կրծ քային բաժ նի ո ղե րը 
սեր տա ճել են մի  մյա նց: Դրա նց են 
ամ րա ցած կո ղե րը (նկ. 153):

Յու րա քան չյուր կող կա զմ ված է 
մի  մյա նց հետ հո դա վոր ված երկու 
մասից` վե րին մա սը շար ժուն ձևով 
մի  ա ցած է ող նա շա րին, իսկ ստո-
րին մա սը` կր ծո սկ րին: Գոտ կա տե-
ղի և սր բա նի ո ղե րը նույն պես սեր տա ճած են և ի րա նի հա մար հու սա լի 
հե նա րան են: Ժա մա նա կա կից թռ չուն նե րի մե ծ մա սի կր ծո սկրն ու նի ող-

նուց, ո րի աջ և ձախ կող մե  րից ամ րա ցած են թռիչ քին մաս նակ ցող կրծ-
քամկ  ան նե րը: Թռ չուն նե րի ի րա նի ո ղե րը սակավաշարժ են, ուստի ա մուր 
հե նա րան են թևե րի հա մար: Սր բո սկրն ա ռա ջա ցել է գոտ կային, սր բա-

Նկ. 151 Փետուրների տեսակները

1. Բմբուլ,  2. Աղվափետուր,  
3. Ուրվագծային  ծածկող փետուր,  

4. Ուրվագծային թափահարող փետուր  
ա. Բուն,  բ. Առանցք,  գ. Հովհարներ
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Նկ. 152 Հովհարների կառուցվածքը

1. Առանցք,  2. Առաջին կարգի քիստեր,
3. Երկրորդ կարգի քիստեր
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3
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նային և պո չային մի  քա նի ո ղե րի սեր տա ճու մի ց: Սր բո սկ րին սեր տա ճել 
են նաև 3 զույգ կոն քո սկ րեր: Ող նա շա րի պո չային մա սը կա զմ ված է 6-9 
սեր տա ճած ո ղե րից, այն վեր ջա նում է պո չու կի ոսկ րով, ո րին ամ րա նում 
են պո չի փե տուր նե րը: 

Ա ռջ ևի վեր ջույթ նե րի գո տին կա զմ ված է ե րեք զույգ ոսկ րե րից` կտ ց-

ոս կ րից, թի ա կո սկ րից և ան րակ նե րից: Ան րակ նե րն առջ ևի ծայ րով մի -
ա ցած են մի  մյա նց և ա ռա ջաց նում են ա ղեղ: Առջ ևի վեր ջույթ նե րի` թևե-
րի կմախ քը կա զմ ված է բա զու կո սկ րից, նա խա բազ կի եր կու ոսկ րե րից` 

ճա ճանչ ո սկ րից և ար մուն կո սկ րից, դաս տա կի մի  քա նի ոսկ րե րից և ե րեք 
թեր զար գա ցած մատ նե րից, ո րոն ցից լավ է զար գա ցած մի  ջին` 3-րդ մա-
տը: Նա խա դաս տա կի և դաս տա կի մի  քա նի ոսկ րեր մի  ա ձուլ վել են, ո րին 
ամ րա ցել են թա փա փե տուր նե րը (նկ. 154): 

Նկ. 153 Թռչունի 
կմախքը

1. Ստորին ծնոտ, 
2. Վերին ծնոտ, 
3. Գանգ, 
4. Ողնաշարի      
պարանոցային բաժին, 
5. Անրակներ, 
6. Կտցոսկր, 
7. Թիակ, 
8. Բազուկ, 
9. Նախաբազուկ, 
10. Ճարմանդ, 
11. Մատոսկրեր, 
12. Կողեր, 
13. Կրծոսկր, 
14. Ողնուց, 
15. Սրբան, 
16. Ողնաշարի 
պոչային բաժին, 
17. Պոչոսկր, 
18. Ազդր, 
19. Սրունք, 
20.Կրնկաթաթ, 
21. Մատոսկրեր
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Ետ ևի վեր ջույթ նե րի գո տին` կոն քը, կա զմ ված է 3 զույգ սեր տա ճած 
ոսկ րե րից: Կոն քո սկ րե րի կող քե րին կան հո դա փո սիկ ներ, ո րո նց շար-
ժուն ձևով հո դա վոր ված են հետ ևի վեր ջույթ նե րը: Հետ ևի վեր ջույթ նե րի 
կմախ քը կա զմ ված է ազդ րո սկ րե րից, եր կու մի  ա ձույլ սրուն քի ոսկ րե րից, 
կրն կա թա թից և մատ նե րից: Թռ չուն նե րի ոտ քե րն ու նեն չո րս մատ ներ, 
ո րոն ցից 3-ը ուղղ ված են դե պի ա ռաջ, մե  կը` ետ (նկ. 153):

Թռ չուն նե րն ու նեն լավ մաս նա գի տաց ված մկ ան ներ, ո րո նք ա պա հո-
վում են բա րդ շար ժումն  ե րը և թռիչ քը: Մկան նե րի հիմն  ա կան զա նգ վա-
ծը կազ մում են կր ծո սկ րին և բա զ կին ամ րա ցած 2 մե ծ կրծ քամկ  ան նե րը, 
ո րո նք կազ մում են մա րմն  ի զա նգ վա ծի 1/5 մա սը:

Կրծ քի մե ծ մկ ան նե րի ֆունկ ցի ան թռ չուն նե րի թևե րի ի ջե ցումն  է: Կրծ-
քի մե ծ մկ ան նե րի տակ գտն վում են ան հա մե  մատ փո քր են թան րա կային 
մկ ան նե րը, ո րո նք մաս նակ ցում են թևե րի բա րձ րաց մա նը: Լավ են զար-
գա ցած նաև թռ չուն նե րի հետ ևի վեր ջույթ նե րի` ոտ քե րի մկ ան նե րը:

 Հի շե՛ք 

Ող նու ցա վոր, ա նող նուց և լո ղա ցող թռ չուն ներ, ուր վագ ծային փե տուր ներ, աղ-
վա փե տուր ներ և բմ բուլ, թա փա փե տուր ներ, ղե կա փե տուր ներ, կր ծո սկր, ող-
նուց, ճա ճան չո սկր, արմունկոսկր:

Նկ. 154  ա. Թևերի բարձրացման և իջեցման մե խանիզմը

1. Բազուկ,  2. Թիակ,  3. Կտցոսկր,  4. Կրծոսկր,  5. Կրծքի մե ծ մկ ան,  
6. Կրծքի փոքր մկ ան,  7. Ողնուց

 բ. Աղավն ու թևի կառուցվածքը  

1. Բազուկ,  2. Նախաբազուկ,  3. Դաստակ, 4. Առաջնային թափափետուր, 
5. Երկրորդային թափափետուր
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 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ար տա քին կա ռուց ված քի ո՞ր ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով են թռ չուն նե րը 

նման  սո ղուն նե րին:
2. Փե տուր նե րի ի՞նչ տի պեր են հատ կան շա կան թռ չուն նե րին:
3. Կա ռուց ված քի ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով է թռ չուն նե րի կմախ քը հար-

մար ված թռիչ քին:
4. Թռ չող թռ չուն նե րի ո՞ր մկ ան նե րն են հատ կա պես լավ զար գա ցած:

§40. Թռ չուն նե րի  կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

 Մար սո ղա կան և ար տա զա տա կան հա մա կար գե րը: Թռ չուն նե րի մար-
սո ղա կան հա մա կար գը կա զմ ված է բե րա նից, կլա նից, կե րակ րա փո ղից, 

ստա մոք սից, ա ղի նե րից և մար սո ղա կան գեղ ձե րից: Բե րա նում գտն վում 
է շար ժուն լե զուն, թքա գեղ ձե րը ոչ բո լոր թռ չուն նե րի մոտ են զար գա ցած: 
Հա տի կա կեր թռ չուն նե րի (ա ղավն  ի, հավ) եր կար կե րակ րա փո ղի ստո րին 
մա սը լայ նա ցած է և ա ռա ջաց նում է կտ նա ռք, ո րում սնուն դը հա վաք վում, 
փափ կում է, և կա տար վում է նախ նա կան մար սու մը: Բազ մաց ման շր ջա-
նում ա ղավն  ի նե րի կտ նառ քի պա տե րից ար տա դր վում է մա ծու ցիկ նյութ` 
«կա թ», ո րով նրա նք կե րակ րում են ձա գե րին:

 Կե րակ րա փո ղի շա րու նա կու թյու նը կազ մում է երկ խո րշ ստա մոք սը` 
գեղ ձային և մկ ա նային: Գեղ ձային բաժ նում սնուն դը են թա րկ վում է մար-
սո ղա կան գեղ ձե րի կող մի ց ար տա զատ ված մար սո ղա կան հյու թե րի ազ-
դե ցու թյա նը: Մկա նային ստա մոք սը հա ստ պա տեր ու նե ցող, ներ սից եղ-
ջե րա պատ օր գան է, ո րում սնուն դը տրոր վում է այն տեղ գտն վող փոք րիկ 
քա րե րի մաս նակ ցու թյա մբ, վե րած վում է շի լայան ման զա նգ վա ծի, ա պա 
ան ցնում ա ղի ներ: Ա ղի նե րը կա զմ ված են 2 բաժ նից` բա րակ և ու ղիղ 

ա ղի նե րից: Բա րակ ա ղի նե րի առջ ևի մա սը տաս ներ կու մատ նյա ա ղին է 
(նկ. 155): Բա րակ ա ղի նե րի մե ջ են բաց վում են թաս տա մոք սային գեղ ձից 

և լյ ար դից ե կող ծո րան նե րը: Ու ղիղ ա ղին կա րճ է և բաց վում է կոյա նո ցի 
մե ջ: Ա ղի նե րում ար տա թո րան քը չի կու տակ վում, թռ չուն նե րը հա ճախ են 
ար տա թո րում, որ պես զի մար մի  նը թե թև լի նի:

Թռ չուն նե րի մար սո ղու թյու նը շատ ա րագ է կա տար վում: Մեծ քա նա-
կու թյա մբ սնն դի օգ տա գոր ծու մը, ա րագ մար սո ղու թյու նը թռ չուն նե րին 
ա պա հո վում են ան հրա ժե շտ քա նա կու թյա մբ սնն դա նյու թե րով:

Շն չա ռա կան հա մա կար գը: Թռ չուն նե րի շն չա ռա կան հա մա կար գը 
կազ մ ված է քթա նց քնե րից, կո կոր դից, շն չա փո ղից, բրո նխ նե րից և թո-

քե րից: Շն չա փո ղի ստո րին մա սում տե ղա վոր ված է թռ չուն նե րի ձայ նային 
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ա պա րա տը: Շն չա փո ղը բա ժան վում է եր կու բրո նխ նե րի, ո րո նք թա փան-
ցում են թո քեր: Բրո նխ նե րը թո քե րում ճյու ղա վոր վում են և ա ռա ջաց նում 
երկ րոր դային բրո նխ նե րի խիտ ցա նց, ո րո նք ա վա րտ վում են փակ ծայ-
րե րով, նր բա գույն ար տափ քում-
նե րով: Վեր ջին նե րս պատ ված 
են ա րյու նա տար մա զա նոթ նե րի 
ցան ցով, որ տեղ էլ կա տար վում 
է գա զա փո խա նա կու թյու նը:

Բ րո նխ նե րի մի  մա սը դուրս 
է գա լիս թո քե րի սահ ման նե րից 
և ա ռա ջաց նում օ դա պար կեր 
(նկ. 156): Օ դա պար կե րը տե ղա-
վոր ված են ներ քին օր գան նե-
րում և նուրբ ճյու ղա վոր վե լով 
թա փան ցում են սնա մե ջ ոսկ րե-
րի, մաշ կի տակ և մկ ան նե րի մի -
ջև: 

Օ դա պար կե րը թեթ ևաց նում 
են թռ չուն նե րի մար մի  նը, թռիչ-
քի ժա մա նակ պա շտ պա նում են 
ներ քին օր գան նե րը գեր տա քա-
ցու մի ց և մաս նակ ցում են շն չա-
ռու թյա նը: Օ դա պար կե րը մաս-
նակ ցում են նաև թռ չուն նե րի 
օր գա նիզ մի ց ջրի գո լոր շի աց մա-
նը, ին չը չի կա րող կա տար վել 
նրա նց չոր մաշ կից և փետ րա-
ծած կից:

Թռ չուն նե րի նե րշն չու մը և ար -
տա շն չու մը կա տար վում է կրծոս -
կ րի իջ նե լու և բա րձ րա նա լու 
շնոր հիվ: Երբ կր ծո սկրն իջ նում է, 
կրծ քա վան դա կի ծա վա լը մե  ծա-
նում է` օ դը թա փան ցում է թո քեր: 
Կր ծո սկ րը բա րձ րա նա լու դեպ-
քում կրծ քա վան դա կի ծա վա լը 
փոք րա նում է, թո քե րում գա զա-
փո խա նա կու թյան են թարկ  վ ած 
օ դը մտ նում է բրո նխ ներ և հե-
ռա նում օր գա նիզ մի ց, իսկ թռիչ-

Նկ. 155 Մարսողության և 
արտազատական համակարգերը

1. Լյարդ,  2. Ենթաստամոքսային գեղձ, 
3. Կտնառք,  4. Կերակրափող, 

5. Բերանի խոռոչ,  6. Ստամոքս,  7. Աղի, 
8. Երիկամ, 9. Կոյանոց

Նկ. 156 Շնչառական համակարգը

1. Օդապարկեր,  2. Շնչափող, 
3. Ձայնային ապարատ,  4. Թոքեր 
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քի ժա մա նակ թևե րը բա րձ րա նա լիս օ դա պար կե րը լայ նա նում են, օ դը 
թա փան ցում է թո քեր և ա պա` օ դա պար կեր, իսկ թևե րն ի ջեց նե լիս օ դա-
պար կեր թա փան ցած և գա զա փո խա նա կու թյան չեն թա րկ ված օ դը մտ-
նում է թո քեր և են թա րկ վում գա զա փո խա նա կու թյան: Օ դա պար կե րում 
գա զա փո խա նա կու թյուն չի կա տար վում: Թռ չուն նե րին հատ կան շա կան է 
կրկ նա կի շն չա ռու թյու նը, այն է` ա րյու նը թթ ված նով հա րս տա նում է կրկ-
նա կի ան գամ` նե րշնչ ման և ար տա շնչ ման ըն թաց քում, երբ օ դա պար կե-
րից օ դը դուրս գա լու ժա մա նակ կր կին ան ցնում է թո քե րով: 

Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Թռ չուն նե րի սիր տը քա ռա խո րշ է. կա զմ-
ված է եր կու նա խա սր տե րից և մի  մյան ցից մի ջ նա պա տով բա ժան ված եր-
կու փո րոք նե րից: Սր տի աջ և ձախ կե սե րը մի  մյա նց հետ չեն հա ղոր դակ-
ց վում` զար կե րա կային և ե րա կային ա րյու նը չի խա ռն վում: Սր տի ձախ 
փո րո քից զար կե րա կային ա րյու նը գնում է մա րմն  ի բո լոր օր գան նե րը և 
հյուս վա ծք նե րը, իսկ աջ փո րո քից դե պի թո քեր` ե րա կային ա րյուն:

 Թո քային ե րակ նե րով զար կե րա կային ա րյու նը թափ վում է ձախ նա-
խա սի րտ և ա պա ձախ փո րոք: Ձախ փո րո քից դուրս է գա լիս աոր տայի աջ 

ա ղե ղը (թռ չուն նե րի աոր տայի ձախ ա ղե ղը վե րա ցել է), ո րը ճյու ղա վոր-
վե լով զար կե րա կային ա րյուն է մա տա կա րա րում բո լոր օր գան նե րին (նկ. 
157): Բջիջ նե րում և հյուս վա ծք նե րում կա տար վում է գա զա փո խա նա կու-

Նկ. 157 

ա. Արյունատար համակարգ 

1. Արյան շրջանառության փոքր շրջան,  2.  Քառախորշ սիրտ, 
3. Արյան շրջանառության մե ծ շրջան 

բ. Սիրտ
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թյուն: Զար կե րա կային ա րյու նից բջիջ նե րին և հյուս վա ծք նե րին են անց-
նում թթ վա ծի նը և սնն դա նյու թե րը, իսկ ած խաթ թու գա զը և ոչ պի տա նի 
նյու թե րը` ա րյան մե ջ: Զար կե րա կային ա րյու նը փո խա րկ վում է ե րա կային 
ա րյան, հա վաք վում է խո շոր ե րակ նե րի մե ջ և վե րա դառ նում աջ նա խա -
սիրտ և ա պա աջ փո րոք: Աջ փորոքից թո քային զար կե րակ նե րով ե րա-
կային ա րյունն ուղղ վում է դե պի թո քեր: Թո քե րում կա տար վում է գա-
զա փո խա նա կու թյուն` ե րա կային ա րյու նը վե րած վում է զար կե րա կային 
ա րյան և, ինչ պես նշ վեց, թո քային ե րակ նե րով թափ վում է ձախ նա խա-
սի րտ:

Թռ չուն նե րի սր տի կծ կումն  ե րի հա ճա խա կա նու թյու նը շատ բա րձր է: 
Հան գի ստ վի ճա կում թռ չուն նե րի սր տի կծ կումն  ե րի թի վը 1 րո պե ում տա-
տան վում է 200-300-ի, իսկ թռիչ քի ժա մա նակ` 400-500-ի սահ ման նե րում: 
Ա վե լին` խա ծկ տի կի սիր տը 1 րո պե ում կծկ վում է 730 ան գամ, այն դեպ-
քում, երբ գոր տի սիր տը 1 րո պե ում կծկ վում է 40-50 ան գամ:

Թռ չուն նե րի ար տա զա տա կան օր գան նե րը ե րի կամն  ե րն են, ո րո նք 
տե ղա վոր ված են կոն քա գո տու խո րա ցումն  ե րում (նկ. 155): Ե րի կամն  ե րում 
ա ռա ջա ցած մե  զը եր կու մի  զա ծո րան նե րով թափ վում է կոյա նո ցի մե ջ և 
ար տա թո րան քի հետ մի  ա սին հե ռա նում: Թռ չուն նե րը մի  զա պա րկ չու նեն, 
ո րը նույն պես նպաստում է քա շի թեթ ևաց մանը:

Թռ չուն նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան մա կար դա կը, հա մե  մա տած սո-
ղուն նե րի հետ, շատ բա րձր է: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նց կա ռուց-
ված քի, շն չա ռու թյան, ա րյան շր ջա նա ռու թյան և սնն դի մա րս ման ա րա-
գու թյա մբ: Օր գա նա կան նյու թե րի օք սի դաց ման հաշ վին շատ է ներ գի ա է 
ան ջատ վում, ո րը ծա խս վում է մկ ան նե րի կծկ ման, մյուս օր գան նե րի աշ-
խա տան քի, ինչ պես նաև մա րմն  ի բա րձր ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման 
հա մար: 

 Նյար դային հա մա կար գը և զգայա րան նե րը: Թռ չուն նե րի նյար-
դային հա մա կար գը կա զմ ված է գլ խու ղե ղից, ող նու ղե ղից և դրան ցից 
դուրս ե կող նյար դե րից: Գլ խու ղե ղը կա զմ ված է 5 բա ժին նե րից` առջ ևի, 
մի  ջա կա, մի  ջին, եր կայ նա ձիգ ու ղեղ նե րից և ու ղե ղի կից: Լավ են զար-
գա ցած թռ չուն նե րի առջ ևի ու ղե ղը, մի  ջին ու ղե ղը և ու ղե ղի կը, ո րոնցով 
և պայ մա նա վոր ված են նրա նց բա րդ վար քա գի ծը և շար ժումն  ե րը` թռիչ-
քը: Բույն պատ րաս տե լը, թուխս նս տե լը, սե րն դի խնամ քը, չուն և գաղ թը  
բա րդ վար քագ ծի դրս ևո րում են, ո րո նք կապ ված են գլ խու ղե ղի կեղ ևի 
զար գաց ման հետ (նկ. 158): Մի ջին ու ղե ղի զար գա ցու մը պայ մա նա վո-
րում է տե սո ղու թյան կա տա րե լա գոր ծու մը, իսկ ու ղե ղի կի զար գա ցու մը` 
թռիչ քի ժա մա նակ բա րդ շար ժումն  ե րի կոոր դի նա ցի ան և հա վա սա րա-
կշ ռու թյու նը:
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Թռ չուն նե րի լսո ղու թյան օր գա նը կա զմ ված է մի  ջին և ներ քին ա կան-
ջից: Նրանք ու նեն գու նա վոր տե սո ղու թյուն և մի  մյա նց հետ հա ղոր դա կց-
վում են նաև ձայ նային ազ դան շան նե րով:

Թռ չուն նե րն ու նեն նաև հո տա ռու թյան և հա մի  զգայա րան ներ, օժտ-
ված են տա րա ծա կան կո ղմն  ո րոշ ման բա րձր հատ կու թյա մբ:

 Հի շե՛ք

Կտ նա ռք, գեղ ձային և մկա նային ստա մո քս, օ դա պար կեր:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1. Շն չա ռու թյան ի՞նչ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով են օժտ ված թռ չուն նե րը:
2. Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի թռ չուն նե րի սիր տը:
3.  Ի՞նչ բա ժին նե րից է կա զմ ված թռ չուն նե րի ստա մոք սը:
4. Ի՞նչ դեր են կա տա րում օ դա պար կե րը թռ չուն նե րի կյան քում:
5. Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի թռ չուն նե րի նյար դային հա մա կար գը և ին չո՞վ է տար-

բեր վում սո ղուն նե րի նյար դային հա մա կար գից:
6. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված թռ չուն նե րի բա րդ վար քա գի ծը:

Նկ. 158 Թռչունների նյարդային համակարգը

ա. Ընդհանուր կառուցվածքը

1. Գլխուղեղ, 2. Ողնուղեղ, 3. Ծայրամասային նյարդային համակարգ

բ. Գլխուղեղ

1. Առջևի ուղեղ, 2. Միջակա ուղեղ, 3. Միջին ուղեղ, 4. Ուղեղիկ, 5. Երկարավուն ուղեղ
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§41. Թռ չուն նե րի բազ մա ցու մը և զար գա ցու մը 

Թռ չուն նե րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են: Լավ է ար տա հայտ ված սե-
ռա կան դի մոր ֆիզ մը (էգի և արուի արտաքին տարբերությունը),  ա րու-
նե րն ա վե լի խո շոր են և ու նեն վառ գու նա վո րում: Ա րու նե րի սե ռա կան 
հա մա կար գը կա զմ ված է սե րմն  ա րան նե րից և սե րմն  ա տար նե րից, ո րոնք 
բաց վում են կոյա նո ցի մե ջ: Է գե րի սե ռա կան հա մա կար գը կա զմ ված է 
ձախ ձվա րա նից և ձվա տա րից: Աջ ձվա րա նը և ձվա տա րը զար գա ցած 
չեն, ին չը թեթ ևաց նում է թռ չուն նե րի մար մի  նը և նպաս տում թռիչ քին: 
Ձվա դր ման շր ջա նում բո լոր ձվե րը մի  ա ժա մա նակ չեն հա սու նա նում:

Թռ չուն նե րի բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է: Այն տե ղի է ու նե նում ձվա տա-
րի սկզբ նա մա սում: Բե ղմն  ա վոր ված ձվաբ ջի ջն ընկ նում է ձվա տա րի մե ջ 
և ձվա տա րի պա տե րի կծ կումն  ե րի շնոր հիվ շա րժ վում է դե պի կոյա նոց: 
Ձվա տա րի պա տե րը հա րուստ են գեղ ձե րով: Դրա նով ան ցնող ձուն ծածկ -
վում է սպի տա կու ցի հա ստ շեր տով և այլ թա ղա նթ նե րով: Բե ղմն  ա վո րու-
մի ց հե տո սկս վում է սաղ մի  զար գա ցու մը: Ձվի կե նտ րո նում գտն վում է 
դեղ նու ցը: Դեղ նու ցի վե րին մա սում գտն վում է սա ղմն  ային սկա վա ռա կը: 
Դեղ նու ցը ձվի թա ղան թին ամ րա ցած է կա խան նե րով: Դեղ նու ցի ստո-
րին մա սն ա վե լի ծա նր է, և կա խան նե րի մաս նակ ցու թյա մբ սա ղմն  ային 
սկա վա ռա կը մի  շտ գտն վում է վեր ևում: Դեղ նուցն իր մե ջ պա րու նա կում 
է մե ծ քա նա կու թյա մբ պա շա րա նյու թեր, ո րո նք ան հրա ժե շտ են սաղ մի  
զար գաց ման հա մար: Դեղ նու ցին շր ջա պա տում է սպի տա կու ցի  հա ստ 
շե րտ, ո րը ծա ծկ ված է են թակ ճե պային թա ղան թով և կրային կճե պով 

(նկ. 159): Են թակ ճե պային թա ղան թը ձվի բութ մա սում կճե պից մա սամբ 
հե ռա ցած է և ա ռա ջաց նում է օ դա խո րշ: Սպի տա կու ցային թա ղան թը 
պա շտ պա նում է սաղ մը և հա-
մար վում է ջրի պա շար: Կճե պը 
ծա կոտ կեն է, ո րի մի  ջով տե ղի 
է ու նե նում գա զա փո խա նա կու-
թյուն սաղ մի  և մի  ջա վայ րի մի  ջև: 
Կճե պն ար տա քի նից ծա ծկ ված 
է նուրբ վե րկ ճե պային թա ղան-
թով, ո րը ձուն պա շտ պա նում 
է ման րէ նե րի թա փան ցու մի ց: 
Ձվադ րու մի ց ա ռաջ շատ թռ չուն-
նե րի ձվեր ձվա տար խո ղո վա-
կում ծա ծկ վում են ներ կա նյու-
թով: Թռ չուն նե րի ձվե րի գույ նը 
բազ մա զան է (նկ. 160):

Նկ. 159 Թռչունների ձվի կառուցվածքը

1. Սպիտակուց,  2. Կախաններ,  3. Դեղնուց, 
4. Սաղմն ային սկավառակ, 

5. Դեղնուցաթաղանթ,  6. Օդախորշ, 
7. Ենթակճեպային  թաղանթ,  8. Կճեպ
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 Բազ մաց ման շր ջա նում ա րա գիլ-
նե րը, կա րապ նե րը, գի շա նգղ նե րը, 
տա ռեղ նե րը մշ տա կան զույ գեր են 
կազ մում, իսկ սո խակ նե րը, կեռ նե-
խը, կռն չան բա դը` մի  այն մե կ սե-
զո նում: Ո րոշ թռ չուն ներ զույ գեր 
չեն կազ մում, հա ճախ մե կ ա րուն 
ու նե նում է մի  քա նի էգ: Ձվե րը 
դնում են հա տուկ պատ րաս տած 
բնե րում (նկ. 161): Բաց բնե րում 
ձվադ րող թռ չուն նե րի ձուն գու-
նա վոր ված է, ձվե րի վրա թուխս 
նս տող թռ չուն նե րն ու նեն հո վա-
նա վո րող գու նա վո րում, իսկ փակ 
բնե րում ձվադ րող նե րի ձուն բաց 
գույ նի է: Կկուն ձուն դնում է տար-
բեր թռ չուն նե րի բնե րում: Ձվա-
դրու մի ց հե տո սաղ մի  զար գա ցումն  
ըն թա նում է թռ չու նի օր գա նիզ մի ց 
դուրս 38-39,50C ջերմաստիճանի 
տակ գտնվող խո նա վու թյան պայ-
ման նե րում, երբ ձվե րի վրա թռ-
չուն նե րը թուխս են նս տում 

(նկ. 162): Թխ սում են ո րոշ թռ չուն-
նե րի մի  այն է գե րը կամ ա րու նե րը, 
իսկ կան տե սակ ներ, որ թխ սում են 
և՛ ա րու նե րը, և՛ է գե րը` ո րո շա կի հեր-
թա փո խով: Կան թռ չուն ներ, որ չեն 
թխ սում: Օ րի նակ` աղ բա հա վե րն 
ի րե նց ձվե րը դնում են փտող բու-
սա կան մն ա ցո րդ նե րի մե ջ: Սաղ-
մը զար գա նում է այդ ըն թաց քում 
ան ջատ ված ջեր մու թյան հաշ վին 
(նկ. 163):

Ձ վում սաղ մի  զար գա ցումն  
ա վա րտ վե լուց հե տո ճու տը կտու ցի 
ծայ րին գտն վող եղ ջե րային թմ բի-
կի օգ նու թյա մբ կոտ րում է ձվի կճե-
պը և դուրս գա լիս նրա նից:

Ձ վից դուրս գա լուց հե տո սկս-

Նկ. 160 Թռչունների ձվերի 
բազմազանությունը

Նկ. 161 Թռչունների բների 
տարբեր տիպեր
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վում է թռ չուն նե րի հետ սա ղմն  ային 

զար գա ցու մը: Թռ չուն նե րն ըստ հետ-

սա ղմն  ային զար գաց ման բնույ թի 
բա ժան վում են եր կու տի պի` բնա-

խույս նե րի և բնա կալ նե րի (նկ. 164):
Բ նա խույս թռ չուն նե րի ճտե րը ձվից 

դուրս գա լիս ծա ծկ ված են աղ վա մա-
զով, աչ քե րը բաց են, կա րող են շարժ -
վել, իսկ ջրա լող նե րը` լո ղալ և ինք նու-
րույն սն վել: Բնա խույս թռ չուն նե րի 
ծնող նե րը ձա գե րին պա շտ պա նում 
են, պար բե րա բար տա քաց նում, օգ-
նում են սնունդ գտ նել:

Բ նա խույս թռ չուն նե րից են հա վե-
րը, սա գե րը, կա րապ նե րը, ջայ լամն  ե-
րը, կռունկ նե րը:

Բ նա կալ թռ չուն նե րի ճտե րը ձվից 
դուրս գա լուց հե տո զար գաց ման 
սկզբ նա կան շր ջա նում թույլ են, կույր, 
մե  րկ կամ թեր զար գա ցած փետ րա-
ծած կով, չեն լսում, չեն կա րող ինք-
նու րույն սն վել, տե ղա շա րժ վել, ա նօգ-
նա կան են և եր կար ժա մա նակ մն ում 
են բնե րում: Զար գաց ման այդ շր ջա-
նում ծնո ղնե րը ձա գե րին կե րակ րում և 
տա քաց նում են: Բնա կալ թռ չուն նե րից 
են ա ղավն  ի նե րը, թու թակ նե րը, սա-
րյակ նե րը, փայտ փո րե րը, ե րաշ տա հա վե րը, ծի ծեռ նակ նե րը, ան գղ նե րը: 
Բնա կալ թռ չուն նե րն ա վե լի քիչ ձվեր են դնում, քան բնա խույս նե րը:

 Հի շե՛ք

 Դեղ նուց, սա ղմն  ային սկա վա ռակ, կա խան ներ, սպի տա կու ցային շե րտ, կրային 
կճեպ, հետ սա ղմն  ային զար գա ցում, բնա խույս և բնա կալ թռ չուն ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ կա ռուց վա ծք ու նի թռ չուն նե րի ձուն:
2.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի թռ չուն նե րի ձվի դեղ նու ցը:
3.  Ո՞ր թռ չուն նե րն են կոչ վում բնա կալ, իսկ ո րո՞նք` բնա խույս:
4.  Ին չո՞վ են տար բեր վում բնա կալ և բնա խույս թռ չուն նե րի ձա գե րը:

Նկ. 162 Թռչունը թուխս նստած 
վիճակում

Նկ. 163 Թռչունի սաղմի  
զարգացումը

Նկ. 164 Բնակալ  (I) և  

բնախույս (II) թռչուններ

I II
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§42. Թռ չուն նե րի է կո լո գի ա կան խմ բե րը

 Տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րին բնու թյան մե ջ փո փոխ վում են օր վա 
տևո ղու թյու նը, լու սա վո րու թյու նը, խո նա վու թյու նը, ջեր մու թյու նը: Եր-
կա րա տև է վո լյ ու ցի այի ըն թաց քում թռ չուն նե րն ի րե նց կեն սա կեր պով 
հար մար վել են սե զո նային փո փո խու թյուն նե րին: Թռ չուն նե րի կյ ան քում 
տար վա ըն թաց քում պար բե րա բար կրկն վում են բազ մաց ման նա խա-
պատ րաս տու մը, բնա կա լու մը, բազ մա ցու մը, հե տբ նա կալ ման շր ջա նը, 
փետ րա փո խու թյու նը, քո չը և չուն: Այս բո լո րը կրում է սե զո նային բնույթ 
և ու նի հար մա րո ղա կան նշա նա կու թյուն: 

Ամ ռան վեր ջին և աշ նան սկզ բին մի  շա րք թռ չուն ներ սնն դի պա կա սի 
պատ ճա ռով թռ չում են տաք երկր ներ: Գար նա նն այդ թռ չուն նե րը կր կին 
վե րա դառ նում են հայ րե նիք, որ տեղ և բազ մա նում են: Այդ շր ջա նում թռ-
չուն նե րը թռ չում են ո րո շա կի ճա նա պար հով: Պար բե րա բար կրկն վող այդ 
ու ղին ըն դուն ված է ան վա նել չու: Չուն կապ ված է նաև բնա կալ ման շր ջա-
նի հետ: Չուն թռ չուն նե րի բնազ դային բա րդ գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի ծագ-
ման հիմն  ա կան պատ ճա ռն օր վա տևո ղու թյան փո փո խու թյունն է: Չվե լու 
ըն թաց քում թռ չուն նե րը ցե րե կը կո ղմն  ո րոշ վում են ա րե գա կով, գե տե րի և 
լեռ նե րի, իսկ գի շե րը` աստ ղե րի և լուս նի դիր քով:

Թռ չուն նե րի չուն ու սումն  ա սի րում են օ ղա կա վոր ման և մա րմն  ի վրա 
հա տուկ սար քե րի ամ րաց ման մե  թոդ նե րով: Բա դե րը, կա րապ նե րը, սո-
խակ նե րը, պի րոլ նե րը, ջրա ծի ծեռ նե րը, ա րա գիլ նե րը, ծի ծեռ նակ նե րը 
չվող թռ չուն ներ են:

 Կան նաև նս տա կյաց և քո չող թռ չուն ներ: Նս տա կյ աց թռ չուն նե րն ամ-
բո ղջ տար վա ըն թաց քում ապ րում են նույն տե ղում: Ան տա ռային կա չա-
ղա կը, ե րաշ տա հա վե րը, սո ղա հա վե րը, ճնճ ղուկ նե րը, ագ ռավն  ե րը նս-
տա կյ աց թռ չուն ներ են:

 Քո չող թռ չուն նե րը բնա կալ ման շր ջա նից հե տո բնա կալ ման տա րած-
քից հե ռա նում են դե պի հա րավ տաս նյակ, հա րյու րա վոր և նույ նի սկ հա-
զա րա վոր կի լո մե  տր մի  նչև գա րուն: Քո չող թռ չուն նե րից են սե րմն  ա քա ղե-
րը, խա ծկ տիկ նե րը, բվե րը:

Թռ չուն նե րի է կո լո գի ա կան խմ բե րը: Թռ չուն նե րը հար մար վել են մի -
ջա վայ րի բազ մա զան է կո լո գի ա կան պայ ման նե րին և բնա կեց ված են 
գրե թե ամ բո ղջ երկ րով մե կ:

 Տա փաս տա նի և ա նա պա տի թռ չուն նե րը: Բաց տա րա ծու թյուն նե րում 
բնակ վող թռ չուն նե րն ու նեն լավ զար գա ցած ոտ քեր և եր կար պա րա նոց: 
Դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրա նց ժա մա նա կին նկա տել թշ նա մի  նե-
րին և թա քն վել:
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Տա փաս տան նե րում և ա նա պատ նե րում 
տա րած ված են ջայ լամն  ե րը, ա րոս նե րը 
(նկ. 165):

 Ջայ լամն  ե րի թևե րը լավ զար գա ցած չեն, 
և նրա նք չեն կա րող թռ չել: Ա րագ վազ քի 
ժա մա նակ թևե րը ջայ լա մի ն օգ նում են կտ-
րուկ շր ջա դա րձ կա տա րել: Կր ծո սկ րը զուրկ 
է ող նու ցից: Ոտ քե րը եր կար են, ա մուր, ու-
ժեղ, ու նեն 2 մատ և հար մար են ա րագ 
վազ քի հա մար: Վազ քի ժա մա նակ ջայ լա մի  
քայ լը հաս նում է մի  նչև 4 մ-ի, իսկ ա րա գու-
թյու նը` 70 կմ/ժ:

 Ջայլամն ե րն ապրում են խմբերով, 
սնվում են բույսերի սերմե րով, մի ջատ-
ներով, մողեսներով և երկար կարող են 
դի մա նալ ա ռա նց ջրի: 

Ա մե  նա մե  ծը աֆ րի կա կան ջայ լա մն  է, որն 
ու նի 2,75 մ բա րձ րու թյուն և 75 կգ զա նգ ված: 

Ա ռափ նյա և ջրամ բա րային թռ չուն  -

ներ:  Այս խմ բին են պատկանում սա գա    -
նմանները, ո րոր նե րը, կարապ    նե րը, բա դե-
րը, սա գե րը, ո րո նք հար մար     վել են թռիչ քին, 
լո ղա լուն, սուզ  վե լուն և ցա մա քում քայ լե լուն 
(նկ. 166): Սա գան ման նե րի մար մի  նը ծած-
կ ված է խիտ փե տուր նե րով և աղ վա մա զե-
րով: Փետ րա ծած կը և են թա մաշ կային ճար-
պը մար մի  նը պա շտ պա նում են սառ չե լուց: 
Սա գան ման նե րի մար մի  նը շրջ հո սե լի է, ոտ քե րը կա տա րում են թի ե րի 
դեր: Ոտ քե րը գտնվում են մար մն  ի կող քային մա սում, մի  քիչ դեպի հետ: 
Դա է պատ ճա ռը, որ սա գա նման նե րը ցա մա քում վատ են քայ լում: Ոտ-
քե րի առջ ևի 3 մատ  ներն ունեն լո ղա թա ղա նթ ներ: Կտու ցը լայն է, տա-
փակ, կող քե րին կան թի թե ղիկ ներ, իսկ ծայրն ու նի հաս տա ցած փա փուկ 
եղ ջե րային ծած կույթ: Սն վում են բույ սե րի կա նաչ մա սե րով, սեր մե  րով, 
մա նր խեց գետ նա կեր պե րով, փափ կա մար մի ն նե րով, թր թուր նե րով: Սա-
գան ման նե րը չվող թռչուն ներ են: Հայաս տա նում տա րած ված են կռն չան 
և կար մի ր բա դե րը, կա ր մրա կ տուց սու զա բա դը, ճչան կա րա պը: 

Ան տա րկ տի դայի բաց ծո վե րում ապ րում են պի նգ վին նե րը (նկ. 167): 
Այդ թռ չուն նե րը թռ չել չեն կա րող, բայց լավ լո ղում և սուզ վում են: Սն վում 
են ձկ նե րով, փափ կա մար մի ն նե րով, մա նր խեց գետ նա կեր պե րով: Ոտ քե-
րը կա րճ են, մատ նե րի ա րան քում ու նեն լո ղա թա ղա նթ ներ:

Նկ. 165 Տափաստանի  և 
անապատի թռչուններ

Աֆրիկական ջայլամ

Արոս
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 Ճահ ճային թռ չուն ներ: Է կո լո գի ա կան այս խմ բին են պատ կա նում 
ա րա գիլ նե րը, տա ռեղ նե րը, կռունկ նե րը, ե ղեգ նա հա վե րը, ո րո նք ու նեն 
եր կար բա րակ ոտ քեր, պա րա նոց և կտուց (նկ. 168): Ա րա գիլ նե րը սն վում 
են մկ  նե րով, սո ղուն նե րով, գոր տե րով, ձկ նե րով, խո շոր մի  ջատ նե րով և 
դրա նց թր թուր նե րով: Աշ նա նը և ձմ ռա նը, երբ ջրամ բար նե րը չո րա նում են, 
ա րա գիլ նե րը չվում են հա րավ: ՀՀ-ում հան դի պում են մոխ րա գույն կռուն-

կը, սև փար փա րը, ե ղեգ նա հա վը, 
տա ռեղ նե րը, փոքր ջր ցու լը: 

Ան տա ռային թռ չուն ներ: Ան-
տա ռային թռ չուն նե րի մի  մա սը 
ծա ռաբ նակ մա գլ ցող ներ են, կե-
րը փնտ րում են ծա ռե րի վրա, 
որ տեղ էլ կա ռու ցում են բնե րը 
(թու թակ ներ, ե րաշ տա հա վեր, 
սե րի նոս ներ):

 Փայտ փոր նե րը, ե րաշ տա հա-

վե րը, ա քար նե րը, խլա հա վե րը 
ան տա ռային թռ չուն ներ են: Ու նեն 
կար ճա ցած թևեր և մե ծ պոչ, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս այդ 
թռ չուն նե րին ա րագ թռ չել ծա ռե րի 
մի  ջև և ճի շտ նս տել ճյու ղե րի վրա 
(նկ. 169):

 Կախ ված սնն դի հայ թայթ ման 
ձևից` ան տա ռային թռ չուն նե րի 
կտու ցը, ոտ քե րը և մյուս օր գան-
նե րն ու նեն տար բեր կա ռուց-

Նկ. 166 Սագանմաններ Նկ. 167 Փուփուլավոր 
պինգվին

Կարապ
Սագ Այդերուկ

Թաբախ

Լայնաքթիկ

Սուզաբադ

Նկ. 168 Ճահճային թռչուններ
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վա ծք: Մի ջատ նե րով սն վող ե րաշ տա հա վի կտու ցը նուրբ է և սուր, իսկ 
մատ նե րն ա վա րտ վում են ճի րան նե րով: Սուր կտու ցով նրա նք կա րող են 
ծա ռե րի կեղ ևից, ճեղ քե րից և այլ թա քս տոց նե րից հա նել մի  ջատ ներ և 
նրա նց թր թուր նե րին, իսկ մատ նե րի ճան կե րով բռ նել ճյու ղե րից:

 Փայտ փոր նե րի կտուցն ա մուր է, դու րա ձև, ո րով կա րող են ջար դել 
եղև նու և սո ճու կո նե րը, այն տե ղից հա նել սեր մե ր և դրան ցով սն վել աշ-
նան և ձմ ռան ա մի ս նե րին: Փայտ փոր նե րի եր կար, ծայ րը նուրբ և ա տամ-
նա վոր լե զուն օգ նում է ծա ռե րի կեղ ևի տա կից դուրս բե րել մի  ջատ նե րին 
և թր թուր նե րին: Փայտ փո րը ծա ռե րի վրա ամ րա նում է ոտ քե րի և պո չի 
օգ նու թյա մբ: Ոտ քե րն ու նեն չո րս մատ ներ, ո րոն ցից եր կուսն ուղղ ված են 
ա ռաջ, իսկ եր կու սը` հետ:

 Մայ րա հա վե րը, ա քար նե րը, խլա հա վե րը, ցա խաք լոր նե րը գետ նա ծա-
ռաբ նակ են: Կե րը հայ թայ թում են ինչ պես ծա ռե րի, այն պես էլ գետ նի վրա: 
Ու նեն կա րճ և կլոր թևեր, ու ժեղ կտուց և ոտ քեր, ա մուր մատ ներ, մե ծ բութ 
ճի րան ներ: Ոտ քե րը հար մար ված են հո ղը կամ ան տա ռի փռ ված քը փո-
րե լուն և այն տե ղից որ դեր, մի  ջատ ներ, բույ սե րի սեր մե ր հա նե լուն: Բնա-
խույս թռ չուն ներ են, բու նը կա ռու ցում են գետ նի վրա և դնում 2-5 ձու:

 Ցե րե կային գի շա տիչ ներ: Է կո լո գի ա կան այս խմ բին են պատ կա նում 
ար ծի վը, ճու ռա կը, բա զեն, մկ նա բա զեն (նկ. 170): Ապ րում են ան տառ-
նե րում, տա փաս տան նե րում, ա նա պատ նե րում, լեռ նե րում և հար թա վայ-
րե րում: Սն վում են թռ չուն նե րով և կաթ նա սուն նե րով: Ցե րե կային գի շա-
տիչ նե րն ու նեն սուր տե սո ղու թյուն, նուրբ լսո ղու թյուն, ու ժեղ թևեր, սուր 
կե ռան ման կտուց, հզոր թա թեր և մատ նե րի ծայ րե րին խո շոր կե ռա ձև ճի-
րան ներ: Դրա նք որս կա տա րե լու հիմն  ա կան մի  ջոց նե րն են: Բնա կալ թռ-

Նկ. 169 Անտառային թռչուններ

Խլահավ Ցախաքլոր

Փայտփորիկներ
Փոփոլավոր 
երաշտահավԵրաշտահավ
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չուն ներ են: Ցե րե կային գի շա տիչ նե րից ան գղ նե րը (գառ նա նգղ, գի շա նգղ, 
գոր շա նգղ) սն վում են լե շով: Նրա նց կտու ցը հզոր է, գա գա թը թեք ված, 
գլ խի և պա րա նո ցի վրա փե տուր նե րը բա ցա կայում են, թևե րը լայն են, 
ո րո նց բաց ված քը հաս նում է մի  նչև 2,5 մ-ի:

 Գի շե րային գի շա տիչ ներ: Այս խմ բին են պատ կա նում բվե րը, բվեճ-

նե րը (նկ. 171): Մեծ և զգայուն աչ քե րը տե ղա վոր ված են գլ խի առջ ևի մա-
սում: Ու նեն սուր լսո ղու թյուն և տե սո ղու թյուն, ա մուր թեք ված կտուց, սուր 
ճի րան ներ, ա նաղ մուկ թռի չք: Հիմն  ա կա նում սն վում են մկ  նե րով և այլ կր-
ծող նե րով:

Թռչունների դերը բնության մե ջ և մարդու կյ անքում:

 Հայաստանում հանդիպող թռչուններ: Թռչունների պահպանումը 

Թռ չուն նե րի մի  մա սը սն վում է մշա կա բույ սե րի սեր մե  րով և պտուղ նե-
րով, բնա կա նա բար, վն աս է հա սց նում: Սա կայն այդ թռ չուն նե րն ի րե նց 
ձա գե րին կե րակ րում են գյու ղա տն տե սու թյան վն ա սա տու մի  ջատ նե րով 
և դրա նց թր թուր նե րով: Կան թռ չուն ներ, ո րո նք սն վում են մո լա խո տե րի 
սեր մե  րով (ար տույտ, լոր): Թռ չուն նե րի մոտ 90%-ը սն վում է մի  ջատ նե րով: 
Մեծ է թռ չուն նե րի դե րը բույ սե րի սեր մե  րի տա րած ման գոր ծում: Գի շա-
տիչ թռ չուն նե րը ոչն չաց նում են մե ծ քա նա կու թյա մբ մկ  նան ման կր ծող-
ների, որ սում են թույլ և հի վա նդ կեն դա նի նե րին: Լե շով սն վող թռ չուն նե-
րը բնու թյան մե ջ կա տա րում են սա նի տա րի դեր, սա կայն մի  ա ժա մա նակ 
այդ ճա նա պար հով կա րող են մի  շա րք հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե-
րի տա րած ման պատ ճառ դառ նալ: Թռ չուն նե րը հան դի սա նում են սն ման 
մի  շա րք շղ թա նե րի օ ղակ և մե ծ դեր են կա տա րում բնու թյան մե ջ նյու թե-

րի շր ջա նա ռու թյան գոր ծում: Լավ ավար են սպոր տային որ սի հա մար:
 Հա վե րը, բա դե րը, հնդ կա հա վե րը, կա քավն  ե րն ու նեն ար դյու նա գոր-

ծա կան մե ծ նշա նա կու թյուն: Դրան ցից ստա նում են ձու, մի ս և փե տուր:

Նկ. 170 Ցերեկային գիշատիչներ
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Թռ չուն նե րի հազ վա դեպ հանդիպող որոշ տե սակ նե ր պահ պան վում են 
ար գե լոց նե րում և հա տուկ խնա մք է տա րվում նրա նց նկատ մա մբ: Թռ-
չուն նե րի որ սի հա մար սահ ման վել են հա տուկ ժամկ  ետ ներ:

Հայաստանում տարածված են սպիտակ արագիլը, փոքր ջրցուլը, սև 
անգղը, ականջավոր բուն, կռնչան և կարմի ր բադերը, ծիծեռնակները, 
արտույտները, երաշտահավերը, հայկական արծաթափայլ որորը և այլն:

 Հի շե՛ք

 Փետ րա փո խու թյուն, քոչ, չու, օ ղա կա վո րում, նս տա կյաց թռ չուն ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Սե զո նային ի՞նչ եր ևույթ ներ են  հատ կան շա կան թռ չուն նե րին:
2.  Չվող, քո չող և նս տա կյաց ի՞նչ թռ չուն ներ գի տեք:
3.  Ո րո՞նք են թռ չուն նե րի չվե լու պատ ճառ նե րը:
4.  Ի՞նչ մե  թոդ նե րով են ու սումն  ա սի րում թռ չուն նե րի չուն:
5.  Թռ չուն նե րի է կո լո գի ա կան ի՞նչ խմ բեր գի տեք:
6.  Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն թռ չուն նե րը բնու թյան մե ջ և մար դու կյան քում:
7.  Ի՞նչ մի  ջոց ներ են կի րա ռում թռ չուն նե րի պահ պան ման հա մար:
8. Հայաս տա նում հան դի պող ի՞նչ թռ չուն ներ գի տեք:

Լրացնել աղյուսակը

Թռչունների նշանակությունը

Բնության մե ջ Մարդու կյ անքում

Օգտակար Վնասակար Օգտակար Վնասակար

Նկ. 171 Գիշերային գիշատիչներ
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XVIII
 Կաթնասունների կամ 

գազանների դաս

 Կաթ նա սուն նե րի դա սի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, 

դա սա կար գու մը

 Կաթ նա սուն նե րը ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րի ա մե  նա բա րձր կազ-
մա վո րում ու նե ցող կեն դա նի նե րն են: Զար գաց ման բա րձր մա կար դա կի 
է հա սել նրանց նյար դային հա մա կար գը, հատ կա պես մե ծ կի սա գն դե րի 
կեղ ևը: Բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին է, ծնում են կեն դա նի ձա գեր (բա ցա ռու-
թյա մբ նա խա գա զան նե րի) և նրա նց կե րակ րում կա թով, որ տե ղից և դա սի 
ա նու նը: Տա քա րյուն են, սիր տը քա ռա խո րշ է, մար մի  նը ծա ծկ ված է մա զե-

րով, ու նեն տար բե րակ ված ա տամն  եր, ա կան ջա խե ցի, մաշ կը հա րուստ 
է գեղ ձե րով: Ոտ քե րը գտն վում են փո րի տակ, ի րա նը գետ նից բա րձր է: 
Հայտ նի է կաթ նա սուն նե րի մոտ 4 հա զար տե սակ:

 Ժա մա նա կա կից կաթ նա սուն նե րը բա ժան վում են եր կու են թա դա սե րի` 
նա խա գա զան նե րի և իս կա կան գա զան նե րի (պար կա վոր նե րի և ըն կեր-
քա վոր նե րի):

§43. Կաթ նա սուն նե րի ար տա քին կա ռուց ված քի 

ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Կաթ նա սուն նե րի կմախ քը

 Կաթ նա սուն նե րի մար մի  նը կա զմ ված է գլ խից, պա րա նո ցից, ի րա նից 
և պո չից: Գլու խը կա զմ ված է մի  մյան ցից տար բեր վող եր կու` դի մային և 
գան գի մա սե րից, բե րա նը շր ջա պատ ված է փա փուկ շր թունք նե րով, ու նեն 
լավ զար գա ցած ա կան ջա խե ցի ներ (նկ. 172):

 Մաշ կը կա զմ ված է վեր նա մաշ կից և բուն մաշ կից: Վեր նա մաշ կը սկի զբ 
է տա լիս մի  շա րք հա վե լուկ նե րի` ա սեղ նե րի, մա զե րի, ե ղունգ նե րի, սմ-
բակ նե րի, եղ ջյուր նե րի, թե փուկ նե րի և տար բեր գեղ ձե րի: Մաշ կի տակ 
է գտն վում են թա մաշ կային ճար պային բջ ջան քը, ո րը հատ կա պես լավ է 
զար գա ցած ջրային գա զան նե րի (կետ, փոկ) և ձմ ռա նը քուն մտ նող կեն-
դա նի նե րի (արջ, գետ նաս կյ ուռ, ար ջա մուկ, փոր սուղ) մոտ: Քուն մտ նող 
կեն դա նի նե րի հա մար ճար պը հա մար վում է է ներ գի այի և ջրի աղ բյուր:
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 Կաթ նա սուն նե րի մա զե րը, ինչ պես սո ղուն նե րի թե փուկ նե րը և թռ չուն-
նե րի փե տուր նե րը, կա զմ ված են եղ ջե րային նյու թից: 

Եր կար և կո շտ մա զե րը կոչ վում են քիս տեր, իսկ դրա նց տակ գտն վում 
է նուրբ և խիտ են թա բուր դը: Կաթ նա սուն նե րի մի  մա սին հա տուկ են եր-
կար կո շտ մա զե րը` վիբ րիս նե րը (նկ. 173), ո րո նք տե ղա վոր ված են քթի և 
աչ քե րի շր ջա նում և կա տա րում են շո շա փե-
լի քի ֆունկ ցի ա:

 Կաթ նա սուն նե րի մա զա ծած կույ թը պար-
բե րա բար փոխ վում է: Մա զա փո խու թյան 
ըն թաց քում ո րոշ տե սակ նե րի մոտ փոխ-
վում է նաև մա զա ծած կույ թի գույ նը: Կախ-
ված պայ ման նե րից` ո րոշ տե սակ նե րի 
մաշկն ամ բող ջու թյա մբ կամ մա սա մբ կո րց-
րել է մա զա ծած կույ թը:

 Մաշ կում գեղ ձե րը բազ մա զան են` քրտ-
նա գեղ ձեր, ճար պա գեղ ձեր, կաթ նա գեղ-

Նկ. 172 Կաթնասունների արտաքին կառուցվածքը

1. Գլխի դիմային մաս, 2. Գլխի գանգի մաս, 3. Բերան,  4. Քիթ, 5. Ականջներ, 
6. Իրան, 7. Առջևի վերջույթներ,  8. Ետևի վերջույթներ, 9. Ճիրաններ

2

5

Նկ. 173 Շոշափելիքի 
օրգանները` վիբրիսները
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ձեր, հոտ ար ձա կող գեղ ձեր: Ճար պա գեղ ձե րն օ ծում են մա զե րը, դրա նք 
դա րձ նում ճկուն և չթրջ վող, իսկ հոտ ար ձա կող գեղ ձե րն ու նեն պա շտ-
պա նա կան, բնա կու թյան տա րած քը նշե լու և հա կա ռակ սե ռին գրա վե լու 
նշա նա կու թյուն: Քրտ նա գեղ ձե րը կա տա րում են ջեր մա կար գա վոր ման 
և ար տա թո րու թյան ֆունկ ցի ա, դրան ցով հե ռա նում են ա ղե րը և մի  զա-
նյու թի ա վել ցու կը, իսկ կաթ նա գեղ ձե րում, ո րո նք քրտ նա գեղ ձե րի ձևա-
փո խու թյուն ներ են, ար տա դր վում է կաթ, ո րով մայ րե րը կե րակ րում են 
ձա գե րին (նկ. 174):

 Շան քրտ նա գեղ ձե րը քիչ են, օր գա նիզ մի  ջեր մա կար գա վո րու մը կա-
տար վում է նաև հա ճա խա կի շն չա ռու թյա մբ:

 Կաթ նա սուն նե րի կմախ քը 

և մկ ա նուն քը: Կաթ նա սուն նե-
րի կմախ քը կա զմ ված է գլ խի, 
ի րա նի, վեր ջույթ նե րի և վեր-
ջույթ նե րի գո տի նե րի բա ժին-
նե րից: Ող նա շա րը կա զմ ված 
է պա րա նո ցային, կրծ քային, 

գոտ կային, սր բա նային և պո -

չային բա ժին նե րից: Պա րա-
նո ցի ո ղե րի թի վը 7-ն է, կրծ-
քայի նը` 12-15: Կրծ քի ո ղե րին 
մի  ա ցած են կո ղե րը, ո րո նք 
առջ ևի մա սում մի  ա նում են 
կր ծո սկ րին և ա ռա ջաց նում 
են կրծ քա վան դա կը (նկ. 175): 
Կրծ քա վան դա կը պա շտ պա-

նում է այն տեղ տե ղա վոր ված սիր տը և թո քե րը: Գոտ կային հատ վա ծում 
ո ղե րի թի վը տա տան վում է 2-9-ի սահ ման նե րում: Սր բա նային բա ժի նը 
կա զմ ված է 3-4 մի  ա ձույլ ո ղե րից, ո րո նք սեր տա ճել են կոն քո սկ րե րի հետ, 
իսկ պո չի ո ղե րի թի վը տար բեր է:

 Բա ցա ռու թյա մբ սր բա նային և պո չի ո ղե րի մի  մա սի, մյուս ո ղե րը մի  մ-
յա նց հետ մի  ա ցած են շար ժուն ձևով: 

Ու սա գո տին կա զմ ված է եր կու թի ակ նե րից և ան րակ նե րից: Շնե րի, այծ-
յամն  ե րի, ձի ե րի, է շե րի ան րակ նե րը թեր զար գա ցած են կամ բա ցա կայում 
են: Դրա նք այն կեն դա նի նե րն են, ո րո նց առջ ևի վեր ջույթ նե րը շարժ  վում 
են մի  այն մե կ հար թու թյա մբ` մա րմն  ի ա ռա նց քին զու գա հեռ: Կոն քա գո տին 
կա զմ ված է եր կու կոն քո սկ րից, ո րո նք սեր տա ճել են սր բո սկ րի հետ: Կաթ-
նա սուն նե րի կոն քո սկ րե րը կա զմ ված են 3 ոսկ րե րից` զս տո սկր, նս տո սկր 
և ցայ լո սկր:

 Վեր ջույթ նե րի կմախ քը կա զմ ված է նույն ոս կոր նե րից, ինչ պես սո ղուն-

Նկ. 174 Կաթնասունների մաշկի 
կառուցվածքը

1. Ճարպագեղձեր, 2. Բուն մաշկ, 
3. Քրտնագեղձեր, 4. Վերնամաշկ, 5. Մազ, 

6. Մազապարկ, 7. Մազը բարձրացնող մկ ան, 
8. Արյունատար անոթներ
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նե րի և թռ չուն նե րի վեր ջույթ նե րի կմախ քը, սա կայն ձևով և մե  ծու թյա մբ 
տար բեր կաթ նա սուն նե րի մոտ տար բեր են: Դաս տա կի կա ռուց ված քի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կախ ված են կեն դա նու շա րժ ման ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րից, օ րի նակ` ձի ե րի, եղ նիկ նե րի և այլ կեն դա նի նե րի 
դաս տա կն ա վա րտ վում է սմ բա կով, լո ղա ցող նե րի նը (կե տեր, փոկ) ձևա-
փոխ վել է թի ե րի, չղ ջիկ նե րի նը` թևե րի, մա գլ ցող նե րի (կա պիկ ներ) մե ծ 
մա տը մն ա ցած չո րս մատ նե րի նկատ մա մբ դա սա վոր ված է հա կա ռակ 
ուղ ղու թյա մբ:

 Կաթ նա սուն նե րի մկ ան նե րը բազ մա զան են և մաս նա գի տաց ված: Լավ 
են զար գա ցած մե ջ քի, վեր ջույթ նե րի, դրա նց գո տի նե րի և են թա մաշ կային 
մկ ան նե րը: Դեմ քի վրա ու նեն դի մա խա ղի մկան ներ, ո րո նք մաս նակ ցում 
են մաշ կի և մա զե րի շա րժ մա նը:

 Հի շե՛ք

 Նա խա գա զան ներ, պար կա վոր ներ, ըն կեր քա վոր ներ, վիբ րիս ներ, զս տո սկր, 
նս տո սկր, ցայ լո սկր, դի մա խա ղի մկան ներ:

Նկ. 175 Շան կմախքը

1. Վերին ծնոտ, 2. Ստորին ծնոտ, 3. Գանգ, 4. Ատամն եր, 5. Պարանոցային ողեր,
6. Կրծքի ողեր, 7. Գոտկի ողեր, 8. Պոչի ողեր, 9. Կողեր, 10. Թիակ, 11. Բազուկ, 

12. Նախաբազուկ, 13. Դաստակ, 14. Կոնքոսկրեր, 15. Ազդր, 16. Սրունք, 17. Ոտնաթաթ
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  ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ին չո՞վ է կաթ նա սուն նե րի մաշ կը տար բեր վում սո ղուն նե րի և թռ չուն նե րի մաշ-

կից:
2.  Կաթ նա սուն նե րի մա րմն  ի վրա մա զե րի ի՞նչ տի պեր են տար բեր վում:
3.  Ինչ պե՞ս է կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մը պա շտ պան ված գեր տա քա ցու մի ց:
4.  Ինչ պե՞ս են տե ղա դր ված կաթ նա սուն նե րի ոտ քե րը մա րմն  ի վրա` հա մե  մա տած 

սո ղուն նե րի հետ, և ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի դա:
5.  Ի՞նչ բա ժին նե րից է կա զմ ված կաթ նա սուն նե րի կմախ քը:
6.  Ի՞նչ են թա դա սե րի է բա ժան վում կաթ նա սուն նե րի դա սը:

§44. Կաթ նա սուն նե րի ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քը և

կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

 Մար սո ղա կան հա մա կար գը: Կաթ նա սուն նե րի մա րմն  ի խո ռո չը ստո-

ծա նի ով բա ժան ված է կրծ քա վան դա կի և ո րո վայ նի խո ռոչ նե րի: Կրծ քա-
վան դա կում են գտն վում սիր տը և թո քե րը, իսկ ո րո վայ նի խո ռո չում` ստա-
մոք սը, ա ղի նե րը, լյ ար դը, ե րի կամն  ե րը և այլն:

 Կաթ նա սուն նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գը սկս վում է նա խա բե-
րա նային խո ռո չով կամ բե րա նի նա խա դռ նով: Բե րա նը շր ջա պատ ված 
է վե րին և ստո րին շար ժուն շր թունք նե րով: Շր թունք նե րը ծա ռայում են 
սնուն դը բռ նե լուն, իսկ բե րա նի նա խա դու ռը` որ պես ժա մա նա կա վոր պա-
հես տա րան:

 Կե տան ման նե րը և նա խա գա-
զան նե րը շր թունք ներ չու նեն:

 Բե րա նում սնուն դը են թա րկ-
վում է մե  խա նի կա կան և քի մի -
ա կան մշակ ման: Կաթ նա սուն նե-
րի ա տամն  ե րը տար բե րակ ված 
են կտ րիչ նե րի, ժա նիք նե րի, 

մե ծ և փո քր սե ղա նա տամն  ե րի 
(նկ. 176): Ա տամն  ե րի թի վը, ձևը 
և ֆունկ ցի ան տար բեր գա զան-
նե րի մոտ տար բեր են: Լավ են 
զար գա ցած գի շա տիչ նե րի ժա-
նիք նե րը, իսկ խո տա կեր նե րի` 
սե ղա նա տամն  ե րը: Ճա գա րը, 
սկյ ու ռը, կուղբն ու նեն լավ զար-
գա ցած կտ րիչ ներ, ժա նիք ներ 

Նկ. 176 Շան գլխի կմախքը և մկանները

1. Սեղանատամն եր,  2. Ստորին ծնոտ,  
3. Կտրիչներ,  4. Ժանիքներ, 

5. Գիշատիչ ատամ,  6.Վերին ծնոտ, 
7. Ծամի չ մկ աններ
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չու նեն: Շնե րի, կզա քիս նե րի, ա ռյուծ նե րի կտ րիչ նե րը թույլ են զար գա ցած, 
սա կայն ժա նիք նե րը հզոր են: 

Ա տամն  ե րը տե ղա դր ված են ծնոտ նե րի խո րա ցումն  ե րում: Կա զմ ված 
են դեն տի նից և ար տա քի նից պատ ված են է մա լով: Գա զան նե րի մե ծ մա-
սի ա տամն  ե րը կյ ան քի ըն թաց քում փոխ վում են մե կ ան գամ: Լավ են զար-
գա ցած կաթ նա սուն նե րի մե ծ մա սի ծնոտ նե րը, շար ժող և ծա մի չ մկ ան նե-
րը (նկ. 176):

 Կաթ նա սուն նե րի մկ ա նուտ լե զուն մա սա մբ ծա ռայում է կեր հայ թայ-
թե լու, ծա մե  լու ըն թաց քում բե րա նի խո ռո չում այն շր ջե լու և ջուր խմե  լու 
հա մար: Բե րա նում ա տամն  ե րի օգ նու թյա մբ կե րը ման րաց վում է, իսկ թքի 
ֆեր մե  նտ նե րի ազ դե ցու թյա մբ օս լան ճե ղք վում է պա րզ շա քար նե րի: Չոր 
սնունդ օգ տա գոր ծող կեն դա նի նե րի (կով, ոչ խար, եղ նիկ) թքա գեղ ձե-
րը լավ են զար գա ցած: Բե րա նին հա ջոր դում են կլա նը, կե րակ րա փո ղը, 
ստա մոք սը և ա պա բա րակ, հա ստ և ու ղիղ ա ղի նե րը (նկ. 177): Ստա մոք-
սում կան բազ մա թիվ գեղ ձեր, ո րո նց ազ դե ցու թյա մբ սնուն դը են թա րկ-
վում է մա րս ման: Ստա մոք սի մե  ծու թյու նը և կա ռուց ված քը կախ ված է 
սնն դի բնույ թից: Օ րի նակ` գի շա տիչ նե րի ստա մոք սը կա զմ ված է մե կ բաժ-

Նկ. 177 Շան շնչառական և մարսողական  համակարգերը

1. Թոքեր,  2. Կերակրափող,  3. Շնչափող,  4. Բերանի խոռոչ,  5. Ստոծանի,  
6. Լյարդ,  7. Ենթաստամոքսային գեղձ,  8. Երիկամ,  9. Ուղիղ աղի,  10. Միզապարկ, 

11. Հաստ աղի,  12. Կույր աղի,  13. Բարակ աղի, 14. Ստամոքս
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նից (պա րզ է), իսկ ո րո ճող նե րի նը` մի  քա նի խցիկ նե րից: Բու սա կեր նե րի 
բա րակ և հա ստ ա ղի նե րի սահ մա նում գտն վում է լավ զար գա ցած կույր 

ա ղին, ո րը նույն պես մաս նակ ցում է սնն դի մա րս մա նը:
 Կաթ նա սուն նե րն ու նեն լյ ա րդ և են թաս տա մոք սային գե ղձ, ո րոն ցում 

սին թեզ ված նյու թե րը` լե ղին և են թաս տա մոք սային հյու թը, հա տուկ ծո-
րան նե րով թափ վում են բա րակ ա ղի նե րի առջ ևի բաժ նի` տաս ներ կու-
մատ նյա ա ղու մե ջ: Ա ղի նե րում լե ղու, են թաս տա մոք սային գեղ ձի և ա ղի-
քային հյու թի ազ դե ցու թյա մբ սնուն դը մա րս վում և նե րծծ վում է ա րյան 
մե ջ, իսկ սնն դի չմա րս ված մն ա ցո րդ նե րը մտ նում են հա ստ ա ղի և ու ղիղ 

ա ղի ից հե ռա նում հե տա նց քով:
Շն չա ռու թյու նը: Կաթ նա սուն նե րի շն չա ռա կան հա մա կար գը կա զմ ված 

է քթից, կո կոր դից, շն չա փո ղից, բրո նխ նե րից և թո քե րից: Բրո նխ նե րը թո-
քե րում բա ժան վում են մա նր ճյու ղե րի: Ա մե  նա փո քր ճյու ղե րն ա վա րտ վում 
են թո քա բշ տե րով` ալ վե ոլ նե րով: Ալ վե ոլ նե րը պատ ված են ա րյու նա տար 
մա զա նոթ նե րի խիտ ցան ցով, ո րոն ցում տե ղի է ու նե նում գա զա փո խա-
նա կու թյուն: Նե րշն չումն  ու ար տա շն չումն  ի րա կա նաց վում են մի ջ կո ղային 
մկ ան նե րի և ստո ծա նու կծ կումն  ե րի և թու լաց ման շնոր հիվ:

 Կաթ նա սուն նե րի կո կոր դում են գտն վում ձայ նա լա րե րը: Ձայ նային ազ-
դան շա նով կաթ նա սուն նե րը հա ղոր դա կց վում են մի  մյա նց հետ: 

Ա րյու նա տար հա մա կար գը: Կաթ նա սուն նե րի սիր տը քա ռա խո րշ է` 
կա զմ ված է եր կու նա խա սր տե րից և եր կու փո րոք նե րից: Ա րյան շր ջա նա-
ռու թյու նը կա տար վում է եր կու շր ջան նե րով` մե ծ և փո քր: Կաթ նա սուն-
ներն ու նեն աոր տայի ձախ ա ղեղ, ո րը դուրս է գա լիս ձախ փո րո քից: Աոր-
տան բազ մա թիվ ճյու ղեր է տա լիս դե պի մկ ան նե րը և ներ քին օր գան նե րը: 
Մկան նե րում և օր գան նե րում տե ղի է ու նե նում գա զա փո խա նա կու թյուն` 
թթ վա ծի նն ա րյան մա զա նոթ նե րից ան ցնում է դե պի բջիջ ներ, իսկ բջիջ-
նե րից ած խաթ թու գա զը` ա րյան մե ջ: Զար կե րա կային ա րյու նը փո խա րկ-
վում է ե րա կայի նով, հա վաք վում ե րակ նե րում և լց վում աջ նա խա սի րտ, 
իսկ այն տե ղից` աջ փո րոք: Դա ա րյան շր ջա նա ռու թյան մե ծ շր ջա նն է
 (նկ. 178): Ա րյան շր ջա նա ռու թյան փո քր շր ջա նը սկս վում է աջ փո րո քից, 
որ տե ղից դուրս է գա լիս թո քային զար կե րա կը: Թո քային զար կե րա կով 
ա րյու նը գնում է դե պի թո քեր: Թո քե րում ե րա կային ա րյու նը փո խա րկ վում 
է զար կե րա կայի նով` հա րս տա նում է թթ ված նով և թո քային ե րակ նե րով 
վե րա դառ նում է ձախ նա խա սի րտ: 

Ար տա զա տա կան հա մա կար գը: Կաթ նա սուն նե րի ար տա թո րու թյան 
օր գան նե րը ե րի կամն  ե րն են (նկ. 177), ո րո նք տե ղա վոր ված են ող նա շա րի 
գոտ կային բաժ նի եր կու կող քե րին: Ե րի կամն  ե րի մի  ջո ցով ա րյու նից հե-
ռա նում են ջրի ա վել ցու կը և սնն դա նյու թե րի ճե ղք ման հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած ոչ պի տա նի հե ղուկ նյու թե րը: 

Ե րի կամն  ե րում ա ռա ջա ցած մե  զը մի  զա ծո րան նե րով ան ցնում է դե պի 
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մի  զա պա րկ, իսկ այն տե ղից 
մի  զար ձա կող ու ղի ով հե ռա-
նում: Ո րոշ նյու թեր կաթ նա-
սուն նե րի օր գա նիզ մի ց հե-
ռա նում են քրտ նա գեղ ձե րի 
մի  ջո ցով (նկ. 177):

 Մար սո ղու թյան, ա րյան 
շր ջա նա ռու թյան և շն չա ռու-
թյան կա տա րե լա գոր ծու մը 
կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ-
մում ա պա հո վում է նյու թա-
փո խա նա կու թյան ին տեն սիվ 
մա կար դա կը, մա րմն  ի բարձր 
և կայուն ջեր մաս տի ճա նը: 
Դրան նպաս տում են նաև 
ո րոշ կաթ նա սուն նե րի մա զա-
ծած կույ թը և են թա մաշ կային 
ճար պի հա ստ շեր տը:

 Նյար դային հա մա կար գը 

և զգայա րան նե րը: Կաթ նա-
սուն նե րի նյար դային հա մա-
կար գը կա զմ ված է գլ խու ղե-
ղից, ող նու ղե ղից և դրան ցից 
դուրս ե կող նյար դե րից: Գլ-
խու ղե ղը կա զմ ված է հի նգ 
բա ժին նե րից` առջ ևի, մի -

ջին, մի  ջա կա, եր կա րա վուն 

ու ղեղ նե րից և ու ղե ղի կից, 
ո րոն ցից հատ կա պես լավ են 
զար գա ցած առջ ևի ու ղե ղը և 
նրա կեղ ևը (նկ. 179): Կաթ նա սուն նե րի բա րդ վար քա գի ծը, մի  ջա վայ րի 
գրգ ռիչ նե րի նկատ մա մբ բազ մաբ նույթ ռե ակ ցի ան պայ մա նա կան ռեֆ-
լեքս  նե րի ա ռա ջաց ման ար դյունք է, ո րը պայ մա նա վոր ված է առջ ևի ու ղե-
ղի կի սա գն դե րի կեղ ևի զար գաց մա մբ:

 Կե ղևն ա ռա ջաց նում է բազ մա թիվ ա կոս ներ և գա լար ներ, ո րո նց թվով 
պայ մա նա վոր ված է կաթ նա սուն նե րի վար քա գի ծը. որ քան դրա նք շատ 
են, այն քան կեն դա նին բա րդ վար քա գիծ է դրս ևո րում: Կաթ նա սուն նե րի 
ու ղե ղի կը նույն պես լավ է զար գա ցած, ո րով պայ մա նա վոր ված են հա-
վա սա րա կշ ռու թյու նը, բա րդ, հա մա ձայ նեց ված և ան սխալ շար ժումն  ե րը:

 Կաթ նա սուն նե րն օժտ ված են լավ լսո ղու թյան, տե սո ղու թյան, հո տա-

Նկ. 178 ա. Շան արյունատար համակարգը

1. Արյան շրջանառության փոքր շրջան, 
2. Արյան շրջանառության մե ծ շրջան,  3. Սիրտ

բ. Սիրտ և անոթներ 

1. Աորտա,  2. Աջ նախասիրտ, 3. Աջ փորոք,
4. Թոքային զարկերակ, 5. Թոքային երակ,

6. Ձախ նախասիրտ, 7. Ձախ փորոք
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ռու թյան և շո շա փե լի քի զգայա րան նե-
րով: Հո տա ռու թյա մբ կաթ նա սուն նե րը 
ճա նա չում են մի  մյա նց և թշ նա մի  նե-
րին: Լսո ղու թյան օր գա նը կա զմ ված է 
ար տա քին ա կան ջից (ա կան ջա խե ցի 
և լսո ղա կան ան ցք), մի  ջին և ներ քին 
ա կանջ  նե րից: Ա կան ջա խե ցին ջրային և 
ստոր գետ նյա կեն սա կե րպ վա րող ձևե րի 
մոտ բա ցա կայում է: Լսո ղու թյու նը հատ-
կա պես լավ է զար գա ցած մթ ն շա ղային և 
գի շե րային կեն սա կե րպ վա րող կեն դա-
նի նե րի մոտ (չղ ջիկ, լու սան):

 Տե սո ղու թյու նը հատ կա պես լավ է 
զար գա ցած գի շե րային կեն սա կե րպ վա-
րող և բաց տա րա ծու թյուն նե րում ապ րող 
գա զան նե րի մոտ: Կե տե րի և դել ֆին նե րի 

հո տա ռու թյու նը թույլ է զար գա ցած, իսկ հո ղաբ նակ գա զան նե րի նը` լավ, 
սա կայն աչ քե րը հետ են զար գա ցել: Չղ ջիկ նե րը և դել ֆին նե րն ար ձա կում 
են ուլտ րա ձայ ներ, ո րո նց մի  ջո ցով ո րո շում են շր ջա պա տում ա ռար կա-
նե րի տե ղադ րու թյու նը: Կաթ նա սուն նե րի մա րմն  ի տար բեր մա սե րում` գլ-
խի, վեր ջույթ նե րի վրա կան եր կար և կո շտ մա զեր` վիբ րիս ներ, ո րոն ցով 
զգում են հպու մը: Լավ է զար գա ցած խո տա կեր նե րի ճա շա կե լի քի զգա-
ցո ղու թյու նը, ո րով հեշ տու թյա մբ տար բե րում են ու տե լի բույ սե րը թու նա-
վոր նե րից:

 Հի շե՛ք

Ս տո ծա նի, նա խա բե րա նային խո ռոչ, կտ րիչ ներ, ժա նիք ներ, մե ծ և փո քր սե ղա-
նա տամն  եր, բա րակ, հա ստ և ու ղիղ ա ղի ներ, կույր ա ղի, լյ ա րդ և են թաս տա-
մոք սային գե ղձ, տաս ներ կու մատ նյա ա ղի, ու ղիղ ա ղի, ալ վե ոլ ներ, աոր տայի 
ձախ ա ղեղ, առջ ևի ու ղե ղի կե ղև:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Որ տե՞ղ է տե ղա վոր ված կաթ նա սուն նե րի ստո ծա նին և ի՞նչ ֆունկ ցի ա է կա-

տա րում:
2.  Ինչ պի սի՞ն է կաթ նա սուն նե րի ա տամն  ա կազ մը:
3.  Կաթ նա սուն նե րի աոր տայի ո՞ր ա ղե ղն է զար գա ցած:
4.  Ին չո՞ւ կաթ նա սուն նե րի վար քը ա վե լի բա րդ է, քան սո ղուն նե րի նը:
5.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված կաթ նա սուն նե րի բա րդ վար քա գի ծը:

Նկ. 179 Շան գլխուղեղը

1. Հոտառական բաժին,  
2. Առջևի ուղեղ,  

3. Մեծ կիսագնդեր, 4. Ուղեղիկ,  
5. Երկարավուն ուղեղ, 
6. Տեսողության թմբիկ, 
7. Տեսողական նյարդ
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§45. Կաթ նա սուն նե րի բազ մա ցումն  ու զար գա ցու մը: 

Կաթ նա սուն նե րի է կո լո գի ա կան խմ բե րը

 Կաթ նա սուն նե րը բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ են, լավ է ար տա հայտ ված 
սե ռա կան դի մոր ֆիզ մը: Կաթ նա սուն նե րի ա րուն ու նի զույգ սե րմն  ա րան-

ներ, իսկ է գը` եր կու ձվա րան, ձվա տար ներ և ար գա նդ: Ձվա տար նե րը 
բաց վում են ար գան դի մե ջ: Կաթ նա սուն նե րի բե ղմն  ա վո րու մը ներ քին 
է, այն տե ղի է ու նե նում ձվա տար նե րում: Ձվաբ ջիջ նե րը գրե թե զուրկ են 
դեղ նու ցից: Սաղ մի  զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ար գան դում: Բե ղմն  ա-
վոր ված ձվա բջ ջից զար գա նում է սաղ մը: Սաղ մի  զար գաց ման ըն թաց քում 
նրա շուրջն ա ռա ջա նում են թա ղա նթ ներ: Սաղ մը շր ջա պա տող թա ղա նթ-
նե րը մի  կող մով սեր տա ճում են ար գան դի պա տի հետ, և ձևա վոր վում 
է ըն կեր քը (նկ. 180): Ըն կեր քի մի  ջո ցով կապ է ստե ղծ վում մոր և պտ ղի 
մի  ջև: Ըն կեր քի մի  ջո ցով մոր ա րյու նա տար ա նոթ նե րը սեր տո րեն շփ վում 
են պտ ղի թա ղա նթ նե րի ա րյու նա տար ա նոթ նե րի հետ: Սաղ մն  ըն կեր քի 
հետ մի  ա ցած է պոր տա լա րով, ո րով ան ցնում են ա րյու նա տար ա նոթ ներ: 
Ըն կեր քի ա րյու նա տար մա զա նոթ նե րով մոր օր գա նիզ մի ց սաղ մի ն են 
անց նում սնն դա նյու թեր և թթ վա ծին, իսկ ած խաթ թու գա զը և ոչ պի տա նի 
նյու թե րը սաղ մի  օր գա նիզ մի ց ան ցնում են մոր ա րյան մե ջ: Ո րոշ կաթ նա-
սուն նե րի ձա գեր ծն վում են ա նօգ նա կան, իսկ մյուս նե րի նը` ակ տիվ գոր-
ծե լու կա րո ղու թյա մբ: Հղի ու թյան շր ջա նը տար բեր կաթ նա սուն նե րի մոտ 
տար բեր է. տնային մկ  նե րի նը` 18 օր, շա նը` 2 ա մի ս, իսկ փղի նը` 600 օ րից 
ա վե լի: Ծն վե լուց հե տո կաթ նա սուն նե րն ի րե նց ձա գե րին կե րակ րում են 
կա թով, տա քաց նում և պա շտ պա նում են թշ նա մի  նե րից, սո վո րեց նում են 
կեր հայ թայ թել:

Նկ. 180 Ընկերքավոր կաթնասունների (էգի) բազմացման օրգանները

1. Արգանդամուտք,  2. Սաղմ,  3. Պորտալար,  4. Ընկերք, 5. Ձվատար,  
6. Ձվատարի լայնացում,  7. Ձվարան, 8. Սաղմի  երկրորդային թաղանթ, 

 9. Սաղմի  առաջնային  թաղանթ,  10. Արգանդի մկ անապատ
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 Կաթ նա սուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը և է կո լո գի ա կան խմ բե րը: 
Կաթ նա սուն նե րի է կո լո գի ա կան խմ բե րը բազ մա զան են: Հայտ նի են ան-
տա ռաբ նակ (ս կյ ուռ ներ, կզա քիս ներ, սա մույր, գո րշ արջ, որմզ դե ղն, վա-
րազ), տա փաս տան նե րի և ա նա պատ նե րի (կու լան, վիթ, գետ նաս կյ ուռ, 
հա մս տեր, ճա գա րա մուկ, գայլ, աղ վես), գետ նաբ նակ (խ լուրդ), օ դաբ նակ 
(ձեռ նաթ ևա վոր ներ), ջրաբ նակ (թի ո տա նի ներ և կե տան ման ներ), կի սա-
ջ րաբ նակ (կուղբ, նուտ րի ա) կաթ նա սուն ներ: Կաթ նա սուն նե րն ըստ կեն-
սա կեր պի նույն պես բազ մա զան են` կր ծող ներ (մկ  ներ, նա պաս տակ ներ), 
գի շա տիչ ներ (գայլ, արջ, վա գր) և այլն:

 Նա խա գա զան ներ կամ ձվա ծին կաթ նա սուն ներ: Այս են թա դա սին 
են պատ կա նում բա դակ տու ցը, ե քիդ նան և պրոե քիդ նան (նկ. 181): Տա-
րած ված են Ավստ րա լի այում, Թաս մա նի այում և Նոր Գվի նե այում: Ձվա-
ծին կաթ նա սուն նե րին հա տուկ են այն պի սի պար զա գույն հատ կա նիշ ներ, 
ինչ պի սիք ու նեն սո ղուն նե րը` ձվադ րող ներ են, ու նեն կոյա նոց, պտուկ-
նե րը բա ցա կայում են, մա րմն  ի ջեր մաս տի ճա նը ցա ծր է, տա տան վում է 
26-340C-ի սահ ման նե րում: Բա դակ տու ցի մար մի  նը ծա ծկ ված է խիտ մա-
զա ծած կով, դուն չը նման է բա դի կտու ցի, մատ նե րի ա րան քում կան լո-
ղա թա ղա նթ ներ, տա փա կած պո չը լո ղա լիս ղե կի դեր է կա տա րում, 
ա կան ջա խե ցի չու նի, ջրում սուզ վե լիս ա կա նջ նե րի ան ցքե րը փակ վում 
են: Բա դակ տու ցը սն վում է խեց գետ նա կեր պե րով, փափ կա մար մի ն նե-
րով, մի  ջատ նե րի ջրային թր թուր նե րով և որ դե րով: Բազ մաց ման շր ջա-

նում դնում է եր կու ձու և թխ սում: 
Ձվե րից դուրս ե կած ձա գե րը սն-
վում են կա թով: Բա դակ տու ցի 
է գը պտուկ ներ չու նի, ձա գե րը 
կա թը լի զում են փո րի մա զե րի 
վրայից: 

Ե քիդ նայի մար մի  նը ծա ծկ ված 
է ա սեղ նե րով և կո շտ մա զե րով: 
Ե քիդ նայի մատ նե րն ու նեն հզոր, 
տա փա կած ճի րան ներ, ո րո նք 
օգ տա գոր ծում է սնունդ հայ թայ-
թե լու նպա տա կով: Բազ մաց-
ման շր ջա նում ե քիդ նան փո րի 
վրա` հա տուկ պար կում, դնում 
է մե կ ձու: Սնուն դը (հիմն  ա կա-
նում մի  ջատ ներ) հայ թայ թում է 
որ դա նման եր կար (25 սմ) լեզ վի 
օգ նու թյա մբ: Պրոե քիդ նան շատ 
նման է ե քիդ նային:Նկ. 181 Նախագազաններ

Բադակտուց

Եքիդնա
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 Պար կա վոր ներ: Պար կա վոր-
նե րի են թա դա սին են պատ կա-
նում պար կա վոր մկ նե րը, սկյուռ-

նե րը, գայ լը, կզա քի սը, խլուր դը, 

կեն գու րուն, պար կա վոր ար ջը` 

կոա լան (նկ. 182): Տա րած ված են 
Ավստ րա լի այում, Հա րա վային և 
Կե նտ րո նա կան Ա մե  րի կայում: 
Մա րմն  ի ջեր մաս տի ճա նն ըն կեր-
քա վոր նե րի հա մե  մատ ցա ծր է և 
ան կայուն: Պար կա վոր նե րի մե ծ 
մա սի ըն կեր քը բա ցա կայում է, 
ձա գե րը ծն վում են շատ փո քր և 
թեր զար գա ցած: Ծն վե լուց հե տո 
նրա նք սո ղում են պար կի մե ջ և 
բե րա նով ամ րա նում են պար-
կում գտն վող պտու կին: Եր կար 
ժա մա նակ զար գա ցու մը շա րու-
նակ վում է պար կում:

 Կեն գու րուն ապ րում է խո տա-
բույ սե րով և թփե րով հա րուստ, 
բաց տա րա ծու թյուն նե րում: Տե-
ղա փոխ վում է ցատ կումն  ե րով` 
հետ ևի հզոր ոտ քե րի և պո չի օգ-
նու թյա մբ: Կեն գու րուն սն վում է 
բույ սե րով: Առջ ևի վեր ջույթ նե րը 
ծա ռայում են բույ սե րը պո կե լու 
հա մար: Կեն գու րուն օժտ ված է 
լավ լսո ղու թյա մբ և տե սո ղու-
թյա մբ: 

Ան տա ռային գա զան ներ: 
Եղ նի կը, որմզ դեղ նը, այ ծյա մը, 
փոր սու ղը, սա մույ րը, սկյ ու ռը, 
գայ լը, ար ջն ան տա ռաբ նակ գա-
զան ներ են (նկ. 183): Ան տա ռում 
նրա նք գտ նում են սնունդ, թա ք-
ս տոց, պա շտ պան վում են թշ նա-
մի  նե րից և վատ ե ղա նա կից:

Ս կյ ու ռը կյ ան քի մե ծ մա սն 
ան ցկաց նում է ծա ռե րի վրա, սն- Նկ. 182 Պարկավորներ

Կոալա

Փոքրիկ 
ձագը 
պարկում

Հասուն 
ձագը 

պարկում

Կենգուրու

Պարկամուկ
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վում է փշա տեր ևա վոր բույ սե րի սեր մե -
րով, ըն կույզ նե րով: Ծա ռե րին ամ րա նում 
է սուր ճի րան ներ ու նե ցող եր կար մատ-
նե րով: Ծա ռե րի վրա ճյու ղից ճյուղ թռ-
չե լուն օգ նում են սկյ ու ռի հետ ևի ու ժեղ 
ոտ քե րը, պո չը և ճկուն մար մի  նը: Սկյ ու ռը 
ծա ռե րի վրա պատ րաս տում է մի  քա նի 
բույն:

 Բաց տա րա ծք նե րում ապ րող կաթ-

նա սուն ներ: Գետ նաս կյ ու ռը, ար ջա մու-
կը, հա մս տե րը, բազ մա թիվ կր ծող ներ, 
ճա գար նե րը մար գա գե տին նե րի, տա-
փաս տան նե րի և ա նա պատ նե րի կեն դա-
նի ներ են (նկ. 184):

 Հո ղաբ նակ կաթ նա սուն ներ: Հո ղա-
բ նակ կաթ նա սուն նե րից է խլուր դը (նկ. 
185): Խլուր դի մար մի  նը ծա ծկ ված է խիտ 
մա զա ծած կույ թով: Լավ են զար գա ցած 

խլուր դի հո տա ռու թյան, շո շա փե լի քի, լսո ղու թյան օր գան նե րը և հո ղը փո-
րող առջ ևի վեր ջույթ նե րը:

Նկ. 183 Անտառային գազաններ

Գայլ
Սկյուռ

Գորշ 
արջ

ՓորսուղՈրմզդեղն
Բծավոր 
եղջերու

Նկ. 184 Ճագարներ

Նկ. 185 Հողաբնակ 
կաթնասուն` խլուրդ
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Խ լուր դի աչ քե րը թույլ են զար գա ցած, ա կան ջա խե ցի նե րը բա ցա կայում 
են, պա րա նո ցը գրե թե ան նկատ է:

 Ճան կե րով զին ված առջ ևի վեր ջույթ նե րի լայն թա թե րով խլուր դը հո-
ղում փո րում է բա րդ ան ցու ղի ներ: Դուրս շպր տած հո ղից գոյա նում են 
հո ղա կույ տեր` խլուր դաբ լուր ներ: Օր վա ըն թաց քում խլուր դը մի  քա նի ան-
գամ ան ցնում է ան ցու ղի նե րով և փնտ րում որ դեր, մի  ջատ ներ և դրա նց 
թր թուր նե րը:

Թռ չող կաթ նա սուն ներ: Թռ չող կաթ նա սուն նե րից են չղ ջիկ նե րը 
(նկ. 186): Չղ ջիկ նե րի նա խա բազ կի և առջ ևի վեր ջույթ նե րի չո րս մատ նե րը 
եր կար են: Պո չի, առջ ևի և հետ ևի վեր ջույթ նե րի մի  ջև ձգ ված է փա փուկ 
մաշ կա թա ղա նթ, ո րը ծա ռայում է որ պես թևեր: Ա զատ է մն ա ցել մի  այն 
ա ռա ջին մա տը, ո րով կառ չում է պա տե րին, շի նու թյուն նե րին, ծա ռե րին և 
այլ ա ռար կա նե րին: Չղ ջիկ նե րի ոս կոր նե րը նուրբ են ու թե թև, կր ծո սկ րի 
վրա զար գա ցած է կա տա րը, ո րին ամ րա նում են թևե րը շար ժող մկ ան-
նե րը: Չղ ջիկ նե րի տե սո ղա կան օր գան նե րը վատ են զար գա ցած, փո խա-
րե նը նրա նք ուլտ րա ձայ ներ են ար ձա կում և ար ձա գա նքն ըն կա լում լսո-
ղու թյան օր գա նով: Այդ հատ կու թյան շնոր հիվ չղ ջիկ նե րը կո ղմն  ո րոշ վում 
են մթ նա շա ղում և որ սում մի  ջատ ներ: Չղ ջիկ նե րը որ սի են դուրս գա լիս 
մթ նա շա ղին: Ցե րեկ նե րը ձեղ նա հար կե րում, նկուղ նե րում, ծա ռե րի փչակ-
նե րում հետ ևի ոտ քե րի օգ նու թյա մբ կառ չում են որ ևէ ա ռար կայի և քնում: 
Բա ցի մի  ջա տա կեր նե րից, կան նաև պտուղ նե րով, նեկ տա րով, տա քա ր-
յուն կեն դա նի նե րի ա րյու նով սն վող չղ ջիկ ներ (վամ պիր ներ):

Չղ ջիկ նե րի նոր ծն ված ձա գե րն ա նօգ նա կան են: Նրա նք կառ չում են 
մոր մա րմն  ին և սն վում կա թով: Մի նչև 
ձա գե րի հա սու նա նա լը մայր չղ ջի կը 
թռ նում է ձա գի հետ մի  ա սին:

Չղ ջիկ նե րի մի  մա սը տար վա ան-
բա րեն պա ստ շր ջա նն ան ցկաց նում է 
քնած վի ճա կում, իսկ ո րոշ մա սը տե-
ղա փոխ վում է տաք երկր ներ:

 Հայաս տա նում ապ րում է մի  ջա տա-
կեր չղ ջիկ նե րի 24 տե սակ:

 Կի սաջ րային և ջրային կաթ նա սուն ներ: Կուղ բը, մշ կա մու կը, նուտ-

րի ան կի սաջ րային կաթ նա սուն ներ են (նկ. 187): Կուղ բե րն ապ րում են ան-
տա ռային գե տե րում և լճե րում, սն վում են բույ սե րով, կեղ ևով և ե րի տա-
սա րդ բնա փայ տով: Կապ ված ջրաբ նակ կեն սա կեր պի հետ` նրա նց հետ ևի 
վեր ջույթ նե րի մատ նե րի ա րան քում զար գա ցել են լո ղա թա ղա նթ ներ: Այղր 
լճում կլի մայա վար ժեց ված է ճահ ճային նուտ րի ան:

 Դել ֆին նե րը, փո կե րը, ծո վափ ղե րը, ծո վա ցու լը, կա պույտ կե տը, կա-

շա լո տը ջրաբ նակ կաթ նա սուն ներ են (նկ. 188):

Նկ. 186 Չղջիկ
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Ջ րաբ նակ կաթ նա սուն նե րը խմ բա վոր վում են թի ո տա նի նե րի (փոկ, ծո-

վա փիղ, ծո վա ցուլ) և կե տան ման նե րի (կա պույտ կետ, դել ֆին, կա շա-

լոտ) կար գե րում:
 Կե տան ման նե րի մար մի  նը ձկ նան ման է, շրջ հո սե լի, մաշ կը զուրկ է մա-

զա ծած կույ թից, առջ ևի վեր ջույթ նե րը ձևա փոխ վել են լո ղա թի ե րի, իսկ 
հետ ևին նե րը հետ են զար գա ցել: Պո չի վրա ու նեն հզոր պո չա լո ղակ, լավ 

Նկ. 187 Կիսաջրային և ջրային կաթնասուններ

Սրնչակ Կուղբ Մշկամուկ

Նկ. 188 Ջրաբնակ կաթնասուններ
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զար գա ցած են թա մաշ կային ճար պի հա ստ շե րտ, ո րը նրա նց պա շտ պա-
նում է սառ չե լուց և փոք րաց նում է մա րմն  ի տե սա կա րար զա նգ վա ծը: 

Ա մե  նա խո շոր կե տան մա նը կա պույտ կե տն է, որն ու նի մի  նչև 33 մ եր-
կա րու թյուն և 150 տ կշիռ: Սն վում է ջրային մա նր կեն դա նի նե րով, հատ-
կա պես խեց գե տին նե րով: Օր վա ըն թաց քում օգ տա գոր ծում է 2-4 տ կեր:

 Դել ֆին նե րը մի  ջա վայ րում կո ղմն  ո րոշ վում և մի  մյա նց հետ հա ղոր -
դակց վում են ուլտ րա ձայ նե րի օգ նու թյա մբ: Ջրում սուզ վե լիս նրա նց 
քթանց քնե րը և ա կա նջ նե րը փակ վում են:

 Կե տան ման նե րի ձա գե րը ծն վում են ջրում և ինք նու րույն հետ ևում մո-
րը:

 Թի ո տա նի նե րի մա զե րը կա րճ են և կո շտ: Մշ տա պես ապ րում են ջրում: 
Ցա մաք են դուրս գա լիս բազ մա նա լու, հա նգս տա նա լու և ձա գե րին կե-
րակ րե լու հա մար: Թի ո տա նի նե րը սն վում են ձկ նե րով, ծո վային փափ կա-
մար մի ն նե րով, խեց գետ նա կեր պե րով և բույ սե րով: Բո լոր ջրաբ նակ կաթ-
նա սուն նե րը ծա գել են ցա մա քային ձևե րից:

 Կե տան ման նե րին և թի ո տա նի նե րին ար դյու նա հա նում են մոր թու և 
ճար պի հա մար:

 Հի շե՛ք

 Սե ռա կան դի մոր ֆի զմ, ըն կե րք, բա դակ տուց, ե քիդ նա, պրոե քիդ նա, նա խա գա-
զան ներ, պար կա վոր ներ, կեն գու րու, սկյուռ, խլուրդ, չղ ջիկ, վամ պիր ներ, թի ո-
տա նի ներ, կե տան ման ներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ է ըն կեր քը և ի՞նչ ֆունկ ցի ա է կա տա րում:
2.  Որ տե՞ղ է կա տար վում կաթ նա սուն նե րի բե ղմն  ա վո րու մը:
3.  Ի՞նչ ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րով են նա խա գա զան նե րը և սո ղուն նե րը նման 

մի  մյա նց:
4.  Ինչ պե՞ս է ըն թա նում պար կա վոր նե րի հետ սա ղմն  ային զար գա ցու մը:
5.  Ինչ պե՞ս է խլուր դը հար մար վել հո ղաբ նակ կյան քին:
6.  Ինչ պե՞ս են չղ ջիկ նե րը հար մար վել մթ ն շա ղային կեն սա կեր պին:
7.  Ինչ պե՞ս են թի ո տա նի նե րը և կե տան ման նե րը հար մար վել ջրային կեն սա կեր-

պին:
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§46. Կաթ նա սուն նե րի դե րը բնու թյան մե ջ և 

գո րծ նա կան նշա նա կու թյու նը: Հազ վա դեպ հան դի պող 

տե սակ նե րը և նրա նց պահ պան ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը

 Կաթ նա սուն նե րը մտ նում են կեն սա ցե նոզ նե րի կազ մի  մե ջ և մե ծ ազ-
դե ցու թյուն ու նեն մյուս կեն դա նի նե րի և բույ սե րի վրա:

 Կաթ նա սուն նե րը սն վում են շատ ար ժե քա վոր բույ սե րով և դրա նց սեր-
մե  րով՝ մի  ա ժա մա նակ նպաս տելով այդ բույ սե րի սեր մե  րի տա րած մա նը: 
Խլուր դը, չղ ջի կը, ոզ նին հո ղը հա րս տաց նում են օր գա նա կան նյու թե րով: 
Մկ նան ման նե րը, կր ծող նե րը սն վում են հա ցա հա տիկ նե րով, հան դի սա-
նում են մի  շա րք հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի կրող ներ և տա րա-
ծող ներ: Սա կայն մկ  նե րով սն վում են շատ թռ չուն ներ և գա զան ներ:

 Գի շա տիչ կաթ նա սուն նե րը մաս նակ ցում են բու սա կեր կեն դա նի նե րի 
թվի կար գա վոր մա նը, բնա կան ընտ րու թյա նը, քա նի որ մե ծ մա սա մբ որ-
սում են հի վա նդ և թույլ կեն դա նի նե րին:

Ս կյ ու ռը, սա մույ րը, աղ վե սը, մշ կա մու կը, սպի տակ կզա քի սը, կզա քի սը, 
նա պաս տակ նե րը մոր թա տու գա զան ներ են: 

Ո րմզ դեղ , վի թ, հյու սի սային եղ ջե րու, վայ րի խո զ որ սում են մի ս և կա շի 
ստա նա լու նպա տա կով:

 Մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ըն տե լաց ված կաթ նա սուն նե րը` կով, ոչ-
խար, այծ, ձի և այլն: Նրան ցից ստա նում են մի ս, կաթ, ճա րպ, յուղ, բուրդ, 
մոր թի:

 Տար բեր պատ ճառ նե րով (որս, մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
մի  ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյուն) խի ստ կեր պով կր ճատ վել է կաթ նա սուն-
նե րի թվա քա նա կը: Գրե թե լի ո վին ան հե տա ցել են ա մե  րի կյ ան վայ րի ցու-
լե րը (բի զոն նե րը) և եվ րո պա կան վայ րի ցու լե րը (զուբ րե րը), ան հե տաց-
ման վտան գի տակ են ռն գեղ ջյուր նե րը, կե տան ման նե րի ո րոշ տե սակ ներ 
և այլ կեն դա նի ներ:

 Կաթ նա սուն նե րի պահ պան ման նպա տա կով մի  շա րք տե սակ նե րի որ-
սը լի ո վին ար գել ված է, իսկ ար դյու նա գոր ծա կան գա զան նե րի որ սը կա-
տար վում է խի ստ սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում և սահ մա նա փակ քա նա-
կու թյա մբ:

 Ան հե տա ցող, հազ վա գյուտ, կր ճատ վող թվա քա նա կով և ա նո րոշ վի-
ճա կում գտն վող կեն դա նի նե րը գրա նց ված են կեն դա նի նե րի «Կար մի ր 
գր քում»: Յու րա քան չյուր եր կիր ու նի իր «Կար մի ր գիր քը»:
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Հի շե՛ք

 Բիզոններ, զուբրեր, ռնգեղջյուրներ:

 ՀԱՐ ՑԵ Ր
1.  Ի՞նչ փաս տե րով կա րե լի է ա պա ցու ցել, որ կաթ նա սուն նե րը ծա գել են սո ղուն-

նե րից:
2.  Ինչ պի սի՞ ան հե տա ցած և ան հե տա ցող կաթ նա սուն ներ գի տեք:
3.  Ի՞նչ մի  ջո ցա ռումն  եր է ան հրա ժե շտ ձեռ նար կել կաթ նա սուն նե րի պահ պա նու-

թյան հա մար:

Հե տա քր քիր է

 Ա լյ աս կայում գիտ նա կան նե րը գտել են սառ ցի մե ջ սա ռած բրա ծո մա -

մոնտ, որն այն քան լավ է պահ պան վել, որ շու նը կե րել է նրա մի  սը:

Լրացրեք կաթնասուններին վերաբերող աղյուսակը

Օրգաններ և օրգան 

համակարգեր

Կառուցվածքի 

առանձնահատ կությունը

Ֆունկցիան

Տեսողական

Հոտառական

Լսողական

Մարսողական

Շնչառական

Արյունատար

Նյարդային

Բազմացման

Արտազատական

Կաթնասունների հիմն ական խմբերի առանձնահատկությունները

Խմբեր (ենթադասեր) Առանձնահատկությունները

Ձվածիններ (նախագազաններ)

Պարկավորներ

Ընկերքավորներ 

(պլացենտավորներ)
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Խ լա հա վը

Խ լա հա վը ձայ ներ հա նում է իր կեռ ու սուր կտու ցով: Նա մի  ակ թռչունն 
է, որ լե զու չու նի, բայց դրա փո խա րեն բե րա նի մե ծ խո ռո չը հի ա նա լի 

ռե զո նա տոր է: Եր գե լիս խլա հա-
վը վե րին կտու ցը հար վա ծում է 
նե րք ևի նին: Նրա եր գը տևում է 
մոտ չո րս վայր կյ ան և այդ վայր-
կյ ան նե րին բա ցար ձա կա պես 
ո չինչ չի տես նում և լսում, ո րով հե-
տև ա մուր փա կում է աչ քե րը, իսկ 
ա կա նջ նե րը հեր մե  տիկ փակ վում 
են ծնո տո սկ րի ե լուն նե րով: Փոր-
ձա ռու որ սո րդ նե րն այդ պա հն օգ-
տա գոր ծում են:

Խլահավերը թխսում են 28-30 օր, 6-10 ձվի վրա: Ձվերը մոտավորապես 
հավի ձվի չափ են: Երբ էգ խլահավը ճուտ է հանում, զարմանալիորեն 
անվախ է դառնում:

Անարգել որսի հետևանքով Արևմտյան Եվրոպայում այժմ գրեթե ոչ մի  
խլահավ չի հանդիպում:

 Կեն սա լու յսի գա ղտ նիք նե րը և ծո վագ նաց նե րի սար սա փն ըստ 
Քրիս տա փոր Կո լում բո սի նա վաս տի նե րից մե  կի պատ մա ծի 

«1492 թվին ես ծա ռայում է ի Կո լում բո սի նա վա տոր մի  ղում: Հոկ տեմ բե-
րի 12-ին մե ր նա վը գտն վում էր ցա մա քից մո տա վո րա պես 150 կմ հե ռա վո-
րու թյան վրա: Գի շեր վա ժա մը 10-ն էր: Բո լո րն ար դեն գնա ցել է ին քնե լու: 
Տախ տա կա մա ծին մն ա ցել է ի մի  այն ես, քա նի որ օր վա հեր թա պա հն է ի: 
Գի շե րը տաք էր ու խա ղաղ: Լու սի նն ու աստ ղե րը թա քն վել է ին ծանր, 
ցած րա դիր ամ պե րի հետ ևում, և շուր ջը թա նձր խա վար էր: Հան կա րծ իմ 
ու շադ րու թյու նը գրա վե ցին ջրի մե ջ դես ու դեն շա րժ վող ինչ-որ լույ սեր: 
Ես կախ վե ցի նա վեզ րից և սկ սե ցի ու շի- ու շով զն նել մթին ա լիք նե րը: Ի 
զար մա նս ինձ` դրա նք այլևս մռայլ չէ ին, այլ լու սա վոր. ծո վի խոր քից բյու-
րա վոր լույ սեր է ին շա րժ վում դե պի վեր և մա կե րե սին հաս նե լուն պես 
հանգ  չում: Ես վա խից կար կա մե լ է ի: Երբ ուշ քի ե կա, ձայ նե ցի ան ձնա-
կազ մի ն: Մի քա նի րո պե բո լո րս ակ նա պիշ դի տում է ի նք լույ սե րի խա ղը. 
կար ծես թե հա զա րա վոր վառ վող մո մե ր ինչ-որ կա խար դա կան պար է ին 

Հետաքրքիր է
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պա րում: Քիչ ան ց խո րհր դա վոր 
կրակ նե րն ա ներ ևու թա ցան հան-
կար ծա կի, ինչ պես հայտն վել է ին:

- Լյու ցի ֆե րի կրակ նե րը, սա-
տա նայի կրակ նե րը, - բա ցա կան-
չում է ին փոր ձա ռու նա վաս տի նե-
րը:

Ն րա նք ա ռա ջին ան գամ չէր, 
որ ա կա նա տե սն է ին այդ պի սի 
երևույ թի և հա մոզ ված է ին, որ ծո-
վի խոր քից բա րձ րա ցող լույ սե րը 
դժոխ քի սա տա նայի` Լյու ցի ֆե րի «գո րծն է»: 

Եր ևույ թի նման բա ցատ րու թյու նը թեև գե րիշ խող էր ան ցյա լում, սա-
կայն բո լո րի հա մար այն ըն դու նե լի չէր: 

Օ րի նակ` Ա րիս տո տե լը տե ղյ ակ է ե ղել ծո վի ջրի լու սար ձակ մա նը և դա 
բա ցատ րել է ջրի և ա ղի մո լե կուլ նե րի բախ մա մբ: Նա մտա ծում էր այս պես. 
ինչ պես կայծ քա րի և պող պա տի բա խումն  է ա ռա ջաց նում կայծ, նույն սկզ-
բուն քով էլ  կայծ է ա ռա ջա նում ջրի և ա ղի մո լե կուլ նե րի բա խու մի ց, իսկ 
բազ մա թիվ կայ ծե րից  էլ լու սար ձա կում է ջու րը: Ձկ նե րի լու սար ձա կու մը 
հնում բա ցատ րել են նրա նց թե փուկ նե րում պա րու նակ վող ֆոս ֆո րով: 

«Լյու ցի ֆե րի կրակ նե րի» ա ռե ղծ վա ծը հաս կա նա լի դար ձավ 18-19-րդ 
դա րե րում` ման րա դի տա կի ստեղ ծու մի ց և դրա օգ նու թյա մբ ու սումն  ա սի-
րու թյուն ներ կա տա րե լուց հե տո մի  այն: Պա րզ վեց, որ ջրի մե ջ առ կայ ծող 
լույ սի աղ բյու րը ման րա դի տա կային է ակ նե րն են` բակ տե րի ա նե րի և նա-
խա կեն դա նի նե րի ո րոշ տե սակ ներ: Լույսն ա ռա ջա նում է դրա նց բջիջ նե-
րում: Հաշ վել են, օ րի նակ, որ մե կ լի տր ծո վի ջրում կա րող է գտն վել 1000-
10000 լու սար ձա կող բակ տե րի ա: Դրա նց լու սար ձա կու մի ց էլ ա ռա ջա նում 
են լու սա վոր ա լիք նե րը` սար սա փազ դու Լյու ցի ֆե րի կրակ նե րը: 

 Կեն սա լույ սի նշա նա կու թյու նը 

Բ րա զի լի այի ար ևա դար ձային ան տառ նե րում ա ճող կեն սա լու սար ձա-
կող սն կե րը վաղ ժա մա նակ նե րից օգ տա գո րծ վել են որ պես լապ տեր. 
ճիշտ է դրա նց լույ սը վառ չէ, բայց բա վա րար է մութ ան տա ռում չսայ թա-
քե լու հա մար:

 Լու սար ձա կող բակ տե րի ա նե րը կա րող են օգ տա գո րծ վել որ պես ին-
դի կա տոր` ջրում թթ ված նի քա նա կու թյու նը ո րո շե լու հա մար. չէ° որ կեն-
սա լու սար ձակ ման ին տեն սի վու թյու նն ու ղիղ հա մե  մա տա կան է թթ ված նի 
խտու թյա նը: Ու րե մն , որ քան թույլ են լու սար ձա կում բակ տե րի ա նե րը, այն-
քան քիչ է ջրում թթ վա ծի նը և հա կա ռա կը:
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Հ նա րա վոր է կեն սա լու սար ձակ ման ին տեն սի վու թյա մբ գնա հա տել նաև 
մթե րք նե րի ո րա կը, թար մու թյու նը. չէ° որ փչա ցող մթե րք նե րում գոյանում 
են կեն սա լու սար ձա կող սապ րո ֆիտ բակ տե րի ա ներ: 

Արդյոք կենսալուսարձակում են թռչունները

 Վա ղուց ի վեր մա րդ կու թյա նը հայտ նի են ե ղել մթ նում լու սա վառ վող 
թռչուն նե րի գոյու թյու նը հաս տա տող բա զում փաս տեր: Շա տե րը դրան չեն 
հա վա տա ցել: Ո մա նք էլ, դրա նց ա կա նա տե սը լի նե լով, բայց չկա րո ղա նա-
լով եր ևույ թը բա ցատ րել, վե րագ րել են այդ թռ չուն նե րին կա խար դա կան 
հատ կու թյուն ներ ու զա նա զան պատ մու թյուն ներ հյու սել այդ մա սին: 

Ի րա կա նում, եր ևույ թի իս կա կան ի մաս տով, կեն սա լու սար ձա կու մը 
որևէ թռչ նի բնո րոշ չէ: Բա նն այն է, որ նրան ցից ճա ռա գող լույսն ա ռա-
ջա նում է ոչ թե թռչ նի օր գա նիզ մում, այլ նրա նց փե տուր նե րի վրա պա-
տա հա բար հայտն ված ման րա դի տա կային օր գա նի զմն  ե րի կեն սա գոր-
ծու նե ու թյան ար դյուն քում: Լու սար ձա կող ման րա դի տա կային է ակ նե րը 
հատ կա պես շատ են ծո վե րում, այդ պատ ճա ռով նման դեպ քե րն առնչ-
վում են ա ռա վե լա պես ջր լող, ա փա մե  րձ գո տի նե րում բնակ վող և ջրում 
սնունդ հայ թայ թող թռչ նա տե սակ նե րի հետ: Դրան ցից են սա գե րը, բա դե-
րը, կա րապ նե րը: Ծո վի ջրում ա ռա տո րեն բազ մա ցած ման րէ նե րն ընկ-
նում են թռ չուն նե րի փե տուր նե րին և եր բե մն  հա ջող ված հա մա կե ցու թյուն 
են ա ռա ջաց նում, ո րի հետ ևան քով թռ չու նը մթու թյան մե ջ լու սար ձա կում է:

 Լու սար ձա կուն են նաև ծա ռե րի փչակ նե րում ապ րող ո րոշ բվեր ու 
բվեճներ: Այս դեպ քում նրա նց փե տուր նե րին լույս տա լու հատ կու թյա մբ 
են օժ տում փտող բնա փայ տում ապ րող լու սար ձա կող ման րա դի տա կային 
սն կե րը: 

Այս պի սով, ցան կա ցած թռչ նի լու սար ձա կու մը պա տա հա կա նու թյան 
ար դյունք է, ա հա թե ին չու լու սար ձա կող թռ չուն ներ հազ վա դեպ են հան-
դի պում:


Հյուսիսամե րիկյ ան ձնայծերը չեն փախչում գայլերից, այլ հանգիստ 

սպա սում են, որ նրանք մոտենան, ապա սուր եղջյուրներով հարվածում 
են գայլերին, և վերջինս  թռնում է անդունդը:
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Սո խն ու ար ցուն քը 

 Սո խը կտ րե լիս մար դու աչ քե րից ար-
ցունք քա մո ղը ծծմ բաթ թուն է: Ա մե  րի կա ցի 
քի մի  կոս Է րիկ Բլոլ կը հաս տա տում է, որ սո-
խը կտ րե լիս ան ջատ վում է նրա պա րու նա-
կած լակ րի մա տո րը (լա տի նե րեն «lacrima»՝ 
ար ցունք): Այդ նյու թը ցն դում է և աչ քի մե ջ 
ընկ նե լով ա ռա ջաց նում է թույլ խտու թյան 
ծծմ բաթ թու: 

 Բույ սը և մի  ջա վայ րը 

Ճա պո նի այում ստա ցել են բե գո նի այի 
նոր տե սակ, ո րը մթ նո լոր տի օ դի աղ տոտ-
վա ծու թյան ա ռա ջին իսկ նշան նե րի դեպ-
քում ծա ծկ վում է բծե րով: Թու նա վոր նյու թի 
խտու թյան մե  ծաց մա նը զու գըն թաց բծե րը 
փք վում են, հե տո պա տռ վում և տեր ևի վրա 
ա ռա ջաց նում են ծա կո տի ներ:

 Գի շե րը ծո վում

Գի շե րը ծո վի խա ղաղ ջրե րում մե  րթ 
փայ լում, մե  րթ ան հե տա նում են լու սա վոր 
շեր տեր, կար ծես ծո վը լց ված լի նի մի  լի ո-
նա վոր կրակ նե րով: Պա րզ վում է, այդ լույսն 
ար ձա կում են ին ֆու զո րի ա նե րը:

 Ծո վի խոր քում գույ նե րն ա վե լի բազ մա-
զան ու հե տա քրք իր են դառ նում: Դրա նք 
լու սա տու մե  դու զա նե րն են, լու սա տու պո-
լիպ նե րը և այլն:



194

 Լա բո րա տոր-գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

№ 1 Կար գա բա նա կան հի ե րար խիկ հա մա կար գե ր

Գ ծան կա րի վան դակ նե րում հա մա պա տաս խան կար գով տե ղադ րե՛ք հե-
տ ևյալ կար գա բա նա կան խմ բե րը.  թա գա վո րու թյուն, տե սակ, կա րգ, վեր նա-
թա գա վո րու թյուն, ըն տա նիք, են թա թա գա վո րու թյուն, ցեղ, տիպ (կամ բա-
ժին), դաս, կայս րու թյուն:

Տիպ, 
բաժին

№ 2 Նա խա կո րի զա վոր նե ր

 Ման րա դի տա կով դի տե՛ք նա խա կո րի զային բջիջ նե րի` բակ տե րի ա նե րի և 
կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի պատ րաս տի ման րա պատ րաս տուկ և այն հա-
մե  մա տե՛ք լա բո րա տոր պայ ման նե րում ստա ցած խո տային բա ցի լի և կաթ նա-
թթ վային բակ տե րի ա նե րի հետ:

 Խո տային բա ցի լի կուլ տու րայի ստա ցու մը և դի տու մը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել խո տային բա ցի լի ստաց ման մե  թո դին և այն 
դի տել մա նրա դի տա կով: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր: 

Ման րա դի տակ, ա ռար կայա կիր և ծած կող ա պա կի ներ, ա ռար կայա կան 
ա սեղ, կա թո ցիկ, չո րաց րած խոտ, ջուր, թան զիֆ, կալ ցի ու մի  կար բո նատ, 
բամ բակ, փոր ձա նոթ ներ, թեր մոս տատ, է լե կտ րա կան սա լիկ, մե  թի լեն կա-
պույտ, չե զոք կար մի ր: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Վե րց նել 25 գ ման րաց ված չոր խոտ, տե ղա վո րել 1 լիտ րա նոց կո նա ձև 
կոլ բայում, վրան ա վե լաց նել 1 լ ջուր և այն ե ռաց նել 10-15 րո պե: Այդ ըն թաց-
քում բո լոր բակ տե րի ա նե րը կո չն չա նան, իսկ խո տային բա ցի լը կպահ պանվ ի  
սպո րային վի ճա կում: Տաք լու ծույ թի վրա ա վե լաց նել կես ճա շի գդալ կա վիճ, 
որ պես զի մի  ջա վայ րի ռե ակ ցի ան դառ նա հիմն  ային: Փոր ձա նո թը սա ռե լուց 
հե տո թուր մը քա մե լ թան զի ֆով և ստաց ված լու ծույ թը լց նել մի  քա նի կոլ բա-
նե րի մե ջ` 1-2 սմ բա րձ րու թյա մբ: Կոլ բայում թթ ված նի մուտքն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով ծած կել բամ բա կյ ա խցա նով և 2 օր թող նել թեր մոս տա տում` 25-
30ՕC պայ ման նե րում: Եր կու օ րից լու ծույ թի մա կե րե սին կն կատ վի սպի տակ 
փառ: Այ նու հե տև ա ռար կայա կիր ա պա կու վրա տե ղա վո րել սպի տակ փա ռի 
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քսու քը, այն ներ կել մե  թի լեն կա պույ տի կամ չե զոք կար մի  րի լու ծույ թով (1-2 
րո պե): Պատ րաս տու կի վրայից ներ կը լվա նալ ջրով, չո րաց նել և դի տել ման-
րա դի տա կով:

 Կաթ նա թթ վային բակ տե րի ա նե րի դի տու մը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել մա ծու նի կամ թթու դրած բան ջա րե ղե նի 
մե ջ զար գա ցող բակ տե րի ա նե րին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր: 

Ման րա դի տակ, ա ռար կայա կիր և ծած կող ա պա կի ներ, ա ռար կայա կան 
ա սեղ, կա թո ցիկ, քա մի չ թուղթ, մա ծուն, թթու դրած բան ջա րե ղե նի սպի տակ 
փառ, կոլ բա ներ, թեր մոս տատ, ջուր: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Ա ռար կայա կիր ա պա կու վրա կա թեց նել մա ծու նի նոս րաց րած ջրային լու-
ծույթ կամ թթու դրած բան ջա րե ղե նի սպի տակ փառ: Ծած կել ծած կա պա կի-
ով, դի տել ման րա դի տա կի փո քր և ա պա մե ծ խո շո րա ցու մով: Տե սա դաշ տում 
կն կա տեք ա ռան ձին, զույ գե րով կամ շղ թա կազ մած փոք րիկ գն դիկ ներ:

Դ րա նք կաթ նա թթ վային բակ տե րի ա նե րն են, ո րո նք կա թի և բան ջա րե ղե-
նի շա քա րը վեր են ա ծել թթու համ ու նե ցող նյու թի` կաթ նա թթ վի:

№ 3 Բոր բո սա սնկ ներ, դրոժ ներ և գլ խար կա վոր սն կեր 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել գլ խար կա վոր սն կե րի, բոր բո սա սն կե րի և 
դրոժ նե րի կա ռուց ված քին, սն ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին և սպոր նե-
րով բազ մաց մա նը: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Հա սու նա ցած շամ պինիոն, շեկ լիկ կամ սպի տակ սունկ, չոր դրոժ ներ, խո-
շո րա ցույց, մա նրա դի տակ, ա ռար կայա կան ա սեղ, ափ սե, օ դա հան զա նգ, 
ա ռար կայա կան և ծած կող ա պա կի ներ, ջուր, հա ցի վրա ա ճող մու կո րի և այլ 
սն կե րի մի  ցել ներ, սն կե րի մի  ցել նե րի և սպոր նե րի պատ րաս տի պատ րաս-
տուկ ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

Գլ խար կա վոր սն կեր: 
Ան զեն աչ քով դի տել գլ խար կա վոր սն կե րը: Տա րբե րել պտ ղա մա ր մի  նը 

(գլ խար կը և ո տի կը) և սն կա մար մի  նը:
Սն կա մարմն ից ա ռա նձ նաց նել մի  փոք րիկ հատ ված, այն նախ դի տել խո-

շո րա ցույ ցով և ա պա ման րա դի տա կով: Տե սա դաշ տում կն կա տեք սն կա մա ր-
մն  ի հի ֆե րը (թե լիկ նե րը):  Հա սու նա ցած սն կի գլ խի կը գո րծ նա կան պա րապ-
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մուն քից 1-2 օր ա ռաջ դնել ափ սե ի մե ջ` ստո րին շեր տը դե պի նե րքև ուղղ ված, 
և ծած կել ա պա կյ ա զան գով: Այդ ըն թաց քում ափ սե ի մե ջ կն կատ վի մա նր հա-
տիկ ներ: Դրա նք դի տել ման րա դի տա կով: Ման րա դի տա կի տակ տե սա նե լի 
կլի նեն սն կի սպոր նե րը:

 Բոր բո սա սն կեր:
 Փոր ձից մի  քա նի օր ա ռաջ Պետ րի ի թա սի կի հա տա կին փռել ֆի լտ րի 

թուղթ, խո նա վաց նել, վրան տե ղա վո րել հա ցի կտոր և ծած կել ա պա կյ ա 
զան գով: Այն պա հել 20-25ՕC պայ ման նե րում: Մի քա նի օր հե տո հա ցի կտո րը 
կծա ծկ վի տար բեր գույ նի բոր բո սով: Դրա նք բոր բո սա սն կե րի տար բեր տե-
սակ նե րի (մու կոր, պե նի ցի լի ում և այլն) թե լիկ նե րն են: Ա վե լի ուշ բոր բո սում 
կն կատ վի սև գլ խիկ ներ, դրա նք սպո րան գի ումն  ե րն են` լց ված սպոր նե րով:

 Վե րց նել բոր բո սի մի  կտոր սևա ցած հատ ված` գլ խիկ նե րի հետ մի  ա սին, և 
դի տել խո շո րա ցույ ցով և ա պա պատ րաս տել ման րա պատ րաս տուկ և դի տել 
ման րա դի տա կով: Ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում նկա տե լի կլի նի մու կո րի, 
պե նի ցի լի ու մի  մի  ցել նե րը և սպոր նե րը:

Ս պոր նե րից բա ցի, բան ջա րե ղե նի և այլ սնն դամ թեր քի վրա խո նավ պայ-
ման նե րում ա ճում է սուն կը:

 Մու կո րի մի  ցե լի թե լիկ նե րն ա ռա նց մի ջ նա պա տի են:
Ն պա տա կա հար մար է նաև դի տել բոր բո սա սն կե րի պատ րաս տի ման րա-

պատ րաս տուկ:
Խ մոր ասն կեր (դ րոժ ներ):
 Չոր դրոժ նե րը թր ջել ջրով, ստաց ված խառ նուր դից պատ րաս տել ման րա-

պատ րաս տուկ և դի տել ման րա դի տա կով: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել ա ռան ձին 
բջիջ նե րին և բող բոջ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բջ ջա խմ բե րին:

Ս ՏՈ ՐԱ ԿԱ ՐԳ ԲՈՒՅ ՍԵ Ր

№ 4 Կա նաչ ջրի մուռ ներ 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել կա նաչ ջրի մուռ նե րի կա ռուց ված քին և բազ-
մա զա նու թյա նը: Ջրի մուռ նե րը հա մե  մա տել մի  մյա նց հետ և նկա րագ րել: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Տար բեր ջրա վա զան նե րից և ջրա փո սե րից վե րց րած ջուր և լո ռա տի ղմ, 
ման րա դի տակ, ա ռար կայա կիր և ծած կող ա պա կի ներ, ա ռար կայա կան ա սեղ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ան զեն աչ քով և ա պա մա նրա դի տա կով դի տել «կա նա չ» ջրի կա թի լը և 
լո ռա տիղ մը: Ման րա դի տա կի տե սա դա շտում կնկա տեք մի  աբ ջիջ և բազ մա-
բ ջիջ ջրի մուռ ներ` քլա մի  դո մո նադ, քլո րել լա, սպի րո գի րա և այլ ջրի մուռ ներ: 
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Դրա նք հա մե  մա տեք մի  մյա նց և դա սա գր քում բեր ված նկար նե րի հետ` ճա-
նա չեք: Մեծ խո շո րա ցույ ցով կն կա տեք բջիջ նե րի թա ղան թը, ցի տոպ լազ ման, 
քրո մա տո ֆո րը, կո րի զը և վա կուոլ նե րը:

 Դի տար կեք տար բեր ջրա վա զան ներ ից վե րց րած ջրի կա թիլ նե րը, հա մե -
մա տեք դրա նք մի  մյա նց հետ, նշեք տե սակ նե րը, բազ մա զա նու թյու նը և հան-
դիպ ման հա ճա խա կա նու թյուն նե րը:

 ԲԱ ՐՁ ՐԱ ԿԱ ՐԳ ԲՈՒՅ ՍԵ Ր

№ 5 Կա նաչ մա մուռ կկ վա վու շի և տոր ֆա մա մու ռի կա ռուց ված քը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել ա ռա ջին բա րձ րա կա րգ բույ սե րին, հա մե  մա-
տել ջրի մուռ նե րի հետ և ընդ գծել տար բե րու թյուն նե րը: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կա նաչ մա մուռ կկ վա վուշ և տոր ֆա մա մուռ (թա րմ և չո րաց րած` հեր բա րի-
ում), խո շո րա ցույց, ման րա դի տակ, ա ռար կայա կան և ծած կող ա պա կի ներ, 
պատ րաս տի պրե պա րատ ներ, ջուր, կա թո ցիկ: Մա մուռ ներ կա րե լի է հա վա-
քել ծա ռե րի բնե րից, են թան տա ռից և ճահ ճուտ նե րից: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Խո շո րա ցույ ցով ու շա դիր զն նեք կա նաչ մա մուռ կկ վա վու շը և տոր ֆա-
մա մու ռը: Կն կա տեք ցո ղուն ներ, տե րև ներ, սպո րա կիր ո տի կը և տու փի կը: 
Ի տար բե րու թյուն տոր ֆա մա մու ռի՝ կկ վա վուշն ու նի նաև ռի զոիդ ներ: Հեշ-
տու թյա մբ կա րե լի է զա նա զա նել ա րա կան և ի գա կան ցո ղուն նե րը: Ո տի կը և 
տու փի կը գտն վում են ի գա կան ցո ղու նի վրա: Տու փիկ նե րում սպոր նե րն են: 
Սպոր նե րը դի տեք ման րա դի տա կով:

 Ման րա պատ րաս տու կում դի տեք տոր ֆա մա մու ռի տե րև նե րը: Դրան ցում 
կն կա տեք նեղ, եր կար քլո րո ֆի լա կիր և ջուր պա րու նա կող բջիջ ներ: Տոր ֆա-
մա մու ռի ջուր կլա նե լու հատ կու թյու նը ցու ցադ րե լու նպա տա կով տոր ֆա մա-
մու ռի 3-5 գ չոր զա նգ վա ծը կշ ռեք և տե ղադ րեք ջրով լց րած ա նո թում: 5-10 
րո պե հե տո տոր ֆա մա մու ռը ջրից հա նեք և կր կին կշռ եք: Քա շի տար բե րու-
թյա մբ ստա ցեք զա նգ վա ծի փո փո խու թյու նը և բա ցատ րեք այդ եր ևույ թը:

№ 6 Պտե րի կա ռուց ված քը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ու սումն  ա սի րել պտե րի կա ռուց ված քը և այն հա մե  մա տել մա մուռ նե րի 
հետ: Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել պտե րի բազ մաց ման օր գան նե րին` սպոր-
նե րին և կոճ ղար մատ նե րին: 
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Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Թա րմ կամ հեր բա րի ու մային պտեր, խո շո րա ցույց, ման րա դի տակ, ա ռար-
կայա կիր և ծած կող ա պա կի, ջուր, կա թո ցիկ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ու սումն  ա սի րեք հա սուն պտե րի կա ռուց ված քը: Ու շադ րու թյուն դա րձ-
րեք տար բեր տա րի քի տե րև նե րին, կոճ ղար մատ նե րին և ար մատ նե րին: Ան-
զեն աչ քով և ա պա խո շո րա ցույ ցով դի տեք հա սուն տեր ևի ստո րին մա սում 
գտնվող թմ բիկ նե րին` սպո րան գի ումն  ե րին: Սպո րան գի ումն  ե րից վե րց րեք 
սպոր ներ և դրա նք դի տեք ման րա դի տա կով:

 Դի տար կումն  ե րն հա մե  մա տեք դա սա գր քում բեր ված նկար նե րի հետ:

№ 7 Մեր կա սեր մեր 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ու սումն  ա սի րել սո ճու և եղև նու կա ռուց ված քը, դի տել կո նե րը, փո շե հա-
տի կը և սեր մե  րը: Մեր կա սեր մե  րը հա մե  մա տել պտեր նե րի հետ և ընդ գծել 
տար բե րու թյուն նե րը: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Սո ճու և եղև նու ըն ձյուղ ներ, կո ներ, փո շե հա տիկ ներ, սեր մե ր, խո շո րա-
ցույց, ման րա դի տակ, ա ռար կայա կան և ծած կող ա պա կի ներ, ջուր, կա թո ցիկ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Դի տեք և հա մե  մա տեք սո ճու և եղև նու ըն ձյու ղի ար տա քին տես քը` տե րև-
նե րի ձևը և դա սա վո րու թյու նը, կո նե րի, սեր մե  րի կա ռուց ված քը: Խո շո րա ցույ-
ցով դի տեք բույ սե րի սե րմն  ա բող բոջ նե րը և փո շե հա տիկ նե րը:

 Ձեր դի տար կումն  ե րը հա մե  մա տեք դա սագր քում բեր ված նկար նե րի հետ:

 ԾԱԾ ԿԱ ՍԵՐ ՄԵ Ր

№ 8 Երկ շա քի լա վոր նե րի և մի ա շա քի լա վոր նե րի դա սե րի բնու թա գի րը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել երկ շա քի լա վոր նե րի և մի  ա շա քի լա վոր նե րի 
դա սե րի կա ռուց ված քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Ծաղ կա վոր բույ սեր` վայ րի բո ղկ, ո լոռ, լո բի, ե րեք նուկ, խա տու տիկ, վար-
դ  ակա կաչ, ցո րեն, գա րի (թա րմ կամ հեր բա րի ու մային), կա ղամ բի, ծի րա նե-
նու, խն ձո րե նու, տան ձե նու, կար տո ֆի լի ծա ղիկ ներ  (թա րմ կամ հեր բա րի ու-
մային), խո շո րա ցույց, ման րա դի տակ, ա ռար կայա կիր և ծած կող ա պա կի ներ, 
տաք ջուր, կա թո ցիկ: 
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Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ը նտ րեք դա սի թե մային հա մա պա տաս խան հեր բա րի ու մային կամ թա րմ 
բույ սեր` ծաղ կած վի ճա կում (խա տու տիկ, ցո րեն, գա րի, լո բի, վայ րի բո ղկ 
և այլն): Ու սումն  ա սի րեք դրա նց ար տա քին տես քը` ար մատ, ցո ղուն, տե րև, 
պտուղ, ծա ղիկ: Դի տեք ծաղ կի մա սե րը և գրեք ծաղ կի բա նաձ ևը: Տար բե րա-
կեք բույ սի վե գե տա տիվ և գե նե րա տիվ օր գան նե րը: Ո րո շեք, թե ու սումն  ա-
սիր վող բույ սե րը ո՞ր դա սին և ըն տա նի քին են պատ կա նում:

 Հեր բա րի ու մի ց վե րց րած ծա ղի կը դի տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է այն մի  
քա նի րո պե պա հել գոլ ջրում:

 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈ ՒՆ

№ 9 Հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի այի կա ռուց ված քը և գրգ ռա կա նու թյու նը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի այի կա ռուց ված քին 
և գրգ ռա կա նու թյա նը: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի այի կուլ տու րա, ման րա դի տակ, ա ռար կայա կիր և 
ծած կող ա պա կի ներ, ա ռար կայա կան ա սեղ, կա թո ցիկ, քա մի չ թուղթ, բամ-
բակ, յոդի լու ծույթ, կե րակ րի ա ղի  բյու րեղ ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ին ֆու զո րի ա նե րի կուլ տու րա ստա նա լու նպա տա կով վե րց նել մի  քիչ խոտ, 
մա նր կտ րա տել, լց նել ա պա կյ ա ա մա նի մե ջ, ա վե լաց նել ջուր և դնել տաք 
տեղ: Մոտ 10 օր հե տո թր ջո ցում կն կատ վեն ին ֆու զո րի ա ներ: Ին ֆու զո րի ա-
ներ կան գո մաղ բում, ո րո ճող կեն դա նի նե րի ստա մոք սի պա րու նա կու թյու-
նում: 

Ա ռար կայա կիր ա պա կու վրա կա թեց նել ին ֆու զո րի ա ներ պա րու նա կող 
ջրի մե կ կա թիլ:

Ջ րի կաթիլ ը դի տել խո շո րա ցույ ցով: Այն տեղ կն կատ վեն ա րագ լո ղա ցող, 
եր կա րա վուն ձև ու նե ցող օր գա նի զմն  եր: Դրա նք հո ղա թա փիկ ին ֆու զո րի ա-
ներ են: Ա ռար կայա կան ա սե ղի մի  ջո ցով բամ բա կի մի  փո քր կտոր վե րա ծել 
ի րա րից ա ռա նձ նաց ված նո սր ման րա թե լե րի և տե ղադ րել ին ֆու զո րի ա նե րով 
լի ջրի կա թի լի մե ջ և ծած կել ծած կա պա կի ով: Բամ բա կի ման րա թե լե րի մե ջ 
դան դա ղում է ին ֆու զո րի ա նե րի շար ժու մը և հա սա նե լի է դառ նում դի տա րկ-
ման հա մար: Ին ֆու զո րի ա նե րին ա վե լի լավ դի տե լու հա մար պատ րաս տու կի 
վրա կա թե ցն ել յո դի լու ծույ թի մե կ կա թիլ: 

Ին ֆու զո րի ա նե րի գրգ ռա կա նու թյու նը ցու ցադ րե լու նպա տա կով ա ռար-
կայա կիր ա պա կու վրա կա թեց նել ին ֆու զո րի ա նե րի կուլ տու րայի մե կ կա թիլ 
և նրա նից 1 սմ հե ռա վո րու թյան վրա մա քուր ջրի մե կ կա թիլ: Ա ռար կայա կան 
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ա սե ղի մի  ջո ցով այդ կա թիլ նե րը մի  աց նել ջրային կա մր ջա կի մի  ջո ցով: Այ-
նու հե տև ին ֆու զո րի ա ներ պա րու նա կող կա թի լում տե ղա վո րել կե րակ րի ա ղի 
բյու րեղ ներ: Կա րե լի է նկա տել, որ ին ֆու զո րի ա նե րը ջրային կա մր ջա կի մի -
ջո ցով ան ցնում են դեպի մա քուր ջրի կա թի լը: 

Աշ խա տան քային տետ րում նկա րել ին ֆու զո րի ան և գրել նրա օր գա նոիդ-
նե րի ա նուն նե րը:

№ 10 Պո լիպ հիդ րայի ար տա քին կա ռուց ված քը, 

գրգ ռա կա նու թյու նը և շար ժու մը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել պո լիպ հիդ րայի ար տա քին կա ռուց ված քի, 
գրգ ռա կա նու թյան և շա րժ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կեն դա նի պո լիպ հիդ րա, խո շո րա ցույց, ման րա դի տակ, Պետ րի ի թա սիկ-
ներ, ա ռար կայա կիր և ծած կող ա պա կի ներ, ու նե լի, ա ռար կայա կան ա սեղ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ակ վա րի ու մի ց Պետ րի ի թա սի կի մե ջ փո խադ րել ջրային բույ սի տե րև, 
ո րի վրա կա հիդ րա: Ձեռ քի խո շո րա ցույ ցով դի տել հիդ րան: Ու շադ րու թյուն 
դարձ նել մա րմն  ի պար կա ձև կա ռուց ված քին և բե րա նի շուրջ ճա ռա գայ թա ձև 
դա սա վոր ված շո շա փե լիք նե րի շա րժ մա նը: Ա սե ղով կպ եք հիդ րային և կն կա-
տեք, թե ինչ պես է կծկ վում և կար ճա նում, իսկ ո րոշ ժա մա նակ ան ց` ըն դու-
նում նախ կին վի ճա կը: Ժա մա նա կա վոր պատ րաս տու կում ու սումն  ա սի րեք 
հիդ րայի խայթող բջ ջի կա ռուց ված քը, իսկ լայ նա կան կտր ված քի ման րա-
պատ րաս տու կում դի տել մա րմն  ի շեր տե րը` էկ տո դեր մը և էն տո դեր մը:

№ 11 Անձր ևոր դի ար տա քին կա ռուց ված քի, տե ղա շա րժ ման ու գրգռ ման 

նկատ մա մբ  ցու ցա բե րած ռե ակ ցի այի դի տում 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ցու ցադ րե լ ան ձր ևոր դի ար տա քին կա ռուց ված քը, տե ղա-
շար ժու մը և գրգռ ման նկատ մամբ ցու ցա բե րած ռե ակ ցի ան: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կեն դա նի ան ձր ևո րդ, խո շո րա ցույց, ու նե լի, ա ռար կայա կան ա սեղ, Պետ-
րի ի թա սիկ, ստ վա րա թուղթ, ա պա կու կտոր, գլուխ սոխ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

Ա պա կյ ա բա ժա կի մե ջ խո նավ հո ղում պահ ված ան ձր ևոր դին ու նե լի ով 
տե ղա փո խել Պետ րի ի թա սի կի մե ջ: Ու սումն  ա սի րել ան ձր ևոր դի ար տա քին 
կա ռուց ված քը: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել մա րմն  ի չա փե րին (եր կա րու թյուն և 
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լայ նու թյուն), զա նա զա նել մա րմն  ի առջ ևի և հետ ևի մա սե րը, մե ջ քի և փո րի 
տար բե րու թյու նը: Փո րի մա սում խո շո րա ցույ ցի օգ նու թյա մբ դի տել փոք րիկ 
խո զան նե րը: Անձր ևոր դի մա րմն  ի վրա կն կա տեք հաս տա ցում` գո տի, հաշ-
վել, թե քա նի օ ղակ նե րից է կա զմ ված ան ձր ևոր դը: 

Այ նու հե տև ան ձր ևոր դը տե ղա փո խել ստ վա րա թղ թի վրա և ու շադ րու թյուն 
դա րձ նել շա րժ ման ըն թաց քում խո զան նե րից ա ռա ջա ցած ձայ նին` խշ շո ցին:

Թղ թի վրայից ան ձր ևոր դին տե ղա փո խել ա պա կյ ա բա ժա կի  մե ջ, որ տեղ 
հող է լց ված, և ու շադ րու թյուն դա րձ նել, թե մա րմն  ի ինչ պի սի կծ կումն  ե րի 
շնոր հիվ է նա խր վում հո ղի մե ջ: Հա մե  մա տել ան ձր ևոր դի շա րժ ման ակ տի-
վու թյու նը թղ թի վրա  և հո ղում: 

Ար տա քին գրգ ռիչ նե րի նկատ մա մբ ան ձր ևոր դի ռե ակ ցի ան ցու ցադ րե լու 
նպա տա կով ա սե ղի սուր ծայ րով դիպ չել ան ձր ևոր դին, կամ գլուխ սո խի կտո-
րը մո տեց նել ան ձր ևոր դի առջ ևի մա սին: Բա ցատ րել յու րա քան չյուր գրգ ռի չի 
նկատ մա մբ ան ձր ևոր դի վար քագ ծի փո փո խու թյան պատ ճառ նե րը և նշա նա-
կու թյու նը: 

№ 12 Փափ կա մար մին նե րի  ար տա քին կա ռուց ված քի 

ու սում նա սի րու թյու նը Հայաս տա նում տա րած ված 

փափ կա մո րթ նե րի օ րի նա կով 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել տար բեր փափ կա մարմի ննե րի կա ռուց ված-
քին և շա րժ ման ձևե րին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

Խ խունջ նե րի տար բեր տե սակ ներ, դա տա րկ խե ցի ներ, մե  րկ կո ղի նջ, ու-
նե լի, ա ռար կայա կան ա սեղ, ա պա կու կտոր, ա պա կե ա նոթ ներ, Պետ րի ի թա-
սիկ, ջուր, ակ վա րի ում: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ու սումն  ա սի րել ա նա տա մի , լճախ խուն ջի, խա ղո ղի խխուն ջի, ակ վա րի ու-
մային տար բեր խխունջ նե րի խե ցու ար տա քին կա ռուց ված քը: Հա մե  մա տել 
նրա նց ձևե րը, մե  ծու թյու նը, գույ նը: Ել նե լով խե ցու վրա ա ռա ջա ցած հաս-
տա ցու մի ց՝ ո րո շել փափ կամարմի ննե րի տա րի քը, հաշ վել խե ցու գա լար նե-
րի թի վը: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել խե ցու կտր ված քի վրա ար տա քին, մի  ջին 
և ներ քին շեր տե րին: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել մե  րկ կո ղին ջի խե ցու բա ցա-
կայու թյան վրա: 

Ա վա զա նի խխուն ջի և մե  րկ կո ղին ջի շար ժումն  ե րը դի տե լու նպա տա կով 
նրա նց տե ղա փո խել ա պա կու կտո րի վրա այն պես, որ հնա րա վոր լի նի դի տել 
նրա նց մա րմն  ի ստո րին մա սը:

Խ խուն ջը տե ղա վո րել ջրի մե ջ և հետ ևել, թե ինչ պես է այն պար բե րա բար 
բա րձ րա նում ջրի մա կե րես օդ կլա նե լու հա մար: Դա հնա րա վոր է նկա տել 
նաև ակ վա րի ու մային խխունջ նե րի մոտ: Ա ռար կայա կան ա սե ղով հպ վել 
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խխունջ նե րի շո շափուկնե րին և հետ ևել, թե ինչ պես են դրա նք արձագանքում 
ար տա քին գր գիռ նե րին:

№ 13 Մի ջա տների ար տա քին կա ռուց ված քը և նրա նց հա մե մա տու թյու նը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել մի  ջատ նե րի տի պի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Մի ջատ, ու նե լի, ա ռար կայա կան ա սեղ, խո շո րա ցույց, թա սիկ ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ու սումն  ա սի րել մայի սյան բզե զի ար տա քին կա ռուց ված քը: Ու շադ րու թյուն 
դա րձ նել մա րմն  ի հատ ված նե րին` գլուխ, կուրծք, փոր, վեր ջույթ ներ և այլն, 
հա մե  մա տել խեց գետ նա կեր պե րի և սար դա կեր պե րի հետ: Ու շադ րու թյուն 
դա րձ նել յու րա քան չյուր հատ վա ծի վրա գտն վող օր գան նե րին` բե ղեր, աչ քեր, 
ոտ քեր, թևեր: 

№ 14 Ձկ նե րի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը, տե ղա շար ժը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել ձկ նե րի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված-
քին, տե ղա շա րժ մա նը՝ կախ ված կեն սա մի  ջա վայ րից: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կեն դա նի և թա րմ ձկ ներ, 3-5 լիտ րա նոց ա պա կյ ա ա նոթ, ցա նց, ու նե լի, 
կա թո ցիկ, խո շո րա ցույց, մկ  րատ, նշ տար, մե  թի լեն կա պույտ, ձկ նե րի կմա խք: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

Ա պա կյ ա ա նո թի մե ջ լց նել մա քուր ջուր և այն տեղ տե ղա վո րել կեն դա-
նի ձուկ: Ու սումն  ա սի րել ձկան մա րմն  ի ձևը, մե ջ քի, փո րի գու նա վո րու մը և 
մե կ նա բա նել դրա նց կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը: Զն նել ձկան կե նտ 
և զույգ լո ղակ նե րը, դրա նց տե ղադ րու թյու նը մար մն ի վրա: Ու շադ րու թյուն 
դա րձ նել լո ղակ նե րի շա րժ ման վրա: Ո րո շել ձկ նե րի մարմն  ի վրա թե փուկ նե-
րի դա սա վո րու թյու նը և ուղ ղու թյու նը: Ջրում լո ղա ցող ձկ նե րին կե րակ րել և 
հետ ևել շար ժումն  ե րին: Ջրի մա կե րե սին գտն վող ձկան բե րա նի մոտ կա թո-
ցի կով զգու շո րեն կա թեց նել մե  թի լեն կա պույ տի լու ծույ թի 1-2 կա թիլ այն պես, 
որ ձու կն այն կլա նի: Ա շա կե րտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել խռի կային կա-
փա րիչ նե րի շա րժ մա ն և խռի կային ճեղ քե րից գու նա վոր ված լու ծույ թի դուրս 
գա լու վրա: Ձկ նե րի ներ քին օր գան նե րի կա ռու ցված քը դի տե լու հա մար հեր-
ձել ձկա նը և ա շա կե րտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել ա րյան շր ջա նա ռու-
թյան, մար սո ղու թյան օր գան նե րի, լո ղա փամ փուշ տի և այլ օր գան նե րի վրա: 
Ու սումն  ա սի րել ձկ նե րի կմախ քը:
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№ 15 Գոր տի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը, տե ղա շար ժը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել գոր տի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված-
քին՝ կապ ված կեն սա մի  ջա վայ րին հար մար վե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի հետ: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կեն դա նի գո րտ, ու նե լի, մկ  րատ, նշ տար, գոր տի կմա խք: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Կեն դա նի գոր տի օ րի նա կով ու սումն  ա սի րել գոր տի ա րտա քին կա ռուց-
ված քը: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել վեր ջույթ նե րին` մատ նե րի թվին և մատ նե րի 
ա րան քում լո ղա թա ղա նթ նե րի առ կայու թյա նը: Գոր տի մաշ կը և վեր ջույթ նե րը 
հա մե  մա տել ձկ նե րի մաշ կի և լո ղակ նե րի հետ: Բա ցատ րել դրա նց կա ռուց-
ված քի և ֆունկ ցի այի տար բե րու թյու նը: Ու սումն  ա սի րել գոր տի գլ խի վրա 
տե ղա վոր ված օր գան նե րը` բե րան, լե զու, աչ քեր, քթա նց քներ:

 Թաց պատ րաս տու կի վրա (գոր տը հեր ձել) ու սումն  ա սի րել գոր տի ներ քին 
օր գան նե րը, դրա նք հա մե  մա տել ձկ նե րի ներ քին օր գան նե րի հետ և բա ցատ-
րել տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռը: Ու սումն  ա սի րել գոր տի կմախ քը և հա-
մե  մա տել ձկ նե րի կմախ քի հետ:

 № 16 Մո ղե սի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել մո ղե սի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված-
քին, տե ղա շա րժ մա նը՝ կախված կեն սա մի  ջա վայ րից: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր:

 Կեն դա նի մո ղես, ու նե լի, մկ  րատ, նշ տար, մո ղե սի կմա խք: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Կեն դա նի մո ղե սի, կմախ քի և թաց պատ րաս տու կի վրա ու սումն  ա սի րել 
մո ղե սի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել մա րմն  ի 
ծած կույ թին, վեր ջույթ նե րի տե ղադ րու թյա նը և դրա նք հա մե  մա տել երկ կեն-
ցաղ նե րի հետ:

 Հե րձ ված մո ղե սի վրա զն նել ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քը և այն հա-
մե  մա տել երկ կեն ցաղ նե րի ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քի հետ:

№ 17 Թռ չուն նե րի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել թռ չուն նե րի ար տա քին և ներ քին կա ռուց-
ված քին: 
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Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր: 

Ա ղավն  ի, մու լյ աժ ներ, տար բեր փե տուր նե րի հա վա քա ծու, խո շո րա ցույց, 
ման րա դի տակ, ու նե լի, մկ  րատ, նշ տար, ա ղավն  ու կմա խք: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Կեն դա նի թռ չու նի, խրտ վի լա կի և կմախ քի վրա ու սումն  ա սի րել թռ չուն նե-
րի ար տա քին կա ռուց ված քը` մա րմն  ի ձևը, փետ րա ծած կը, փե տուր նե րի տե-
սակ նե րը, գլ խի վրա տե ղա վոր ված օր գան նե րը և վեր ջույթ նե րը: Մեկ նա բա-
նել թռ չուն նե րի մա րմն  ի կա ռուց ված քը` կապ ված թռիչ քին հար մար վե լու հետ: 
Կմախ քի վրա ցույց տալ թռ չու նի գան գի, ի րա նի և վեր ջույթ նե րի ոս կոր նե րը: 
Դրա նք հա մե  մա տել սո ղուն նե րի և երկ կեն ցաղ նե րի կմախ քի հետ, բա ցատ-
րել կա ռուց ված քի տար բե րու թյան պատ ճառ նե րը:

 Թաց պատ րաս տու կի վրա (թռ չու նը հե րձ ված վի ճա կում) ու սումն  ա սի րել 
թռ չուն նե րի ներ քին օր գան նե րը, դրա նք հա մե  մա տել սո ղուն նե րի ներ քին օր-
գան նե րի հետ և հիմն  ա վո րե լ տար բե րու թյու նը:

№ 18 Կաթ նա սուն նե րի ար տա քին կա ռուց ված քը 

Աշ խա տան քի նպա տա կը: 

Ա շա կե րտ նե րին ծա նո թաց նել կաթ նա սուն նե րի ար տա քին կա ռուց ված քին: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր և սար քա վո րումն  եր: 

Որ ևէ կաթ նա սու նի մու լյ աժ, կմա խք, կեն դա նի ան կյ ու նում պահ վող կաթ-
նա սուն: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Կեն դա նի ան կյ ու նում պահ վող տար բեր կաթ նա սուն նե րի խրտ վի լակ նե րի 
վրա ու սումն  ա սի րել ար տա քին կա ռուց ված քը: Ու շադ րու թյուն դա րձ նել մար-
մն  ի մա սե րին` գլ խի վրա տե ղա դր ված օր գան նե րին, վեր ջույթ նե րի տե ղա-
դրու թյա նը և մա րմն  ի ծած կույ թին:

 Հա մե  մա տել տար բեր մի  ջա վայ րե րո ւմ ապ րող կաթ նա սուն նե րի մա րմն  ի 
կա ռուց ված քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը և տալ կեն սա բա նա կան մե կ նա-
բա նու թյուն:

 Կաթ նա սուն նե րի մա րմն  ի ծած կույ թը, մաշ կը հա մե  մա տել սո ղուն նե րի և 
թռ չուն նե րի մաշ կի և մա րմն  ի ծած կույ թի հետ:
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