ՎՏԱՆԳՎԱԾ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Բեզոարյան այծը (լատ.՝ Capra aegagrus) կամ բեզոարյան
վայրի ոչխարն այծի տեսակ է։ Հայաստանում այն հանդիպում
է երկրի կենտրոնական և հարավային շրջանների
սահմանափակ տարածքներում։ Նրան կարելի է տեսնել
զառիկող, ժայռապատ վայրերում, որոնք լավագույնս
պաշտպանում են գիշատիչներից։
Բեզոարյան կամ վայի այծը ներկայիս տնային այծերի
հիմնական նախնիներից է: 1996 թ․-ից գրանցված է ԲՊՄՄ
Հուդայածառը ծաղկում է ապրիլկարմիր ցուցակում «խոցելի» կարգավիճակով:

1996 թվականից Կովկասյան ընձառյուծը IUCN- ի
կողմից դասակարգվել է որպես Կրիտիկապես
վտանգված՝ 70-ից քիչ թվաքանակ ունեցող։
Նրանց սպանում են գեղեցիկ մորթու համար, նրա
բնակավայրը ոչնչացվում է մարդկանց
բնակավայրերով ապահովելու եւ
գյուղատնտեսական գործունեության համար:

մայիս ամիսներին։ Ծաղիկները
գրավում են միջատներին, որոնք
փոշոտում են կատարում։ Բույսի
նախընտրելի ապրելավայրերն են
արևոտ վայրերը և չորային հողերը։
Այն ցրտադիմացկուն է, կարող է
գոյատևել անգամ - 17 ցրտին։
Հիմնական վտանգներից են
վարելահողերի ընդլայնումը և
գյուղատնտեսության
ինտենսիվացումը։

Կայսերական պինգվին (լատ.՝ Aptenodytes
forsteri), պինգվինների ընտանիքի ժամանակակ
ից տեսակներից ամենամեծն ու ամենածերն է։
Միջինում հասակը հասնում է մոտ 122 սմ-ի, իսկ
քաշը՝ 22-45 կգ։ Որոշ բնակավայրերում նրանց
բնակչության թիվը նվազել է մինչեւ 50%, իսկ
Անտարկտիկայի թերակղզու մեկ ամբողջական
գաղութ անհետացել է: Նրանց համար
ամենամեծ վտանգը ներկա պահին կլիմայի
փոփոխությունն է, քանի որ հալչում են նրանց
կենսավայր հանդիսացող սառցաբեկորները։

Շովիցի շուշանն աճում է բաց անտառներում
և անտառամերձ տարածքներում։ Վերջին
տասնամյակներին օրինական և
անօրինական ճանապարհով լայնատարած
անտառահատումների արդյունքում
կրճատվել են այս տեսակի բազմաթիվ
աճելավայրեր։ Այս չափազանգ գեղեցիկ
ծաղիկը ներառված է Կարմիր գրքում։

Կապույտ կետ (լատ.՝ Balaenoptera musculus),
ծովային կաթնասուն, որը պատկանում
է բեղավոր կետերի ենթակարգին։ Մինչև 29,9
մետր երկարությամբ և գրանցված
առավելագույնը 173 տոննա կշռով (որը
հավանաբար կարող է հասնել 181 տոննայի)՝ այս
կենդանին երբևէ գոյություն ունեցած հայտնի
ամենախոշոր կենդանին է։ Ներկայումս այն
համարվում է վտանգված տեսակ։

Մարտական փղերն անտիկ
ժամանակներում, միջնադարում և նոր
ժամանակներում մարտական նպատակներով
օգտագործվել են տարբեր պետությունների
բանակներում։
Աֆրիկյան փղերը համարվում են անհետացող
կենդանիներ, Միջազգային Կարմիր գրքում
աֆրիկյան փղի կարգավիճակն է «խոցելի», այն
ներառված է նաև Վայրի կենդանական և
բուսական աշխարհի վտանգված տեսակների
միջազգային առևտրի կոնվենցիայի Հավելված
1-ում, այդ պատճառով էլ ռազմական
նպատակներով օգտագործելի չէ:

