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Տարածքի հակիրճ ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը 

 
Շահագործման ենթակա տարածքը գտնվում է ՀՀ Վայոց Ձորի և Սյունիքի 

մարզերի վարչական սահմաններում և անցնում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի 

հյուսիսային ծայրամասի Ամուլսար լեռան ջրբաժանով (բացարձակ բարձրությունը 

2989.6 մ  ծ.մ.): Ամուլսարը զբաղեցնում է Արփա և Որոտան գետերի միջև ընկած 

տարածքը և հանդիսանում է այդ գետերի ջրհավաք ավազանների ջրբաժանը: 

Ռելիեֆը. Տարածքի ռելիեֆը բնութագրվում է հարաբերական և բացարձակ 

բարձրությունների մեծ տատանումներով (1570-2989.6 մ  ծ.մ.) և մասնատվածությամբ, 

որով էլ պայմանավորված է տարածքի կլիմայի, հողաբուսական ծածկույթի և լանդ-

շաֆտների վերընթաց գոտիականությունը: 

Լանդշաֆտները. Ամուլսարում առկա են 2 հիմնական լանդշաֆտային հարկե-

րը` միջին (1500-2500 մ  ծ.մ.բ.) և բարձր լեռնային (2500 մ  ծ.մ.բ. և ավելին), որոնք 

բաժանվում են գոտիների՝ լեռնատափաստաններից մինչև մարգագետնատափաս-

տաններն ու մերձալպյան լանդշաֆտները: Վերջիններս հանդես են գալիս միայն 

առանձին կղզյակներով՝ մարգագետնատափաստանային լանդշաֆտների վերին 

սահմաններում (սկսած 2800 մ  ծ.մ.-ից): Հիմնական տարածքները զբաղեցված են 

լեռնատափաստաններով և մարգագետնատափաստաններով: 

 

1. Կաթնասուններ  
 

1.1. Նախաբան 

Վերլուծվել է տվյալ շրջանին վերաբերող համարյա ամբողջ գիտական տեղե-

կատվությունը: Առկա հրապարակված գրականության (Даль, 1954; Гаспарян, 1969; 

Явруян, 1970; Мартиросян, Папанян, 1983; Манасерян, 1986; Агаджанян, 1986, 1993; 

Касабян, 1986, 1998, 2000, 2001; Попов, 2003; Авагян, 2010; Красная книга Арм. ССР, 

1987; ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք, 2010) վերծանմամբ պարզվեց, որ տարածքում 

բնակվող կաթնասունների տեսակային կազմի լրիվ ցուցակի կազմումը անհնար է, 

քանի որ առկա տվյալները թույլ չեն տալիս կազմել հավաստի պատկերացում տվյալ 

տարածքում այս կամ այն տեսակի առկայության մասին: 

Բացի գրական տվյալներից, մեր կողմից դիտարկվել են WWF Հայաստանյան 

գրասենյակի հաշվետվությունն ու զեկույցները,  ինչպես նաև “Ecoregion Conservation 

Plan for the Caucasus 2012” փաստաթուղթի վերանայված և լրացված տարբերակը: 

Հետազոտված տարածքի ողնաշարավոր կենդանիների տեսակային բազմազանու-

թյան գնահատականը կազմելիս հաշվի են առնվել նաև “Գեոթիմ”-ի կողմից տրամա-

դրված կաթնասունների (Mammals) վերաբերյալ 2010 թ. հաշվետվության տվյալները: 

Օգտագործվել են նաև 2011 թ. աշնանը մեր կողմից իրականացված կաթնասունների 

ուսումնասիրության նյութերը: 
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1.2. Նյութերն ու մեթոդները 

Տվյալ հաշվետվության համար հիմք են ծառայել ստանդարտ համընդհանուր 

մեթոդներով (Формозов, 1951, 1976; Новиков, 1953) հավաքված նյութերը: 

Ուսումնասիրվող տարածքում կաթնասուն կենդանատեսակների կազմը 

բացահայտելու համար որպես հիմնական կիրառվել է երթուղային հաշվառումների 

մեթոդը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս երթուղու ընթացքում որոշել այս 

կամ այն կենդանու առկայությունը տվյալ տարածքում: Կաթնասունների հետ 

հանդիպումը (հատկապես այն տեսակների, որոնք ակտիվ են գիշերվա ընթացքում) 

մեծամասամբ լինում է պատահական: 

Երթուղային դիտարկումների ժամանակ հիմնականում նշվում է 

կենսագործունեության տարբեր բնույթի հետքերի առկայությունը կամ 

բացակայությունը: Ուսումնասիրությունների ընթացքում առանձնացվել են 

կենսագործունեության հետքերի հետևյալ խմբերը. 

1.հետքեր՝ փոշու, ցեխի և ձյան վրա կենդանիների ոտնահետքեր և այլն (նկ.1) (նկ.2) 

2.սննդառություն՝ կերի մնացորդներ, (նկ.3), կրծվացքներ, կղկղանք (նկ.4), 

3.թաքստոցներ՝ բներ(նկ.5), որջեր(նկ.6)  և ժամանակավոր հանգստավայրեր: 

 

 
նկ.1 

 
նկ.2 

 
նկ.3 

 
նկ.4 
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նկ.5 

 
նկ.6 

 

Հետազոտվող տարածքում մանր կաթնասունների տեսակային կազմը և թվաքանակը 

որոշելու համար թակարդները (նկ.7), (նկ.8)   և կոները տեղադրվում էին հետևյալ 

երկու մեթոդներով. 

1. ծուղակ՝ գծերի հաշվառման մեթոդով,     2. կենդանաորս կոների միջոցով: 

 

 
նկ.7 

 
նկ.8 

 

Ուսումնասիրությունների ընթացքում մեր կողմից օգտագործվել է նաև WildLife 

camera (նկ. 9)  ավտոմատ նկարահանող ֆոտոխցիկ: 

 

 
նկ.9 
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Մեր կողմից դաշտային հետազոտությունների հենց սկզբում որոշվեց առանձ-

նացնել 4 գծային երթուղի, որոնք գործնականում ներառում են բնակման համար 

բոլոր հնարավոր բիոտոպերը, ինչպես խոշոր, այնպես և միջին չափսերի կենդանինե-

րի համար: Փաստորեն երթուղիների մեջ ընդգրկվեցին լանջերում գտնվող որոշ ժայ-

ռային զանգվածներ, ինչպես նաև խոշոր և մանր քարակույտերը, որոնք հիմնակա-

նում տեղադրված են ամբողջովին բուսականությունից զուրկ լանջերում: Երկու եր-

թուղի 5 և 6 կմ երկարությամբ(նկ.10 #1,#11), հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան 

մասերում, իրենց մեջ ներառում են թփուտներով պատված և ոչ մեծ անտառապատ 

տարածքներ: Երկու այլ, յուրաքանչյուրը 7 կմ երկարությամբ երթուղիները(նկ.10 

#111,#1V),  ներառում են հարավ-արևելյան և հյուսիս-արևելյան մասերը, 

ներկայացված են հարթ լանջերով և որոնք ընդգրկված են շահագործման տակ: 

Ընտրված երթուղիներն իրենց մեջ ընդգրկում են որոշ ժայռային զանգվածներ, 

ինչպես նաև խոշոր և մանր քարակույտեր, որոնք տեղադրված են հիմնականում 

ծառաբույսերից զուրկ լանջերում: Այս երթուղիներից մեկը հատում է Որոտան գետը և 

նրա հունով ձգվում մոտ 1 կմ: Գետի երկայնքով տվյալ երթուղու հատվածի ընտրու-

թյան նպատակն էր գրանցել հետքերի առկայությունը առափնյա խոնավ մասերում: 

Մանր կաթնասունների կազմի որոշման համար առանձնացվել են 5 ստա-

ցիոնար տարածքներ (նկ.10s1,s2,s3,s4,s5), որոնք ներկայացված են ուղղանկյու-

նաձև`400մx500 մ կողմերով՝ կազմելով 2 հա: Ստացիոնարների համար առանձնաց-

ված ողջ տարածքներում, մանր կաթնասունների տեսակային կազմի որոշման 

համար օգտագործվել են սովորական և կենդանաորս թակարդներ: Կախված բռնելու 

նպատակից (տեսակային կազմի կամ քանակության որոշում) թակարդները կենտրո-

նացվում էին կամ կրծողների գաղութների (նկ.11), կամ քարակույտերի երկայնքով: 

Բոլոր ստացիոնարներում թակարդները դրվել են գծային կարգով՝ 100 հատ 5 մետր 

հեռավորության վրա: Այս դեպքում բռնված առանձնյակների թվաքանակի հաշվարկը 

կատարվել է թակարդ/օր մեթոդով: 

 

 
նկ.10 

 
նկ.11 
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Ինչպես գծային երթուղիները, այնպես էլ ստացիոնարները ընտրվել են այն-

պես, որ դրանք ընդգրկեն լանջերի և´ հարավային և´ հյուսիսային տեղանքները: 

Բացի նշված երթուղիներից և ստացիոնարներից, ուսումնասիրվել են նաև 

Որոտան և Դարբ գետերի վտակների ափամերձ խոնավ և ճմոտ տարածքները՝ 

կենդանիների ջուր խմելու ժամանակ կամ գետն անցնելիս հետքերի հայտնաբերման 

նպատակով: 

 

1.3. Հետազոտման արդյունքներ  

1.3.1. Ուսումնասիրված տարածքում հայտնաբերված կաթնասունների տեսակային 

պատկանելիության բնութագիրը 

 

Սովորական ոզնի (Erinaceus concolor Martin, 1837) 

Հայաստանում հանդիպում է ամենահյուսիսային անտառային և ոչ անտա-

ռային գոտիներում, Աշոցքից մինչև Նոյեմբերյան և դեպի հարավ մինչև Մեղրու 

շրջան, 700-2500 մ ծ.մ.բ. վրա: Հանդիպում է կիսաանապատներում, լեռնատապաս-

տաններում, մարգագետնատափաստաններում և անտառային գոտում (Даль, 1954): 

Սովորաբար հանդիպում է այգիներում, թփուտներով և բուսականությամբ առկա գե-

տերի հովիտներում, երբեմն` հացահատիկային ցանքատարածքներում և 

բանջարանոցներում: 

Ոզնին վարում է միայնակ, գիշերային կյանք: Բները պատրաստում է թփերում, 

փոսերում և քարանձավներում: Ունենում է ձմեռային և ամառային բներ: Սնվում է 

հիմնականում հասուն միջատներով, թրթուռներով, կողինջներով, հազվադեպ նաև 

անձրևորդերով: Բուսական կերերից նախընտրում է հատապտուղներ և մրգեր: 

 Ուսումնասիրությունների ընթացքում երկու անգամ գրանցվել է Ամուլսարի 

հարավային ամենաստորին հատվածում` Գորայք գյուղից ոչ հեռու: Ամուլսարի 

հյուսիսային լանջին` ցածր թփուտի մոտ, հայտնաբերվել են ոզնու մնացորդներ 

փշերի խրձի տեսքով (նկ.12): Արևմտյան լանջին գրանցվել են միայն հետքեր: 

Հոկտեմբեր ամսվա առաջին ցրտահարումներից հետո հետքերի առկայու-

թյունը դադարել է: Ըստ ամենայնի այդ ժամանակից սկսած նրանք անցնում են 

ձմեռային քնի: Կենդանիների մեքաքանակ չեն, ինչը կապված է հետազոտվող 

տարածքի բարձրադիր լինելով: 

 

 
նկ.12 
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Վոլնուխինի գորշատամ (Sorex Volnuchini Ogn., 1921) 

Փոքր կամ Վոլնուխինի գորշատամը տարածված է Առաջավոր, Մեծ և Փոքր 

Կովկասում և Անդրկովկասում (Соколов, 1989): Հայաստանում հանդիպում է հարա-

վային և հյուսիսային անտառագոտիներում (Даль, 1954), իչպես նաև լեռնատափաս-

տանային թփուտներում և մինչև ալպիական գոտին ձգվող քարակույտային զանգ-

վածներում: Արագած լեռան լանջերին հայտնաբերվել է 3200 մ ծ.մ.բ. վրա: Որպես 

թաքստոց, և հնարավոր է նաև կերակրավայր, նրանք օգտագործում են դաշտամկնե-

րի և մկների ստորգետնյա փորվածքները: Գորշատամների սնունդը հիմնականում 

կազմում են կենդանական կերերը, դրանց թվում նաև անողնաշարները:  

Հետազոտման սկզբնական շրջանում գորշատամի գոյության ոչ մի փաստ չէր 

գրանցվել: Աղվեսի կղկղանքի հետազոտման ժամանակ գտնվել է գորշատամի գանգի 

մի հատված: Հիմնվելով դրա վրա, տեղադրեցինք թակարդներ, ինչը 

հնարավորություն տվեց հայտնաբերել տվյալ տեսակին (նկ.13): Գորշատամի բռնման 

վայրը գտնվում էր Որոտան գետի աջ ափին (նկ.14)՝ հարթ, Գորայք համայնքին 

պատկանող, նախկինում վարելահող հանդիսացող տարածքում: Այժմ տվյալ 

տարածքը օգտագործվում է որպես խոտհունձ: 

 

 
նկ.13 

 
նկ.14 

 

 

Շելկովնիկովի կուտորա (Neomys schelkovnikovi Satunin, 1913) 

Տարածված է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Կովկասում, Թուր-

քիայում և Իրանում: Հանդիպում է հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում՝ 

գետերի և գետակների ափամերձ հատվածներում, բարձրադիր գոտիներում 

(հասնելով մինչև 2500 մ ծ.մ.բ.), կիսաանապատներում և անտառային 

զանգվածներում (ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք, 2010; Авагян, 2010): Վարում է 

ակտիվ կենսակերպ ամբողջ տարվա ընթացքում: Բազմանում է վաղ գարնանից միչև 

ամռան վերջը: Սնվում է որդերով, փափկամարմիններով, հոդվածոտանիներով, 

մանրաձկներով, շերեփուկներով, ձկնկիթով և գորտնկիթով, ինչպես նաև մանր 

կրծողներով: 
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Հանրապետության մի շարք շրջաններում ջրավազանների աղտոտման և ապ-

րելավայրի վատթարացման հետևանքով թվաքանակը զգալիորեն նվազել է: 

Մեր կողմից կուտորան մի քանի անգամ գրանցվել է միևնույն տեղում՝ 

Որոտան գետի վտակի   ջրերում և ափամերձ խիտ բուսականության մեջ (նկ.15), 

ծ.մ.բ. 2150 մ վրա: Կեր փնտրելիս ակտիվորեն տեղաշարժվում է ջրում, երբեմն դուրս 

գալիս ափ և նորից վերադառնում: Շատ զգույշ կենդանի է և նույնիսկ փոքր ինչ 

շարժում նկատելիս անմիջապես թաքնվում է խոշոր քարերի տակ կամ ափամերձ 

տարածքների խիտ բուսածածկի մեջ: Ձմեռվա ընթացքում նույն վայրում մեր կողմից 

բռնվել է ևս մեկ առանձնյակ (նկ.16): 

            
   նկ.15        նկ.16 

Նապաստակ (Lepus europaeus Pallas, 1778) 

Նապաստակը հիմնականում տափաստանային կենդանի է: Հայաստանում 

հանդիպում է համարյա բոլոր լանդշաֆտներում (բացառությամբ անտառների կենտ-

րոնական խիտ հատվածներից և ամբողջական ժայռազանգվածներից): Առավել մեծա-

քանակ է գիհու նոսրանտառներում՝ սերմնացանային տարածքներին կից գոտում: 

Հանդիպում է 400-3300 մ ծ.մ.բ. վրա (Даль,1954): 

Ձմռանը հողանցքներում և ձյան թմբերի տակ պատրաստում է ժամանակավոր 

հանգստավայրեր, իսկ երբեմն նաև փակ թաքստոցներ ձյան տակ, որտեղից վտանգի 

դեպքում անսպասելի դուրս է ցատկում: 

Ամռանը հանգստավայրերը պատրաստում է թփերի տակ կամ բաց և ոչ խորը 

փոսերում: Բներ սովորաբար չեն փորում, թաքստոցներ չեն ունենում, հիմնականում 

ապրում են ոչ մեծ տարածքներում և օրվա ընթացքում անցնում են մոտ 2,5 կմ: Ակտիվ 

են մթնշաղին և գիշերը: 

Ամռանը սնվում են խոտաբույսերով, իսկ ձմռանը՝ ծառերի կեղևով, թփերի 

մնացորդներով, երբեմն սնկերով: Խոտաբույսերով նապաստակները շարունակում են 

սնվել նաև ձմռանը, որի համար կերակրավայրերում ձյունը փորում են մինչև հողը: 

Հետազոտվող ողջ տարածքում տեսակը գրանցվել է փոքր ինչ հարթ 

մակերեսային լանջերին, որոնք նախկինում եղել են հացահատիկային 

մշակաբույսերի ցանքատարածքներ և արոտավայրեր: Տեսակի հետ (նկ.17),  

հանդիպման դեպքերը բոլոր երթուղիների վրա կազմել է 0-1 հանդիպում, որը անհա-

մեմատ ցածր է եղել ավելի ցածրադիր տեղավայրերում գրանցված ցուցանիշներից: 
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Նոյեմբեր ամսին նապաստակի հետքեր հանդիպել են հետազոտվող տարածքի միայն 

ցածրադիր գոտիներում` առավել քիչ ձյան ծածկույթով և տեղ-տեղ ձյունազերծ հատ-

վածներով: 

Դեկտեմբեր ամսվա սկզբին հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևմտյան լանջերից 

նապաստակների ապրելավայրերը տեղափոխվել են դեպի հետազոտվող տարածքի 

սահմանային հատվածները, որոնք պատված էին ցածր ծառաթփուտային բուսակա-

նությամբ: 

 

 
   նկ.17 

 

Բեզոարյան այծ (Capra  aegagrus Erxleben, 1777) 

Բնակվում է ժայռոտ սարերում, սկսած Հունական արշիպելագից դեպի արևելք, 

փոքր և առաջավոր Ասիա, Իրան և Կովկաս, Կոպետ-Դաղ, Թուրքմենիայի հարավա-

յին լեռները, հասնելով մինչև Արևմտյան Հնդկաստան(Даль,1954):  

Հայաստանում հիմնականում հանդիպում է սկսած Խոսրովի արգելոցից և 

ժայռային զանգվածներով հանրապետության հարավային սահմանով ձգվում մինչև 

Մեղրու լեռնաշղթա (Гаспарян, 1969,WWF): Ոչ հաճախ գրանցվում է Սևանի 

լեռնաշղթայում (Манасерян, 1986): Ուսումնասիրվող տարածքում բեզոարյան այծի 

բնակվելու, կամ էլ այդ տարածքը միգրացիայի նպատակով օգտագործելը 

պարզաբանելու նպատակով մեր կողմից Արփա գետի ձախակողմյան ձորակին 

հարող սարահարթի վրա առանձնացվել էին հնարավոր անցումների տարածքներ 

(նկ.18): Չնայած նրան, որ Արփա գետի աջակողմյան մասում գրեթե ամեն օր դիտվում 

էին արածող առանձնյակներ (նկ.19, 20), նրանց անցումը գետի ձախակողմյան 

ափերը, ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում չի գրանցվել (նկ.21): Հաշվի 

առնելով այն, որ բեզոարյան այծերի տիպիկ ապրելավայրերը հանդիսանում են 

լեռնային զանգվածները և կմախքային սարերի քարաթափոնները, որոնք պատված 

են նոսր կտրտված ծառաթփուտային բուսականությամբ, իսկ Ամուլսարի լանջերը 
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զուրկ են նման բիոտոպերից, հետևաբար դրանով է բացատրվում այդ կենդանիների 

բացակայությունը տվյալ տարածքում: 

 

 
նկ.18 

 
նկ.19 

 
նկ.20 

 
նկ.21 

 

Մուֆլոն (Ovis  orientalis  gmelinii (Blyth, 1841) 

 Մեր հանրապետությունում բնակվող մուֆլոնը զբաղեցնում է Հարավային 

Հայաստանի սարերը՝ սկսած Ուրցի լեռնաշղթայից, որից հետո Վայոց Ձորի երկայն-

քով հասնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային վերջավորությունները, ընդ-

գրկելով Բարգուշատի և Մեղրու լեռնաշղթաները (Гаспарян, 1969; Явруян, 1970): 

Նրա տարածումը ամբողջ արեալով կրում է հատվածավոր, մոզաիկ բնույթ, որը 

կապված է վերջին 20-25 տարիների ընթացքում քանակության կտրուկ նվազման 

հետ: Նրանց համար որպես հիմնական ապրելավայր են հանդիսանում 800-ից մինչև 

2800 մ բարձրություններում գտնվող լեռնատափաստանային և մարգագետնա-տա-

փաստանային տարածքները: Ամռանը բարձրանում են մինչև 3300 մ բարձրու-

թյուններում գտնվող լեռնային մարգագետիններ: Նրանք իրականացնում են նաև 

կերի մատչելիության հետ կապված սեզոնային միգրացիաներ: 

Ամուլսարի ծրագրի ուսումնասիրությունների շրջանում մեր կողմից հետա-

զոտվել է նաև մուֆլոնների հնարավոր ապրելավայրերը 5-ից 15 կմ շառավղով՝ հաշվի 

առնելով մուֆլոնների ապրելու համար առավել նպաստավոր տարածքները: 
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Ուսումնասիրությունների ողջ շրջանում ո´չ կենդանիների և ո´չ էլ նրանց կենսա-

գործունեության հետքեր չեն հայտնաբերվել:  

 

Վայրի խոզ (Sus  scrofa  Linnaeus, 1758) 

Տարածված է Արևմտյան Եվրոպայում, Փոքր և Միջին Ասիայում, հասնելով 

Հարավային Սիբիր և Մերձամուրյան շրջաններ: Հայաստանում մինչև վերջին ժամա-

նակները հանդիպում էր բոլոր անտառային և դրանց հարակից շրջաններում: Որպես 

ապրելավայրեր նրանց համար ծառայում են անտառային զոնայի խիտ թփուտները, 

ժայռերով և թփուտներով նոսրանտառները, ճահճուտների եղեգնուտները և գետահո-

վիտները: Սնվում են ջրա-ճահճային բուսականության արմատներով և սոխուկներով, 

ինչպես նաև միջատներով ու դրանց թրթուռներով (Даль,1954): Վայրի մրգերի 

հասունացման շրջանում սնվում են թափված պտուղներով: Ընկույզով և կաղինով 

սնվում են ինչպես դրանց հասունացման, այնպես էլ ձմեռվա շրջանում, հանելով այն 

ձյան տակից: 

Ըստ տեղաբնակների տեղեկատվության, ոչ հեռու անցյալում, վայրի խոզերի 

հետ հանդիպումը սովորական էր Սարալանջ, Սարավան, Գնդեվազ գյուղերին հարող 

տարածքներում և Որոտան գետի հովտի վերին մասերում: 

Հետազոտությունների շրջանում մենք գրանցել ենք 2 վայրի խոզ (նկ.22) Հեր-

Հերի անտառի շրջակայքում, հետազոտվող տարածքից 7 կմ հեռու և մեկ վայրի խոզ 

Արփա գետի աջակողմյան վտակի վերին հատվածում գտնվող խառն անտառում՝ 10 

կմ հեռու (նկ.23): 

 
նկ.22 

 
նկ.23 

 

Քարակզաքիս (Martes foina nehringi Sat., 1905) 

Հայաստանում տարածված է կովկասյան քարակզաքիսը: Քարակզաքսի տա-

րածվածության սահմանը ընդգրկում է ողջ Կովկասը, Անդրկովկասը, սահմանակից 

Իրանը և Թուրքիան (Даль, 1954; Гептнер, 1967): Տարածված է Հայաստանի ողջ 

տարածքում, բացի Արաքս գետի հովտի Արարատյան հատվածից: 

Քարակզաքսի կենսամիջավայրերը ընդգրկում են հանրապետության բոլոր 

ուղղահայաց գոտիները, բացառությամբ մշտական ձյան ծածկույթի տակ գտնվող 
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բարձրադիր գոտիներից: Նա կարող է բնակվել ամենատարբեր լանդշաֆտներում, 

սակայն նախընտրում է գետերի և վտակների ակունքներին մոտ տարածքները: 

Որպես թաքստոց քարակզաքիսը սովորաբար օգտագործում է քարերի արանք-

ների ճեղքերը, ծառերի արմատների միջև դատարկ տարածքները, փտած կոճղերը, 

փչակները, իչպես նաև լքված, հին շինությունները: 

Կենսամիջավայրում կզաքիսների զբաղեցրած տարածքները, որոնք առանձ-

նանում են մկնանման կրծողների մեծ քանակությամբ, ծառայելով որպես սնունդ, 

համեմատաբար մեծ չեն և գրավում են 20-30 հա տարածք: Կզաքիսների արեալները, 

որոնք սննդային ռեսուրսներով աղքատ են, կարող են հասնել մինչև 350 հա: Նրանք 

իրենց տարածքային սահմանները նշում են կղանքի հետքերով կամ մեզի միջոցով: 

Քարակզաքիսը հիմնականում ակտիվ է մթնշաղին և գիշերը, երբեմն որսի է 

դուրս գալիս նաև ցերեկվա ժամերին: 

Քարակզաքիսը որպես սնունդ օգտագործում է ինչպես կենդանական, այնպես 

էլ բուսական կեր (Данилов, 1969): Մեր կողմից կատարված հաշվառումների ընթաց-

քում քարակզաքիսի կղկղանքում հայտնաբերվել են տանձի, խնձորի, մասուրի, 

ալոճի, հազվադեպ գիհու, նչպես նաև որոշ տեսակի միջատների (մորեխներ, 

հողաբզեզներ) և փափկամարմինների մնացորդներ: 

Քարակզաքիսի քանակությունը ուսումնասիրվող տարածքում մեծ չէ, մոտա-

վորապես 5-8 զույգ: Փոքրիկ գիշատչի հիմնական կենսամիջավայրն աշնանային 

հետազոտման ժամանակ գտնվում էր Ամուլսարի հարավ-արևմտյան և հյուսիս-

արևմտյան լանջերին: Դա հավանաբար բացատրվում է այդ տարածքում վայրի, փոքր 

քանակով մրգատու ծառերի առկայությամբ, որոնց պտուղները կենդանին օգտագոր-

ծում է որպես սնունդ: Առաջին ձյան գալու և ձյան ծածկույթի (նկ.24) հաստատման 

հետ, քարակզաքիսների ակտիվությունը մեծացավ: Այս շրջանում կրծողների փնտր-

տուքների մեջ, նրանք տեղաշարժվում էին բաց տարածքներով, անցնելով մեծ տարա-

ծություններ` մի քարակույտից մյուսը:  

 

Աքիս (Mustela nivalis Linnaeus, 1777) 

Աքիսի տարածման արեալը սփռվում է Սառուցյալ օվկիանոսից դեպի հարավ 

մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Առաջավոր, Միջին և Կենտրոնական Ասիա (Гептнер, 

1967): Հայաստանում տարածված է ամենուրեք: Ապրելավայրերը ներառում են հան-

րապետության բոլոր լանդշաֆտային գոտիները՝ 400–3900 մ ծ.մ.բ. վրա (Касабян, 

2001): 

Դաշտերով կտրված լեռնային տափաստանների գոտում այն բազմաքանակ է: 

Բազմաքանակ է նաև նոսրանտառներում, որտեղ կան ժայռաբեկորներ, բացատներ, 

գոգավորություններ և ձորակներ: Աքիսը շատ շարժուն և ագրեսիվ գազանիկ է: 

Վերջինիս համար որպես թաքստոց կարող են ծառայել ցանկացած բնական և 

մարդածին ծածկեր: Նրա օրեկան ակտիվությունը չունի որոշակի ռիթմ: 

Աքիսի քանակական տատանումները սերտորեն կախված են կերի առատու-

թյունից` տարբեր տեսակի մկնանման կրծողներից (Формозов, 1951): Ամռան և աշնան 
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շրջանում կերաբաժնի զգալի մասը կազմում են միջատները: Աքիսի նշանակությունը 

վնասատու մկնանման կրծողների ոչնչացման հարցում բավականին մեծ է: Կրծողնե-

րով առատ տարիներին կարող է ոչնչացնել տասնապատիկ ավելի շատ, քան կարող է 

ուտել: 

Հայաստանում հանդիպող երկու ենթատեսակներից` Mustela nivalis dinniki Sat. 

1907 և Mustela nivalis caucasica Barr.-Ham 1900, հետազոտվող տարածքում հայտնա-

բերվեց միայն երկրորդ ենթատեսակը: 

Ինչպես կենդանին (նկ.25), այնպես էլ նրա կենսագործունեության հետքերը, 

մեզ հանդիպում էին հետազոտվող տարածքի բոլոր երթուղիների վրա: Վիզուալ 

դիտարկվել է գրեթե ամբողջ տարածքի 1900-2500 մ բարձրության վրա, բայց 

հիմնականում մեծ գլաքարերի և ոչ մեծ քարակույտերի մոտ` կրծողների բներից ոչ 

հեռու: Աքիսը հաճախ էր հանդիպում նաև շինարարական թափոնների և 

կենցաղային աղբակույտերի մոտ, որտեղ հավանաբար սնվում էր ինչպես 

կրծողներով, այնպես էլ աղբանոցի սննդային մնացորդներով: Առաջին ձյան 

տեղումներից, հետագայում նաև ձյան մշտական ծածկույթի առաջացումից հետո 

աքիսները, որոնք ապրում էին մոտ 2500 մ ծ.մ.բ. վրա, տեղափոխվեցին ավելի 

ցածրադիր վայրեր: 

 

 
նկ.24 

 
նկ.25 

 

 

Փորսուղ (գորշուկ) ( Meles meles canescens Blanf,1875) 

Հայաստանում հանդիպում է Meles meles canescens Blanf տեսակը: Տարածված է 

Անդրկովկասում և Հյուսիսային Իրանում: Հանրապետությունում տարածված է կիսա-

անապատներում, լեռնային տափաստաններում, անտառային գոտում և բարձր լեռ-

ներում՝ 500-3000 մ բարձրություններում (Даль, 1954): 

Փորսուղների ապրելավայրերն ընդգրկում են հանրապետության գրեթե բոլոր 

ուղղահայաց գոտիները, բացառությամբ մշտապես ձնով պատված տարածքները: 

Փորսուղի որջերը հայտնաբերված են 2500-3000 մ բարձրություններում: Սակայն 

հարկ է նշել, որ այդ բարձրություններում փորսուղները հանդիպում են շատ հազվա-

դեպ (Касабян, 1986): Որջերի անցքից ոչ հեռու դիտվում է թարմ հողի փռվածքները, 
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որը թույլ է տալիս նշելու, որ փորսուղները ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգում և 

խորացնում են իրենց զբաղեցրած որջերը: 

Որջերի մեծ մասի մոտ նրանք փորում են ոչ խորը փոսիկներ, որոնք օգտա-

գործվում են որպես զուգարան: Այդպիսի զուգարաններ գտնվել են հետազոտվող տա-

րածքի թփուտային բուսականությամբ պատված ձորակներում, Սարալանջ գյուղից 

վեր, ինչպես նաև Ամուլսարի հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան լեռնային տա-

փաստաններում: Այդ լանջերում դիտվել են նաև փորսուղների բազմաթիվ փորվածք-

ներ, որը նրանք թողել են կերի փնտրման վայրերում: Սարի արևելյան լանջի ստորո-

տում, նախկին հերկած հողի փափուկ գրունտի վրա միայն մեկ անգամ է դիտվել 

փորսուղի հետք: 

Երթուղիներում մեր կողմից կատարված հաշվառումների ժամանակ գտնված 

կղկղանքներում որոշվել են մասուրի սերմերի մնացորդներ, ճնճղուկազգի թռչուննե-

րի և կրծողների ոսկրեր, միջատներ, փափկամարմիններ, խոտաբույսերի սոխուկներ 

և կոճղեզներ: Ուսումնասիրվող տարածքում փորսուղների սննդառության մեջ սո-

ղունները և երկկենցաղները հավանաբար որոշակի դեր չեն խաղում, քանի որ մեր 

կողմից կղկղանքներում ոչ մի անգամ մնացորդներ չեն հայտնաբերվել: Նոյեմբերի 

կեսերին փորսուղների հետքեր և թարմ փորվածքներ չեն գրանցվել: Հավանաբար 

նրանք՝ կապված վաղ ցրտահարության հետ, անցել են ձմեռային քնի: Հետազոտվող 

ողջ տարածքում կատարված հաշվառումների հիման վրա մենք եկանք եզրակացու-

թյան, որ տվյալ տարածքում բնակվում է փորսուղի 2-3 ընտանիք: Ընդ որում նրանց 

հիմնական ապրելավայրերը գտնվում են արևմտյան լանջերում: 

 

Ջրասամույր (Lutra lutra meridionalis Ogn., 1931) 

 Հայաստանում հանդիպում է Կովկասյան ջրասամույրը: Նրա տարածման 

արեալն ընդգրկում է Հյուսիսային Կովկասը, Անդրկովկասը, Թուրքիան և Իրանը, 

հավանաբար նաև փոքր Ասիայի մի մասը (Даль, 1954): Հայաստանում ջրասամույրը 

միշտ էլ դասվել է հազվագյուտ, փոքրաքանակ կենդանիների շարքին (Красная книга 

Арм. ССР, 1987): Այս կենդանին գերադասում է մաքուր, թափանցիկ, ձկներով 

հարուստ, չսառցակալվող և ափամերձ հատվածներում խորշեր, անցքեր ունեցող և 

ամենակարևորը նվազագույն մարդածին փոփոխությունների ենթարված գետեր և 

լճեր: Ջրասամույրի տարածման արեալը հանրապետությունում կրում է կտրուկ 

արտահայտված մոզայիկ բնույթ (Касабян, 2001): 

Սննդի մեջ գերակշռում են ողնաշարավոր կենդանիները և հատկապես ձկնե-

րը: Ըստ տեղի բնակիչների և ձկնորսների տվյալների, ջրասամույրը հազվադեպ հան-

դիպում է Արփա գետում՝ Կեչուտի ջրամբարից մինչև Դարբ գետի հետ միախառնման 

հատված: Հայտնի են դեպքեր, երբ ջրասամույրը որս է կատարել Կեչուտի ջրամբարից 

ցած գտնվող բետոնապատ ձկնաբուծական ջրավազաններից: Մեր կողմից 

ջրասամույրի կղկղանք է գրանցվել Արփա գետի ափին, քարի վրա (նկ. 26) , մինչ 

Դարբ գետի հետ միախառնվելը (նկ. 27): 
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նկ.26 

 
նկ.27 

 

 

Գորշ արջ (Ursus arctos Linnaeus,1758)  

 

Հայաստանում բնակվում են գորշ արջի երկու ենթատեսակներ. 

Կովկասյան գորշ արջը (Ursus arctos caucasicus Smirn, 1916) բնակեցնում է Մեծ 

Կովկասի և մասամբ Անդրկովկասի անտառային գոտին: Հայաստանում հանդիպում 

է հյուսիսային անտառային շրջաններում՝ 700-3700 մ բարձրության վրա (Даль, 1954): 

Անդրկովկասյան (Սիրիական) գորշ արջը (Ursus arctos syriacus Hempet Ehr, 

1828) բնակեցնում է Անդրկովկասի հարավ-արևելյան և հարավ-արևմտյան մասերը, 

Փոքր և Առաջավոր Ասիայի սարերը: Հայաստանում առավելապես հանդիպում է 

հարավ-արևելյան շրջանների անտառներում և ժայռերում: 

Հանրապետության կենտրոնական շրջանները կարծես հանդիսանում են այս 

երկու ենթատեսակների արելաների սահմանները, որոնց ձևաբանական առանձնա-

հատկությունները բացառում են մեկը մյուսին, և մինչ այժմ չկա նրանց հստակ 

բնութագիրը (Гептнер, 1967; Касабян, 2001):  

Ուսումնասիրվող տարածքում ապրող արջերի ենթատեսակային պատկանե-

լիությունը մեր կողմից որոշվել է որպես սիրիական արջի ենթատեսակ: Քանի որ 

արջերի գործունեությունը նրանց ակտիվ շրջանում անցնում է զգալիորեն մեծ տա-

րածքներում, հետևաբար այն չի կարող վերագրվել ինչ-որ մեկ գոտու: Արջերի ապրե-

լու վաղ գարնանային կացավայրը տարբերվում է ամառային և աշնանային կացավայ-

րերից: Արջերի մոտ հստակ արտահայտված ակտիվության օրեկան ռիթմ գոյություն 

չունի: Նրա ակտիվությունը կապված է բազմաթիվ գործոնների հետ` կլիմայական 

պայմաններ, կերի առատություն, մարդածին գործոն և այլն: 

Արջերի սննդառության մեջ լավ արտահայտված է սեզոնային փոփոխությունը: 

Աշնանային` ամենահիմնական ճարպակուտակման շրջանը, որը տևում է 60-70 օր, 

սկսվում է հատապտուղների և մրգերի մասսայական հասունացման հետ, մինչ որջե-

րում քնելը: Այս շրջանում զգալի է նաև միջատների և մկնանման կրծողների տեսա-

կարար քաշն արջերի սննդում, որոնց որսում են բավականին խոշոր քարերի տակից: 
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Քանդում են նաև կրծողների բներն ու սնվում նրանց պահեստավորած կերերով 

(Касабян, 2001): Ուշ աշնանային առույգ շրջանում` ձմեռվա քուն մտնելուց առաջ, ար-

ջերը զգալի քանակությամբ սկսում են ուտել միայն մասուրի պտուղներ, որի 

հետևանքով ողջ կղկղանքը կազմված է միայն մասուրի կորիզներից: 

Երթուղիներում նշվել են ինչպես հետքերը (նկ.28),  այնպես էլ նրա կենսագոր-

ծունեության արգասիքները: Հետքերը դիտվել են նաև Որոտան գետի ափերում: Բացի 

դրանից հետքերը դիտվել են Ամուլսարի հարավ-արևմտյան լանջերին, Սարավան և 

Սարալանջ գյուղերից վերև: Լանջով իր տեղաշարժման ողջ հետագծով արջը ակտի-

վորեն շրջել էր ոչ մեծ քարերը (նկ.29) և հավանաբար լզել քարերի տակ եղած 

միջատներին և թրթուռներին: Սակավ անտառապատ ձորակում գտնվել է ոչ մեծ 

պարկելավայր (նկ.30), որն օգտագործվել է կարճ ժամանակով, քանի որ այդտեղ 

կիսաչոր խոտը տրորված էր և բացակայում էին փորված հողի մնացորդները, ինչը 

տիպիկ է երկարաժամկետ օգտագործվող պարկելավայրերին: Պարկելավայրերից ոչ 

հեռու գտնվել է արջի կղկղանք, որը պարունակում էր հիմնականում 

հովանոցազգիների, հավանաբար ստեպղին (վայրի գազար), սոխուկների, ինչպես 

նաև միջատների` հիմնականում բզեզների խիտինի մնացորդներ: 

 

 

 
նկ.28 

 
նկ.29 

 
նկ.30 

 
նկ.31 
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Շահագործման համար նախատեսված տարածքի հարակից մասերում մեր 

կողմից ընտրվել են արջերի հնարավոր անցման մի քանի տարածքներ, սակայն 

ուսումնասիրությունների ողջ շրջանում արջերը չեն օգտվել այդ անցումներից: Դրա 

հետ մեկտեղ, գարնանը, Գորհայք գյուղից հյուսիս-արևմուտք ընկած սարի հարավա-

յին լանջում դիտվել է արջ (նկ.31), որը շուռ էր տալիս քարեր և պարբերաբար կեր էր 

որոնում:  Ամռան կեսին գրանցվել է արջի հետք, որը իջնում էր Ամուլսարից դեպի 

Կեչուտի ջրամբարի կողմը: Որոտան գետի ձախ ափում բազմիցս գրանցվել են արջի 

հետքեր, սակայն նրանց կողմից գետի անցում չի դիտվել: Արջերի մի քանի հետքեր 

դիտվել են աշնանը Դարբ գետի ձախակողմյան մասում, նոսր թփուտներով պատված 

ոչ մեծ մնացորդային անտառային զանգվածներում: Հավանաբար նրան այստեղ 

գրավել էին հասունացած մասուրը և ալոճը: 

Հետազոտվող տարածքի ուսումնասիրման արդյունքում ենթադրվում է, որ 

նրանց հիմնական ապրելավայրերը գտնվում են տվյալ տարածքից դուրս (նկ.32): 

Նրանց այստեղ հայտնվելը պայմանավորված է կերակրավայրերի կարճատև 

օգտագործմամբ, կամ հիմնական ապրելավայրերից այլ վայրեր տեղաշարժվելու հետ: 

Հավանաբար արջն այդ տարածքն օգտագործում է որպես անցումային տարածք: 

 

 
նկ.32 
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Գայլ (Canis lupus cubanensis Ognev, 1923 ) 

Հայաստանում ամենուրեք տարածված է Canis lupus cubanensis Ognev, 1923 (= C. 

l. hayastanicus Dahl, 1951) տեսակը: Տարածման արեալն ընդգրկում է ողջ Կովկասը, 

Անդրկովկասը և դրանց հարող Իրանի և Թուրքիայի տարածքները: 

Գայլերը տարածված են հանրապետության ողջ տարածքում, հարավի կիսա-

անապատներից մինչև հյուսիս-արևելքի անտառները և հյուսիս-արևմուտքի լեռնային 

տափաստանները, ներառելով բոլոր լանդշաֆտային գոտիները: Գայլերի առկայու-

թյուն չի գրանցվել Արաքսի հովտի կիսաանապատների ուրբանիզացված և խիտ  

բնակեցված Արարատի և Արմավիրի մարզերում (Бибиков, 1985): Գայլերի 

ապրելավայրերը շատ բազմազան են: Բնակվում է կիսաանապատների ժայռային 

զանգվածներում և լեռնային տափաստաններում, անտառային գոտու 

քարակույտերում և ժայռային ճեղքերում: Հայաստանում գայլերը զուգավորվում են 

հունվար-փետրվար ամիսներին: 

Գայլը տիպիկ գիշատիչ է, բավականին լայն կերային բազմազանությամբ: 

Հայաստանի տարածքում հավանաբար չկան այնպիսի ողնաշարավորներ (բացառու-

թյամբ հովազի), որ չհանդիսանան նրա համար կեր: Գայլի համար հիմնական կեր են 

հանդիսանում վայրի և ընտանի կճղակավորները: Կճղակավորներից հետո, որպես 

կեր, երկրորդ տեղը զբաղեցնում են կրծողները: Թռչունները դասվում են երկ-

րորդական կերերի շարքին, իսկ երկկենցաղներին և սողուններին պետք է դասել հազ-

վագյուտ և լրացուցիչ կերերի շարքին: Միջատների և նրանց թրթուռների մնացորդնե-

րը, որոնք հայտնաբերված են կղկղանքներում, խոսում են դրանց ակտիվ օգտագործ-

ման մասին, չնայած նրան, որ այդ բոլորը գայլերի մարսողական համակարգում 

կարող են հայտնվել “զոհերի” ստամոքսից: Գայլերի համար սնման կարևոր աղբյուր է 

նաև կենդանիների դիակները: 

Ուսումնասիրվող տարածքում գայլերի թարմ հետքերը (նկ.33) հանդիպել են 

բոլոր երթուղիներում: Իսկ քանի որ բոլոր երթուղիներում մեզ հանդիպել են գայլի 

ինչպես թարմ, այնպես էլ հին կղկղանքներ, հետևաբար դա չի բացառում նրա 

մշտական ներկայությունը այդտեղ: Գայլերի պարկելատեղերը մեր կողմից չեն 

հայտնաբերվել, քանի որ այդ գազանը տվյալ տարածքն օգտագործում է կամ որպես 

անցումային, կամ էլ կարճաժամկետ տարածք, կեր փնտրելու համար: Նոյեմբերի 

վերջին և դեկտեմբերի սկզբին, մի քանի օրվա ընթացքում նշվել են 5 գայլերի հետքեր, 

որոնք կեր փնտրելիս պարբերաբար զննում էին ժայռերի ստորոտները: Այդ խմբի 

հետքերը գրանցվել են ինչպես Գորայք, այնպես էլ Գնդեվազ և Սարալանջ գյուղերի 

շրջակայքում: 
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Շնագայլ (Canis aureus Linnaeus, 1758) 

 

Այս կենդանու պատմական արեալը ընդգրկում է Հյուսիսային Աֆրիկան, Բալ-

կանները, Փոքր, Առաջավոր և Միջին Ասիան, հասնելով մինչև Հնդկաստան և Շրի-

Լանկա: Մինչև նախորդ դարի 70-ական թվերը շնագայլը տարածված էր միայն 

Արաքս գետի հովտի, Դեբետ, Աղստեվ և Վողչի գետերի ստորին հոսանքների եղեգ-

նուտներում և թփուտներում և դրանց հարակից տարածքներում` 550-ից մինչև 950 մ 

բարձրություններում: Վերջին տարիների ընթացքում շնագայլի տարածման արեալը 

հանրապետությունում նկատելիորեն ընդլայնվել է: Ներկայումս այն սովորական է 

Սևանա լճի ավազանում, Տավուշի, Լոռվա, Վայոց Ձորի և Սյունիքի անտառային 

զանգվածներում (Касабян, 2001): 

Շնագայլի հետքեր անմիջականորեն ուսումնասիրվող տարածքում մեր կողմից 

չեն գրանցվել, սակայն մոտակա տարածքներում, ինչպիսիք են Արփա գետի կիրճը և 

Դարբ գետի ափերը, նրանք մշտապես գրանցվել են: Արփա և Դարբ գետերի (նկ.34) 

միախառնման վայրից ոչ հեռու, Արփա գետի ձախ ափում գտնվել է որսորդների 

կողմից սպանված շնագայլի դիակ (նկ. 35): 

 

 
նկ.34 

 
նկ.35 

  
նկ.33 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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Սովորական աղվես (Vulpes vulpes L.) 

 

 Բավականին լայնորեն տարածված կենդանի է: Տարածված է ողջ Եվրոպայում, 

Հյուսիսային Աֆրիկայում, Ասիայի մեծ մասում` ընդհուպ մինչև Հյուսիսային Հնդկաս-

տան և Հարավային Չինաստան: Հայաստանում աղվեսները տարբեր խտությամբ 

զբաղեցնում են բոլոր բնակլիմայական գոտիները, կիսաանապատներից մինչև բարձր 

լեռները (Агаджанян, 1986): Ընդ որում աղվեսները հանդիպում են ոչ միայն բնության 

մեջ, այլև մարդածին լանդշաֆտներում, ինչպես նաև բնակավայրերի մերձակայքում, 

որտեղ նրանք առավել նպաստավոր միջավայր են գտնում: Հաճախ որպես 

բնակավայր օգտագործվում են քաղաքային այգիները և աղբավայրերը: 

Հայաստանում տարածված է աղվեսի 2 ենթատեսակ. 1) ոչ մեծ չափերի Vulpes vulpes 

alpherakyi Sat., որն ապրում է ցածրադիր, մինչև 1400 մ բարձրության գոտիներում, 

ունի կարճ, շիկակարմիր երանգով խիտ մորթի, 2) խոշոր չափսերի Vulpes vulpes 

alticola Ogn. ենթատեսակը (Агаджанян, 1993)՝ երկար և փարթամ, բաց մոխրագույն 

կամ բաց դեղին մորթով: Ամուլսարի հարակից և ուսումնասիրվող ողջ տարածքում 

բնակվում է հենց այդ ենթատեսակը (նկ. 36): 

 

 
նկ.36 

 

Որջերը փորում են փլվածքներում, կամ էլ զբաղեցնում են փորսուղների հին 

բները: Ծնում են 7-8 ձագ, սակայն հասունացման վերջում մնում է 2-3 ձագ: 

Աղվեսների սննդառությունը բազմազան է, կախված սեզոնից և ապրելավայ-

րից: Սննդի մեջ օգտագործում է բացառապես այն ամենը, ինչ հաջողվում է բռնել կամ 

գտնել: Քաղաքային և գյուղական աղբավայրերի մշտական այցելու է: 

Աղվեսներն ունեն կարևոր տնտեսական նշանակություն, որպես թանկարժեք 

մորթատու գազան, ինչպես նաև որպես կրծողների և միջատների թվաքանակի կար-

գավորողներ: Ընդ որում վնասը, որը նրանք պատճառում են որսատեսակներին և 

տնային թռչուններին, անհամեմատ քիչ է, քան օգուտը, որը նրանք բերում են 

ոչնչացնելով հացահատիկային մշակաբույսերով սնվող կրծողներին: Դրա հետ 
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մեկտեղ աղվեսները կարող են հանդիսանալ կատաղության և մակաբուծային մի 

քանի այլ հիվանդությունների փոխանցողներ: 

Առանձնացված երթուղիներում հաշվառումների իրականացման ժամանակ, 

մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև աղվեսների կերային բազան` գտնված կղկղանք-

ների չոր անալիզի եղանակով: Դրանցում հիմնականում հանդիպում են կրծողների 

ոսկորներ և մորթու կտորներ, ճնճղուկազգի թռչունների փետուրներ, միջատների 

խիտինային մնացորդներ և բուսական ծագման բազմաթիվ մնացորդներ: 

Այդ անալիզի տվյալները հնարավորություն տվեցին լրացնել ուսումնասիրվող 

տարածքի մանր մկնանման կրծողների տեսակային կազմին վերաբերող նյութերը: 

Մեր կողմից աղվեսի կղկղանքում հայտնաբերված է գորշատամի (Sorex) գանգի հատ-

ված, որը և հնարավորություն տվեց իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություններ 

գտնման վայրում և թակարդով բռնել այդ կենդանուն: Աղվեսները, ինչպես նաև նրանց 

կենսագործունեության հետքերը` կղկղանքի ձևով ու փորվածքներով, հանդիպում 

էին ողջ տարածքի բոլոր երթուղիներում, սակայն հիմնականում քիչ թեքության և 

հարթ վայրերում, որտեղ գերիշխում էին կրծողների բները: Ձնածածկ շրջանում, 

ուսումնասիրվող ողջ տարածքում աղվեսները գերադասում են բաց տեղանքները, 

ինչպես նաև ժայռային զանգվածներով սարալանջերը, պատված նոսր թփուտներով, 

որտեղ և նրանք լինում են ցերեկվա ընթացքում: Սովորաբար նրանք լինում են նաև 

ուսումնասիրվող տարածքի բոլոր բնակավայրերի շրջակա տարածքներում: 

 

Լուսան (Lynx lynx dinniki Sat., 1915) 

 Հայաստանում բնակվում է կովկասյան լուսանը, որի տարածման արեալը 

ընդգրկում է ողջ Կովկասը, Հյուսիսային Իրանը և Փոքր Ասիայի հարակից տարածք-

ները (Гептнер, 1967): Տարածված է հանրապետության հյուսիսային և հարավային 

շրջանների լայնատերև անտառներում: Հանդիպում է նաև կենտրոնական անտառա-

զուրկ տարածքներում գտնվող գիհու նոսրանտառներում (Касабян, 2001): Նրա 

քանակությունը ուղղակիորեն կապված է կերի` հիմնականում նապաստակի 

առատության հետ: Հետազոտությունների ողջ շրջանում Ամուլսար ծրագրով 

նախատեսված շահագործման տարածքում նրա այդտեղ լինելու ոչ մի ցուցանիշ չի 

գրանցվել: 

Լուսանի միակ հետք (նկ.37) և ճանկռվածքներ նշվել են հետազոտվող 

տարածքին հարող` Արփա գետի աջափնյա մասում, Մամարզա տեղանքից ոչ հեռու 

(նկ. 38): Այդ տեղամասից ավելի ցածրադիր՝ Չայքենդի հարակից հատվածում, գտնվել 

է նաև կիսաքայքայված լուսանի դիակ (նկ.39): 
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նկ.37 

 
նկ.38 

 

 
նկ.39 

 

 

Հովազ  (Panthera pardus ciscaucasia Sat., 1914) 

 Հովազի այս ենթատեսակի տարածման արեալը ներառում է Հյուսիսային 

Կովկասը, Անդրկովկասը, Արևելյան Թուրքիան, Հարավային Թուքմենստանը, Իրանը 

և Աֆղանստանը (ECP Caucasus,2010): Հայաստանում բնակեցնում է սկսած “Խոսրովի 

անտառ” պետական արգելոցի կենտրոնական և արևելյան հատվածներից (Касабян, 

1998) մինչև հայ-իրանական սահմանը՝ Գեղամա, Զանգեզուրի, Վայոց Ձորի, 

Բարգուշատի և Մեղրու լեռնաշղթաների սահմաններում: 

Հովազի տարածման արեալը հանրապետությունում կրում է մասնատված, մոզայիկ 

բնույթ, որն առավելապես պայմանավորված է վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում 

նրա թվաքանակի կտրուկ նվազման հետ (WWF): 

Ուսումնասիրվող և հարակից տարածքներում, ուսումնասիրության ողջ 

ընթացքում հետքեր և կենսագործունեության արգասիքներ մեր կողմից չեն գրանցվել: 

 

Լեռնային ճագարամուկ (Allactaga euphratica Thomas, 1881) 

 

 Միջին չափերի կենդանի է. մարմնի երկարությունը 120-150 մմ: Մնացած 

հնգամատ ճագարամկներից տարբերվում է համեմատաբար կարճ ականջներով և 
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պոչի փոքրիկ սպիտակ ծայրով: Մարմնի մեջքային մասը ժանգադարչնա-մոխրագույն 

է, փորային մասը սպիտակ (Мартиросян Б., Папанян С. 1983): 

Տարածված է Փոքր Ասիայում, Արևելյան և Հարավային Անդրկովկասում: Ունի 

զգալի ուղղահայաց տարածվածություն: Լեռնային վայրերում հանդիպում է բավակա-

նին մեծ բարձրությունների վրա: Հայաստանում բնակվում է սկսած կիսաանապատ-

ներից և քսերոֆիտ լեռնային տափաստաններից մինչև 2500 մ ծ.մ բարձրություննե-

րում (Даль, 1954): Այս կենդանատեսակի կենսակերպը ուսումնասիրված է ոչ 

բավարար չափով: Կան տվյալներ պարզ բների կառուցման մասին: Լեռնային 

շրջաններում ձմեռային քուն է մտնում հոկտեմբերին: Կիսաանապատներում ակտիվ 

է ամբողջ ձմեռվա ընթացում: Սնվում է տարբեր սերմերով, մոլախոտերի 

ցողուններով, լեռնատափաստանային և կիսաանապատային որոշ բույսերի 

ստորգետնյա մասերով: Բազմանում են մայիսից մինչև հոկտեմբեր ամիսները, 

սերնդում ունենալով 2-8 ձագ: Հայաստանի համար նշված է տարեկան մեկ սերունդ, 

սակայն բազմացման ժամկետները հավանաբար ձգված են: Հոկտեմբերից մինչև 

մարտ գտնվում են քնած վիճակում: Կենսաբանությունը թույլ է ուսումնասիրված: 

Կարող են ոչ զգալի վնաս պատճառել հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերին: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվող տարածքում գրանցվել է մի քանի անգամ գիշեր-

վա ժամերին Ամուլսարի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան լանջերում մինչև 

2200 մ բարձրության վրա: Հայտնաբերված առանձնյակը (նկ.40) որսվել էր աքիսի 

կողմից Սարավան գյուղի (նկ.41) հարակից խոտհարքում 1740 մ բարձրության վրա, 

որը մեզ տեսնելուց հետո որսին թողեց: 

 

 
նկ.40 

 
նկ.41 

 

Մոխրագույն համստերիկ (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) 

 

 Մկան չափսի` առավել ամրակազմ, կարճ թաթիկներով, մորթով պատված 

շատ կարճ պոչով կրծողներ են: Տարածված են Ուկրաինայից և Հունաստանից 

արևելք` մինչև Ալթայ և դեպի հարավ` Առաջավոր և Փոքր Ասիա, Իրան և 

Աֆղանստան (Гептнер, 1967): 
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Հայաստանում տարածված է համարյա ողջ տարածքում, հիմնականում բնակ-

վում են բնակավայրերում, բնության մեջ հանդիպում է առավել քիչ` չոր արևադարձե-

րից մինչև լեռնատափաստաններ: Բացակայում են միայն անտառային և բարձր լեռ-

նային գոտիներում: Բնակվում են 600-2400 մ ծ.մ.բ. վրա (Авагян 2010, Попов,2003): 

Ակտիվ են հիմնականում գիշերը և մթնշաղին: Բազմացման շրջանում ակտիվ 

են նաև ցերեկային ժամերին, սակայն թաքստոցից շատ չեն հեռանում: Սնվում են 

մոլախոտերով և լոբազգի բույսերի սերմերով: Ձմռան համար հավաքում են պաշար, 

որը հիմնականում կազմված է լինում բույսերի սերմերից և սոխուկներից: 

Հետազոտվող տարածքի 2400 մ-ից ցածր գտնվող բոլոր ստացիոնարներում 

մոխրագույն համստերիկները (նկ. 42) բռնվում էին նոսր բուսածածկով և 

քարակույտերի առկայությամբ հարթ լանջերին: Քարակույտերի տակով անցնում էին, 

փափուկ հողի մեջ փորված, նրանց բներից դուրս եկող երթուղիները: Բացի բների 

մոտ դրված թակարդներից, համստերիկները բռնվում էին նաև ստացիոնարի մնացած 

հատվածներում: Բռնման հաճախականությունը կազմում էր օրեկան 5 կենդանի 100 

թակարդում:  

  
նկ.42 

Ճամբարի տարածքում 2600 մ բարձրության վրա ձևավորվեց մոխրագույն 

համստերների ոչ մեծ պոպուլյացիա, որոնք հավանաբար այստեղ հայտնվեցին ար-

տադրական, տեխնիկական կոնստուկցիաների և տնակների տեղափոխման ժամա-

նակ:  

 Աշնան շրջանում անտառային մուկն ուժեղ ճնշում է գործադրում ճամբարի 

տարածքում բնակվող մոխրագույն համստերների պոպուլյացիայի վրա : Ձմռան մոտ 

համստերների պոպուլյացիան գործնականում անհետանում է: 

 

Փոքրասիական համստեր (Mezocricetus brandti Nehring, 1898) 

Փոքրիասիական համստերը միջին համստերների ցեղի ներկայացուցիչ է: 

Մարմնի երկարությունը մինչև 150 մմ, պոչինը` մինչև 39 մմ: Մարմնի վերին մասում 

գերիշխում է գորշավուն երանգը: Տարածված է Փոքր Ասիայի չոր լեռնային տափաս-

տաններում (300-3000 մ ծ.մ.բ.), Անդրկովկասում, հասնելով մինչև Արևմտյան Իրան 

(Гептнер,1967): 

Հայաստանում հիմնականում բնակվում է լեռնատափաստանային գոտում և 

լեռնատափաստանային հատվածներով Աշոցքի մարզից մինչև Սյունիքի մարզ 

(Попов, 2003): Բնակվում է լեռնային մոլախոտային և տարաբնույթ խոտաբույսերով 
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տափաստաններում, լեռնային մարգագետիններում, գյուղատնտեսական 

կուլտուրաներում և դրանց մոտակայքում, սկսած 1200 մինչև 3000 մ ծ.մ.բ.: 

Խուսափում է խոնավ և անապատային տարածքներից: 

Փոքրասիական համստերը փորում է խորը և բարդ բներ մի քանի խցերով և 1-3 

ուղղահայաց մուտքերով, որոնցից միայն մեկն է դուրս գալիս հողի մակերես: 

Բնադրման խուցը երբեմն տեղադրվում է 2 մ խորությունում: Ձմռանը քուն է մտնում, 

որի ժամկետը կախված է տեղանքի բարձրությունից (Мартиросян Б., Папанян С., 

1983): 

Հիմնականում սնվում է վայրի և մշակաբույսերի սերմերով, իսկ կանաչ մասե-

րից պատրաստում է ձմեռվա պաշար: Սեռահասուն էգերը բազմանում են տարին 2 

անգամ: Սերնդում ունենում են 12-15 ձագ: Որոշ վայրերում կարող են զգալի վնաս 

հասցնել հացահատիկային և այլ մշակաբույսերի ցանքերին: 

Ուսումնասիրվող տարածքում գրանցվել է երկու անգամ (նկ. 43, նկ. 44):  

 
նկ.43 

 
նկ.44 

 

Մեկ անգամ բռնվել է Գորհայք գյուղից վեր գտնվող խոտհարքում 2180 մ 

բարձրության վրա և երկրորդ անգամ հայտնաբերվել է սատկած թարմ առանձնյակ 

Որոտան գետի ձախափնյա խոտհարքում 2235 մ բարձրության վրա: 

 

Ձյան դաշտամուկ (Chionomys nivalis Martins, 1842) 

 

Համստերիկից մի փոքր խոշոր կրծող է: Տարածված է Հարավ-արևմտյան, 

Կենտրոնական և Հարավ-արևելյան Եվրոպայի, ինչպես նաև Հարավ-արևմտյան 

Ասիայի լեռնազանգվածներում: Հայաստանում տարածված է լեռնատափաստաննե-

րից մինչև ալպիական գոտին ընկած ժայռային տարածքներում: Գրանցվել է 700 մ 

մինչև 3800 մ ծ.մ.բ. վրա, սակայն հիմնականում հանդիպում է 1500-2600 ծ.մ.բ. վրա    

(Мартиросян Б., Папанян С., 1983): 

Ձյան դաշտամուկը (նկ. 45) ակտիվ է ցերեկվա ժամերին, հաճախ տաքանում է 

արևի տակ: Սնվում է բույսերով, հիմնականում նրանց արմատներով, հացազգիների, 

լոբազգիների սերմերով, թարմ ալպիական խոտերով, որոնցից էլ պատրաստում է իր 

ձմռան պաշարները: 
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նկ.45 

 

Հետազոտվող տարածքում ձյան դաշտամկան ապրելավայրերը ընդգրկում էին 

բոլոր լանջերը, անկախ նրանց էքսպոզիցիայից: Լանջերի թեքության աստիճանը 

նրանց կենսագործունեության համար էական դեր չէր խաղում, քանի որ դաշտա-

մկները բռնվում էին և ուղիղ տարածքներում և 30-40 աստիճան թեքություն ունեցող 

լանջերին: Նրանց բնակվելու համար ամենակարևոր պայմանը խոշոր քարակույտերի 

առկայությունն է: 

Քարակույտերից 50-60 մ հեռավորության վրա դրված թակարդներում ձյան 

դաշտամուկ բռնվեց ընդամենը մեկ անգամ, իսկ անմիջապես քարակույտերի մոտ 

բռնվում էին թե´ ցերեկային, թե´ գիշերային ժամերին: Քարակույտերի անկյունագծով 

շարված թակարդներում բռնման հաճախականությունը կազմում էր օրեկան 2-3 

առանձնյակ յուրաքանչյուր 100 թակարդում, իսկ քարակույտերի սահմանագծով շար-

վածներում ցուցանիշն աճեց 4-5 առանձնյակի: Ըստ երևույթի սահմանագծով շարված 

թակարդներում բռնված կենդանիների քանակային առավելությունը կապված էր 

քարակույտերից դուրս գտնվող բուսականությամբ ծածկված տարածքների հետ:  

 

Սովորական դաշտամուկ  (Microtus  arvalis Pall.,1778) 

 

 Փոքր ականջներով և բութ մռութիկով փոքրիկ կաթնասուն է (նկ. 46): 

Արևմուտքից արևելք տարածված է մայրցամաքային Եվրոպայի Ատլանտյան հատ-

վածից մինչև Մոնղոլական Ալթայ: Հյուսիսային սահմանը ձգվում է Բալթիկ ծովի 

ափերից մինչև Արևմտյան Սիբիր, հարավում` Բալկաններից, Փոքր Ասիայի 

հյուսիսով մինչև Միջին Ասիա: Բնակվում է նաև Կովկասում և Անդրկովկասում: 

Հայաստանում լայնորեն տարածված է 800-3200 մ ծ.մ.բ. վրա գտնվող համարյա բոլոր 

լեռնատափաստանային և մարգագետնատափաստանային գոտիներում, մասամբ 

թափանցում է լեռնային մարգագետիններ, անտառային և կիսաանապատային 

գոտիներ (Соколов, 1989): 

Ակտիվ է ողջ օրվա ընթացքում, առավելապես գիշերը և մթնշաղին: Ապրում է 

խմբերով (գաղութներով): Խումբն ընդգրկում է մեկ զույգից 2-3 ծինի ընթացքում ծնված 
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ձագերին, որոնք բնակվում են 10-20 քառ. մ տարածքի վրա պատրաստված բներում: 

Բները իրար միացված են և կերակրման վայրերի հետ կապված են արահետների 

խիտ ցանցով` թաքնված խոտերի տակ, որտեղ էլ դաշտամկները կերակրվում են: 

Սովորաբար կերակրվում են կացարանից ոչ հեռու, քան 20 մ հեռավորության վրա: 

Ձմռանը փորում է ճանապարհներ ձյան տակ: Ձնածածկի վրա գրեթե դուրս չի 

գալիս, կացարանից դուրս արագորեն ցրտահարվում է: 

Ամռանը սնվում է խոտով, հազվադեպ` սերմերով և միջատներով: Ձմռանը 

սնվում է ձյան տակ մնացած խոտով, սերմերով և կեղևով: 

Ամուլսարում ամենաշատ հանդիպող կենդանին է: Բացի ստացիոնարների 

տարածքում բռնվածներից, դաշտամկներ բռնվել են նաև հետազոտվող տարածքի 

մնացած վայրերում դրված թակարդներով: 2400 մ-ից բարձր վայրերում բռնման հա-

ճախականությունը կազմում էր օրեկան 4 առանձնյակ (նկ. 47) յուրաքանչյուր 100 

թակարդում, 2000-2400 մ բարձրություններում՝ յուրաքանչյուր 100 թակարդում 10: 

Բացի թակարդով բռնվածներից նաև հավաքվել են կրծողների մնացորդներ էլեկտրա-

սյուների տակից, վերջիններիս վրա նստում էին գիշատիչ թռչունները և ուտում իրենց 

զոհին: Այդ մնացորդների հիմնական մասը սովորական դաշտամկան մնացորդներ 

էին: 

 

 
նկ.46 

 
նկ.47 

 

 

Անտառային մուկ  (Sylvaemus uralensis Pall., 1811)  
 

Միջին մեծության մուկ է`բավականին սրված դնչիկով, կլոր աչքերով և մորթու 

տակից կտրուկ դուրս ցցված ականջախեցիներով: 

 

 

Հայաստանում անտառամկները տարածված են համարյա ամենուրեք և հան-

դիպում են 600-3200 մ ծ.մ.բ. վրա: Բաց լանդշաֆտների տեսակ է: Նախընտրում է 

սերմերի մեծ քանակությամբ, ոչ խիտ բուսականությամբ տարածքներ: Հեշտությամբ 
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հարմարվում է բնակավայրերում: Հիմնականում հանդիպում է անտառների եզրերին, 

ոչ խիտ անտառակտորներում, թփուտներում, չոր հացահատիկային դաշտերում, 

ինչպես նաև նախկինում օգտագործված գյուղատնտեսական տարածքներում: Վա-

րում է գիշերային և մթնշաղային կենսակերպ (Попов, 2003): 

Հիմնական կերաբաժինը, ինչպես և մյուս տեսակներինը, կազմում են սերմերն 

ու պտուղները, սակայն տարվա եղանակներից կախված նկատվում են կերային փո-

փոխություններ: Հետազոտվող տարածքում նկատվեց, որ աշնանը ցածրահասակ ծա-

ռատեսակներով հարուստ տարածքներում ապրող մկները սնվում էին հիմնականում 

ծառերի պտուղներով (հացենի, կաղնի, թխկի) և շատ քիչ քանակությամբ խոտաբույ-

սերի սերմերով: Ձմռան մոտ մկների համար որպես հիմնական կեր սկսեցին ծառայել 

մասուրի և ալոճի սերմերը: 

Դրված թակարդների (նկ. 48) օգնությամբ անտառամկները գրանցվեցին հետա-

զոտվող տարածքի բոլոր հատվածներում և հետազոտման աշխատանքների ողջ 

ընթացքում, սակայն նրանց բռնման հաճախականությունը զգալիորեն զիջում էր այլ 

կրծողների դեպքում գրանցված ցուցանիշներին: Նրա միջինը կազմում էր 1-2 

առանձնյակ յուրաքանչյուր 100 թակարդում: 

 

 
նկ.48 

 

Շատ մեծ քանակությամբ մկներ բռնվել են հատկապես աշնան շրջանում 

ճամբարի տարածքում գտնվող տնակներում: Նրանց կենտրոնացումը այդ շրջանում 

հավանաբար պայմանավորված է տնակների և դրանց մեջ բների և անցումների 

պատրաստման մատչելությամբ, ինչպես նաև առատ կերի առկայությամբ ու գիշա-

տիչներից պաշտպանվելու հնարավորությամբ: Ճամբարի տարածքում մեկ օրվա 

ընթացքում բռնվում էր 2-ից մինչև 5 առանձնյակ: 
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Մոխրագույն առնետ (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) 

Համարյա մերկ, բարակ, օղակաձև պոչ ունեցող կրծողներ են: Պոչի երկարու-

թյունը զգալիորեն գերազանցում է մարմնի երկարության կեսից ավելին: 

Մոխրագույն առնետի տարածվածության իրական վայրն ի սկզբանե գտնվել է 

Արևելյան Ասիայում: Այն Rattus սեռի միակ ներկայացուցիչն է, որը հարմարվել է 

առավել մեղմ կլիմայական պայմաններին: Մարդու օգնությամբ նրանք լայնորեն տա-

րածվել են ամբողջ աշխարհում` յուրացնելով բոլոր աշխարհամասերն ու բազմաթիվ 

կղզիներ (Соколов, 1989): 

Մշտաբնակ է, տարիներով ապրում է իր սիրած վայրում: Առավել ակտիվ 

բազմանում է գարնանը և սեպտեմբեր ամսին, տարեկան մինչև 3 անգամ: Բնության 

մեջ առնետներն ապրում են միչև 3 տարի, չնայած նրան, որ մատղաշ սերնդի մահա-

ցելիության բարձր տոկոսի, գիշատիչների և կանիբալիզմի հետևանքով առանձնյակ-

ների 95%-ը հազվագյուտ է ապրում մինչև 1,5 տարի: Ընդունակ է սնվել տարբեր 

կերերով, սակայն միշտ նախընտրում է կենդանական կերերը, սպանելով աղավնու և 

ջրային առնետի չափսերի զոհերին: Բնության մեջ սովորաբար ուտում է խխունջներ, 

գորտեր, ձկներ, փոքրիկ գազաններ, թռչունների ձագեր և ձվեր: Բուսական կերերից 

օգտագործում է ամենասննդարարները, օրինակ` ցորեն: 

Հայաստանում մոխրագույն առնետները տարածված են տարբեր բնակմիջա-

վայրերում` քաղաքներ, գյուղեր, ջրային ափամերձ հատվածներ: 

Հետազոտվող տարածքում առնետը գրանցվել է երկու անգամ` աշխատակից-

ների տնակներից ոչ հեռու: Ըստ երևույթի նրանք բերվել են կամ տնակների, կամ 

իրերի հետ: Եվս մեկ անգամ առնետ հանդիպել է լեռնային անասնապահների ժամա-

նակավոր կացարանի հարակից տարածքում, որը հնարավոր է նույնպես այդտեղ է 

բերվել անասնապահների իրերի հետ: 

 

1.4. Համառոտ եզրահանգումներ և առաջարկություններ  

 Ի տարբերություն նախկին կարճաժամկետ աշնանայինի, 

ուսումնասիրությունների  ողջ շրջանում հավաքված նյութերի մշակման արդյունքում 

մեզ հաջողվեց առավել հանգամանորեն ուսումնասիրել կաթնասունների տեսակային 

կազմը, ինչպես շահագործման համար նախատեսված տարածքում, այնպես և 

առավել ընդարձակ լիցենզիայի ուսումնասիրությունների և դրան հարակից 

տարածքներում:   

Աղյուսակում ներկայացված է մեր կողմից գրանցված, կաթնասունների 

տեսակների ցուցակը:   
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1.  Գրանցված է ուսումնասիրվող տարածքում.       2.  Գրանցված է հարակից տարածքներում.   

      3.  +  -  ՀՀ Կարմիր գրքում;  IUCN – ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում 

   

Order Family Species 1 2 3 

Eulipotyphla Erinacedae 
Erinaceus concolor – Սովորական ոզնի – 

Southern white-breasted hedgehog 

+ +  

Sorico-

morpha 
Soricidae 

Sorex Volnuchini –Վոլնուխինի գորշատամ – 

Caucasian Pygmy Shrew 

+ +  

Neomys schelkovnikovi - Շելկովնիկովի 

կուտորա – Transcaucasian water shrew 

+  + 

Lagomorpha Leporidae 
Lepus europaeus - Նապաստակ -European 

hare 

+ +  

Artiodactyla 
Bovidae 

Capra aegagrus – Բեզոարյան այծ – Wild goat  + + IUCN 

Ovis orientalis gmelinii - Հայկական մուֆլոն -

Armenian Mouflon 
  +IUCN 

Suidae Sus scrofa - Վայրի խոզ - Wild boar  +  

Carnivora 

Mustelidae 

Martes foina – Քարակզաքիս -Beech marten + +  

Mustela nivalis – Աքիս – Least weasel + +  

Meles meles – Գորշուկ – Badger + +  

Lutra lutra – Ջրասամույր – Eurasian Otter   + +IUCN 

Ursidae Ursus arctos – Գորշ արջ – Brown bear + + + 

Canidae 

Canis lupus – Գայլ – Wolf + +  

Canis aureus – Շնագայլ – Jackal  +  

Vulpes vulpes – Սովորական աղվես – Fox + +  

Felidae 
Lynx lynx – Լուսան – Lynx  +  

Panthera pardus -  Հովազ - Leopard   +IUCN 

Rodentia 

Dipodidae 
Allactaga euphratica – Լեռնային 

ճագարամուկ – Euphrates Jerboa  
+ + IUCN 

Cricetidae 

Cricetulus migratorius – Մոխրագույն 

համստերիկ – Hamster 
+ +  

Mezocricetus brandti – Փոքրասիական 

համստեր – Golden hamster 
+  IUCN 

Chionomys nivalis – Ձյան դաշտամուկ – 

Snow vole 
+   

Microtus arvalis – Սովորական դաշտամուկ –

Microtus  arvalis 
+ +  

Muridae 

Sylvaemus  uralensis – Անտառային մուկ –   

Wood mouse 
+ +  

Rattus norvegicus – Մոխրագույն առնետ – 

Rat 
+ +  

http://en.wikipedia.org/wiki/Soricomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Soricomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Leporidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://en.wikipedia.org/wiki/Suidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://en.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ursidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Bear
http://en.wikipedia.org/wiki/Canidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes
http://en.wikipedia.org/wiki/Felidae
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, ուսումնասիրությունների շրջանում, լիցենզիայի 

տարածքում գրանցված կաթնասունների բոլոր տեսակներից միայն լեռնային 

ճագարամուկը և փոքրասիական համստերն են ներառված ԲՊՄՄ (IUCN) ցուցակում, 

որպես (NT) խոցելիի մոտ, իսկ Շելկովնիկովի կուտորան և գորշ արջը գրանցված են 

Հայաստանի հազվագյուտ և անհետացող կենդանատեսակների կարմիր գրքում, ըստ 

միջազգային չափանիշների, համապատասխանաբար (EN) վտանգված և (VU) խոցելի 

կարգավիճակով (ՀՀ Կարմիր գիրք, 2010) (նկ. 49): 

 

 

նկ.49 

 

 Ուսումնասիրվող ողջ տարածքում (շահագործման ենթակա, լիցենզիայի և 

հարակից տարածքներ) կաթնասունների տարբեր տեսակների հետ հանդիպման 

հաճախականության անալիզի հիման վրա, ինչպես նաև որոշելով  յուրաքանչյուր 

տեսակի տվյալ վայրում լինելու բնույթը, մեր կողմից գրանցված տեսակները 

բաժանվել են 4 խմբի: 

 Առաջին խմբում ընդգրկված են կենդանիներ, որոնց ներկայությունը նշված 

տարածքներում կրում է մշտական բնույթ: Դրանց են պատկանում միջատակերներից 

ոզնին, Վոլնուխինի գորշատամը և Շելկովնիկովի կուտորան: Կրծողներից՝ 

նապաստակը, լեռնային ճագարամուկը, մոխրագույն համստերիկը, փոքրասիական 

համստերը, անտառային մուկը, ձյան և սովորական դաշտամկները, իսկ 

գիշատիչներից՝ քարակզաքիսը, աքիսը և փորսուղը:  
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 Երկրորդ խմբին են պատկանում լայնորեն տեղաշարժվող գիշատիչները 

ինչպիսիք են գայլը, աղվեսը և արջը: Ընդ որում, եթե աղվեսը նշված տարածքներում 

հաճախ կարող է մնալ մի քանի օր, ապա գայլը այդ տարածքներն օգտագործում է 

որպես տարանցիկ, այսինքն կտրում անցնում է կարճ ժամանակահատվածում այն 

պատճառով, որ այդտեղ բացակայում են նրա սնման հիմնական օբյեկտները: Առավել 

հաճախակի գայլերը նշվում են հարակից տարածքներում: Հավանաբար նրանց 

այստեղ գրավում են ամառային արոտավայրերում արածող փոքր եղջերավոր 

անասունների հոտերը: Ձմռանն առավել շատ նշվում են գյուղական համայնքների 

շրջակայքում: Արջի համար նույնպես, ինչպես և գայլի, այդ տարածքը հանդիսանում է 

որպես հիմնական տարանցիկ, սակայն ի տարբերություն նրա, արջն ամառվա 

շրջանում այնտեղ մնում է շատ կարճ ժամանակ: Որոշ վերապահումներով այս խմբի 

մեջ կարելի է ներառել նաև շնագայլին, հաշվի առնելով նրա մշտական 

ներկայությունը հարակից տարածքներում: 

 Երրորդ խմբին են պատկանում կենդանիները, որոնց հայտնաբերումը 

յուրացման համար նախատեսված տարածքում կրում է պատահական բնույթ: Դրան 

կարելի է վերագրել մոխրագույն առնետին: Պատահական բնույթ է կրում նաև 2600 մ-

ից բարձր գրանցված մոխրագույն համստերիկի առկայությունը, քանի որ նրա 

ապրելավայրերը գտնվում են առավել ցածրադիր մասերում: 

 Չորրորդ խմբին են պատկանում կենդանիները, որոնք  յուրացման համար 

նախատեսված և լիցենզիայով առանձնացված տարածքներում չեն նշվել: Սակայն 

նրանք գրանցվել են հարակից տարածքներում: Դրանք են՝ կճղակավորներից 

բեզոարյան այծը և վայրի խոզը, իսկ գիշատիչներից՝ ջրասամույրը և լուսանը: Այդ 

տարածքներում այծի և ջրասամույրի բացակայությունը բացատրվում է բնակվելու 

համար անհամապատասխան բիոտոպերով: Իսկ վայրի խոզի և լուսանի 

բացակայությունը կապված է անթրոպոգեն ճնշման հետ, քանի որ պատմականորեն 

այդ տարածքները յուրացվել և ներկայումս օգտագործվում են գյուղատնտեսական 

նպատակներով (վարելահողեր, խոտհարքներ, զարգացած անասնապահություն):  

 Հետազոտությունների ողջ ընթացքում, ինչպես  յուրացման համար 

նախատեսված, այնպես և հարակից տարածքներում, 10-15 կմ շառավղով, մեր կողմից 

և ոչ մի անգամ չեն գրանցվել հետքեր, կրծվածքներ, սննդի մնացորդներ և 

էքսկրեմենտներ, որոնք հանդիսանում են տվյալ վայրում հայկական մուֆլոնի և 

հովազի առկայության ցուցիչներ: 

 Կաթնասունների վերոնշյալ բաժանումը խմբերի, ըստ նրանց տվյալ վայրում 

լինելու բնույթի, մեզ թույլ տվեց առանձնացնել շահագործման համար նախատեսված 

տարածքների ֆոնային և ինդիկատոր տեսակներին: 

Տարածքի ամենաբարձր մասում գտնվող հանքավայրի համար նախատեսված 

վայրում պատահական հանդիպողներից են գայլը և աղվեսը, իսկ ֆոնային և 

միաժամանակ ինդիկատոր տեսակ է հանդիսանում ձյան դաշտամուկը: Հանքավայրի 

շահագործումը սկսելուց և դրա հետագա ընդլայնման հետ մեկտեղ նա կսկսի լքել այդ 

տարածքը և կտեղափոխվի հարակից տարածքներ: Հետագայում որոշակի ժամանակ 
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անցնելուց հետո կսկսվի հանքավայրի մերկացած տարածքների խոտաբույսերով 

պատվելը և նա նորից կբնակեցնի այն, որն արդեն դիտվել է մեր կողմից: Այսպես, 2700 

մ և դրանից բարձր վայրերում, երկրաբանական հետազոտությունների 

իրականացման շրջանում կառուցվել են ճանապարհներ և մի քանի վայրերում 

հանքանյութի ուսումնասիրման նպատակով ոչնչացվել են ձյան դաշտամկան 

ապրելավայրերը: Նշյալ հետազոտական աշխատանքների ավարտից հետո այդ 

տարածքներում սկսվել են իրականացվել վերականգնողական աշխատանքներ: 

Այդտեղ ռեկուլտիվացիայի ավարտից հետո, մեր կողմից իրականացված 

հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տեղի է ունենում ապրելավայրերի 

աստիճանական վերականգնում, որից հետո ձյան դաշտամկները նորից սկսեցին 

զբաղեցնել այդ տարածքները (նկ.50): 

 

 
նկ.50 

 

 Դատարկ ապարների համար նախատեսված տարածքում մշտապես ապրում 

են նապաստակը, մոխրագույն համստերիկը, ձյան և սովորական դաշտամկները, 

աքիսն ու փորսուղը: Պարբերաբար այցելում են գայլը, աղվեսը և քարակզաքիսը: 

Ֆոնային տեսակներ են սովորական դաշտամուկը, աղվեսը և աքիսը: Հաշվի առնելով 

այդ կենդանիների էկոլոգիական առանձնահատկություններն, ինդիկատոր 

տեսակներ են աղվեսը և աքիսը: Դատարկ ապառների կուտակման և 

անհանգստացման գործոնի ավելացման հետ մեկտեղ տվյալ տարածքում ապրող 

կրծողները կլքեն այն և կտեղափոխվեն բուֆերային գոտի: Նրանց քանակության 

կրճատման հետ մեկտեղ կդիտվի աքիսի քանակության նվազում, ինչպես նաև 

կնվազի աղվեսների հետ հանդիպման հաճահականությունը: 

 Ամուլսարի հանքավայրի յուրացման նախագծով նախատեսված դատարկ 

ապարների համար հատկացված տարածքների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

սկսման հետ միաժամանակ, զուգահեռաբար այդ կուտակավայրերի ավելացման հետ 

մեկտեղ, ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները կշարունակվեն և հանդիպման 

հաճախականությունն աղվեսի և աքիսի հետ կավելանա, քանի որ կսկսվի այյդ 

տարածքների յուրացումը նաև դաշտամկների կողմից, որոնք կվերադառնան 

բուֆերային գոտուց, ինչն արդեն դիտվում է 2200-2400 մ բարձրություններում: 
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 Ենթակառուցվածքների համար պլանավորված տարածքը (ճամբար, 

ճանապարհներ, ժամանակավոր կացարաններ, շինություններ և այլն) իր մեծությամբ 

գերազանցում է հանքավայրի և դատարկ ապառների համար նախատեսված 

տարածքները և տեղակայված է դրանցից բավականին ցածր ու հիմնականում 

լիցենզիայով հատկացված տարածքում, որով էլ պայմանավորված է կաթնասունների 

տեսակային բազմազանությունը: Այդ տարածքում գրանցվել են գրեթե բոլոր 

կենդանատեսակները, սակայն հաշվի առնելով լանդշաֆտի միատիպությունը, 

ֆոնային և միաժամանակ ինդիկատոր տեսակներ են սովորական դաշտամուկը և 

աղվեսը, քանի որ մնացած տեսակների հետ հանդիպման հաճախականությունը և 

քանակությունը բավականին ցածր է: 

 Այնպես, ինչպես յուրացման համար նախատեսված այլ տարածքներում, 

օգտագործման ավարտից հետո և վերականգնողական աշխատանքների սկզբում, 

կախված ռեկուլտիվացիայի տեմպերից և բուսածածկի վերականգնումից, տվյալ 

տարածքներ կվերադառնան այդտեղ նախկիում ապրող բոլոր տեսակները: 

 Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման ընթացքում, սկսած սկզբնական 

էտապից ընդհուպ մինչև ամբողջ հզորության անցնելը, նրա ողջ տարածքում 

կդիտվեն անհետադարձ փոփոխություններ, որոնք էլ իրենց հերթին կբերեն այդտեղի 

կենսաբազմազանության որոշակի փոփոխությունների: 

 Ելնելով վերոնշյալից մեր կողմից առաջարկվում է իրականացնել 

կենսաբազմազանության ողջ համալիրի մոնիտորինգ լիցենզիայով <<Գեոթիմ>>-ին 

հատկացված ամբողջ տարածքում: Մոնիտորինգի ժամանակ հատուկ ուշադրություն 

դարձնել հանքավայրերի, դատարկ ապառների կուտակավայրերի, 

պահեստավորման և տարրալվացման համար նախատեսված տարածքներին, 

ընդգրկելով նաև ենթակառուցվածքների համար օգտագործվող տարածքները:  

 Կարևորվում է նաև մոնիտորիգի իրականացումը հարակից տարածքներում: 

Հաշվի առնելով տվյալ տարածքի կենդանական աշխարհի փոխկապակցվածությունը՝ 

իրականացնել ինչպես բոլոր ողնաշարավորների (կաթնասուններ, թռչուններ, 

սողուններ, երկկենցաղներ), այնպես և բոլոր անողնաշարների, այդ թվում նաև 

ջրային տեսակների մոնիտորինգ, քանի որ տվյալ տարածքով հոսում են երկու  

գետերի բազմաթիվ վտակներ: 
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2. Ձեռքաթևավորներ  
 

Ըստ Ս.Կ. Դալի (1954) մինչ XX-րդ դարի 90-ականները Հայաստանի չղջիկների 

ֆաունան ներկայացված էր ընդհամենը 16 տեսակներով` 4-ը պայտաքթերի 

(Rhinolophidae)  և 12-ը հարթաքթերի ընտանիքից (Vespertilionidae): 

1975 թ. Լոռու և Տավուշի մարզերում հայտնաբերվեց երրորդ  ընտանիքի 

(Molossidae) Tadarida teniotis տեսակը: 1991 թ. հանրապետության ձեռքաթևավորների 

ֆաունան լրացվեց ևս 14 տեսակով, հասնելով 30-ի` 5 Rhinolophidae, 24 Vespertilionidae 

և 1 Molossidae (Явруян, 1991;  Հարությունյան, 1999; Попов, 2003): 

Սևանա լճի հյուսիս-արևելյան ափին, Ծափաթաղ գյուղի մոտակայքում, 2356 մ  

ծ.մ.բ. վրա գրանցվել է սրականջ գիշերաչղջիկների (Myotis blythii) ամենաբարձր 

ձմեռման վայրը (քարանձավը): Այստեղ, առավել մոտ առափնյա գոտուն,  1946 մ ծ.մ. 

բարձրության վրա հայտնաբերվել են Myotis hajastanicus տեսակի ամառային 

ապրելավայրերը: Այս տեսակի արեալը շատ սահմանափակ է: 

Ինչ վերաբերում է «Ամուլսար» ծրագրի շրջանակներում հետազոտվող 

տարածքին, ապա այն թեպետ և համեմատաբար աղքատ է չղջիկների տեսակային 

կազմով, սակայն այստեղ և շրջակայքում տարվա տաք շրջանում գրանցվել է  7 

տեսակի ներկայություն, որոնցից հինգը ներառված են Հայաստանի կենդանիների 

Կարմիր գրքերում (1987, 2010): Դրանք են` Rhinolophus euryale, Rh. Mehelyi, Plecotus 

auritus, Barbastella leucomelas, Miniopterus schreibersii: Myotis myotis blythii և Rhinolophus 

ferrumequinum տեսակներն այստեղ առավել մեծաքանակ են և Կարմիր գրքում 

գրանցված չեն: 

Քանի որ հետազոտվող հետևյալ վայրերը՝ Արփա գետին մոտ և Ջերմուկ-

Կեչուտ կիրճով մի կողմից Հեր-հերի և Չայքենդի ուղղությամբ, հարուստ են սնունդով 

և առկա ձմեռատեղերով, այդ տարածքներում հանդիպում են ձեռքաթևավորների 

բավականին մեծաքանակ խմբեր (գաղութներ)` Pipistrellus pipistrellus, Pip. Kuhli, Rh. 

Hipposideros, Myotis mystacinus և M. schaub/araneus:  

Նկարագրվող տարածքը հարուստ է թփուտային և բազմամյա 

բուսականությամբ: Այստեղ շատ են քարայրները, քարանձավները, ժայռաճեղքերը և 

ամեն տեսակի շինություններ ( տներ, դպրոցներ, թունելներ, հանքախորշեր և այլն ), 

որոնք հարմար են ձմեռման, ժամանակավոր կամ երկարատև թաքստոցների համար:  

Մեր երկարատև հետազոտությունները թույլ են տալիս նշել, որ այս կիրճով է 

անցնում որոշ տեսակի չղչիկների հավանական չուի ուղին դեպի հարավ և 

հանրապետության սահմաններից ավելի հեռու: 

Աշխատանքի իրականացման ընթացքում հետազոտող խումբը կատարել է մի 

շարք գիտարշավներ: Դրանցից առաջինը՝ համատեղ բոլոր հետազոտական խմբերի 

հետ, 2-րդ, 3-րդ, և 4–րդը՝ այլ մամոլոգների հետ, նպատակ ունենալով ծանոթանալ 

ծրագրի սահմաններում նախատեսնված տարածքների առանձնահատկությունների 

հետ՝ սկսած նրա հարավ – արևմտյան մասից մինչև հյուսիսային սահմանը:  
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Աշխատանքի ժամանակ կիրառվել են ընդունված մեթոդներ, որոնց ընթացքում 

օգտագործվել են դեդեկտորներ, GPS, ձգվել են սարդացանցեր, հավաքվել է 

արտաթորանքը (գուանոն), նկարահանվել են ինչպես տեղանքը, այնպես էլ 

կենդանիները: 

Վերջին ( հունիսյան ) արշավի ժամանակ, երբ Գնդեվազից դեպի Կեչուտ ձգվել են 

մի քանի 30 մետրանոց սարդացանցեր, բռնվել են Pipistrellus pipistrellus, P. pigmaeus, 

Myotis schaubi, Nyctalus leisleri, Myotis emarginatus, M. mystacinus  և այլ տեսակներ: 

Դետեկտորով գրանցվել է այստեղ Tadarida teniotis–ի ներկայությունը ( աղյուսակ ):  

Դիտարկումների արձանագրումը կատարվել է անմիջապես նրանց անցկացման 

ընթացքում՝ ,,Դաշտում ’’, նշելով հանդիպման վայրը և ժամանակը, ինչպես նաև 

գրանցվել են կենդանու անմիջապես բռնման և հանդիպման կոորդինատները ըստ 

GPS տվյալների: 

Հունիսի 5-ին և 6-ին ( 2013 թ. ) դիտարկումները կատարվել են չղչիկների համար 

բնորոշ ապրելավայրի տարածքում, որը գտնվում էր N 39. 75970 / E 45. 64196 

կոորդինատներով 2036 մ ծ. մ. բարձրության վրա: 

Կենդանին տեղանքը օգտագործում է իրիկնային և գիշերային ժամերին սնվելիս: 

Վայրի էքսպոզիցիան և շրջակա լանդշաֆտը թույլ են տալիս նախապես ենթադրել 

որոշակի տեսակի առկայության մասին: Մի քանի կիլոմետր ձգվող կիրճը 

հանդիսանում է իդեալական վայր չղչիկների ցերեկային կենսակերպի համար: Օրվա 

լուսավոր ժամերին հետազոտվել է Գնդեվազի եկեղեցական կառույցների տարածքը, 

հայտնաբերվել է սկզբից գուանո, իսկ հետո և Pipistrellus pipistrellus  տեսակի ոչ 

մեծաթիվ խումբ: Գետի հոսքով ցած հետազոտվել են երկու վայրեր ( N 39. 73969 / E 45. 

59754, elevation 144 5 m. և N 39. 73829/ E 45. 59731, elevation 1468 m ), որտեղ ձգվել են 9 

մետրանոց երեք Ecotone սարդացանցեր: Թռիչքը ֆիքսվել է երեկոյան ժամը 20.30: 

Հետագա աշխատանքը շարունակվել է Peterson D 230 և  Peterson D 240 X 

դեդեկտորների օգնությամբ: 

Չորս ժամվա ակտիվ թռիչքի ժամանակաընթացքում սարդացանցերով որսացվել 

են 4 տեսակի 8 առանձնյակ, իսկ ուլտրաձայնային դեդեկտորի օգնությամբ գրանցվել 

են ևս երեք տեսակի չղչիկներ ( Աղյուսակ ): 

Ուլտրաձայնային դեդեկտորի օգնությամբ որոշվել են նաև հետևյալ 

ձեռքաթևավորների տեսակները`    Pipistrellus pipistrellus, Nictalus leisteri, Taderida 

tenoitis: Ի դեպ Taderida tenoitis տեսակը այստեղ մեր կողմից արձանագրվել է առաջին 

անգամ: 

 

 

 

 

http://www.google.am/search?biw=1024&bih=606&q=Nyctalus+leisleri&spell=1&sa=X&ei=3-fCUeulGYbg4QSemID4DQ&ved=0CCMQvwUoAA
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Աղյուսակ 

Բռնված կենդանիների ցանկը և կոորդինատները 

 

Տեսակը Ամսաթիվ Վայրը GPS Սեռը Տարիք Բռնման 

վայրը 

Myotis 

blythii 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

emerginatus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

emerginatus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

emerginatus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

mistacinus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

mistacinus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

f ad, Preg. Ցանց 

գետի 

վրայով 

Myotis 

mistacinus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

f Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 

Eptesicus 

seroticus 

6/5/2013 Գնդեվազ 

գ., 

շրջակայք 

N 

39.73829 

E 

45.59731 

m Ad Ցանց 

գետի 

վրայով 
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«Չայքենդ» կոչվող քարանձավում և նրա հարակից երկու քարայրներում 

հայտնաբերվել են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված Rh. Euriade, Rh. Mehely, Plecotus 

auritus, Barbastella leucomelas և Miniopterus schreibersii տեսակները:  

Վերջին արշավի ժամանակ բռնված և գրանցված տեսակները, այդ թվում նաև 

Tadarita teniotis-ը արձանագրվել են դեդեկտորի օգնությամբ Գնդեվազի կիրճում, 

եկեղեցու մոտակայքում: Բոլոր կոորդինատները գրանցված են:  

 Ինչպես նշվել էր նախորդ հաշվետվությունում, հետազոտվող տարածքում 

արձանագրվել և որսվել էին . Myotis emopginatus, Myotis blythii, Myotis mystacinus  և 

Eptesicus serotinus տեսակները՝ N 39. 73829/E 45.59731 կորդինատների 

սահմաններում: Այդ տեսակները համարվում են ոչ մեծաքանակ և պահպանության 

կարիք ունեցող կենդանիներ:  

 Երկու ոչ մեծաթիվ Pipistrellus pipistrellus և Nictalus leisleri առանձնյակներ 

արձանագրվել  և որսվել են սարդացանցերով N 39. 73969/E 45.59754, elevation 144,5m 

և N 39. 73829/E 45.59731 elevation 1468m. կորդինատների սահմաններում:  Այստեղ և 

հատկապես N 39. 727942/E 45.596668 կորդինատում առաջին անգամ այս 

տարածքների համար գրանցվել է ՀՀ Կարմիր գրքում ներառված Tadarida teniotis 

տեսակը:  

 Բացի նշված տեսակներից Ջերմուկի կիրճով և Կետչուտի ջրամբարով, 

Գնդեվազ գյուղով դեպի Սարավան և Ուրցաձոր բնակավայրերի ողջ տարածքում 

արձանագրվել է Հայաստանի Կարմիր գրքերում (1987, 2010) գրանցված 

ձեռքաթևավորների ևս  հինգ տեսակ. 

 Rhinolophus euriale (N 39. 723098/E 45.635212) 

 Rhinolophus mehely (N 39. 747658/E 45.623055) 

 Plecotus auritus (N 39. 700826/E 45.683531, N 39. 710790/E 45.686766) 

 Barbastella leucomelas (N 39. 734027/E 45.658992) 

 Miniopterus schreibersi (N 39. 724389/E 45.637833, N 39. 787928/E 45.650202) 

 Եթե  մինչև նոյեմբեր ամսվա սկիզբը Ջերմուկ քաղաքից, նրա կիրճից 

Կետչուտի ջրամբարով և  Գնդեվազ գյուղի արվարձաններով դեպի Սարավան և 

Ուրցաձոր բնակավայրերը հնարավոր էր արձանագրել և գրանցել նշված տեսակների 

առկայությունը, ապա արդեն  նոյեմբերի կեսերից այստեղ ձեռքաթևավորների թռիչք  

չի նկատվել: Օղակավորման և դաճման տվյալները ցույցտ տվեցին, որ նրանցից 

շատերը Արփա գետի հովտով չվել են դեպի հարավ-արևմուտք:  

 Հետազոտվող վայրի շինությունների կտուրներում, լուսամուտների ճեղքերում,  

ժայռերի խորշերում ձմեռող հազվագյուտ առանձնյակները հիվանդ, թույլ կամ տարեց 

առանձնյակներ էին, որոնք հաճախ ձմռանը  մահանում  են:  

- 

Քանի որ §Ամուլսար¦ ծրագրով հետազոտվող տարածքների սահմաններում 

բացակայում են չափսերով մեծ, կայուն միկրոկլիմայով որևէ քարանձավներ կամ 

խորը խորշեր, ուր ձեռքաթևավորները կարող են ապրել տարվա բոլոր 
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եղանակներին, ինչպես նաև ձմեռել, ապա գտնում ենք, որ նրանք հեշտությամբ 

կհարմարվեն նաև տեղանքի նմանատիպ մոտակա այլ վայրերին: 

 Մարդկային բազմապիսի շինություններից բացի, այստեղի կիրճը, ջրամբարը, 

գետի ափամերձ ժայռերի  ծերպերը, այգիները և դաշտերը, որոնք առատ են 

չղջիկների կերաբաժնի հիմնական բաղադրիչ հանդիսացող բազմազան 

հոդվածոտանիների տեսակներով, հարմար վայրեր են ձեռքաթևավորներին (այդ 

թվում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված) թաքստոց ծառայելու համար: 

 Գտնում ենք, որ եթե շինարարական աշխատանքներում հաշվի առնվի և 

օգտագործվի միջազգային փորձը՝ կառուցապատման ժամանակ իրականացվեն 

համապատասխան նախագծեր, ապա ոչ միայն հնարավոր կլինի մեղմել այդ 

աշխատանքների բացասական ազդեցությունը, այլ ընդհակառակը՝ նույնիսկ գրավել 

որոշ (ոչ քարանձավաբնակ) տեսակների: 

 Միաժամանակ անհրաժեշենք գտնում նշել, որ հանքավայրի բուն 

շահագործման տարածքում ձեռքաթևավորների վտանգված տեսակներ չեն 

հայտնաբերվել (տես քարտեզը): 

 

 

 

(խմբի ղեկավար` կ.գ.դ. Է. Յավրույան) 
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3. Սողուններ և երկկենցաղներ 

 

Ամուլսար լեռը /ծ.մ. 2989մ/ գտնվում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի 

գրբաժանային սահմանի վրա և հանդիսանում է Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք 

ավազանների ջրբաժանը: 

Տարածքը անտառազուրկ է: Տարածքի ռելիեֆը բնութագրվում է 

բարձրությունների մեծ տատանումներով (1570-2989.6 մ ծ.մ.) և մասնատվածությամբ: 

Ամուլսարում գոյություն ունեն 2 հիմնական լանդշաֆտային տիպեր`  միջին (1500-

2500 մ ծ.մ.բ.) և բարձր լեռնային (2500 մ ծ.մ.բ. և ավելին): Հիմնական տարածքները 

զբաղեցված են լեռնատափաստաններով և մարգագետնատափաստաններով:  

 

 

 

  

 

Ամուլսարի ստորոտներին`հիմնականում Վայոց Ձորի մարզի հատվածում  

հանդիպում են գիհու և կաղնու նոսր անտառներ: Լանդշաֆտների և  բարձրունքային 
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գոտիների առանձնահատկությամբ են բնորոշվում ուսումնասիրվող տարածքի 

սողունների և երկկենցաղների տեսակային կազմը:  

Ի տարբերություն ողնաշարավոր  կենդանիների այլ խմբերի սողունները և 

երկկենցաղները չունեն  բարձր շարժունակություն և մեծ տարածություններ չեն 

անցնում միգրացիաների շնորհիվ: Յուրաքանչյուր բարձրունքային գոտին 

բնութագրվում է իր լանդշաֆտին բնորոշ  առանձնահատուկ տեսակներով: Կան նաև 

ինտրազոնալ տեսակներ, որոնք կարող են հանդիպել տարբեր լանդշաֆտային 

գոտիներում: Ուսումնասիրվող տարածքում կան նաև անտառազուրկ տարածքներ, 

ինչպես անտառների միջև ընկած բացատներում, այնպես էլ բարձրադիր լեռնային 

գոտում, որտեղ և հիմնականում դիտվում է սողունների և երկկենցաղների 

տեսակների  համեմատաբար ավելի մեծ բազմազանությունը: 

Գրականության տվյալների /ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրք, 2010/ 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ տարածքում հատուկ սողունաբանական 

հետազոտություններ չեն կատարվել և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները 

նշված չեն  դիտարկվող տարածքում: Միայն հարակից տարածքներում՝ <<Ջերմուկի 

ջրաբանական>>, <<Ջերմուկի անտառային>> և <<Հեր Հերի>> պետական 

արգելավայրերի համար են նշված սողունների և երկկենցաղների որոշ տեսակներ: 

Իրականացված ուսումնասիրությունների  և առկա գրականության տվյալների 

վերլուծության արդյունքում հետազոտվող տարածքում գրանցվել են սողունների և 

երկկենցաղների հետևյալ տեսակները: 

 Երկկենցաղները ներկայացված են 2 լայն տարածված տեսակներով՝ կանաչ 

դոդոշով (Bufo viridis Laurenti,1768, Նկ.1) և փոքրասիական գորտով (Rana macrocnemis 

Boulenger,1886), որոնք հիմնականում հանդիպում են ջրաճահճային տեղամասերում և  

Հանրաետությունում լայնորեն տարածված ու հաճախ հանդիպող տեսակների թվին 

են պատկանում: Փոքրասիական գորտը հանդիպում է ծ.մ.բ. 1400-1600 մ 

բարձրություններից սկսած ջրաճահճային էկոհամակարգերում, իսկ կանաչ դոդոշը 

պատկանում է ինտրազոնալ տեսակների թվին և հանդիպում է գրեթե ամենուր:  Այս 

տեսակները գրանցված չեն  ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում:  

 Ավելի ցածրադիր վայրերում հաճախակի մեծ քանակությամբ հանդիում է 

լճագորտը (Pelophylax ridibundus, Laurenti,1768, Նկ.2) և շատ հազվադեպ` 

փոքրասիական ծառագորտը (Hyla savignyi (Audouin, 1827)): Վերջին տեսակը չնայած 

գրանցված չէ ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում, սակայն նրա թվաքանակը 

Հանրաետությունում ամենուրեք ցածր է: 
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    Նկ 1.  Կանաչ դոդոշ (Bufo viridis)                         Նկ. 2.Լճագորտ (Pelophylax  ridibundus)  

 

Դաշտային  դիտարկումները ցույց տվեցին, որ  լճագորտը մեծ քանակությամբ 

հանդիպում է լճակներում և ջրային այլ էկոհամակարգերում, փոքրասիական գորտը 

տարածված է միջին և բարձր լեռնային գոտում` անտառային խոնավ բացատներում և 

լեռնային գետակների ափամերձ տարածքներում, իսկ կանաչ դոդոշը` հետազոտվող 

տարածքի գրեթե բոլոր էկոհամակարգերում: 

 Երկկենցաղներին սպառնացող հիմնական վտանգներից կարելի է նշել խոնավ 

էկոհամակարգերի չորացումը և ոչնչացումը: Սակայն հաշվի առնելով 

ուսունմասիրվող տարածքում առկա մեծ քանակությամբ ջրաճահճային 

էկոհամակարգերը, ներկայումս երկկենցաղների թվաքանակի նվազեցմանը ուղղված  

վտանգները կարելի է գնահատել շատ ցածր: Հետագայում երկկենցաղներին 

սպառնացող վտանգներից կարող է հանդիսանալ հանքաարդյունահանման 

ընթացքում գոյացող փոշին և տարբեր քիմիական նյութերով գետերի աղտոտումը:  

 Սողունների տեսակային կազմը բարձրադիր գոտիներում հարուստ չէ, ինչը  

հիմնականում  պայմանավորված է խիստ բնակլիմայական պայմանների և 

քարքարոտ զառիվայրերի սակավության հետ, որոնք որպես մշտական կամ 

ժամանակավոր ապաստարաններ են հանդիսանում սողունների մի շարք 

տեսակների համար:   Բարձրադիր գոտում գտնվող տարածքները տեղի  բնակ-

չության կողմից հիմնականում օգտագործվում են որպես արոտավայրեր և  

խոտհարքներ, որոնք նույնպես սահմանափակող գործոն են հանդիսանում 

սողունների տարածվածության համար: 

 Դաշտային աշխատանքների և գրականության տվյալների հիման վրա 

տարածքում հանդիում են սողունների հետևյալ տեսակները. օձերից`   

ձիթապտղագույն սահնօձը (Platiceps najadum Eichwald, 1831 / Նկ. 3) ), բազմագույն 

սահնօձը (Hammerhois ravergieri  Menetries,1832 / Նկ. 4), պղնձօձը (Coronella austriaca 

Laurenti,1768), հայկական լեռնատափաստանային իժը (Pelias (Vipera)  eriwanensis   

Reuss, 1933 / Նկ. 5), հայկական իժը կամ Ռադդեի իժը (Montivipera (Vipera) raddei 

Boettger, 1890 / Նկ. 6), ջրային լորտուն (Natrix tesselata Laurenti, 1768 / Նկ. 7) և 4 

տեսակի մողեսներ` դեղնափորիկը (Pseudopus apodus (Pallas, 1775),  միջին մողեսը 

(Lacerta media Lantz  et  Cyren, 1920 / Նկ. 8), ադրբեջանական մողեսը (Darevskia raddei 
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(Boettg er, 1892), Վալենտինի ժայռային մողեսը (Darevskia valentini Boettger, 1892): 

Վերը նշված տեսակներից  իժերի ընտանիքի (Pelias (Vipera)  eriwanensis տեսակը  

գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում` VU կարգավիճակով, 

Ռադդեի իժը (Montivipera (Vipera) raddei)` ՀՀ Կարմիր գրքում VU կարգավիճակով, իսկ 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում NT կարգավիճակով, որոնց տարածվածությունը նշված 

տարածքում ներկայացված է  քարտեզում: 

Նկ. 3.  Ձիթապտղագույն սահնօձ  

(Platiceps Najadum )                                                                  Նկ. 4. Բազմագույն սահնօձ 

(Hammerhois ravergier) 

Նկ. 5.  Հայկական լեռնատափաստանային իժ             Նկ. 6. Հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ 

     (Pelias =(Vipera)  eriwanensis )                                       (Montivipera =(Vipera) raddei)  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Նկ. 7.  Ջրային լորտու (Natrix tesselata)        Նկ. 8.    Միջին մողես (Lacerta media) 
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Դրանք հանդիպում են  Ամուլսար լեռան արևմտյան լանջերին` 

լեռնատափաստանային գոտում` ծ. մ. բ. 1500-1600 մ բարձրություններից սկսած: 

Երևանյան լեռնատափաստանային իժի բիոտոպները տեղաբաշխված են ծ.մ. 1800-

2500մ բարձրությունների վրա`քարքարոտ, լեռնաքսերոֆիտային տափաստաններում 

և ալպիական մարգագետիններում: Այս տեսակը հանդիպում է նաև հայկական իժի 

հետ միասին ավելի ցածրադիր վայրերում տեղաբաշխված լեռնային 

նոսրանտառներում, ծառաթփային նոսր  բուսականությամբ քարքարոտ լանջերին, 

լեռնալանջերի  քարերի ցրվածքների, աստրագալների և այլ չորասեր բույսերի 

արանքներում: Երբեմն այս տեսակները մտնում են մշակովի դաշտեր, որտեղ 

ապաստան են գտնում դաշտերի սահմանաեզրերին հավաքած քարակույտերի մեջ: 

Այսպիսով ուսումնասիրվող  տարածքում կան բոլոր նախապայմանները Երևանյան 

լեռնատափաստանային իժի և հայկական իժի բնակության համար: 

 Քարակույտերով և քարացրոններով ծածկված բիոտոպները լավ 

ապաստարաններ են հանդիսանում նաև ժայռային մողեսների և սահնօձերի համար: 

Բնորոշ ապրելավայրերում ժայռային մողեսների թվաքանակը բավականին մեծ է, 

որտեղ հանդիպում է նաև պղնձօձը, որը սնվուն է հիմնականում ժայռային 

մողեսներով: Սահնօձերը հանդիպում են հազվադեպ: Այդ տեսակների թվաքանակը  

մեծ չէ` մեկ օրվա ընթացքում կարելի է հանդիպել 1-2 առանձնյակ: 

Ավելի ցածրադիր վայրերում ծ. մ. 1200-1400 մ բարձրությունների վրա 

սողունները ներկայացված են 11 տեսակով՝ Hammerhois ravergieri,  Coronella austriaca, 

Platiceps najadum, Telescopus fallax, Montivipera raddei, Natrix tesselata, Erix jaculus, 

Pseudopus apodus, Lacerta media, Darevskia raddei, Darevskia valentini: Երկկենցաղները 

ներկայացված են 3 տեսակով՝ Bufo viridis, Pelophilax  ridibundus,  Hyla savignyi. 

 Ոսումնասիրվող տարածքում սողունների բնակության համար որոշիչ 

գործոններ են հանդիսանում ապաստարանների և թաքստոցների, ինչպես նաև կերի 

առկայության պայմանները: 

 Ներկայումս ուսումնասիրվող տարածքում սողուններին սպառնացող 

հմնական վտանգներից են անասնապահությունը` գերարածեցումը և բուսածածկի 

կրճատումը: Բուսածածկի դեգրադացումը բերում է սողունների համար կեր 

հանդիսացող միջատների և կրծողների թվաքանակի կրճատմանը, որն էլ իր հերթին 

բացասաբար է ազդում սողունների տեսակային կազմի և թվաքանակի վրա: 

Բիոտոպների դեգրատացումը և ոչնչացումը կհանգեցնի ուսումնասիրվող տարածքի 

հերպետոֆաունայի ոչնչացմանը ամբողջությամբ:  

 Հանքարդյունաբերության նպատակով տարածքի շահագործման դեպքում 

արդյունավետ բնապահպանական միջոցառումներից են տվյալ տարածքում 

սողունների հազվագյուտ տեսակների  հավաքը և վերաբնակեցումը անվտանգ 

տեղամասեր: Այդ տեսակների հավաքը նման դեպքերում իրականացվում է 

սողունների ակտիվության շրջանում` հիմնականում վաղ գարնանը: Նախատեսվող 

վերաբնակեցման տեղամասերը ընտրվում են նախապես` հաշվի առնելով 
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թաքստոցների և կերի առկայության պայմանները: Նման փորձ կիրառվել է շատ 

երկրներում և ներկայումս էլ հաջողությամբ իրականացվում է ՌԴ <<Սոչիի>> 

ազգային պարկում, կապված 2014 թվականին Սոչիում անցկացվելիք Օլիմպիական 

խաղերի հետ:  Ուսումնասիրվող տարածքում վերաբնակեցման ենթակա սողունների 

տեսակներից են երևանյան լեռնատափաստանային իժը (Pelias (Vipera) eriwanensis 

(Reuss, 1933)) և հայկական իժը կամ Ռադդեի իժը (Montivipera (Vipera) raddri Boettger, 

1890), որոնք վաղ գարնանը մեծ քանակությամբ հանդիպում են ձմեռանոցների 

շրջակայքում: Այդ ժամանակահատվածում նշված տեսակների հավաքը 

համեմատաբար ավելի դյուրին է և անվտանգ: Հավաքը և վերաբնակեցումը պետք է 

իրականացվի մասնագետների կողմից անվնաս մեթոդներով: Տվյալ դեպքում օձերի 

հավաքը կարող են իրականացնել ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 

գիտական կենտրոնի մասնագետները, որոնք հետագայում պետք է իրականացնեն 

նաև մոնիթորինգ` նոր պայմաններում վերաբնակեցրած օձերի 

հարմարողականությունը գնահատելու համար:  

Դիտարկվող տարածքի համար բերված տվյալները վերջնական չեն: 

Սողունների և երկկենցաղների ֆաունայի տեսակային կազմի և տարածվածության 

վերաբերյալ  հստակ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ 

դաշտային աշխատանքներ, որոնք պետք է իրականացվեն 2014թ. գարնան ամիսների 

ընթացքում: 

 

(խմբի ղեկավար՝ կ.գ.թ.  Մ.Ղասաբյան) 
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4. Ցամաքային անողնաշարներ 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում կատարվել է հասանելի 

գրական բոլոր տվյալների վերլուծությկուն: Վերհանվել են Վայքի և Սիսիանի 

տարածաշրջանների անողնաշար կենդանիների` այդ թվում հազվագյուտ և 

անհետացող կենդանատեսակների վերաբերյալ ֆաունայի մասին հրատարակված 

տվյալները: 

Արկա տվյալներ (Վայքի և Սիսիանի տարածաշրջաններ) 

Երկու տարածաշրջանների (ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանի) անողնաշար 

կենդանիներն ուսումնասիրված են խիստ անհավասարաչափ: Վերլուծության 

ընթացքում վեր են հանվել տվյալներ մի շարք համեմատաբար լավ ուսումնասիրված  

խոշոր տաքսոնների (կարգաբանական խմբերի) վերաբերյալ: Հայաստանի ֆաունայի 

տարբեր խոշոր կարգաբանական խմբերին նվիրված ակնարկային 

աշխատություններում Վայքի և Սիսիանի տարածաշրջաններից նշված է միջատների 

դասին պատկանող համապատասխանաբար 783 և 686 տեսակ և 

փափկամարմինների տիպին պատկանող 34 և 31 տեսակ (Աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1.  

Ամփոփ տվյալներ Սյունիքի մարզի և Սիսիանի տարածաշրջանի անողնաշար կենդանիների 

ֆաունայի վերաբերյալ 

 

Տաքսոն 

Տեսակների քանակը 

Տեղեկատվության 

աղբյուրները 

Վայքի 

տարածաշր

ջան 

Սիսիանի 

տարածաշր

ջան 

Տիպ Փափկամարմիններ 

(Mollusca) (միայն ցամաքային) 
34 31 Акрамовский, 1967 

Տիպ Հոդվածոտանիներ (Arthropoda) 

Դաս Միջատներ (Insecta) 

Կարգ Ուղղաթևեր (Orhtoptera) 

Վերնաընտանիք Ծղրիդներ  

(Tettigonoidea) 
6 8 Авагян, 1984 

Վերնաընտանիք Մորեխներ 

(Acridoidea) 
21 18 Авагян, 1975 

Կարգ Հավասարաթևեր (Homoptera) 

Ենթակարգ Որդաններ 

(Coccoidea) 
14 18 

Борхсениус, 1949, 

 Тер-Григорян, 1973 

*Դենդրոֆիլ հավասարաթևեր 26 21 Мирзоян, 1977 

Կարգ Կիսակարծրաթևեր (Hemiptera) 

Դենդրոֆիլ կիսակարծրաթևեր 2 2 Мирзоян, 1977 
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Կարգ Կարծրաթևեր կամ բզեզներ (Coleoptera) 

Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ 

(Carabidae, pars.) 
64 57 Яблоков-Хнзорян, 1976 

Վերնաընտանիք 

Թերթաբեղիկավորներ 

(Scarabaeoidea) 

67 52 Яблоков-Хнзорян, 1967 

Ընտանիք Չրխկաններ 

(Elateridae) 
10 10 Марджанян, 1986 

Ընտանիք Երկարաբեղիկներ 

(Cerambycidae) 
42 56 Плавильщиков, 1949 

Ընտանիք Թարախահաններ 

(Meloidae) 
17 16 Яблоков-Хнзорян, 1983 

Ընտանիք Փոշեկերներ 

(Alleculidae) 
7 7 Яблоков-Хнзорян, 1983 

Ընտանիք Ընդակերներ 

(Bruchidae) 
19 6 Карапетян, 1985 

Ընտանիք Փղիկներ 

(Curculionidae) 
91 102 Тер-Минасян, 1947 

* Դենդրոֆիլ կարծրաթևեր 54 36 Мирзоян, 1977 

Կարգ Թեփուկաթևեր կամ թիթեռներ (Lepidoptera) 

Ցերեկային թիթեռներ 

(Rhopalocera) 
120 54 Tuzov (ed.), 1997, 2000 

Ընտանիք Երկրաչափ 

թիթեռներ (Geometridae) 
70 65 Վարդիկյան, 1980 

Ընտանիք Բվիկներ (Noctuidae) 

(դենդրոֆիլ) 
45 71 Мирзоян, 1991 

*Heterocera ենթակարգի 

դենդրոֆիլ տեսակներ 
27 15 Мирзоян, 1977 

Կարգ Երկթևեր (Diptera) 

Ընտանիք Մլակներ (Simuliidae) 7 7 Тертерян, 1968 

*Դենդրոֆիլ երկթևեր 2 2 Мирзоян, 1977 

Կարգ Թաղանթաթևեր (Hymenoptera) 

Ընտանիք Մրջյուններ 

(Formicidae) 
21 16 Аракелян, 1994 

Ընտանիք Էնցիրտիդներ 

(Encyrtidae) 
1 2 Эртевцян, 1986 

* Դենդրոֆիլ թաղանթաթևեր 16 14 Мирзоян, 1977 

Ընդամենը 783 686  

*Բացառությամբ առանձին հաշվարկած ընտանիքների. 
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Հազվագյուտ և անհետացող հատուկ պահպանվող տեսակներ 

Հայաստանի Կարմիր գրքում (2010)  գրանցված հազվագյուտ և անհետացող 153 

անողնաշար կենդանատեսակներից Վայքի և Սիսիանի տարածաշրջաններում 

ներկայացված են 21 տեսակի միջատներ. 

Կարգ Ճպուռներ (Odonata) 

1. Onychogomphus assimilis - Նմանաձև ճպուռ 

2. Sympecma paedisca - Սիմպեկմա ճպուռ  

3. Coenagrion vanbrinkae – Վան Բրինկի նետիկ  

Կարգ Կարծրաթևեր կամ բզեզներ (Coleoptera) 

4. Deltomerus khnzoriani – Խնձորյանի գնայուկ 

5. Dorcadion bistriatum – Երկգիծ երկարաբեղիկ 

6. Dorcadion gorbunovi - Գորբունովի երկարաբեղիկ 

7. Phytoecia pici - Պիկի երկարաբեղիկ 

Կարգ Թեփուկաթևեր կամ թիթեռներ (Lepidoptera) 

8. Parnassius mnemosyne - Մնեմոզինա կամ սև ապոլոն 

9. Parnassius apollo - Ապոլոն 

10. Papilio alexanor - Ալեքսանոր առագաստաթիթեռ 

11. Colias chlorocoma - Կանաչավուն դեղնաթիթեռ 

12. Tomares romanovi – Ռոմանովի թոմարես 

13. Maculinea arion – Արիոն կապտաթիթեռ 

14. Agrodiaetus ninae - Նինայի կապտաթիթեռ 

15. Agrodiaetus huberti - Հուբերտի կապտաթիթեռ  

16. Agrodiaetus surakovi - Սուռակովի կապտաթիթեռ  

17. Agrodiaetus iphigenia - Իֆիգենիա կապտաթիթեռ  

18. Agrodiaetus turcicus - Թուրքական կապտաթիթեռ 

19. Proserpinus proserpina - Պրոզերպինա իլիկաթիթեռ 

20. Hyles hyppophaes – Կպչուկի իլիկաթիթեռ 

21. Ortholitha kuznetzovi - Կուզնեցովի երկրաչափ թիթեռ 

 

Թվարկված տեսակներից Proserpinus proserpina և Hyles hyppophaes 

իլիկաթիթեռները, Parnassius mnemosyne, Parnassius apollo, Papilio alexanor 

առագաստաթիթեռները,  Maculinea arion կապտաթիթեռը գրանցված են Բերնի 

կոնվենցիայի Հավելված 2-ում (Annex II of Bern Convention), իսկ Onychogomphus 

assimilis ճպուռը՝ Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ) Կարմիր 

ցուցակում (IUCN Red List os Threatened Species):  

Հարկ է ընդգծել, որ բոլոր վերոհիշյալ խոշոր տաքսոնների հետազոտությունը 

ներկա ժամանակ անհնարին է և ոչ նպատակահարմար: Համաձայն տվյալ ծրագրի 

Տեխնիկական առաջադրանքի որպես ռեպրեզենտատիվ (ներկայացուցչական) խմբեր 

ընտրվել են ճպուռների (Odonata) և բզեզների (Coleoptera) կարգերը և ցերեկային 

թիթեռների (Lepidoptera-Rhopalocera) ենթակարգը: 
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Բացի ընտրված խմբերի ֆաունայի վերլուծությունից, հատուկ ուշադրություն է 

դարձվել ՀՀ Կարմիր գրքում Բերնի կոնվենցիայի Հավելվածներում և Բնության 

պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակում գրանցված նաև այլ 

կարգաբանական խմբերի տեսակներին: 

 

Հետազոտությունների մեթոդները 

Հաշվետու ժամանակահատվածում (2013 թ. մայիս-հոկտեմբեր) կատարվել է ութ 

գիտարշավ: 

Աշխատանքները կատարվել են Տեխնիկական առաջարկում տրված պոլիգոնի և 

նրան անմիջապես հարող տարածքներում՝ ջրբաժանով առանձնացված երկու 

տեղամասերում: Դրանք են Գնդեվազ-Ողեձորի (Արփայի ավազան) (Նկ. 4) և 

Գոռհայկի (Որոտանի ավազան) (Նկ. 3) տեղամասերը (տես քարտեզը՝ Հավելված 3, 

Նկ. 2): 

Հետազոտվող տաքսոնների տեսակային կազմը որոշելու համար կիրառվել են 

միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդներ` ձեռքով հավաք 

բուսականությունից, քարերի տակից, հողի մակերեսից, հավաք ցանցի միջոցով (այդ 

թվում հնձման եղանակով), բույսերից թափտալով և այլն (Голуб и др., 2012) (Նկ. 4-5): 

Բզեզների նմուշները որոշվել են ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 

ԳԿ-ում, օգտագործելով հրատարակված որոշիչները և Կենտրոնի 

Կենդանաբանության ինստիտուտի կոլեկցիոն ֆոնդում պահպանվող նմուշների հետ 

համեմատությամբ:  

Թիթեռների և ճպուռների տեսակների մեծամասնության գրանցումը կատարվել 

է դիտարկումների միջոցով, անմիջապես դաշտում, որոշ դժվար որոշվող 

առանձնյակները բռնվել են և որոշվել են լաբորատոր պայմաններում: 

Նյութի հավաքի և գրանցման բոլոր կետերի համար վերցվել են GPS-

կոորդինատներ: 

Իրականացվել է գիշերային հավաք լույսի վրա, որը սակայն, քիչ արդյունավետ 

էր:  

Ստորև հավաքագրված տվյալները ներկայացված են ըստ տեղամասերի:  

 

Հետազոտությունների արդյունքները 

Գիտարշավների ընթացքում հավաքվել են 33 ընտանիքի պատկանող 302 

տեսակի բզեզներ (Coleoptera): Գրանցվել են 6 ընտանիքի պատկանող 80 տեսակի 

ցերեկային թիթեռներ (Lepidoptera-Rhopalocera) և 4 ընտանիքի պատկանող 6 տեսակի 

ճպուռներ (Odonata) (տես Հավելված 1, Աղյուսակներ 3-5-ը): Նրանց 

բաշխվածությունըւ ըստ տեղամասերի ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2.  

Միջատների բաշխվախությունը ըստ տեղամասերի 

 

Ուսումնասիրված 

տեղամասեր 

 

Միջատների խմբեր 

Ուղեձոր-Գնդեվազ 

Ughedzor-Gndevaz  

Գոռհայկ 

Gorhayk  

Ընդամենը 

Total 

Ճպուռներ (Odonata) 4 5 6 

Բզեզներ (Coleoptera) 225 146 302 

Ցերեկային թիթեռներ 

(Lepidoptera:Rhopalocera) 
73 25 80 

 

Համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի, հատուկ ուշադրություն է հատկացվել 

բնապահպանական նշանակության անողնաշար կենդանիների գրանցմանը: Դրանք 

են ՀՀ Կարմիր գրքում, Բերնի կոնվենցիայի Հավելված 2-ում և ԲՊՄՄ Կարմիր 

ցուցակում նշված տեսակները: 

Տարածքից հայտնաբերվել է ՀՀ Կարմիր գրքում (2010) գրանցված միջատների 

երկու տեսակ, այդ թվում 1 բզեզ՝ երկշերտ երկարաբեղիկը (Dorcadion bistriatum 

Motsch.) (Հավելված 3, Նկ.9) և 1 թիթեռ՝ մնեմոզինա առագաստատթիթեռը (Parnassius 

mnemosyne L.) (գրանցված են նաև Բերնի Կոնվենցիայի Հավելված 2-ում) (Հավելված 3, 

Նկ. 13): Գնդեվազի տեղամասին հարող տարածքից հայտնաբերվել է նաև ՀՀ Կարմիր 

գրքում գրանցված գիշերային թիթեռներին (Lepidoptera, Heterocera) պատկանող 

կպչուկի իլիկաթիթեռը (Hyles hyppophaes Esp.), որը ևս ընդգրկված է Բերնի 

Կոնվենցիայի Հավելված 2-ում (ի դեպ, այս խումբը չի հանդիսացել ուսումնասիրթյան 

առարկա):  

Որպես հատուկ բնապահպանական նշանակություն ունեցող տեսակներ դիտվել 

են նաև մի շարք նեղ տարածվածություն ունեցող միջատներ, որոնք դերևս չեն 

գնահատվել ԲՊՄՄ չափանիշներով և չունեն բնապահպանական պաշտոնական 

կարգավիճակ: Այսպիսի տեսակները ևս կարող են լինել խոցելի և ենթակա են 

հետագա գնահատմանը և պահպանությանը: Դրանք են Հայաստանի (EA), 

Անդրկովկասի (ET) և Կովկասյան էկոռեգիոնի (EC) էնդեմիկները: Ուստի, 

աշխատանքների ընթացքում հավաքագրվել են նաև այս կարգի միջատների 

վերաբերյալ տվյալները:  

Տարածքից հայտնի են Հայաստանի 3, Անդրկովկասի 6 և Կովկասի 

տարածաշրջանի 7 էնդեմիկ բզեզների տեսակներ և ենթատեսակներ, ինչպես նաև 

Կովկասի համար էնդեմիկ թիթեռների  3 տեսակ:  

Այս բոլոր բնապահանական նշանակության տեսակների ցանկը և գրանցման 

կետերի GPS-կոորդինատները ներկայացված են Հավելված 2, Աղյուսակ 6-ում: Նրանց 
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տեղաբաշխումը ուսումնասիրված տարածքում ցույց է տրված Հավելված 2-ում 

(քարտեղ, Նկ. 1): 

  - 

Պարզ է, որ ենթակառուցվածքի զարգացման ընթացքում որոշ տարածքներում 

էկոհամակարգերը լրիվ կբնաջնջվեն, որի հետևանքով այստեղ հանդիպող 

միջատները կանհետանան, քանի որ նրանք սերտորեն կապված են իրենց 

բիոտոպերի հետ և չեն կարող նահանջել: Ուստի, հետևանքների մեղմացման 

հիմնական միջոց կլինի նախատեսված աշխատանքների ստույգ կատարումը, ինչը 

թույլ կտա մինիմիզացնել քայքայվող տարածքների մակերեսը և պահպանել որոշ 

բնական տեղամասեր: Խիստ անհրաժեշտ է նաև պոլիգոնում և նրա անմիջական 

մոտակայքներում իրականացնել առավել վտանգված տեսակների վիճակի մշտական 

մոնիթորինգ, մասնավորապես՝ Dorcadion սեռի բզեզների և Parnassius mnemosyne 

առագաստաթիթեռի:  
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Հավելված 1 

Ամուլսարի հանքավայրի և նրա պլանավորվող ենթակառուցվածքի 

տարածքներում գտնված միջատների ցանկեր 

 

Աղյուսակ 3. Բզեզներ (Coleoptera) 

Table 3. Beetles (Coleoptera) 

 

No Տեղամասեր 

Areas 

 

Տաքսոններ Taxa 

Ուղեձոր- 

Գնդեվազ 

Ugedzor-

Gndevaz 

Գոռհայկ 

Gorhayk 

Կարգավիճակ 

Status 

 Կարգ Բզեզներ - Coleoptera     

 Order Beetles - Coleoptera    

 Family Ground-beetles - Carabidae    

 1. Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae    

1.  Carabus cribratus Quens.   + + EK 

2.  Carabus calleyi renardi + + ET 

3.  Carabus maurus Ad.  +  

4.  Cicindela desertorum Dej. + +  

5.  Bembidion lampros Hbst + +  

6.  Bembidion tibiale Duft.  +  

7.  Bembidion tetrasemum Chaud. + +  

8.  Bembidion bracteonoides Rtt.  +  

9.  Bembidion caucasicum Motsch. + + EC 

10.  Bembidion quadrimaculatum L. +   

11.  Elaphropus diabrachys Kol.  +  

12.  Trechus melanocephalus Kol.    + ET 

13.  Acinopus picipes Ol. +   

14.  Harpalus rufipes Deg + +  

15.  Harpalus serripes Quens. + +  

16.  Harpalus quadratus Chd.  +  

17.  Harpalus smyrnensis medicus Kataev  +  

18.  Harpalus rufitarsis Duft. +   

19.  Harpalus affinis Duft. + +  

20.  Harpalus rubripes Duft. + +  

21.  Harpalus quasianxius Kat.  + ET 

22.  Harpalus saxicola Dej. +   

23.  Ophonus minimus Motsch. +   

24.  Ophonus azureus F. + +  

25.  Agonum dorsale Pontop  +  

26.  Agonum viridicupreum Goeze  +  

27.  Calathus ambiguus Payk.  + +  

28.  Calathus fuscipes Goeze  +   
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29.  Calathus melanocephalus L.  + +  

30.  Calathus peltatus Kol.  +  

31.  Prystonichus mannerheimi Kol. + + EK 

32.  Poecilus cupreus L. +   

33.  Amara aenea Deg + +  

34.  Amara communis Panz.  +   

35.  Amara apricaria Payk.   +  

36.  Amara similata Gyll. + +  

37.  Amara tescicola Zimm. + +  

38.  Curtonotus aulicus Panz. +   

39.  Amara morio Mén.  +  

40.  Zabrus trinii F.-W. + + EK 

41.  Chlaenius coeruleus Stev. +   

42.  Chlaenius vestitus Payk.  +  

43.  Chlaenius tristis Schall.  +  

44.  Panagaeus cruxmajor L. +   

45.  Dromius cricifer Luc.  +  

46.  Dromius linearis Ol. +   

47.  Lebia cyanocephala L. + +  

48.  Lebia trimaculata Villa +   

49.  Microlesthes sp/    

50.  Syntomus pallipes Dej.    

51.  Cymindis scapularis Schaum. + +  

52.  Cymindis variolosus F. + +  

53.  Brachinus crepitans  L. + +  

54.  Brachinus explodens Duft. + +  

 Family Diving beetles - Dytiscidae    

 2. Ընտանիք լողաբզեզներ –Dytiscidae    

55.  Hydroporus sp. +   

56.  Laccophilus cf. minutus L.  +  

57.  Platambus lunulatus Stev.  +  

58.  Gaurodytes biguttatus Ol.  +  

 Family whirligig beetles - Gyrinidae    

 3. Ընտանիք Gyrinidae    

59.  Gyrinus distinctus Aub.  +  

 Family Mimic beetles – Histeridae    

 4. Ընտանիք Histeridae    

60.  Chalcionellus decemstriatus Rossi   +   

61.  Saprinus stussineri Rtt. + +  

62.  Saprinus cf. georgicus Mars, +   

63.  Hister quadrimaculatus L. + +  

64.  Hister uncinatus Ill. +   

65.  Margarinotus cadaverinus Bickh.  +  

66.  Margarinotus ventralis Mars. +   
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 Family Water scavengers - Hydrophilidae    

 5. Ընտանիք Ջրասերներ - Hydrophilidae    

67.  Sphaeridium scarabaeoides L. + +  

68.  Helophorus micans Fald.  +  

69.  Helophorus aquaticus L.  +  

 Family Burying beetles – Silphidae    

 6. Ընտանիք Լեշակերներ - Silphidae    

70.  Nicrophorus investigator Zett.  +  

71.  Nicrophorus sepultor Charp. +   

72.  Silpha obscura L. + +  

73.  Aclypaea undata verrucosa Men. + + EK 

74.  Catops nigricantoides Rtt.  +  

 Family Road beetles – Staphylinidae    

 7. Ընտանիք Սրամարմիններ - Staphylinidae    

75.  Phyllodrepa florale Payk. +   

76.  Olophrum assimile Payk.  +  

77.  Oxytelus cf. nitidulus Grav. +   

78.  Geodromicus brevicollis Fauv. +   

79.  Stenus comma LeC.  +  

80.  Stenus sp.  +  

81.  Aleochara tristis Grav. +   

82.  Aleochara cf. bipustulata L. +   

83.  Aleochara sp. +  +  

84.  Atheta sp. + +   

85.  Atheta sp. 2 +   

86.  Geostiba sp.  +   

87.  Tachyporus nitidulus F. + +  

88.  Tachinus cf. rufitarsis Hochh.  +  

89.  Paederus fuscipes Curt.  + +  

90.  Astilbus caucasicus Bernh. + +  

91.  Xantholinus cf. variabilis Hoch.  +  

92.  Lathrobium brunnipes F.  +  

93.  Philonthus fimetarius Grav.  +   

94.  Philonthus splendens F. +   

95.  Philonthus sp.  +  

96.  Leptacinus sulcifrons Steph. +   

97.  Staphylinus erythropterus L.  + +  

98.  Ocypus fulvipennis Er. +   

99.  Ocypus integer pseudoolens Coiffr.   + ET 

100.  Ocypus cf. picipennis Müller +   

101.  Ocypus sp. +   

102.  Quedius vexans Epp. +   

103.  Quedius cf. ochripennis Heer +   
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104.  Quedius sp.  +  

105.  Creophilus maxillosus Rossi + +  

 Family Scarabs – Scarabaeidae    

 8. Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ – 

Scarabaeidae 

   

106.  Geotrupes spiniger Marsh. +   

107.  Gymnopleurus flagellatus F.    

108.  Copris lunaris L. + +  

109.  Oniticellus fulvus Goeze + +  

110.  Onthophagus furcatus F. + +  

111.  Onthophagus ruficapillus Brull. + +  

112.  Onthophagus sericatus Rtt.  +  

113.  Onthophagus fracticornis Preyssl. +   

114.  Onthophagus amyntas Ol. + +  

115.  Onthophagus suturellus Brulle  +   

116.  Onthophagus marginalis marmoratus Men. +   

117.  Onthophagus lemur F. +   

118.  Caccobius schreberi L. + +  

119.  Aphodius erraticus L. +   

120.  Aphodius subterraneus L.  +  

121.  Aphodius fimetarius L. + +  

122.  Aphodius luridus F. +   

123.  Aphodius obscurus F. + +  

124.  Aphodius distinctus Muell. +   

125.  Aphodius prodromus Brahm. +   

126.  Aphodius granarius L. + +  

127.  Aphodius pusillus Hbst +   

128.  Amphicoma psilotrichia Fald. +   

129.  Amphicoma arctos Pall. +   

130.  Anisoplia leucaspis Lap. +   

131.  Blitopertha lineata F. + +  

132.  Rhizotrogus aestivus Ol.  + +  

133.  Amphimallon caucasicus Gyll. +   

134.  Oxythyrea cinctella Schaum +   

135.  Netocia cuprina F. + +  

136.  Netocia hungarica armeniaca Motsch. + +  

 Family Click-beetles – Elateridae    

 9. Ընտանիք Չրխկաններ - Elateridae    

137.  Drasterius bimaculatus Rossi  +  

138.  Agriotes infuscatus Desbr. +   

139.  Selatosomus latus F. +   

140.  Selatosomus aeneus F.  +  

141.  Selatosomus ampliformis Reitt.  +  

142.  Athous subfuscus Müll  +  
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143.  Anostirus eschscholtzi Fald. +   

 Family Jewel-beetles – Buprestidae    

 10. Ընտանիք  Ոսկեբզեզներ - Buprestidae    

144.  Anthaxia signaticollis Kryn. +   

145.  Anthaxia lgockii Obnb. +   

146.  Sphenoptera tragacanthae Klug +   

147.  Sphenoptera hypocrita Mnnh. +   

148.  Capnodis tenebricosa Ol. +   

149.  Meliboeus robustus Kust. + +  

150.  Meliboeus parvulus Kust. +   

151.  Coroebus elatus F. + +  

 Family Heteroceridae    

 11. Ընտանիք Heteroceridae    

152.  Heterocerus fenestratus Thunb. +   

 Family Scyrtidae    

 12. Ընտանիք Scyrtidae    

153.  Cyphon sp. +   

 Family Leather-winged beetles – Cantharidae    

 13. Ընտանիք Փափկամարմին բզեզբեր – 

Cantharidae 

   

154.  Cantharis melaspis Chevr. + +  

155.  Cantharis rufimana Men. +   

156.  Rhagonycha persica Pic +   

157.  Rhagonycha limbata Thoms. +   

 Family Antlike flower beetles - Anthicidae    

 14. Ընտանիք Anthicidae    

158.  Notoxus cornutus F. +   

159.  Anthicus cf. difformis Mars.  +  

 Family Pill beetles - Byrrhidae    

 15. Ընտանիք Byrrhidae    

160.  Byrrhus cf. pilula L.  +  

 Family Darkling beetles – Tenebrionidae    

 16. Ընտանիք Սևամարմիններ –

Tenebrionidae 

   

161.  Dailognatha caraboides Esch. +   

162.  Dendarus crenulatus Mén. + +  

163.  Gonocephalum granulatum pusillum F. + +  

164.  Crypticus quisquilius L. + +  

165.  Opatrum geminatum Brull. +   

166.  Opatrum sabulosum L.  +  

167.  Lagria hirta L. +   

168.  Blaps lethifera pterotapha F.-W. +   

169.  Tentyria tesselata Champ. + +  
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170.  Cylindronotus femoratus Fald.  + + EK 

 Family Alleculid beetles – Alleculidae    

 17. Ընտանիք Փոշեկերներ - Alleculidae    

171.  Omophlus ochraceipennis Fald. +   

172.  Omophlus caucasicus Kirsch. +  ET 

173.  Omophlus laciniatus Seidl. +   

174.  Omophlus curtulus Kirsch. +   

 Family Blister beetles– Meloidae    

 18. Ընտանիք Թարախահաններ - Meloidae    

175.  Mylabris variabilis Pall. +   

176.  Mylabris quadripunctata L. +   

177.  Mylabris alpina Men.  +  

178.  Meloe violaceus Marsh. + +  

179.  Meloe variegatus +   

180.  Meloe mediterraneus +   

 Family Phalacridae    

 19. Ընտանիք Phalacridae    

181.  Olibrus bimaculatus Kust. +   

182.  Olibrus cf. millefolii Pk.  +  

 Family Cryptophagidae    

 20. Ընտանիք Cryptophagidae    

183.  Cryptophagus sp.  +  

 Family Sap beetles - Nitiduludae    

 21. Ընտանիք Փայլաբզեզներ - Nitiduludae    

184.  Meligethes sp.+ +   

185.  Meligethes sp. 2 +   

 Family Mordellidae    

 22. Ընտանիք Mordellidae    

186.  Mordellistena sp. + +   

187.  Mordellistena sp. 2  +  

188.  Mordellidae sp. +  +  

189.  Mordellidae sp. 2  +  

 Family Mycteridae    

 23. Ընտանիք Mycteridae    

190.  Mycterus curculionoides F. +   

 Family Ladybugs – Coccinellidae    

 24. Ընտանիք Զատիկներ - Coccinellidae    

191.  Coccinella septempunctata L. + +  

192.  Cocinula quatuordecimpustulata L. +   

193.  Cocinula sinuatomarginata Fald. +   

194.  Adalia bipunctata L. + +  

195.  Scymnus frontalis F. +   

196.  Scymnus sp. +   
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 Family Dermestids – Dermestidae    

 25. Ընտանիք Կաշվեկերներ - Dermestidae    

197.  Dermestes finschi Kug. +   

198.  Anthrenus pimpinellae F. + +  

 Family Oedemerid beetles - Oedemeridae    

 26. Ընտանիք Oedemeridae    

199.  Oedemera lurida Marsch. +   

 Family Dasytidae    

 27. Ընտանիք Dasytidae    

200.  Dolichosoma lineare Rossi +   

201.  Henicopus pilosus Boield. +   

202.  Dasytes niger L. +   

 Family Soft-winged flower beetles – Melyridae    

 28. Ընտանիք Մանրաբզեզներ - Melyridae    

203.  Malachius elegans Ol. +   

204.  Malachius monticola Ksw. +   

205.  Malachius melanorrhynchus Ab. +   

206.  Malachius cf. ambiguus Peyr. +   

 Family Longhorn beetles – Cerambycidae    

 29. Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - 

Cerambycidae 

   

207.  Pseudovadonia livida pecta Dan. +   

208.  Cortodera colchica Rtt. +   

209.  Vadonia unipunctata Pic +   

210.  Dorcadion bistriatum Motsch. +  ET, RB 

211.  Dorcadion sisianum Lazar.  + EA 

212.  Dorcadion scabricolle sevangense Rtt.  + EA 

213.  Agapanthia persicola Rtt.    

214.  Agapanthia cardui L. + +  

215.  Agapanthia kirbyi Gyll. +   

216.  Agapanthia lederi Ganglb.  +  

217.  Phytoecia hirsutula Froel. +   

218.  Phytoecia coerulescens Scop. +   

219.  Phytoecia pustulata Schrank +   

 Family Leaf beetles – Chrysomelidae    

 30. Ընտանիք Տերևակերներ - Chrysomelidae    

220.  Orsodacne cerasi L. +   

221.  Labidostomis propinqua Fald. +   

222.  Cryptocephalus concolor Suffr.  +  

223.  Cryptocephalus sericeus L. +   

224.  Antipa macropus Ill. +   

225.  Phaedon cochleariae F.  +  

226.  Gastrophysa viridula Deg. + +  
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227.  Chrysolina herbacea Duft.  +  

228.  Chrysolina lurida F. +   

229.  Chrysolina cf. marginata L.  +  

230.  Entomoscelis sacra L. +   

231.  Cassida viridis L.  +   

232.  Galeruca  tanaceti L. + +  

233.  Luperus orientalis Fald.  +   

234.  Althica cf. palustris Wse.  +  

235.  Phyllotreta vittula Redt. +   

236.  Phyllotreta nigripes  +  

237.  Phyllotreta cf. atra F. +   

238.  Chaetocnemis concinna Marsh.  +  

239.  Aphthona gracilis Fald. +   

240.  Aphthona virescens Foudr.  +  

241.  Longitarsus linnaei Duft. +   

242.  Longitarsus sp. +   

243.  Dibolia cf. cynoglossi Redt. +   

244.  Psylliodes cuprea Koch +   

245.  Psylliodes cf. hyosciami L.   +  

 Family Seed beetles – Bruchidae    

 31. Ընտանիք Ընդակերներ - Bruchidae    

246.  Bruchus sibiricus Germ. +   

247.  Bruchus holosericeus Gyll.  +  

248.  Bruchidius longulus Schil.  +   

249.  Bruchidius cf. varius Ol. +   

250.  Bruchidius marginalis F.  +  

251.  Spermophagus cf. sericeus Geoffr. +   

 Family Apionidae    

 32. Ընտանիք Apionidae    

252.  Apion malvae F. +   

253.  Apion aeneum F.  + +  

254.  Apion elegantulum Germ. +   

255.  Apion curtirostre Germ.  +   

256.  Apion onopordi Kby +   

257.  Apion astragali Thunb. +   

258.  Ceratapion sp.  +  

259.  Oxystoma opaticum Bach +   

260.  Oxystoma subulatum Kby +   

 Family Weevers – Curculionidae    

 33. Ընտանիք Փղիկներ - Curculionidae    

261.  Otiorrhynchus reitteri St.  + + ET 

262.  Otiorrhynchus foveicollis Hocch. +   

263.  Phyllobius brevis Gyll. + +  

264.  Polydrusus inustus Germ. + +  
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265.  Eusomus ovulum Germ. + +  

266.  Eusomus pilifer Boh.  +  

267.  Sitona hispidulus F.  +  

268.  Sitona humeralis Steph. +   

269.  Sitona crinitus Hbst +   

270.  Rhynocyllus conicus Froel. +   

271.  Larinus sturnus Schall. + +  

272.  Larinus jaceae F. + +  

273.  Larinus inaequalis Cap. +   

274.  Larinus latus F. +   

275.  Lixus cardui Ol.  + +  

276.  Lixus furcatus Ol. +   

277.  Lixus obesus Petri +   

278.  Cleonus piger Scop. + +  

279.  Cleonus tigrinus Panz.  +  

280.  Hypera variabilis Hbst +   

281.  Hypera cf. valida Gyll. +   

282.  Smicronyx jungermanniae Rche  +   

283.  Ceutorrhynchus floralis Payk. + +  

284.  Ceutorrhynchus sophiae Stev. +   

285.  Ceutorrhynchus nanus Gyll.  +  

286.  Ceutorrhynchus erysimi F. + +  

287.  Ceutorrhynchus turbatus Schilsky +   

288.  Ceutorrhynchus sulcicollis Payk. +   

289.  Ceutorrhynchus melanostictus Mars. +   

290.  Ceutorrhynchus sp.     

291.  Rhinoncus pericarpius L.  +  

292.  Tychius notabilis Karas. +  EA 

293.  Tychius sp.  +  

294.  Baris despicata Fst. +   

295.  Gymnaetron linkei Rtt. +  EK 

296.  Gymnaetron tetrum F. +   

297.  Miarus longirostris Gyll. +   

298.  Miarus distinctus Boh. +   

299.  Miarus cf. armenus Khnz. +   

300.  Miarus graminis Gyll. + +  

301.  Cionus scrophulariae L. +   

302.  Cionus hortulanus Geoffr. + +  

 Ընդամենը / Total Coleoptera 225 146  

RB – ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ 

EA – Հայաստանի էնդեմիկ 

ET  – Անդրկովկասի էնդեմիկ 

EC – Կովկասյան էկոտարածաշրջանի էնդեմիկ 
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Աղյուսակ 4. Ցերեկային թիթեռներ (Lepidoptera-Rhopalocera) 

         Table 4. Butterflies (Lepidoptera-Rhopalocera) 

No Տեղամասեր 

Areas 

 

Տաքսոններ Taxa 

Ուղեձոր- 

Գնդեվազ 

Ugedzor-

Gndevaz 

Գոռհայկ 

Gorhayk 

Կարգավիճակ 

Status 

 Suborder Butterflies - Lepidoptera-Rhopalocera    

 Ենթակարգ Ցերեկային թիթեռներ - Lepidoptera-

Rhopalocera 
  

 

 Family Hoppers - Hesperidae    

 1. Ընտանիք Հաստագլուխներ - Hesperidae    

1.  Erynnis tages L.  +  

2.  Carcharodus alceae Esp. +   

3.  Carcharodus flocciferus Zell.  +  

4.  Spialia orbifer Hub. +   

5.  Pyrgus sidae Esp. +   

6.  Pyrgus serratulae Ramb. +   

7.  Pyrgus armoricanus Oberth. + +  

8.  Pyrgus alveus Hub.  +  

9.  Thymelicus lineola Ochs. + +  

10.  Thymelicus sylvestris Poda + +  

11.  Ochlodes silvanus Esp. +   

 Family Swallowtails - Papilionidae    

 2. Ընտանիք Առագաստաթիթեռներ - Papilionidae    

12.  Parnassius mnemosyne L. +  RB, BC 

13.  Papilio machaon L. +   

 Family Sulfur butterflies - Pieridae    

 3. Ընտանիք Ճերմակաթիթեռներ - Pieridae    

14.  Leptidea sinapis L. +   

15.  Anthocharis cardamines L. + +  

16.  Euchloe ausonia Hub. +   

17.  Aporia crataegi L. +   

18.  Pontia daplidice L. + +  

19.  Pieris pseudorapae Ver. +   

20.  Pieris bryoniae Hub.  +  

21.  Pieris rapae L. + +  

22.  Pieris brassicae L. + +  

23.  Colias sareptensis Staud. +   

24.  Colias crocea Fourc. + +  

 Family Wood-nymphs - Satyridae    

 4. Ընտանիք Սատիրներ - Satyridae    

25.  Esperarge climene Esp.  +  

26.  Lasiommata megera L. +   

27.  Melanargia galathea L. +   
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28.  Melanargia larissa Geyer +   

29.  Melanargia russiae Esp. + +  

30.  Coenonympha pamphilus L. + +  

31.  Erebia aethiops Esp. +   

32.  Erebia medusa Den. & Schiff.  +  

33.  Erebia graucasica Jachont. + + EC 

34.  Hyponephele lycaon Rott. +   

35.  Maniola jurtina L. +   

36.  Arethusana arethusa Schiff. +   

37.  Chazara briseis L. +   

38.  Chazara Persephone Hub. +   

 Family Anglewings - Nymphalidae    

 5. Ընտանիք Nymphalidae    

39.  Limenitis reducta Staud. +   

40.  Neptis rivularis Scop. +   

41.  Vanessa atalanta L. +   

42.  Vanessa cardui L. + +  

43.  Polygonia c-album L. +   

44.  Aglais urticae L. + +  

45.  Argynnis paphia L. +   

46.  Argynnis pandora Den. & Schiff. +   

47.  Issoria lathonia L. + +  

48.  Euphydryas aurinia Rott. +   

49.  Melitaea didyma Esp. +   

50.  Melitaea cinxia L. + +  

51.  Melitaea arduinna Esp. +   

52.  Melitaea phoebe Den. & Schiff. +   

 Family Blues - Lycaenidae    

 6. Ընտանիք Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae    

53.  Nordmannia spini Den. & Schiff. +   

54.  Lycaena phlaeas L. +   

55.  Heodes virgaureae L. +   

56.  Heodes candens Herr. +  EC 

57.  Thersamonolycaena alciphron Rott. +   

58.  Thersamonia thersamon Esp. +   

59.  Cupido minimus Fuess. +   

60.  Cupido Osiris Meig. +   

61.  Celastrina argiolus L. +   

62.  Pseudophilotes vicrama Moore +   

63.  Glaucopsyche alexis Poda +   

64.  Plebeius argus L. + +  

65.  Plebeius idas L. +   

66.  Plebejides zephyrinus Christ. +   

67.  Eumedonia eumedon Esp.  +  
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68.  Ultraaricia crassipuncta Christ. +  EC 

69.  Aricia agestis Den. & Schiff. + +  

70.  Neolysandra alexander +   

71.  Cyaniris bellis Frey. +   

72.  Agriades pyrenaicus Boisd. +   

73.  Lysandra bellargus Rott. +   

74.  Lysandra corydonius Herr. +   

75.  Meleageria daphnis Den. & Schiff. +   

76.  Polyommatus icarus Rott. + +  

77.  Polyommatus amandus Schneid. +   

78.  Polyommatus dorylas Schiff. +   

79.  Polyommatus thersites Cant. +   

80.  Agrodiaetus ripartii Frey. +   

 Ընդամենը / Total Lepidoptera-Rhopalocera 73 25  

RB – ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ 

BC – Բերնի կոնվենցիայի Հավելված 2-ում գրանցված տեսակ 

EC – Կովկասյան էկոտարածաշրջանի էնդեմիկ 

 

Աղյուսակ 5. Ճպուռներ (Odonata)  

                                                                           Table 5. Dragonflies (Odonata) 

No Տեղամասեր 

Areas 

 

Տաքսոններ Taxa 

Ուղեձոր- 

Գնդեվազ 

Ugedzor-

Gndevaz 

Գոռհայկ

Gorhayk 

 Family Lestid damselflies - Lestidae   

 1. Ընտանիք Lestidae   

1.  Lestes dryas Kirby  + 

 Family coenagrionid damselflies-  

Coenagrionidae 

  

 2. Ընտանիք Coenagrionidae   

2.  Enallagma cyathigerum Charp. + + 

 Family Large dragonflies - Aeshnidae   

 3. Ընտանիք Aeshnidae   

3.  Aeshna mixta Latr. + + 

 Family Darter dragonflies - Libellulidae   

 4. Ընտանիք Libellulidae   

4.  Libellula depressa L. + + 

5.  Libellula quadrimaculata L.  + 

6.  Sympetrum flaveolum L. + + 

 Total Odonata 4 5 
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Հավելված 2 

Աղյուսակ 6.  

Ամուլսարի հանքավայրի և նրա պլանավորվող ենթակառուցվածքի տարածքներում 

հատուկ բնապահպանական նշանակություն ունեցող միջատների գրանցման 

կոորդինատներ(GPS) 

NN 
Տեսակ  

Species 

Կարգավիճակ* 

Status* 

GPS-կոորդինատները 

N E 

1.  Dorcadion bistriatum RB, ET 

39,69907 45,68325 

39,69547 45,68183 

45,77102 45,77102 

39,693747 45,78448 

39,71712 45,767151 

39,689932 45,750385 

39,694905 45,752706 

39,694257 45,728043 

39,68633 45,77833 

2.  Parnassius mnemosyne RB, BC 
39,73898 45,66857 

39,73648 45,659821 

3.  Hyles hyppophaes RB, BC 39.749006 45.608269 

4.  Carabus cribratus  EC 

39,743231 45,683622 

39,730459 45,636907 

39,720643 45,679622 

39,703036 45,72897 

39,71271 45,759854 

39,699797 45,784151 

39,733454 45,7648 

39,77418 45,727845 

39,760232 45,738962 

5.  Carabus calleyi renardi ET 

39,732574 45,709004 

39,693849 45,760873 

39,69232 45,724417 

39,724362 45,764624 

39,709854 45,781212 

39,770312 45,733456 

39,732574 45,709004 

6.  Bembidion caucasicum EC 

39,704375 45,767985 

39,687532 45,776661 

39,731645 45,753481 

39,752629 45,736235 

7.  Trechus melanocephalus ET 
39,774039 45,714299 

39,753815 45,730157 

8.  Harpalus quasianxius ET 
39,695597 45,735381 

39,697367 45,75641 
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9.  Prystonichus mannerheimi EC 

39,711312 45,701823 

39,7432 45,644214 

39,690889 45,740979 

39,696668 45,781997 

39,736819 45,746624 

10.  Zabrus trinii EC 

39,73359 45,646542 

39,690365 45,729754 

39,697009 45,778303 

39,708979 45,685215 

11.  Aclypaea undata verrucosa EC 

39,707752 45,69069 

39,690177 45,782088 

39,747535 45,646689 

39,730388 45,660175 

39,724502 45,751184 

12.  Ocypus integer pseudoolens ET 39,743121 45,724591 

13.  Cylindronotus femoratus EC 

39,709332 45,768211 

39,691882 45,745476 

39,69747 45,702845 

39,742682 45,646387 

14.  Omophlus caucasicus ET 

39,691835 45,776654 

39,732624 45,652945 

39,688349 45,784591 

15.  Dorcadion sisianum EA 

39,699052 45,776235 

39,714817 45,773637 

39,696856 45,763211 

39,733005 45,75787 

39,7258 45,773837 

39,730367 45,769176 

39,729036 45,780151 

16.  Dorcadion scabricolle sevangense EA 

39,702255 45,778464 

39,693025 45,780727 

39,709862 45,773496 

39,690008 45,735035 

39,708936 45,757962 

39,684242 45,784968 

39,695689 45,777311 

17.  Otiorrhynchus reitteri ET 
39,729578 45,655593 

39,697125 45,706294 

18.  Tychius notabilis EA 39,735994 45,651464 

19.  Gymnaetron linkei EC 

39,738607 45,65587 

39,704251 45,694995 

39,693035 45,774331 

20.  Erebia graucasica EC 
39.768563 45.787407 

39.778963 45.714976 
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39.761099 45.68869 

39.76122 45.76782 

21.  Heodes candens EC 

39.768918 45.728478 

39.74936 45.67159 

39.751706 45.68024 

22.  Ultraaricia crassipuncta EC 
39.747987 45.667342 

39.74961 45.67328 

 

* RB – ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ 

BC – Բերնի կոնվենցիայի Հավելված 2-ում գրանցված տեսակ 

EA – Հայաստանի էնդեմիկ 

ET  – Անդրկովկասի էնդեմիկ 

EC – Կովկասյան էկոտարածաշրջանի էնդեմիկ 
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Նկար 1. Հատուկ բնապահպանական նշանակություն ունեցող միջատների տեղաբաշխումը 
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Հավելված 3  

 

 
Նկար 2. Ուսումնասիրված տարածքի քարտեզ 

1 - Գնդեվազ-Ողեձորի տեղամաս 

2 - Գոռհայկի տեղամաս 
 

Տեղամասերի լանդշաֆտները 

 

Նկար 3. Գոռհայկի տեղամաս 
 

Նկար 4. Գնդեվազ-Ուղեձորի տեղամաս  
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Դաշտային աշխատանքներ  

 
Նկար 5. Հավաք հնձման եղանակով 

 
Նկար 6. Նյութի սկզբնական մշակում 

 

Ուսումնասիրված տարածքի որոշ միջատներըը 

 
Նկար 7. Ճպուռ-նետիկ Enallagma 

cyathigerum 

 
Նկար 8. Ճպուռ Sympetrum flaveolum 

 

Նկար 9. Երկարաբեղիկ Dorcadion 

bistriatum (RB)  

 

Նկար 10. Երկարաբեղիկ Dorcadion 

sevangense (EA) 
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Նկար 11. Երկարաբեղիկ Dorcadion sisanum 

(EA) 

 

Նկար 12. Գնայուկ բզեզ Carabus calleyi 

renardi (ET) 

 
Նկար 13. Մնեմոզինա Parnassius 

mnemosyne (RB, BC) 

 

Նկար 14. Ճերմակաթիթեռ Leptidea sinapis 

 
Նկար 15. Սատիր Erebia graucasica (EC) 

 
Նկար 16. Սատիր Coenonympha pamphilus 
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Նկար 17. Նիմֆալիդ Argynnis pandora 

 

Նկար 18. Նիմֆալիդ Limenitis reducta 

 

 

Նկար 19. Կապտաթիթեռ Lycaena phlaeas 

 

Նկար 20. Կապտաթիթեռ Heodes candens 

(EC) 

 

Նկար 21. Կապտաթիթեռ Cyaniris bellis 

 

Նկար 22. Կապտաթիթեռ Polyommatus 

icarus 
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5. Ջրակենսաբանական և ձկնաբանական հետազոտություններ 

 

“Գեոթիմ” ՓԲԸ-ի և ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոնի միջև 2013թ. ապրիլի 15-ին  կնքված պայմանագրի շրջանակներում 

շարունակվել են Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզի Որոտան, Արփա, Դարբ գետերի և 

ջրամբարների ջրակենսաբանական և ձկնաբանական հետազոտությունները: 

Հետազոտություններն ընդգրկել են տրոֆիկ շղթայի հիմնական օղակները` 

հատակային ֆաունա (զոոբենթոս), պլանկտոնային համակեցություն 

(զոոպլանկտոն), մակրոֆիտներ և իխտիոֆաունա:  

Ջրակենսաբանների խումբն աշխատել է նախապես ընտրված և պատվիրատուի 

հետ համաձայնեցված դիտակետերում, որոնց կոորդինատները նշված են 

հաշվետվության մեջ: 

Ջրակենսաբանական հետազոտությունների ընթացքում Հայաստանի Կարմիր 

գրքում  և Բնության Պահպանության Միջազգային Միության /IUCN/ Կարմիր 

ցուցակում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել: Սակայն տարբեր ջրային 

էկոհամակարգերում հանդիպել են Հայաստանի և Կովկասի էնդեմիկներ: 

Ստորև ներկայացվում է ապրիլ-սեպտեմբեր ժամանակահատվածի 

հետազոտությունների արդյունքները: Հաշվետվության հիմնական մասն են կազմում 

հավելվածները: 

 

5.1. Ջրակենսաբանական հետազոտություններ 

 

5.1.1. Հատակային ֆաունա (զոոբենթոս) 

Հատակային անողնաշարները մեծ դեր են խաղում ոչ միայն որպես սննդային 

շղթայի կարևորագույն օղակ` սնունդ հանդիսանալով ձկների համար, այլև ջրային 

էկոհամակարգերի ինքնամաքրմանը նպաստող կարևորագույն բաղադրիչ, որը 

սնման տարբեր եղանակներով`  գիշատչության, ֆիլտրման, հավաքման, արոտի և 

այլն, մասնակցում է օրգանական նյութի հանքայնացման գործընթացին:   

Գետերի էկոգիական վիճակի գնահատման ամենահաճախ և առավել 

արդյունավետ օգտագործվող մեթոդները հիմնված են հատակային 

մակրոանողնաշարների պոպուլյացիոն չափանիշների, մասնավորապես` 

կարգաբանական կազմի, առատության և բազմազանության վրա:  Այդ առումով 

ջրակենսաբանական հետազոտությունների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է 

դարձվել մակերևութային հոսքերի հատակային ֆաունայի ուսումնասիրությանը:  

Հարկ է նշել, որ Արփա և Որոտան գետերի և դրանց ջրհավաք  ավազանների 

ջրային անողնաշարների համակեցությունների վերաբերյալ գիտական 

գրականությունը ծայրահեղ աղքատ է: Առկա են միայն  տեղեկություններ 

տարածաշրջանի որոշ երկկենցաղ անողնաշարների կարգաբանական  խմբերի 

ներկայացուցիչների վերաբերյալ [1-4]: 
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2013 թ. ապրիլ-սեպտեմբեր ամիսներին իրականացվել են հանքավայրի 

տարածքի Արփա, Որոտան, Դարբ գետերի, ինչպես նաև Կեչուտի ջրամբարի և 

Գնդեվազ ջրամբարների բենթոֆաունայի ուսունասիրություններ:  

 

Նյութ և մեթոդաբանություն  

Դիտակետերի ընտրությունն իրականացվել է  պատվիրատուի հետ 

համաձայնեցված մեթոդաբանությամբ: Զոոբենթոսի նմուշառումն իրականացվել է 9 

դիտակետից: Փորձնական նմուշառման ժամանակ պարզվել է, որ Կեչուտի 

ջրամբարի ամբարտակի մոտից և Կեչուտ լցվող բետոնե ջրատարից հատակային 

կենդանիների նմուշառումն անիմաստ է, քանի որ այստեղ բացակայում էին 

հատակային կենդանիների համար բնական ապրելավայրերը:  

Գետերի յուրաքանչյուր դիտակետում փորձանմուշները վերցվել են 0.1մ2 

մակերեսով հատակքերիչի միջոցով` ջրակենսաբանության մեջ ընդունված հայտնի 

մեթոդներով [5-7]:  Փորձանմուշները դաշտային պայմաններում ֆիքսվել են 70%-ոց 

էթիլ սպիրտով: Նմուշների հետագա մշակումը և վերլուծությունը կատարվել է 

լաբորատոր պայմաններում: Բացահայտված կենդանիների կարգաբանական կազմի 

և առատության ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել է Շենոն-Վայների 

կենսաբազմազանության  ինդեքսը [10], որի սանդղակը 0-ից մինչև 4 միավոր է: 4 

միավորը համապատասխանում է կենսաբազմազանության առավելագույն 

մակարդակին, իսկ 0-ին մոտ արժեքները ցույց են տալիս կենդանիների 

բազմազանության ամենացածր մակարդակը:   

 

Արդյունքներ և քննարկում 

Կեչուտի ջրամբար (AWJ004)  

Արփա գետն այս  հատվածում լցվում է Կեչուտի ջրամբար: Հուլիս ամսին 

ջրամբարի մակարդակը մայիս ամսվա համեմատ  եղել է բավականին ցածր: 

Ափամերձ գոտում, գետի բերած ավազատղմային գրունտում, հանդիպել են ձիու կեղծ 

տզրուկներ (նկ.1):  

   
Նկ.1. Կեչուտի ջրամբարը հուլիս  ամսին 
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Ջրամբարում քիչ քանակությամբ հայտնաբերվել են մաքուր, թթվածնով 

հարուստ ջրերին բնորոշ  միօրիկների  Ecdyonurus սեռի տեսակները: Գետերում 

հաճախ է հանդիպել  թավաթևերի Halesus digitatus տեսակը, սակայն հիմնական 

թվաքանակը կազմել են բզզան մոծակների թրթուրները և սակավախոզան որդերը: 

Այդ իսկ պատճառով  Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության  ինդեքսի արժեքը 

հուլիս ամսին եղել է նվազագույնը (աղ.1): 

Սեպտեմբեր ամսին ջրամբարի ջուրը ավելի է ետ քաշվել ափից (մոտ  3-5մ-ով),  

ինչի արդունքում Արփա գետի հոսքը շարունակվել է նախկին հունով (նկ.2): 

Փորձանմուշներում հանդիպել են ինչպես գետին բնորոշ Ecdyonurus s.str., Ephemerella 

ignita, Halesus digitatus տեսակները, այնպես էլ կանգնած ջրերին բնորոշ տեսակներ 

օր.` Sigara sp.:  

 

   
Նկ. 2. Կեչուտի ջրամբարը սեպտեմբեր  ամսին 

 

Աղյուսակ 1. Կեչուտի ջրամբարի AWJ004 դիտակերում մակրոզոոբենթոսի 

ընդհանուր թվաքանակը 2013թ. մայիս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին  

 

Դիտարկման 

ժամանակը 

Մայիս Հուլիս Սեպտեմբ

եր  

Թվաքանակ 

(առանձ.մ-2) 

315 3078 

 

525 

 

Շենոն-Վայների 

կենսաբազմազանության  

ինդեքս 

1.0 0.7 2.5 

   

Արփա գետ, վերին հոսանք(AW010) 

Արփա գետի վերին հոսանքն (նկ.3) աչքի է ընկել ջրի բարձր թափանցելիությամբ 

և հատակային կենդանիների բազմազանությամբ: Այստեղ հանդիպել են մաքուր 

ջրերին բնորոշ գարունիկների 4 տեսակ, միօրիկների բազմաթիվ տեսակներ, որոնցից 

Ecdyonurus, Epeorus (Caucasiron), Rhitrogena, Habroleptoides սեռերի տեսակները 

օքսիֆիլ են:  Մայիսից սեպտեմբեր ժամանակահատվածում նկատվել է զոոբենթոսի 
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ընդհանուր թվաքանակի  աճ: Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսն եղել 

է բավականին բարձր, ինչը վկայում է գետի այս հատվածի ջրի բարձր որակի մասին 

(աղ. 2):    

 

   
Նկ. 3.  Արփա գետի վերին հոսանքը հուլիս և սեպտեմբեր  ամիսներին 

 

 

Աղյուսակ 2. Արփա գետի վերին հոսանքի մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր 

թվաքանակը 2013թ. մայիս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին  

 

Դիտարկման 

ժամանակը 

Մայիս Հուլիս Սեպտեմբ

եր  

Թվաքանակ 

(առանձ.մ-2) 

352 

 

680 

 

1242 

 

Շենոն-Վայների 

կենսաբազմազանության  

ինդեքս 

2.1 3.1 3.4 

  

 

Արփա գետի ստորին(AW009) հոսանք (նկ. 4) 

 

    
Նկ. 4. Արփա գետի ստորին հոսանք հուլիս և սեպտեմբեր  ամիսներին 
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Գետի այս հատվածում զոոբենթոսի համակեցության հիմնական մասը կազմել 

են մեզոսապրոբ տեսակները, ինչը  գետի պերիֆիտոնի և մակրոֆիտների լավ 

զարգացվածության հետ միասին վկայում է ջրում վերին հոսանքի համեմատ ավելի 

շատ, օրգանական նյութի պարունակության մասին: Այնուհանդերձ այստեղ, ինչպես 

և վերին հոսանքում, գրանցվել են Leuctra hippopus տեսակի գարունիկի բարձր 

թվաքանակներ: Գետի ստորին հոսանքում ձևավորված միկրոապրելավայրերի մեծ 

բազմազանության շնորհիվ սեպտեմբեր ամսին գրանցվել են Շենոնի ինդեքսի շատ 

բարձր ցուցանիշներ (աղ. 3), ինչը վկայում է հիդրոէկոհամակարգի լավ վիճակի 

մասին:  

 

Աղյուսակ 3. Արփա գետի ստորին հոսանքի մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր 

թվաքանակը 2013թ. մայիս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին  

 

Դիտարկման 

ժամանակը 

Մայիս Հուլիս Սեպտեմբեր  

Թվաքանակ (առանձ.մ2) 352 

 

680 

 

1242 

 

Շենոն-Վայների 

կենսաբազմազանության  

ինդեքս 

1.8 3.2 3.6 

  

 

Որոտանի վտակ, (AW030) դատարկ ապարների աղբավայրի մոտ  

Այս փոքրիկ առվակը, որի խորությունը չի գերազանցում 15-25 սմ-ը, հոսում է 

բավականին հարթ լանջով, ձևավորելով գետագալարներ (նկ. 5):  

 

     
Նկ. 5. Որոտանի վտակը հուլիս և սեպտեմբեր  ամիսներին 

 

Զոոբենթոսի թվաքանակի հիմնական մասը կազմել են մեզոսապրոբ Baetis  սեռի 

միօրիկների թրթուրները, բզեզների թրթուրները և հասուն ձևերը: Հանդիպել են նաև 
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օքսիֆիլ` Կովկասի էնդեմիկ Epeorus (Caucasiron)  fuscus  և Ecdyonurus սեռի 

միօրիկների տեսակներ: Դանդաղ հոսքի և կուտակված օրգանական նյութի շնորհիվ 

բավականին լավ է զարգացել ջրային բուսականությունը`ապրելավայրեր ստեղծելով 

կողալողերի, ինչպես նաև բազմաթիվ մանր ֆիտոֆիլ կենդանիների համար: Դա 

երևում է հուլիս և սեպտմբեր ամիսների զոոբենթոսի թվաքանակի ցուցանիշներից 

(աղ. 4): Շենոնի ինդեքսը այս տիպի առվակի համար եղել է բավականին բարձր:  

 

Աղյուսակ 4.  

Որոտանի վտակի մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակը 2013թ. մայիս, հուլիս 

և սեպտեմբեր ամիսներին  

Դիտարկման 

ժամանակը 

Մայիս Հուլիս Սեպտեմբ

եր  

Թվաքանակ (առանձ.մ2) 313 

 

4857 

 

1892 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազմազանության  ինդեքս 

2.8 2.7 2.1 

 

 

Որոտան գետը, ՀԷԿ-ի մոտ (AW001) և ՀԷԿ-ից հետո  (AW015) և մինչև 

Սպանդարյան ջրամբար լցվելը (AW003) (նկ.6) 

Որոտանի այս հատվածի ջուրն եղել է չափազանց թափանցիկ: Այստեղ 

գրանցվել է թթվածնի պակասի և աղտոտվածության նկատմամբ շատ զգայուն 

գարունիկների 4 տեսակ, ինչպես նաև միօրիկների Epeorus (Caucasiron), Ecdyonurus 

սեռերի և թավաթևերի Sericostoma grusiense, Psychomyia pusilla shelkovnikovi 

տեսակների ներկայացուցիչներ: Վերջիններս Կովկասի տարածաշրջանի էնդեմիկներ 

են: Բոլոր դիտակետերում հայտնաբերվել են մաքուր ջրերին բնորոշ թավաթևերի 

(Trichoptera) Rhyacophila սեռի տեսակներ: 

 

     
Նկ. 6. Որոտան գետը ՀԷԿ-ի մոտ և ՀԷԿ-ից հետո   
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Զոոբենթոսի ոչ մեծ թվաքանակը և կենսաբազմազանության ինդեքսի 

արժեքները վկայում են գետի էկոհամակարգի գրեթե չխախտված վիճակի և ջրի լավ 

որակի մասին (աղ. 5): ՀԷԿ-ի հատվածի սեպտեմբեր ամսվա տվյալների 

համեմատությունը ՀԷԿ-ից հետո ընկած գետի հատվածի հետ ցույց է տալիս, որ  ՀԷԿ-

ի հատվածում մարդածին գործոնն ավելի ուժեղ է, քան  ՀԷԿ-ից հետո  ընկած 

հատվածում, որտեղ բացակայում են բնակավայրերը:  

 

 Աղյուսակ 5.  

Որոտանի 3 դիտակետերի մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակը 2013թ. մայիս, 

հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին  

 Մայիս Հուլիս Սեպտեմբեր  

Որոտան գետը ՀԷԿ-ի մոտ 

Թվաքանակ (առանձ./մ2) 977 418 

 

212 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազմազանության  ինդեքս 

3.2 3.2 2.1 

Որոտան գետը ՀԷԿ-ից հետո 

Թվաքանակ (առանձ./ մ2) - 2479 433 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազմազանության  ինդեքս 

- 3.2 3.3 

Որոտան գետը մինչև Սպանդարյան ջրամբար լցվելը 

Թվաքանակ (առանձ./ մ2)  656 

 

1594 

 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազմազանության  ինդեքս 

 3.5 3.3 

 

 

 

       
Նկ. 7. Որոտան գետը Սպանդարյան ջրամբարի մոտ 
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Մինչև Սպանդարյան ջրամբար լցվելը (նկ. 7) Որոտան գետից վերցված 

փորձանմուշում, նույնպես գրանցվել են աղտոտման նկատմամբ զգայուն 

գարունիկների , միօրիկների և թավաթևերի թրթուրներ:  Բացահայտվել է Կովկասի  և 

Հայկական բարձրավանդակի էնդեմիկ` Leuctra collaris  Martynov 1928 գարունիկի 

տեսակային պատկանելիությունը: Որոտանի այս հատվածում հանդիպել են 

թավաթևերի օլիգոսապրոբ Micrasema bifoliatum տեսակի մեծ քանակով 

առանձնյակներ (940 առանձ./մ2` մայիսին և 150 առանձ./մ2` սեպտեմբերին): Գետի 

քարերը եղել են ծածկված այդ տեսակի թրթուրների տնակներով (նկ. 7):   Գետի այս 

հատվածում գրանցվել են Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության  ինդեքսի ավելի 

բարձր արժեքներ, քան վերին հոսանքում:  

 

Դարբ գետ,  գ. Ուղեձորի մոտ (AW004) և գ. Սարավան մոտ (AW006)   

 

 

    Նկ. 8. Դարբ գետ,  գ. Ուղեձորի մոտ 

 

Ինչպես նախորդ, այնպես էլ Դարբ գետում, միօրիկների Heptageniidae 

ընտանիքը եղել է ներկայացված Epeorus (Caucasiron) և Rhitrogena (Rh) սեռերով, 

որոնք Կովկասում  հիմնականում ներկայացված են էնդեմիկ տեսակներով: Գետի 

վերին  հատվածում (նկ. 8) հայտնաբերվել են 6 տեսակի գարունիկների թրթուրներ` 

Paragnetina transoxanica, Amphinemura mirabilis, Isoperla sp., Leuctra sp., Perla sp. 

Protomenura sp.: Վերջին երեք տեսակների որոշման համար անհրաժեշտ են 

սեռահասուն  առանձնյակներ: Դարբ գետում, Սարավան գյուղի մոտ (նկ. 9),  հուլիսին 

գրանցվել է մաքուր ջրերին բնորոշ Blepharicera fasciata fasciata (sin. Blepharocera 

armeniaca) տեսակի ներկայացուցիչների համեմատաբար մեծ թվաքանակ: Գետի այս 

հատվածի համար անսովոր մեծ թվաքանակ են ունեցել Leuctra սեռի գարունիկները 

(սեպտեմբերին այն կազմել է 304 առանձ./մ2): Հավանաբար, նշված երևույթը 

դիտակետի մոտակայքում գետ լցվող վտակի ջրի մաքրության արդյունք էր: 

Բազմաթիվ օլիգոսապրոբ տեսակների հետ մեկտեղ գետում մեծ թվաքանակով 
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հանդիպել են միօրիկների` Baetis  սեռի և բզեզների` Elmidae սեռի մեզոսապրոբ 

տեսակներ: 

Մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակի և Շենոն-Վայների 

կենսաբազմազանության  ինդեքսի արժեքները ներկայացված են ստորև (աղ. 6): 

Սեպտեմբեր ամսին Դարբ 2 դիտակետում գրանցվել են բոլոր դիտակետերի 

համեմատությամբ կենսաբազմազանության  ինդեքսի ամենաբարձր արժեքները:  

 

Աղյուսակ 6.  

Դարբ գետի 2 դիտակետերի մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակը 2013թ. մայիս, 

հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին 

 

 Մայիս Հուլիս Սեպտեմբեր  

Դարբ գետ,  գ.Ուղեձորի մոտ 

Թվաքանակ (առանձ./մ2) 365 1148 2990 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազ-մազանության  ինդեքս 

2.5 3.1 3.8 

Դարբ գետ,  գ.Սարավանի մոտ 

Թվաքանակ (առանձ./մ2) 689 2358 1440 

Շենոն-Վայների կենսա-

բազմազանության  ինդեքս 

2.5 2.5 3.6 

 

 

    

Նկ. 9. Դարբ գետ,  գ. Սարավան մոտ 

 

Եզրակացություններ 

 Կեչուտի ջրամբար լցվող Արփա գետի ջրերն ունեն բարձր որակ, ինչի շնորհիվ 

Արփայի գետաբերանի հատվածում ջրամբարի բենթոսային համակեցությունը  

սեպտեմբեր ամսին ունեցել է գետային բիոտոպերին բնորոշ ջրի բարձր որակի 

ցուցանիշներ:   
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 Արփա, Որոտան և Դարբ գետերի   զոոբենթոսը հարուստ է  Կովկասի և Փոքր 

Ասիայի տարածաշրջանի բազմաթիվ էնդեմիկ տեսակներով, որոնք ունեն կարևոր 

նշանակություն կեսաբազմազանության տեսանկյունից: Համակեցությունների 

կարգաբանական կազմի և առատության ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված 

Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության  ինդեքսի արժեքների համաձայն, այս 

գետերի բենթոսային համակեցությունները  պոլիդոմինանտ են, իսկ ջրի որակը՝ 

կախված տարվա եղանակից, փոփոխվում է “բարձրից – լավ”:   

 Գետերի ավազաններում մարդկային միջամտության դեպքում,  

էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը կարող է խախտվել: Վերջինս 

վերաբերվում է հատկապես փոքր ջրահոսքերին, ինչպիսիք են նախատեսվող 

դատարկ ապարների աղբավայրի տարածքով հոսող Որոտանի վտակը և Դարբ 

գետը, որոնց ավազաններում նախատեսվում է պոչամբարի կառուցումը: 

Հայաստանի համար կարևորագույն և չաղտոտված Որոտան և Արփա գետերի 

դեգրադացիայից խուսափելու համար հանքարդյունաբերության իրականացման 

ընթացքում անհրաժեշտ է լիովին բացառել այդ վտակների աղտոտումը:  
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Heptageniidae) фауны Кавказа Энтомологическое Обозрение [Sinitshenkova 
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92 
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состояния по биологическим показателям, Пермь, 2001, выпуск 1, с. 49,  
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5.1.2. Զոոպլանկտոն 

Զոոպլանկտոնային հանրույթի ուսումնասիրությունների համար նյութ են 

հանդիսացել 2013թ. մայիս, հուլիս, սեպտեմբեր ամիսներին հավաքված 

փորձանմուշները: Նմուշառումները կատարվել են ջրակենսաբանության ոլորտում 

ընդունված մեթոդներով, 11 դիտակետերից: Զոոպլանկտոնային օրգանիզմների 

նմուշառման համար ընտրվել են դիտակետերի համեմատաբար դանդաղահոս 

հատվածները, որտեղ հոսքի արագությունը չի գերազանցել 0.2 մ/վ-ը:  

Ուսումնասիրությունների ընթացքում գրանցվել է զոոպլանկտոնային 

համակեցության 3 հիմնական խմբերին պատկանող 32 տեսակ. 16 անվակիր 

(Rotatoria), 8 ճյուղաբեղավոր (Cladocera) և 8 թիոտանի (Copepoda) խեցգետնակերպեր: 

Հայաստանի Կարմիր գրքում  և Բնության Պահպանության Միջազգային 

Միության /IUCN/ Կարմիր ցուցակում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել: 

Ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերված տեսակները հիմնականում 

լայն տարածում ունեցող կոսմոպոլիտ տեսակներ են:  

AWJ-004- (Կեչուտի ջրամբար՝ Արփան Կեչուտ լցվելու հատված) դիտակետ. 

Ուսումնասիրությունների ընթացքում բացահայտվել է տեսակային կազմի 

փոփոխություն, սակայն բոլոր ամիսներին էլ գերակշռել են օլիգոսապրոբ 

տեսակները: Հուլիսին գրանցվել է առավելագույն բազմազանություն և թվաքանակի 

առավելագույն արժեք: Ըստ թվաքանակի գերակշռել են անվակիրները, 

բացառությամբ սեպտեմբեր ամսից, երբ անվակիրների ու ճյուղաբեղավոր 

խեցգետնակերպերի մոտ գրանցվել են թվաքանակի հավասար արժեքներ: Այստեղ 

գերակշռող տեսակ է հանդիսացել Asplanchna priodonta Gosse, 1850 տեսակի 

անվակիրը, որը հայտնաբերվել է ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում:  

AWJ-005 (Կեչուտի ջրամբար) դիտակետ. Առավելագույն թվաքանակ է 

գրանցվել մայիս ամսին անվակիրների շնորհիվ: Այստեղ հիմնականում գրացվել են 

-մեզոսապրոբ տեսակներ, սակայն սեպտեմբեր ամսին իրավիճակը փոխվել է և 

գերակշռել են օլիգոսապրոբ պայմանների ինդիկատորները՝ Eudiaptomus gracilis (Sars, 

1863) տեսակի թիոտանի խեցգետնակերպի գերակշռմամբ: Այս դիտակետում 

դոմինանտ են հանդիսացել գարնանը՝ Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832, ամռանը՝ 

Testudinella emarginula (Stenroos,1898) տեսակների անվակիրները:  

AW - 010 (Արփա գետի վերին հոսանք) դիտակետ. Մայիսին և հուլիսին 

ամիսներին գրանցվել են միայն թիոտանի խեցգետնակերպերի նաուպլիալ փուլերի 

օրգանիզմներ, իսկ աշնանը՝ Euchlanis dilatata Ehrenberg,1832 տեսակի անվակիրը:  

AWJ-009 (Արփա գետի ստորին հոսանք) դիտակետ. Գրանցվել են 

օլիգոսապրոբ –β - մեզոսապրոբ պայմաններին բնորոշ տեսակներ: Այստեղ 

առավելագույն թվաքանակ գրանցվել է սեպտեմբեր ամսին, իսկ տեսակների 

առավելագույն բազմազանություն՝ հուլիսին: Այս դիտակետում գերակշռել են 

Euchlanis սեռին պատկանող Euchlanis dilatata Ehrenberg և Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) 

տեսակները:  
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AW-042 (Գնդևազի լճակ) դիտակետում գրանցվել է ողջ 

ուսումնասիրությունների ընթացքում առավելագույն թվաքանակը: Այստեղ 

հիմնականում գերակշռել են β- α- մեզոսապրոբ պայմանների ինդիկատորները. 

մայիսին՝ Brachionus սեռին պատկանող Brachionus bidentata Anderson, 1889 և  

Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 տեսակները: Հուլիսին գերակշռել է Polyarthra 

longiremis (Сarin, 1943) օլիգոսապրոբ տեսակը, իսկ սեպտեմբերին թիոտանիների 

նաուպլիալ փուլերը, ինչպես նաև Paracyclops affinis (G.O. Sars 1863) թիոտանի 

խեցգետնակերպը:  

AW-030 (Դատարկ ապարների լցման հատված) դիտակետում առավելագույն 

թվաքանակ է գրանցվել հուլիս ամսին, իսկ տեսակների առավելագույն քանակ՝ 

սեպտեմբերին: Այստեղ տեսակային կազմը գրեթե բոլոր ամիսներին տարբեր է եղել, 

միայն Alona quadrangularis ( O.F. Müller, 1776) տեսակի ճյուղաբեղավորն է, որ 

գրանցվել է և՛ հուլիսին, և՛ սեպտեմբերին:  

AW-001 (Որոտան գետի վերին հոսանք) դիտակետում մայիս և հուլիս 

ամիսներին գրանցվել է զոոպլանկտոնի նվազագույն թվաքանակ, վերջինս ամենայն 

հավանականությամբ կապված է հոսքի արագության հետ. այս դիտակետում 

գրանցվել է հոսքի առավելագույն արագությունը՝ 0.2 մ/վ: Այստեղ հիմնակնում 

հանդիպել են օլիգոսապրոբ –β - մեզոսապրոբ պայմանների ինդիկատոր տեսակներ: 

Տեսակների առավելագույն քանակ, ինչպես նաև թվաքանակի առավելագույն արժեք 

գրանցվել է սեպտեմբեր ամսին: Գերակշռել են անվակիրները. մայիսին Cephalodella 

gibba (Ehrenberg, 1832), հուլիսին Euchlanis dilatata Ehrenberg, իսկ սեպտեմբերին 

Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) տեսակները:  

AW-003 (Որոտան գետի միջին  հոսանք) դիտակետում  նույնպես թվաքանակի 

արժեքները բարձր չեն եղել: Այստեղ նվազագույն թվաքանակ գրանցվել է սեպտեմբեր 

ամսին, առավելագույնը՝ հուլիսին: Գերակշռող տեսակ է հանդիսացել Euchlanis 

dilatata Ehrenberg β- մեզոսապրոբ տեսակը:  

AW-015 (Որոտան գետը ՀԷԿ-ից հետո) դիտակետում կրկին գերակշռել են վերը 

նշված անվակիրները: Այստեղ առավելագույն թվաքանակ և տեսակների 

առավելագույն քանակ է գրանցվել սեպտեմբերին:  

AW-004 (Դարբ գետի վերին հոսանք) դիտակետում առավելագույն թվաքանակ 

և տեսակային բազմազանություն է գրանցվել հուլիս ամսին, իսկ մայիսին՝ 

օրգանիզմները բացակայել են: Այս դիտակետում ևս գերակշռել է Euchlanis dilatata 

Ehrenberg β- մեզոսապրոբ տեսակը:  

AW-006 (Դարբ գետ ստորին հոսանք) դիտակետում մայիս և հուլիս ամիսներին 

զոոպլանկտոնային օրգանիզմներ չեն գրանցվել, իսկ սեպտեմբերին գրանցվել են 

թիոտանիների նաուպլիալ փուլեր, ինչպես նաև Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 β- α- 

մեզոսապրոբ տեսակը:  

Այսպիսով՝զոոպլանկտոնային համակեցությունների ուսումնասիրությունների 

ընթացքում պարզ դարձավ, որ դիտակետերում հիմնականում β-մեզոսապրոբ 

պայմաններ են: Առավելագույն տեսակային բազմազանությամբ աչքի է ընկել 
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Կեչուտի ջրամբարը, որտեղ գրանցվել էին նաև օլիգոտրոֆ պայմանների ինդիկատոր 

օրգանիզմների առավելագույն թվաքանակ:  

 

5.1.3. Ֆիտոպլանկտոն 

Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտություններն ընդգրկել են  

մայիս–սեպտեմբեր ժամանակահատվածը: Նմուշառումը կատարվել է Որոտան և 

Արփա գետերի ջրհավաք ավազանում տեղակայված մոնիթորինգային 

հետազոտությունների համար ընտրված 11 դիտակետերից:  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ֆիտոպլանկտոնային  

համակեցությունը  ձևավորվել է երեք հիմնական խմբերի պատկանող` դիատոմային, 

կապտականաչ և կանաչ,  ջրիմուռներից: Դեղնականաչ ջրիմուռներից արձանագրվել 

են առանձին տաքսոններ միայն մայիս ամսվա  նմուշներում: Ֆիտոպլանկտոնում 

դրանց դերը եղել է երկրորդական:   

Հետազոտված ժամանակահատվածում ֆիտոպլանկտոնային 

համակեցությունում ըստ քանակական և որակական ցուցանիշների դոմինանտել են 

դիատոմային ջրիմուռները (նկ.1ա,բ), սուբդոմինանտել են` կապտականաչ 

ջրիմուռները: Կանաչ ջրիմուռները ոչ միշտ են հայտնաբերվել պլանկտոնում և ոչ 

բոլոր դիտակետերում են հայտնաբերվել: Կանաչ ջրիմուռների առավելագույն 

քանակական արժեքները գրանցվել են սեպտեմբերին, երբ նրանք ֆիտոպլանկտոնում 

զբաղեցրել են սուբդոմինանտ դիրք: 

Դիատոմային ջրիմուռներից հիմնականում հանդիպել են` Fragilaria crotonensis, 

Melosira granulata, Cyclotella comta, Stephanodiscus astraea, Surirella ovata, Cymbella 

prostrata, Ceratoneis arcus, Diatomella balforiana, Diatoma vulgare, Nitzshia linearis, 

Asterionella formosa, Pinnularia viridis, Amphora ovalis, Rhoicosphenia curvata, Aulacoseira 

granulata-ն և Navicula սեռին պատկանող տեսակներ: Դիատոմային  ջրիմուռների 

առավելագույն քանակական ցուցանիշներն արձանագրվել են  սեպտեմբերին. 

թվաքանակը կազմել է 4  948 000 բջ/լ, իսկ կենսազանգվածը`  21.8 գ/մ3: Նվազագույն 

արժեքները գրանցվել են հուլիսին, ըստ թվաքանակի  կազմելով 4 000 բջ/լ, իսկ ըստ 

կենսազանգվածի` 0.02 գ/մ3 (նկ.2,3): 

Դիատոմային ջրիմուռների առավելագույն քանակական  ցուցանիշները, 

գրանցվել են սեպտեմբեր ամսվա նմուշներում, առավելագույն 

կենսաբազմազանությունը դիտվել է մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին:  

Սուբդոմինանտ խմբի` կապտականաչ ջրիմուռների առավելագույն 

ցուցանիշները գրանցվել են հուլիսին, կազմելով ըստ թվաքանակի 316 000  բջ/լ, իսկ 

ըստ կենսազանգվածի   2 գ/մ3: Թվաքանակի նվազագույն արժեք` 4 000 բջ/լ դիտվել է 

մայիսին, իսկ նվազագույն  կենսազանգված` 0.01գ/մ3` հուլիսին: Հիմնական 

տեսակները պատկանել են հետևյալ սեռերին`Aphanothece, Microcystis, Phormidium, 

Spiruluna, Aphanizomenon (նկ.2,3):  

Կանաչ ջրիմուռների խմբում գերակայել են` Oocystis, Ankistrodesmus, 

Coelastrum, Characiopsis, Scenedesmus սեռերին պատկանող տեսակները: 
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Առավելագույն և նվազագույն  քանակական արժեքները գրանցվել են սեպտեմբերին, 

կազմելով 408 000 բջ/լ` ըստ թվաքանակի  և  2 գ/մ3` ըստ  կենսազագվածի: 

Նվազագույն արժեքներն եղել են ՝ 4 000 բջ/լ և  0.003 գ/մ3 , համապատասխանաբար 

(նկ. 2, 3):  

Ուսումնասիրված շրջանում ֆիտոպլանկտոնի կազմի մեջ հայտնաբերվել է 

դեղնականաչ ջրիմուռներից՝ Tribonema vulgare տեսակը, որը հանդիպել է միայն 

մայիսին, կազմելով ըստ թվաքանակի 4 000-40 000 բջ/լ:  

Համակեցության կազմի մեջ գրանցված հիմնական տեսակները հանդիսանում 

են աղտոտվածության ինդիկատորներ, հիմնականում դրանք  β-մեզոսապրոբ 

տեսակներ են, ինչը  համապասխանում է ջրերի  միջին աղտոտվածության 

ցուցանիշներին: 

 Ֆիտոպլանկտոնի կազմում Հայաստանի էնդեմիկներ կամ Կարմիր գրքում 

ըմդգրկված տեսակներ չկան: 

. 

 

 

 

ա. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 1. Ֆիտոպլանկտոնային ջրիմուռների առանձին խմբերի մասնաբաժինը 

ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունում (ա. ըստ թվաքանակի, բ. ըստ 

կենսազանգվածի) 
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Նկ. 2. Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության միջին թվաքանակի 

դինամիկան ըստ դիտակետերի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 3. Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության միջին կենսազանգվածի     

դինամիկան ըստ կենսազանգվածի 
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Աղյուսակ. Ջրի որակի գնահատում ըստ դիտակետերում գրանցված 

ֆիտոպլանկտոնի կենսազագվածի (գ/մ3 ) միջին ցուցանիշների:  

 

Դիտակետեր Ֆիտոպլանկտոն 

կենսազանգվ. գ/մ3 

Ջրի որակ 

  Դաս  Կարգ 

1.Կեչուտ Արփայի կեչուտ 

լցվելու տեղը (AWJ-004) 

8.4 կեղտոտ առավել  կեղտոտ 

2.Կեչուտ պլատինա  

(AWJ  005) 

0.6 մաքուր շատ մաքուր 

3.Կեչուտ ջրանցք (AWj 006) 3 աղտոտված չափավոր 

աղտոտված 

4.Արփա (1) հուշարձանի 

մոտ (AW 010) 

6.6 աղտոտված ուժեղ աղտոտված 

5. Արփա (2) (AW 009) 4.5 աղտոտված ուժեղ աղտոտված 

6.Գնդեվազի լիճ  (AW 042) 0.6 մաքուր շատ մաքուր 

7.(Waste-Damp) Դատարկ 

ապարների լց. (AW 030)   

2.2 աղտոտված չափավոր 

աղտոտված 

8.Որոտան կամուրջ 

 (AW 001)   

1.7 բավարար  

մաքուր 

թույլ աղտոտված 

9.Որոտան մինչև 

Սպանդարյան լցվելը  

(AW 003)   

1.3 բավարար  

մաքուր 

համեմատաբար 

մաքուր 

10.Դարբ (1) ջրաբաժանի մոտ 

(AW 004)   

2.8 աղտոտված միջին աղտոտված 

11. Դարբ (2) ջրաբաժանի 

(AW 006)   

1 մաքուր համեմատաբար 

մաքուր 

 

 

Այսպիսով`  

Արփա և Որոտան գետերի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

ֆիտոպլանկտոնի կազմի մեջ ընդգրկվել են երեք հիմնական խմբերին պատկանող 

ջրիմուռներ`դիատոմային, կապտականաչ, կանաչ: Մայիսին պլանկտոնի կազմի մեջ 

եղել է դեղնականաչ ջրիմուռների մեկ տեսակ` Tribonema vulgare-ն, որի դերը 

ֆիտոպլանկտոնի քանակական և որակական ցուցանիշներում եղել է աննշան: 

Կապտականաչ ջրիմուռների առկայությունը և դրանց կազմում հիմնականում 

տոքսիկ տեսակների գերակայումը վկայում է օրգանական աղտոտվածության մասին: 

Ըստ ֆիտոպլանկտոնային համակեցության քանակական (թվաքանակ, 

կենսազանգված) արժեքների առավել աղտոտված են հետևյալ դիտակետերը՝ Կեչուտ 
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Արփայի կեչուտ լցվելու տեղը (AWJ-004), Կեչուտ ջրանցք (AWj 006), Արփա (2) (AW 

009), Արփա (1) հուշարձանի մոտ (AW 010) 

Ֆիտոպլանկտոնում հայտնաբերված հիմնական տեսակներն եղել են β-

մեզոսապրոբ, ինչը համապատասխանում է ջրերի աղտոտվածության միջին 

մակարդակին:  

Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության կենսազանգվածի ցուցանիշներից ելնելով, 

դիտակետերի ջրի որակը փոփոխվել է մաքուրից-կեղտոտ, համեմատաբար 

մաքուրից մինչև ուժեղ աղտոտված սահմաններում: 

 

5.1.4. Մակրոֆիտներ 

Մակրոֆիտները համարվում են գետային հիդրոէկոհամակարգերի հիմնական 

պրոդուցենտները:  Ֆոտոսինթեզի ընթացքում նրանք ոչ միայն սինթեզում են 

օրգանական նյութ, այլև շրջակա միջավայրին տալիս են թթվածին, յուրացնելով 

հանքային նյութերը նպաստում են հիդրոհամակարգի ինքնամաքրմանը: 

Ջրաճահճային բույսերը հանդիսանում են կեր և բնակատեղի մի շարք ջրային 

անողնաշարների, ջրլող թռչունների և ձկների համար: Մակրոֆիտների 

բուսուտներում ձևավորվում են ջերմաստիճանային և այլ բարենպաստ պայմաններ, 

ինչը նպաստում է կենդանիների աճին և բազմացմանը: Մակրոֆիտների 

մացառուտներում գրանցվել են շուրջ100 տեսակ բուսասեր խեցգետնակերպեր: Մեկ 

բույսի վրա, մասնավորապես շերեփախոտի, հաշվարկված են մոտ 4000 

խեցգետնակերպեր (Ломакина,1980)[1]: Ոչ պակաս նշանակություն ունեն և մյուս 

ջրասույզ մակրոֆիտները: Բյուրատերևուկով սնվում են 53 տեսակ ջրային 

կենդանիներ, եղջրատերևով՝ 42, մատիտեղով՝ 29, ջրոսպով՝ 24, թավաթևերի շատ 

տեսակներ հիմնականում սնվում են   ջրագորտնուկով, բյուրատերևուկով, բոշխերով, 

որձախոտով և այլ տեսակներով (Пашкевич, Юдин, 1978)[2]: 

Մակրոֆիտների ուսումնասիրությունները կատարվել են 2013 թ. մայիս-

սեպտեմբեր ամիսներին: Որպես փորձանմուշ ծառայել են Որոտան, Արփա և Դարբ 

գետերի 10 դիտակետերից վերցված բուսանմուշները: Դաշտային և լաբորատոր 

աշխատանքների ժամանակ օգտագործվել են ջրային բուսականության 

ուսումնասիրության համընդհանուր ճանաչում ունեցող մեթոդներ: 

Հետազոտությունների համար յուրաքանչյուր դիտակետում ընտրվել է մոտ 100մ2 

տարածք, նմուշառումը կատարվել է 6-7 անգամյա կրկնությամբ: Անզեն աչքով 

որոշվել է մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը և տվյալ դիտակետի գերիշխող 

տեսակը: Հավաքված բուսանմուշները լվանալուց, սերտաճումներից մաքրելուց հետո 

տեսակավորվել են և կատարվել է էկոլոգիական և կարգաբանական դասակարգում 

(Белавской А.П. 1977, Катанской В.М., 1981)[3,4]:  

Այնուհետև որոշվել է տեսակի դիմացկունության աստիճանը, 

սապրոբայնությունը, նրա տնտեսական նշանակությունը, Հայաստանի և ԲՊՄՄ 

Կարմիր գրքերում նրանց գրանցված լինելու կամ չլինելու փաստը: 
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Կեչուտի ջրամբար (AWJ004)  

Արփա գետը Կեչուտի ջրամբար լցվելու հատված: Ջուրը ափից ետ էր քաշվել 

մոտ 3-5 մ-ով, որի արդունքում ջրամբարի շուրջն առաջացել էին գերխոնավ 

տարածքներ (նկ.1): Մակրոֆիտների  պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 35%: 

 

 
 

Նկ.1. Կեչուտի ջրամբար, Արփա գետի լցվելու հատված 

 

Ջրամբարի այս հատվածում գերիշխել է  Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch 

տեսակը, որը գերադասում է տղմային կամ տղմավազային բնահող: Տեսակի 

պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է ուսումնասիրվող դիտակետի մակրոֆիտների 25%-ը: 

Գրանցվել են նաև Potamogeton crispus L. և Lemna minor L. տեսակները: Ափերի մոտ 

տեղ-տեղ բացահայտվել են Cladophora glomerata L. տեսակի կուտակումներ: Նշված 

տեսակները համարվում են օրգանական աղտոտվածության կենսաբացահայտիչներ: 

 

Կեչուտի ջրամբար, ամբարտակ(AWJ005) 

Այս հատվածում (նկ. 2) պատկերն այլ էր, այստեղ գերիշխել է Potamogeton 

perfoliatus L. տեսակը, որն առաջացրել է մոնոդոմինանտ ասոցիացիա: Պրոեկտիվ 

ծածկույթը կազմել է 50%: Potamogeton perfoliatus L.-ը գերադասում է տղմային բնահող 

և իր հերթին նպաստում է ջրամբարի տղմակալմանը: 
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Նկ. 2. Կեչուտի ջրամբար, ամբարտակ  

 

 

Արփա գետ, վերին(AW010) և ստորին(AW009) հոսանքներ 

Արփա գետի վերին և ստորին հոսանքներում նույնպես գերիշխել է Batrachium 

trichophyllum (Chaix) Bosch տեսակը (նկ. 3, 4), վերին հոսանքում նրա պրոեկտիվ 

ծածկույթը կազմել է 5%, իսկ ստորինում` 60%: Ստորին հոսանքում սուբդոմինանտ 

տեսակ է հանդիսացել Lemna minor –ը (նկ. 5), որը վկայում է օրգանական նյութի 

գերակայության մասին: 

Ուսումնասիրվող երկու դիտակետերի ափերը պատված էին խոտաբույսերով: 

 

 
 

Նկ. 3. Արփա գետ, վերին հոսանք 
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Նկ. 4. Արփա գետ, ստորին հոսանք 

 

 

 

 
 

Նկ. 5. Արփա գետ, ստորին հոսանք 
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Որոտան գետի վտակ, թափոնների լցակույտ(АW030) 

Որոտանի այս փոքր վտակում, որի լայնությունը կազմել է 1-1.5մ, գերակայում 

էր Fontinalis antipyretica Hedw. (նկ. 6) տեսակը, որի պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 

20%: Այն օլիգոսապրոբ տեսակ է և բնակվում է հիմնականում սառը ջրերում: Այս 

դիտակետում սուբդոմինանտ է հանդիսացել Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch 

(նկ. 7)  տեսակը: 

 

 

Նկ. 6. Որոտան գետի վտակ 

 

 

 

 
Նկ. 7. Որոտան գետի վտակ 
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Ուսումնասիրվող տարածքի ամբողջ մակրոֆիտային ծածկույթը կազմել է 40%: 

Ձախ և աջ ափերը անկանոն կտրտված էին և ամբողջովին ծածկված բոշխերով և այլ 

խոտաբույսերով: 

  

Որոտան(AW001) 

Որոտան գետի այս հատվածում մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել 

է 40%, գերիշխել է  Batrachium trichophyllum տեսակը: Ափերը ծածկված էին բոշխերի 

խիտ բուսուտներով:  

 

Որոտան(AW015) 

Մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 55%, դոմինանտել է 

Batrachium trichophyllum (նկ. 8) տեսակը, իսկ սուբդոմինանտ Lemna minor տեսակը: 

Ափերը պատված էին խոտաբույսերով: 

 

 
Նկ. 8. Որոտան (AW015) 

 

Որոտան գետի Սպանդարյան ջրանցք լցվելու հատված (AW003) 

Այս դիտակետում նույնպես գերիշխել է Batrachium trichophyllum տեսակը: 

Մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 30%: Գետն  այստեղ առաջացրել էր 

բազմաթիվ սահանքներ, որի հետևանքով ջրի հոսքի արագությունը մեծ էր: Ափերը 

քարքարոտ էին և պատված բոշխերով և այլ խոտաբույսերով: 

 

Դարբ գետ 

Դարբ գետի ուսումնասիրվող երկու դիտակետերում էլ իսկական 

հիդրոֆիտներ չեն գրանցվել, սակայն ափամերձ գոտին հարուստ է բոշխերով, եղեգի 

մացառուտներով և այլ խոտաբույսերով (նկ. 9, 10): 
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   Նկ. 9. Դարբ (AW006) 

 

 

 

      
Նկ.10.  Դարբ գետ (AW006) 

 

Այսպիսով` Որոտան և Արփա, գետերում բացահայտվել է իսկական 

հիդրոֆիտներից 6 տեսակ, որոնք ըստ սապրոբայնության լինելով β-մեզոսապրոբ, 

կարող են գոյատևել բավարար կամ քիչ օրգանական նյութով ջրերում, որտեղ սակայն 

թթվածնի կոնցենտրացիան պետք է մեծ լինի: Այսպիսի ջրերում ջրաքիմիական և 

ջրաֆիզիկական ցուցանիշները գտնվում են թույլատրելի նորմաների սահմաններում, 

սակայն ցուցանիշների մի փոքր փոփոխությունները կարող են անմիջականորեն 

ազդել հիդրոէկոհամակարգի վրա [5]:  
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(խմբի ղեկավար` կ.գ.թ. Է.Ղուկասյան) 

 

 

 

 

5.2. Ձկնաբանական հետազոտություններ  

 

Ձկնաբանական հետազոտություններն իրականացվել են 2013 թ. մայիս-

սեպտեմբեր ամիսներին: Ուսումնասիրվել է 12 դիտակետերի ձկնաշխարհը` ձկների 

տեսակային կազմը, պոպուլյացիայի չափատարիքային և սեռական կառուցվածքը, 

ձկների հասունացման ստադիան, սննդառության առանձնահատկությունները և 

այլն:  

Նյութ և մեթոդ: Ձկների որսը կատարվել է ձեռնաթոռի միջոցով և ֆիքսվել 

ֆորմալինի 4%-անոց լուծույթով: Ձեռնաթոռի մակերեսը 8,65 մ² է, ցանցի 

վանդակների մակերեսը` 1,5x1,5 սմ², իսկ գրպանների հատվածում` 1x1 սմ²: 

Ուսումնասիրությունների ժամանակ  Դարբ գետ, Ուղեձոր գյուղի մոտ, փոքր ՀԷԿ-ի 

ջրբաժանից վերև դիտակետում ձուկ չի հայտնաբերվել: Ջրբաժանի բարձրությունը 

2,5մ է, թեքությունը` 45 աստիճան: Ջրբաժանի հատվածից ջրի մի մասն 

օգտագործվում է ոռոգման նպատակով, իսկ մյուս մասը գնում է ՀԷԿ (նկ. 1): 

Դիտարկման հատվածից 1000 մ հեռավորության վրա գետի հոսքին հակառակ 

գտնվում է անանցանելի ջրվեժ (նկ. 2): 2013 թ. մայիս 2-ին իրականացված 

գիտարշավի ժամանակ 1-ին դիտակետում` Արփա գետ, Զառիթափ գյուղի կամրջի 

մոտ ձեռնաթոռի մեկ նետումով որսվել է տառեխիկի 32 առանձնյակ և բեղլուի 1 

առանձնյակ (նկ. 3): 3-րդ դիտակետում` Դարբ գետ, Ուղեձոր գյուղի մոտ, փոքր ՀԷԿ-ի 

ջրբաժանից ներքև որսվել է տառեխիկի 1 առանձնյակ: 4-րդ դիտակետում` Որոտան 

գետ, ստորին հոսանք, կամրջի մոտ որսվել է կարմրախայտի 3 առանձնյակ և 



 98 

տառեխիկի 7 առանձնյակ: Կամրջի տակ գոյություն ունի 4 մ բարձրությամբ 

արգելապատնեշ (նկ. 4): 5-րդ դիտակետում` Կեչուտի ջրամբարի ափամերձ 

հատվածից որսվել է տառեխիկի 2, կողակի 5, ամուրյան չեբաչոկի 10 և արծաթափայլ 

լճածածանի 1 առանձնյակ: 

 

 
Նկար 1. Դարբ գետ, ջրբաժանից ներքև 

 

     
Նկար 2.  Դարբ գետ, Ուղեձոր գյուղից ներքև  բնական ջրվեժ  
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Նկար 3. Արփա գետ, Զառիթափ գյուղի կամրջի մոտ 

 

 
Նկար 4. Որոտանի ստորին հոսանք, ճանապարհի մոտ 

 

2013 թ. մայիս 27-28-ին իրականացված գիտարշավի ժամանակ Արփա (1) (նկ. 

5), Որորտան կամրջի մոտ, Դարբ գետ (1) և (2), դիտակետերում ձուկ չի 

հայտնաբերվել գետերի վարար լինելու պատճառով: Կեչուտի ջրատարում ևս ոչ մի 
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ձկնատեսակ չի հայտնաբերվել, որը պայմանավորված է անբավարար 

կենսապայմանների առկայությամբ: Արփա (2) դիտակետում` գետի համեմատաբար 

ավելի լայն հատվածում, որտեղ ջրի հոսքի արագությունը համեմատաբար դանդաղ է, 

ուսումնասիրությունների ժամանակ նշված հատվածից որսվել է տառեխիկի 40 

առանձնյակ: Այս դիտակետում 10 մ2 մակերեսից որսվել է տառեխիկի 11 առանձնյակ: 

Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջրամբար (նկ. 6) լցվելու հատվածում ձկների 

սակավության հավանական պատճառը գետի վարար լինելն էր: Քանի որ Գնդևազի 

լճի սնուցումը ձնհալոցքային է և ամռանը գրեթե ամբողջությամբ չորանում է 

(ցամաքում է) այստեղ ձկների կայուն պոպուլյացիա ձևավորվել չի կարող: 

 

 
Նկար 5. Արփա (1) հուշարձանի մոտ 

 

 

2013 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին իրականացված գիտարշավների 

ժամանակ Կեչուտի ջրատար (AWJ 006), Կեչուտի ամբարտակ (AWJ 005), Գնդևազի 

լիճ (AW 042), Որոտանի վտակ, թափոնների լցման կետ (AW 030) և Դարբ 1 - 

ջրբաժանի մոտ (AW 004) դիտակետերում ոչ մի ձկնատեսակ չի հայտնաբերվել: 

Որոտան գետ, կամրջի մոտ (AW 001) դիտակետում որսվել է կարմրախայտի 3 

առանձնյակ; Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջրամբար թափվող հատված (AW 

003) դիտակետում` արծաթափայլ լճածածանի 2 առանձնյակ, հայկական տառեխիկի 
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Նկար 6. Սպանդարյանի ջրամբար 

 

1 առանձնյակ և կարմրախայտի 1 առանձնյակ; Դարբ 2 - ճանապարհի մոտ (AW 006) 

դիտակետում` հայկական տառեխիկի 3 առանձնյակ; Արփա 2 - կամրջի մոտ (AW 

009) դիտակետում` հայկական տառեխիկի 19 առանձնյակ և անդրկովկայսան 

սպիտակաձկան 2 առանձնյակ; Արփա 1 - հուշարձանի մոտ (AW 010) դիտակետում`  

հայկական տառեխիկի 22 առանձնյակ,  անդրկովկայսան սպիտակաձկան 2 

առանձնյակ, քուռի բեղլուի 8 առանձնյակ և կարմրախայտի 2 առանձնյակ; Կեչուտի 

ջրամբար (AWJ 004) դիտակետում` հայկական տառեխիկի 42 առանձնյակ և Որոտան 

գետ, ՀԷԿ-ից հետո (AW 015) դիտակետում` կարմրախայտի 1 առանձնյակ: 

Կատարվել է ձկների ձևաչափական ցուցանիշների վերլուծություն և 

սննդառության ուսումնասիրություն: Որոշվել են ձկների ձևաչափական 

ցուցանիշները՝ երկարությունը (L-ընդհանուր և l-մինչև թեփուկային ծածկի վերջը),  

զանգվածը (G- ընդհանուր և g-փորոտիքը հեռացված), բտվածության գործակիցը 

(ըստ Ֆուլտոնի, ըստ Կլարկի) և տարիքը, վերջինս որոշվել է թեփուկների միջոցով 

(Брюзгин, 1969; Моисеев и др., 1981; Никольский, 1974; Правдин, 1966; Чугунова, 1959): 

Ձկների աղեստամոքսային տրակտի պարունակության մշակումն 

իրականացվել է ջրակենսաբանության մեջ ընդունված մեթոդներով (Руководство…, 

1961; Методическое пособие, 1974): Տրակտի պարունակության քանակական և 

որակական վերլուծությունն իրականացվել է բոլոր բաժիններում:  

 Արդյունքների քննարկում: Հետազոտությունների ժամանակահատվածում 

հայտնաբերված ձկնային հանրույթի տեսակային բազմազանությունը ներկայացված 

է աղյուսակ 1-ում:  Ձկնային հանրույթի տեսակային աղքատությամբ աչքի է ընկել 

Դարբ գետը, որտեղ գրանցվել է մեկ ձկնատեսակ` հայկական տառեխիկը, որը 

հանդիպել է աննշան քանակով (նկ. 7): 
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Նկար 7. Տառեխիկ  Alburnoides bipunctatus armeniensis, Dadikyan, 1972  

 

Աղյուսակ 1.  

Հետազոտությունների ժամանակահատվածում ձկնային հանրույթի տեսակային 

կազմը 

Դիտակետ 
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1 Կեչուտի ջրամբար + + - + + - - 

2 Կեչուտի ամբարտակ - - - - - - - 

3 Կեչուտի ջրատար - - - - - - - 

4 Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ  + - + - - + + 

5 Արփա գետ (2), կամրջի մոտ  + - - - - - + 

6 Գնդևազի լիճ - - - - - - - 

7 
Waste Damp - Դատարկ ապարների 

լցման կետ 
- - - - - - 

- 

8 Որոտան գետ, կամրջի մոտ - - - - - + - 

9 
Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի 

ջր. թափվող հատված 
+ - - - + + 

- 

10 Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո - - - - - + - 

11 Դարբ (1), ջրբաժանի մոտ + - - - - - - 

12 Դարբ (2), ճանապարհի մոտ + - - - - - - 

  

Համեմատաբար մեծ քանակով  տառեխիկներ են որսվել Կեչուտի ջրամբարից և 

Արփա գետից: Կենսաբանական վերլուծության ենթարկված տառեխիկների 

ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 2-ում:  

Հայկական տառեխիկների բտվածության ցուցանիշի նվազագույն արժեքը 

գրանցվել է Որոտան գետից` մինչև Սպանդարյան ջրամբար թափվող հատվածից 

որսված տառեխիկների մոտ, իսկ բտվածության առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել 
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է Դարբ գետի տառեխիկների մոտ: Սնման ինտենսիվությունը բարձր է եղել նաև 

Արփա գետի տառեխիկների մոտ (աղ. 3): 

 

Աղյուսակ 2. 

Տարբեր դիտակետերի տառեխիկների ձևաչափական ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 
n 

Կեչուտի ջրամբար 6,6-12,1 5,85-24,30 44 

Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ 8,0-10,8 5,10-17,55 22 

Արփա գետ (2), կամրջի մոտ  4,5-11,5 0,95-29,55 59 

Որոտան գետ մինչև Սպանդարյանի ջր. թափվող 

հատված 
4,4-12,2 0,80-25,05 9 

Դարբ (1), ջրբաժանի մոտ 10,2 16,60 1 

Դարբ (2), ճանապարհի մոտ 8,8-9,9 9,65-11,90 3 

 

Կեչուտի ջրամբարից որսված տառեխիկի 42 առանձնյակից  8-ը վարակված 

էին Ligulidae  ընտանիքին պատկանող Ligula intestinalis տեսակի մակաբույծ որդերով 

(նկ. 8, 9):  

 

 

 
 

Նկար 8. Ligula intestinalis տեսակի մակաբույծով վարակված տառեխիկը  (Alburnoides 

bipunctatus armeniensis, Dadikyan, 1972)  
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Նկար 9. Կեչուտի ջրամբար 

 

 

 

Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր դիտակետերում տառեխիկների 

սննդառությունը: Պարզվել է, որ Արփա գետ (2), կամրջի մոտ դիտակետում 

տառեխիկի կերի բաղադրիչներ են հանդիսացել բզզան մոծակի թրթուրները 

(Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), գարունիկի թրթուրները 

(Plecoptera), միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), կողալողեր (Gammaridae), հասուն 

միջատներ, օղակավոր որդեր: Կերի հիմնական բաղադրիչ են կազմել թավաթևերի 

թրթուրները (Trichoptera) և օղակավոր որդերը: Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ  

դիտակետում տառեխիկները սնվել են թելանման ջրիմուռներով և թավաթևերի 

թրթուրներով (Trichoptera): Կեչուտի ջրամբար դիտակետում տառեխիկի կերի 

բաղադրիչ են կազմել թելանման ջրիմուռները, թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), 

բզզան մոծակի թրթուրները (Chironomidae) և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera): 

Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր դիտակետերում տառեխիկի մոտ սեռերի 

հարաբերությունը: Պարզվել է, որ Կեչուտի ջրամբար դիտակետում սեռերի 

հարաբեղությունը եղել է 1♀: 4♂, Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ  դիտակետում` 

1♀: 3♂, Արփա գետ (2), կամրջի մոտ դիտակետում`1♀: 4♂, Որոտան գետի մինչև 

Սպանդարյան ջրամբար թափվող հատվածում`2♀: 1♂, Դարբ (2), ճանապարհի մոտ  

դիտակետում` 1♀: 2♂, իսկ Դարբ (1), ջրբաժանի մոտ դիտակետում հանդիպել  է 1 ♀ 

առանձնյակ: 

Համեմատաբար մեծ թվաքանակով կարմրախայտ` 7 առանձնյակ, որսվել է 

Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջր. թափվող հատվածը դիտակետից, իսկ 

ընդամենը մեկ առանձնյակ է որսվել Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո ընկած դիտակետից 

(նկ.10): Կենսաբանական վերլուծության ենթարկված կարմրախայտերի 

ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 4-ում: 
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Աղյուսակ 3. 

Ձկների բտվածության և սնման ինտենսիվության ցուցանիշները 

Ձկնատեսակ Դիտակետ 

Բտվածության ցուցանիշ 

Ս
տ

ա
մ

ո
ք

ս
ի

 

լց
վ

ա
ծո

ւթ
յա

ն
 

ի
ն

դ
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, 
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/ o

o
o
 

Ս
ն
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ի
ն

տ
ե

ն
ս

ի
վ
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ւթ

յո
ւն

ը
, 

o
/ o

o
o
 

n 

Ըստ 

Ֆուլտոնի 

Ըստ 

Կլարկի 

Ամուրյան 

չեբաչոկ 
Կեչուտի ջրամբար 1,81 1,48 - - 10 

Կողակ Կեչուտի ջրամբար 1,76 1,44 - - 5 

Տառեխիկ 

Կեչուտի ջրամբար 2,13 1,75 0-92 0-191 46 

Արփա գետ (1), 

հուշարձանի մոտ  
2,25 1,83 35-184 135-288 22 

Արփա գետ (2), կամրջի 

մոտ  
2,24 1,81 0-236 0-320 59 

Որոտան գետ մինչև 

Սպանդարյանի ջր. 

թափվող հատված 

2,05 1,28 - - 9 

Դարբ (1), ջրբաժանի 

մոտ 
2,52 1,91 - - 1 

Դարբ (2), ճանապարհի 

մոտ 
2,24 1,90 0 0 3 

Կարմրախատ 

Արփա գետ (1), 

հուշարձանի մոտ 
1,37 1,22 48-55 155-183 2 

Որոտան գետ, կամրջի 

մոտ 
1,42 1,29 1-3 1-48 3 

Որոտան գետ, մինչև 

Սպանդարյանի ջր. 

թափվող հատված 

1,30 1,13 116-462 142-562 7 

Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից 

հետո 
1,36 1,23 18 47 1 

Քուռի բեղլու 
Արփա գետ (1), 

հուշարձանի մոտ 
1,91 1,62 37-118 187-456 8 

Անդրկովկա-

սյան սպիտակա-

ձուկ 

Արփա գետ (1), 

հուշարձանի մոտ  
1,27 1,09 49-103 171-287 2 

Արփա գետ (2), կամրջի 

մոտ  
1,37 1,21 0 - 2 

Արծաթափայլ 

լճածածան 

Կեչուտի ջրամբար 3,55 2,67 - - 1 

Որոտան գետ, մինչև 

Սպանդարյանի ջր. 

թափվող հատված 

2,88 2,54 - - 2 

Ամուրյան 

չեբաչոկ 
Կեչուտի ջրամբար 1,81 1,48 0 0 10 

Քուռի կողակ Կեչուտի ջրամբար 1,76 1,44 - - 5 
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Աղյուսակ 4. 

Տարբեր դիտակետերի կարմրախայտերի ձևաչափական ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 
n 

Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ 14,3-16,0 36,40-47,20 2 

Որոտան գետ, կամրջի մոտ 10,5-11,8 14,45-20,80 3 

Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջր. թափվող 

հատված 
4,4-16,4 0,80-56,30 7 

Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո 14,0 29,90 1 

 

 

  
 

Նկար 10. Կարմրախայտ (Salmo trutta fario, Linnaeus 1758) 

 

Տարբեր դիտակետերից որսված կարմրախայտների բտվածության ցուցանիշի 

նվազագույն և սնման ինտենսիվության առավելագույն արժեքները գրանցվել են 

Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջր. թափվող հատվածը դիտակետից որսված 

կարմրախյտների մոտ, իսկ առավելագույն և սնման ինտենսիվության նվազագույն 

արժեքները` Որոտան գետ, կամրջի մոտ դիտակետից որսված կարմրախայտների 

մոտ (աղ. 3): 

Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր դիտակետերում կարմրախայտների 

սննդառությունը: Պարզվել է, Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջր. թափվող 

հատվածը դիտակետում կարմրախայտերի կերի բաղադրիչ են հանդիսացել բզզան 

մոծակի թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), 

միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae), գարունիկի 

թրթուրները (Plecoptera) և օղակավոր որդերը; Որոտան գետ, կամրջի մոտ 

դիտակետում` բզզան մոծակի թրթուրները (Chironomidae), մլակի թրթուրները 

(Simuliidae) և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera); Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո 

դիտակետում` բզզան մոծակի թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները 

(Trichoptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae) և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera); 
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Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ դիտակետում` թավաթևերի թրթուրները 

(Trichoptera), բզեզները (Coleoptera), երկփեղկ փափկամարմինները (Bivalvia), 

գարունիկի թրթուրները (Plecoptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae), միօրյակի 

թրթուրները (Ephemeroptera) և ցամաքային միջատ: Բացի այս վերջին դիտակետի 

կարմրախայտի աղեստամոքսային տրակտից հայտնաբերվել են նաև մակաբույծ կլոր 

որդեր (Nematoda): 

Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր դիտակետերում կարմրախայտի մոտ սեռերի 

հարաբերությունն և տարիքային կազմը: Որոտան գետ, կամրջի մոտ դիտակետում 

որսվել է 2 էգ (2+ և 3+ տարեկան) և 1 juv առանձնյակ; Որոտան գետ, մինչև 

Սպանդարյանի ջր. թափվող հատվածը դիտակետում` 4♀:1♂:2juv (0+, 2+, 3+  և 4+ 

տարեկան), Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ  դիտակետում  հանդիպել  է  2♀ (4+ 

տարեկան) առանձնյակ, իսկ Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո դիտակետում` 1 ♂ 

առանձնյակ, 3+ տարեկան: 

Քուռի բեղլու առանձնյակներ որսվել են միայն Արփա գետ (1), հուշարձանի 

մոտ դիտակետից (նկ. 11): Բեղլուների ձևաչափական ցուցանիշները բերված են 

աղյուսակ 5-ում, իսկ բտվածության և սնման ինտենսիվության ցուցանիշները` 

աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ 5. 

Արփա գետի քուռի բեղլուների ձևաչափական ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 

Տարիքը Սեռը 
n 

Արփա գետ (1), հուշարձանի 

մոտ 
8,3-14,9 6,55-38,90 

1+, 2+, 

3+ 

♂ 
8 

 

 
Նկար 11. Քուռի բեղլու (Barbus lacerta cury, De Filippi 1865) 
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Ուսումնասիրվել է նաև Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ  դիտակետում  քուռի 

բեղլուի սննդառությունը: Քուռի բեղլուի կերի կազմում հայտնաբերվել են բզզան 

մոծակի թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), 

միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae) և թելանման 

ջրիմուռները: Բեղլուների աղեստամոքսային տրակտում բացի կերի բաղադրիչներից 

առկա են եղել մակաբույծ որդեր: 

Անդրկովկասյան սպիտակաձկան առանձնյակներ հետազոտվող 

դիտակետերից որսվել են միայն Արփա գետից` Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ և  

Արփա գետ (2), կամրջի մոտ դիտակետերից (նկ. 12): Յուրաքանչյուր դիտակետից 

որսվել է անդրկովկասյան սպիտակաձկան 2-ական առանձնյակ: Կենսաբանական 

վերլուծության ենթարկված սպիտակաձկների ձևաչափական ցուցանիշները բերված 

են աղյուսակ 6-ում: Սպիտակաձկների բտվածության ցուցանիշների առավելագույն 

մեծությունները գրանցվել են Արփա գետ (2), կամրջի մոտ դիտակետի ձկների մոտ 

(աղ. 3): 

Աղյուսակ 6. 

Տարբեր դիտակետերի անդրկովկասյան սպիտակաձկների ձևաչափական 

ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 

Տարիքը Սեռը 
n 

Արփա գետ (1), հուշարձանի 

մոտ 
10,5-10,8 8,65-8,70 

3+ ♂ 
2 

Արփա գետ (2), կամրջի մոտ 10,7-11,3 9,60-12,90 3+, 4+ ♀, ♂ 2 

 

 
Նկար 12. Անդրկովկասյան սպիտակաձուկ  

(Alburnus alburnus hohenackeri, Kessler 1877) 

 

Ուսումնասիրվել է նաև անդրկովկասյան սպիտակաձկների  սննդառությունը: 

Քանի որ Արփա գետ (2), կամրջի մոտ դիտակետի սպիտակաձկների 

աղեստամոքսային տրակտը եղել է դատարկ` սնման ինտենսիվության արժեքը եղել է 

0 Օ/ՕՕՕ, հետևաբար ուսումնասիրվել է միայն Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ 

դիտակետի սպիակաձկների աղեստամոքսային տրակտի պարունակությունը: 
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Պարզվել է, որ Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ դիտակետում անդրկովկասյան 

սպիտակաձկների կերի բաղադրիչ են կազմել բզզան մոծակի թրթուրները 

(Chironomidae) և թելանման ջրիմուռները:  

Ուսումնասիրությունների ժամանակահատվածում արծաթափայլ լճածածանի 

առանձնյակներ որսվել են Կեչուտի ջրամբար և Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի 

ջր. թափվող հատվածը դիտակետերից (նկ. 13): Կենսաբանական վերլուծության 

ենթարկված լճածածանների ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 7-

ում, իսկ բտվածության ցուցանիշները` աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ 7. 

Տարբեր դիտակետերի արծաթափայլ լճածածանների ձևաչափական ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 

Տարիքը Սեռը 
n 

Կեչուտի ջրամբար 4,7 1,80 0+ juv 1 

Որոտան գետ, մինչև 

Սպանդարյանի ջր. թափվող 

հատված 

11,8-20,0 100,90-114,15 5+ ♂ 2 

 

 
Նկար 13. Արծաթափայլ լճածածան (Carassius auratus gibelio, Bloch 1783) 

 

Ամուրյան չեբաչոկի առանձնյակներ  հայտնաբերվել  են միայն Կեչուտի 

ջրամբարում (նկ. 14): Բոլոր չեբաչոկները ներկայացված են եղել արու 

առանձնյակներով, որոնց աղիքային տրակտը եղել է դատարկ, ինչը կապված է 
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բազմացման շրջանի հետ: Սեռական արգասիքները գտնվել են հասունացման IV-V 

փուլերում (աղ. 3, 8):  

Աղյուսակ 8. 

Կեչուտի ջրամբարի ամուրյան չեբաչոկի ձևաչափական ցուցանիշները 

 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 

Տարիքը Սեռը 
n 

Կեչուտի ջրամբար 8,0-9,6 5,30-9,15 3+, 4+ ♂ 10 

 

 
Նկար 14. Ամուրյան չեբաչոկ (Pseudorasbora parva, Temminck Et Schlegel 1846) 

Կեչուտի ջրամբարից որսվել է կողակի հինգ առանձնյակ (նկ. 15): 

Կենսաբանական վերլուծության ենթարկված կողակների ձևաչափական 

ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 9-ում, իսկ բտվածության ցուցանիշները` 

աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ 9. 

Կեչուտի ջրամբարի կողակների ձևաչափական ցուցանիշները 

Դիտակետ 
L (min-max), 

սմ 

G (min-max), 

գ 

Տարիքը Սեռը 
n 

Կեչուտի ջրամբար 15,3-19,0 42,5-72,6 3+, 4+ ♂ 5 

 

 
Նկար 15. Քուռի կողակ (Capoeta capoeta, Giildenstadt 1772) 

Այսպիսով` 2013 թ. մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին իարականացված գիտարշավների 

ժամանակ նախատեսված 12 դիտակետերից չորսում` Կեչուտի ջրատար (AWJ 006), 
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Կեչուտի ամբարտակ (AWJ 005), Գնդևազի լիճ (AW 042) և Որոտանի վտակ, 

թափոնների լցման կետ (AW 030) ոչ մի ձկնատեսակ չի հայտնաբերվել: Դարբ գետում 

որսվել են միայն տառեխիկի առանձնյակներ, որոնք հանդիպել են աննշան 

քանակներով: Համեմատաբար բարձր է եղել ձկնային հանրույթի տեսակային 

բազմազանությունը Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ (AW 010) և Կեչուտի ջրամբար 

(AWJ 004) դիտակետերում: Կարմրախայտի առանձնյակներ գրանցվել են միայն 

Արփա գետ (1), հուշարձանի մոտ (AW 010), Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջր. 

թափվող հատվածը (AW 003), Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո (AW 015) և Որոտան գետ, 

կամրջի մոտ (AW 001) դիտակետերում:  

 

 

 
Որոտան գետ կամրջի մոտ 
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Արփա կամրջի մոտ 

 

 

 

 
Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո, Կարմրախայտ  

(Salmo trutta fario, Linnaeus 1758) 
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Ընդհանուր եզրակացություններ և առաջարկություններ 
 

Համաձայն ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի, կատարվել է Ամուլսարի 

հանքավայրի և հարակից տարածքների ֆաունայի առանձին խմբերի 

ուսումնասիրություն, դրանց արդի վիճակի  գնահատում:  

Ուսումնասիրությունների շրջանում հայտնաբերվել են անողնաշար և 

ողնաշարավոր կենդանիների բնապահպանական առանձնահատուկ արժեք  

ներկայացնող տեսակներ՝  ՀՀ Կարմիր գրքում, ԲՊՄՄ (IUCN) ցուցակում, Բերնի 

Կոնվենցիայի Հավելված 2-ում գրանցված, ինչպես նաև Հայաստանի, Անդրկովկասի և 

Կովկասի տարածաշրջանի էնդեմիկ տեսակներ և ենթատեսակներ: 

Վերը նշված կենդանիների մեծ մասը հայտնաբերվել է հանքավայրի 

շահագործման համար նախատեսված բուն տարածքի սահմանագծում կամ դրանից 

դուրս և չունեն նեղ՝ միայն այս տեղանքի հետ կապված ապրելավայրեր: 

Հանքարդյունաբերության նպատակով Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման 

ընթացքում, սկսած սկզբնական էտապից ընդհուպ մինչև ամբողջ հզորության 

անցնելը, նրա ողջ տարածքում կարող են տեղի ունենալ այնպիսի փոփոխություններ, 

որոնք կհանգեցնեն կենսաբազմազանության որակական և քանակական 

փոփոխությունների: 

Հետևանքների մեղմացման հիմնական միջոց նախ և առաջ կհանդիսանա 

նախատեսված շինարարական աշխատանքների ողջ կոմպլեքսի ստույգ կատարումը, 

ինչը թույլ կտա նվազագույնի հասցնել քայքայվող տարածքների մակերեսը և 

հնարավորինս պահպանել բնական համալիրները  և առանձին տեղամասերը:  

Գտնում ենք, որ եթե շինարարական աշխատանքներում հաշվի առնվի և 

օգտագործվի նաև միջազգային փորձը՝ կառուցապատման ժամանակ իրականացվեն 

համապատասխան բնապահպանական միջոցառումներ և առանձին նախագծեր, 

ապա հնարավոր կլինի մեղմել այդ աշխատանքների բացասական ազդեցությունը: 

Նշված միջազգային հաջող փորձ է համարվում որոշ տեսակների, օրինակ՝ 

սողունների վերաբնակեցումը: Հավաքը և վերաբնակեցումը պետք է իրականացվի 

մասնագետների կողմից համապատասխան ժամանակահատվածում և անվնաս 

մեթոդներով, հետագայում իրականացնելով նաև մոնիտորինգ` նոր պայմաններում 

վերաբնակեցրած տեսակների հարմարողականությունը գնահատելու համար:  

Խիստ անհրաժեշտ է նաև արդյունահանման պոլիգոնում և նրա անմիջական 

մոտակայքում՝ հարակից տարածքներում, իրականացնել առավել վտանգված 

տեսակների վիճակի մշտական մոնիտորինգ՝ շինարարական աշխատանքների 

ավարտից հետո և շահագործման ընթացում: Հաշվի առնելով կենդանական 

աշխարհի փոխկապակցվածությունը՝ անհրաժեշտ է իրականացնել ինչպես 

ողնաշարավոր (կաթնասուններ, թռչուններ, սողուններ, երկկենցաղներ) և 

անողնաշար կենդանիների, այնպես էլ հիդրոբիոնտների ու ջրային 

էկոհամակարգերի մոնիտորինգ, քանի որ տվյալ տարածքով հոսում են երկու  

գետերի բազմաթիվ վտակներ: 


