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տեխնոլոգիայով ոսկու կորզում: Ծրագիրը պատկանում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ (Լիդիան)
ընկերությանը և շահագործվում է Հայաստանում նրա դուստր ձեռնարկության՝ Գեոթիմ
ՓԲԸ-ի կողմից: 2013թ. կազմված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների
գնահատման փաստաթղթում ներառվել էին 2013թ. գարնանն ու աշնանը իրականացված
գիշատիչ և այլ թռչունների հետազոտությունների, ինչպես նաև Ծրագրի հնարավոր
ազդակիր տարածքում բազմացող թռչունների պոպուլյացիաների վերաբերյալ տվյալները:
Ծրագրի կույտային տարրալվացման հրապարակի առաջարկվող նոր տեղամասի
հնարավոր հետևանքները գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ էր 2014թ. գարնանն
իրականացնել բնադրող թռչունների լրացուցիչ հետազոտություն: Հատուկ ուշադրություն
էր դարձվում ԿՏՀ նոր տեղամասի մոտ բազմացող, միջազգային մակարդակով վտանգի
տակ գտնվող տեսակի՝ Գիշանգղի վրա: Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է 2014թ.
գարնանն իրականացված հետազոտության արդյունքները:
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1 Նախաբան
Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդի պատվերով Թրեուիք Ինվայրնմենթալ Քընսալթնթս
ընկերությունը երկու փորձագետների հանձնարարել էր 2014թ. գարնանն իրականացնել
թռչնաբանական հետազոտություն Հայաստանում՝ Ամուլսար լեռան վրա և դրա
շրջակայքում: Այս հետազոտությունը կատարվել է ի լրումն 2013թ. իրականացված
թռչնաբանական հետազոտութանը և կենտրոնացած էր հիմնականում՝
- Կույտային տարրալվացման հարթակի առաջարկվող նոր տեղամասի (Տեղամաս 28)
վրա, և
- Արշակից մոտավորապես 1 կմ դեպի հարավ՝ անանուն գագաթի հարավում լեռնային
լիճը շրջապատող ժայռոտ գոգավորության վրա, որը հանդիսանում է անձեռնմխելի
տարածք հանքի շահագործման աշխատանքների և դրանց հետ կապված
տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:
Ներկայումս Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունը վերանայում է 2012թ. սեպտեմբերին
կազմված տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փաստաթուղթը, թարմացնում հանքի
ենթակառուցվածքների հատակագիծը՝ ներառելով կույտային տարրալվացման հարթակի
նոր տեղադիրքը և հանքի հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու նպատակով
ինժեներատեխնիկական
տարբերակները:
Բնապահպանական
տեսանկյունից
ենթակառուցվածքների նոր տեղադիրքը անհրաժեշտություն է առաջացնում պարզելու
կենսաբազմազանությանն առնչվող ռիսկերի և հնարավորությունների կառավարման
համար հավանական հետևանքները: Բացի այդ, 2013թ. աշնանը կատարված
թռչնաբանական հետազոտության վերաբերյալ հաշվետվության հիման վրա առաջարկվեց
Ամուլսարի տարածքում Գիշանգղերի ավելի հանգամանալից ուսումնասիրություն
կատարել: Սա միջազգային մակարդակով վտանգված տեսակ է, որի սնվելու
առանձահատկություններն ու գետնի մակերևույթի օգտագործումը 2013թ. գարնանն ու
աշնանը իրականացված հետազոտություններից հետո դեռևս հստակ չէ: Այս նպատակով
վերը
նշված
երկու
ենթատարածքներում
իրականացվել
են
դաշտային
ուսումնասիրություններ, ինչպես 2013թ. գարնանն էր: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել
ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների վրա (Աղասյան և Քալաշյան, 2010թ.) և շատ
մոտ տարածությունից դիտարկվել էր տեղաբնակ Գիշանգղերի զույգը:
Հետազոտությունը կատարվել է 2013թ. նույն թռչնաբանների՝ Փիթեր Ադրիանսի (Բելգիա)
և Մարթին Ուիքսթրոմի (Շվեդիա) կողմից՝ սերտ համագործակցելով Հայաստանի
թռչունների պահպանման միության անդամներ Անդրանիկ Գյոնջյանի, Էդո Ղասաբյանի,
Լյուբա Բալյանի և Ծովինար Հովհաննիսյանի հետ: Սույն հաշվետվությունը կազմել է
Փիթեր Ադրիանսը (Բելգիա) և այն ստուգվել Ջո Թրեուիքի կողմից:
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2 Մեթոդաբանություն
Երկու ենթատարածքներում բնադրող թռչունների վերաբերյալ տվյալները հավաքվել են
քարտեզագրման եղանակով հետազոտության միջոցով: 2013թ. արդյունքների հետ
համեմատելու նպատակով
օգտագործվել է 2013թ. գարնանը կիրառված նույն
մեթոդաբանությունը: Գիշանգղերի տեղաբնակ զույգի մշտադիտարկման նպատակով
նրանց բնի տարածքի մոտ տեղադրվել էր դիտակետ՝ պանորամային տեսարանով:

2.1 Քարտեզագրման եղանակով հետազոտություն
Մայիսի 24-ից հունիսի 2-ը և հունիսի 6-8 ընկած ժամանակահատվածում
ենթատարածքներում իրականացվել էին ամենօրյա դիտարկումներ՝ նպատակ ունենալով
գրանցել առկա բոլոր թռչնատեսակներին և նրանց (բազմացման) գործողությունները:
Դրանք գրանցվում էին տետրադների կտրվածքով, այսինքն՝ քարտեզի ցանցի վրա 2 x 2 կմ
քառակուսիներով: Երկու ենթատարածքները ընդգրկում էին Ամուլսարի արևմուտքում
(Տեղամաս 28) B5, B6, B7, C5 և C6 տետրադները, ինչպես նաև F7, F8, G7 և G8 տետրադները
լեռնազանգվածի հարավում (անձեռնմխելի տարածք) – տես Նկ. 1: Թռչնաբանները
յուրաքանչյուր տետրադ այցելում էին առնվազն երկու անգամ՝ երկու այցելությունների
միջև նվազագույնը երեք օր ընդմիջումով: Շատ տետրադներ առնվազն մեկ այցելություն
էր կատարվում լուսաբացից հետո, երբ որ թռչունների ակտիվությունը հասնում էր
գագաթնակետին: Այցելությունները մշտապես կատարվել են ոտքով, խաչաձև՝ ընդգրկելով
յուրաքանչյուր քառակուսում առկա բոլոր տեսակի կենսամիջավայրերը: Բացի այդ,
Մարգահավերի դիտարկման նպատակով թռչնաբանները մի գիշեր մեքենայով պտույտ են
կատարել B5, B6 և C5 տետրադներով:
Թռչնատեսակների բազմացման կարգավիճակը որոշվել է Բրիտանիայի թռչնաբանության
հիմնադրամի 2007-2011թթ.1
թռչունների քարտեզի պարզեցված և քիչ փոփոխված
տարբերակում, տես Աղյուսակ 1:

Աղյուսակ
1.
Բազմացման
հետազոտության չափանիշները

կարգավիճակը

որոշելու

համար

Չբնադրող
Տարածքի վրայով թռչող տեսակներ
Տեսակներ, որոնք նկատվել են, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք նկատվել են չվելիս

1

http://www.bto.org/volunteer-surveys/birdatlas/taking-part/breeding-evidence
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օգտագործված

Տեսակներ որոնք նկատվել են, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք ամառն անցկացնում են տարածքում,
բնադրող չեն
Հնարավոր բնադրող
Բնադրման հարմար կենսամիջավայրում բազմացման սեզոնին նկատված տեսակներ
Բազմացման համար հարմար կենսամիջավայրում դայլայլող արու
Ենթադրվող բազմացում
Բազմացման սեզոնին բնադրման հարմար կենսամիջավայրում նկատված թռչունի մի զույգ
Մշտական տարածք. թռչունների՝ տարածքային վարքագծի դրսևորում շաբաթվա երկու տարբեր օրերին նույն
տարածքում
Հավանական բնի տարածք այցելող թռչուն
Հասուն թռչունների անհանգիստ պահվածք կամ կռնչոցներ
Բույն հյուսելը կամ փորելը
Սիրահետում և կտղուցում հավանական բազմացման կենսամիջավայրում կամ դրա մոտ
Հստակ բազմացում
Բույն հյուսելը
Հասուն թռչունները մտնում և ելնում են բնի տարածքից՝ զբաղված բույնի առկայությունը վկայող
հանգամանքներում
Նոր փետրավորված ձագեր (բնային տեսակներ) կամ խավոտ ձագեր (բնախույս տեսակներ)
Հասուն թռչունը տանում է արտաթորանքի պարկը կամ ձագերի համար կեր է բերում
Բույն, որտեղ կան ձվեր կամ ձագեր

Եղանակը որոշակի բարդություններ առաջացրեց հետազոտության համար: Շատ հաճախ,
հատկապես կեսօրին և ուշ երեկոյան լինում էին ուժեղ ամպրոպներ: Ամպրոպների
պատճառով թռչնաբանները ստիպված եղան դադարեցնել մեքենայով գիշերային պտույտը
և հետաձգել առավոտյան իրականացվող մեկ դիտարկում:
Անհրաժեշտ է նշել, որ 2013թ. գարնանը B6 և B7 քառակուսիները թռչնաբանական
հետազոտության մեջ ներառված չէին, քանի որ դրանք հանքարդյունահանման լիցենզիոն
տարածքի սահմաններից դուրս էին գտնվում, իսկ B5, C6, G8 և որոշ չափով F8 և G7
քառակուսիները մասամբ էին ընդգրկված: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ հանգամանքը
2014թ.-ի տվյալները 2013թ. գարնան տվյալների հետ համեմատելիս:
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Նկ. 1
2014թ. գարնանն
իրականացված
թռչնաբանական
հետազոտության
ընթացքում
հետազոտված
տետրադները՝
ցույց տալով
Գիշանգղի
դիտակետը
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2.2 Գիշանգղի մշտադիտարկում
Գնդեվազ գյուղից հարավ-արևմուտք, Արփայի կիրճում բնադրող տեղաբնակ Գիշանգղերի
զույգի թռիչքի ուղիները և սնվելու տարածքները ուսումնասիրելու նպատակով կիրճի
վերին մասում, բնին մոտ (Նկ.-1) տեղադրել էինք դիտակետ՝ բոլոր կողմերից
պանորամային տեսարանով: Այստեղից ոչ միայն բնի տարածքն էր լավ երևում, այլ նաև
կույտային տարրալվացման նոր տեղամասը, ինչպես նաև արևելքում դեպի Ամուլսարի
լեռնազանգված տանող ամբողջ ուղին- տես Նկ.2: Հզոր հեռադիտակների օգնությամբ մի
քանի մղոն հեռավորության վրա մենք հետևում էինք հասուն թռչուններին, որոնք բնից
դուրս էին թռչում և սկսում կեր փնտրել: Դիտակետն օգտագործվել է հունիսի 3-ից 5-ը ,
հետո նորից հունիսի 11-ից 20-ը, ամեն օր հիմնականում ժամը 10:00-ից (երբ օդի
ջերմաստիճանը սկսում էր բարձրանալ՝ ապահովելով տաք օդային հոսանքներ
թռչունների ճախրանքի համար) մինչև ժամը 17:00 կամ 18:00: Երբ դիտակետից հասուն
թռչուն էր նկատվում, մենք գրանցում էինք, թե ինչ է այն անում , ինչ ուղղությամբ է թռչում
(կողմնացույցի օգնությամբ) և ինչքան ժամանակ է ծախսում կոնկրետ տարածքում
(օրինակ՝ յուրաքանչյուր հետազոտվող տետրադում): Ինչպես նաև մենք փորձում էինք
որոշել, թե թռչունը ինչ որս էր բերում իր բույնը: Բույնը դիտակետից չէր երևում, քանի որ
դուրս ցցված ժայռը փակում էր տեսադաշտը: Այն գտնվում էր ժայռի խորշում և տեսանելի
կլիներ կիրճի շատ ներքևի մասից: Ինչևէ, մենք հեշտությամբ տեսնում էինք հասուն
թռչուններին բնի վրայով թռչելիս և բույն մտնելիս: Ընդհանրապես, դաշտում հնարավոր չէ
որոշել Գիշանգղերի սեռը (Ֆորսման 1999թ.), հասուն առանձնյակների փետուրները
հաճախ կեղտոտվում են` առաջացնելով եզակի նախշեր: Անշուշտ, մենք կարող ենք
բազմաթիվ տարբերություններ գտնել երկու հասուն առանձնյակների միջև, որը
հնարավորություն էր տալիս մեզ տարբերակել նրանց նույնիսկ մեծ հեռավորության վրա
թռչելիս – տես Նկ.3: Հունիսի 13-ին մենք ականատես եղանք թռչունների զուգավորմանը,
ինչը օգնեց որոշել յուրաքանչյուր թռչնի սեռը: Թռչուններն ավելի քիչ երևակայություն
ունեն, քան մարդիկ. արուն միշտ վերևից է...
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ԱՄՈՒԼՍԱՐ
ԳՆԴԵՎԱԶ
Բույն

Կույտային
տարրալվացման
հրապարակի տեղամաս

Արփայի կիրճ
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Նկ. 2
Գիշանգղերի
դիտակետ–
դեպի
հյուսիսարևմուտք
երևում է
անգղի բնի
տարածքը

Վառ սև բծեր

Թույլ սև բծեր

Սպիտակավուն
թիակները
Շագանակագույն
Թիակները և թևերի
բացվածքը

Նկ. 3. 2014թ. գարնանը Արփայի կիրճում բազմացող Գիշանգղի հասուն արուի (ձախից) և հասուն էգի (աջից) տարբերությունը (ըստ փետրավորության գույնի)
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3 Արդյունքներ
3.1 Քարտեզագրման եղանակով հետազոտություն
Ինը հետազոտական տետրադներում արձանագրվել է ընդհանուր առմամբ 102
թռչնատեսակ: Ստորև Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է այդ թռչնատեսակների ցանկը,
նրանցից յուրաքանչյուրի միջազգային և ազգային մակարդակով վտանգվածության
կարգավիճակը, ինչպես նաև նրանց բազմացման նշաներն ըստ տետրադների: Նշված 102
տեսակներից 16-ը գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում, իսկ մեկը միջազգային
մակարդակով վտանգված տեսակ է:

Աղյուսակ 2
2014թ. գարնանը հետազոտական տետրադներում գրանցված թռչնատեսակների ցանկը,
միջազգային և ազգային մակարդակով նրանց հազվագյուտության կարգավիճակը. թավ
տառատեսակով նշված են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները, կարմիր տառատեսակով
նշված են ԲՊՄՄ Կարմիր
Ցուցակում գրանցված թռչնատեսակները (այսինքն՝միջազգային
մակարդակով վտանգի տակ գտնվող տեսակ): Յուրաքանչյուր տեսակի բազմացումը ցույց է տրված
ըստ տետրադների. X = առկա (առանց բազմացման նշանների), Հն. =հնարավոր բազմացում , Ենթ. =
ենթադրվող բազմացում, Հստ. = հստակ բազմացում:
Հայերեն անվանումը
Ալպիական նրբագեղիկ
Սպիտակափոր
մանգաղաթևիկ

Լատիներեն անվանումը

B5

B6

B7

C5

C6

Prunella collaris
Tachymarptis melba

F7

F8

Հն.
x

X

x

x

Ենթ.

Հստ.

Հստ.

Հայկական սևագլուխ
չքչքան

Saxicola maurus armenicus

Ասիակական կարմրաթև
ոսպնուկ

Rhodopechys sanguineus

Գյուղական ծիծեռնակ

Hirundo rustica

Ճուռականման շահրիկ

Sylvia nisoria

Ոսկեգույն մեղվակեր

Merops apiaster

Երկբծավոր արտույտ

Melanocorypha bimaculata

Սևուկ կարմրատուտ

Phoenicurus ochruros

Հստ.

Սովորական կաչաղակ

Pica pica

Հն.

Սևախայթ քարաթռչնակ

Oenanthe hispanica
(melanoleuca)

Հն.

Ենթ.

Հստ.

Սևագլուխ դրախտապան

Emberiza melanocephala

Հն.

Ենթ.

Հն.

Կապույտ քարակեռնեխ

Monticola solitarius

Հն.

Հստ.

Հն.

Հն.

Գաճաճ արծիվ

Hieraaetus pennatus

Ենթ.

Հստ.

x

x

Վայրի հնդկահավ (Ուլար)

Tetraogallus caspius

Հն.

X

G7

G8

Հստ.

Ենթ.

Հն.

Ենթ.

Ենթ.

Հն.

X
Ենթ.

Ենթ.

Հստ.

x
Հն.

Հստ.

x
Հն.
x
Հն.
Ենթ.
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Հն.
Հն.

x

Հայերեն անվանումը

Լատիներեն անվանումը

B5

Լայնապոչ եղեգնաթռչնակ

Cettia cetti

Հն.

Ամուրիկ

Fringilla coelebs

Հն.

Քարակաքավ

Alectoris Քարակաքավ

Ենթ.

Օղակավոր տատրակ

Streptopelia decaocto

Հն.

Մեծ ճուռակ

Buteo buteo (menetriesi)

Սովորական կկու
Սովորական հողմավար
բազե

Cuculus canorus

Ենթ.

Falco tinnunculus

x

Լոր

Coturnix coturnix

Հն.

Սև ագռավ

Corvus corax

B6
Հն.

B7
Հն.

C5

C6

Ենթ.

Հն.

Ենթ.

x

Հստ.

Հն.

Ենթ.

Հն.

Հն.

Հն.
X

Ենթ.

Հստ.

Հն.

Սովորական սարյակ

Sturnus vulgaris

Սև մանգաղաթև

Apus apus

Հն.

X

Մոխրագույն շահրիկ

Sylvia communis

Հն.

Հն.

Անտառային աղավնի

Columba palumbus

Հն.

Կորեկնուկ

Emberiza calandra

Հն.

Հն.

Հն.

Ժայռային մեծ սիտեղ

Sitta tephronota

Ենթ.

Ենթ.

Հն.

Գիշանգղ

Neophron percnopterus

x

X

x

Սև կեռնեխ

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

x

x

Հստ.

Ենթ.

Հն.

Հն.

X

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հստ.

Հն.

Հն.

Ptyonoprogne rupestris

Հստ.

Հն.

Ենթ.

Ենթ.

Պիրոլ

Oriolus oriolus

Հն.

Հստ.

Սպիտակագլուխ անգղ

Gyps fulvus

Հոպոպ
Անտառային
կաչաղակ/Չարդ

Upupa epops

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Garrulus glandarius

Հն.

Հն.

Acanthis cannabina

Ենթ.

Հստ.

Դաշտային արտույտ

Alauda arvensis

Լորաճուռակ

Accipiter nisus

Վիզգցուկ

Jynx torquilla

Կարմրակատար

Carduelis carduelis

Հն.

Կրետակեր

Pernis apivorus

x

Սևագլուխ չքչքան

Saxicola torquatus (rubicola)

Կարմրաճակատ սերինոս

Serinus pusillus

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.
Ենթ.

Ենթ.

Ենթ.

Հն.

Հն.

Հն.

Ենթ.
Ենթ.

Ենթ.

Ենթ.

Հն.
Հն.
Հն.

Հն.

Հն.

x

x

Հն.
Հն.

Հն.

X
Հն.

X
x

Acrocephalus arundinaceus

Ենթ.

Ենթ.

x

X

X
x
Հն.

Փոքր արտույտ

Calandrella brachydactyla

Մոխրագույն կաքավ

Perdix perdix

Լեռնային խաղտտնիկ

Motacilla cinerea

Հստ.

Corvus cornix

Հն.

Մոխրագույն ագռավ

Հն.

x

Կանեփնուկ

Parus major

Հստ.

X

Հն.

Մեծ երաշտահավ

Ենթ.

Հստ.

Հն.

Gallinago media

Հստ.

Հստ.

Turdus merula

Կրկնակտցար

Հն.

Հն.

Ժայռային ծիծեռնակ

Aquila chrysaetos

G8

Հն.

X

Carpodacus erythrinus

Sylvia borin

G7

Ենթ.

Ենթ.

Սովորական ոսպնուկ

Քարարծիվ
Կեռնեխանման
եղեգնաթռչնակ

F8

Հն.

Խայտաբղետ քարակեռնեխ Monticola saxatilis

Այգու շահրիկ

F7

Հստ.

Հն.

Ենթ.
Ենթ.

Ենթ.

x
Հստ.

Հն.

Հն.
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Ենթ.

Հայերեն անվանումը
Եղջրավոր արտույտ

Լատիներեն անվանումը
Eremophila alpestris
(penicillata)

Գառնանգղ

Gypaetus barbatus

B5

B6

B7

C5

C6

Հն.

Սևաճակատ շամփրուկ
Տափաստանային
հողմավար բազե

Lanius minor

Հն.

Փոքր արծիվ

Aquila pomarina

Մորու շահրիկ*

Sylvia curruca
(curruca/althea)

Հն.

Տափաստանային ճուռակ

X

x

Հն.

Ենթ.

Ենթ.

X

Հստ.

Հստ.

Հն.

Հն.

Ենթ.

Հստ.

Հն.

Aegithalos caudatus

Հն.

Հն.

Հստ.

Հն.

Ճահճային եղեգնաթռչնակ

Acrocephalus palustris

Հն.

Հն.

Հն.

Սոսնձակեռնեխ
Մարգագետնային
մկնաճուռակ

Turdus viscivorus

Հն.

Ենթ.

Սովորական այծկիթ

Caprimulgus europaeus

Ցախաքլորաորս

Accipiter gentilis

Քաղաքային ծիծեռնակ

Delichon urbicum

Հստ.

Սովորական քարաթռչնակ

Հստ.

Երգող շահրիկ

Oenanthe oenanthe
Sylvia hortensis
(crassirostris)

Այգու դրախտապան

Emberiza hortulana

Հստ.

Սապսան

Falco peregrinus

Խայտաբղետ նրբագեղիկ

Prunella ocularis

Սովորական շամփրուկ

Lanius collurio

Հստ.

Հստ.

Հստ.

Կարմրակտուց ճայ

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Հստ.

Ենթ.

x

Սպիտակախածի կեռնեխ

Turdus torquatus

Ենթ.

X

x

x

Հստ.

Հստ.

Հստ.

Ենթ.

Ենթ.

Հստ.

Emberiza cia
Petronia petronia

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Ժայռային ճնճղուկ
Վարդագույն սարյակ

Sturnus roseus

Կարմիր բադ

Tadorna ferruginea

Շերտագլուխ
եղեգնաթռչնակ

Acrocephalus
schoenobaenus

Օձակեր արծիվ

Circaetus gallicus

Իսպանական ճնճղուկ

Passer hispaniolensis

Մոխրագույն ճանճորս

Muscicapa striata

Սիրիական փայտփորիկ

Dendrocopos syriacus

Հն.

Դաշտային ձիաթռչնակ

Anthus campestris

Ենթ.

Մարգագետնային չքչքան

Saxicola rubetra

Սպիտակ խաղտտնիկ
Ջրաճնճղուկ

x

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Ենթ.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Ենթ.
Հստ.

Հն.

Sitta neumayer

x

Ենթ.

Հն.

Փոքր ժայռային սիտեղ

Հն.

Հն.
Հն.

Հստ.

Circus aeruginosus

x

Հստ.

Ենթ.

Ճահճաճուռակ

x

Հն.

Հստ.

Anthus spinoletta

x

Հն.

Հստ.

Hippolais languida

x

Ենթ.

Հն.

Լեռնային ձիաթռչնակ

Ենթ.

x

Լեռնային դրախտապան

Դալուկ մորեհավ

Հստ.

Ենթ.

Circus pygargus

Carduelis flavirostris

G8

Հն.

Buteo rufinus

Լեռնային վշասարեկ

Հն.

G7

Հն.

Երկարագի երաշտահավ

Anthus trivialis

F8

x
Հն.

Falco naumanni

Անտառային ձիաթռչնակ

F7

Ենթ.

Հն.

x
X
Հն.

Հն.
x

X

Ենթ.

Ենթ.

Հն.

x

X
X
Հն.
Հստ.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Հստ.

Հն.

Հն.

Ենթ.

Հն.

Հն.

Հստ.

Հստ.

Հն.
Հն.

Ենթ.
X

Հն.

Հստ.

Հն.

Ենթ.

Motacilla alba

Հն.

Հն.

Հն.

Հն.

Cinclus cinclus

Հստ.

Հն.
Ենթ.

Հն.
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Հն.

Հն.

Հայերեն անվանումը

Լատիներեն անվանումը

B5

B6

Հստ.

Հստ.

Սպիտակափող սոխակ

Irania gutturalis

Ձյան ճնճղուկ

Montifringilla nivalis

Գարնանային գեղգեղիկ

Phylloscopus trochilus

Եղնջաթռչնակ

Troglodytes troglodytes

Հն.

Անտառային արտույտ

Lullula arborea

Հն.

B7
Հն.

C5
Հստ.

C6

F7

Հստ.

G7

G8

Հստ.

Ենթ.

Հն.
Ենթ.

X

F8

X

Հն.

Հն.

Հն.

*Նկատվել է Մորու շահրիկի երկու տաքսոն. նրանց մեծ մասը curruca տաքսոն էին (որոշ հեղինակների կողմից
տարածաշրջանում այն համարվում է caucasica), սակայն մենք արձանագրել ենք մի քանի թռչուն. որոնք երգում
էին Կենտրոնական Ասիայի althea տաքսոնի պես:

Աղյուսակ 3-ում ցույց է տրված տեսակների թիվն ըստ տետրադների, Նկ.4-ում՝ բոլոր
տեսակները, իսկ Նկ.5-ում՝ միայն բազմացող տեսակները: Տեսակների բազմազանությունը
զգալիորեն
մեծ է բոլոր արևմտյան քառակուսիներում (Գնդեվազ գյուղի մոտ):
Քառակուսիներից յուրաքանչյուրն ունի կենսամիջավայրերի բազմազանություն, այդ
թվում անտառածածկ հովիտներ, նոսր գիհիներ, ժայռոտ կիրճեր, գյուղատնտեսական
նշանակության փոքր դաշտեր և այլն, ինչով էլ պայմանավորված է հարուստ
թռչնատեսակների գոյությունը, որն էլ հաստատվել էր 2013թ.-ի գարնանը կատարված
հետազոտությամբ: Ամենաշատ աչքի ընկնողը B5 քառակուսին էր, որտեղ գրանցվել էին
ավելի քան 50 տեսակներ՝ բազմացման նշաններով: Սա զարմանալի է, քանի որ այդ
քառակուսու տարածքը հիմնականում ընդգրկում է Գնդեվազ գյուղը: Այնուամենայնիվ,
այն ներառում է նաև Արփայի կիրճի մի մասը (Կարևորագույն թռչնաբանական տարածք),
ձգվելով մինչև դրա արևմտյան եզրը և հարավ – արևելքի անկյունում գտնվող մեկ այլ
կիրճի մի մասը: Միաժամանակ, հարավային չորս քառակուսիներում (Ամուլսարի
հարավային լանջերին) ակնհայտորեն կան ավելի քիչ տեսակներ: Լեռան այս լանջերի
կենսամիջավայրը բավականին աղքատ է, միատեսակ ու կարճ բուսականությամբ և
հարմար է միայն բարձրադիր վայրերին բնորոշ տեսակների համար:

Աղյուսակ 3. Թռչնատեսակների թիվն ըստ տետրադների: Երկրորդ սյունակը ցույց է տալիս
գրանցված թռչունների ընդհանուր թիվը, իսկ երրորդ սյունակը՝ բազմացման նշաններով գրանցված
թռչունների թիվը: Չորրորդ սյունակը ցույց է տալիս Կարմիր Ցուցակում (Հայաստանի) գրանցված
թռչունների թիվը, իսկ վերջին սյունակում նշվում է, թե դրանցից քանիսն են հայտնաբերվել
բազմանալիս:

Տետրադ Տեսակ
B5
56
B6
59
B7
53
C5
47
C6
45
F7
17
F8
22

Կարմիր
Ցուցակ
Բազմացող (բոլորը)
51
48
45
37
38
13
19

Կարմիր Ցուցակ
(բազմացող)
4
6
9
5
4
3
1

16
Թռչնաբանական հետազոտություն, Ամուլսար, գարուն, 2014թ.
2014թ. հուլիս

4
4
6
1
3
0
0

G7
G8

27
18

20
17

5
1

0
0

Կարմիր Ցուցակում գրանցված թռչնատեսակների թիվն ըստ տետրադների նույնպես
ներկայացված է նշված աղյուսակում: B7 քառակուսին ամենից շատ աչքի ընկնողն էր.
Կարմիր ցուցակում գրանցված վեց տեսակներ հայտնաբերվել են բազմանալիս: B5-ում և
B6-ում առկա էր չորսական տեսակ: Չնայած Ամուլսարի հարավում քառակուսիների
տարածքն օգտագործվում էր Կարմիր Ցուցակում գրանցված մի շարք տեսակների կողմից
(օրինակ՝Տափաստանային հողմավար բազեները տարածքն օգտագործում էին սնվելիս),
բազմացման որևէ նշան չի նկատվել: 2013թ. գարնանը ուսումնասիրվող ամբողջ
տարածքում մեկ քառակուսում արձանագրվել է Կարմիր Ցուցակում գրանցված մեկից ոչ
ավելի թռչնատեսակ: Հնարավոր է, որ կատարվել է թերի հաշվարկ, օրինակ՝ Կարմիր
Ցուցակում գրանցված մեկ այլ տեսակ՝ Ժայռային մեծ սիտեղը, գրանցվել է, բայց անհայտ
պատճառներով հաշվետվությունից դուրս է մնացել: Նկ.6-ում ցույց է տրված Կարմիր
Ցուցակում գրանցված տեսակների առկա առանձնյակների և հնարավոր բազմացող
զույգերի թիվը՝ իրենց ճշգրիտ գտնվելու վայրերով: Արևմտյան քառակուսիների մեծ
մասում առկա էին Կարմիր Ցուցակում գրանցված տեսակներից հինգ բազմացող զույգ, իսկ
B7 և C5 քառակուսիներում՝ չորսական զույգ: Կարմիր Ցուցակում գրանցված տեսակներից
ոչ մի բազմացող զույգ չի նկատվել B6-ում՝ նախատեսվող հանքի ենթակառուցվածքների
տարածքում (օրինակ՝ Կույտային տարրալվացման հարթակ), բայց դրանից դեպի հյուսիս
գրանցվել էր չորս զույգ՝ Ժայռային մեծ սիտեղի մեկ զույգ՝ նախատեսվող կուտակման
ավազանից 150մ դեպի հյուսիս, երեք զույգ Սպիտակափող սոխակ, որոնց բազմացման
ամենամոտ վայրը գտնվում է նախատեսվող կույտային տարրալվացման հարթակից 200մ
դեպի հյուսիս: Նախատեսվող կույտային տարրալվացման հարթակից մոտավորապես
300մ դեպի արևելք նկատված Գաճաճ արծիվների զույգը ամենայն հավանականությամբ
բազմանում էր քիչ հեռու՝ Արփայի կիրճում: Պարզվում է, որ Կարմիր Ցուցակում
գրանցված տեսակների համար կարևոր մի տարածք էր ժայռոտ կիրճը, որը սկսվում է B6-ի
հյուսիս-արևելյան անկյունից անցնելով B5-ի հարավ-արևելյան անկյունը (Գնդեվազ գյուղի
մոտ), այնուհետև C5 քառակուսու հարավով շարունակվում է դեպի արևելք: Այս
տարածքում էին գտնվում Ժայռային մեծ սիտեղի մեկ զույգ և Սպիտափող սոխակի
առնվազն չորս զույգ: 2013թ. գարնանը Կարմիր բադի միայն մեկ զույգ էր բազմանում
այնտեղ:
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Նկ. 4
2014թ. գարնանը
դիտարկված
թռչնատեսակների
թիվը ըստ
տետրադների
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տետրադների
դիտարկված
բազմացող
թռչնատեսակների
թիվը
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Նկ. 6
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Ցուցակում
գրանցված
տեսակների
կետային
տեղադրությունը՝
բազմացման
նշաններով
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4 Գիշանգղի մշտադիտարկում
Դիտակետից 12 օր իրականացված մշտադիտարկման ընթացքում մենք գրանցեցինք
Գիշանգղերի զույգի գործողությունները՝ 10 ժամ 39 րոպե տևողությամբ: Այս ընդհանուր
ժամանակահատվածը չէր ներառում բնում անցկացրած ժամանակը: Աղյուսակ 4-ում ցույց
է տրված գործողությունների տևողությունն ըստ տեղանքի, իսկ Հավելված 1-ում նշված է
գործողությունների ամբողջական գրառումը: Մինչև հունիսի 13-ը միայն արուն էր
ակտիվորեն կեր փնտրում, իսկ էգն իր ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում բնում: Հունիսի
13-ից սկսած երկու ծնողներն էլ ակտիվացան, քանի որ նրանք արդեն ունեին առնվազն
մեկ ձագ, որը ձվից դուրս էր եկել մոտավորապես հունիսի 10-ին:
Աղյուսակ 4. Նկատված հասուն Գիշանգղերի ակտիվության ժամանակը՝ արտահայտված
րոպեներով, ըստ տարածքների՝ <դաշտեր> - Արփայի կիրճի և H42 ճանապարհի միջև ընկած
գյուղատնտեսական ննշանակության դաշտեր, <կիրճ> - Արփայի կիրճ, <դուրս> - Արփայի կիրճից
(ներառյալ <դաշտերից>) դուրս և բոլոր հետազոտական տետրադների սահմաններից դուրս:

Տեղանք
B5
B6
B7
Դաշտ
Կիրճ
Սահմաններից
դուրս
Ընդամենը

Տևողությունը
(րոպե)
33
17
16
43
455
75
639

%
5%
3%
3%
7%
71%
12%

Ակնհայտ է, որ Գիշանգղերի զույգը ժամանակի մեծ մասն (71%) անցկացնում էր Արփայի
կիրճում՝ բնի տարածքի մոտ: Նրանք ակտիվ ժամանակի միայն 10% էին անցկացնում
հետազոտվող տարածքում: Սա նույնիսկ ավելի քիչ է , քան 2013թ.-ին գրանցված 18%-ը:
2014թ.-ի գարնանը թռչունները երեք անգամ են նկատվել հետազոտվող տարածքում՝
գետնի մակերևույթն օգտագործելիս. հունիսի 16-ին ժամը 15:09 արուն կարճ ժամանակով
իջել էր B7 քառակուսու վրա՝ էլեկտրահաղորդման գծերից դեպի հյուսիս, և 37 րոպե անց
իջել էր B6 քառակուսու կենտրոնական մասում՝ միանալով էգին, որն իջել էր մի քիչ հեռու
դեպի արևմուտք՝ B6-ում: Թռչունները ևս յոթ անգամ նկատվել էին հետազոտվող
տարածքի վրայով ճախրելիս, երբեմն բավականին ցածր, սակայն գետնից սնունդ չէին
վերցնում: Միաժամանակ, Արփայի կիրճում կամ մոտակա դաշտերում 26 անգամ
նկատվել են իջնող կամ ճյուղերին թառած թռչուններ: Նկ.7-ում ցույց է տրված գետնի
մակերևույթի օգտագործման վայրերը և դիտարկված թռիչքի ուղիները: Կեր փնտրելիս
հասուն թռչունները նախընտրում էին թռչել Արփայի կիրճի կամ H42 ճանապարհի
վերևում, չնայած չորս անգամ արուն նկատվել է Հերհերի պետական արգելավայրի
սարերով հյուսիսից հյուսիս-արևմուտք թռչելիս:
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Նկ 7.
2014թ.
գարնանը
դիտարկված
Գիշանգղի
զույգի թռիչքի
ուղիներն ու
սնվելու
վայրերը
(գետնի
մակերևույթի
օգտագործումը)
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Ութ անգամ մենք նկատել ենք Գիշանգղերին կեր տանելիս: Սովորաբար նրանք կերը
տանում էին բույն, սակայն հունիսի 3-ի երեկոյան նկատվել էր մի արու, որն Արփայի
կիրճում կես ժամ դաշտամուկ էր ուտում: Բույն տարված որսը (կամ լեշը) ներառում էր
չորս դաշտամուկ, մեկ մուկ և մեկ աքիս (Mustela sp.): Շատ հաճախ նրանք կերը
հայթայթում էին դիտակետից հեռու՝ մեր տեսադաշտից դուրս: Միայն մեկ անգամ մենք
տեսանք մի թռչնի՝ գետնից կեր վերցնելիս, մասնավորապես, հունիսի 5-ին մի արու իջավ
H42 ճանապարհի վրա՝ դիտակետից դեպի արևելք, և մի սատկած մուկ ճանկեց:
Հետազոտվող տետրադներում իջնելիս նկատված հասուն թռչունները Արփայի կիրճ էին
վերադառնում առանց կերի, ուստի կարելի է ենթադրել, որ նրանց սնվելու փորձերը
անհաջող էին անցել: Հունիսի 17-ին և 18-ին ոչ մի թռչուն չէր նկատվել, չնայած ամբողջ օրը
դիտակետում մարդ է եղել: Ենթադրվում է, որ այդ ժամանակ էգը բնում էր, իսկ արուն
ամբողջ օրը դրսում, դիտակետից հեռու, կեր էր փնտրում:
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5 Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ
Գիշանգղից բացի հետազոտական տետրադները օգտագործվել են նաև ազգային
մակարդակով վտանգի տակ գտնվող մի շարք տեսակների կողմից: Ուստի այդ տարածքը
կարող էր կարևոր լինել Հայաստանում այդ տեսակների շարունակական գոյատևման
համար: Այս տեսակների մասին տվյալները ներկայացված է ստորև և կարող է
օգտագործվել Կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման փաստաթղթում: Այս
թռչունների բազմացման տարածքների ճշգրիտ տեղադրությունը ցույց է տրված Նկ. 8-15:

5.1 Կրկնակտցար
Միջազգային կարգավիճակը՝ գրեթե վտանգված
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
(Նկ. 15)
Մայիսի 29-ին Տիգրանեսի գագաթին նկատված մեկ թռչունը ենթադրաբար ուշ չվող թռչուն
էր: Այս տեսակը Հայաստանում չի բազմանում (Ադամյան և Քլեմ, 1997թ.):

5.2 Կարմիր բադ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
(Նկ. 15)
Չնայած 2013թ. գարնանը այս տեսակը նկատվել է C5, F7 և G7 քառակուսիների
տարածքներում բնադրելիս (բազմանալիս), սակայն 2014թ. գարնանը այն գրանցվել է
միայն C5 քառակուսու տարածքում՝ առանց բազմացման նշանների: Միայն մեկ թռչուն է
նկատվել քառակուսու տարածքում՝ ջրամբարի մոտ:

5.3 Գառնանգղ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Առանձին հասուն թռչուններ են նկատվել F7, G7, B6 և B7 քառակուսիների տարածքներում:
Թեպետ B7 քառակուսու տարածքում թռչունն օգտագործում էր գետնի մակերևույթը և այն
նկատվել էր սնվելիս (թռչունը ոսկորը գցում էր ցած՝ քարերի վրա, կոտրում և ուտում
ոսկրածուծը): Անգղերի դիտակետի հյուսիսում՝ Արփայի կիրճում առկա էր մի զույգ:
Մարտին նրանք նկատվել են գիշանգղերի ժայռածերպերում բնադրելիս (Մ. Ղասաբյան,
անձն. մեկն.), սակայն նրանց բազմացման փորձը կարծես անհաջող է եղել, որովհետև
2014թ. գարնանը ոչ մի ձագ չի հայտնաբերվել: Նրանք լքել էին ժայռախորշերը, երբ
գիշանգղերը վերադառնում էին իրենց ձմեռավայրերից:
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Նկ. 8. 2014թ.
գարնանը
նկատված
գառնանգղերի
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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5.4 Սպիտակագլուխ անգղ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Մայիսի 30-ին նկատվել է երկու թռչուն՝ G8 քառակուսու տարածքի վրայով դեպի
արևմուտք թռչելիս: Առանձին թռչուններ նույնպես նկատվել էին գիշանգղերի
դիտակետից: Ուսումնասիրվող տարածքի մոտ ոչ մի տեղ բազմացման որևէ նշան չկար:

5.5 Օձակեր արծիվ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Օձակեր արծիվներ նկատվել են C5, C6, B7 և G7 քառակուսու տարածքներում: Մեկ զույգ
նկատվել է C6 քառակուսու հարավ-արևելյան անկյունում կանաչ հարթավայրի վրա որս
կատարելիս, և, ենթադրաբար նրանք բնադրել էին մոտակայքում: Սարավանի հյուսիսում
և արևմուտքում չորային, քարքարոտ տարածքը հարմար կենսամիջավայր է բազմացման
համար, և այնտեղ չկա սողունների պակաս, որոնք այս թռչունների համար սննդի աղբյուր
են հանդիսանում: Մեկ թռչուն նկատվել էր D6 քառակուսու տարածքում թփի վրա նստած՝
2014թ. գարնանը հետազոտվող քառակուսիների տարածքներից դուրս:
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Նկ. 9
2014թ. գարնանը
նկատված
Օձակեր
արծիվների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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5.6 Մարգագետնային մկնաճուռակ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
[Նկ. 15]
Հունիսի 7-ին միայն մեկ հասուն արու է նկատվել Տիգրանեսի խոտածածկ լանջերին որս
անելիս (քառակուսի F7): Գետնի մակերևույթի օգտագործումը և ուշ ժամանակահատվածը
վկայում էին, որ դա մոտակայքում ինչ-որ տեղ բնադրած թռչուն էր, սակայն չի բացառվում
նաև, որ այն ուշ չվող թռչուն էր:

5.7 Ցախաքլորաորս
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
[Նկ. 15]
Մեկ հասուն թռչուն նկատվել է 20/6-ի վրա՝ C6-ի հարավ-արևելյան մասում հարթավայրի
վրայով թռչելիս: Տարածքը հարմար կենսամիջավայր ունի, և այս տեսակը կլոր տարին
բնակվում է Հայաստանում: Հետևաբար կարելի է հիմնավորել, որ այս թռչունը ավելի շուտ
տեղաբնակ բազմացող թռչուն է, քան չվող:

5.8 Փոքր արծիվ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
[Նկ. 15]
2014թ. գարնանը այս տեսակի թվաքանակը զարմանալիորեն քիչ էր: B7 քառակուսու
տարածքում առկա էր ենթադրվող բազմացող մի զույգ, և մեկ թռչուն նկատվել էր C5-ում
գորտեր որսալիս: Այս թռչնատեսակը նկատվել էր նաև Արփայի կիրճի վերևում՝ անգղերի
դիտակետի հարավում, սակայն դրանք դիտարկումների միակ արդյունքներն էին: 2013թ.
գարնանը հայտնաբերվել էին F7 տետրադում բնադրող (բազմացող) թռչուններ, սակայն
այս տարի նրանք ընդհանրապես բացակայում էին:
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2014թ. հուլիս

5.9 Քարարծիվ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Ինչպես 2013թ. գարնանը, այս տարի գարնանը նույնպես Քարարծիվների առնվազն երկու
զույգ բնադրել էր Արփայի կիրճում. մեկ զույգը առկա էր B5 քառակուսու տարածքում՝
Գնդեվազից դեպի արևմուտք, և մեկ կտղուցող զույգ նկատվել էր անգղերի դիտակետի
հենց հյուսիսում: B6 և C5-ում նկատված առանձին հասուն թռչունները ենթադրաբար
նշված զույգերից էին: Ինչպես նաև մեկ հասուն թռչուն նկատվել էր H42 մայրուղու և B7
քառակուսու միջև ընկած տարածքում՝ հենասյան վրա նստած:
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2014թ. հուլիս

Նկ.10
2014թ. գարնանը
նկատված
Քարարծիվների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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2014թ. հուլիս

5.10 Գաճաճ արծիվ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Ենթադրվում է, որ երկու զույգ բնադրել էին Արփայի կիրճում. մեկը B5-ի տարածքում՝
Գնդեվազից դեպի արևմուտք, իսկ մյուսը B6 արևմտյան եզրի երկայնքով: Առանձին
թռչուններ նկատվել էին C6 և B6-ում որս անելիս, որտեղ մեկը թռչում էր՝ ճանկերում
տանելով օձին: Անգղերի դիտակետի շրջակայքում (ուսումնասիրվող քառակուսիների
սահմաններից դուրս) նկատվել էին նաև առանձին թռչուններ:
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2014թ. հուլիս

Նկ. 11
2014թ. գարնանը
նկատված
Գաճաճ
արծիվների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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2014թ. հուլիս

5.11 Տափաստանային հողմավար բազե
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Չնայած համաշխարհային մակարդակով այս տեսակը վտանգված չէ, սակայն
Հայաստանում այն կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ լիցենզիոն տարածքի
հարավում՝ Գորայք գյուղում է գտնվում երկրում հայտնի բնադրման երկու տեղամասերից
մեկը (մյուսը գտնվում է Սիսիանում): Հաշվարկների համաձայն Հայաստանում բազմացող
պոպուլյացիան կազմում է 20-35 բազմացող զույգ (Ինիգո և Բարով, 2010թ.): Բացի այդ,
2013թ. կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ուսումնասիրվող
տարածքի որոշ հատվածներ կարևոր տարածքներ են հանդիսանում Տափաստանային
հողմավար բազեի սնվելու համար:
Ինչպես 2013թ. գարնանը, այս տարի ևս նկատվել էր Տափաստանային հողմավար
բազեների ամենայն հավանականությամբ 8 զույգից բաղկացած գաղութը, որը գտնվում էր
F8 քառակուսուց դեպի հարավ՝ ռազմական աշտարակի վրա: Այս թռչունները մշտապես
նկատվում էին դեպի քառակուսու տարածք թռչելիս և ետ վերադառնալիս՝ իրենց հետ
տանելով սնունդ (հիմնականում դաշտամուկ) ձագերի համար: Բացի այդ, հունիսի 8-ին
նկատվել էր 8 թռչուն Տիգրանեսի խոտածածկ լանջերին (G7 քառակուսի) որս անելիս, իսկ
հունիսի 19-ին մեկ էգ նկատվել էր Արշակի արևելյան կողմում խոտածածկ լանջերին
(նույնպես G7) որս անելիս: Ակնհայտ է, որ այս փոքր գաղութը Ամուլսարի խոտածածկ
լանջերն օգտագործում է իրենց ձագերի համար դաշտամուկ որսալու նպատակով: Սա
կրկին ցույց է տալիս Ամուլսար լեռնազանգվածի հարավային լանջերի վրա անձեռնմխելի
տարածքի կարևորությունը: Այս հետազոտության մեջ G7-G8 տարածքում ընկած ժայռոտ
գոգավորությունը ներկայացվում է որպես հատուկ կարևոր տարածք, սակայն դրա
շրջակայքում խոտածածք լանջերը նույնպես կարևոր են:
F4 տետրադի (դատարկ ապարների լցակույտի նախկին տեղադիրքը) մոտ ոչ մի
Տափաստանային հողմավար բազե չի նկատվել ի տարբերություն 2013թ. գարնանը
կատարված դիտարկումների: 2013թ. շատ ջանքեր գործադրվեցին F4 քառակուսու մոտ
սնվող և Գորայքի արևելքում՝ հեռուստաաշտարակի վրա գտնվող հիմնական գաղութի
թռչունների միջև կապը հաստատելու համար: Այս նպատակով հետազոտողների մի
խումբ մնացել էր Որոտանի հովտում, սակայն նրանց չհաջողվեց հաստատել հստակ
կապը: Այժմ պարզվում է, որ բավարար ուշադրություն չի դարձվել մյուս՝ ավելի փոքր
գաղութի վրա, որը գտնվում է Գորայքի և Սարալանջի միջև աշտարակի վրա: Չի
բացառվում, որ 2013թ. գարնանը F4 տետրադում կամ դրա մոտ սնվող թռչունների մեծ
մասը այդ փոքր գաղութից էին, և դրանք նույնպես սնվում էին Ամուլսարի լեռնազանգվածի
խոտածածկ տարբեր լանջերի վրա՝ գաղութի և դատարկ ապարների լցակույտի նախկին
տեղամասի միջև ընկած տարածքում:
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Նկ. 12
2014թ. գարնանը
նկատված
Տափաստանային
հողմավար
բազեների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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2014թ. հուլիս

5.12 Սապսան
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
[Նկ. 15]
Մայիսի 27-ին Սապսանների մեկ զույգ նկատվել է B7 տետրադի հարավային մասում որս
անելիս: Այս թռչունները գտնվում էին Արփայի կիրճից 3 կմ հեռավորության վրա, որտեղ
անգղերի դիտակետի հարավում՝ ժայռերի վրա մեկ զույգ բնադրել էր և ունեցել երկու ձագ:
Շատ հնարավոր է, որ B7-ում նկատված զույգը կիրճի նույն զույգն էր. նրանց սնվելու
տարածքը կարող է ձգվել մի քանի մղոն: 2013թ. գարնանը ուսումնասիրվող տարածքի մոտ
որևէ մասում բազմացման հստակ նշաններ չեն արձանագրվել: Սա Հայաստանում
հազվագյուտ բնադրող թռչնատեսակ է (Ադամյան և Քլեմ, 1997թ.):

5.13 Մարգահավ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
[Նկ. 15]
Այս տեսակի (որը գիշերային դայլայլող թռչուն է) գտնվելու ճշգրիտ վայրը պարզելու
նպատակով գիշերը մեքենայով հետազոտական տետրադներով պտույտը արդյունք չտվեց,
չնայած հետազոտողները ուժեղ ամպրոպի պատճառով ստիպած էին դադարեցնել
դիտարկումները: Այնուամենայնիվ, հունիսի 19-ին լուսաբացին մենք հայտնաբերեցինք
մեկ դայլայլող արուի գտնվելու ճշգրիտ վայրը՝ 2013թ. ուսումնասիրվող տարածքի հենց
հյուսիսում: Ավելի կոնկրետ, այն գտնվում էր E2 տետրադում՝ Կեչուտ գյուղի արևելքում:
Հաշվի առնելով ուշ ժամանակահատվածը, սա ավելի շուտ բնադրող թռչուն էր, քան չվող:
2014թ. ուսումնասիրվող տետրադներում այս տեսակի բացակայությունը ընդհանուր
առմամբ անակնկալ չէր: 2013թ. գարնանը այս թռչնատեսակը 9 քառակուսիներից ոչ
մեկում չի արձանագրվել, այն գրանցվել է միայն D6, E3, E8 և F3 տետրադներում:
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5.14 Սպիտակափող սոխակ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ անբավարար տվյալներ
Այս տեսակի թվաքանակն այս տարի ավելի մեծ էր, քան նախորդ տարի: Չնայած 2013թ.
գարնանը քարտեզագրման եղանակով հետազոտության արդյունքում ամբողջ
ուսումնասիրվող տարածքում (35 տետրադ) հայտնաբերվել էր 3 բազմացող զույգ, 2014թ.
գարնանը միայն ինը տետրադներում հայտնաբերվել է ոչ պակաս քան 14 զույգ: Եվս երեք
զույգ հայտնաբերվել է այս տետրադներից դուրս. մեկը D5-ում, մեկը D6-ում, իսկ մյուսը՝
C7-ում:
Ինչպես 2013թ. գարնանն էր, տեղաբաշխումը սահմանափակվում էր Ամուլսարի
տարածաշրջանի արևմտյան մասում: Այստեղ այս տեսակը գտնում է ծառաշատ
հովիտներ, քարքարոտ կիրճեր և հատուկենտ գիհիներ, որոնք բազմացման համար
իդեալական կենսամիջավայր են հանդիսանում: Բազմացող զույգերի թիվն ըստ
տետրադների ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:
Աղյուսակ 5. 2014թ. գարնանը Սպիտակափող սոխակի բազմացող զույգերի թվաքանակն ըստ
հետազոտական տետրադների

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՏԵՏՐԱԴ ԲԱԶՄԱՑՈՂ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԹԻՎԸ
B5

2

B6

3

B7

1

C5

4

C6

4

Պարզվում է, B6, B5 և C5 քառակուսիներով անցնող ժայռոտ կիրճը կարևոր նշանակություն
ունի այս տեսակի համար: Չորս բազմացող զույգ գտնվում էր այս տարածքում 2014թ. և
մեկ զույգ՝ 2013թ.:
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2014թ. հուլիս

Նկ. 13
2014թ. գարնանը
նկատված
Սպիտակափող
սոխակների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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2014թ. հուլիս

5.15 Ժայռային մեծ սիտեղ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
Այս տեսակը հայտնաբերվել է բազմանալիս հետազոտական երեք տետրադներում: Մեկ
դայլայող զույգ առկա էր Արփայի կիրճի վերին լանջերին, Գնդեվազ գյուղի սահմաններից
դուրս (B5), մեկ զույգ հայտնաբերվել է B6-ում՝ ժայռոտ կիրճ մտնող հատվածում (որը
առկա էր նաև 2013թ.), և մեկ դայլայլող զույգ գտնվում էր գլխավոր ճանապարհի մոտ՝ B7-ի
հարավ-արևելյան անկյունում: Բացի այդ, մեկ զբաղեցրած բույն էր հայտնաբերվել
Սարավանի արևմուտքում՝ ճանապարհի երկայնքով (C7 քառակուսի), ինչպես նաև մեկ
ընտանիք կար Արփայի կիրճում՝ անգղերի դիտակետից հյուսիս-արևմուտք:
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2014թ. հուլիս

Նկ. 14
2014թ. գարնանը
նկատված
Ժայռային մեծ
սիտեղների
կետային
տեղադրությունը,
բազմացման
նշաններով
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2014թ. հուլիս

5.16 Իսպանական ճնճղուկ
Միջազգային կարգավիճակը՝ նվազագույն ռիսկային
Կարգավիճակը Հայաստանում՝ խոցելի
(Նկ. 15)

Հունիսի 1-ին մեկ էգ է նկատվել (և տեսանկարահանվել) H42 մայրուղու արևմուտքում՝ B6
տետրադում: Լսվել էր նաև, թե ինչպես էր նա կանչում: Բազմացման որևէ նշան չկար:
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2014թ. հուլիս

Նկ. 15.
2014թ. գարնանը
նկատված՝
Կարմիր գրքում
գրանցված մի
շարք թռչունների
կետային
տեղադրությունը
Վայրի
հնդկահավ
(Ուլար)
Մարգահավ
Ցախաքլորաորս
Կրկնակտցար
Փոքր արծիվ
Մարգագետնային
մկնաճուռակ
Սապսան
Կարմիր բադ
Իսպանական
ճնճղուկ
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2014թ. հուլիս

6 Եզրակացություններ և առաջարկություններ
6.1 Բնադրող թռչուններ
2014թ. գարնանը հայտնաբերվել են մի շարք թռչնատեսակներ, որոնք միջազգային
մակարդակով վտանգված չեն, սակայն Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված են որպես
խոցելի տեսակ՝
հանքարդյունահանման աշխատանքների հավանական ազդակիր
տարածքում բազմանալիս կամ սնվելիս: Գլուխ 5-ում ներկայացված են այս տեսակները և
ինը տետրադների սահմաններում նրանց բազմացող զույգերի թվաքանակը: Այս
տեսակներից շատերի դեպքում կարելի է հիմնավորել, որ տեղի թվաքանակի նվազումը
Հայաստանում
այդ
թռչունների
ամբողջ
պոպուլյացիայի
վրա
ամենայն
հավանականությամբ էական ազդեցություն չի ունենա: Այդուհանդերձ 2014թ. գարնանն
իրականացրած հետազոտության արդյունքում երկու նոր բացահայտում արվեց.


Գորայքի և Սարալանջի միջև գտնվող փոքր գաղութի Տափաստանային հողմավար
բազեները կեր հայթայթելու համար ըստ երևույթին կախված են Ամուլսարի
լեռնազանգվածի բարձր, խոտածածկ լանջերից: Նրանք հավանաբար կօգտվեն
արդեն սահմանված անձեռնմխելի տարածքից: Խորհուրդ է տրվում անձեռնմխելի
տարածքում ընգրկել նաև քարափները շրջապատող խոտածածկ լանջերը (տես Նկ.
16):



Պարզվում է, որ Գնդեվազ գյուղից դեպի հարավ և արևելք գտնվող ժայռոտ կիրճը
կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված շատ
տեսակների համար: Անհրաժեշտ է այս փաստն ընդգծել, քանի որ հանքի
ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ կույտային տարրալվացման հարթակն ու
ժապավենային փոխակրիչը նախատեսված են այս տարածքին շատ մոտ: Մենք
առաջարկում ենք շրջանցել այս կիրճը և դրան ձեռք չտալ (Նկ. 16): Այս կիրճի
արևելյան ծայրամասում իրավիճակը հատուկ ուշադրություն է պահանջում.
նախատեսվում է, որ փոխակրիչն ու հանքատար ճանապարհն անցնելու են կիրճով
(տես Նկ. 17): Հատկապես վերջինիս համար կարծես թե կա այլընտրանքային լավ
տարբերակ, քանի որ 200մ հեռու դեպի արևելք` կիրճից դուրս գոյություն ունի
խճապատ ճանապարհ: Ինչու՞ այն չդարձնել հանքի մերձատար ճանապարհ: Ինչ
վերաբերում է փոխակրիչին, մենք առաջարկում ենք նույնպես շրջանցել կիրճը:
Բավական է ընդամենը ժապավենը տեղաշարժել 200մ դեպի հարավ:
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2014թ. հուլիս

Նկ. 16
2014թ. գարնանն
իրականացված
հետազոտությունների
հիման վրա
առաջարկվող
անձեռնմխելի
տարածքները

Ժայռոտ կիրճ

Անձեռնմխելի տարածք
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Խճոտ ճանապարհ

Հանք մտնող
ճանապարհ
Ժայռոտ կիրճ
Փոխակրիչի ժապավեն
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Նկ.17 2014թ.
առաջարկվող
տարբերակներ
(Գնդեվազի
արևելքում՝
ժայռոտ կիրճի
արևելյան
վերջնամասը)
Նկատեք, եթե
առաջարկվող
հանք մտնող
ճանապարհը
տեղափոխվի
դեպի գոյություն
ունեցող խճոտ
ճանապարհը և
եթե
նախատեսվող
փոխակրիչի
ժապավենը
տեղափոխվի
200մ դեպի
հարավ, ապա
ժայռոտ կիրճը
կարող է
անձեռնմխելի
դարձնել
Կարմիր գրքում
գրանցված
թռչունների
համար

6.2 Գիշանգղ
2013թ. աշնան հաշվետվության մեջ ասվում է <Գիշանգղերի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի

առնել մեկ կարևոր գործոն՝ կույտային տարրալվացման հրապարակի նոր տեղադիրքը
(Տեղամաս 28), որը գտնվում է Արփայի կիրճում բնի տարածքին մոտ: Բնի
կենսունակության հետ կապված պետք է նկատի առնել այս տարածքում շահագործման,
խախտման և կենսամիջավայրի կորստի հետևանքները: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ
Ջերմուկի տարածաշրջանում տեղական պոպուլյացիան 2-3 զույգից (1995թ.2) նվազել և
դարձել է ընդամենը մեկ զույգ (2013թ.), ապա այս բնի կեսնունակությանը հասցված
ցանկացած վնաս լուրջ վտանգ կարող է ներկայացնել այս թռչնատեսակի տվյալ
տարածքում գոյատևման համար: Տեղաբնակ Գիշանգղերի վրա ազդեցության
հնարավորությունը այս փուլում չի կարելի բացառել, քանի որ նախատեսվող կույտային
տարրալվացման հրապարակի նոր տարածքի հետ կապված հնարավոր է կերավայրի
խախտում կամ կորուստ >:

Այդուհանդերձ, 2014թ. գարնանն իրականացված Գիշանգղերի մշտադիտարկումը ցույց է
տալիս, որ առաջարկվող ԿՏՀ տարածքը կերավայրի կարևոր մաս չի կազմում: Թռչունները
իրենց ժամանակի միայն 10% են անցկացնում այստեղ, և մեր դիտարկման ընթացքում
նրանց չէր հաջողվում կեր գտնել այս տարածքում: Դրա փոխարեն նրանք նախընտրում
էին կեր փնտրել Արփայի կիրճում, և որոշակի չափով էլ Հերհերի արգելավայրում:
Հետևաբար, հազիվ թե կույտային տարրալվացման հրապարակի առաջարկվող նոր
տեղադիրքը էական ազդեցություն կունենա տեղաբնակ Գիշանգղերի շարունակական
գոյատևման վրա: Մեղմացուցիչ կոնկրետ միջոցառումներ անհրաժեշտ չէ իրականացնել
այս թռչնատեսակի ներկայիս պոպուլյացիայի կեր հայթայելու կենսամիջավայրը
պահպանելու նպատակով:

2

http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=19757
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8 Հավելվածներ
Գիշանգղի գործողությունների գրանցամատյան– գարուն 2014
Ամսաթիվ Սկիզբ Վերջ
24/5

14:00

31/5

11:25

Գործողություններ

14:00 Հասուն արուն կիրճի հարավում
11:44 Հասուն արուն ճախրում է բնի տարածքի վրայով
Հասուն արուն ճախրում է B6 քառակուսու վրայով
Հասուն արուն ճախրում է B5 քառակուսու վրայով
Հասուն արուն հս.-հս. արլ. է

31/5

14:23

14:39 Հասուն արուն գալիս է հյուսիսից և ճախրում է բնի տարածքի վրայով

31/5

14:40

31/5

14:48

31/5

14:57

31/5

15:22

15:21 Կրկին նստում է Արփայի կիրճի արևմտյան լանջին
15:23 Այցելում է բույնը

31/5

15:24

15:31

3/6

14:25

Հասուն արուն իջնում է Արփայի կիրճի արևմտյան լանջին , քարափի վրա
14:47 Հասուն արուն թռչում է դեպի քարափը բնի մոտ, այնուհետև կրկին իջնում է
Արփայի կիրճի արևմտյան լանջին
14:56 Նստում է բնի տարածքից դեպի արևելք վարած դաշտում

Թռչում է բարձր դեպի արևելք, այնուհետև հյուսիս արևելք (Ամուլսարի ցածրադիր
մասով)
14:40 Հասուն արուն Արփայի կիրճի վրայով ցածր թռչում է դեպի հարավ
Բարձր ճախրում է արևելյան ուղղությամբ, B7 քառակուսու հարավային եզրով
Թռչում է բարձր դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք

3/6

15:21

15:36 Հասուն արուն թռչում է բնի տարածքի ժայռերի երկայնքով

3/6

16:23

3/6

16:47

3/6

16:48

3/6

18:00

17:17 Հասուն արուն ճախրում է կիրճի վրայով, սկզբում հարավ, այնուհետև ուղղվում է
դեպի հյուսիս – արևելք
18:35 Հասուն արուն իջնում է կիրճի արևմտյան լանջին և ուտում է մի մեծ դաշտամուկ

4/6

15:42

15:55 Հասուն արուն թռչում է Արփայի կիրճի միջով և վրայով, այնուհետև դեպի հարավ

Հասուն արուն թռչում է բարձր դեպի հյուսիս
16:46 Հասուն արուն թռչում է բնի տարածքի ժայռերի երկայնքով, կտուցով աքիս է
տանում
16:48 Հասուն արուն գալիս է բույնը և վայր գցում աքիսը

5/6

11:05

5/6

13:25

5/6

13:49

Կիրճի հարավային վերջնամասում հասուն արուն փոխում է ուղղությունը՝ թռչելով
արևելքից դեպի հարավ-արևելք
11:06 Հասուն արուն կիրճում ցածր Կեչուտի ջրամբարից թռչում է հարավ
13:48 Հասուն արուն պտտվում է բնի տարածքի վրայով, այնուհետև նստում Արփայի
կիրճի արևմտյան լանջին՝ աշտարակի վրա
13:50 Հասուն արուն այցելում է բույնը

5/6

13:51

14:12 Թռչում է արևելք և 2 րոպե ճախրում B6-ի վրա
5 րոպե ցածր ճախրում է B5-ի վրա
14 րոպե ճախրում է թռչնաբուծարանի վրա (B5)

5/6

14:12

5/6

16:05

5/6

16:10

5/6

16:11

11/6

15:42

14:18 Բարձր թռչում է դեպի հյուսիս-արևմուտք
16:09 Ճախրում է բնի տարածքի վրա, այնուհետև իջնում է գլխավոր ճանապարհի վրա և
գետնի վրայից սատկած մուկ վերցնում
16:11 Այցելում է բույնը և ցած է գցում սատկած մուկը
16:28 Բարձր ճախրում է կիրճի վրայով, հետո թռչում է հյուսիս, այնուհետև դեպի
հյուսիս-արևմուտք
15:56 Հասուն արուն ճախրում է բնի տարածքի ապառաժների վրայով, այնուհետև իջնում
է բնից արևելք՝ երկրորդ սյան վրա

47
Թռչնաբանական հետազոտություն, Ամուլսար, գարուն, 2014թ.
2014թ. հուլիս

Ամսաթիվ Սկիզբ Վերջ

Գործողություններ

11/6

15:57

11/6

15:57

15:57 Շատ կարճ ժամանակով այցելում է բույն
16:09 Սկսում է ճախրել, այնուհետև թռչում է դեպի հյուսիս-արևմուտք

11/6

17:08

17:23 Ցածր թռչում է կիրճում բնի տարածքի ապառաժների երկայնքով

11/6

17:24

11/6

17:26

17:26 Ցածր ճախրում է B7-ի վերևում
17:43 Թռչում է հարավ՝ գլխավոր ճանապարհի վրա

13/6

11:52

13/6

12:00

13/6

12:08

13/6

12:51

13/6

12:51

13/6

13:09

13/6

13:09

13/6

13:28

13/6

13:28

13/6

14:21

13/6

15:04

13/6

16:55

13/6

16:55

14/6

11:37

14/6

11:41

14/6

11:41

15/6

18:05

15/6

18:06

15/6

18:07

15/6

18:14

16/6

11:54

16/6

11:56

16/6

12:03

16/6

14:58

16/6

15:07

16/6

15:10

16/6

15:18

16/6

15:46

15:45 Արուն ցածր թռչում է B6-ի վրայով արևմտյան ուղղությամբ և մտնում կիրճը, որտեղ
սկսում է ճախրել և երբեմն նստում արևմտյան լանջին
15:45 Էգը բնից դուրս է թռչում և սկսում ճախրել արուի հետ միասին
15:53 Երկու թռչունները իջնում են B6-ի մեջտեղի հատվածում

16/6

15:53

15:55 Երկուսը թռչում, մտնում են կիրճը՝ դեպի բնի տարածքը

11:59 Հասուն արուն նստած էր բնի արևելյան մասում՝ երկրորդ սյան վրա
12:07 Իջնում է դաշտի վրա, բնին ամենամոտ սյան ստորին հատվածում
12:50 Ճախրում է կիրճի միջով և վրայով, նստում արևմտյան լանջին
12:51 Արուն այցելում է բույնը, այնուհետև արուն և էգը թռչում են դուրս
13:08 Արուն և էգը ճախրում են կիրճում, իջնում բնի տարածքի ապառաժներին, հետո
վայրէջք կատարում արևմտյան լանջին: Զուգավորման փորձ է նկատվում
13:09 Արուն կարճ ժամանակով այցելում է բույնը
13:27 Արուն և էգը սավառնում են կիրճում, երբեմն նստում են
14:04 Արուն այցելում է բույնը և այնտեղ մնում կես ժամ: Այնուհետև այնտեղից թռչում է,
ցածր ճախրում կիրճում և անհետանում արևմտյան լանջին՝ աշտարակներով սարի
վրայով
13:32 Էգը իջնում է բնին մոտ, հետո թռչում է հարավ-արևելք գլխավոր ճանապարհի
վրայով, անհետանում սարի հետևը՝ դիտակետի հենց արևելքում
?
Արուն կրկին այցելում է բույնը (և հավանաբար մնում է այնտեղ)
15:13 Էգը բույն է այցելում ճանկերում տանելով կերը, այնուհետև թռչում է հարավ՝
գլխավոր ճանապարհի երկայնքով
16:55 Էգը կրկին բույն է այցելում՝ կտուցով դաշտամուկ տանելով
17:05 Էգը թռչում է հյուսիս-հյուսիս-արևելք B6-ի վրայով, հետո որս է անում ցածր
լանջերի վրա, B5-ում՝ անասնաֆերմայի հյուսիսում
11:40 Էգը ցածր թռչում է կիրճում և իջնում արևմտյան լանջին
?
Էգը թռչում մտնում է բույնը և մնում այնտեղ
11:51 Արուն բնից դուրս է թռչում, իջնում արևմտյան լանջին, այնուհետև սկսում է ճախրել
և այդտեղից շարժվում է դեպի արևմուտք՝ անհետանալով արևմտյան լանջի
ջրբաժանի վրայով
18:06 Արուն ու էգը արևմուտքից գալով մտնում են կիրճ
18:06 Էգը այցելում է բույնը՝ կտուցով տանելով մի դաշտամուկ
18:08 Արուն ու էգը ճախրում են կիրճում՝ անհետանալով բնի տարածքի հյուսիսում
քարափների անկյունով
18:17 Երկու թռչունները ցածր ճախրում են դաշտերի վրայով՝ բնի ապառաժների
արևմուտքում, հետո իջնում են դաշտերի հյուսիսային եզրին
11:55 Արուն կիրճ է մտնում՝ կտուցով տանելով դաշտամուկ
12:06 Արուն դաշտամուկ է բերում դեպի բույնը, այնուհետև թռչում է արևմուտք՝
անհետանալով արևմտյան լանջի ջրբաժանի վրայով
12:03 Էգը թռչում մտնում է կիրճը և իջնում բնի տարածքի հյուսիսային մասը
(տեսադաշտից դուրս)
15:06 Արուն ճախրում է գլխավոր ճանապարհի վրայով՝ դիտակետին մոտ, այնուհետև
թռչում է հյուսիս-արևելք
15:09 Արուն վայրէջք է կատարում B7-ում, աշտարակների շարքի հյուսիսում
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Ամսաթիվ Սկիզբ Վերջ
16/6

15:56

16/6

15:56

17/6
18/6
20/6

20/6
20/6
20/6

Գործողություններ

?

Արուն մտնում է բույնը (առանց կերի) և մնում այնտեղ
16:06 Էգը շարունակում է ճախրել կիրճի արևմտյան լանջի վրայով, այնուհետև կիրճով
շարունակում է դեպի հարավ և անհետանում հարավային եզրով
(Տեսադաշտում թռչուն չի երևացել)
(Տեսադաշտում թռչուն չի երևացել)

13:50 14:33 Էգը թռչելով մտնում է կիրճը և սկսում է ճախրել՝ երբեմն նստելով արևմտյան
լանջին
Թռչում է նաև դիտակետից արևելք և հարավ՝ դաշտերի վրայով
14:34 14:37 Էգը թռչում է ներքև B6 (քառակուսու հարավային եզրի երկայնքով)
14:38 15:00 Էգը կրկին հայտնվում է բնի տարածքի ապառաժներում, ճախրում է կիրճի
արևմտյան լանջի վրայով (արուի հետ միասին) և հետո կիրճով թռչում է հարավ
14:58 15:02 Արուն ճախրում է կիրճի արևմտյան լանջի վրայով (էգի հետ միասին), այնուհետև
կիրճի հարավային եզրով անհետանում է
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