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1. Ցամաքային միջատներ 

 

Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերի անողնաշար կենդանիների վերաբերյալ Գրական 

ակնարկը և Գրականության ցանկը ներկայացված են Ամուլսար-1 Ամփոփիչ 

հաշվետվությունում: 

 

Հետազոտությունների մեթոդները 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են գիտարշավներ 2013 թ. 

հոկտեմբերին և 2014 թ. մայիս-հունիս ամիսներին որը թույլ տվեց բացահայտել 

ֆաունայի ուշ աշնանային և գառնանային-վաղ ամռանային ասպեկտները: 

Հետազոտված տարածքի սահմանները, թակարդների տեղադրման կետերը և 

թիթեռների հաշվառման երթուղիները ցույց են տրված Նկար 1-ում:  

Հետազոտվող տաքսոնների տեսակային կազմը որոշելու համար կիրառվել են 

միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդներ` ձեռքի հավաք 

քարերի տակից, հողի մակերեսից, միջատաբանական ցանցով կիրառմամբ  (այդ թվում 

բուսականության վրայով հնձման եղանակով): Հաշվի առնելով դիտարկումների 

համեմատաբար կարճ շամանակահատվածը, հերպետոբիումի (հողի մակերեսին 

ապրող) բզեզների կազմը ավելի ստույգ որոշելու համար  օգտագործվել են հողային 

(Բարբերի) թակարդներ; տեղադրվել է թակարդների 150-200 մ երկարություն ունեցող 3 

շարք՝ յուրաքնչյուրը կազմված 30 թակարդից: Նրանց կոորդինատներն են (բերված են 

մեկնարկային թակարդի տվյալները). 

 

1. N 39.73610 E 45.64474  

2. N 39.72416 E 45.62273  

3. N 39.73960 E 45.63267 



3 
 

 

Իրականացվել է նաև ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera-Rhopalocera) հաշվառում՝ 

“Pollard Walk” մարշրուտային եղանակով (Pollard 1977, Pollard & Yates 1993): Հաշվառումը 

կատարվել է երկուական երկու երթուղիների երկարությամբ (մարշրուտներում); թվերը 

վերահաշվարկվել են ստանդարտ 500 մ մարշրուտի համար (Աղյուսակ 1):  

 

Աղյուսակ 1 

Ցերեկային թիթեռների հաշվառման երթուղիների բնութագիրը 

 
Երթուղու 

համարը 
Սկիզբը Վերջը Միջին 

բարձրությունը 
Երկարությունը 

 N E N E 

1 39.73457 45.61024 39.73736 45.61453 1630 530 

2 39.73361 45.61835 39.73747 45.62261 1715 490 

 

Հաշվառումից բացի, թիթեռները գրանցվել են նաև ուսումնասիրվոր տարածքի այլ 

տեղամասերում: Բզեզների նմուշները որոշվել են ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում, օգտագործելով հրատարակված որոշիչները և Կենտրոնի 

Կենդանաբանության ինստիտուտի կոլեկցիոն ֆոնդում պահպանվող նմուշների հետ 

համեմատությամբ: Թիոեռները որոշվել են տեղում: 

Հետազոտված տարածքի սահմանները, թակարդների տեղադրման կետերը և 

թիթեռների հաշվառման երթուղիները ցույց են տրված Նկար 1-ում: 

 

Հետազոտությունների արդյունքները 

 

Գիտարշավներիի ընթացքում հավաքվել են 30 ընտանիքների պատկանող 224 

տեսակի բզեզներ (Coleoptera) և գրանցվել են 6 ընտանիքի պատկանող 52 տեսակի 

ցերեկային թիթեռներ (Lepidoptera-Rhopalocera):  

Ճպուռների կարգից գրանցվել է միայն 3 տեսակ՝ Enallagma cyathigerum Charp. 

(Ընտանիք Coenagrionidae), Libellula depressa L. և Sympetrum flaveolum L. (Ընտանիք 

Libellulidae):  
ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված հատուկ պահպանվող բզեզների տեսակներ չեն 

գտնվել: Տարացքում հայտնաբերվել է ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված մնեմոզինա 

արագաստաթիթեռը (Parnassius mnemosyne), իսկ տարածքի անմիջական մոտակայքում՝ 

Նինաի կապտաթիթեռը (Agrodiaetes ninae): Այստեղ հանդիպում են նաև մի շարք նեղ 

տարածվածություն ունեցող տեսակներ, որոնք ևս կարող են ունենալ որոշ 

բնապահպանական նշանակություն: Սրանք են Հայաստանի, Անդրկովկասի և 

Կովկասյան էկոռեգիոնի էնդեմիկները: Գրանցվել են. Հայաստանի` 3, Անդրկովկասի` 2 

և Կովկասյան էկոռեգիոնի` 8 էնդեմիկ տեսակներ: Այս բոլոր բնապահանական 

նշանակության տեսակների ցանկը և գրանցման կետերի GPS-կոորդինատները 

ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում: Նրանց տեղաբաշխումը ուսումնասիրված 

տարածքում ցույց է տրված Նկար 2-ում: 
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Եզրակացություններ 

 

Ուսումնասիրված տարածքի ֆաունան կարող է բնութագրվել որպես հիմնականում 

լեռնատափաստըանային, ընդգրկելով նաև որոշ մարգագետնային տարրեր և 

ծառաթփային բուսականության հետ կապված տեսակներ:  

Ընհանրացնելով վերըշարադրվածը, կարելի է եզրակազնել, որ ուսումնասիրված 

տարածքի միջատների ֆաունան բնութագրվում է բազմազանության բարձր 

մակարդակով, չնայաց տարածքի զբաղեցրած համեմատաբար փոքր մակերեսի: Ոչ 

երկար ժամանակի ընթացքում այստեղ հնարավոր եղավ գրանցել բզեզների (Coleoptera) 

224 տեսակ, որը կազմում է Հայաստանի բզեզների ամբողջ ֆաունայի (4000 տեակ) ավելի 

քան 5 %, և ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera) 51 տեսակ` Հայաստանի այս ենթակարգի 

ֆաունայի 20 % (255 տեսակ): Տարածքի չորային պայմանների հետ կապված ճպուռները 

խիստ քչականակ են և հանդիսանում են, ըստ երևույթի, պատահական այցելուներ: 

Մյուս կողմից, բնապահպանական կարգավիճակով (ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված) 

միջատների տեսակները եզակի են; տարածքից հայտնմբերվել է միյան մեկ տեսակ, և 

մեկ տեսակ՝ տարածքի անմիջական հարևանությունից:  

 

Առաջարկություններ 

Հաշվի առնելով տարածքի միջատների ֆաունայի հարստությունը և 

բազմազանությունը, խիստ անհրաժեշտ է մաքսիմալ չափով պահպանել դեռևս 

չոչնչացած և քիչ խախտված էկոհամակարգերի տեղամասերը, որոնք գտնվում են 

կառուցվող օբյեկտի սահմաններից դուրս:  

Անողնաշար կենդանիների կենսաբազմազանության հետագա վիճակը 

գնահատելու համար առաջարկում ենք իրականացնել շարունակաբար մոնիթորինգ: 
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Աղյուսակ 2. 

ՈՒսումնասիրված տարածքի  

բզեզների (Coleoptera) ցանկ 

Table 2 

Beetles found in the survey area 
 

No 
Տաքսոններ Taxa 

Կարգավիճակ  

Status 

 Order Beetles - Coleoptera  / Կարգ Բզեզներ - Coleoptera   

 1. Family Ground-beetles – Carabidae/ Ընտանիք Գնայուկ 

բզեզներ - Carabidae 

 

1.  Carabus cribratus Quensel   EC 

2.  Carabus calleyi renardi Chd. EC 

3.  Bembidion tetrasemum Chaud.  

4.  Trechus melanocephalus Kol.   ET 

5.  Harpalus rufipes Deg  

6.  Harpalus rubripes Duft.   

7.  Harpalus caspius Stev.  

8.  Harpalus serripes Quens.  

9.  Harpalus affinis Duft.  

10.  Harpalus quadratus Chd.  

11.  Ophonus azureus F.  

12.  Acinopus laevigatus  

13.  Amara aenea Deg  

14.  Amara familiaris Duft.  

15.  Amara bifrons Gyll.  

16.  Amara apricaria Pk.  

17.  Zabrus trinii F.-W. EC 

18.  Taphoxenus cellarum Ad.  

19.  Pristonychus gratus Mnnh.  

20.  Pristonychus lederi Rtt. ET 

21.  Poecilus cupreus L.  

22.  Agonum dorsale Pontop  

23.  Calathus ambiguus Payk.   

24.  Calathus fuscipes Goeze  

25.  Calathus  longicollis Motsch.  

26.  Calathus melanocephalus L.   

27.  Chlaenius vestitus Payk.  

28.  Lebia cyanocephala L.  

29.  Dromius linearis Ol.  

30.  Microlestes sp.  

31.  Syntomus pallipes Dej.  

32.  Brachinus brevicollis Motsch.  

33.  Brachinus explodens Duft.  

34.  Brachinus crepitans  L.  

 2. Family Diving beetles – Dytiscidae / Ընտանիք լողաբզեզներ –

Dytiscidae 

 

35.  Platambus lunulatus L.  

36.  Hydroporus sp.  
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 3. Family Mimic beetles – Histeridae / Ընտանիք Histeridae  

37.  Saprinus sp. 1    

38.  Hister quadrimaculatus L.  

39.  Hister unicolor L.  

40.  Pachylister inaequalis Ol.  

41.  Margarinotus cadaverinus Bickh.  

42.  Margarinotus sp.  

 4. Family Water scavengers – Hydrophilidae / Ընտանիք 

Ջրասերներ - Hydrophilidae 

 

43.  Sphaeridium scarabaeoides L.  

 5. Family Burying beetles – Silphidae / Ընտանիք Լեշակերներ - 

Silphidae 

 

44.  Silpha obscura L.  

45.  Aclypaea undata verrucosa Men. EC 

46.  Nicrophorus fossor Er.  

47.  Nicrophorus nigricornis Fald.  

 6. Family Road beetles – Staphylinidae /Ընտանիք 

Սրամարմիններ - Staphylinidae 

 

48.  Phyllodrepa florale Payk.  

49.  Geodromicus brevicollis Fauv.  

50.  Zyras cf. argus Khnz.  

51.  Zyras sp.  

52.  Bolitobius cf. thoracicus F.  

53.  Mycetoporus sp.  

54.  Tachyporus hypnorum L.  

55.  Tachyporus pusillus Grav.  

56.  Tachyporus cf. silphoides L.  

57.  Atheta sp.   

58.  Alaeochara sp.  

59.  Xantholinus cf. variabilis Hoch.  

60.  Xantholinus armeniacus Coiff. EA 

61.  Philonthus splendens F.   

62.  Staphylinus erythropterus L.   

63.  Ocypus fulvipennis Er.  

64.  Ocypus sp.   

65.  Creophilus maxillosus Rossi  

66.  Staphylinus erythropterus L.  

67.  Cteniscus palpalis Reichd.  

 7. Family Scarabs – Scarabaeidae / Ընտանիք 

Թերթիկաբեղավորներ – Scarabaeidae 

 

68.  Geotrupes spiniger Marsh.  

69.  Copris lunaris L.  

70.  Oniticellus fulvus Goeze  

71.  Onthophagus furcatus F.  

72.  Onthophagus fracticornis Preyssl.  

73.  Onthophagus sacharovskii Ols. EC 

74.  Onthophagus verticicornis Laich.  

75.  Onthophagus taurus Schreb.  

76.  Caccobius schreberi L.  

77.  Caccobius histeroides Men.  
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78.  Gymnopleurus flagellates F.  

79.  Scarabaeus armeniacus Men.  

80.  Aphodius fimetarius L.  

81.  Aphodius cribrarius Brulle  

82.  Aphodius obscurus F.  

83.  Aphodius prodromus Brahm.  

84.  Aphodius distinctus Mull.  

85.  Aphodius subterraneus L.  

86.  Aphodius luridus F.  

87.  Aphodius granarius L.  

88.  Amphicoma arctos Pall.  

89.  Anisoplia signata Fald. EC 

90.  Anisoplia leucaspis Lap.  

91.  Blitopertha lineata F.  

92.  Amphimallon caucasicus Gyll.  

93.  Rhizotrogus aestivus Ol.  

94.  Oxythyrea cinctella Schaum  

95.  Netocia hungarica armeniaca Motsch.  

 8. Family Trogidae / Ընտանիք Trogidae  

96.  Trox hispidus L.  

 9. Family Leather-winged beetles – Cantharidae / Ընտանիք 

Փափկամարմին բզեզբեր – Cantharidae 

 

97.  Cantharis melaspis Chevr.  

 10. Family lighting beetles – Lampyridae / Ընտանիք 

Լուսատիտիկներ - Lampyridae 

 

98.  Lampyris noctiluca L.  

 11. Family click-beetles – Elateridae /Ընտանիք Չրխկաններ – 

Elateridae 

 

99.  Drasterius bimaculatus Rossi  

100.  Agriotes infuscatus Desbr.  

101.  Selatosomus latus F.  

102.  Anostirus eschscholtzi Fald.  

103.  Melanotus sp.  

 12. Ընտանիք  Ոսկեբզեզներ – Buprestidae / Family Jewel-beetles – 

Buprestidae 

 

104.  Anthaxia signaticollis Kryn.  

105.  Sphenoptera tragacanthae Klug  

106.  Capnodis tenebricosa Ol.  

107.  Meliboeus robustus Kust.  

108.  Coroebus elatus F.  

109.  Coroebus rubi L.  

 13. Family Darkling beetles – Tenebrionidae / Ընտանիք 

Սևամարմիններ –Tenebrionidae 

 

110.  Dailognatha caraboides Esch.  

111.  Pedinus femoratus L.  

112.  Tentyria tesselata Champ.  

113.  Crypticus quisquilius L.  

114.  Opatrum geminatum Brull.  

115.  Gonocephalus setulosum Fald.  

116.  Gonocephalus pusillum F.  
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117.  Blaps puella All.  

118.  Blaps lethifera pterotapha F.-W.  

119.  Cylindronotus femoratus Fald. EC 

120.  Nalassus faldermanni Fald.  

 14. Family Alleculid beetles – Alleculidae / Ընտանիք Փոշեկերներ - 

Alleculidae 

 

121.  Allecula divisa Rtt.  

122.  Isomira stricta Khnz. EA 

123.  Omophlus caucasicus Kirsch. EC 
124.  Podonta elongata Men.  

 15. Family Blister beetles– Meloidae / Ընտանիք Թարախահաններ 

- Meloidae 

 

125.  Mylabris variabilis Pall.  

126.  Meloe variegatus L.  

127.  Meloe mediterraneus Muell.  

 16. Family Ladybugs – Coccinellidae / Ընտանիք Զատիկներ - 

Coccinellidae 

 

128.  Coccinella septempunctata L.  

129.  Adalia bipunctata L.  

130.  Hippodamia variegate L.  

131.  Subcoccinella vigintioquatuorpunctata L.  

132.  Scymnus apetzi L.  

133.  Scymnus sp.  

 17. Family Phlacridae / Ընտանիք Phlacridae  

134.  Olibrus bimaculatus Kust.  

 18. Family Sap beetles Nitidulidae / Ընտանիք Փայլաբզեզներ - 

Nitidulidae 

 

135.  Cateretes dalmatinus Strm.  

136.  Meligethes sp.1  

137.  Meligethes sp. 2  

 19. Family dermestids – Dermestidae / Ընտանիք Կաշվեկերներ - 

Dermestidae 

 

138.  Dermestes olivieri Lep.  

139.  Dermestes kaszabi Kalik  

140.  Attagenus orientalis Rtt.  

 20. Family Mordellidae / Ընտանիք Mordellidae  

141.  Mordellidae sp. 1  

142.  Mordellidae sp. 2  

143.  Anaspis sp.  

144.  Mordella fasciata F.  

 21. Family dust beetles Anobiidae / Ընտանիք Anobiidae  

145.  Ptinus clavipes Pz.  

 22. Family Oedemerid beetles – Oedemeridae / Ընտանիք 

Oedemeridae 

 

146.  Oedemera lurida Marsch.  

147.  Oedemera rostralis Rtt.  

 23. Family Mycteridae / Ընտանիք Mycteridae  

148.  Mycterus curculionoides F.  

 24. Family Soft-winged flower beetles – Melyridae / Ընտանիք  
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Մանրաբզեզներ - Melyridae 

149.  Anthocomus miniatus Kol.  

150.  Malachius melanorrhynchus Ab.  

151.  Malachius elegans Ol.  

 25. Family Endomychidae/ Ընտանիք Endomychidae  

152.  Golgia succincta L.  

 26. Family Longhorn beetles – Cerambycidae / Ընտանիք 

Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae 

 

153.  Cortodera colchica Rtt.  

154.  Pseudovadonia livida pecta Dan.  

155.  Vadonia unipunctata Pic  

156.  Echinocerus floralis Pall.  

157.  Chlorophorus varius Mull.  

158.  Dorcadion scabricolle sevangense Rtt. EA 

159.  Agapanthia persicola Rtt.  

160.  Agapanthia kirbyi Gyll.  

161.  Phytoecia hirsutula Froel.  

162.  Phytoecia coerulescens Scop.  

 27. Family Leaf beetles – Chrysomelidae / Ընտանիք Տերևակերներ 

- Chrysomelidae 

 

163.  Labidostomis propinqua Fald.  

164.  Coptocephala unifasciata Scop.  

165.  Pachybrachis fimbriolatus Suffr.  

166.  Cryptocephalus concolor Suffr.  

167.  Cryptocephalus sericeus L.  

168.  Cryptocephalus flavipes F.  

169.  Gastrophysa viridula Deg.  

170.  Chrysolina herbacea Duft.  

171.  Entomoscelis sacra L.  

172.  Cassida subferruginea Schrnk  

173.  Cassida sp.  

174.  Galeruca  tanaceti L.  

175.  Luperus orientalis Fald.  

176.  Hispella atra L.  

177.  Althica sp.  

178.  Aphthona nigriscutis Foudr.  

179.  Longitarsus linnaei Duft.  

180.  Longitarsus sp. 1  

181.  Longitarsus sp. 2  

182.  Psylliodes cuprea Koch  

183.  Phyllotreta sp.  

 28. Ընտանիք Ընդակերներ – Bruchidae / Family Seed beetles – 

Bruchidae 

 

184.  Spermophagus sericeus Geoffr.  

185.  Bruchidius marginalis F.  

186.  Bruchidius sp.  

 29. Family Apionidae / Ընտանիք Apionidae  

187.  Apion malvae F.  

188.  Apion aeneum F.   

189.  Apion onopordi Kby  
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190.  Apion astragali Thunb.  

191.  Rhopalapion longirostre Ol.  

192.  Oxystoma subulatum Kby  

193.  Nanophyes marmoratus Goeze  

 30. Family Weevers – Curculionidae / Ընտանիք Փղիկներ - 

Curculionidae 

 

194.  Otiorrhynchus ligustici L.  

195.  Polydrusus inustus Germ.  

196.  Eusomus pilifer Boh.  

197.  Eusomus ovulum Germ.  

198.  Pholicodes trivialis Boh.  

199.  Sitona humeralis Steph.  

200.  Sitona sp.  

201.  Hypera variabilis Hbst  

202.  Hypera sp.  

203.  Smicronyx jungermanniae Rche  

204.  Trachyphloeus spinosus Goeze   

205.  Trachyphloeus alternanas Gyll.  

206.  Bangasternus orientalis Cap.  

207.  Lixus cardui Ol.  

208.  Lixus furcatus Ol.  

209.  Larinus sturnus Schall.  

210.  Larinus jaceae Hbst  

211.  Larinus latus Hbst  

212.  Cleonus piger Scop.  

213.  Ceutorrhynchus turbatus Schilsky  

214.  Ceutorrhynchus assimilis Pk.  

215.  Ceutorrhynchus sulcicollis Payk.  

216.  Zaclades geranii Pk.  

217.  Tychius medicaginis Bris.  

218.  Tychius sp.  

219.  Baris picicornis Motsch.  

220.  Gymnaetron linkei Rtt. EC 

221.  Gymnaetron brevipile Desbr.  

222.  Gymnaetron asellus Grav.  

223.  Miarus distinctus Boh.  

224.  Cionus hortulanus Geoffr.  

 Total Coleoptera  

EA – Հայաստանի էնդեմիկ  

ET  – Անդրկովկասի էնդեմիկ 

EC – Կովկասյան էկոտարածաշրևջանի էնդեմիկ 
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Աղյուսակ 3. 

ՈՒսումնասիրված տարածքի  

ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera-Rhopalocera) հաշվառման արդյունքները 

Table 3. Results of  counting of butterflies in the survey area 

N

o 
Երթուղիներ 

Routes 

 

Տաքսոններ Taxa 

Երթուղի 
1 

Երթուղի 

2 

Կարգավիճակ 

Status 

 Suborder Butterflies - Lepidoptera-Rhopalocera / 

Ենթակարգ Ցերեկային թիթեռներ - Lepidoptera-

Rhopalocera 

   

 Family Hoppers – Hesperidae / Ընտանիք 

Հաստագլուխներ - Hesperidae 

   

1.  Erynnis tages L. 4 3  

2.  Carcharodus alceae Esp. 3 5  

3.  Carcharodus lavatherae  2  

4.  Spialia orbifer Hub. 1 2  

5.  Pyrgus serratulae Ramb.  3  

6.  Ochlodes silvanus Esp. 3 2  

 Family Swallowtails Papilonidae / Ընտանիք 

Արագաստաթիթեռներ – Papilonidae 

 

 

 

7.  Parnassius mnemosyne L.  4 RB, BC 

8.  Iphiclides podalirius L.  2  

9.  Papilio machaon L.  3  

 Family Sulfur butterflies – Pieridae / Ընտանիք 

Ճերմակաթիթեռներ - Pieridae 

   

10.  Leptidea sinapis L. 16 9  

11.  Anthocharis cardamines L. 12 8  

12.  Anthocharis gruneri  3  

13.  Euchloe ausonia Hub.  5  

14.  Aporia crataegi L. 21 12  

15.  Pontia daplidice L. 21 23  

16.  Pieris pseudorapae Ver. 24 15  

17.  Pieris rapae L. 5 2  

18.  Pieris brassicae L. 20 14  

19.  Colias sareptensis Staud. 14 15  

20.  Colias crocea Fourc. 20 16  

21.  Gonepteryx farinosa 3 3  

 Family Wood-nymphs - Satyridae / Ընտանիք 

Սատիրներ - Satyridae 

   

22.  Lasiommata megera L.  2  

23.  Lasiommata maera  1  

24.  Melanargia larissa Geyer  3  

25.  Coenonympha pamphilus L. 9 13  

26.  Erebia medusa Den. & Schiff. 8 2  

 Family Anglewings - Nymphalidae / Ընտանիք    
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Nymphalidae 

27.  Limenitis reducta Staud. 2 5  

28.  Neptis rivularis Scop. 2 4  

29.  Aglais urticae L. 11 13  

30.  Issoria lathonia L. 7 8  

31.  Vanessa atalanta L. 4 2  

32.  Vanessa cardui L. 4 5  

33.  Euphydryas aurinia Rott. 8 6  

34.  Melitaea didyma Esp.  9  

35.  Melitaea cinxia L. 17 6  

36.  Melitaea arduinna Esp. 11 3  

 Family Blues - Lycaenidae / Ընտանիք 

Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae 

   

37.  Nordmannia spini Den. & Schiff.  6  

38.  Nordmannia abdominalis Gerh.  4  

39.  Tomares callimachus Evers.  2  

40.  Lycaena phlaeas L. 6 4  

41.  Heodes tityrus Poda 7   

42.  Thersamonia thersamon Esp. 1 2  

43.  Cupido osiris Meig. 4 6  

44.  Celastrina argiolus L. 2 4  

45.  Pseudophilotes vicrama Moore  5  

46.  Glaucopsyche alexis Poda  6  

47.  Plebejides sephirus Friv.  7  

48.  Aricia agestis Den. & Schiff. 9 14  

49.  Cyaniris bellis Frey. 13 11  

50.  Lysandra bellargus Rott. 1 18  

51.  Polyommatus icarus Rott. 10 17  

 Ընդամենը / Total Lepidoptera (sp./ex.) 34/ 303 50/ 339  

RB – ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ 

BC – Բերնի կոնվենցիայի Հավելված 2-ում գրանցված տեսակ 
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Աղյուսակ 4. ՈՒսումնասիրված տարածքի հատուկ բնապահպանական նշանակություն 

ունեցող միջատների գրանցման կոորդինատները (GPS) 

 

NN 
Տեսակ  

Species 

Կարգավիճակ* 

Status* 

GPS-կոորդինատները 

N E 

1.  Parnassius mnemosyne RB, BC 
39.74739 45.61603 

39.73056 45.62356 

2.  Agrodiaetus ninae RB, 39.73138 45.6298 

3.  Xantholinus armeniacus  EA 39.7361 45.62914 

4.  Isomira stricta  EA 39.73960 45.63267 

5.  
Dorcadion scabricolle 

sevangense 
EA 39.74804 45.62651 

6.  Carabus calleyi renardi ET 
39.74055 45.6221 

39.73983 45.62779 

7.  Trechus melanocephalus ET 39.739449 45.625946 

8.  Prystonichus lederi ET 

39.73808 45.63432 

39.73334 45.6274 

39.72428 45.62458 

9.  Omophlus caucasicus ET 

39.72898 45.61708 

39.73819 45.6246 

39.73264 45.60522 

39.72178 45.63121 

10.  Carabus cribratus  EC 

39.732682 45.615936 

39.735432 45.625161 

39.725324 45.62377 

39.740766 45.617874 

11.  Zabrus trinii EC 
39.72246 45.62212 

39.72927 45.61998 

12.  Aclypaea undata verrucosa EC 
39.732126 45.619446 

39.73211 45.609123 

13.  Cylindronotus femoratus EC 39.73835 45.63078 

14.  Gymnaetron linkei EC 39.73120 45.62242 

15.  Anisoplia signata  EC 
39.72382 45.62085 

39.7499 45.62806 

 

* 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. ՈՒսումնասիրված տարածքի քարտեզը  

 
Նկար 2. Հատուկ բնապահպանական նշանակություն ունեցող միջատների տեղաբաշխումը 
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ՈՒսումնասիրված տարածքի որոշ միջատները 

 

  
Նկար 3. Բնդեռիկ Amphicoma arctos 

  
Նկար 4. Հացաբզեզ Anisoplia signata  

(EC) 
 

 
Նկար 5. Ոսկեբզեզ Meliboeus robustus 

 

 

 
Նկար 6. Ծաղկեփոշեկեր Omophlus 

caucasicus (ET) 

 
 

Նկար 7. Դեղնաթիթեռ Colias sareptensis 

 

 
Նկար 8. Մնեմոզինա Parnassius mnemosyne 

(RB, BC) 
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   Նկար 9. Կապտաթիթեռ Celastrina argiolus 

 

 
 

Նկար 10. Կապտաթիթեռ Agrodiaetus ninae 

(RB) 

 

 

(Միջատաբան, կ.գ.թ. Մ. Քալաշյան) 



17 
 

2. Սողուններ և երկկենցաղներ 

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի Ամուլսար լեռան 

հարավ-արևմտյան լանջերին` Արփա գետի ձախափնյա Դարբ վտակի ջրհավաք 

ավազանում` ծ.մ. 1600-1800 մ բարձրությունների վրա: 

Տարածքը անտառազուրկ է, ռելիեֆը բնութագրվում է բարձրությունների 

տատանումներով (1600-1800 մ ծ.մ.) և մասնատվածությամբ: Ուսումնասիրվող 

տարածքում գերակշռում են լեռնատափաստանային լանդշաֆտները: Հիմնական 

տարածքները ծածկված են լեռնատափաստանային բուսականությամբ, առկա են նաև 

քարացրոններ և քարքարոտ լեռնալանջերներով ձորակներ: 

Տարածքի հարակից տեղամասերում հանդիպում են գիհու և կաղնու նոսր 

անտառներ: Լանդշաֆտների և բարձրունքային գոտիների առանձնահատկությամբ է 

բնորոշվում ուսումնասիրվող տարածքի սողունների և երկկենցաղների տեսակային 

կազմը: 

Այս լանդշաֆտային գոտին բնութագրվում է իրեն բնորոշ առանձնահատուկ 

տեսակներով: Սողունների և երկկենցաղների տեսակների համեմատաբար ավելի մեծ 

բազմազանությունը դիտվում է ավելի ցածրադիր վայրերում, որտեղ առկա են որպես 

թաքստոցներ ծառայող քարքարոտ զառիվայրեր և քարակույտեր: Ուսումնասիրվող 

տարածքում կան նաև ինտրազոնալ տեսակներ /կանաչ դոդոշ, կովկասյան ագամա, 

սովորական լորտու, բազմագույն սահնօձ/, որոնք կարող են հանդիպել տարբեր 

բարձրությունների վրա: 

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: 

Նախնական ուսումնասիրությունների և առկա գրականության տվյալների վեր-

լուծության 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 

պատկանում են հանրաետությունում լայնորեն տարածված և հաճախ հանդիպող 

տեսակների թվին: Փոքրասիական գորտը հանդիպում է ծ.մ. 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: 
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Ավելի ցածրադիր վայրերում հաճախակի մեծ քանակությամբ հանդիում է 

լճագորտը (Pelophilax ridibundus, Laurenti, 1768, նկ. 2) և շատ հազվադեպ` 

փոքրասիական ծառագորտը (Hyla savignyi (Audouin, 1827)): Վերջին տեսակի 

թվաքանակը հանրաետությունում ամենուրեք ցածր է: 

 

  
Նկ. 1. Կանաչ դոդոշ (Bufo viridis) Նկ. 2. Լճագորտ (Pelophilax  ridibundus) 

 

Փոքրասիական գորտը տարածված է միջին և բարձր լեռնային գոտում` 

անտառային խոնավ բացատներում և լեռնային գետակների ափամերձ տարածքներում: 

Կանաչ դոդոշը հանդիպում է հետազոտվող տարածքի գրեթե բոլոր էկոհամակարգերում: 

Ուսումնասիրվող տարածքում սողունների տեսակային կազմը հարուստ չէ, ինչը 

հիմնականում պայմանավորված է խիստ բնակլիմայական պայմանների և քարքարոտ 

զառիվայրերի սակավության հետ, որոնք որպես մշտական կամ ժամանակավոր 

ապաստարաններ են հանդիսանում սողունների համար:   Ցածրադիր գոտու 

տարածքները տեղի բնակիչության 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), կապարագույն սահնօձը (Hemorrhois  nummifer (Reuss, 1834), 

պղնձօձը (Coronella austriaca (Laurenti, 1768),  ջրային լորտուն (Natrix tesselata (Laurenti, 

1768)), և 4 տեսակի մողեսներ` դեղնափորիկը (Pseudopus apodus (Pallas, 1775), միջին 

մողեսը (Lacerta media Lantz et Cyren, 1920), ադրբեջանական մողեսը (Darevskia raddei 

(Boettger, 1892): 
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Նկ. 3. Ձիթապտղագույն սահնօձ (Platiceps najadum) 

 

Քարակույտերով և քարացրոններով ծածկված բիոտոպները լավ 

ապաստարաններ են հանդիսանում նաև սահնօձերի համար: Բնորոշ 

ապրելավայրերում հանդիպում է նաև պղնձօձը, որը սնվուն է հիմնականում ժայռային 

մողեսներով: Սահնօձերը հանդիպում են հազվադեպ: 

Ավելի ցածրադիր վայրերում՝ ծ.մ. 1200-1400 բարձրությունների վրա, սողունները 

ներկայացված են հետևյալ տեսակներով՝ Hammerhois ravergieri,  Coronella austriaca, 

Platiceps najadum, Telescopus fallax, Natrix tesselata, Erix jaculus, Pseudopus apodus, Lacerta 

media, Darevskia raddei, Darevskia valentini: 

 

(Հերպետոլոգ,  կ.գ.թ. Լ. Աղասյան) 
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3. Խոշոր կաթնասուններ 

 

Նախաբան 

Տարածքը, որը պլանավորված է կույտային տարրալվացման համար նկ. 1, իրենից 

ներկայացնում է չափերով ոչ մեծ ուղղանկյուն, մոտ 3,5 կմ երկարությամբ և մոտ 2 կմ 

լայնությամբ: Տարածքի բարձրունքային տատանումը 300 մետրից ոչ ավել է: Ամենացածր 

բարձրությունը հաշված ծովի մակարդակից հասնում է 1600մ., ամենաբարձրը 1900 մ.  

 

 
(նկ. 1) 

 

Տեղեկատվությունը, հենց այդ տարածքում ապրող կաթնասունների վերաբերյալ, 

մեզ հասանելի գրականությունում բացակայում է, հետևաբար մենք օգտագործել ենք 

գրական աղբյուրներ, որոնք նկարագրում են տվյալ շրջանի կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների առկայությունը (Даль, 1954; Гаспарян,1969; Мартиросян, Папанян, 

1983; Манасерян,1986; Агаджанян, 1986,1993; Касабян, 1986,1998,2001; Попов, 2003; 

Авагян, 2010; Красная книга Армении 1987, 2010), տեղեկատվությունը, որը ստացվել է 

«Ամուլսար» նախագծով 2012թ., ինչպես նաև տեղեկատվությունը, որը ձեռք է բերվել 

տեղի բնակիչների հարցումներից, որոնք տվյալ տարածքը օգտագործում են որպես 

խոտհարք և ընտանի անասունների արոտավայր: 
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Տարածքի հակիրճ  ֆիզիկա-աշխարհագրական բնութագիրը 

Տարածքը գտնվում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի վարչական սահմաններում, Ամուլսար 

լեռան արևմտյան ճյուղավորությունում և զբաղեցնում է Արփա գետի ձախակողմյան 

տարածքը: Ամբողջ տարածքում կան ոչ մեծ, հիմնականում ալոճի և մասուրի թփուտներ: 

Ոչ մեծ թեքության լանջերում տեղ-տեղ աճում են վայրի տանձը և սալորը: Ոչ խորը և չոր 

ձորակներում հանդիպում են ուռենու թփուտներ (կտրված ուռենիների մնացորդներ) և 

ցախկեռաս: Արևմտյան լանջերը հիմնականում պատված են շատ նոսր գիհու 

թփուտներով: Տարածքի ցածրադիր մասերում կան մի քանի մրգատու այգիներ, 

հիմնականում ծիրանի և դեղձի: Տարածքում կան նաև ոչ մեծ հողատարածքներ, որոնք 

զբաղեցված են հացահատիկային և կերային կուլտուրաներով: Ոչ մեծ ժայռային 

ցցվածքները հիմնականում գտնվում են տարածքի վերին մասերում: Տարածքի ջրային 

պաշարները սահմանափակ են: Ջրի առկայությունը հեղհեղատներում և փոքրիկ 

ձորակներում պայմանավորված է հալոցքային և անձրևաջրերով, ինչպես նաև ջրերով, 

որը մնում է տարածքի փոքրատիվ այգիների և բանջարա-բոստանային կուլտուրաների 

ջրելուց հետո: Տարածքի մի քանի ոչ մեծ աղբյուրներց ամռան վերջում մնում է մեկը, 

մնացածը չորանում են: Հետևաբար դրանք ունեն էական նշանակություն տվյալ 

տարածքի կաթնասունների կյանքում: 

 

 Նյութը և մեթոդները 

Նոր կույտային տարրալվացման համար նախատեսված տարածքում 

ուսումնասիրությունները սկսվել են նոյեմբերին և շարունակվել մինչև հունվարի 

առաջին տասնօրյակը: 

Ուսումնասիրվող տարածքում բնակվող կենդանատեսակների կազմը բացահայտելու 

համար, որպես հիմնական մեթոդ կիրառվել է երթուղային հաշվառումների մեթոդը, 

քանի որ հնարավորություն է տալիս երթուղու ընթացքում որոշել այս կամ այն կենդանու 

առկայությունը տվյալ տարածքում (նկ. 2 ): 

Կաթնասունների դիտարկումները, հատկապես նրանց, որոնք ակտիվ են գիշերվա 

ընթացքում, մեծամասամբ լինում է պատահական: 

Երթուղիներում հիմնականում նշվում է կենսագործունեության հետքերի 

առկայությունը, կամ բացակայությունը, որոնք սովորաբար բաժանվում են խմբերի: 

Ուսումնասիրությունների ընթացքում մեր կողմից առանձնացվել են հետևյալ խմբերը: 

1. Հետքերը – կենդանիների կողմից թողնվում են փոշու, ցեխի (նկ. 3) և ձյան վրա  

2. Սննդառությունը – որոնց մենք վերագրում ենք կերի մնացորդները (նկ. 4), 

կրծվացքները և կղկղանքը (նկ. 5) 

3. Թաքստոցները – բներ, որջեր և ժամանակավոր հանգստավայրեր: 
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նկ. 2 

 
նկ. 3 

 
նկ. 4 

 

  
նկ. 5 

 

 

Ներկայացվող հաշվետվությունը կազմելու համար օգտագործվել են 

հաշվառումների ընթացքում հավաքված նյութերը, որոնք ձեռք են բերվել ստանդարտ 

ընդունված մեթոդներով (Формозов, 1951, 1976; Новиков, 1953): Նյութերը հավաքվել են 

ինչպես նախատեսված կույտային տարրալվացման տարածքում, այնպես և հարակից 5-

ից մինչև 15կմ. հեռավորության վրա: Երթուղու երկարությունը որոշվել է հիմք 

ընդունելով այն, որ տվյալ տարածքում ուսումնասիրման համար ենթադրվող 

տեսակներն ունեն տեղաշարժման լայն հնարավորություն և կարող են օգտագործել 

բավականին ընդարձակ տարածք: Երթուղիներից մեկը օվալաձև էր և ընդգրկում էր 

ուսումնասիրվող տարածքի հարակից շրջակա տարածքները: Մնացած երեք 

երթուղիները հատում էին տարածքը և ձգվում բավականին հեռու(նկ. 6): 

Երթուղիներն ընտրվել են այն հաշվարկով, որպեսզի ընդգրկեն հարավային և 

հյուսիսային լանջերը: Հնարավոր որջերի և բների հայտնաբերման համար հատուկ 

ուսումնասիրվել են խոշոր քարակույտերը, ժայռային ցցվածքները և անտառային 

զանգվածների խիտ թփուտները: Բացի դրանից առանձնացվել են մի քանի դիտակետեր, 

որտեղից իրականացվել են վիզուալ դիտարկումներ: 
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նկ. 6 

 

Հետազոտության արդյունքները 

Հիմնվելով աշնանային, ձմեռային և գարնանային ուսումնասիրությունների 

ընթացքում հավաքված նյութերի, ինչպես նաև դրանց մշակման ընթացքում ստացված 

արդյունքների վրա, հստակեցվել է կույտային տարրալվացման համար նախատեսված 

տարածքում հանդիպող կաթնասունների նախնական տեսակային կազմը, որը ստորև 

ներկայացված է ըստ կարգաբանության: 

         Նապաստակ (Lepus europaeus Pallas, 1778):  Ողջ ուսումնասիրվող տարածքում նշվել 

է երեք անգամ քիչ թեքությամբ լանջերում, որոնք օգտագործվում են որպես խոտհարք և 

արոտավայր(նկ.7): Նոյեմբերին նապաստակների քիչ քանակությամբ հետքեր հանդիպել 

են ուսումնասիրվող տարածքի ցածրադիր մասերում, հիմնականում պտղատու ծառերով 

տարածքներում: Դեկտեմբերին հանդիպման հաճախականությունն ավելացել է ոչ 

բարձր ծառաթփուտային բուսականությամբ տարածքներում և ձնապատ 

վարելահողերում ուսումնասիրվող տարածքից դուրս: Գարնանը հետքերը հանդիպել են 

ուսումնասիրվող տարածքի բարձրադիր մասերում: 
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նկ.7 

 

 

 

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 հարավային լեռները, հասնելով մինչև Արևմտյան 

Հնդկաստան(Даль,1954): 

Հայաստանում հիմնականում հանդիպում է սկսած Խոսրովի անտառ 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.8): 

Չնայած նրան, որ Արփա գետի աջակողմյան մասում գրեթե ամեն օր դիտվում էին 

արածող առանձնյակներ(նկ.9,10), նրանց անցումը գետի ձախակողմյան ափերը, 

ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում չի գրանցվել(նկ.11): 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 զուրկ են նման բիո-

տոպերից, հետևաբար դրանով է բացատրվում այդ կենդանիների բացակայությունը 

տվյալ տարածքում: 
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նկ. 

 
նկ.9 

 
նկ.10 

 
նկ.11 

 

          Մուֆլոն (Ovis  orientalis  gmelinii (Blyth, 1841): Մեր հանրապետությունում բնակվող 

մուֆլոնը զբաղեցնում է Հարավային Հայաստանի սարերը՝ սկսած Ուրցի լեռնաշղթայից, 

որից հետո Վայոց Ձորի երկայնքով հասնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային 

վերջավորությունները, ընդգրկելով 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-տափաս-

տանային տարածքները: Ամռանը բարձրանում են մինչև 3300 մ բարձրություններում 

գտնվող լեռնային մարգագետիններ: Նրանք իրականացնում են նաև սեզոնային 

միգրացիաներ կապված կերի մատչելիության հետ: 

Ամուլսարի ծրագրի ուսումնասիրությունների շրջանում մեր կողմից հետազոտվել 

է նաև մուֆլոնների հնարավոր ապրելավայրերը 5-ից  20 կմ շառավղով՝ մուֆլոնների 

ապրելու համար առավել նպաստավոր տարածքները հաշվի առնելով: 
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Ուսումնասիրությունների ողջ շրջանում  մեր կողմից մուֆլոնի հետք (նկ.12) ընդհամենը 

մեկ անգամ գրանցվել է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի ճյուղավորությունում 

ուսումնասիրվող տարածքից 20 կմ հեռավորության վրա (նկ.13): 

 

 
նկ.12 

 
նկ.13 

 

            Քարակզաքիս (Martes foina nehringi Sat., 1905): Կզաքիսի քանակությունը քիչ է, 

Հավանաբար ընդամենը մեկ զույգ: Նրանց հիմնական բնադրավայրերը, աշնանային 

ուսումնասիրությունների  շրջանում, գտնվում են ուսումնասիրվող տարածքից դուրս, ոչ 

մեծ ժայռային ցցվածքներում: Ձյան ծածկույթի ձևավորվելուց հետո կզաքիսների 

ակտիվությունը մեծանում է: Այդ շրջանում նրանք բաց վայրերովանցնոմ են երկար 

տարածքներ և հաճախ նրանց հետքերը(նկ.14)   նշվել են ուսումնասիրվող տարածքի 

գիհու թփուտներում: 

 

 
նկ.14 

 

             Աքիս (Mustela nivalis caucasica Barr.-Ham 1900):      Չնայած փոքրաքանակ 

լինելուն, ինչպես ինքը (նկ.15)    այնպես և նրա կենսագործունեության հետքերը, մեր 
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կողմից գրանցվել է ուսումնասիրվող տարածքի բոլոր երթուղիներում, ինչպես նաև նրա 

շրջակայքում: Կոնկրետ կույտային տարրալցման տարածքում ապրում է 2-3 զույգ: 

 
նկ.15 

 

 

 

             Գորշուկ (Փորսուխ) (Meles meles canescens Blanf 1875): Ուսումնասիրվող 

տարածքում գորշուկը վիզուալ դիտվել է 2 անգամ: Մեկը կույտային տարրալցման 

տարածքում(նկ.16), մյուսը դրանից դուրս: Նրա կողմից արված փորվածքները և 

զուգարանները(նկ.17)  տեղակայված են արևելյան և հյուսիս-արևելյան սահմաններում: 

Ամենայն հավանականությամբ նշված տարածքում ապրել է մեկ զույգ: 

 
նկ.16 

 
նկ.17 

 

  Գորշուկի հիմնական պոպուլյացիան տվյալ շրջանում գտնվում է Արփա գետի 

կիրճում, գետի աջակողմյան գիհու նոսրանտառներում: Ոչ մեծ քանակությամբ նշվել է 

նաև լեռնատափաստանի և լայնատերև անտառի սահմանային մասերում, Ջերմուկ 

քաղաքից վերև, որտեղ դիտվել են մեծ քանակությամբ փորվածքներ, որոնք նրանք փորել 

են կերի փնտրման վայրերում: 
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                 Գորշ արջ (Ursus arctos):  Հաշվի առնելով այն, որ կույտային տարրալվացման 

տարածքը չափերով փոքր է և ամենայն հավանականությամբ չի կարող բավարարել 

այնպիսի խոշոր գիշատչի կենսական պահանջները, ինչպիսին  արջն է: Մեր կողմից 

հաշվառման երթուղիները ընտրվել են այնպես, որ դրանք հատում են տարածքը և 

շառավիղով ձգվում ինչպես հյուսիս և հարավ, այնպես և արևմուտք և արևելք: Դրա հետ 

մեկտեղ հետազոտվել են ուսումնասիրվող տարածքից բավականին հեռու, մոտ 15-25`կմ 

հեռավորության վրա գտնվող տարածքներ: Այդ հեռավոր տարածքների 

ուսումնասիրման նպատակը ուսումնասիրվող շրջանում արջերի որջերի համար 

պիտանի հնարավոր վայրերի հայտնաբերումն էր: Հետազոտվել է Ամուլսար լեռան 

արևմտյան լեռնաճյուղավորումները սկսած գագաթից, հետագայում նաև լանջերի ողջ 

լայնքով մինչև Արփա գետի կիրճը, որտեղ հայտնաբերվել են արջերի կարճաժամկետ 

կերակրման վայրեր: (նկ 18-ի) 2; 3; 4; 7 կետերում նշվել են կերվածքներ, չոր սոխուկային 

բույսերի արմատների կրծվածքներ, ինչպես նաև շրջված քարեր (նկ 19), որոնց տակից 

նա լզել էր միջատներ և նրանց թրթուռներ: 

 

 
Նկ. 18 

 
Նկ. 19 

 

Դիտարկման առաջին կետում (նկ 18) մեր կողմից հայտնաբերվել է կարճաժամկետ 

գիշերելու քնելավայր (նկ 20): Այդ շրջանում նշվել են նաև ծիրանի ջարդոտված ծառեր 

(նկ 21; 22) ծիրանի այգում, որը գտնվում է կույտերի տարրալվացման համար  



29 
 

 
Նկ. 20 

 
Նկ. 21 

 
Նկ. 22 

 

 
Նկ. 23 

 

 

նախատեսված տարածքի արևելքում: Նոյեմբերի սկզբին ուսումնասիրվող տարածքի 

շրջակայքում ոչ հաճախ դիտվել է արջի հետքեր: Ընդ որում հետքերի չափերից  կարելի է 

ենթադրել, որ դա նույն կենդանու հետքերն են: Նոյեմբերի կեսերին արջի հետքերը տվյալ 

տարածքից հեռացան: հետագայում մեր կողմից սկսվել են ուսումնասիրվել առավել 

ընդարձակ տարածքներ, դրանցում ընդգրկելով Ջերմուկ քաղաքից արևմուտք ընկած 

անտառային տարածքները և Սարավան գյուղից հարավ գտնվող վայրերը: Հետազոտվել 

են նաև Արփա գետի աջափնյա տարածքները, որտեղ նախորդ տարիներին մեր կողմից 

բազմիցս նշվել են արջի հետքեր գիհու նոսրանտառով պատված լանջերում և 

լայնատեռև անտառի ոչ մեծ զանգվածներում: Ինչպես մեր կողմից ենթադրվում էր այդ 

շրջանում արջերի ակտիվություն դիտարկվեց  9, 10 և 5, 6 կետերում,(նկ 18): Արփա գետի 

աջափնյա մասում արջի հետք գրանցվել է երկու անգամ 8-րդ կետում (նկ.18):  
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Հավանաբար նրա ուշադրություն գրավել էր այդ շրջանում գետնին թափված 

խնձորները և տանձերը: Առավել ուշ շրջանում, նոյեմբերի վերջին, արջի հետքերը 

կենտրոնացված են եղել 2 և 3 կետերում ( նկ.18), հավանաբար նրանք մոտեցել են իրենց 

որջերի կացավայրին և մնացել անմիջականորեն դրանց մոտ: Նոյեմբերին մեր կողմից 

նշվել է արջի հետք ձյան վրա  ( նկ.23) 1 տեղամասում (նկ.18) անմիջականորեն 

Ամուլսար լեռան մոտ: Դա մեզ թույլ տվեց ենթադրելու, որ արջը կարող է ձմեռային քուն 

մտնել 1 տեղամասում( նկ.18), Սակայն հետքերի հետագա դիտարկումները ցույց 

տվեցին, որ այդ գազանը լեռան ժայռային զանգվածներում կարճաժամկետ մնալուց 

հետո հեռացել է հարավային ուղղությամբ, որտեղ վերջինիս հետքերը կորան Ուղեձոր 

գյուղից հեռու` ձնազուրկ տարածքում: Գարնանը արջի հետքերը դիտարկվեցին նույն 

վայրում: 

Հիմնվելով ուշ աշնանային և վաղ գարնանային շրջանում իրականացված 

ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև արջերի քուն մտնելու և գարնանը արթնանալու 

շրջանում իրականացված դիտարկումներ վրա, մենք կարող ենք ենթադրել, որ այդ 

շրջանում արջերի որջերի համար պիտանի կացավայրերը գտնվում են 2 և 3 կետերում: 

Դրա մասին են վկայում արջերի մասուրով ինտենսիվ սնվելը նախաորջային շրջանում, 

հետքերի վերանալը նշված կետերում ձյան տեղումներից հետո և կայուն ձյունածածկի 

ձևավորումը: 

Արջի կենսագործունեության հետքերի բացակայությունը կույտային 

տարրալվացման համար նախատեսված տարածքում թույլ է տալիս ասելու, որ այդ 

գազանի հիմնական ապրելավայրը գտնվում է տվյալ տարածքից դուրս: Նրա հայտնվելը 

շրջակա վայրերում պայմանավորված է այդտեղ աճող կերաբույսերի կարճատև 

սեզոնային օգտագործմամբ, կամ էլ մի հիմնական ապրելավայրից մեկ այլը 

տեղափոխվելիս: 

 

              Գայլ (Canis lupus hajastanicus Dahl, 1951): Հետազոտվող տարածքում 

ուսումնասիրությունների սկզբնական շրջանում գայլի հետքեր չեն արձանագրվել: Գայլի 

թարմ հետքեր առաջին անգամ գրանցվեցին նոյեմբերի կեսերին( նկ. 24. կետ2), 

հետագայում գայլի հետքերը ավելի հաճախակի սկսեցին հանդիպել, սակայն հետքերի 

քանակությունը ամեն դեպքում շարունակում էր մնալ աննշան: Դրա հետ մեկտեղ 

ուսումնասիրվող տարածքից դուրս բոլոր շառավիղային երթուղիներում պարբերաբար 

հանդիպում էինք ինչպես թարմ, այնպես և շատ հին գայլի կղկղանքների, որը վկայում է 

տվյալ տարածքում նրա պարբերաբար լինելու` մասին(նկ. 24. կետ 3, 4, 5): Այդ շրջանում 

գայլերի պարկելատեղեր մեր կողմից չեն նշվել, որից հետևում է, որ նա տվյալ տարածքն 

օգտագործում է կարճաժամկետ, կեր փնտրելու, կամ էլ տեղից-տեղ անցնելու ժամանակ, 

որն առավել հավանական է: 
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նկ. 24 

 

Նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերին ձյան տեղումների ժամանակ գայլերի հետքերը 

սկսեցին ավելի հաճախ հանդիպել բնակայվայրերի մոտ, հիմնականում Ջերմուկ 

քաղաքից ոչ հեռու ձորակում և Կեչուտ ու Գնդեվազ գյուղերի շրջակայքում: Հետագայում 

կայուն ձնածածկի ձևավորվելուց հետո գայլի հետքեր ավելի հաճախ սկսեցին հանդիպել 

Ջերմուկ տանող հիմնական ավտոճանապարհի երկայնքով և գյուղական 

ճանապարհներին( նկ. 25): Բացի այդ, այդ շրջանում գայլերը ցերեկվա ընթացքում 

պարկում էին բնակավայրերից ոչ հեռու թփուտներում( նկ.26): Նրանց կենտրոնացումը 

բնակավայրերի մոտ բացատրվում է աղբանոցների առկայությամբ, կամ ոչ աչալուրջ 

շներին որսալու, կամ էլ առանց հսկողության թողնված ոչխարներին տանելու համար: 
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նկ. 25 

 
նկ. 26 

 

              Շնագայլ (Canis aureus Linnaeus, 1758):     Այս կենդանու արեալը ընդգրկում է 

Հյուսիսային Աֆրիկան, Բալկանները, 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 եղեգնուտներում 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.27) միա-

խառնման վայրից ոչ հեռու, Արփա գետի ձախ ափում գտնվել է որսորդների կողմից 

սպանված շնագայլի դիակ(նկ.28): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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նկ.27 

 
նկ.28 

 

            Սովորական աղվես (Vulpes vulpes alticola Ogn.1917 ) : Ամուլսար լեռան շրջակայքի 

ողջ ուսումնասիրվող տարածքում ապրում է հենց այս ենթատեսակը: Դրանք չապսերով 

խոշոր աղվեսներ են, մարմինը պատված է բաց մոխրագույն, կամ բաց դեղին գույնի 

երկար ու փարթամ մորթով: Աղվեսները և նրանց կենսագործունեության հետքերը` 

կզկզանքների և փորվածքների տեսքով հանդիպում են կույտային տարրալվացման 

համար նախատեսված տարածքում, ինչպես նաև բոլոր երթուղիներում և շրջակայքում: 

Ուսումնասիրվող տարածքի ամենաբազմաքանակ կենդանին է:         

Լուսան (Lynx lynx dinniki Sat., 1915):     Հայաստանում բնակվում է կովկասյան 

լուսանը, որի տարածման արեալը ընդգրկում է ողջ Կովկասը, Հյուսիսային Իրանը և 

Փոքր Ասիայի հարակից տարածքները( Гептнер, 1967): Տարածված է հանրապետության 

հյուսիսային և հարավային շրջանների լայնատերև անտառներում: Բացի դրանից 

հանդիպում է նաև կենտրոնական անտառազուրկ 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.29) և ճանկռվածքներ նշվել են հետազոտվող տարածքին 

հարող` Արփա գետի աջափնյա մասում, Մամարզա տեղանքից ոչ հեռու (նկ.30), ինչպես 

նաև այդ տեղամասից ավելի ցածրադիր՝ Չայքենդի հարակից հատվածում, գտնվել է 

կիսաքայքայված լուսանի դիակ (նկ.31): 
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նկ.29 

 
նկ.30 

 

 
նկ.31 

 

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 

(Касабян,1998) կենտրոնական և արևելյան հատվածներից 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 

քանակության կտրուկ նվազման հետ(WWF): 

Ուսումնասիրվող տարածքում և հարակից տարածքներում, ուսումնասիրության ողջ 

ընթացքում հետքեր և կենսագործունեության արգասիքներ մեր կողմից չեն գրանցվել: 
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Համառոտ եզրակացություններ 

Դաշտային հետազոտությունների ընթացքում մեր կողմից դիտված կենդանիները, 

ինչպես նաև նրանց հետքերը պատկանում են երեք կարգերի և վեց ընտանիքների 

ներկայացուցիչների: Աղյուսակ 1  

Աղ. 1 

Կարգ Ընտանիք Տեսակ 1 2 3 

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus - Նապաստակ - European 

hare 

+ +  

Artiodactyla Bovidae Capra aegagrus– Բեզոարյան այծ - Wild 

goat 

- + +IUCN 

  Ovis orientalis –Հայկական մուֆլոն- 

Armenian muflon 

- + +IUCN 

Carnivora Mustelidae Martes foina - Քարակզաքիս -Beech 

marten 

+ +  

  Mustela nivalis - Աքիս - Least weasel + +  

  Meles meles - Գորշուկ -  Badger + +  

 Ursidae Ursus arctos - Գորշ արջ - Bear - + + 

 Canidae Canis lupus - Գայլ - Wolf + +  

  Canis aureus - Չախկալ - Jackal - +  

  Vulpes vulpes - Սովորական աղվես - Fox + +  

 Felidae Panthera pardus – Հովազ - - - +IUCN 

  Lynx lynx - Լուսան - Lynx - +  

1. Գրանցված ուսումնասիրվող տարածքում 

2. Գրանցված շրջակա տարածքներում 

3. + Գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում 

Գրականության ցանկ 

1.  Авагян А.В “Фауна и экология насекомоядных Армении”. Автореф. к.б.н.  Ереван,2010 

2.  Агаджанян Ф.С.”Анализ динамики численности хищных млекопитающих в Арм.ССР”.         

Зоосборник Вып.20, Изд-во АН АрмССР,Ереван, 1986. 

3. Агаджaнян Ф.С. “Биология и морфологические особенности обыкновенной лисицы в 

Армении”. Автореф. к.б.н.  Ереван, 1993. 

4.  Гаспарян К.М. “Экология безоарового козла и адаптация к горным условиям некоторых 

Bovidae” Автореф.канд.биол.наук.Ереван,1969 

5. Даль К.С. ”Животный мир Армянской ССР”.т.1.Позвоночные. Изд-во АН Арм ССР,1954.  

6.  Касабян М.Г.”К экологии закавказского барсука в Армении” Зоосборник Вып.20, Изд-во 

АН АрмССР,Ереван, 1986.стр 162-173. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://en.wikipedia.org/wiki/Bovid
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


36 
 

7.  Касабян М.Г.”Переднеазиатский леопард в Хосровском государственном заповеднике” 

Тезисы докладов Респ.научн. конф. По зоологии Изд.НАН РА, Ереван 1998,стр61-62. 

8. Касабян М.Г. “Хищные млекопитающие Армении”. Автореф. канд. биол. наук. 

Ереван,2001. 

9.  Красная Книга животных Армении. Изд-во МОП РА,1987(рус), 2010(арм).  

10. Манасерян Н.С.”Распространение и хозяйственное использование диких и домашних 

представителей родов Ovis и Capra”. Зоосборник Вып.20, Изд-во АН АрмССР,Ереван, 

1986.стр 80-97. 

11. Мартиросян Б.А.Папанян С.Б.”Дикие млекопитающие Армении”.Изд.АН АрмССР. 

1983. 

12.  Hовиков Г.A.” Полевые исследования по экологии наземных позвоночных” – М., 

1953.502 c. 

13.  Попов Г.Ю.” Эколого-фаунистическое исследование и высотное распространение 

некоторых мелких млекопитающих Армении”. Автореф. к.б.н.  .Ереван,2003. 

14.  Формозов А.Н.” Количественный метод в зоогеографии наземных позвоночных 

животных “ Изв. АН СССР. Сер.геогр. 1951. № 2. С. 62 – 70. 

15.  Формозов А.Н.” Звери, птицы и их взаимосвязь со средой обитания”. – М., 1976. 309 с.  

 
(Կենդանաբան. կ.գ.թ. Մ. Ղասաբյան) 
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4. Ձեռքաթևավորներ 

 

Լինելով կաթնասունների դասի միակ ակտիվ թռիչքի ունակություն էվոլուցիայի 

ընթացքում ձեռք բերած կարգի ներկայացուցիչներ՝ չղջիկները կարողանում են ինչպես 

օրվա րնթացքում, այնպեսել տարվա կտրվածքով կատարել սեզոնային տեղաշարժեր 

(քոչեր, չուեր) կապված սննդի , բազմացման կամ ձմեռելու հետ: Այս ամենը լավ 

արտհայտված է «Ամուլսար» ծրագրի ողջ տարածքում դիտարկումների ենթարկվող 

տեսակներին ուսումնասիրելիս: 

Հետազոտվող տարածքը, որը պայմանականորեն անվանվել է ՝ «Ամուլսար-2», 

հանդիսանում է չափսերով համեմատաբար ոչ մեծ տարածք, որը գտնվում է դեպի 

Գնդեվազ չհասած Ջերմուկ տանող մայրուղու աջ կողմը: Քարտեզագրման առումով այն 

զբաղեցնում է ՝ «Ամուլսար-1»-ի, հարավ-արևմտյան սահմանամերձ տարածքը: (Քարտեզ 

2): 

Նախորդ հաշվետությունում մեր կողմից ներկայացված բոլոր ձեռքաթևավորները, 

լինելով մոբիլ (թռչող) էակներ, ուլտրաձայնային "Pettersson-200" դեդեկտորի օգնությամբ, 

բնականաբար, ձայնագրվել են նան այս վայրում, իսկ սարդացանցերի օգնությամբ  

(բացառությամբ Tadarida, teniotis տեսակից) այստեղ վորսվել են Կարմիր գրքում 

գրանցված հետևյալ տեսակներր՝ (Լուսանկար N1 և N2): 

 

- Rhinolophus euriale Rhinolophus mehelyi Plecotus auritus 

- Barbastella leucomelas 

- Miniopterus schreibarsi  

 

Մնացած բոլորը, որոնք աղյուսակով (N1) արդեն ներկայացված են մեր նախորդ 

հաշվետվություններում այստեղ նունպես ներկա են, թեպետ և գրանցված չեն Կարմիր 

գրքում, սակայն ոչ մեծաքանակ և պահպանության կարիքը ունեցող տեսակներ են: 

Ինչ վերաբերվում է Tadarida teniotis-ին, ապա բազմիցս N39.727942/ E 45.596668 

կորդինատում, դեդեկտորի 12-20 կհ.սահմանների հաճախականությամբ հաջողվել է 

արձանագրել կիրճի վերը նշված կորդինատի հատվածներում:  

Չնայած նրան, որ Հայաստանի այլ վայրերի համեմատ, այս ընդհանրապես 

հազվադեպ, Կարմիր գրքում գրանցված տեսակը այստեղ ավելի մեծաքանակ է նա 

եղանակի աննշան ցրտելու հետ-չվում է այստեղից:  

Ներկայացվող «Ամուլսսւր-2» տարածքը թեպեա և չափսերով շատ փոքր է և 

համեմատաբար աղքատ է հարմար թաքստոցներից, սակայն ռելեֆի ոչ 

կտրատվածությամբ այն գրավում է չղջիկներին իր միջատներով առատ 

«որսավայրերով»: Այստեղ բացի մի քանի խորշերից և մեկ ախոռատիպ շինությունից այլ 

հարմար թաքստոցներ չկան: (Լուսանկար N3 և N4): Այդ է, պատճառը, որ չղջիկները 
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սնվելուց հետո քնելու համար այստեղից թռչում են կամ դեպի հարավ՝ Չայքենդի 

մեծաթիվ քարանձավները ն իտրշերր, կամ էլ՝ դեպի Գնդեվազ գյուղի և Կետչուտի 

ջրամբարի մոտակայքի շինությունները: 

Եթե ձմեռելու նպատակով այդ շինությունների տանիքներում, նկուղներում կամ 

կիրճի ժայռածերպերում ինչ որ տեսակներ նույնիսկ մնում են, ապա դրանք տարեց, 

հյուծված կամ հիվանդ առանձնյակներ են: 

Ամուլսար-2-ի  տարածքում հայտնաբերված կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակները արձանագրվել են հետազոտվող տարածաշրջանի հարավ-արևմտյան և 

հյուսիս-արևելյան սահմանագծերի մոտակայքում: Այս կենդանիների հիմնական 

ապրելավայրերը, ամենայն հավանականությամբ գտնվում են կիրճի քարանձավներում, 

խորշերում, ժայռերի ճեղքերում կամ մարդկային շինությունների կտուրներում, 

նկուղներում կամ այլուր: Այդ է պատճառներից մեկը, որ այս մոբիլ 

կենդանատեսակները, ըստ մեզ, դժվար թե ընկճվեն, կամ, առավել ևս, վերանան 

§Ամուլսար-2¦ շահագործման համար նախատեսվող վայրից: 

 Ոչ հեռու են այն հարմար, ջրառատ և միջատներով հարուստ վայրերը, ուր առանց 

որևէ նկատելի կորուստների կարող են տեղափոխվել ինչպես Կարմիր գրքում 

ներառված, այնպես էլ մյուս, լայն տարածված, մեծաթիվ չղջիկների տեսակները: 

 
(կ.գ.դ., պրոֆեսոր Է.Գ. Յավրույան) 
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5. Ջրակենսաբանական ուսումնասիրություններ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է   Գնդեվազ գյուղի 

մոտակայքում գտնվող  Ամուլսարի ոսկու հանքի գործարանի համար նոր առաջարկվող 

տարածքի (տեղամաս 28 VLF) ջրային օբյեկտների ուսումնասիրություն: 

Տեղամասի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված տեղամասում 

գոյություն ունեն երկու առվակների հուներ, որոնցից մեկի հունը նոյեմբեր ամսվա 

չորային եղանակի պատճառով ցամաք էր (նկ.1): Տեղացիների վկայությամբ, առվակը 

ջրառատ է լինում գարունից մինչև ամառվա կեսը, իսկ հոլիսի կեսից միչև աշնան 

անձրևային եղանակները այն չորացած է: Առվակի սնուցումը բացառապես 

ձնաանձրևային  է: Տարածքում գտնվող, 7 տարի առաջ տնկած ծիրանի այգին, ջրվել է 

այս առվակի ջրերով միայն գարնանը, իսկ հետագայում ոռոգումն իրականացվել է  այլ 

աղբյուրից խողովակաշարով բերված ջրով: 2014թ. մայիս ամսվա այցելության 

ժամանակ, չորային եղանակի պատճառով, ջուր կար հունի միայն մի մասում: Վերջինս 

ավելցուկային ոռոգման ջրի արդյւնք է (նկ.2): 

 

 

 
 

Նկար 1. Առվակ 1-ի չոր հունը 2013թ. նոյեմբերին 
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Նկար 2. Առվակ 1-ի չոր հունը 2014թ. մայիսին 

 

 

Երկրորդ առվակը շատ ավելի փոքր հուն ուներ (աղ.1), որտեղ 2013թ. մայիս 

ամսվա այցելության ժամանակ կար քիչ քանակով ջուր: Առվակի սնուցումը 

հիմնականում ստորերկրյա  է, ինչի պատճառով այն չի չորանում և օգտագործվում է 

տեղի բնակիչներից կողմից որպես անասունների  ջրարբի տեղ (նկ.2): Վերջինիս 

պատճառով առվակի ակունքից ստորև ընկած հունի հատվածը կենդանիների 

սմբակներով լիովին քանդված էր և ջուրը` հնարավորություն չունենալով հոսել իր 

հունով, ճահճանում էր և  ներծծվում հողի մեջ (նկ.3): Նմուշառման վայրից ավելի ստորև 

ընկած հատվածում ջուրը աղտոտված էր  խոշոր եղջրավոր անասունների թրիքով և 

ափամերձ բուսականության մնացորդներով: 2014թ. մայիսին առվակը ավելի ջրառատ էր 

և ջուրը հասնում էր մինչև ծիրանի այգին (նկ.4)::   
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Նկար 2. Առվակ 2-ի ակունքը 2013թ.նոյեմբերին և 2014թ.մայիսին 

 

  
Նկար 3. Առվակ 2-ի հունում ձևավորված ճահճուտը 

 

 
Նկար 4. Առվակ 2-ը 2014թ. մայիս ամսին 
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Առվակ 2-ում հանդիպում էին մաքուր ջրերին բնորոշ թավաթևերի (Trichoptera) 

Dinarthrum ցեղի տեսակները, որոնք 2013թ. նոյեմբերին կազմում էին առանձնյակների 

ընհանուր թվաքանակի գրեթե 50%-ը, իսկ 2014թ. մայիսին՝25%-ը : Աշնանը մեծ էր նաև 

թեթևակի աղտոտված ջրերին բնորոշ ճպուռների (Odonata) Cordulegaster insignis 

տասակի թրթուրների մասնաբաժինը (ընհանուր թվաքանակի 18%):  2014թ. մայիս 

ամսին զոոբենթոսի թվաքանակի 30% կազմում էին,  ջրի օրգանական աղտոտվածության 

նկատմամբ ավելի դիմացկուն, Elodes ցեղի բզեզների թրթուրները:  

Առվակ 2-ից վերցված հատակային կենդանիների փորձանմուշների 

վերլուծությունը ցույց տվեց այս չափի փոքր առվակի համար համեմատաբար առատ 

տեսակային բազմազանություն (Աղ.2): Շաննոն-Վայների կենսաբազմազանության  

ինդեքսի արժեքները 2013թ.նոյեմբերին և 2014թ.մայիսին եղել են, 

համապատասխանաբար՝ 2.1 և 2.5 միավոր (4 միավորը համապատասխանում է 

կենսաբազմազանության առավելագույն մակարդակին, իսկ 0-ն մոտ արժեքները ցույց են 

տալիս կենդանիների բազմազանության ամենացածր մակարդակը): 

Թեև առվակ 2-ը շատ փոքր է, այնուամենայնիվ այն ունի տեղական տնտեսական 

նշանակություն, որպես անասունների ջրարբ և այս տարածքի միակ մշտական ջրի 

աղբյուր:   

 

Աղյուսակ 1 Դիտակետերի նկարագիր 

Դիտակետի վայրը 

Տեղամաս 28 VLF 

Դիտակետի համառոտ նկարագրություն  

Առվակ 1 

 N 39°44'23,3'' 

E045°37'02.9'' 

 1600մ ծ.մ.բ 

 

Առվակում ջուր չկար: Չոր հունի լայնությունը 1-1.5մ էր: 

Առվակ 2 

N 39°44'15.1''      

E 045°37'21.1’’ 

1700մ ծ.մ.բ. 

Առվակի ափերը ծածկված են եղեգի խիտ մացառուտներով և 

ծառերով:  

Հունի լայնությունը 0.3-0,5 մ էր,  ջրի խորությունը ` 10-15 սմ: 

Մանրախիճը  և ավազը կազմում էին աղբյուրի սկզբնամասի 

հունի ծածկույթի մոտ 90%:    Աղբյուրի սկզբնամասում ջուրը 

թափանցիկ էր: 
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Աղյուսակ 2. Տեղամաս 28 VLF առվակի զոոնեթոսի տաքսոնոմիկ կազմը և թվաքանակը 

2013թ.նոյեմբեր և  2014թ.մայիս ամսներին 

   

2013թ. 

նոյեմբեր 

2014թ. մայիս 

Family Species 

Pollution 

tolerance* 

Quantity 

in sample      

(from 

0.04m²) 

% Quantity 

in sample      

(from 

0.04m²) 

% 

       

Euglesidae  Euglesa sp.           2.7   4 1 

Baetidae  Baetis  sp. 2,1   22 6 

Lepidostomatidae Dinarthrum sp. 1.3 41 

4

6 91 25 

Sericostomatidae 

Sericostoma 

grusiense 1.8 3 3 

  

Cordulegatridae 

Cordulegaster 

insignis 1.9 16 

1

8 

  

Chironomidae 

subfam:Tanypodi

nae, Procladius 

sp. 3.5 7 8 11 3 

Chironomidae 

subfam: 

Chironominae 

Micropsectra sp. 3.6 3 3 51 14 

Chironomidae 

subfam:Diamesin

ae 1,8   11 3 

Chironomidae 

subfam:Orthocla

diinae 2,5   22 6 

Psychodidae Pericoma sp. 2.1 5 6 4 1 

Psychodidae  4   4 1 

Tanyderidae   2.1 2 2   

Limoniidae Molophilus sp. 2.4 1 1   

Stratiomyidae Odontomyia sp. 2,8   18 5 

Dixidae Dixa sp. 2,5   11 3 

Scirtidae Elodes sp. 2.5 5 6 109 30 

Hydraenidae Hydraena sp.    4 1 

Heteroptera     4 1 
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Tubificidae   4 6 7   

Total   89  366  

Շենոն- Վայների   

կենսաբազմազանությ

ան  ինդեքս (HN)    2.11  

 

 

2.54 

 

*Ջրի աղտոտման նկատմամբ տոլերանտության(հանդուրժողականության) արժեքը 

տրված է  1-ից մինչև 4 միավորների սահմաններում: 

 

(Ջրակենսաբան, կ.գ.թ. Ս. Հակոբյան) 

 


