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նպատակով
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կատարվել
են
ջրակենսաբանական
հետազոտություններ: Ուսումնասիրությունների արդյունքում գետում հայտնաբերվել են կարմրախայտի
առանձնյակներ: Պարզվել է, որ Վարդենիս գետի վերին հոսանքում դեռ պահպանվում են բարենպաստ
կենսապայմաններ կարմրախայտի բնադրման համար:

Կարմրախայտ-ձկների սննդառություն - հատակային անողնաշարներ - Վարդենիս գետ

Для изучения ихтиофауны и донных беспозвоночных р. Варденис, служащих основной
пищей для обитающих в реке рыб, в 2010 г. были проведены гидробиологические и
ихтиологические исследования. В результате исследований в реке были обнаружены особи
ручьевой форели. Выяснено, что в верхнем течении реки условия для обитания и нереста ручьевой
форели все еще остаются благоприятными.

Ручевая форель - питание рыб - донные беспозвоночные - река Варденис
In 2010 hydrobiological research wаs carried out at the river Vardenis to study the ichthyofauna
and the bottom invertebrates which are the main source of nutrition for fishes. As a result of research
several individuals of trout were recorded in the river. It was found out that living and spawning
conditions are still favorable for trout at the upper part of the river Vardenis.

Brown troutfeeding of fish - bottom invertebrates - river Vardenis
Վարդենիս գետը սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռնաշղթայի կենտրոնական մասի հյուսիսային լանջերից`
3215 մ բարձրությունից: Երկարությունը` 28 կմ է, ջրահավաք ավազանը` 116 կմ2: Գետահովիտը միջին և վերին
հոսանքներում V-աձև է, ստորինում լայնանալով` դուրս է գալիս մերձլճային հարթավայր և թափվում Սևանա
լիճ: Սնումը ձնաաննձրևային է, վարարումը` գարնանը: Տարեկան միջին ծախսը` 1.87 մ3/վ է, հոսքը` 55.8 մլն մ3:
Սելավատար է: Ձմռանը սառցակալում է, ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով [1]:
Կարմրախայտը (Salmo trutta Linnaeus, 1758) (նկ. 1,2) սաղմոնաձկների ընտանիքի ձուկ է: Հայաստանի
արժեքավոր ձկնատեսակներից է, որի պաշարներն անխնա ոչնչացման հետևանքով գրեթե սպառվել են և
կորցրել արդյունագործական նշանակությունը. այդ ուղղությամբ արհեստական պայմաններում բուծելու
փորձեր են կատարվում [1]:Կարմարախայտը նախկինում լայն տարածում է ունեցել, բնակվելով գետերի վերին և
միջին հոսանքներում [3]: Հետագայում ձկնագողության և գետերի աղտոտ ման արդյունքում կարմրախայտի
քանակը նշանակալիորեն նվազել է: Որոտան, Արինջ, Միսխանա, Պոլադ և Չիչկան կարմրախայտը մանրամասն
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ուսումնասիրվել է Վլադիմիրովի կողմից [3]: Մաքենիս գետում նրա կողմից առանձնացվել է ալաբալախը, որը
տարբերվում է Սևանի իշխաններից և չի մտնում Սևանա լիճ: Ներկայումս Սևանի այլ վտակներում` Արգիճի և
Մասրիկ գետերում, ջրվեժից վերև կարմրախայտը հայտնաբերվել է Հ.Ռ. Ռուբենյանի կողմից: Սևանի մյուս
վտակներում` Վարդենիս և Ձկնագետ գետերում կարմրախայտի առկայությունը նշվել է դեռևս 1960-1970 թթ.
[17]:
Կատարված բազմաթիվ կարիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ
ալաբալախը ոչ թե Սևանի իշխանի գետային ձևն է (S.i. gegarkuni K. Morpha alabalach Vladimirov) [2], այլ`
կարմրախայտը [4, 15]:
Նյութ և մեթոդ:
մեթոդ: Վարդենիս գետում կարմրախայտի կենսապայմանների ուսումնասիրման նպատակով 2010թ.
կատարվել են ջրակենսաբանական հետազոտություններ: Իխտիոֆաունան ուսումնասիրվել է գետի ողջ երկայնքով:
Ուսումնասիրությունների ժամանակ հավաքվել և վերլուծության է ենթարկվել կարմրախայտի 2 առանձնյակ: Ձկները
որսվել են ձգովի ուռկանի միջոցով ու ֆիքսվել ֆորմալինի 4%-անոց լուծույթով: Որոշվել է ձկների ձևաչափական
ցուցանիշները` երկարությունը (L-ընդհանուր և l-մինչև թեփուկային ծածկի վերջը), զանգվածը (G-ընդհանուր և gփորոտիքը հեռացված), սեռը, սեռական արգասիքների հասունացման փուլը, բտվածության գործակիցը (ըստ Ֆուլտոնի և
Կլարկի) և տարիքը, վերջինս որոշվել է թեփուկների միջոցով [5, 12, 13, 16]:
Ձկների սնման ինտենսիվության ցուցանիշ է հանդիսացել աղիքային տրակտի լցվածության ընդհանուր ինդեքսը

(o/ooo): Ձկների կողմից առանձին կերի օբյեկտների ընտրողականությունը գնահատվել է սննդառության էլեկտիվության
ցուցանիշով [7]:
Ձկների աղեստամոքսային տրակտի պարունակության մշակումն կատարվել է ջրակենսաբանության մեջ
ընդունված մեթոդներով [10, 14]: Տրակտի պարունակության քանակական և որակական վերլուծությունն կատարվել է բոլոր
բաժիններում: Կարմրախայտի հիմնական կեր հանդիսացող հատակային անողնաշարների ուսումնասիրման համար դիտակետեր են ընտրվել գետի վերին, միջին և ստորին հոսանքները: Հատակային կենդանիները հավաքվել են 0,1024 մ2 մակերեսով
սարքի միջոցով, որոնք ֆիքսվել և մշակվել են ջրակենսաբանության մեջ ընդունված հայտնի մեթոդներով [6, 8, 9]: Փորձանմուշների հետագա մշակումը կատարվել է լաբորատոր պայմաններում: Հաշվարկվել է յուրաքանչյուր խմբում առանձնյակների
թվաքանակը և կենսազանգվածը: Կատարվել է վերահաշվարկ մեկ քառակուսի մետրի համար [9]: Չափվել են Վարդենիս գետի
ակունքի, միջին հոսանքի և գետաբերանի ջրի ջերմաստիճանը, հոսքի արագությունը, լայնությունը (աղ. 1), (նկ. 1) և որոշվել է
բնահողի բնույթը:

քննարկում:: Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում, Վարդենիս գետի ակունքում
Արդյունքներ և քննարկում
հայտնաբերվել են կարմրախայտի առանձնյակներ: Գետի այս հատվածի բնահողը (աղ. 1) նպաստավոր է
կարմրախայտի ձվադրման համար:
Վերլուծության է ենթարկվել 23.5 սմ երկարությամբ, 144 գ զանգվածով կարմրախայտի մեկ առանձնյակ, և 9.5 սմ
երկարությամբ, 8 գ զանգվածով մեկ առանձնյակ (նկ. 1):
Աղյուսակ 1. Վարդենիս գետի վերին, միջին և ստորին հոսանքների
ընդհանուր բնութագիրը
Դիտակետը

Բնահող
Պերիֆիտոն
Ափեզրին ծառերի և թփերի առկայություն
Հոսքի արագություն (մ/վ)
Լայնություն (մ)

Վերին հոսանք
ժայռաբեկոր-30%
գլաքար-60%
խճաքար-5%
մանրախիճ-5%
չի նկատվել

Միջին հոսանք
ժայռաբեկոր-10%
գլաքար-50%
խճաքար-40%

Ստորին հոսանք
գլաքար-70%
խճաքար-20%
ավազ-10%

չի նկատվել

առկա է դարչնագույն պերիֆիտոն

-

-

+

0.4
9

0.6
4

0.08
5

Կարմրախայտների սննդառության բնութագրման համար վերլուծության է ենթարկվել աղեստամոքսային
տրակտի պարունակությունը: Կարմրախայտների սննդի բաղադրիչների կազմը ներկայացված է աղ. 2-ում:
Բտվածության ցուցանիշը կարևոր նշանակություն ունի ձկների հաջող ձմեռման համար [11]: Ըստ
Ֆուլտոնի գործակիցն աճում է կախված տարիքից` սեռական արգասիքների զանգվածի ավելացման հաշվին:
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ա

բ
Նկար 1. Կարմրախայտ (Salmo trutta Linneaus, 1758)
(ա/ 5 տարեկան, բ/1 տարեկան)
Աղյուսակ 2. Տարբեր տարիքի և սեռի կարմրախայտների սննդի կազմի բնութագիրը

Տարիքը
և սեռը

Ձկների
քանակը

1, juv

1

5, ♂

1

Սննդի բաղադրիչները

Աղիքային տրակտի
լցվածության ընդհանուր ինդեքսը (o/ooo)

Միջատի թևեր, բզզան մոծակի թրթուրներ (Chironomidae), միօրյակների թրթուրներ (Ephemeroptera)
Թավաթևերի թրթուրներ (Rhyacophilidae, Limnophilidae), մժեղի թրթուրներ (Simulidae), բզզանմոծակի թրթուրներ (Chironomidae), սարդ
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Այդ իսկ պատճառով առավել հավաստի արդյունք ստանալու համար նպատակա-հարմար է հաշվել
Կլարկի գործակիցը [13]: Կարմրախայտների բտվածության ցուցանիշ-ները ներկայացված է աղ. 3-ում.
Աղյուսակ 3. Կարմրախայտների բտվածության ցուցանիշները
Տարիք
1
5

Բտվածության գործակիցը
Սեռը և հասունացման
փուլը
Ըստ Ֆուլտոնի Ըստ Կլարկի
juv
1,55
1,35
♂, IV-V
1,80
1,58

Քանի որ նախկինում Վարդենիս գետում կարմրախայտերի բտվածության և սնման ինտենսիվության
ցուցանիշների վերաբերյալ որևէ տվյալներ չկան, հետևաբար մեր կողմից արձանագրվել է միայն ստացված
ցուցանիշների մեծությունները:
Վարդենիս գետի վերին հոսանքի հատակային ֆաունայում ըստ թվաքանակի և կենսազանգվածի
գերակայել են բզզան մոծակներիի և միօրյակների թրթուրները (աղ. 4), սակայն 5 տարեկան կարմրախայտի
համար նախընտրելի սնունդ են թավաթևերի թրթուրները, իսկ 1 տարեկան կարմրախայտի համար` միօրյակների
թրթուրները (աղ. 5):
Պարզվել է, որ Վարդենիս գետի վերին հոսանքում առկա են կարմրախայտի համար բարենպաստ
կենսապայմաններ (բնահող, հոսքի արագություն, կերային բազա): Վարդենիս գետում հայտնաբերված
կարմրախայտների համար նախընտրելի կեր են թավաթևերի և միօրյակների թրթուրները: Վարդենիս գետի վերին
հոսանքում դեռ պահպանվում են բարենպաստ կենսապայմաններ կարմրախայտի բնադրման համար:
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ՎԱՐԴԵՆԻԿ ԳԵՏԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՐՄՐԱԽԱՅՏԻ (SALMO TRUTTA LINNAEUS, 1758) ԲՆԱԴՐԱՎԱՅՐ

Աղյուսակ 4. Վարդենիս գետի հատակային կենդանիների որակական և քանակական կազմը

Խումբ
Մժեղներ
(Simulidae)
Միօրյակներ
(Ephemeroptera)
Բզեզներ
(Coleoptera-հասուն)
Բզզան մոծակներ
(Chironomidae)
Թավաթևեր
(Trichoptera)
Կողալողեր
(Gammaridae)
Քոռուկներ
(Tabanidae)
Երկարաոտ մոծակներ
(Tipulidae)
Ցանցաթևեր (Blepharocera)

Թվաքանակ (առնձ./մ2)
Վերին
Միջին Ստորին
հոսանք հոսանք հոսանք
20.5
5.9
0.6

Կենսազանգված (մգ/մ2)
Վերին
Միջին Ստորին
հոսանք հոսանք հոսանք
12.11
10.94
3.91

62.5

57.4

3.5

308.79

616.02

35.16

0.6

0.2

0.2

0.59

0.39

0.39

141.2

2.0

156.3

196.68

3.13

1406.25

7.6

1.4

0.4

68.95

0.00

0.78

0.2

0.0

0.0

0.39

0.00

0.00

0.4

0.2

0.0

23.44

20.31

0.00

2.9

0.8

0.2

110.16

33.20

8.59

0.2

0.0

0.0

0.39

0.00

0.00

Աղյուսակ Աղյուսակ 5. Կարմրախայտի սննդառության էլեկտիվություն
5 տարեկան կարմրախայտ
Զոոբենթոս
Թավաթևերի թրթուրներ
(Rhyacophilidae,

pi, %

ri, %

Ei

Ei ելակետային

[(E]

4.5

25

0.69

+1

0.31

12.1

12.5

0.02

-1

1.02

83.4

62.5

-0.14

-1

0.86

Limnophilidae)
Մժեղի թրթուրներ

(Simulidae)
Բզզան մոծակի թրթուրներ

(Chironomidae)

∑ [(E]=2.19
β=2.19/3=0.73

1 տարեկան կարմրախայտ
Զոոբենթոս
Միօրյակի թրթուրներ

(Ephemeroptera)
Բզզան մոծակի թրթուրներ

(Chironomidae)

pi, %

ri, %

Ei

Ei ելակետային

[(E]

30.68

50

0.24

+1

0.76

69.32

50

-0.16

-1

0.84

∑[(E]=1.6
β=1.6/2=0.8
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