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2015 թ. կատարվել է Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության ուսումնասիրություն: Գրանցվել է դիատոմային, կանաչ, կապտականաչ, դեղնականաչ և էվգլենային
ջրիմուռների 93 տեսակ: Փոքր Սևանում ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունում (ըստ կենսազանգվածի) գերակայել են դիատոմային, իսկ Մեծ Սևանում՝ դիատոմային և էվգլենային
ջրիմուռները:
Ուշագրավ է հատկապես էվգլենային ջրիմուռների հանդիպման բարձր հաճախականությունը և որոշ դիտակետերում քանակական առավելությունը, ինչը վկայում է նրանց զարգացման
համար լճում ստեղծված նպաստավոր էկոլոգիական պայմանների մասին:
Ֆիտոպլանկտոն – լիթորալ գոտի – քանակական զարգացում

В 2015 г. исследовалось фитопланктонное сообщество литоральной зоны оз. Севан.
Выявлено 93 вида, принадлежащих диатомовым, синезеленым, зеленым, желто-зеленым и
эвгленовым водорослям. В фитопланктоне Малого Севана доминировали диатомовые, а в
Большом Севане диатомовые и эвгленовые (по биомассе) водоросли. Особый интерес
представляет количественное преобладание показателей и частота встречаемости в
некоторых точках пробоотбора эвгленовых водорослей, что свидетельствует о
существовании благоприятных условий для их развития.
Фитопланктон – литоральная зона – количественное развитие
In 2015 the phytoplankton community of the litoral zone of Lake Sevan was studied.
Ninety-three species of algae belonging to the groups Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta,
Xanthophyta and Euglenophyta were registered. In Minor Sevan (MS) the diatoms were
dominated, while in Major Sevan (MjS) the Bacillariophyta and Euglenophyta (by biomass) were
dominated.
It is important to mention that Euglenophyta has predominance of quantitative parameters
and frequency of occurrence at the some sampling sites, which indicates the existence of favorable
conditions for their development in the lake.
Phytoplankton – litoral zone – quantitative development
Սևանա լճի լիթորալ (ափամերձ գոտու) ուսումնասիրությունները կարևոր են և
արդիական, քանի որ վերջինս անցումային գոտի է լճի պելագիալի և ջրահավաք
ավազանի միջև: Լիթորալ գոտուն բնորոշ են հիդրոբիոնտների զարգացման համար
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յուրահատուկ կենսապայմաններ՝ պայմանավորված ափերի լվացման արդյունքում օրգանական նյութի ներթափանցմամբ, ջրի հիդրոդինամիկ, ջերմաստիճանային և գազային
ռեժիմների առանձնահատկությամբ:
Լճերում ջրի մակարդակի տատանումները հանգեցնում են լիթորալ գոտիների մորֆոմետրիկ, ջրաֆիզիկական և ջրաքիմիական ցուցանիշների փոփոխություններին, որոնք
կարող են առաջացնել կենսաբազմազանության սուկցեսիա և կապտականաչ ջրիմուռների
«ծաղկումներ» [10, 13]: Հայտնի է, որ Սևանա լճի լիթորալ հատվածը ջրի մակարդակի
ֆլուկտուացիաների (մակարդակի իջեցում ավելի քան 20 մ-ով) հետևանքով ենթարկվել է
որոշակի փոփոխությունների [5]: Սկսած 2002 թ-ից իրականացվել է լճի մակարդակի
բարձրացման ծրագիր, ինչի արդյունքում մակարդակը բարձրացել է մոտ 4 մ-ով:
Ֆիտոպլանկտոնը, հանդիսանալով ջրային էկոհամակարգերի առաջնային օղակ՝
արագորեն արձագանքում է միջավայրի պայմանների փոփոխություններին, ինչն
արտահայտվում է վերջիններիս քանակական և որակական ցուցանիշների փոփոխությամբ [11]: Այս տեսանկյունից լճի լիթորալ հատվածում այդ ցուցանիշների հետազոտությունը և ֆիտոպլանկտոնի հորիզոնական բաշխվածության ուսումնասիրությունն ունի կարևոր նշանակություն:
Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության զարգացման օրինաչափությունների բացահայտումը:
Նյութ և մեթոդ: Նմուշառումը կատարվել է 2015 թ. մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ուսումնասիրվել է 51 ջրի մակերևույթից վերցրած նմուշ Սևանա լճի լիթորալ գոտու և որոշ պելագիալի
հատվածի հետևյալ դիտակետերից՝
Մայիս. Փոքր Սևան՝ Գավառագետ (2մ, 30մ), Այրիվանք (20մ, 30մ), Նորաշեն (2 մ, 15 մ), Լճաշեն (2մ, 20մ), Ցամաքաբերդ (4 մ, 20մ), Հատված Դ (7 մ, 30մ), Ծովագյուղ (2 մ), Գյունեյ (20 մ) և Մեծ
Սևան` Գիլի (4 մ, 20 մ), Արփա (7մ, 30 մ), Ծովինար (7 մ, 30մ), Սարի Կայա (4 մ, 20մ):
Նոյեմբեր. Փոքր Սևան՝ Հատված Դ (2 մ, 4 մ, 10 մ, 20 մ), Շորժա (7 մ, 10 մ, 20 մ), Գյունեյ
(2 մ, 4 մ, 7 մ, 10 մ, 20 մ) և Մեծ Սևան՝ Արփա (2 մ, 4 մ, 7 մ, 10 մ, 20 մ), Երանոս (7 մ, 10 մ, 20 մ),
Փամբակ (7 մ, 10 մ, 20 մ, 30 մ), Բաբաջան (2 մ, 10մ), Սարի Կայա (2 մ, 4 մ, 20 մ):
Փորձանմուշների նախնական և հետագա լաբորատոր մշակումները կատարվել են ջրակենսաբանության մեջ ընդունված մեթոդներով [2]: Ուսումնասիրվել է ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմը և քանակական ցուցանիշները: Ջրիմուռների տեսակային կազմի որոշումը կատարվել է համընդհանուր ճանաչում գտած որոշիչների և ուղեցույցների օգնությամբ [1, 3,
6, 7, 9, 12]:

Արդյունքներ և քննարկում: Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային
համակեցության հետազոտությունների արդյունքում գրանցվել է դիատոմային (55),
կանաչ (18), կապտականաչ (11), էվգլենային (6) և դեղնականաչ (3) ջրիմուռների (93)
տեսակ: Մայիս ամսին Փոքր Սևանի (ՓՍ) լիթորալ գոտում ֆիտոպլանկտոնի ընդհանուր
թվաքանակը տատանվել է 6 000-206 000 բջ/լ, իսկ կենսազանգվածը՝ 0.08-1.2 գ/մ3
տիրույթում: Հատկանշական է, որ հորիզոնական բաշխվածության տարբեր խորություններում քանակական առավելություն ստացել են ջրիմուռների տարբեր խմբեր
(նկ. 1):
Դիատոմային ջրիմուռների համեմատաբար բարձր քանակական զարգացում
դիտվել է հիմնականում հորիզոնական բաշխվածության 2-7 մ խորություններում (նկ. 1):
Գերակայել են Melosira granulata, Cyclotella comta, Diatoma vulgare, Stephanodiscus astraea
տեսակները: Կապտականաչ ջրիմուռների առավել լավ զարգացում դիտվել է 2-4 մ
խորություններում: Գրանցվել են Aphanotece clathrata, Microcystis aeruginosa, Anabaena sp.,
Oscillatoria limnetica, Merismopedia minima տեսակները: Հանդիպման բարձր
հաճախականությամբ, սակայն ցածր քանակական ցուցանիշներով արձանագրվել են
նաև Trachelomonas ցեղին պատկանող էվգլենային ջրիմուռներ: Կանաչ ջրիմուռներին
բնորոշ է եղել ցածր քանակական և որակական զարգացում, բացառությամբ
Ցամակաբերդ 4 մ դիտակետի, որտեղ արձանագրվել են Oocystis lacustris, Oocystis parva,
Kirchneriella lunaris տեսակները:
Մայիսին Մեծ Սևանում դիտվել է ֆիտոպլանկտոնի համեմատաբար թույլ զարգացում: Ընդհանուր թվաքանակը տատանվել է 18 000-260 000 բջ/լ, կենսազանգվածը՝
0.1-1.3 գ/մ3 սահմաններում: Հետազոտված տարբեր դիտակետերում ըստ թվաքանակի
և կենսազանգվածի առավելություն ստացել են ջրիմուռների տարբեր խմբեր (նկ. 2):
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Նկար 1. Փոքր Սևանի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնի թվաքանակի (1) և
կենսազանգվածի (2) ցուցանիշներն՝ ըստ հորիզոնական բաշխվածության (մայիս, 2015թ.)
Դիտակետեր. 1. Հատված Դ -7մ, 2. Հատված Դ - 30 մ, 3. Ծովագյուղ-2մ, 4. Ցամաքաբերդ- 4մ,
5. Ցամաքաբերդ 20մ, 6.Գյունեյ-20 մ, 7. Լճաշեն-2մ, 8. Լճաշեն - 20մ, 9. Նորաշեն -2մ, 10. Նորաշեն15մ, 11. Այրիվանք- 20մ, 12. Այրիվանք- 30մ, 13. Գավառագետ-2մ, 14. Գավառագետ- 30մ

Նկար 2. Մեծ Սևանի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնի թվաքանակի (1) և
կենսազանգվածի (2) ցուցանիշներն՝ ըստ հորիզոնական բաշխվածության (մայիս, 2015թ.)
Դիտակետեր. 1. 1. Արփա-7 մ, 2. Արփա-30 մ, 3. Գիլի-4 մ, 4.Գիլի-7 մ, 5. Գիլի-20 մ, 6.Ծովինար-7 մ,
7. Ծովինար- 30 մ, 8. Սարի Կայա- 4 մ, 9.Սարի Կայա- 20 մ

Դիատոմային ջրիմուռներից գերակայել են Cyclotella kuetzingiana, C. comta, Rhoicosphenia curvata և Melosira granulata տեսակները: Էվգլենային ջրիմուռներ գրանցվել են
ուսումնասիրված բոլոր դիտակետերում, ընդ որում դիտակետերի մեծ մասում
կենսազանգվածով գերակայել են համակեցության մյուս խմբերին: Մեծ Սևանի 1, 6, 8, 9
դիտակետերում (նկ. 2) դոմինանտ է հանդիսացել Trachelomonas oblonga տեսակը, որը
բարձր օրգանական աղտոտվածության ցուցանիշ է [4]: Կապտականաչ ջրիմուռներ
գրանցվել են ուսումնասիրված բոլոր դիտակետերում: Խմբի մշտական ներկայացուցիչներն են եղել Aphanothece clathrata և Microcystis aeruginosa-ն: Կանաչ ջրիմուռները
հանդիպել են եզակի՝ ներկայանալով Chlorella vulgaris., Oocystis sp. և Ankistrodesmus
falcatus տեսակներով:
Ընդհանուր առմամբ մայիս ամսին Մեծ Սևանում ֆիտոպլանկտոնի քանակական
զարգացումը եղել է ավելի թույլ, քան Փոքր Սևանում:
Ըստ միջին քանակական ցուցանիշների, մայիսին ՓՍ գերակայել են դիատոմային
ջրիմուռները (32%` ըստ թվաքանակի և 39%` ըստ կենսազանգվածի), իսկ ենթադոմինանտ են եղել կապտականաչ ջրիմուռները՝ 22% և 34% համապատասխանաբար:
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ՄՍ-ում ըստ թվաքանակի գերակայել են դիատոմային (51%), ըստ կենսազանգվածի՝ էվգլենային (60%) ջրիմուռները: Վերջինս պայմանավորված է խոշորաբջիջ
էվգլենային ջրիմուռների զարգացմամբ: Ենթադոմինանտ են հանդիսացել ըստ թվաքանակի՝ կապտականաչ (22%), ըստ կենսազանգվածի՝ դիատոմային ջրիմուռները (30%):
Նոյեմբերին ՓՍ ֆիտոպլանկտոնի թվաքանակը տատանվել է 28000-2200 000 բջ/լ,
կենսազանգվածը՝ 0.1-9.6 գ/մ3 տիրույթում (նկ. 3):

Նկար 3. Փոքր Սևանի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնի թվաքանակի (1) և
կենսազանգվածի (2) ցուցանիշներն ըստ հորիզոնական բաշխվածության (նոյեմբեր, 2015թ.)
Դիտակետեր. 1. Հատված Դ - 2մ, 2. Հատված Դ - 4մ, 3. Հատված Դ - 10մ, 4. Հատված Դ - 20մ,
5. Շորժա - 7մ, 6. Շորժա - 10մ, 7. Շորժա - 20մ, 8. Գյունեյ - 2մ, 9. Գյունեյ - 4մ, 10. Գյունեյ - 7մ,
11. Գյունեյ - 10մ, 12. Գյունեյ - 20մ

Տարբեր դիտակետերում ֆիտոպլանկտոնի զարգացումը ընթացել է դիատոմային
ջրիմուռների քանակական առավելությամբ, գերակայել են Melosira granulata,
Stephanodiscus hatzchii, S. astraea, Cyclotella kuetzingiana տեսակները: Բացառություն են
կազմել հատված Դ 2մ, 4մ և Գյունեյ 2մ դիտակետերը (նկ. 3): Հատված Դ 2մ-ում, որը
տեղակայված է լճի խորշային հատվածում, դիտվել է դիատոմային և կապտականաչ
ջրիմուռների բուռն զարգացում: Դիատոմային ջրիմուռներից գերակայել է Diatoma
hiemale տեսակը, բարձր քանակական ցուցանիշներով գրանցվել են նաև Fragilaria
capucina, Melosira granulata, Stauroneis anceps, Stephanodiscus astraea, Cocconeis placentula
տեսակները: Նշված տեսակները, ըստ կենսաձևի, հիմնականում բենթոսային են [4] և
պլանկտոնում նրանց առկայությունը հավանաբար պայմանավորված է եղել դիտակետի
փոքր խորությամբ: Այս դիտակետում կապտականաչ ջրիմուռների խմբում գերակայել է
Anabaena constricta տեսակը` կազմելով կապտականաչ ջրիմուռների թվաքանակի 67% և
ընդհանուր թվաքանակի՝ 31%-ը: Բարձր քանակական ցուցանիշներ են ապահովել
Merismopedia sp. և Aphanothece clathrata տեսակները:
Հատված Դ 4մ և Գյունեյ 2մ դիտակետերում գերակայել են կանաչ ջրիմուռները:
Արձանագրվել են Coelastrum microporum և Botryococcus braunii տեսակները:
Նոյեմբերին կապտականաչ ջրիմուռները գրանցվել են ուսումնասիրված բոլոր
դիտակետերում: Մայիս ամսվա համեմատ դիտվել է քանակական ցուցանիշների
որոշակի աճ: Խմբի մշտական ներկայացուցիչներ են եղել Aphanothece clathrata և
Microcystis aeruginosa տեսակները: Կանաչ ջրիմուռների քանակական և որակական ցուցանիշները նախորդ ամսվա համեմատ աճել են: Առավելագույն քանակական զարգացում դիտվել է հորիզոնական բաշխվածության 2մ խորությունում: Արձանագրվել են
Ankyra ancora, Binuclearia lauterbornii, Tetraedron muticum, Botryococcus braunii, Coelastrum
microporum, Oocystis lacustris տեսակները: Հանդիպման մեծ հաճախականությամբ
արձանագրվել են էվգլենային ջրիմուռներից Trachelomonas oblonga և
T.
hispida տեսակները, իսկ դեղնականաչ ջրիմուռներ գրանցվել են եզակի (Tribonema
vulgare):
Նոյեմբերին Մեծ Սևանում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության թվաքանակը
3
տատանվել է 16 000-424 000 բջ/լ, կենսազանգվածը՝ 0.1-2.9 գ/մ սահմաններում (նկ. 4):
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Դիատոմային ջրիմուռները համեմատաբար լավ զարգացել են 2-4մ և 20-30մ
խորություններում (նկ. 4): Դոմինանտ են եղել էվտրոֆացման ցուցանիշ հանդիսացող
Melosira (Melosira granulata և M. varians) և Fragilaria (Fragilaria capucina և F.crotonensis)
ցեղերին պատկանող տեսակները [4]: Melosira ցեղին պատկանող տեսակները հանդիպել
են հիմնականում ոչ մասնատված, երկար թելերի տեսքով, ինչը վկայում է այս տեսակի
զարգացման համար ստեղծված նպաստավոր պայմանների և հնարավոր «ծաղկման»
վտանգի մասին:

Նկար 4. Մեծ Սևանի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնի թվաքանակի (1) և կենսազանգվածի (2)
ցուցանիշներն ըստ հորիզոնական բաշխվածության (նոյեմբեր, 2015թ.)
Դիտակետեր1. Արփա-2 մ, 2. Արփա-4 մ, 3. Արփա-7 մ, 4.Արփա-10 մ, 5.Արփա-20 մ, 6.Երանոս7 մ, 7. Երանոս-10 մ, 8. Երանոս-20 մ, 9.Փամբակ-7 մ, 10. Փամբակ-10 մ, 11. Փամբակ-20 մ,
12.Փամբակ-30 մ, 13.Բաբաջան-2 մ, 14. Բաբաջան-10մ, 15. Սարի Կայա-2 մ, 16. Սարի
Կայա-4 մ, 17 Սարի Կայա-20 մ

Այս երևույթը, ինչպես բացատրում է Հատչինսոնը, կոչվում է «պլանկտոնի պարադոքս», երբ ջրիմուռների միևնույն ցեղին պատկանող մի քանի տեսակներ կարող են
միաժամանակ համագոյակցել միևնույն էկոլոգիական պայմաններում [8]:
Կապտականաչ ջրիմուռներ արձանագրվել են գրեթե բոլոր դիտակետերում: Համեմատաբար բարձր քանակական ցուցանիշներ դիտվել են Փամբակ 30մ դիտակետում,
որտեղ զարգացել են Aphanothece clathrata, Microcystis aeruginosa և Merismopedia sp.
տեսակները: Կանաչ ջրիմուռների խումբը գարնան համեմատ լավ է զարգացել, Արփա
10մ և Բաբաջան 2մ դիտակետերում դիտվել են քանակական առավել բարձր
ցուցանիշներ՝ պայմանավորված Dictyosphaerum pulchellum տեսակի զարգացմամբ:
Էվգլենային ջրիմուռները գրանցվել են գրեթե բոլոր խորություններում, առավելագույն
ցուցանիշներ դիտվել են Սարի Կայա 4մ դիտակետում (նկ. 4), որտեղ արձանագրվել է
Trachelomonas sp. տեսակը:
Ըստ միջին քանակական ցուցանիշների՝ ՓՍ-ում գերակայել են դիատոմային (42%
և 52%), իսկ ենթադոմինանտ են հանդիսացել՝ կապտականաչ ջրիմուռները (29% և
30%): ՄՍ-ում կրկին գերակայել են դիատոմային (67% և 60%), մինչդեռ ենթադոմինանտ
են եղել՝ կանաչ ջրիմուռները (13% և 24%):
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Այսպիսով, Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտության արդյունքում արձանագրվել է ջրիմուռների 93 տեսակ: Ֆիտոպլանկտոնի
ընդհանուր
3
թվաքանակը տատանվել է 6 000-2 200 000 բջ/լ, կենսազանգվածը՝ 0.08-9.6 գ/մ տիրույթում: Լիթորալ
գոտու ֆիտոպլանկտոնի հորիզոնական բաշխվածության տարբեր խորություններում գերակայել են
ջրիմուռների տարբեր խմբեր, սակայն, ըստ միջին քանակական ցուցանիշների, ՓՍ-ում դիտվել է
դիատոմային, իսկ ՄՍ-ում՝ դիատոմային և էվգլենային (ըստ կենսազանգվածի) ջրիմուռների
քանակական առավելություն:
Ուշագրավ է ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում էվգլենային ջրիմուռների հանդիպման բարձր հաճախականությունը և որոշ դիտակետերում քանակական առավելությունը, ինչը
վկայում է նրանց զարգացման համար ստեղծված նպաստավոր էկոլոգիական պայմանների և
առկա օրգանական աղտոտվածության մասին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
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