ԳԻՐՔ 2
ՋՐԱՅԻՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ։ Սևանա լիճ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում լիճը։
Հայաստանի լճերը։
Սևանա լիճ։
Տեղեկություններ Սևանի ջրավազանի գետերի մասին։
Փաստեր Սևանի ջրավազանի վերաբերյալ։
Սևանի ջրավազանի հիդրոտեխնիկական կառույցները։
Սևանի ավազանի Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները։
Սևան ազգային պարկի տարածքի կենսաբազմազանությունը։
Սևանի ավազանի գետերի ջրի վրա հիմնական մարդածին
ճնշումները և հիմնախնդիրները։
Հարցեր հետազոտության համար (որո՞նք են Ձեր մարզի լճերը)։

Սիրելի հետազոտող
Հետաքրքրված ե՞ք այն ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, լճերով,
ջրամբարներով, որոնք առկա են ձեր բնակավայրում: Գրքույկների այս
շարքը կօգնի հասկանալու այն օրինաչափությունները, որով ապրում են
ջրային էկոհամակարգերը: Դուք կիմանաք, թե ինչպես է մարդն ազդում
դրանց վիճակի վրա, ինչպես նաև կսովորեք որոշել ջրում առկա տարբեր
քիմիական
նյութերի
կոնցենտրացիաները,
գնահատել
ջրի
աղտոտվածության աստիճանը:
Այս գրքույկը նախատեսված է դպրոցական բնապահպանական խմբակների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել
իրենց բնակավայրի ջրային օբյեկտների վիճակին:
Տեղեկատվություն ունենալով Ձեր տարածքում գտնվող ջրային օբյեկտների վիճակի վերաբերյալ, կարող եք Ձեր լուման ունենալ դրանց պահպանման ու վերականգնման գործում:
Դե ուրեմն, սկսենք:

Ի՞ՆՉ Է ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԼԻՃԸ
Լճերը երկրի մակերևույթի ջրով լցված գոգավորությունններն են, որոնք
կապված չեն օվկիանոսների կամ ծովերի հետ։ Լճերի հետազոտությամբ զբաղվում է լիմնոլոգիան: «Լիմնոլոգիա» հունարեն բառ է,
որը նշանակում է գիտություն լճերի և նրանցում կատարվող ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական պրոցեսների փոխադարձ կապերի
ողջ համալիրի մասին:
Լճերը երկրի մակերևույթի վրա զբաղեցնում են ցամաքի 1.8 տոկոսը։
Խոշոր լճերին հաճախ անվանում են նաև ծովեր (օրինակ լճեր են
Կասպից ծովը, Արալյան ծովը, Մեռյալ ծովը)։
Երկրագնդի ամենամեծ լիճը Կասպից ծովն է, իսկ ամենախորը՝
Բայկալը (առավելագույն խորությունը 1,6 կմ է)։
Լճերի առաջացման պատմությունները տարբեր են՝
• գետահուների մասնակի արգելափակում
• ծովերի մնացորդներ, հանգած հրաբուխների խառնարաններում
ջրային զանգվածի հավաքում, նախկին գետերի մնացորդներ:
Լճերը լինում են հոսուն և անհոս։ Եթե լճից դուրս է հոսում գետ, ապա
այդպիսի լիճը անվանում են հոսուն լիճ: Այն լճերից, որոնցից գետեր
դուրս չեն հոսում, անվանում են անհոս լճեր:
Ինչու՞ է անհոս լճերի ջուրը աղի, իսկ հոսուն լճերինը՝ քացրահամ։
Պատճառը հետևյալն է. գետերը պարունակում են ոչ մեծ քանակությամբ
աղեր։ Թափվելով անհոս լճի մեջ, ջուրը նրա մակերևույթից գոլորշիանում է, իսկ աղը մնում է լճում։ Այդպես տարիների ընթացքում աղի
քանակությունը լճի ջրում ավելանում է։
Լճերը լինում են տարբեր աղայնության: Աղայնությունը ջրի որոշակի քանակի մեջ լուծված աղերի քանակն է: Աղայնությունը կամ արտահայտվում է մեկ կիլոգրամ ջրում պարունակվող աղի գրամով, կամ մեկ
հազարերորդականի մասով (ppt, կամ ‰- պրոմիլլ): Օրինակ, եթե ունեք
1 գրամ աղ՝ 1000 գրամ ջրում, ապա աղայնությունը 1 գ / կգ է կամ 1‰:
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Ըստ ջրի աղային պարունակության, լճերը լինում են`
• քաղցրահամ, որոնց մեջ լուծված աղերի քանակը չի անցնում 1
‰-ից, օրինակ` Սևանա լիճը
• թույլ աղի, որոնց ջրի մեջ լուծված աղերի քանակը 1-30 ‰ է,
օրինակ՝ Վանա լիճը
• աղի, որոնց ջրի մեջ լուծված աղերի քանակը անցնում է 30 ‰-ը,
օրինակ՝ Ուրմիա լիճը: Այս լճերի ջուրը հաճախ անվանում են
ռապա:
Մարդիկ կառուցել են նաև արհեստական լճեր, որոնց ջրերն օգտագործվում են ոռոգման, ձկնաբուծության, հանգստի և այլ նպատակներով:

Աղբյուրը՝ https://www.encyclopedia.am
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼՃԵՐԸ
Հայաստանի տարածքում կա ավելի քան 100 լիճ, որոնց մի մասը
ամռանը չորանում է։ Հայաստանի ամենամեծ լիճը Սևանա լիճն է:
Համեմատաբար մեծ լճերից են նաև Արփի լիճը, Սև լիճը և Ակնա լիճը։
Մեծության և տնտեսական առումով առավել մեծ նշանակություն ունեն
Արփի և Սևանա լճերը։ Մնացած լճերը ունեն տեղային նշանակություն։

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Դյուցազուն լեռների լանջերին թիկնած,
Ալեհեր իմ ճամփորդ, իմ Սևան…
Սևանա լիճը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում` ծովի մակարդակից
մոտ 1900 մետր բարձրության վրա։ Այն երկրագնդի քաղցրահամ ջուր
ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է Հարավային Ամերիկայի Տիտիկակա
լճից հետո։
Լիճը պայմանականորեն բաժանված է երկու մասի՝ հարավ-արևելյան
կամ Մեծ Սևան, հյուսիս-արևելյան կամ Փոքր Սևան։ Լճի առավելագույն
խորությունը մոտ 80 մետր է (Փոքր Սևան):
Սևանա լիճ են թափվում 28 գետ և գետակներ, որոնցից 4–ը` Փոքր
Սևան, 24–ը՝ Մեծ Սևան:
Լճից սկիզբ է առնում միայն Հրազդան գետը։ Լիճը շրջապատված է
Գեղամա (արևմուտքից), Արեգունի (հյուսիսից) Սևանա (արևելքից) և
Վարդենիսի (հարավից) լեռներով, որոնցից և սկիզբ են առնում Սևան
լցվող գետերի մեծ մասը: Սևանը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի բնության և տնտեսության զարգացման համար: Այն նաև մեր
բոլորի համար հոգևոր արժեք է:
Սևանի էկոհամակարգի պահպանությունն այսօր ոչ միայն բնապահպանական կառույցների, այլ մեր ամբողջ ժողովրդի և հատկապես
երիտասարդների համար առաջնահերթություն պետք է լինի:
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Ավանդապատում
Սևանա լճի տեղում առաջ ցամաք է եղել՝ անտառապատ բլուրներով,
ծաղկավետ դաշտերով ու բերրի վարելահողերով։ Գյուղին մոտիկ բլրի
տակ եղել է մի ջրառատ աղբյուր, որից ջուր վերցնելիս գյուղացիները
հանում էին ակունքի մեծ փակիչը և ապա զգուշությամբ հարմարեցնում
տեղում։
Մի երեկո գյուղի հարսներից մեկը ջրի է գնում աղբյուրը, հանում է
փակիչը, կուժը լցնում ու գալիս տուն՝ մոռանալով փակել ակունքը։
Ջուրը դուրս է հորդում, ծավալվում չորս կողմ, երբ հասնում է
տնակներին, բնակիչները փախչում են, ասելով «Քար դառնա ով բաց է
թողել ակունքը»։ Եվ մոռացկոտ հարսը քար է դառնում, իսկ ջուրը
անընդհատ հոսելով գոյացնում է Սևանա լիճը, որի երեսից հազիվ վեր է
բարձրանում քարացած հարսի գլուխը՝ Հարսնաքարը։

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ
ԳԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը տարածք է, որտեղից մակերևութային
և ստորերկրյա ջրերը հոսում են դեպի Սևանա լիճ: Սևանա լճի
ավազանն ընդգրկում է Հայաստանի ողջ տարածքի 1/6-րդ մասը:
Սևանա լիճ է թափվում 28 գետ, որոնցից 6-ն ունեն 26 կմ-ից ավելի
երկարություն, իսկ Արգիճի գետի երկարությունը գերազանցում է 50 կմը։ Սևանի ջրավազանում գետերի սնումը խառն է, հիմանականում
ձնհալքից և անձրևներից:
Սևանա լճից սկիզբ առնող միակ գետը Հրազդանն է, որը թափվում է
Արաքս գետ: Այն ամբողջ երկարությամբ (141կմ) հոսում է ՀՀ
տարածքում:
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Սևանա լիճ թափվող գետերը (20 և ավելի կմ երկարությամբ)
Գետի անունը
Արգիճի
Մասրիկ
Գավառագետ
Բախտակ
Վարդենիս

Երկարությունը, կմ
56
51
50
31
30

Գետի անունը
Մարտունի
Կարճաղբյուր
Ծակ Քար
Ձկնագետ
Աստղաձոր

Երկարությունը, կմ
28
24
23
22
21

Աղբյուրը՝ Արևելյան գործընկերության համար Եվրամիության ջրային նախաձեռնություն պլյուս ծրագիր, Հայաստանում Հրազդանի գետավազանային
կառավարման նախնական պլանի մշակում
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ՓԱՍՏԵՐ ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
• Ավազանը զբաղեցնում է հանրապետության տարածքի 1/6-րդ
•
•
•
•

մասը, որի ¼-ից ավելը Սևանա լիճն է
Ավազանում բնակվում է 212 հազար մարդ, որից 70%-ը՝
գյուղական համայնքներում
Սևանա լիճ է թափվում 29 գետ և սկիզբ է առնում միայն մեկը՝
Հրազդան գետը
Ավազանի տարածքի 56% գյուղատնտեսական հողեր են
որոնցից 84,8%-ը՝ արոտավայրեր և խոտհարքներ
Սևանա լճից ջրի բացթողումների տարեկան առավելագույն
ծավալը՝ ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն, կազմում է 150
միլիոն մ³։

ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ
Հիդրոէլեկտրակայաններ (ՀԷԿ)։ Սևանի ջրավազանում գործում է 9
փոքր ՀԷԿ, որոնք միասին արտադրում են Հայաստանում արտադրվող
ընդհանուր էներգիայի 0.8%-ը:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ Սևանա լճի ավազանում փոքր ՀԷԿ-երի
կառուցումն արգելված է՝ Սևանա լիճ հոսող գետերի էկոլոգիական
վիճակի բարելավման և ձկնապաշարների վերականգնման նպատակով:
Ոռոգման ջրանցքներ։ Սևանի ջրավազանում գործում է մոտ 19
ոռոգման ջրանցք, որոնց միջոցով գետերի և աղբյուրների ջուրը տեղափոխվում է դաշտեր ու այգիներ: Ոռոգման ջրանցքների մաշվածության պատճառով ցանցում այսօր ջրի կորուստները կազմում են
մոտ 50 %:
Ձկնաբուծարաններ։ Սևանի ջրավազանում ձկնաբուծարանները
գտնվում են հիմնականում Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և
Մարտունի գետերի ավազաններում:
Փոքր Սևանի տարածքում գործում է երկու ձկնաբուծական ջրամբար,
որտեղ արտադրվում է մոտ 110 տեսակ ձուկ:
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ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՍԵՎԱՆԻ
ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ
Կենսաբազմազանությունը,
էկոհամակարգերի
պաշտպանությունը
ապահովելու համար պետությունները օրենսդրորեն բնության տարբեր
տարածքներում սահմանափակում կամ արգելում են որևէ տնտեսական
գործունեության իրականացում: Այդ տարածքները կոչվում են բնության
հատուկ պահպանվող տարածքներ (ԲՀՊՏ):
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների շնորհիվ ապահովվում
են եզակի էկոհամակարգերի, հազվագյուտ, անհետացման եզրին
գտնվող, էնդեմիկ (բույսերի ու կենդանիների տեղական տեսակներ,
որոնք տարածված են աշխարհագրական համեմատաբար ոչ մեծ
տարածքում և այլ վայրում չեն հանդիպում), ռելիկտային (մնացորդային)
տեսակների պահպանությունը և վերարտադրությունը բնական միջավայրում:
Բնության հատուկ պահպանվող տարածք կարող են լինել մակերեսային
և ստորերկրյա ջրավազաները, ընդերքի, բուսական և կենդանական
աշխարհի առանձնացված տեղամասերը:
Հայաստանում կա բնության հատուկ պահպանության 4 տեսակ՝
·
·
·
·

պետական արգելոցներ
ազգային պարկեր
պետական արգելավայրեր
բնության հուշարձաններ:

Սևանի ավազանը հարուստ է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներով, ինչպես նաև բնության հուշարձաններով: Այստեղ կան 7
երկրաբանական, 6 ջրաերկրաբանական, 1 ջրաբանական և 1 կենսաբանական հուշարձաններ:
«Սևան» ազգային պարկ: Ստեղծման հիմնական նպատակն է պահպանել էկոհամակարգը, Սևանա լճի քաղցրահամ ջրային ռեսուրսները և
էնդեմիկ ձկների (Սևանի իշխան, Սևանի բեղլու, գրանցված ՀՀ կարմիր
գրքում, Սևանի կողակ), բույսերի և կենդանիների տեսակները, այդ
թվում որորներն ու մյուս թռչնատեսակները:
Ազգային պարկի տարածքում են գտնվում նաև Սևանավանքը (10-րդ
դ.), Հայրավանքը (12-րդ դ.), Վանեվանքը (10-րդ դ.), Նորատուսի բազմաթիվ խաչքարերը և այլ պատմամշակույթային հուշարձանները:
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«Նորաշենի» արգելոց: Գտնվում է Սևան ազգային պարկի հյուսիսարևմտյան հատվածում: Արգելոցի նպատակն է ապահովել թռչունների
(մասնավորապես հայկական որորի, քանի որ այն այստեղ բնադրող
միակ էնդեմիկ թռչունն է) բնականոն ապրելակերպն ու վերարտադրությունը։
«Արտանիշի» արգելոց: Գտնվում է ազգային պարկի արևելյան մասում:
Արգելոցի նպատակն է ապահովել Արտանիշ թերակղզու մինչսառցային ժամանակաշրջանի բազմազան ռելիկտային բուսականության, գիհու նոսրանտառների և տափաստանների, ինչպես նաև որպես հազվագյուտ կենդանիների (գորշ արջ, այծյամ, վարազ, բեզոարյան այծ,
ազնվացեղ եղջերու և այլն) միգրացիայի միջանցքի պահպանությունը:
«Լիճք-Արգիչի» արգելոց: Գտնվում է ազգային պարկի հարավարևմըտյան հատվածում: Արգելոցի նպատակն է ապահովել Լիճքի հանքային
աղբյուրների, Արգիչի և Լիճք գետերի գետաբերանային հատվածում
մնացորդային լճակների ջրաճահճային և ջրային բուսականության,
թռչունների բնադրավայրի պահպանությունը, ինչպես նաև արժեքավոր
և հազվագյուտ ձկնատեսակների` Սևանի իշխանի, Սևանի կողակի և
Սևանի բեղլուի ձվադրումն ու զարգացումը:
«Գիհու նոսրանտառային» պետական արգելավայր: Ստեղծվել է 1958
թ-ին՝ գիհու տարբեր տեսակների բնական հազվագյուտ ռելիկտային
(մնացորդային) անտառները պահպանելու նպատակով:

ՍԵՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ՏԱՐԱԾՔԻ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սևան ազգային պարկի և դրա պահպանման գոտին ունեն հարուստ
կենսաբազմազանություն: Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից ամենամեծ քանակը կազմում են թռչունները (մոտ 267 տեսակ),
որոնցից 39-ը ընդգրկված են Հայաստանի Կարմիր գրքում: Հայկական
որորը նաև էնդեմիկ տեսակ է:
Հազվագյուտ տեսակներից են սև ցինը, սովորական սոխակը և սևուկ
կտցարը, որոնք ազգային պարկի տարածքում չեն բազմանում:
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Վարդագույն հավալուսն
Աղբյուրը՝ https://www.hbw.com

Մոխրագույն բադ
Աղբյուրը՝ https://ebird.org

Սև ցին
Աղբյուրը՝ https://35photo.pro

Սովորական սոխակ
Աղբյուրը՝ https://www.iucnredlist.org/

Հայկական որոր
Աղբյուրը՝ https://nomad.tourister.ru
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Սևանա լճի ձկները ներկայացված են սաղմոնազգի, սիգազգի և
ծածանազգի ընտանիքներով: Սաղմոնազգիներին են պատկանում
Սևանի իշխանը, իր 4 ենթատեսակներով՝ ամառային բախտակ, ձմեռային բախտակ, գեղարքունի և բոջակ:
Սիգազգիների ընտանիքի ներկայացուցիչը 1920-30-ական թվականներից լճում կլիմայավարժեցված սիգն է: Ծածանազգի ձկնատեսակներին են պատկանում լճի երկու էնդեմիկները՝ Սևանի կողակը և
Սևանի բեղլուն:

Բեղլու
Աղբյուրը՝ https://zooclub.ru

Կողակ
Աղբյուրը՝ https://zookeys.pensoft.net

Սևանի իշխան
Աղբյուրը՝ http://www.panarmenian.net

Ավազանում հանդիպում են երկկենցաղների 4 տեսակ, սողունների՝ 16
տեսակ, կաթնասունների՝ 44 տեսակ, որոնցից 6-ը (վայրենակերպը,
ջրասամույրը, գորշ արջը, խայտակզաքիսը, անտառային կատուն,
բեզոարյան այծը) գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում:
«Սևան» ազգային պարկի և դրա պահպանման գոտու տարածքներն
ունեն հարուստ բուսական աշխարհ: Այստեղ հանդիպում է Հայաստանի համար 23 էնդեմիկ բուսատեսակ։ Միայն ազգային պարկի տարածքում աճում են Հայաստանի 3 էնդեմիկ և Սևանա լճի ավազանի 5 էնդեմիկ տեսակ։ Բույսերի 17 տեսակ ընդգրկված է Հայաստանի Կարմիր
գրքում:
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Վայրենակերպ/մացառախոզ
Աղբյուրը՝ http://www.tepid.ru

Ջրասամույր
Աղբյուրը՝ https://www.biolib.cz

Անտառային կատու
Աղբյուրը՝ https://www.stocksy.com

ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԴԱԾԻՆ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Մարդու գործունեությունը, ինչպես նաև բնակլիմայական պայմանների փոփոխություններն, իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում ջրային ռեսուրսների քանակի և որակի վրա:
Քանակական ազդեցություններից են տարբեր նպատակներով (հիդրոէներգետիկա, արդյունաբերություն, ոռոգում, ձկնարդյունաբերություն և այլ) իրականացվող մեծածավալ ջրառը, ինչի արդյունքում գետերում չի պահպանվում էկոլոգիական թողքը:
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Էկոլոգիական թողք
ՀՀ Ջրային օրենսգիրք. էկոլոգիական թողք` ջրի նվազագույն
ելք, որն ապահովում է ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական
հավասարակշռությունը և ինքնավերականգնումը:
Որակական ազդեցությունները պայմանավորված են հիմնականում
ջրային ռեսուրսների աղտոտմամբ:
Աղտոտում
ՀՀ Ջրային օրենսգիրք. աղտոտում՝ ջրային ռեսուրսի
ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական
հատկությունների ուղղակի կամ անուղղակի փոփոխում, որի
պատճառով այն դառնում է՝
1) նվազ պիտանի այն օգտակար նպատակի համար, որը
տրամաբանորեն կարելի էր ակնկալել դրա օգտագործմամբ,
կամ՝
2) վնասակար կամ հնարավոր վնասակար` մարդկանց
բարեկեցության, առողջության կամ անվտանգության, ջրային
կամ ոչ ջրային օրգանիզմների, ջրային ռեսուրսների որակի
կամ հատկությունների համար: Աղտոտումը ներառում է նաև
տվյալ էկոհամակարգի համար օտար մարմինների
կուտակումը ջրային ռեսուրսում (աղբոտում).

Սևանի ավազանում ջրային ռեսուրսները աղտոտվում են կոմունալկենցաղային կեղտաջրերով, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունից և
հանքարդյունաբերությունից առաջացող հոսքաջրերով։
Սևանի ավազանում գործում են կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման 3
կայան՝ Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում, որտեղ իրականացվում է կեղտաջրերի միայն մեխանիկական մաքրում: Արդյունքում թերի մաքրված կեղտաջրերը անմիջապես թափվում են գետեր:
Մեխանիկական եղանակով կեղտաջրերը մաքրվում են կախված
մասնիկներից, իսկ կենսաբանական մաքրման միջոցով կեղտաջրերը
մաքրվում են օրգանական ծագում ունեցող լուծված մասնիկներից։
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Սևանի ավազանի ոչ բոլոր համայնքները ունեն կոյուղու համակարգ:
Ավազանի բնակավայրերի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի 73%-ը
չեն հավաքվում և չեն մաքրվում և բնակավայրերից անմիջապես
թափվում են գետեր՝ աղտոտվելով տարբեր տիպի աղտոտիչներով։
Ավազանի գետերն ու գետակներն աղտոտվում են նաև գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքում (պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների օգտագործում, անասնապահություն) և Սոթքի հանքավայրից եկող արտադրական կեղտաջրերով:
Հանքի և հանքարդյունաբերական օբյեկտների տարածքից հալոցքների և հորդառատ անձրևների ժամանակ աղտոտիչները լվացվում են
հողերից և թափվում են հարակից Մասրիկ, Սոթք գետերը՝ աղտոտելով
դրանք։
Ընդհանուր առմամբ, Սևանի ավազանի համեմատաբար խոշոր 11
գետերի ակունքներում ջրի որակը հինգ բալանոց դասակարգմամբ
(տես Գրքույկ 5) գնահատվում է որպես 2-րդ՝ լավ որակի, իսկ գետաբերանում՝ 3-րդ՝ միջին որակի դասերի։ Բացառություն է կազմում
Գավառագետը, որի գետաբերանում ջուրն առավելագույնն է աղտոտված և գնահատվում է 5-րդ՝ վատ որակի դասի։
Գետերը, թափվելով Սևանա լիճ, իրենց հետ բերում են մեծ քանակությամբ ազոտի և ֆոսֆորի միացություններ։ Ազոտն ու ֆոսֆորը
խթանում են լճի էվտրոֆիկացումը (տես Գրքույկ 3), որի արդյունքում
ամռան ամիսներին ականատես ենք լինում ջրիմուռների ինտենսիվ
աճին ու լճի «ծաղկմանը»։
Այսպիսով, գետերի աղտոտումն անբարենապաստ ազդեցություն է
թողնում նաև լճի ողջ էկոհամակագի վրա։
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ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՁԵՐ ՄԱՐԶԻ ԼՃԵՐԸ
Հարցեր
Ո՞ր լիճն/երն է գտնվում ձեր մարզի տարածքում
(տվեք լճի/երի անունը/ները)։

Քանի՞ գետ է լցվում լիճ (նշեք գետի/երի անունը/ները)։

Արդյո՞ ք լճից գետ է դուրս հոսում
(նշեք գետի/երի անունը/ները)։

Որքա՞ն է լճի երկարությունը։

Որքա՞ն է լճի լայնությունը։

Ինչպի՞սին է լճի ափամերձ տարածքի բուսականությունը
(նշեք մի քանի բուսատեսակներ)։

Ինչպի՞սին է լճի ջրային կենսաբազմազանությունը (նշեք մի քանի
ջրային բուսատեսակներ և կենդանիներ)։

Ի՞նչի համար է օգտագործվում լճի ջուրը (նշեք ջրի
օգտագործման տեսակները՝ խմելու, կենցաղային, ոռոգում,
հանգիստ)
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
• Եվրամիության ջրային նախաձեռնություն պլյուս (ԵՄՋՆ+)
ծրագիր՝ https://euwipluseast.eu/en/countries/armenia-country
• ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ http://www.mnp.am
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն՝
http://www.wrma.am/
• ՀՀ ՇՄՆ Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության
կենտրոն ՊՈԱԿ՝ http://armmonitoring.am/
• ՀՀ ՇՄՆ «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ՝ http://sevanpark.am/
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե՝ http://www.scws.am/
• Ազգային ջրային համագործակցություն՝ http://www.cwp.am/
• Սևանա լճի միասնական բնապահպանական տեղեկատվական
համակարգ՝ http://seis-sevan.am/
• Հայաստանի բնաշխարհի հանրագիտարան, 2006թ

Սույն գրքույկը պատրաստվել է Եվրոպական միության
ֆինանսական աջակցությամբ:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում
Ջրի միջազգային գրասենյակը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի
Եվրոպական միության տեսակետերը:

Հեղինակ՝ Հայկ Երիցյան
Խմբագիր՝ կ.գ.թ. Արևիկ Հովսեփյան
Խորհրդատու՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարուժան Հովհաննիսյան

