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ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ։ Ջրային բույսեր



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ բույսեր են աճում ջրային օբյեկտներում և ափամերձ 
տարածքներում։

Ի՞նչ են իրենից ներկայացնում մակրոֆիտները, ինչպիսի՞ն են նրանք 
լինում։

Ի՞նչ է էվտրոֆացումը։

Ո՞ր բույսերի օգնությամբ կարելի է որոշել ջրի որակը։

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 խմբակ-
ների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել 
իրենց բնակավայրի ջրային օբյեկտների վիճակին:
 Տեղեկատվություն ունենալով Ձեր  տարածքում գտնվող ջրային օբյեկտ-
ների վիճակի վերաբերյալ, կարող եք Ձեր լուման ունենալ դրանց պահ-
պանման ու վերականգնման գործում: 

Դե ուրեմն, սկսենք:



Ի՞ՆՉ ԲՈՒՅՍԵՐ ԵՆ ԱՃՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ 
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՓԱՄԵՐՁ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ջրում և ափամերձ տարածքներում աճող բույսերը ջրային էկոհամա-
կարգերի կարևոր բաղադրիչներն են:
Էկոհամակարգը Էկոլոգիայի հիմնական հասկացություններից է։ Այն 
կենսաբանական համակարգ է, որը կազմված է կենդանի օրգանիզմ-
ներից, այն շրջապատող անկենդան միջավայրից և էներգիայի և նյութի 
փոխանակության համակարգից։ Էկոհամակարգի օրինակ է  ջրավա-
զանը՝ այնտեղ բնակվող բույսերի, ձկների, անողնաշարավորների, 
միկրոօրգանիզմների հետ, որոնք կազմում են համակարգի կենդանի 
բաղադրամասը՝ կենսացենոզը: Ջրային էկոհամակարգի մաս են 
կազմում նաև  ջրավազանի համար բնութագրական որոշակի բաղա-
դրության նստվածքները, քիմիական բաղադրությունը և ֆիզիկական 
պարամետրերը, ինչպես նաև բիոլոգիական արտադրողականության 
որոշակի ցուցանիշները և տվյալ ջրամբարի յուրահատուկ պայմանները։ 
Ջրային էկոհամակարգերում ջրային բուսականությունը ձևավորվում է 
գետերի, գետակների սաղր տեղերում, լճերում ու ջրամբարներում, 
որտեղ ջրի հոսքը բացակայում է կամ փոքր է:
 Հայաստանն ունի բավականին հարուստ և բազմազան ջրային 
բուսականություն։ Հայտնաբերվել են 60-ից ավելի ծաղկավոր ջրային 
բույսեր (հիդրոֆիտներ-ջուր սիրողներ), որոնք աճում են տարբեր 
ջրավազաններում գտնվող գետերում ու լճերում: 
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Աղբյուրը՝ http://dbiodbs.units.it
Թաիլանդ, 13.01.2013 թ

Հայաստանի լեռնազանգված-
ների ալպյան գոտին բավա-
կանին հարուստ է լճերով, 
(Կապուտան, Ծաղկարի, Գա-
զանա և այլն), սակայն ցրտա-
շունչ կլիմայական պայման-
ների պատճառով ջրային 
բուսականություն չի աճում։
Միայն Արագած լեռան վրա 
գտնվող Քարի լճում (3200 
մետր բարձրությն վրա) աճում է 
վարսագեղը (ջրաստղ)՝ ծաղկա-
վոր բույսերից միակը։
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Հայաստանի հանրապետությունում գետերը հոսում են խոր ձորերով ու 
կիրճերով, սրընթաց են և բնականաբար այդպիսի պայմաններում 
ջրային բույսերը չեն կարող աճել։ Սակայն շատ ջրային մամուռներ 
հարմարվել են նման պայմաններին։
Ջրային բույսերը մեծ դեր ունեն լճակների, ջրավազանների ու գետերի 
կենսաբանական ռեժիմի կարգավորման գործում։ Դրանք մաքրում են 
ջրամբարները՝ կատարելով զտիչի դեր, հարստացնում են ջուրը 
թթվածնով, զանազան ջրլող թռչունների ու կենդանիների համար 
ծառայում են որպես սնունդ, հանդիսանում են բնադրման, բազմացման 
և պաշտպանվելու վայր: 
Հրազդանի և Սևանի ավազանների ջրային և մերձափնյա ֆլորան 
բավականին հարուստ է: Այստեղ հանդիպում է 215 բուսատեսակ, 
որոնց շարքում կան ծառեր և թփեր՝ բարդի փշատենի, սոճի, 12 տեսակ 
ուռենի, չիչխան, մասրենի և այլն: 
Կան բազմաթիվ բուսատեսակներ, որոնք աճում են միայն ջրում՝ 
օրինակ, ջրասոճի սովորական, բյուրատերևուկ հասկավոր, ջրահարս 
փոքր և այլն։

Ջրասոճի սովորական
Աղբյուրը՝ https://
plantsam.com

Բյուրատերևուկ հասկավոր
Աղբյուրը՝ http://fish.kiev.ua

Ջրահարս փոքր
Աղբյուրը՝ https://alchetron.com
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Ի՞ՆՉ ԵՆ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՄԱԿՐՈՖԻՏՆԵՐԸ, 
ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ԵՆ ՆՐԱՆՔ ԼԻՆՈՒՄ

Մակրոֆիտները մեծ չափերի ջրային բարձրակարգ բույսեր են, որոնք 
աճում են ջրամբարներում և ջրահոսքերում: Մակրոֆիտները կարող են 
արմատներով ամրացված լինել հատակին` ամբողջությամբ կամ 
մասնակի ընկղմված վիճակում, կարող են լինել նաև լողացող: 

Լողացող

Ջրի մակերեսի

Ջրասույզ

• Լողացող տերևներով
մակրոֆիտներ (ջրոսպ,
ջրապզուկ, մատիտեղ),

• Ջրի մակերեսի
մակրոֆիտներ (կեռոն,
եղեգ),

• Ջրասույզ մակրոֆիտներ
(շերեփուկախոտ,
եղջերատերև,
բյուրատերևուկ)։

Մակրոֆիտների տեսակները

Աղբյուրը՝ https://www.eurekalert.org

Հետաքրքիր է՝

Մակրոֆիտները շատ լավ կենսաֆիլտրեր են, քանի որ 
նրանց թփուտներում կուտակվում են ջրի հետ եկող մեծ 
քանակի հանքային և օրգանական մասնիկներ: Իրենց աճի 
ու զարգացման համար նրանք օգտագործում են բնական և 
արհեստական եղանակով ջրային օբյեկտներ մուծված 
հանքային ու կենսածին նյութերը:
Նրանք կարող են քայքայել նույնիսկ նավթամթերքները և 
թունաքիմիկատները:



ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Ուսումնասիրեք, թե ի՞նչ ծառեր ու խոտաբույսեր են աճում գետի մեջ 
և ափամերձ տարածքում։

Արդյո՞ք ճահճացած են գետի ափերը։

Ի՞նչ մակրոֆիտներ են աճում գետում։

Արդյո՞ք գետի հատակին կան բույսեր: Ջրի մակերեսին արդյո՞ք 
լողում են բույսեր։

6
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Դուք արդեն գիտեք, թե ինչ պայմաններում է «ապրում» ձեր տարածքի 
ջրային օբյեկտը:
Այժմ մենք կպատմենք, թե ինչպես բույսերի միջոցով կարելի է որոշել 
ջրային օբյեկտի ջրի որակը:
Թե ինչ բույսեր կարող են ապրել ջրում, կախված է մի շարք 
գործոններից՝

• ջրի թափանցելիություն
• ջրի քիմիական կազմ և ջերմաստիճան
• ջրի հոսքի արագություն
• ջրային օբյեկտի խորություն
• ափերի կտրտվածություն
• տնտեսական գործունեություն:

Ջրային օբյեկտի վիճակի վրա ազդող կարևոր գործոններից է 
կենսածին նյութերի՝ կենսագործունեության արգասիքների, կենդանի 
օրգանիզմների և բույսերի մնացորդների պարունակությունը: 
Այս նյութերն օժանդակում են էվտրոֆիկացման գործընթացը: 

Ջրերի էվտրոֆիկացումը աղտոտման գործընթաց է, որը տեղի է 
ունենում, երբ լճերի, գետերի ու ծոցերի ջուրը գ
սննդարար նյութերով՝ հատկապես ազոտով ու ֆ
նյութերով հարուստ ջրերում, ջրիմուռներն 
օգտագործելով ավելցուկային ազոտն ու ֆոսֆո
բազմանալ ու զարգանալ, ջրային մակերևույթներ
կանաչ զանգվածի մեծ կուտակումներ (այս եր
«ծաղկում»): Վերջին երկու տարիներին ջրի 
ունենում Սևանա լճում:
Երբ ջրիմուռներն ու ջրային բույսերը մահանո
միկրոօրգանիզմները սկսում են քայքայել դ
օգտագործելով ջրում առկա հասանելի թթվածինը
Արդյունքում, ջրում նվազում է ձկների ու ջրա
համար հասանելի թթվածնի քանակը և հանգե
խեղման: Բնական ճանապարհով գետերի, լ
ընընթանում է շատ դանդաղ՝ հարյուրավոր տա
Սակայն մարդկային միջամտությամբ այն կատա
ջրային օրգանիզմները չեն կարողանում հար
պայմաններին:
երհագեցած է լինում 
ոսֆորով: Սննդարար 
ու ջրային բույսերը 
րը, սկսում են արագ 
ի վրա առաջացնելով 
ևույթը կոչվում է ջրի 
«ծաղկում» տեղի է 

ւմ են, ջրում առկա 
րանց մնացորդները՝ 
:
յին այլ կենդանիների 

ցնում ջրային կյանքի 
ճերի էվտրոֆացումն 

րիների ընթացքում: 
րվում է շատ արագ և 
մարվել փոփոխված 
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Էվտրոֆիկացիան կարող է առաջանալ ինչպես քաղցրահամ, այնպես էլ 
աղի ջրերում: Ավելորդ սննդային նյութերի աղբյուր կարող են լինել 
գյուղատնտեսական արտահոսքերը, սինթետիկ պարարտանյութերի 
գերօգտագործումը, սեպտիկ հորերի կամ կենցաղային կեղտաջրերի 
արտահոսքերը:
Էվտրոֆացման գործընթացին նպաստում է նաև կլիմայի փոփոխութ-
յունը: Մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի բարձացմանը զուգընթաց 
բարձրանում է նաև ջրային օբյեկտների ջրի ջերմաստիճանը, նվազում 
է ջրում լուծված թթվածնի քանակը: Արդյունքում նվազում է ջրային 
օրգանիզմների համար հասանելի թթվածնի քանակը և փոխվում է 
ջրային օբյեկտի կարգավիճակը: 

Սևանա լճի ծաղկումը, հուլիս 2019 թ. 
Աղբյուրը՝ https://hetq.am

Ըստ էվտրոֆացման աստիճանի ջրային օբյեկտները 
բաժանվում են 4 խմբի

1. Օլիգոտրոֆ Օլիգոտրոֆ ջրային օբյեկտներում կենսածին 
նյութերի քանակը քիչ է, ինչի արդյունքում ջուրը 
մաքուր է և թափանցիկ: Հատակը ավազային 
կամ գլաքարային է, կողքերի բուսականությունը 
քիչ է:
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Դիստրոֆ

Էվտրոֆ

Մեզոտրոֆ Մեզոտրոֆ ջրային օբյեկտներում մեծ է կենդանի 
օրգանիզմների կենսագործության արգասիքների 
քանակը: Դժվար է ասել, որ նման ջրային օբյեկտնե-
րում ջուրը մաքուր է: Թափանցիկությունն էլ այնպի-
սին չէ, ինչպես օլիգոտրոֆում, իսկ ափերին 
հայտնվում է բուսականություն:

Էվտրոֆ ջրային օբյեկտներում ջուրը պղտոր է, 
դեղնականաչավուն գույնի: Ջուրը թափանցիկություն 
չունի, իսկ թթվածնի քանակը ջրում քիչ է: Հատակում 
կան նստվածքներ, ափերը պատված են բույսերով:

Դիստրոֆ ջրային օբյեկտները  արդեն չեն կարող 
համարվել գետ կամ լիճ, քանի որ դրանք պատված 
են բույսերով ու նստվածքներով: Սա էվտրոֆացման 
վերջին փուլն է: 

Ո՞Ր ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐԵԼԻ Է 
ՈՐՈՇԵԼ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ

Կենդանի շատ օրգանիզմներ բավականին զգայուն և ընտրողական են 
իրենց կենսամիջավայրի պայմանների (օդի, ջրի հողի քիմիական 
կազմի, կլիմայական ու եղանակային պայմանների, այլ օրգանիզմների 
առկայություն և այլն) նկատմամբ և կարող են ապրել որոշակի, հաճախ 
շատ նեղ սահմաններում փոփոխությունների պայմաններում: Նման 
օրգանիզմները կարող են տեղեկություններ տալ իրենց կենսամիջա-
վայրի մասին: Այդ օրգանիզմները կոչվում են բիոինդիկատորներ: 
Բիոինդիկատոր բառը առաջացել է հունարեն bios-կյանք և լատիներն 
indico-ցույց տալ, որոշել բառերի համադրությունից:
Բիոինդիկատորները օրգանիզմներ են, որոնց առկայությունը, քանակը 
կամ զարգացման յուրահատկությունները ցույց են տալիս բնական 
միջավայրի պայմանները և դրանց փոփոխությունները:
Օրինակ քարաքոսերի ու փշատերև որոշ ծառերի առկայությունը 
վկայում է օդի մաքրության մասին, եղինջի և ազնվամորու առկայութ-
յունը՝ հողը ազոտով հարուստ լինելու մասին, ավելուկի առկայությունը՝ 
հողի թթվայնության մասին և այլն:



Հետաքրքիր է՝ 

Ջրոսպ փոքրի առկայությունը վկայում է արտադրական 
ու գյուղատնտեսական ջրերով ջրի աղտոտվածության 
մասին:

Եթե ջրամբարում առատորեն զարգանում են սովորա-
կան հովվափող, հասկավոր բյուրատերևուկ կամ 
ընկղմված եղջերատերև ապա կարելի արձանագրել 
ջրային էկոհամակարգի վրա մարդածին ազդեցություն:

Շատ ջրային բույսեր կարող են մեզ տեղեկություններ տալ ջրի որակի 
մասին: 
Հայաստանում օլիգոտրոֆ ջրամբարները (լճեր, լճակներ) հանդիպում 
են միայն բարձր լեռնային գոտում, և այստեղ սովորաբար բույսեր չեն 
աճում: 
Մեզոտրոֆ ջրամբարում (որտեղ սահմանափակ քանակի կենսածին 
նյութեր կան) կարող եք հանդիպել կեռոն լայնատերև, շերեփուկախոտ 
գանգուր, մատիտեղ երկկենցաղ:
Եթե որևէ տեղ արագ սկսում են զարգանալ ջրոսպազգիների ներկա-
յացուցիչները, դա կարող է նշանակել, որ ջրամբար են մուտք գործել 
կենսածին նյութեր: 

Ստորև բերված է մի աղյուսակ, որը կարող եք վերցնել ձեզ հետ ու 
գնալ ուսումնասիրելու, թե ինչ բույսեր են աճում ձեր բնակավայրի 
ջրային օբյեկտի ափերին: Կարող եք նշել բույսերը և ըստ դրանցով 
որոշել ջրային օբյեկտի կարգավիճակը:
Եթե աղյուսակում ձեր գտած բույսի դիմաց դրված է շրջանակ, ապա 
նշանակում է, որ ձեր ջրային օբյեկտը պատկանում է այդ դասին: 
Օրինակ, եթե դուք հայտաբերել եք խնկեղեգ սովորական, աղյուսակից 
երևում է, որ դրա դիմաց շրջանակով նշված են մեզոտրոֆ և էվտրոֆ 
ջրամբարները: Հետևաբար ձեր ջրային օբյեկտը կամ մեզոտրոֆ է կամ 
էվտրոֆ:
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Օլիգոտրոֆ 
ջրամբար 
(մաքուր 

ջուր) 

Բույսեր

Մեզոտրոֆ  
ջրամբար 

(միջին աղ-
տոտվածութ-
յուն կենսածին 

տարրերով)

+/-

Եղեգ սովորական 
Աղբյուրը՝ https://www.plantarium.ru

Ճլախոտ Թաբերնեմոնթանի 
Աղբյուրը՝ https://alchetron.com

Ջրագորտնուկ Ռիոնիի
Աղբյուրը՝ https://photos.v-d-brink.eu

Բադախոտ եղեգանման 
Աղբյուրը՝ https://alchetron.com

Շերեփուկախոտ գանգուր 
Աղբյուրը՝ https://

www.minnesotawildflowers.info

Էվտրոֆ 
ջրամբար 

(աղտոտված 
կենսածին 

տարրերով)



Ջրոսպ փոքր
Աղբյուրը՝ https://aquaticarts.com

Ջրոսպ եռմասնյա 
https://en.wikipedia.org

Բյուրատերևուկ հասկավոր 
Աղբյուրը՝ http://fish.kiev.ua

Հովվափող 
Աղբյուրը՝ http://ukrbin.com

Եղջերատերև ընկղմված 
Աղբյուրը՝ https://www.agefotostock.com

Կեռոն լայնատերև 
Աղբյուրը՝ http://plants.ifas.ufl.edu
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• https://ru.wikipedia.org/wiki/Водные_растения
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VODNIE_RASTENIYA.html
• https://ru-ecology.info/term/19708/
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vysshaya_vodnaya_rastitelnost
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• https://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_plant



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՝ կ.գ.դ. Գեորգի Ֆայվուշ
Խմբագիր՝ կ.գ.թ. Արևիկ Հովսեփյան

Խորհրդատու՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարուժան Հովհաննիսյան
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