
Սևանի ներկա վիճակ` ջրի 
մակարդակի արհեստական 
իջեցումից հետո

Երկարություն` 78 կմ

Լայնություն` 55 կմ

Մակերես `1270 կմ2

Ծավալ` 37.5 կմ3

Առավելագույն խորություն` 83 մ

Միջին խորություն` 30 մ

Ավազանի մակերես` 3647 կմ2

Սևանա լճի հասակը հաշվվում է 
25 հազար տարուց ավել։

ԿՐԹԱԿԱՆ ԽԱՂ
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Հայկական որորը (Larus argentatus 
armenicus) Սևանի ավազանի էնդեմիկ 
չվող տեսակ է, որ կարող է հասնել մինչև 
52-62 սմ երկարության և 120-145 սմ 
թևերի բացվածքով: Կշռում է մինչև 
600-960 գ:
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Սևանի ավազանում կարող եք հանդիպել 
Isatis sevangensis  և Sorbus  hajastanica 
էնդեմիկ բուսատեսակները:
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Սևանա լ իճ են թափվում 28 գետ և 
Արփա-Սևան ջրատարի ջրերը 
(Սևանի 29 վտակ), որոնցից 
նշանավոր են Գավառագետը, 
Արգիճին, Մարտունին, 
Կարճաղբյուրը, Մասրիկը, 
Ձկնագետը: Դուրս է հոսում միայն 
Հրազդան գետը:

Լճի հյուսիսային մասում գտնվում 
էր Սևանա կղզին, որը ջրի 
մակարդակի արհեստական 
իջեցման հետևանքով դարձել է 
թերակղզի:

Սևանա լ իճը Նորատուսի և 
Արտանիշի հրվանդաններով 
բաժանվում է Մեծ և Փոքր 
Սևանների։ Փոքր Սևանի 
ամենամեծ խորությունը կազմում 
էր մոտ 100 մ, իսկ Մեծ Սևանինը՝ 
30 մ։

17 31

Սևանի ափին 
խնջույքից հետո 
առաջացած աղբը 
թողնում ե՞ս 
ափին: 

Հ
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Ր
Ց

Ե
Ր Ցնցուղ 

ընդունել իս 
երկա՞ր ես 
ջրի տակ 
մ նում:
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Սևանում 
հանգստանալ իս ուրիշի 
թողած պոլ իէթիլենային 
տոպրակները/աղբը 
կհավաքե՞ս:58

Կեղտոտ 
մեքենան 
Սևանի 
ջրում 
կլվանա՞ս:

Ցնցուղ 
ընդունել իս 
երկա՞ր ես 
ջրի տակ 
մ նում:
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Ձկնորսության ժամանակ 
քեզ հաջողվում է բռնել 
ձկնկիթով ձուկ կամ 
մանրաձուկ, բաց 
կթողնե՞ս:

Ատամ ներդ 
լվանալուց 
հոսող ջուրը 
փակո՞ւմ 
ես:



Սևանի ավազանում բնակվում են 
մոտ 44 տեսակ կաթնասուն, 
որոնցից 6-ը գրանցված են 
Հայաստանի Կարմիր Գրքում՝ 
վայրենակերպ, ջրասամույր, գորշ 
արջ, խայտակզաքիս, 
անտառային կատու, բեզոարյան 
այծ:

Սևանա լճի ավազանում 
տարածված են սողունների 16 
տեսակ, որոնցից 2-ը գրանցված 
են Հայաստան Կարմիր Գրքում՝ 
խայտաբղետ մողեսիկը (Eremias 
arguta transcaucasica) և 
փոքրասիական մողեսը (Lacerta 
parva):

Սևանի ավազանում հանդիպող 
անողնաշարավորներից 
Կապտաթիթեռը (Maculinea 
nausithous Bergs) գրանցված է 
Եվրոպայի Բնության 
պահպանության միջազգային 
միության կոնվենցիայի ցանկում 
(Բեռնի կոնվենցիայի):
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Սևանա լ իճը հայտնի է իր Սևանի 
իշխան (Salmo ischchan), Սևանի 
կողակ (Capoeta capoeta sevagni  
կամ Varicorhinus capoeta sevangi) 
և Սևանի բեղլու 
(Barbus goktschaicus) էնդեմիկ 
ձկնատեսակներով:

Սևանի Իշխան էնդեմիկ 
ձկնատեսակը բաժանվում է 4 
էկոլոգիական ենթատեսակների` 
ձմեռային բախտակ (Salmo 
ischchan ischchan), ամառային 
բախտակ (Salmo ischchan 
aestivalis), գեղարքունի (Salmo 
ischchan gegarkuni) ու բոջակ 
(Salmo ischchan danilewskii): 
Ձմեռային բախտակ  և բոջակ  
ձկնատեսակներն ամբողջովին 
վերացել են, իսկ ամառային 
բախտակ ու գեղարքունին 
ընդգրկված են Հայաստանի 
Կարմիր Գրքում:

www.sevanlake.am


