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 Նե րա ծու թյուն

Ջ րի մուռ ները լայն տա րա ծում ու նե ցող ավ տոտ րոֆ (հազ վա դեպ երկ-

րոր դային հե տե րոտ րոֆ) օր գա նիզմ ներ են, որոնց նկատ մամբ հե տա զո տող-

նե րի ու շադ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է դրանց մեծ տե սա կան և կի րա ռա-

կան նշա նա կու թյամբ: 

Քաղց րա համ ջրե րի ջրի մուռ նե րը բնակ վում են ջրային շեր տում (ֆի-

տոպ լանկ տոն), ջրի ար տա քին շեր տում (ֆի տո նեյս տոն), ջրային հա մա-

կար գե րի հա տա կում (ֆի տո բեն թոս), ջրային բույ սե րի կամ այլ ստորջ րյա 

օբյեկտ նե րի մա կե րե սին (պե րի ֆի տոն կամ բու սա ծածկ): Ջրի մուռ նե րը, 

որոնք ամ րաց ված են ստորջ րյա իրե րին, կա րող են դրան ցից պոկ վել և լո-

ղալ ջրի մեջ՝ թե լային կծիկ նե րի կամ լորձ ային կույ տե րի տես քով: Ջրի մուռ-

նե րը հան դի պում են նաև հո ղում, հատ կա պես նրա վե րին շեր տում (հո ղային 

ջրի մուռ ներ), տար բեր սուբստ րատ նե րի (հիմ նա նյութ) վրա, որոնք գտն վում 

են մթ նո լոր տում (աե րո ֆիլ ջրի մուռ ներ):

Ջ րի մուռ նե րի հիմ նա կան մա սի թա լո մը ի տար բե րու թյուն բարձ րա կարգ 

բույ սե րի, դի ֆե րենց ված չէ ար մա տի, ցո ղու նի, տեր ևի: Ըստ կազ մա վոր ման 

մա կար դա կի՝ ջրի մուռ նե րը կա րող են լի նել միաբ ջիջ, գա ղու թային և բազ-

մաբ ջիջ: Տե սակ նե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ թա լո մը ման րա դի տա կային 

է կամ թե լան ման ճյու ղա վոր ված և չճյու ղա վոր ված թփե րի, բար ձիկ նե րի, 

պղպ ջակ նե րի, ցան ցիկ նե րի տես քով: 

 Ջրի մուռ նե րի ու սում նա սի րու թյան ժա մա նակ նմուշ նե րը վերց վում են 

լճե րից, լճա փո սե րից, գե տե րից, ջրային հա մա կար գի հա տա կից կամ հա-

վաք վում են լո ղա ցող ջրային շեր տի տիղ մից: Ջրի մուռ նե րի տար բեր տե-

սակ ներ կա րե լի է հայտ նա բե րել ծա ռե րի կեղ ևի, խո նավ հո ղի, քա րե րի, 

փայ տյա իրե րի, ինչ պես նաև ակ վա րիում նե րի պա տե րի վրա: 

Տար բեր վայ րե րից վերց ված նմուշ նե րը պի տա կա վոր վում են: Պի տակ-

նե րի վրա նշ վում են նմու շառ ման վայ րը, ամ սա թի վը, նմուշ վերց նո ղի ազ-

գա նու նը: Այս տե ղե կու թյուն նե րը կար ևոր են ոչ միայն ջրի մուռ նե րի որոշ-

ման, այլ նաև տա րա ծաշր ջա նի կեն սա բազ մա զա նու թյան ու սում նա սիր ման 

գոր ծըն թա ցի հա մար: 

Ցան կա լի է ջրի մուռ նե րը որո շել թարմ վի ճա կում, ին չը թույլ կտա տես-

նել ջրի մուռ նե րը կեն դա նի վի ճա կում, տար բե րել դրանց կա ռուց ված քի 

բնա կան գու նա վո րու մը, հետ ևել տե ղա շարժ ման յու րա հատ կու թյուն նե րին: 

Նմուշ նե րը եր կար պահ պա նե լու հա մար պետք է ֆիք սել: Այդ նպա տա կով 

օգ տա գոր ծում են ֆոր մա լին, որը լու ծում են ջրի մեջ՝ 1:9 հա րա բե րու թյամբ: 

Նուրբ մտ րա կա վոր տե սակ նե րի հա մար օգ տա գոր ծում են ավե լի փա փուկ՝ 

Լյու գո լի կամ Ու տերմյո լի ֆիք սա տոր ներ, որոնց կազ մի մեջ մտ նում են KI և 
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I
2 
-ը: Այդ ֆիք սա տոր նե րն ավե լի լավ են պահ պա նում ջրի մուռ նե րի բնա կան 

տես քը և թույլ գու նա վո րում են տա լիս մտ րակ նե րին ու այլ ստ րուկ տու րա-

նե րին: Ջրի մուռ նե րի բջ ջային տար բեր կա ռուց վածք նե րը գու նա վո րե լու հա-

մար օգ տա գոր ծում են նաև քլոր-ցինկ-յոդ և մե թի լե նային կա պույտ: 

 Ջրի մուռ նե րի որոշ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ ման րա դի տակ, 

առար կա յա կիր ապա կի, ծած կա պա կի, պի պետ, ու նե լի, լա բո րա տոր ասեղ-

ներ, անոթ, ֆիլտ րի թուղթ, ածե լի: 

Ա ռար կա յա կիր ապա կու կենտ րո նում կա թեց նել մեկ կա թիլ ջուր: Թե-

լան ման ջրի մուռ նե րն ու նե լու մի ջո ցով տե ղադ րել կա թի լի մեջ: Քա րե րից, 

ծա ռի կեղ ևից ջրի մուռ նե րը կա րե լի է քե րել նշ տա րի եզ րով: 

Կա թի լը հե տա զոտ վող նյու թի հետ ծած կում են ծած կա պա կիով, այն 

հպե լով ջրի կա թի լին, թե քում 45°, զգու շու թյամբ իջեց նում: Ցան կա լի չէ, որ 

ծած կա պա կու տակ լի նեն օդի պղպ ջակ ներ: Ավե լորդ ջու րը պետք է մաք րել 

ֆիլտ րի թղ թով: 

Ջ րի մուռ նե րը որոշ վում են զն նե լով օբյեկ տը, սկզ բից փոքր, այ նու-

հետև մեծ խո շո րաց ման տակ: Օբյեկ տի որոշ ման հա մար ուսում նա սիր վում 

են ջրի մու ռի ար տա քին կա ռուց ված քը` միաբջ ջիջ, գա ղու թային կամ բազ-

մաբջջիջ, շար ժու նա կու թյու նը, գու նա վո րու մը, լոր ձի առ կա յու թյու նը, դրա 

խտու թյու նը և այլն: 

Տվյալ ձեռ նար կի հա մար օգ տա գործ վել են տե ղե կա տու ներ, որո շիչ ներ, 

մե նագ րու թյուն ներ, բա ռա րան ներ, որոնց ցու ցա կը տր ված է գրա կա նու թյան 

ցան կում (1-14): 
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 Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի                             
բա ցատ րա կան բա ռա րան

 Ալ գո լո գիա (ջ րի մու ռա բա նու թյուն) – գի տու թյուն, որն ու սում նա սի-

րում է ջրի մուռ նե րը: 

Ա կի նետ ներ – թե լան ման ջրի մուռ նե րի հաս տա պատ ան շարժ բջիջ ներ՝ 

սնն դա նյու թե րի և գու նա նյու թե րի մեծ պա շա րով, որոնք առա ջա նում են վե-

գե տա տիվ բջիջ նե րից, ծա ռա յում են բազ մաց ման և ան բա րեն պաստ պայ-

ման ներն ան ցկաց նե լու հա մար: 

Աուք սոս պոր – (հուն. auxo -ա ճել) – աճող սպոր: Բնո րոշ է դիատո մային 

ջրի մուռ նե րին, առա ջա նում է սե ռա կան բազ մաց ման ժա մա նակ: 

Ավ տոս պոր – ան սեռ բազ մաց ման ան շարժ սպոր, որը բնո րոշ է միա-

բջիջ և գա ղու թային ջրի մուռ նե րին, հատ կա պես քլո րո կո կային նե րին: Ձևա-

վոր վում է մայ րա կան բջ ջում և ձեռք է բե րում դրան բնո րոշ տեսք ու կա ռուց-

վածք՝ գտն վե լով դեռ մայ րա կան բջ ջում:

 Բեն թոս – ծո վային և ցա մա քային ջրամ բար նե րի հա տա կի գրուն տի 

վրա և նրա մեջ ապ րող կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ամ բող ջու թյուն: Տար բե-

րում են բու սա կան՝ ֆի տո բեն թոս և կեն դա նա կան՝ զոո բեն թոս բա ղադ րա-

մա սե րը:

 Գա ղութ – պար զա գույն միաբ ջիջ ջրի մուռ նե րի վե գե տա տիվ բազ մաց-

ման ար դյուն քում առա ջա ցած ընդ հան րու թյուն, որի առան ձին ինք նու րույն 

բջիջ նե րը կապ ված են մի մյանց հետ լորձ ային զանգ վա ծի մի ջո ցով: Տար բեր 

ձև, մե ծու թյուն և բջիջ նե րի փո խա դարձ դա սա վո րու թյուն ու նե ցող գա ղութ-

նե րը լի նում են ազատ լո ղա ցող կամ հիմ նա նյու թին՝ սուբստ րա տին ամ րա-

ցած: Գա ղու թը կա րող է լի նել միկ րո- և մակ րոս կո պիկ: Որ պես կա նոն գա-

ղու թի բա ղադ րիչ մա սե րը գտն վում են ընդ հա նուր լոր ձի մեջ կամ միաց ված 

են բջ ջա թա ղանթ նե րով:

 Գա մետ – հա տուկ մաս նա գի տաց ված սե ռա կան բջիջ:

 Գա մե տո ֆիտ – սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն ու նե ցող բույ սե րի 

սպո րից զար գա ցող սե ռա կան սե րունդ, որի բջիջ նե րը կրում են քրո մո սոմ-

նե րի հապ լոիդ հա վա քա կազմ: 

Գա մե տան գիում – բույ սե րի սե ռա կան օր գան, գա մետ նե րի զե տե ղա-

րան:

 Գո նի դիում – ջրի մուռ նե րի թա լո մի մաս նատ ման եղա նա կով առա ջա-

ցած մանր գն դաձև բջիջ ներ, որոնք ծա ռա յում են բազ մաց ման հա մար: Բնո-

րոշ են որոշ կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի:

 Դեղ նա կա նաչ ջրի մուռ ներ (Xanthophyta) կամ Տա րամտ րա կա վոր-

ներ (Heterocontae) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: Մոր ֆո լո գիապես բազ մա զան 
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խումբ է` միաբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ, մո նա դային, ռի զո պո դիալ, թե լան ման, թի-

թե ղան ման, սի ֆո նային կա ռուց ված քով: Պա րու նա կում է քլո րո ֆիլ “a” և “b’’, 

կա րո տի նոիդ ներ: Տար բե րում են ըստ գու նա վոր ման. բաց կամ մուգ դե ղին, 

հազ վա դեպ` կա նաչ և երկ նա գույն: Վե գե տա տիվ բազ մա ցու մը կա տար վում 

է կիս ման եղա նա կով, ան սե ռը` զոո- կամ ապ լա նոս պոր նե րով, իսկ սե ռա կա-

նը` օօ գա միա է:

 Դիատո մային ջրի մուռ ներ (Bacillariophyta, Diatomeae) – ջրի մուռ-

նե րի բա ժին: Ման րա դի տա կային օր գա նիզմ ներ են, միաբ ջիջ կամ գա ղու-

թային: Բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է ամուր, կայծ քա րա հո ղային, 

երկ փեղկ զրա հի առ կա յու թյու նը, որը ու նի պաշտ պա նա կան նշա նա կու թյուն: 

Քլո րոպ լաստ նե րը պա րու նա կում են քլո րո ֆիլ “a” և “c”, ֆու կոք սան տին, կա-

րո տի նոիդ ներ: Բազ մա նում են վե գե տա տիվ և սե ռա կան ճա նա պար հով: 

Դի նո ֆի տային ջրի մուռ ներ (Dinophyta) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: 

Միավո րում է մի քա նի մոր ֆո լո գիական տի պի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այս տեղ 

գե րիշ խում են մո նա դային նե րը, որոնք միաբ ջիջ են, երկմտ րա կա նի: Դրանց 

հա ճախ ան վա նում են դի նոֆ լա գե լատ ներ: Քլո րոպ լաստ նե րը պա րու նա-

կում են քլո րո ֆիլ “a” և “c”: Բազ մա նում են կիս ման, զոո- և ավ տոսպոր նե րի 

մի ջո ցով, հազ վա դեպ սե ռա կան ճա նա պար հով:

 Դիպ լոնտ – օր գա նիզմ, որի բջիջ ներն ու նեն քրո մո սոմ նե րի կրկ նա կի 

հա վա քա կազմ: Հիմ նա կա նում զար գա նում է զի գո տից:

 Դոր զո վենտ րալ (մեջ քա փո րային) կա ռուց վածք – յու րա հա տուկ երկ-

կող մա նի կա ռուց վածք, որին բնո րոշ մեջ քային (դոր զալ) և փո րային (վենտ-

րալ) մա սե րը տար բեր վում են տես քով ու ներ քին կա ռուց ված քով:

 Զի գոտ – բջիջ, որն առա ջա նում է տար բեր սե ռի գա մետ նե րի ձուլ ման 

շնոր հիվ: Բեղմ նա վոր ված ձվաբ ջիջ:

 Զոոս պո րան գիում – զոոս պոր նե րի զե տե ղա րան: Ան սեռ բազ մաց ման 

միաբ ջիջ օր գան ջրի մուռ նե րի և ստո րա կարգ սն կե րի մոտ:

 Զոոս պոր ներ – մտ րակ նե րով օժտ ված շար ժուն սպոր ներ, որոնք բնո-

րոշ են բազ մա թիվ ջրի մուռ նե րի և որոշ սն կե րի: Ծա ռա յում են ան սեռ բազ-

մաց ման և տա րած ման հա մար, ձևա վոր վում են զոոս պո րան գիում նե րում, 

զուրկ են ամուր, լավ ար տա հայտ ված թա ղան թից:

Զ րահ – որոշ ջրի մուռ նե րի մոտ բջ ջային կարծր ծած կույթ ներ, որոնք 

բազ մաբ նույթ մոր ֆո լո գիական գո յա ցու թյուն ներ են: Տար բեր վում են իրենց 

ծագ մամբ, բնույ թով, քի միական կազ մով: Օրի նակ` դիատո մային ջրի մուռ-

նե րի զրա հը կազմ ված է եր կու փեղ կից և առա ջա նում է կայծ քա րա հո ղի կու-

տակ ման ար դյուն քում: 

Էն դոս պոր – սպոր, որն առա ջա նում է սպո րան գիում նե րի ներ սում: 

Էու կա րիոտ ներ (Կո րի զա վոր ներ) – օր գա նիզմ ներ, որոնց բջիջ նե րը 
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պա րու նա կում են ձևա վոր ված կո րիզ, դրանց են պատ կա նում սն կե րը, քա-

րա քո սե րը, բո լոր բարձ րա կարգ բույ սե րը, իսկ ստո րա կարգ բույ սե րից՝ ջրի-

մուռ նե րի բո լոր բա ժին նե րը բա ցի կապ տա կա նաչ նե րից: 

Է պի տեկ (կա փա րիչ) – դիատո մային ջրի մուռ նե րի զրա հի եր կու փեղ-

կե րից մե ծը վե րի նը: 

Էվգ լե նային ջրի մուռ ներ (Euglenophyta) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: Միա-

բ ջիջ, ման րա դի տա կային շար ժուն օր գա նիզմ ներ, հազ վա դեպ՝ սուբստրա-

տին ամ րա ցած ու գա ղու թային: Իս կա կան թա ղանթ չու նեն: 

Էկ զոս պոր – որոշ սն կե րի, քա րա քո սե րի և կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի 

սպո րա կիր օր գան նե րի մա կե րե սին առա ջա ցող սպոր, որը հա սու նա նա լով 

առանձ նա նում է: 

Ի զո մորֆ սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն – որոշ ջրի մուռ նե րին 

բնո րոշ սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն, որի դեպ քում սե րունդ նե րը (ան-

սեռ և սե ռա կան) նման են մոր ֆո լո գիապես, սա կայն տար բեր վում են ֆի-

զիոլո գիական հատ կա նիշ նե րով:

 Կա նաչ ջրի մուռ ներ (Chlorophyta) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: Միաբ ջիջ, 

գա ղու թային, բազ մաբ ջիջ (թե լան ման, թի թե ղան ման), ինչ պես նաև սի ֆո-

նային և այլ կա ռուց ված քի ձևեր են: Շար ժուն ձևե րը ու նեն 2-4 մտ րակ ներ և 

լու սազ գա յուն §ա չիկ¦: Որոշ ընդ հան րու թյուն ու նեն բարձ րա կարգ բույ սե րի 

հետ (պա րու նա կում են նույն պիգ մենտ նե րը` քլո րո ֆիլ “a” և “b” կա րո տին-

ներ, քսան տո ֆիլ ներ, որ պես պա շա րա նյութ կու տակ վում է օս լա, բնո րոշ է 

ան սեռ և սե ռա կան բազ մա ցում, սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն):

 Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ (Cyanophyta) – Ցիանո բակ տե րիաներ- 

ջրի մուռ նե րի բա ժին: Պրո կա րիոտ օր գա նիզմ ներ են, ին չի հի ման վրա 

դրանց դա սում են բակ տե րիանե րի շար քին: Դրանք կա րող են լի նել միաբ-

ջիջ, գա ղու թային, բազ մաբ ջիջ թե լան ման:

 Կար միր ջրի մուռ ներ (Rhodophyta) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: Բազ մա-

բ ջիջ են, հազ վա դեպ` միաբ ջիջ, ու նեն բարդ անա տո միական և մոր ֆո լո-

գիական կա ռուց վածք: Քլո րոպ լաստ նե րը պա րու նա կում են քլո րո ֆիլ “a” և 

“d” կա րո տի նոիդ ներ և ֆի կո բի լին ներ, որոնց տար բեր զու գագ ցու մը որո-

շում է գու նա վո րու մը վառ կար մի րից մինչև կապ տա կա նաչ ու դե ղին: Մըտ-

րա կային փու լը բա ցա կա յում է: Բազ մա նում են վե գե տա տիվ, սե ռա կան և 

ան սեռ ճա նա պար հով:

 Կա րո տին – քլո րոպ լաստ նե րում և քրո մոպ լաստ նե րում առա ջա ցող, 

ջրում չլուծ վող դեղ նա նարն ջա գույն գու նա նյութ:

 Կա րո տի նոիդ ներ – դե ղին և նարն ջա գույն գու նա նյու թեր՝ քսան տո ֆիլ, 

կա րո տին, ֆու կոք սան տին և այլն:

 Կո նյու գա ցիա – սե ռա կան պրո ցես, որի ըն թաց քում միաձուլ վում են 

եր կու միան ման բջիջ ներ: 
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Կո պու լյա ցիա – գա մետ նե րի միաձու լում:

 Հապ լոնտ – բու սա կան օր գա նիզմ, որի բո լոր բջիջ նե րը պա րու նա կում 

են քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ հա վա քա կազմ, իսկ դիպ լոիդ է միայն զի գո տը: 

Հե մի ցե լյու լոզ – բարձ րա մո լե կու լյար բազ մա շա քար նե րի խար նուրդ, 

որը կու տակ վում է ջրի մուռ նե րի բջ ջա թա ղան թում որ պես պա հես տային 

սննդա նյութ և մաս նակ ցում ամ րաց մա նը: Ի տար բե րու թյուն ցե լյու լո զի՝ հե-

մի ցե լյու լո զը հեշ տու թյամբ քայ քայ վում է թույլ թթու նե րի լու ծույթ նե րում՝ 

առա ջաց նե լով գա լակ տոզ ներ, քսի լոզ ներ և այլն:

 Հե տե րո մորֆ սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն – մոր ֆո լո գիապես 

իրա րից խիստ տար բեր վող սե ռա կան և ան սեռ սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա-

նու թյուն:

 Հե տե րո ցիստ ներ – կապ տա կա նաչ թե լան ման ջրի մուռ նե րի մարմ-

նի խո շոր, պա րու նա կու թյու նից զուրկ բջիջ ներ, որոն ցից սկս վում է թե լի կի 

մաս նա տու մը: 

Հի պո տեկ (տու փիկ) – դիատո մային ջրի մուռ նե րի բջ ջի զրա հի եր կու 

փեղ կե րից ստո րի նը՝ փոք րը: 

Հոր մո գո նիում – կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի մարմ նի բազ մաբ ջիջ թե-

լան ման հատ ված, որը առանձ նա նա լով սկիզբ է տա լիս նոր օր գա նիզ մի, 

ծա ռա յում է վե գե տա տիվ բազ մաց ման հա մար:

 Միջ հան գույց – եր կու հան գույց նե րի միջև ըն կած ցո ղու նի հատ ված:

Մտ րակ ներ (թար թիչ ներ) – զոոս պոր նե րի, սպեր մա տո զոիդ նե րի, պար-

զա գույն օր գա նիզմ նե րի սա կա վա թիվ, բա րակ ելուստ ներ, որոնց մի ջո ցով 

բջիջ նե րը շարժ վում են ջրային մի ջա վայ րում: Բջի ջը կա րող է ու նե նալ 1-4, 

եր բեմն՝ ավե լի մտ րակ ներ:

 Նա խա կո րի զային ներ (Procaryota) – ձևա վոր ված կո րի զից և օր գա-

նոիդ նե րից զուրկ պար զու նակ միաբ ջիջ օր գա նիզմ ներ (բակ տե րիաներ և 

կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ): 

Ոս կե գույն ջրի մուռ ներ (Chrysophyta) – ջրի մուռ նե րի բա ժին: Միա-

բջիջ, գա ղու թային, հազ վա դեպ բազ մաբ ջիջ (թե լան ման, թի թե ղան ման), լո-

ղա ցող կամ ամ րա ցած սուբստ րա տին: Քլո րոպ լաստ նե րը ոս կե դե ղին կամ 

գոր շա վուն են, պա րու նա կում են քլո րո ֆիլ “a”, եր բեմն քլո րո ֆիլ “c”, կա րո-

տի նոիդ ներ:

Պա լա րիկ ներ – որոշ բույ սե րի ցո ղուն նե րի կամ ար մատ նե րի գն դաձև 

հաս տա ցում ներ, որոնց մեջ կու տակ վում են պա հես տային սնն դա նյու թեր: 

Կա րող են ծա ռայել վե գե տա տիվ բազ մաց ման և ան բա րեն պաստ պայ ման-

ներն ան ցկաց նե լու հա մար:

 Պեկ տին – գա լակ տու րո նային թթ վի մնա ցորդ ներ պա րու նա կող բազ-

մա շա քար նե րի և այլ միացու թյուն նե րի խառ նուրդ, որն առա ջա նում է որոշ 
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բույ սե րի բջ ջա հյու թի, միջբջ ջային նյու թի մեջ, բջ ջա թա ղանթ նե րում:

 Պի րե նոիդ ներ – ջրի մուռ նե րի և որոշ մա մուռ նե րի բջիջ նե րում գտն վող 

հա տուկ սպի տա կու ցային փոքր մարմ նիկ ներ, որոնց շուրջ կու տակ վում է 

առաջ նային օս լա: 

Պ լանկ տոն – ջրում ապ րող և ջրային հոս քի հետ տե ղա փոխ վող բու սա-

կան և կեն դա նա կան մանր օր գա նիզմ նե րի հա մակ ցու թյուն:

 Պրո տոպ լազ մա – բու սա կան բջ ջի բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող կեն-

դա նի պա րու նա կու թյուն կո րի զով և օր գա նոիդ նե րով, որի կազ մի մեջ են 

մտ նում սպի տա կուց ներ, լի պիդ ներ, ած խաջ րեր, նուկ լեինային թթու ներ, 

70-80% ջուր և նյու թա փո խա նա կու թյա նը մաս նակ ցող այլ միացու թյուն ներ:

Ռի զոիդ – սն կե րի, քա րա քո սե րի, որոշ ջրի մուռ նե րի և մամ ռան ման-

նե րի պարզ կա ռուց վածք ու նե ցող ար մա տան ման թե լեր կամ մա զիկ ներ, 

որոնց մի ջո ցով բույ սերն ամ րա նում են հիմ նա նյու թին՝ կլա նե լով ջուր և 

սննդա նյու թեր:

Ս պոր – սն կե րի և բույ սե րի մաս նա գի տաց ված բջիջ ներ, որոնք ծա ռա-

յում են բազ մաց մա նը և տա րած մա նը: Կա րող են լի նել միաբ ջիջ, երկբ ջիջ 

կամ բազ մաբ ջիջ: Սպորն իր ամուր թա ղան թի շնոր հիվ ըն դու նակ է դի մա-

կայե լու մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին: Որոշ ստո րա կարգ 

բույ սե րի շար ժուն սպոր նե րը օժտ ված են մտ րակ նե րով:

Ս պո րո ֆիտ – սե րունդ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն ու նե ցող բույ սե րի ան-

սեռ սե րունդ, որի զար գա ցու մը սկս վում է զի գո տից և ավարտ վում է սպոր-

նե րի առա ջաց մամբ: 

Վա կու ոլ – բջ ջի ցի տոպ լազ մա յում գտն վող խո ռոչ, որը լց ված է բջ ջա-

հյու թով:

 Տետ րաս պոր – կար միր ու որոշ գորշ ջրի մուռ նե րի սպոր ներ, որոնք 

առա ջա նում են քա ռյակ նե րով:

Տ րի խոմ ներ – 1) բույ սե րի վեր նա մաշ կի տար բեր ձև ու կա ռուց վածք 

ու նե ցող միաբ ջիջ կամ բազ մաբ ջիջ ելուստ ներ (մա զիկ ներ, թե փուկ ներ),         

2) որոշ կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի բջիջ նե րի մեկ կամ մի քա նի շեր տե րից 

կազմ ված թե լան ման գո յա ցում ներ: 

Ք լո րոպ լաստ ներ – քլո րո ֆիլ պա րու նա կող պլաս տիդ, որի կազ մու-

թյան մեջ մտ նում են նաև սպի տա կուց ներ, ած խաջ րեր, ԴՆԹ -ի և ՌՆԹ -ի մո-

լե կուլ ներ և այլ նյու թեր:

Ք լո րո ֆիլ – կա նաչ գու նա նյութ, որի մի ջո ցով բու սա կան բջիջ նե րում 

տե ղի է ու նե նում ֆո տո սին թեզ: Քլո րո ֆի լի հիմ քը կազ մում է մագ նե զիում-

պոր ֆի րի նային կոմպ լեք սը: Բույ սե րի տար բեր խմ բե րին հա տուկ են քլո րո-

ֆիլ նե րի տար բեր տե սակ ներ “a”, “b”, “c”, “d”, որոնց լույ սի էներ գիայի կլան-

ման սպեկտր նե րը տար բեր են:
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Ք սան տո ֆիլ – քլո րոպ լաստ նե րում ու քրո մոպ լաստ նե րում գտն վող, 

ջրում չլուծ վող կա րո տի նոիդ նե րի խմ բին պատ կա նող դե ղին գու նա նյութ:

Ք րո մա տո ֆոր, գու նա կիր – ջրի մուռ նե րի բջիջ նե րի գու նա նյու թեր պա-

րու նա կող օր գա նոիդ: Ջրի մուռ նե րի տար բեր խմ բե րում քրո մա տո ֆոր նե րը 

տար բեր վում են ձևով, կա ռուց ված քով և գու նա նյու թե րով: 

Օօ գա միա – սե ռա կան բազ մաց ման եղա նակ, որի ըն թաց քում տե ղի 

է ու նե նում խո շոր և ան շարժ ձվաբջ ջի բեղմ նա վո րու մը փոքր և շար ժուն 

սպեր մա տո զոի դով: 

Օօ գո նիում – իգա կան սե ռա կան օր գան, որի մեջ զար գա նում է ձվա-

բջի ջը:

 Ֆի տո բեն թոս – ջրի հա տա կին ապ րող բույ սե րի հա մակ ցու թյուն: 

Ֆի տոպ լանկ տոն – ջրում ապ րող և ջրի հո սան քի հետ տե ղա շարժ վող 

բու սա կան օր գա նիզմ նե րի (ջ րի մուռ նե րի) հա մակ ցու թյուն: 
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Ջ րի մուռ նե րի որոշ ման բա նա լի 

(Ը ստ Ա.Ա. Գուր ևի չի (1966)` որոշ փո փո խու թյուն նե րով և լրա ցում նե րով)

1. Միաբ ջիջ մանր կամ խո շոր ջրի մուռ ներ, որոնք բա ժան ված չեն միջ նա-

պա տե րով: Այդ §բջ ջի¦ առան ձին մա սե րը կա րող են լի նել ան գույն, ճյու ղա-

վոր ված, կարող են կա տա րել ար մատ նե րի դեր, իսկ թա լո մի այլ մա սե րը՝ 

ներկ ված կա նաչ գույ նով ...............................................................................2 

– Գա ղու թային, ցե նո բիալ կամ բազ մաբ ջիջ ջրի մուռ ներ ............................46 

2. Միաբ ջիջ ջրի մուռ ներ .................................................................................3 

– Ջրի մուռ ներ, որոնք ու նեն մեծ չա փեր, սա կայն միջ նա պա տե րով բա ժան-

ված չեն առան ձին բջիջ նե րի .......................................................................45

3. Շար ժուն միաբ ջիջ ջրի մուռ ներ ..................................................................4

– Ան շարժ միաբ ջիջ ջրի մուռ ներ ..................................................................22 

4. Բջիջ նե րը դե ղին կամ գոր շա վուն են, քա նի որ քլո րո ֆի լից բա ցի դրանք 

պա րու նա կում են այլ գու նա նյու թեր, որոնք քո ղար կում են քլո րո ֆի լը ........5 

– Բջիջ նե րը մա սամբ կար միր են, հազ վա դեպ՝ կա նաչ ................................19

5. Բջիջն ար տա քի նից պատ ված է կարծր զրա հով կամ պինդ ծած կույ թով, 

որն ու նի §տ նա կի¦ տեսք, կազմ ված է տար բեր կա ռուց վածք ու նե ցող հան-

քային նյու թե րից ............................................................................................6 

– Բջ ջի ար տա քին մա կեր ևույ թին չկան հան քային գո յա ցու թյուն ներ:       

Գոր շա վուն, մե կա կան, ազատ ապ րող բջիջ ներ են՝ օվա լաձև, գն դաձև, 

ձվաձև կամ գլա նաձև: Ջրի մուռ նե րը մանր են, ու նեն մեկ մտ րակ...............

.......................................................................... Chromulina – Քրո մու լի նա

(Բաժ. Ոս կե գույն ջրի մուռ ներ, նկ.1ա): 

6. Ջրի մու ռի բջ ջա թա ղան թը (զ րա հը) կազմ ված է կրային թե փուկ նե րից, 

որոն ցից սկիզբ են առ նում եր կար փշեր կամ ասեղ ներ, ուղղ ված դե պի 

մարմ նի հե տին մաս: Բջիջ նե րը օվա լաձև են, գորշ, ու նեն մեկ մտ րակ 

............................................................................Mallomonas – Մա լո մո նադ 

(Բաժ. Ոս կե գույն ջրի մուռ ներ, նկ.1բ): 

– Բջ ջա թա ղան թի կա ռուց վածքն այլ է ...........................................................7 

7. Բջի ջը չու նի զրահ կամ կարծր ծած կոց, դոր զո վենտ րալ է  (մեջ քա փո-

րային), շեղ կտ րած սկզբ նա մա սով և մեկ ակո սով: Ու նի ըմ պան, որն ընկղմ-
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ված է բջ ջի մեջ, բաց վում է դե պի բջ ջի առաջ նային մա սում գտն վող ար տա-

քին փո րոք: Ու նի եր կու ան հա վա սա րա չափ մտ րակ ......................................

.................................................................... Cryptomonas – Կրիպ տո մո նադ 

(Բաժ. Կրիպ տո ֆի տային ջրի մուռ ներ, նկ.1գ): 

– Բջ ջա թա ղանթ նե րը §տ նա կի¦ կամ զրա հի տես քով են ..............................8 

8. Բջ ջա թա ղանթ նե րը զրա հի տես քով են, կազմ ված են մե կը մյու սի հետ 

միացած առան ձին վա հա նիկ նե րից ..............................................................9 

– Բջ ջա թա ղանթ նե րը §տ նակ¦  կամ զրա հի տես քով են, կազմ ված չեն առան-

ձին վա հա նիկ նե րից .....................................................................................10 

9. Բջիջ նե րը հա ճախ օվա լաձև են կամ ձվաձև, ար տա քի նից պատ ված 

են իրար միացած վա հա նակ նե րից կազմ ված զրա հով: Այդ վա հա նիկ ներն 

իրենց մա կեր ևույ թին ու նեն տար բեր գո յա ցում ներ մանր ցան ցի տես քով: 

Բջ ջա թա ղան թի վրա առ կա են եր կու ակոս ներ՝ լայ նա կի և եր կայ նա կի, որոն-

ցում զե տեղ ված են մտ րակ նե րը ........................Peridinium – Պե րի դի նիում 

(Բաժ. Դի նո ֆի տային ջրի մուռ ներ, նկ.1դ):

– Բջիջ նե րը պատ ված են վա հա նիկ նե րով, որոնք ու նեն եղ ջյու րան ման 

ելուստ ներ: Դրան ցից մե կը՝ առջ ևի նը, եր կար է, մյուս եր կու -ե րե քը, վերջ նա-

մա սի նը՝ կարճ: Բջիջ նե րը մա կե րե սի վրա ու նեն ակո սիկ ներ .........................

.................................................................................. Ceratium – Ցե րա տիում 

(Բաժ. Դի նո ֆի տային ջրի մուռ ներ, նկ.1ե): 

10. Բջիջ ներն ազատ նս տած են §տ նա կի¦ մեջ, դրանք վե րին մա սում ու նեն 

ան ցք և շր ջա պատ ված են օղա կաձև §օ ձի քով¦: Անց քից դուրս է գա լիս մեկ 

մտ րակ: Կիս ման ժա մա նակ ան ցքից դուրս է գա լիս դուստր առանձ նյակ նե-

րից մե կը: §Տ նա կը¦ գոր շա վուն է, քա նի որ կազ մի մեջ մտ նում են եր կա թի 

միացու թյուն ներ ......................................Trachelomonas–Տ րա խե լո մո նադ

(Բաժ. Էվգ լե նային ջրի մուռ ներ, նկ.2ա): 

– Ջրի մու ռի բջ ջա թա ղանթ նե րը զրա հան ման են: Զրա հը կազմ ված է եր կու 

մա սե րից, որոն ցից մե կը նս տած է մյու սի վրա, ինչ պես կա փա րի չը տու փի-

կի: Հա ճախ փոքր խո շո րաց ման ժա մա նակ զրա հի կե սերն ան նկատ են և 

թող նում են ամ բող ջա կան ար տա քին կմախ քի տպա վո րու թյուն: Տար բե րում 

են տես քը փեղ կի կող մից, երբ ջրի մու ռը շրջ ված է կա փա րի չով և տես քը 

գո տու կող մից, երբ ջրի մու ռն ուղղ ված է դե պի կողք: Փեղ կի վրա գո յու թյուն 

ու նի նեղ Ճեղք, որը կոչ վում է կար: Կա րի դիր քը տար բեր ջրի մուռ նե րի մոտ 

տար բեր է ..................................................................................................... 11 

11. Բջիջ ներն ու նեն կա նո նա վոր ձև և դրանց փեղ կի կող մից կա րե լի է բա-

ժա նել առն վազն եր կու հա մա չափ մա սե րի ................................................12 
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– Հա մա չա փու թյան հար թու թյու նը մեկն է ...................................................17 

12. Փեղ կի կող մից բջիջ ներն ու նեն եր կա րա վուն օվա լաձև տեսք, մի ջին մա-

սում մի փոքր լայ նա ցած են, գո տու կող մից ուղ ղան կյու նաձև: Ազատ շարժ-

վող օր գա նիզմ ներ են............................................ Pinnularia– Պի նու լա րիա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 2զ): 

– Փեղ կի ձևն այլ է ........................................................................................13 

13. Փեղ կերն ու նեն նա վա կի տեսք, ծայ րե րը սր ված են կամ բութ, կլո րա-

ցած, կտու ցան ման կամ այլ ձևերի ..........................Navicula – Նա վի կու լա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3ա): 

– Փեղ կերն ու նեն այլ ձև ..............................................................................14 

14. Նեղ գծաձև կամ գծաձև-նշ տա րաձև բջիջ ներ են, փեղ կի կող մից սուր 

ծայ րե րով, գո տու կող մից՝ ուղ ղան կյու նաձև: Ար տա քին տես քով նման են 

պի նու լա րիային, սա կայն տար բեր վում են շատ նեղ ձո ղի կան ման ձևով ......

........................................................................................Synedra – Սի նեդ րա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3բ):

– Փեղ կե րի եզ րերն ու նեն այլ ձև .................................................................15 

15. Փեղ կե րը գծաձև կամ նշ տա րաձև են, ու ղիղ կամ S–աձև ծռ ված, եր բեմն 

կա րող են լի նել էլիպ սաձև: Բջիջ նե րի եզ րե րը սե պաձև են 

........................................................................................ Nitzschia – Նից շիա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3գ):

– Օժտ ված են այլ հատ կու թյուն նե րով ........................................................16 

16. Փեղ կե րը լայն գծաձև են, լայ նա կի ալի քաձև, եր բեմն միջ նա մա սում նե-

ղա ցած ...................................................... Cymatopleura – Ցի մա տոպլև րա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3դ):

– Փեղ կերն ձվաձև կամ գծաձև են, մի ջին մա սում սեղմ ված չեն, իսկ որոշ նե-

րը սեղմ ված են եր կայ նա կի առանց քով .....................Surirella – Սու րի րե լա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3ե): 

17. Բջիջ նե րը S-ա ձև են: Մեծ խո շո րաց ման դեպ քում փեղ կե րի վրա եր ևում 

են մանր գծեր: Դրանց մի մա սը տե ղադր ված է բջ ջի եր կայն քով, մյու սը՝ լայ-

նու թյամբ, որոնք ուղ ղա հա յաց հա տում են եր կայ նա կի գծե րը ......................

...............................................................................Gyrosigma – Գի րո սիգ մա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 3զ):

– Հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն այլ է .................................................18 

18. Միայ նակ բջիջ ներ են, որոնք փեղ կի կող մից կի սա լուս նաձև են: Կարն 

ան ցնում է ոչ թե բջ ջի միջ նա մա սով, այլ մո տեց ված է գո գա վոր եզ րին: Բջ ջի 
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եզ րա մա սե րը կլո րա վուն են...........................................Amphora – Ամ ֆո րա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 4ա):

Ջ րի մու ռը նման է Ամ ֆո րային, տար բեր վում է դրա նով, որ կենտ րո նա կան 

հան գույ ցը գտն վում է փեղ կի միջ նա մա սին մոտ .........Cymbella – Ցիմ բե լա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 4բ): 

19. Բջիջ ներն օվա լաձև, գն դաձև, էլիպ սաձև, իլի կաձև են, ու նեն հաստ, 

լորձային թա ղանթ, որում նկատ վում են ցի տոպ լազ մա տիկ ձգան նե րը: Բջ ջի 

պա րու նա կու թյու նը կար միր է, սա կայն տեղ-տեղ կա րե լի է հան դի պել կա-

նաչ գու նա վո րման: Ջրի մու ռը հան դի պում է ինչ պես շար ժուն, այն պես էլ ան-

շարժ վի ճա կում ......................................Haematococcus – Հե մա տո կո կուս

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 4գ): 

– Բջիջ նե րը կա նաչ են ..................................................................................20 

20. Բջիջ նե րը կա նաչ են, հա ճախ իլի կաձև, որոնք առջ ևի մա սում ու նեն 

կար միր աչիկ: Որոշ տե սակ նե ր ըն դու նակ են փո խել իրենց ձևը: Բջ ջի առաջ-

նա մասը շեղ կլո րաց ված է, հե տին մա սը՝ ձգ ված ու սեղմ ված է: Ջրի մու ռին 

բնո րոշ է առա ջըն թաց և պտ տո ղա կան շար ժում ............................................

......................................................................................... Euglena – Էվգ լե նա 

(Բաժ. Էվգ լե նային ջրի մուռ ներ, նկ. 2բ):

– Հատ կու թյուն ներն այլ են, բջիջ ներն ու նեն հաս տա տուն ձև ...................21 

21. Բջի ջը տա փա կա ցած է, նման է ձվաձև սրա ծայր տեր ևի: Շար ժուն ջրի-

մուռ ներն ու նեն ան գույն, ու ղիղ կամ կո րաձև ելուստ ..... Phacus – Ֆա կուս 

(Բաժ. Էվգ լե նային ջրի մուռ ներ, նկ. 2գ): 

– Բջիջ ներն ավե լի մանր, օվա լաձև, տան ձաձև կամ կլո րա վուն են, շար ժուն, 

սկզբ նա մա սում եր կու մտ րա կով, որոնք շատ բա րակ են և դրանց հայտ նա-

բեր ման հա մար պատ րաս տու կը պետք է ներ կել 2% մե թի լե նի կա պույ տով 

կամ Լյու գո լի լու ծույ թով: Բջ ջի առաջ նա մա սում նկատ վում է կար միր աչիկ

..............................................................Chlamydomonas – Քլա մի դո մո նադ 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 4դ):

22. Միաբ ջիջ ան շարժ ջրի մուռ ներ, գորշ գու նա վոր մամբ ..........................23 

– Միաբ ջիջ ան շարժ ջրի մուռ ներ այլ գու նա վոր մամբ .................................25 

23. Ջրի մու ռի բջ ջա թա ղան թը զրա հի տես քով է: Զրա հը կազմ ված է եր կու 

փեղ կե րից՝ տու փի կից ու կա փա րի չից: Փեղ կի կող մից բջիջ նե րը մանր օվա-

լաձև են, հան դի պում են ջրային բույ սե րի վրա (հա ճախ Կլա դո ֆո րա ցե ղի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա) ........................................Cocconeis – Կո կո նեիս

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 4ե): 

– Բջիջ նե րը փեղ կի կող մից ու նեն այլ տեսք ................................................24 
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24. Փեղ կի կող մից բջիջն ու նի սկա վա ռա կի տեսք .........................................

................................................................................. Cyclotella – Ցիկ լո տե լա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 4զ): 

– Զրա հի փեղ կե րը ծալ ված են և ու նեն ու ռու ցիկ մեջ քային ու գո գա վոր որո-

վայ նային եզ րեր: Ջրի մու ռը հան դի պում է ջրային այլ բույ սե րի վրա ............

.................................................................................. Epithemia – Էպի թե միա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 5ա): 

25. Բջ ջի գու նա վո րու մը կապ տա կա նաչ է ...................................................26 

– Ջրի մուռ նե րը կա նաչ գույ նի են .................................................................28 

26. Բջիջ նե րը գն դաձև են, մանր, բա րակ թա ղան թով, ան գույ նից մինչև վառ 

կապ տա կա նաչ, եր բեմն դեղ նա վուն կամ կա նաչ երանգ նե րով ......................

..................................................................Synechocystis – Սի նե խո ցիս տիս

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5գ): 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ ձև .............................................................................27 

27. Բջիջ նե րը էլիպ սաձև կամ գլա նաձև են, կլո րա վուն եզ րե րով: Ու նեն բա-

րակ թա ղանթ ...........................................Synechococcus – Սի նե խո կո կուս 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5բ): 

Բ ջիջ նե րն իլի կաձև են, հազ վա դեպ գլա նաձև, ու ղիղ կամ պա րու րաձև ոլոր-

ված, S-ա ձև են կամ ծռ ված ..........Dactylococcopsis– Դակ տի լո կո կոպ սիս

(Ցիանո բակ տե րիաներ

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5դ): 

28. Բջիջ նե րը եր կա րաձգ ված են, նշ տա րաձև կամ կլո րա վուն, ու նեն 

լորձային ոտիկ, որով ամ րա նում են այլ օր գա նիզմ նե րին կամ ստորջ րյա 

առար կա նե րին .....................................................Characium – Խա րա ցիում

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5ե): 

– Ջրի մուռ նե րը չու նեն լորձ նային ոտիկ ներ ................................................29 

29. Բ ջիջ նե րը գն դաձև են ............................................................................30 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ ձև .............................................................................32 

30. Բջիջ նե րը կլոր են կամ էլիպ սաձև, եր բեմն հա մա տեղ ճն շու մից ան կյու-

նաձև, պատ ված չեն լոր ձով, միայ նակ կամ խմ բե րով են (հա ճախ 4-8 բջիջ-

նե րով): Բջիջ ներն ու նեն հաստ թա ղանթ: Քրո մա տո ֆո րը թի թեղաձև է: 

..................Desmococcus – Դես մո կո կուս (Pleurococcus – Պլև րո կո կուս) 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5զ): 
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– Քրո մա տո ֆո րի ձևն այլ է ..........................................................................31 

31. Բջիջ նե րը միայ նակ են, գն դաձև կամ էլիպ սաձև՝ բա րակ թա ղան թով, 

պա րու նա կում են մերձ պա տային բա ժա կան ման կամ թա սաձև քրո մա տո-

ֆոր մեկ պի րե նոի դով կամ առանց դրա: Բազ մա ցու մը կա տար վում է ավ-

տոս պոր նե րով .......................................... Chlorella – Քլո րե լա – Կա նա չուկ 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5ը): 

– Բջիջ նե րը միայ նակ են կամ խմ բե րով, որոնք հա մա տեղ ճն շու մից քիչ ան-

կյու նաձև են, թա ղան թը բա րակ: Քրո մա տո ֆորն ու նի սնա մեջ գն դի տեսք, 

փոքր ճեղք ված քով և մեկ պի րե նոի դով: Բազ մա ցու մը կա տար վում է զոոս-

պոր նե րով ......................................................Chlorococcum – Քլո րո կո կում

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 5զ):

32. Բջիջ նե րը հիմ նա կա նում կի սա լուս նաձև են, հազ վա դեպ իլի կաձև: 

Բջջա թա ղան թը հարթ է: Բջ ջի կենտ րո նում գտն վում է կո րի զը: Լայ նա կի հար-

թու թյան հա մա չա փու թյան մեջ բջի ջը բա ժան ված է եր կու հա վա սար կե սե-

րի, որոն ցից յու րա քան չյու րը եղ ջյու րան ման է և պա րու նա կում է մե կա կան 

առանց քային քրո մա տո ֆոր: Քրո մա տո ֆոր նե րի բլ թակ նե րը, որոնք սկիզբ 

են առ նում կենտ րո նա կան մա սից, ներ կա յաց ված են մուգ կա նաչ շեր տա-

գծե րով: Պի րե նոիդ նե րը մեկ շար քով կամ քաո տիկ դա սա վոր ված են ամ-

բողջ քրո մա տո ֆո րով: Բջ ջի ծայ րե րում գտն վում են ան գույն վա կո ւոլ ներ, 

որոն ցում մեծ խո շո րաց ման դեպ քում եր ևում են գիպ սի շարժ վող բյու րեղ-

ներ ....................................................................................................................

............................................................................ Closterium – Կլոս տե րիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 6ա): 

– Բջ ջի ձևն այլ է ...........................................................................................33 

33. Օր գա նիզմ նե րը կլո րա վուն են, հա ճախ տար բեր կտրտ ված թի թեղ նե րի 

ձևով, միջ նա մա սում խո րը ձգ ված ...............................................................34 

– Բջիջ ներն եր կա րաձգ ված են ....................................................................38 

34. Բջի ջը կազմ ված է եր կու կե սե րից (կի սաբ ջիջ ներ), որոնք չու նեն 

կտրվածք ներ և միացած են իրար նեղ ձգա նի օգ նու թյամբ: Բջիջ նե րը կա րող 

են լի նել կլոր, էլիպ սաձև, բող բո ջաձև, բր գաձև: Կի սաբ ջիջ նե րի եզ րե րը կամ 

հարթ են, կամ ալի քաձև: Բջ ջա թա ղան թը կա րող է լի նել հարթ կամ ու նե-

նալ գրա նուլ ներ, գորտ նուկ ներ, բշ տիկ ներ: Ձգա նի կենտ րո նա կան մա սում 

գտնվում է կո րի զը: Բջ ջի յու րա քան չյուր կե սում առ կա է մե կա կան թի թե ղան-

ման քրո մա տո ֆոր (խո շոր բջիջ նե րում՝ եր կու ա կան) մի քա նի պի րե նոիդ նե-

րով .......................................................................Cosmarium – Կոս մա րիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 6գ): 
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– Բջիջ նե րի կե սե րը քիչ թե շատ ճեղք ված են .............................................35 

35. Բջ ջի եր կա րու թյու նը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է լայ նու թյա նը: Կի-

սաբ ջիջ նե րը բր գաձև կտր ված քով են, բլ թա կաձև կող քային եզ րով: Բջջի 

գա գաթ նե րը խո րը մի ջային ճեղք վածք նե րով են կամ հարթ գո գա վոր ..........

................................................................................Euastrum – Էո ւաստ րում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 6դ): 

– Բջիջն ու նի այլ կա ռուց վածք ....................................................................36 

36. Բջիջն օվա լաձև է, տա փակ: Յու րա քան չյուր կի սաբ ջիջ ու նի 2-4 տար-

բեր խո րու թյան կտր վածք ներ, որոնք իրենց հեր թին բա ժան ված են մի քա նի 

բլ թակ նե րի: Բջ ջա թա ղան թը հարթ է կամ գորտ նու կաձև: Բջ ջի յու րա քան-

չյուր կե սում առ կա է մե կա կան քրո մա տո ֆոր՝ ան կա նոն դա սա վոր ված պի-

րե նոիդ նե րով .............................................. Micrasterias – Միկ րաս տե րիաս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 6բ): 

– Բջիջն ու նի այլ կա ռուց վածք ....................................................................37 

37. Վեր ևից ջրի մուռն ու նի եռա ճա ռա գայ թի կամ բազ ման կյու նու տեսք: 

Կող քից դի տե լիս եր ևում է ձգա նը: Որոշ տե սակ նե րի մոտ բջ ջա թա ղան թը 

հարթ է, իսկ մյուս նե րի մոտ ան կյուն նե րում ու նի ոչ մեծ ելուստ ներ կամ եր-

կար փշեր: Յու րա քան չյուր կի սաբջ ջում կա մե կա կան քրո մա տո ֆոր՝ մեկ 

պի րե նոի դով ............................................. Staurastrum – Ստաու րաստ րում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7ա):

– Բջ ջի կե սերն օվա լաձև են, ու նեն վեցանկյան կամ ու թան կյան տեսք: Ան-

կյուն նե րում եր ևում են մեկ կամ եր կու ա կան փշեր: Եր բեմն փշե րը տե ղա-

կայ ված են կի սաբ ջիջ նե րի եզ րե րում: Քրո մա տո ֆոր նե րըյու րա քան չյուր կի-

սաբջ ջում մե կա կան են, պի րե նոիդ նե րի թի վը տար բեր է................................

..........................................................................Xanthidium – Քսան տի դիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7բ):

38. Բջիջ նե րն ու ղիղ գլա նաձև, էլիպ սաձև կամ իլի կաձև են: Բջ ջի եզ րե րը 

կլո րա ցած են կամ նե ղա ցած: Քրո մա տո ֆոր նե րը բջ ջում եր կուսն են, եզ րե րը 

կտրտ ված են, մա կե րե սը կո ղա վոր ..............................Netrium – Նետ րիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7գ):

– Բջիջն ու նի այլ կա ռուց վածք ....................................................................39 

39. Բջ ջի ձևը նման է Նետ րիու մին: Բջի ջը միջ նա մա սում թույլ սեղմ ված է: 

Բջ ջա թա ղան թը հարթ է: Քրո մա տո ֆո րը կազմ ված է մի քա նի աստ ղաձև դա-

սա վոր ված թի թեղ նե րից ................................................... Penium – Պե նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7դ):

– Քրո մա տո ֆորն ու նի այլ ձև ......................................................................40 
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40. Քրո մա տո ֆորն ու նի պա րու րաձև ոլոր ված ժա պա վե նի տեսք: Պա րույ րի 

պտույտ նե րի քա նա կը տար բեր տե սակ նե րի մոտ տար բեր է: Բջի ջը էլիպ-

սաձև կամ գլա նաձև է: Եզ րե րը կլո րա ցած են, իսկ թա ղան թը` հարթ ............

.......................................................................... Spirotaenia – Սպի րո տե նիա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7ե):

– Քրո մա տո ֆորն ու նի այլ ձև ......................................................................41 

41. Յու րա քան չյուր բջ ջում առ կա են եր կո ւա կան աստ ղաձև քրո մա տո ֆոր: 

Բջիջ ներն օվա լաձև են ........................... Cylindrocystis – Ցի լին րո ցիս տիս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7զ):

– Քրո մա տո ֆորն աստ ղաձև չէ ....................................................................42

42. Բջիջ նե րը եր կա րաձգ ված են, ու ղիղ կամ փոքր ինչ ծռ ված, եզ րե րը՝ բութ 

կլո րա ցած: Քրո մա տո ֆո րը թի թե ղան ման է, գո գա վոր եզ րի մոտ լավ ար տա-

հայտ ված փոր ված քով ............................................................... Roya – Ռո յա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 7է): 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ կա ռուց վածք ............................................................43 

43. Բջիջ նե րի գա գա թային մա սե րում գտն վում են մե կա կան խո րը միջ նա-

մա սային կտր վածք ներ: Բջ ջի կենտ րո նը թույլ սեղմ ված է: Յու րա քան չյուր 

կե սում առ կա է մե կա կան քրո մա տո ֆոր: Բջ ջի կենտ րո նում գտն վում է կո րի-

զը ....................................................................Tetmemorus – Տետ մե մո րուս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 8ա): 

– Հատ կա նիշ նե րն այլ են .............................................................................44 

44. Բջիջ նե րը եր կար են, ու ղիղ, միջ նա մա սում սեղմ ված քով, բջ ջի եզ րե րը՝ 

բութ: Բջ ջա պա տերն ու ղիղ են կամ հիմ քի մոտ ալի քաձև: Կի սաբ ջիջ նե րի 

հիմ քային մա սը սո վո րա բար ու ռու ցիկ է: Քրո մա տո ֆոր նե րը ժա պա վե նաձև 

են՝ ան կա նոն դա սա վոր ված պի րե նոիդ նե րով: Բջ ջի գա գաթ նե րին եր ևում են 

վա կու ոլ ներ՝ գիպ սի շարժ վող բյու րեղ նե րով ...................................................

................................................................Pleurotaenium – Պլեու րո տե նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 8բ): 

– Բջիջ ներն ու ղիղ են կամ թույլ ծռ ված եզ րե րով, եր բեմն՝ ձվաձև: Քրո մա-

տո ֆոր նե րը թի թե ղան ման են, ամ բող ջա կան կամ սուր կտրտ ված եզ րե րով 

.......................................................................Mesotaenium – Մե զո տե նիում

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 8գ): 

45. Ջրի մուռն ու նի թույլ ճյու ղա վոր ված թե լե րի տեսք, որոնք զուրկ են միջ-

նա պա տե րից: Քրո մա տո ֆոր նե րը բազ մա թիվ են, հա տի կաձև: Հա ճախ §թե-

լե րը¦ կա րող են ու նե նալ ան գույն ելուստ՝ ռի զոիդ, որով ջրի մուռն ամ րա-
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նում է սուբստ րա տին .................................................. Vaucheria – Վո շե րիա 

(Բաժ. Դեղ նա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 9ա): 

– Ջրի մուռն ու նի շր ջած տան ձի տեսք, երեք մմ տրա մագ ծով, հո ղին ամ րա-

նում է ան գույն ճյու ղա վոր ված ռի զոիդ նե րով: Ջրի մուռ նե րը պա րու նա կում 

են բազ մա թիվ հա տի կաձև քրո մա տո ֆոր ներ ..... Botrydium – Բոտ րի դիում 

(Բաժ. Դեղ նա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 8դ): 

46. Գա ղու թային կամ ցե նո բիալ ջրի մուռ ներ են .........................................47 

– Բազ մաբ ջիջ ջրի մուռ ներ են ......................................................................75 

47. Քրո մա տո ֆոր նե րը կա նաչ, ոս կեդեղ նա վուն, գորշ ...............................48 

– Գա ղու թային օր գա նիզմ ներ են կապ տա կա նաչ գու նա վո րու մով.............70 

48. Քրո մա տո ֆորն ու նի ոս կե դեղ նա վուն գու նա վո րում .............................49 

– Քրո մա տո ֆորն ու նի այլ գու նա վո րում .....................................................50 

49. Գա ղութն ու նի ճյու ղա վոր ված ձև, բջիջ նե րը նս տած են ցե լյու լո զից 

կազմ ված բա ժա կան ման տնակ նե րում: Բջ ջում կա եր կու ոս կե դեղ նա վուն 

քրո մա տո ֆոր, առաջ նա մա սից սկիզբ են առ նում եր կու տար բեր եր կա րու-

թյան մտ րակ ներ: Գա ղու թը կա րող է ամ րա նալ սուբստ րա տին կամ ազատ 

լո ղալ .......................................................................Dinobryon – Դի նոբ րիոն 

(Բաժ. Ոս կե գույն ջրի մուռ ներ, նկ. 2գ):

– Գա ղու թը գորշ կամ ոս կե դեղ նա վուն գու նա վո րո մամբ է, գն դաձև: Կազմը-

ված է օվա լաձև բջիջ նե րից, ծածկ ված ամուր թա ղան թով և միաց ված ծայ-

րե րով: Յու րա քան չյուր բջ ջի առաջ նա մա սում կան եր կու տար բեր եր կա րու-

թյան մտ րակ ներ ................................................................Synura – Սի նու րա 

(Բաժ. Ոս կե գույն ջրի մուռ ներ, նկ. 2ե): 

50. Ջրի մու ռի բջ ջա թա ղանթն ու նի զրա հի տեսք, որը կազմ ված է եր կու կե-

սից. դրանք նս տում են մե կը մյու սի վրա ինչ պես կա փա րի չը տու փի կի, սա-

կայն ման րա դի տա կի փոքր խո շո րաց ման տակ դի տե լիս թող նում է ընդ հա-

նուր կմախ քի տպա վո րու թյուն: Բջ ջի ձևը տար բեր է, կախ ված նրա նից, թե 

որ կող մով է թեք ված դի տոր դին: Տար բե րում են տեսք փեղ կի կող մից, երբ 

եր ևում է հա տա կի կամ կա փա րի չի մա սը և տեսք գո տու կող մից, երբ ջրի-

մու ռը շրջ ված է կող քի: Գա ղու թի մեջ բջիջ նե րը միացած են իրար փեղ կե րով 

և եր ևում են գո տու կող մից .........................................................................51 

– Զրա հը բա ցա կա յում է ...............................................................................58 

51. Ջրի մու ռի բջիջ նե րը կարճ գլա նաձև են, միացած լոր ձով և առա ջաց նում 

են թե լան ման ու ղիղ գա ղութ ներ: Փեղ կի կող մից բջիջ նե րը ռա դիալ հա մա-

չափ են .........................................................................Melosira – Մե լո զի րա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 9գ): 
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– Բջիջ նե րի զրա հի փեղ կե րը ռա դիալ հա մա չափ չեն .................................51 

52. Գո տու կող մից բջիջ նե րը սե պաձև են ....................................................53 

– Գո տու կող մից բջիջ նե րը սե պաձև չեն .....................................................54

53. Գա ղութն ու նի ծա ռան ման ճյու ղա վո րում, բջիջ նե րը միանում են իրար 

լորձ ային ճյու ղա վոր ված ոտիկ նե րով: Փեղ կի կող մից բջիջ ներն ու նեն կի թա-

ռի ձև ...............................................................Gomphonema – Գոմ ֆո նե մա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 9ե):

– Գա ղութն ու նի հով հա րի կամ պա րու րաձև ոլոր ված ժա պա վե նի 

տեսք .............................................................................Meridion – Մե րի դիոն 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 9բ): 

54. Գո տու կող մից բջիջ ներն ուղ ղան կյու նաձև են, հա վաք ված են զիգ զա-

գաձև կամ ժա պա վե նաձև, հազ վա դեպ աստ ղաձև գա ղութ նե րում: Փեղ կերն 

առանց լայ նա կի կո ղե րի են, գծաձև, լայ նա նում են միջ նա մա սում ու ծայ րե-

րում ........................................................................Tabellaria – Տա բե լա րիա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 1 0ա):

– Բջիջ ներն ու նեն այլ ձև .............................................................................55 

55. Գա ղութ ներն աստ ղաձև, հով հա րաձև, փն ջաձև են ..............................56

– Գա ղութ նե րը ժա պա վա նաձև կամ զիգ զա գաձև են .................................57

56. Գա ղու թը կազմ ված է ձո ղան ման բջիջ նե րից, որոնք մի մյանց միացած են 

ոչ լայ նա ցած մա սե րով և դա սա վոր վում են փն ջաձև կամ հով հա րաձև ........

........................................................................................Synedra – Սի նեդ րա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 9դ):

– Գա ղութ ներն աստ ղաձև են, կազմ ված ձո ղան ման բջիջ նե րից, եզ րե րը՝ լայ-

նա ցած: Բջիջ նե րը միացած են իրար լայն ծայ րե րով և պահ վում են լոր ձով: 

Բջիջ նե րը եր ևում են գո տու կող մից: Գա ղութն ազատ լո ղում է ջրի շեր տում: 

Եր բեմն կա րե լի է հան դի պել առան ձին բջիջ նե րի, քա նի որ գա ղու թը կա րող 

է տրոհ վել ........................................................Asterionella – Աս տե րիոնե լա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 10բ): 

57. Գա ղու թը ժա պա վե նաձև է, կազմ ված ուղ ղան կյու նաձև բջիջ նե րից, հա-

ճախ միջ նա մա սե րում հաս տա ցած և իրար միացած փեղ կե րով, հե տա զո-

տո ղին դրանք եր ևում են գո տու կող մից ............ Fragilaria – Ֆրա գի լա րիա

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 10գ): 

– Բջիջ ներն առա ջաց նում են ժա պա վե նաձև կամ զիգ զա գաձև գա ղութ ներ, 

որոնք գո տու կող մից ուղ ղան կյու նաձև են: Փեղ կե րը սա կա վա թիվ լայ նա կի 

կո ղե րով ........................................................................Diatoma – Դիատո մա 

(Բաժ. Դիատո մային ջրի մուռ ներ, նկ. 10դ): 
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58. Ցե նո բիալ շարժ վող ջրի մուռ ներ են .......................................................59 

– Ջրի մուռ ներն ան շարժ են, գա ղու թային կամ ցե նո բիալ ..........................62 

59. Ցե նո բիումն ու նի կլո րա վուն կամ ան կյու նաձև թի թե ղի տեսք, կազմ ված 

է 16 (հազ վա դեպ 4) բջիջ նե րից: Յու րա քան չյուր բջիջ ու նի հզոր լոր ձա թա-

ղանթ, եր կու հա վա սա րա չափ մտ րակ և կա նաչ քրո մա տո ֆոր: Բջիջ նե րը 

միացած են իրար բջ ջա թա ղանթ նե րի ան կյուն նե րով ......Gonium – Գո նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 1ա): 

– Ցե նո բիու մը գն դաձև է, ոչ թի թե ղային ......................................................60 

60. Լորձ նային գն դաձև ցե նո բիու մը կազմ ված է 16 (հազ վա դեպ 32) կա նաչ 

բջիջ նե րից: Բջիջ նե րը խիտ են տե ղա կայ ված, այդ պատ ճա ռով թվում են ան-

կյու նաձև .............................................................. Pandorina – Պան դո րի նա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 11բ): 

– Ցե նո բիու մի բջիջ ներն ավե լի ազատ են տե ղա կայ ված ...........................61 

61. Ցե նո բիու մը կազմ ված է 32 (հազ վա դեպ 64) կա նաչ գն դաձև բջիջ նե-

րից, որոնք շր ջա պատ ված են ընդ հա նուր լոր ձով: Բջիջ նե րի առա ջա մա սից 

սկիզբ են առ նում 2 մտ րակ, որոնց շարժ ման շնոր հիվ տե ղա շարժ վում է ամ-

բողջ ցե նո բիու մը .........................................................Eudorina – Էվ դո րի նա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 11վ): 

– Ջրի մուռն ավե լի խո շոր է քան նա խորդ նե րը, եր բեմն նկա տե լի է ան գամ 

ան զեն աչ քով, քա նի որ, նրա տրա մա գի ծը 1-2 մմ է: Կազմ ված է պե րի ֆե-

րիկ մա սում տե ղադր ված հա րյու րա վոր, ան գամ հա զա րա վոր բջիջ նե րից: 

Ցե նո բիու մի յու րա քան չյուր բջիջն ու նի 2 շար ժուն մտ րակ: Բա ցի այդ պի սի 

կա ռուց վածք ու նե ցող բջիջ նե րից կան այն պի սի նե րը, որոնց մի ջո ցով իրա-

կա նա նում է բազ մա ցու մը ..................................................Volvox – Վոլ վոքս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 11դ): 

62. Խո շոր ցե նո բիալ ջրի մուռ է, որն ու նի փակ պար կի տեսք, չա փե րը 20 սմ 

և ավե լի: Առանց խո շո րաց ման կա րե լի է նկա տել, որ բջիջ նե րը միացած են 

սե պաձև սր ված ծայ րե րով և առա ջաց նում են խոր շեր, որոնք սահ մա նա-

փակ վում են 5-6, հազ վա դեպ՝ 4-ա կան բջիջ նե րով: Յու րա քան չյուր բջ ջա խո-

ռո չ լց ված է կա նաչ քրո մա տո ֆո րով, որի վրա դա սա վոր ված են բազ մա թիվ 

պի րե նոիդ ներ ............................................. Hydrodictyon – Հիդ րո դիկ տիոն 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 1ե): 

– Ջրի մուռ նե րը ման րա դի տա կային են ........................................................63 

63. Ու նեն օվա լաձև, էլիպ սաձև, կիտ րո նաձև բջիջ ներ, որոնք տե ղա կայ ված 

են մայ րա կան բջ ջի ձգ ված թա ղան թում կամ լոր ձում: Եր բեմն հան դի պում են 

առան ձին բջիջ նե րի տես քով .....................................Oocystis – Օօ ցիս տիս 
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(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 11զ): 

– Ցե նո բիու մը եր բեք պատ ված չէ մայ րա կան բջ ջի թա ղան թով .................64 

64. Ցե նո բիու մը տա փակ է ...........................................................................65 

– Ցե նո բիու մը կամ գա ղութ նե րը տա փակ չեն .............................................67 

65. Ցե նո բիումն ու նի կլոր թի թե ղի ձև, հա ճախ ան հարթ եզ րե րով: Ցե նո-

բիու մի եզ րային բջիջ նե րն ու նեն թա ղան թի մեկ կամ եր կու ա կան փշան ման 

ելուստ ներ (եղ ջյուր ներ): Ցե նո բիու մը բաղ կա ցած է 4, 16, 32, 64 բջիջ նե րից 

.........................................................................Pediastrum – Պե դիաստ րում

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 11է): 

– Ցե նո բիումն ու նի այլ ձև ...........................................................................66 

66. Ցե նո բիու մը կազմ ված է 2, 4, 8, 16 էլիպ սաձև կամ իլի կաձև մանր բջիջ-

նե րից, որոնք դա սա վոր ված են մեկ, հազ վա դեպ եր կու կամ երեք շար քով: 

Եզ րային, եր բեմն նաև մի ջին բջիջ նե րի ազատ ծայ րե րում կան թա ղան թի 

փշան ման ելուստ ներ, որոշ տե սակ նե րի մոտ այդ ելուստ նե րը բա ցա կա յում 

են .................................................................Scenedesmus – Սցե նե դես մուս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 2ա): 

– Ցե նո բիու մում բջիջ նե րը մո տեց ված են 4-ա կան և բո լո րը դա սա վոր ված 

են մեկ հար թու թյան մեջ քա ռա կու սի նե րի տես քով: Բջիջ նե րը կլո րա վուն են 

կամ ան կյու նաձև, հարթ թա ղան թով, առանց ելուստ նե րի և մայ րա կան թա-

ղան թի մնա ցորդ նե րի .........................................Crucigenia – Կրու ցի գե նիա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 12բ): 

67. Գա ղու թը գտն վում է լորձ ային ծած կույ թի մեջ: Բջիջ նե րը թեթև ծալ ված 

են, սե պաձև կամ կի սա լուս նաձև ..................Kirchneriella – Կիրխ նե րիելա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 12գ):

– Գա ղութ նե րը կամ ցե նո բիու մն առանց լորձային թա ղան թի են ...............68 

68. Ցե նո բիումն ու նի սնա մեջ գն դի ձև, որոնց պե րի ֆե րիկ մա սում գտն վում 

են 32 կլո րա վուն կամ ան կյու նաձև բջիջ ներ .... Coelastrum – Ցե լաստ րում

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 12դ): 

– Գա ղութն այլ ձևի է ....................................................................................69 

69. Գա ղու թը ճա ռա գայ թաձև է, կազմ ված է 4-8-16 ու ղիղ եր կա րաձգ ված 

բջիջ նե րից, որոնք կենտ րո նում միաց ված են եզ րե րով ..................................

.....................................................................Actinastrum – Ակ տի նաստ րում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 2ե): 

– Գա ղու թը ճա ռա գայ թաձև չէ, կազմ ված է եր կա րաձգ ված տար բեր ձև ու նե-

ցող բջիջ նե րից՝ ու ղիղ, իլի կաձև, ասեղ նաձև, սե պաձև, որոնք միաց ված են 

լոր ձով` կազ մե լով խր ձեր ............... Ankistrodesmus – Ան կիստ րո դես մուս 
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(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 12զ): 

70. Գա ղու թը կազմ ված է կլո րա վուն բջիջ նե րից .........................................71 

– Գա ղութ նե րը կազմ ված են թե լե րից ..........................................................73 

71. Բջիջ նե րը գա ղու թում ան կա նոն են դա սա վոր ված ................................72 

– Բջիջ նե րը դա սա վոր ված են տա փակ՝ հարթ միաշերտ գա ղու թում ճիշտ 

շար քե րով՝ լայ նու թյամբ կամ եր կա րու թյամբ ..................................................

.................................................................. Merismopedia – Մե րիս մո պե դիա 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 13 ա): 

72. Գա ղու թը կազմ ված է մանր գն դաձև բջիջ նե րից, որոնք շր ջա պատ ված 

են ամորֆ լոր ձով: Բջիջ նե րում կան բազ մա թիվ սև կե տիկ ներ և բծեր (գա-

զային վա կո ոլ ներ) ...........................................Microcystis – Միկ րո ցիս տիս 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 13բ): 

– Գա ղու թի բջիջ նե րը շր ջա պատ ված են հզոր լորձ նային պա տյա նով: Յու-

րա քան չյուր դուստր բջիջ կիս վե լուց առա ջաց նում է սե փա կան լորձ նային 

պա տյան: Գա ղու թը կազմ ված է բազ մա թիվ բջիջ նե րից, որոնք ու նեն ընդ հա-

նուր և մաս նա կի լորձ նային պա տյան ներ .........Gloeocapsa – Գլեոկապ սա

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 13գ):

73. Ջրի մու ռը խո շոր է, գն դաձև, եր բեմն գա ղու թը կա րող է հաս նել սա լո-

րի չա փե րի: Թանձր և պինդ պե րի ֆե րիկ լոր ձում գտն վում են մի մյանց հետ 

միահյուս ված առան ձին շղ թա յաձև տրի խոմ ներ: Տրի խոմ նե րը կազմ ված են 

միաչափ, գն դաձև կամ թեթ ևա կի տա փա կա ցած բջիջ նե րից և հե տե րո ցիս-

տե րից .................................................................................Nostoc – Նոս տոկ 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 13դ): 

– Տրի խոմ նե րը գա ղու թում դա սա վոր ված են կա նո նա վոր շա ռա վիղ նե րով: 

Բջիջ նե րը մա կե րե սի մոտ ավե լի մանր են և հա ճախ ավարտ վում են ան-

գույն մա զի կով .............................................................................................74 

74. Տրի խո մի հիմ քում ըն կած է հե տե րո ցիս տը, որը կա րող է լի նել կլո րա վուն 

կամ թեթև ան կյու նաձև: Հե տե րո ցիս տի վրա է գտն վում գլա նաձև ակի նե տը 

(ս պոր), որի եր կա րու թյու նը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է լայ նու թյա նը: 

Գա ղու թի չա փերն են՝ մի քա նի միկ րո նից մինչև եր կու սմ ..............................

......................................................................... Gloeotrichia – Գլեոտ րի խիա

(Ցիանո բակ տե րիաներ 
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կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 3ե): 

– Ջրի մու ռը նման է Գլեոտ րի խիային, բայց եր բեք չի առա ջաց նում ակի նետ-
ներ: Գա ղութ նե րը եր բեմն հա գե ցած են կրով և կարծր են: Գա ղութ նե րը սո-
վո րա բար մանր են՝ մի քա նի մմ ..............................Rivularia – Ռի վու լա րիա 

Ցիանո բակ տե րիաներ 
կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 13զ): 

75. Ջրի մուռ ներն ու նեն կապ տա կա նաչ գու նա վո րում ...............................76 

– Ջրի մուռ ներն ու նեն այլ գու նա վո րում ......................................................81 

76. Տրի խոմ նե րը միայ նակ են, հա ճախ առա ջաց նում են կծիկ ներ, որոնք 
կազմ ված են գն դաձև կամ եր կա րաձգ ված բջիջ նե րից, նրանց մեջ կան հե-
տե րո ցիս տեր և հազ վա դեպ՝ ակի նետ ներ: Տրի խոմ նե րը իրենց կա ռուց ված-
քով շատ նման են նոս տո կի տրի խոմ նե րին: Մեծ մա սամբ դրանք պա րու-
րաձև են կամ կլո րաց ված, հազ վա դեպ՝ ու ղիղ .........Anabaena – Անա բե նա 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 
կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ.1 4ա): 
– Հատ կու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ այլ են ...............................................77 

77. Ջրի մուռ նե րի տրի խոմ ներն ու ղիղ կամ թույլ սե պաձև ծալ ված են, միայ-
նակ են կամ կազ մում են թե փու կաձև փն ջեր: Տրի խո մի միջ նա մա սում բջիջ-
նե րը մեծ տրա մագ ծով են, կարճ գլա նաձև, դե պի ծայ րե րը՝ եր կար, նեղ և 
ավարտ վում են մա զան ման ան գույն բջիջ նե րով ............................................
...............................................................Aphanizomenon – Աֆա նի զո մե նոն

(Ցիանո բակ տե րիաներ 
կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 14 բ):

– Տրի խոմ կազ մող բջիջ նե րը, ամ բողջ եր կա րու թյամբ ու նեն նույն տրա մա-
գի ծը .............................................................................................................78 

78. Ջրի մու ռի տրի խոմ ներն ու ղիղ կամ մա սամբ ծռ ված են, չճյու ղա վոր ված, 
կազմ ված մեկ շար քով դա սա վոր ված գլա նաձև բջիջ նե րից: Բջիջ նե րի թա-
ղանթ նե րը բա րակ են, լորձ ային պա տյա նը բա ցա կա յում է: Աճող երի տա-
սարդ տրի խոմ նե րի ծայ րե րը գտն վում են շարժ ման մեջ` ճոճ վե լով մի կող-
մից մյու սը ......................................................Oscillatoria – Օս ցի լա տո րիա 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 
կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 14գ):

– Հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն այլ է .................................................79 

79. Ջրի մու ռը նման է Օս ցի լա տո րիային, սա կայն ու նի նուրբ լորձ ային 
պատյան: Ջրի մու ռի տրի խոմ նե րը հա ճախ սոսնձ վում են ընդ հա նուր զանգ-
վա ծում և առա ջաց նում են տար բեր իրե րին ամ րա ցած թա ղան թան ման ճի-
մեր ......................................................................Phormidium – Ֆոր մի դիում

(Ցիանո բակ տե րիաներ կամ 



25|      |

բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 14դ): 

– Հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն այլ է .................................................80 

80. Ջրի մու ռը բջիջ նե րի ձևով և թե լան ման կա ռուց ված քով նման է Օս ցի լա-

տո րիային, սա կայն տար բեր վում է դրա նից հզոր լորձային պա տյա նով .......

........................................................................................Lyngbya – Լինգ բիա 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 4ե): 

– Ջրի մու ռի տրի խոմ նե րը պա րու րաձև ոլո րած են առանց տե սա նե լի լայ-

նա կի միջ նա պա տե րի կամ դրանց առ կա յու թյամբ: Լավ ար տա հայտ ված է 

ջրի մու ռի շար ժու մը, պետք է նշել, որ տրի խո մը միաժա մա նակ պտտ վում է 

իր կենտ րո նա կան՝ եր կայ նա կի առանց քի շուրջ ....Spirulina – Սպի րու լի նա 

(Ցիանո բակ տե րիաներ 

կամ բաժ. Կապ տա կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 5ա): 

81. Ջրի մուռն իր ար տա քին տես քով նման է բարձ րա կարգ բույ սե րին, 

կազմված է §ցո ղու նից¦, որի վրա օղա կաձև դա սա վոր ված են կող քային 

§ճյու ղե րը¦, իսկ սուբստ րա տին ամ րա նում են ար մա տան ման ելուստ նե րով՝ 

ռի զոիդ նե րով ..............................................................................................101 

– Ջրի մուռն ու նի ավե լի պարզ կա ռուց վածք ..............................................82 

82. Ջրի մուռն ու նի կար միր գու նա վո րում, քա նի որ քլո րո ֆի լը քո ղարկ ված է 

կար միր պիգ մեն տով՝ հե մա տոք րո մով: Բջիջ ներն օվա լաձև են կամ ձվաձև, 

առա ջաց նում են ճյու ղա վոր ված թե լեր ........Trentepohlia – Տրեն տե պո լիա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 15բ): 

– Բջիջ ներն ու նեն կա նաչ կամ ձի թապտ ղակա նա չա վուն գու նա վո րում ....83 

83. Ջրի մուռն լոր ձոտ ու ժեղ ճյու ղա վոր ված թուփ, որը կազմ ված է կենտ րո-

նա կան առանձ քային §բ նից¦, որից սկիզբ են առ նում օղա կաձև դա սա վոր-

ված առատ ճյու ղա վոր ցած կող քային §ճյու ղեր¦: Հիմ նա կան բու նը կազմ-

ված է եր կա րաձգ ված բջիջ նե րից, որոնք §միջ հան գույց ներ¦ են: Ավե լի ծեր 

մա սե րում առանց քային բջիջ նե րը ծածկ ված են ան գույն թե լան ման բջիջ նե-

րով՝ §կեղ ևով¦: Կող քային բջիջ նե րը կազմ ված են մանր կա թի լան ման բջիջ-

նե րից, որոնք պա րու նա կում են քրո մա տո ֆոր ներ: Այս բջիջ նե րը կոչ վում են 

ասի մի լա տոր ներ: Ջրի մուռն ու նի ձի թապտ ղա կա նա չա վուն երանգ, քա նի որ 

բա ցի քլո րո ֆի լից քիչ քա նա կու թյամբ պա րու նա կում է կա պույտ և կար միր 

գու նա նյու թեր ........................... Batrachospermum – Բատ րա խոս պեր մում 

(Բաժ. Կար միր ջրի մուռ ներ, նկ. 15գ): 

– Կա ռուց վածքն այլ է, ջրի մու ռի գու նա վո րու մը՝ կա նաչ ............................84 
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84. Ջրի մուռն ու նի ու ղիղ կամ որոշ տե ղե րում սեղմ ված խո ղո վա կի տեսք, 

որի տրա մա գի ծը մի քա նի մմ -ից կա րող է հաս նել մի քա նի սմ -ի: Բջիջ նե րը, 

որոնք կազ մում են խո ղո վա կի պա տե րը, միաշերտ են, մանր, ան կյու նաձև 

հա տիկաձև քրո մա տո ֆոր նե րով .............Entheromorpha – Էն տե րո մոր ֆա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 15դ):

– Ջրի մուռն ու նի այլ կա ռուց վածք ..............................................................85 

85. Ջրի մուռն ու նի պարզ չճյու ղա վոր ված թե լե րի տեսք, կազմ ված է մեկ 

շեր տով դա սա վոր ված բջիջ նե րից ...............................................................86 

– Ջրի մուռն ու նի ճյու ղա վոր ված թե լե րի տեսք ...........................................97 

86. Քրո մա տո ֆոր նե րը բջ ջում ու նեն պա րու րաձև ոլոր ված ժա պա վե նի 

տեսք: Թե լե րը զմ րուխ տյակա նաչ են, բա րակ լորձ ային պա տյա նով: Գլա-

նաձև բջիջ նե րը պա րու նա կում են մե կից մինչև մի քա նի ժա պա վե նաձև, 

պա րու րաձև ոլո րած քրո մա տո ֆոր ներ, որոնց միջ նա մա սում գտն վում են 

պի րե նոիդ նե րը .......................................................Spirogyra – Սպի րո գի րա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 6ա):

– Քրո մա տո ֆեր ներն ու նեն այլ տեսք ..........................................................87 

87. Բջիջ նե րը միջ նա մա սում քիչ թե շատ սեղմ ված են ...............................88 

– Բջիջ նե րը սեղմ ված չեն .............................................................................89

88. Թե լե րը կազմ ված են կարճ գլա նաձև բջիջ նե րից, որոնք միջ նա մա սում 

եր բեմն ան նկատ սեղմ ված են: Թե լե րը շր ջա պատ ված են հզոր լորձ ային 

պա տյա նով ...........................................................Hyalotheca – Հիալո տե կա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 16բ):

– Թե լե րը կազմ ված են կարճ գլա նաձև բջիջ նե րից, որոնք միջ նա մա սում 

խո րը սեղմ ված են: Թե լե րից տրոհ ված բջիջ նե րը կող քից եռան կյու նաձև են 

կամ էլիպ սաձև: Լորձ ային պա տյա նը շատ բա րակ է կամ ըն դհան րա պես բա-

ցա կա յում է ...........................................................Desmidium – Դես մի դիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 16գ): 

89. Բջիջ նե րը գլա նաձև են, հա ճախ նկա տե լի ծռ ված, կազ մում են փխ րուն 

թե լեր, որոնք հեշ տու թյամբ կա րող են տրոհ վել: Պի րե նոիդ նե րը սո վո րա բար 

դա սա վոր ված են եր կու շար քով, դրանց թի վը կա րող է լի նել տար բեր ..........

.....................................................................Gonatozygon – Գո նա տո զի գոն 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 16դ): 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ կա ռուց վածք ............................................................90 

90. Բջիջ նե րը տա կա ռաձև են, միացած են հարթ հիմ քե րով: Բջիջ նե րը միջ-

նա մա սում սեղմ ված են ......................................Bambusina – Բամ բու սի նա 

(Gymnozyga – Հիմ նո զի գա)

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 6ե):
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– Բջիջ ներն ու նեն այլ ձև .............................................................................91 

91. Բջիջ նե րը կարճ գլա նաձև են: Յու րա քան չյուր բջիջ պա րու նա կում է մե-

կա կան քրո մա տո ֆոր, որն ու նի փակ կամ հա ճախ կի սա փակ գո տու տեսք: 

Քրո մա տո ֆո րի վրա գտն վում են պի րե նոիդ նե րը, թե լի հիմ քային մա սում` 

սե պաձև ան գույն բջի ջը, որը կոչ վում է ռի զոիդ, ին չով ջրի մուռն ամ րա նում է 

սուբստ րա տին ..............................................................Ulothrix – Ու լոտ րիքս 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 7ա): 

– Բջիջ նե րի կա ռուց վածքն այլ է ..................................................................92 

92. Բջ ջա թա ղան թը կազմ ված է եր կու կե սից, կա րող է տրոհ վել H-ան ման 

մաս նիկ նե րի, որոնք միանում են հար ևան բջիջ նե րի կե սե րի թա ղանթ նե-

րով ...............................................................................................................93 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ կա ռուց վածք ............................................................94 

93. Քրո մա տո ֆո րը կա նաչ է, օս լայի հա տիկ նե րով, բջ ջա թա ղան թը ցե լյու լո-

զային է (կապ տում է քլոր-ցինկ-յո դից) ............. Microspora – Միկ րոս պո րա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 17գ): 

– Քրո մա տո ֆոր նե րը դեղ նա կա նա չա վուն են, օս լա եր բեք չեն պա րու նա-

կում, բջ ջա թա ղան թը պեկ տի նային է (չի կապ տում քլոր-ցինկ-յո դից) ...........

................................................................................Tribonema – Տրի բո նե մա 

(Բաժ. Դեղ նա կա նաչ ջրի մուռ ներ նկ. 17բ): 

94. Թե լի կի բջիջ նե րը գլա նաձև են, քրո մա տո ֆոր նե րը մաս նատ ված, բազ-

մա թիվ պի րե նոիդ նե րով: Այդ թե լի կի առան ձին բջիջ նե րը տար բեր վում են 

բջ ջա թա ղան թից կազմ ված հա տուկ օղակ նե րի առ կա յու թյամբ, որոնք կոչ-

վում են թա սակ ներ: Յու րա քան չյուր թա սակ առա ջա նում է բջ ջի բա ժան ման 

հետ ևան քով: Թա սակ նե րի առ կա յու թյամբ այս ջրի մուռ նե րը տար բեր վում են 

այլ կա նաչ թե լան ման նե րից ............................. Oedogonium – Էդո գո նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 8ա): 

– Բջիջ ներն ու նեն այլ կա ռուց վածք ............................................................95 

95. Բջիջ նե րը եր կա րաձգ ված են և գլա նաձև: Քրո մա տո ֆո րը մեկն է, թի-

թեղայնաձև, որը հպ ված է բջ ջի պա տե րից մե կին ..........................................

...............Chlorhormidium – Քլոր հոր մի դիում (Hormidium – Հոր մի դիում) 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 17դ): 

– Հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն այլ է .................................................96 

96. Բջիջ նե րը գլա նաձև են: Քրո մա տո ֆոր նե րը եր կուսն են, աստ ղաձև: Տե-

ղադր ված են բջ ջի հա կա դիր ծայ րե րում: Բջ ջի միջ նա մա սում առ կա է պրո-

տոպ լազ մային կամր ջակ, որում գտն վում է կո րի զը ...Zygnema – Զիգ նե մա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 18բ): 
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– Բջիջ նե րը եր կար և գլա նաձև են, պա րու նա կում են մե կա կան թի թե-

ղայնաձև քրո մա տո ֆոր, որը թույլ լու սա վո րու թյան ժա մա նակ հե տա զո տո-

ղին եր ևում է ամ բողջ հար թու թյամբ: Ու ժեղ լու սա վո րու թյան ժա մա նակ այն 

թեք վում է կո ղային մա սով և դա սա վոր վում միջ նա մա սում: Այս վի ճա կում 

հա ճախ եր ևում է նաև կո րի զը, որը հպ վում է քրո մա տո ֆո րին .....................

..................................................................................Mougeotia – Մու ժո ցիա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 18գ): 

97. Ջրի մու ռի բջիջ նե րը նման են չա փե րով և կա ռուց ված քով ...................98 

– Ջրի մու ռի բջիջ նե րը տար բեր վում են չա փե րով և կա ռուց ված քով ..........99 

98. Ջրի մուռն առատ ճյու ղա վոր ված է: Բջիջ նե րը գլա նաձև են, խո շոր մե կա-

կան մուգ կա նաչ քրո մա տո ֆո րով, որը պա րու նա կում է բազ մա թիվ պի րե-

նոիդ ներ: Բջ ջա թա ղան թը բազ մա շերտ է՝ շեր տա վոր ......................................

.............................................................................Cladophora – Կլա դո ֆո րա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 18դ): 

– Ջրի մուռ նե րը կարճ, հիմ նա կա նում միաբջ ջիջ §ճյու ղիկ նե րով¦ ..................

......................................................................Rhizoclonium – Ռի զոկ լո նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 1 9ա): 

99. Ջրի մուռն ու նի գե ղե ցիկ, խիտ ճյու ղա վոր ված թփի տեսք: Ու նի փոքր 

§բուն¦, որը կազմ ված է խո շոր բջիջ նե րից և կտրտ ված եզ րե րով քրո մա տո-

ֆոր նե րից: Բնից սկիզբ են առ նում առատ ճյու ղա վոր ված կող քային §ճյու-

ղիկ ներ¦, որոնց բջիջ նե րը դե պի ծայ րային հատ ված բա րա կում են: Ճյու ղե-

րի բջիջ նե րը նույն պես ու նեն քրո մա տո ֆոր ներ ..............................................

..................................................................Draparnaldia – Դրա պար նալ դիա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 19բ): 

– Ջրի մու ռը դի ֆե րենց ված չէ §բ նի¦ և §ճյու ղիկ նե րի¦ .............................100 

100. Ջրի մուռն ու նի լորձ նային գն դաձև, կի սագն դաձև կամ ան կա նոն բար-

ձիկ նե րի տեսք: Լոր ձում գտն վում են շատ ճյու ղա վոր ված թե լեր, ստո րին 

հատ վա ծում կազմ ված են եր կար, իսկ միջ նա մա սում՝ կարճ բջիջ նե րից .......

...........................................................................Chaetophora – Խե տո ֆո րա 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 19գ): 

– Ջրի մու ռը չի առա ջաց նում լորձ նային բար ձիկ ներ, թե լե րը միայ նակ են ....

................................................................Stigeoclonium – Ստի հեոկ լո նիում 

(Բաժ. Կա նաչ ջրի մուռ ներ, նկ. 19դ):

101. Ջրի մուռն ու նի բարդ կա ռուց վածք: §Ցո ղու նի կը¦ կազմ ված է խո շոր 

առանց քային բջիջ նե րից (§միջ հան գույց նե րից¦), որոնք տե ղադր ված են 

§հան գույց նե րի¦ միջև: Առանց քային բջիջ ներն ար տա քի նից պատ ված են 
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եր կա րաձգ ված §կեղ ևի¦ բջիջ նե րով, որոնք հա րուստ են քրո մա տո ֆոր նե-

րով: §Հան գույ ցից¦ սկիզբ են առ նում կո ղային §ճյու ղե րը¦, որոնց կա ռուց-

ված քը նման է §ցո ղու նի կին¦: §Կեղ ևի¦ և §տերև նե րի¦ բջիջ նե րը պա րու-

նա կում են բազ մա թիվ հա տի կան ման քրո մա տո ֆոր ներ ...... Chara – Խա րա 

(Բաժ. Խա րային ջրի մուռ ներ, նկ. 2 0ա):

– Ջրի մու ռի կա ռուց ված քը նման է Խա րային, բայց §կեղ ևը¦ բա ցա կա յում 

է ..................................................................................................................102 

102. Խո շոր չա փեր ու նե ցող 30-50 սմ եր կա րու թյամբ ջրի մուռ է: Դրա մի մա-

սը խո րա սուզ ված է տիղ մի մեջ, առա ջաց նում է աստ ղաձև բազ մաբ ջիջ պա-

լա րիկ ներ ............................................................. Nitellopsis – Նի տե լոպ սիս 

(Բաժ. Խա րային ջրի մուռ ներ, նկ. 20գ):

– Աստ ղաձև պա լա րիկ նե րը բա ցա կա յում են .....................Nitella – Նի տե լա 

(Բաժ. Խա րային ջրի մուռ ներ, նկ. 20բ): 
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Ջրիմուռների նկարներ

Նկ 1. Ոսկեգույն, կրիպտոֆիտային և դինոֆիտային ջրիմուռներ

ա – Քրոմուլինա, բ  – Մալոմոնադ, գ  – Կրիպտոմոնադ,

դ  – Պերիդինիում` 1 – տեսք փորիկի կողմից, 2 – տեսք հակառակ կողմից,

ե  – Ցերատիում` 1 – տեսք հակառակ կողմից, 2 – տեսք փորիկի կողմից

ա

դ1 դ2

բ գ

ե1 ե2
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Նկ. 2. Էվգլենային, ոսկեգույն և դիատոմային ջրիմուռներ

ա – Տրախելոմոնադ, բ  – Էվգլենա, գ – Ֆակուս, 

դ – Դինոբրիոն, ե – Սինուրա,

զ  – Պինուլարիա` 1 –  զրահը փեղկի կոմից, 2 – զրահը գոտու կողմից

ա

դ ե

զ1 զ2

բ գ
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Նկ. 3. Դիատոմային ջրիմուռներ

ա  – Նավիկուլա` տեսքը փեղկի կողմից, բ  – Սինեդրա` զրահը փեղկի կողմից, 

գ – Նիցշիա` զրահը փեղկի կողմից, դ – Ցիմատոպլևրա` 1 – զրահը գոտու 

կոզմից, 2 – զրահը փեղկի կողմից, ե – Սուրիրելա` զրահը փեղկի կողմից, 

զ – Գիրոսիգմա` զրահը փեղկի կողմից

ա բ

գ

դ1 դ2

ե զ
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Նկ. 4. Դիատոմային և կանաչ ջրիմուռներ 

ա – Ամֆորա` 1 – զրահը փեղկի կողմից, 2 և 3 – զրահը գոտու կողմից, 

բ  – Ցիմբելա, զրահը փեղկի կողմից, գ – Հեմատոկոկ, դ – Քլամիդոմոնադ, 

ե – Կոկոնեիս, զրահը փեղկի կողմից, 

զ  – Ցիկլոտելա` 1 – զրահը փեղկի կողմից, 2 – զրահը գոտու կողմից

ա1 ա2 ա3 բ

ե զ1 զ2
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Նկ. 5. Դիատոմային, կապտականաչ և կանաչ ջրիմուռներ

ա – Էպիթեմիա, զրահը փեղկի կողմից, բ – Սինեխոկոկուս, 

գ – Սինեխոցիստիս, դ – Դակտիլոկոկոպսիս, ե – Խարացիում, 

զ – Դեսմոկոկուս, է– Քլորելա, ը – Քլորոկոկում

ա

գ

զ

բ

ե

ը

դ

է
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Նկ. 6. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Կլոստերիում, բ – Միկրաստերիաս, գ – Կոսմարիում, 

դ  – Էուաստրում

ա

գ

բ

դ
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Նկ. 7. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Ստաուրաստրում`  1 – բջիջը վերևից, 2 – դիմացից, բ – Քսանտիդիում, 

գ – Նետրիում, դ  – Պենիում, ե – Սպիրոտենիա, զ – Ցիլինդրոցիստիս, 

է – Ռոյա

ա1

ա2

բ

դ

ե

զ

է

գ
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Նկ. 8. Կանաչ և դեղնականաչ ջրիմուռներ

ա – Տետմեմորուս, բ – Պլեուրոտենիում, գ – Մեզոտենիում, 

դ – Բոտրիդիում

ա

գ

բ

դ
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Նկ. 9. Դեղնականաչ և դիատոմային ջրիմուռներ

ա – Վոշերիա, բ  – Մերիդիոն, գ – Մելոզիրա, 

դ  – Սինեդրա` 1 – գաղութի ընդհանուր տեսքը, 2 – զրահը փեղկի կողմից, 

ե – Գոմֆոնեմա` 1 – զրահը փեղկի կողմից, 2 – զրահը գոտու կողմից, 

3 – գաղութի ընդհանուր տեսքը

ա

գ դ1

ե1 ե2 ե3

դ2

բ
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Նկ. 10. Դիատոմային ջրիմուռներ

ա – Տաբելարիա,

բ  – Աստերիոնելա` 1 – զրահը փեղկի կողմից,  2 – գաղութի ընդհանուր տեսքը, 

գ – Ֆրագիլարիա` 1 – զրահը փեղկի կողմից,  2 – գաղութի ընդհանուր տեսքը,

դ – Դիատոմա` 1 – զրահը փեղկի կողմից, 2 – գաղութի մի մասը

ա

դ1

դ2

բ1

գ1

բ2

գ2
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Նկ. 11. Կանաչ ջրիմուռներ

ա  – Գոնիում, բ  – Պանդորինա, գ – Էվդորինա, դ  – Վոլվոքս, 

ե – Հիդրոդիկտիոն, զ  – Օօցիստիս` 1 – գաղութի արտաքին տեսքը, 

2 – առանձին բջջի տեսքը, է – Պեդիաստրում

ա

գ

զ1 զ2

է

բ

դ ե
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Նկ 12. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Սցենեդեսմուս, բ  – Կրուցիգենիա, գ – Կիրխներիելա, 

դ – Ցելյաստրում, ե – Ակնինաստրում, 

զ – Անկիստրոդեսմուս

ա բ

դ

ե զ

գ
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Նկ. 13. Կապտականաչ ջրիմուռներ

ա – Մերիսմոպեդիա, 

բ  – Միկրոցիստիս` 1 – ընդհանուր գաղութը, 2 – առանձին բջիջներ,

գ  – Գլեոկապսա, դ  – Նոստոկ.  գաղութի մի հատված, 

ե – Գլեոթրիխիա` 1 – ընդհանուր գաղութը, 2 – գաղութի առանձին թելիկը, 

զ  – Ռիվուլարիա

ա

բ1

գ

դ
ե1 ե2

զ

բ2



43|      |

Նկ. 14. Կապտականաչ ջրիմուռներ

ա – Անաբենա` 1,3 – գաղութի մի հատված, 2 – գաղութի մի մաս ակինետով (I) 

և  հետերոցիստներով (II),

բ  – Աֆանիզոմենոն, գ – Օսցիլատորիա, դ – Ֆորմիդիում, ե – Լինգբիա

բ

գ դ

ե

ա1

ա2I
II

ա3
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Նկ. 15. Կապտականաչ, կանաչ և կարմիր ջրիմուռներ

ա – Սպիրուլինա, բ  – Տրենտեպոլիա, 

գ –  Բատրախոսպերմում` 1 – թալոմի արտաքին տեսքը, 2 – թալոմի մի 

հատված,

դ – Էնտերոմորֆա` 1 – թալոմի արտաքին տեսքը, 2 – թալոմի լայնակի 

կտրվածքը 

ա

գ1 գ2 դ1

դ2

բ
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Նկ. 16. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Սպիրոգիրա. 1 – թելիկի մի հատված, 2 – առանձին թալոմներ սեռական 

բազմացման և զիգոտի առաջացման ժամանակ (I),

բ  – Հիալոտեկա, գ – Դեսմիդիում, դ – Գոնատոզիգոն, 

ե – Բամբուսինա

ա1 ա2

I

I

բ

գ

դ

ե
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Նկ. 17. Կանաչ և դեղնականաչ ջրիմուռներ

ա – Ուլոտրիքս` 1 – թալոմի գագաթային հատվածը, 2 – թալոմի մի հատված, 

3 – դատարկ և քրոմատոֆորներով բջիջներ, 4 – թալոմի հիմքը, 

բ – Տրիբոնեմա` 1 – բջջաթաղանթի կառուցվածքը, 2 – թելերի հատվածներ, 

գ – Միկրոսպորա, 

դ – Քլորհորմիդիում

ա1 բ1

գ

դ

ա3

ա2 բ2

ա4
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Նկ.18. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Էդոգոնիում` 1 – թելիկի մի հատված օօգոնիումով (I) և կափարիչներով 

(II), 2 – թելիկի  մի հատված կափարիչներով (II),

բ – Զիգնեմա, գ – Մուժոցիա` 1 – քրոմատոֆորը դիմացից, 2 – քրոմատոֆորը 

կողքից, դ – Կլադոֆորա` 1 – թալոմի մի մասը, 2 –բջջի կառուցվածքը, 

քրոմատոֆոր (I), պիրենոիդներ (II), կորիզներ (III)

ա1

II

I

II

ա2

բ

դ1 դ2

I

II

III

գ1 գ2
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Նկ. 19. Կանաչ ջրիմուռներ

ա – Ռիզոկլոնիում` 1 – թալոմի հիմք (I), ամրացված կլադոֆորային (II), 

2 – թալոմների հատվածներ,

բ  – Դրապարնալդիա, գ – Խետոֆորա, դ – Ստիհեոկլոնիում

I

II
բ

գ դ
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Նկ. 20. Խարային ջրիմուռներ

ա – Խարա` 1 – թալոմի արտաքին տեսքը, 2 – ցողունի լայնակի կտրվածքը,

բ  –  Նիտելա,

գ  – Նիտելոպսիս` 1 – թալոմի արտաքին տեսք, 2 – պալարիկի արտաքին 

տեսքը, 3 – թալոմի հատված պալարիկներով

ա1

ա2

բ

գ1

գ2

գ3
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Ջրիմուռների հիմնական խմբերի 
ներկայացուցիչների լատիներեն-հայերեն 

դասակարգումը

Բաժին - Cyanophyta, Cyanobacteria 
Կապտականաչ ջրիմուռներ, Ցիանոբակտերիաներ

Դաս - Chroococcophyceae, Քրոոկոկայիններ

Կարգ - Chroococcales, Քրոոկոկայիններ

Ցեղ - Microcystis, Միկրոցիստիս

Ցեղ - Gloeocapsa, Գլոեոկապսա

Ցեղ - Merismopedia, Մերիսմոպեդիա

Ցեղ - Synechocystis, Սինեխոցիստիս

Ցեղ - Synechococcus, Սինեխոկոկուս

Ցեղ - Dactylococcopsis, Դակտիլոկոկոպսիս

Դաս - Hormogoniophyceae, Հորմոգոնիայիններ

Կարգ - Oscillatoriales, Օսցիլատորիայիններ

Ցեղ - Oscillatoria, Օսցիլատորիա 

Ցեղ - Spirulina, Սպիրուլինա 

Ցեղ - Lyngbya, Լինգբիա

Ցեղ - Phormidium, Ֆորմիդիում

Կարգ - Nostocales, Նոստոկայիններ

Ցեղ - Anabaena, Անաբենա 

Ցեղ - Aphanizomenon, Աֆանիզոմենոն 

Ցեղ - Nostoc, Նոստոկ 

Ցեղ - Gloeotrichia, Գլոեոտրիխիա

Ցեղ - Rivularia, Ռիվուլարիա

Բաժին - Chlorophyta, Կանաչ ջրիմուռներ

Դաս - Chlorophyceae, Isocontae, 

Իսկական կանաչ ջրիմուռներ, Հավասարամտրակավորներ

Կարգ - Volvocales, Վոլվոքսայիններ

Ցեղ - Volvox, Վոլվոքս

Ցեղ - Chlamydomonas, Քլամիդոմոնադ 
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Ցեղ- Haematococcus, Հեմատոկոկուս 

Ցեղ - Gonium, Գոնիում

Ցեղ - Pandorina, Պանդորինա

Ցեղ - Eudorina, Էվդորինա

Կարգ - Chlorococcales, Protococcales 

Քլորոկոկայիններ, Պրոտոկոկայիններ

Ցեղ - Chlorella, Քլորելա, Կանաչուկ

Ցեղ - Chlorococcum, Քլորոկոկում 

Ցեղ - Oocystis, Օօցիստիս

Ցեղ - Ankistrodesmus, Անկիստրոդեսմուս

Ցեղ - Characium, Խարացիում 

Ցեղ - Scenedesmus, Սցենեդեսմուս 

Ցեղ - Actinastrum, Ակտինաստրում 

Ցեղ - Crucigenia, Կրուցիգենիա 

Ցեղ - Hydrodictyon, Հիդրոդիկտիոն 

Ցեղ - Pediastrum, Պեդիաստրում

Ցեղ - Coelastrum, Ցելաստրում

Ցեղ - Kirchneriella, Կիրխներիելա

Կարգ - Ulothrichales, Ուլոտրիխայիններ

Ցեղ - Ulothrix, Ուլոտրիքս 

Ցեղ - Microspora, Միկրոսպորա 

Ցեղ - Entheromorpha, Էնտերոմորֆա 

Ցեղ - Desmococcus, Դեսմոկոկուս (Pleurococcus- Պլևրոկոկուս)

Ցեղ - Chlorhormidium, Քլորհորմիդիում (Hormidium- Հորմիդիում)

Կարգ - Chaetophorales, Խետոֆորայիններ

Ցեղ - Chaetophora, Խետոֆորա 

Ցեղ - Stigeoclonium, Ստիգեոկլոնիում 

Ցեղ - Draparnaldia, Դրապարնալդիա 

Ցեղ - Trentepohlia, Տրենտեպոլիա 

Կարգ - Oedogonales, Էդոգոնիայիններ

Ցեղ - Oedogonium, Էդոգոնիում 

Կարգ - Siphonocladales, Սիֆոնոկլադայիններ
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Ցեղ - Cladophora, Կլադոֆորա 

Ցեղ - Rhizoclonium, Ռիզոկլոնիում 

Դաս - Conjugatophyceae, Կոնյուգատներ

Կարգ - Mesotaeniales, Մեզոտենիայիններ  

Ցեղ - Spirotaenia, Սպիրոտենիա 

Ցեղ - Netrium, Նետրիում

Ցեղ - Mesotaenium, Մեզոտենիում 

Ցեղ - Roya, Ռոյա

Ցեղ - Cylindrocystis, Ցիլինրոցիստիս

Կարգ - Gonatozygales, Գոնատոզիգայիններ

Ցեղ - Gonatozygon, Գոնատոզիգոն 

Կարգ - Zygnematales, Զիգնեմայիններ

Ցեղ - Spirogyra, Սպիրոգիրա

Ցեղ - Mougeotia, Մուժոցիա

Ցեղ - Zygnema, Զիգնեմա

Կարգ - Desmidiales, Դեսմիդիայիններ

Ցեղ - Penium, Պենիում 

Ցեղ - Closterium, Կլոստերիում  

Ցեղ - Pleurotaenium, Պլեուրոտենիում

Ցեղ - Tetmemorus, Տետմեմորուս 

Ցեղ - Euastrum, Էուաստրում

Ցեղ - Micrasterias, Միկրաստերիաս 

Ցեղ - Cosmarium, Կոսմարիում

Ցեղ - Xanthidium, Քսանտիդիում

Ցեղ - Staurastrum, Ստաուրաստրում 

Ցեղ - Hyalotheca, Հիալոտեկա  

Ցեղ - Desmidium, Դեսմիդիում 

Ցեղ - Bambusina, Բամբուսինա (Gymnozyga - Հիմնոզիգա)

Բաժին - Charophyta, Խարային ջրիմուռներ

Դաս - Charophyceae, Խարայիններ

Կարգ - Charales, Խարայիններ

Ցեղ - Nitella, Նիտելա 
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Ցեղ - Nitellopsis, Նիտելոպսիս 

Ցեղ - Chara, Խարա 

Բաժին - Chrysophyta, Ոսկեգույն ջրիմուռներ 

Դաս - Chrysomonadophyceae, Քրիզոմոնադայիններ 

Կարգ - Chrysomonadales, Քրիզոմոնադայիններ

Ցեղ - Chromulina, Քրոմուլինա 

Ցեղ - Mallomonas, Մալոմոնադ 

Ցեղ - Dinobryon, Դինոբրիոն

Ցեղ - Synura, Սինուրա

Բաժին - Xanthophyta, Heterocontae
Դեղնականաչ ջրիմուռներ, Տարամտրակավորներ

Դաս - Xanthosiphonophyceae, Քսանտոսիֆոնայիններ

Կարգ - Botrydiales, Բոտրիդիայիններ

Ցեղ - Botrydium, Բոտրիդիում

Կարգ - Vaucheriales, Վոշերիայիններ

Ցեղ - Vaucheria, Վոշերիա 

Դաս - Xanthotrichophyceae, Քսանտոտրիխայիններ

Կարգ - Tribonematales, Տրիբոնեմայիններ

Ցեղ - Tribonema, Տրիբոնեմա

Բաժին - Bacillariophyta, Diatomeae 
Դիատոմային ջրիմուռներ

Դաս - Centrophyceae, Ցենտրիկայիններ

Ցեղ - Cyclotella, Ցիկլոտելա 

Ցեղ - Melosira, Մելոզիրա 

Դաս - Pennatophyceae, Պենատայիններ

Կարգ - Araphales, Կար չունեցողներ

Ցեղ - Fragilaria, Ֆրագիլարիա 

Ցեղ - Asterionella, Աստերիոնելա 

Ցեղ - Synedra, Սինեդրա 
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Ցեղ - Meridion, Մերիդիոն 

Ցեղ - Tabellaria, Տաբելարիա

Ցեղ - Diatoma, Դիատոմա

Կարգ - Monoraphales, Մեկ կար ունեցողներ

Ցեղ - Cocconeis, Կոկոնեիս 

Կարգ - Diraphales, Երկու կար ունեցողներ

Ցեղ - Navicula, Նավիկուլա

Ցեղ - Pinnularia, Պինուլարիա

Ցեղ - Gomphonema, Գոմֆոնեմա

Ցեղ - Amphora, Ամֆորա

Ցեղ - Gyrosigma, Գիրոսիգմա 

Ցեղ - Cymbella, Ցիմբելա

Կարգ - Aulonoraphales, Խողովակակար ունեցողներ

Ցեղ - Epithemia, Էպիթեմիա

Ցեղ - Nitzschia, Նիցշիա

Ցեղ - Surirella, Սուրիրելա

Ցեղ - Cymatopleura, Ցիմատոպլևրա

Բաժին - Pyrrophyta, Պիրոֆիտային ջրիմուռներ

Դաս - Cryptophyceae, Կրիպտոֆիտայիններ

Ցեղ - Cryptomonas, Կրիպտոմոնադ

Դաս - Dinophyceae, Դինոֆիտայիններ

Կարգ - Peridiniales, Պերիդինիայիններ

Ցեղ - Peridinium, Պերիդինիում 

Ցեղ - Ceratium, Ցերատիում 

Բաժին – Euglenophyta, Էվգլենային ջրիմուռներ

Դաս - Euglenophyceae, Էվգլենայիններ

Կարգ - Euglenales, Էվգլենայիններ

Ցեղ - Euglena, Էվգլենա 

Ցեղ - Trachelomonas, Տրախելոմոնադ

Ցեղ - Phacus, Ֆակուս 
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Բաժին - Rodophyta, Կարմիր ջրիմուռներ 

Դաս - Florideophyceae, Ֆլորիդեայիններ

Կարգ - Nemalionales, Նեմալիոնայիններ

Ցեղ - Batrachospermum, Բատրախոսպերմում
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Ցեղերի հայերեն 
անվանումների ցանկ*

Ա
Ակտինաստրում 22, 41
Ամֆորա 14, 33
Անաբենա 24, 43
Անկիստրոդեսմուս 22, 41
Աստերիոնելա 20, 39
Աֆանիզոմենոն 24, 43

Բ
Բամբուսինա 26, 45
Բատրախոսպերմում 25, 44
Բոտրիդիում 19, 37

Գ
Գիրոսիգմա 13, 32
Գլեոկապսա 22, 42
Գլեոտթրիխիա 23, 42
Գոմֆոնեմա 19, 38
Գոնատոզիգոն 26, 45 
Գոնիում 21, 40

Դ
Դակտիլոկոկոպսիս 15, 34
Դեսմիդիում 26, 45
Դեսմոկոկուս 15, 34
Դիատոմա 20, 39
Դինոբրիոն 19, 31
Դրապարնալդիա 28, 48 

Զ
Զիգնեմա 27, 47

Է
Էդոգոնիում 27, 47
Էնտերոմորֆա 26, 44 
Էպիթեմիա 15, 34

Էվգլենա 14, 31
Էվդորինա 21, 40
Էուաստրում 16, 35

Լ
Լինգբիա 25, 43

Խ
Խարա 29, 49
Խարացիում 15, 34
Խետոֆորա 28, 48

Կ
Կանաչուկ 16, 34 
Կիրխներիելա 22, 41
Կլադոֆորա 28, 47
Կլոստերիում 16, 35
Կոկոնեիս 14, 33
Կոսմարիում 16, 35 
Կրիպտոմոնադ 12, 30
Կրուցիգենիա 22, 41

Հ
Հեմատոկոկ 14, 33
Հիալոտեկա 26, 45
Հիդրոդիկտիոն 21, 40 
Հիմնոզիգա 26
Հորմիդիում 27

Մ
Մալոմոնադ 11, 30
Մեզոտենիում 18, 37
Մելոզիրա 19, 38
Մերիդիոն 20, 38
Մերիսմոպեդիա 23, 42
Միկրաստերիաս 17, 35
Միկրոսպորա 27, 46
Միկրոցիստիս 23, 42
Մուժոցիա 28, 47

* Թավ թվերով նշված են նկարների 
էջերի համարները 
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Ն
Նավիկուլա 13, 32
Նետրիում 17, 36
Նիտելա 29, 49
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