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შესავალი 

 

აღნიშნული ანგარიში წარმოადგენს იმ მასალების შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც 

მოპოვებულია საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, 

ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი საიტების კვლევის დროს:  რაჭა 1 (GE0000011) და რაჭა 2 

(GE0000040). 

ორივე ადგილი მდებარეობს დიდ კავკასიონზე, რომელიც მთლიანად ალპური ბიოგეოგრაფიული 

რეგიონის კუთვნილებაა. 

კვლევის მთავარი მიზანია, ყველა სამეცნიერო მონაცემის შეგროვება და ორივე ადგილის შესახებ 

შესაბამისი სტანდარტული მონაცემთა ფორმების (SDF) შევსება. პროექტის ტექნიკური დავალების 

თანახმად, განსახორციელებელი ღონისძიებები მოიცავს: 

 

- არსებული მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს რაჭა 1 (GE0000011) და რაჭა 2-ის შესახებ 

(GE0000040). 

 

-    სამიზნე ადგილებში, საველე კვლევების ჩატარებას, ჰაბიტატთა და სახეობების არსებობის 

შესახებ მონაცემების შეგროვებით რეზოლუცია #4 დან, რომელიც ეხება გადაშენების საფრთხის 

წინაშე მყოფი ბუნებრივი ჰაბიტატების ჩამონათვალს, რომლებიც საჭიროებენ სპეციფიკურ 

საკონსერვაციო ზომებს და რეზოლუცია #6-დან, რომელიც ეხება სახეობათა ჩამონათვალს, 

რომლებიც მოითხოვენ სპეციფიკურ ჰაბიტატთა საკონსერვაციო ზომებს, რომლებიც 

მიღებულია ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ. 

 

- შერჩეული სახეობებისა და ჰაბიტატებისათვის გავრცელების რუკების შემუშავება, 

გეოგრაფიული ინფორმაციის სისტემის ფორმატში (GIS), რომელიც შესაბამისობაში იქნება 

ბერნის კონვენციის სტანდარტთან.  

 

- SDF- ების განახლებას რაჭა 1 (GE0000011) და რაჭა 2 (GE0000040)-სთვის. 

 

- რაჭა 1 (GE0000011) და რაჭა 2 (GE0000040) საზღვრების დაზუსტება და რუკების შექმნა.  

 

 

1. საკვლევი ტერიტორიების აღწერა  

 

სამიზნე ტერიტორიები ეკუთვნის ამბროლაურსა და ონის მუნიციპალიტეტებს. რაჭა 1 და 2 

ინტეგრირებულია დიდი კავკასიის მეორეულ ჯაჭვში, რომელიც მოიცავს ფუნდამენტურ ალპურ 

ტერიტორიებს, ტყის გავრცელების ზედა ზღვრის მაღლა (დაახლოებით 2,000 მ-დან ზღვის 

დონიდან), მაქსიმალური სიმაღლეებით 3,600 მეტრზე მაღალი. რაჭა 1-ში შედის სუბალპური და 

ალპური მდელოები: საქაოსა და შოდაკედელას ქედების კლდოვანი მწვერვალები, რომელთა 

ირგვლივ არსებული ტყეები ეკუთვნის სვანეთ-რაჭას უკვე დამტკიცებულ ზურმუხტის ქსელის 

ადგილს (GE0000059). რაჭა 2 არის ურსდონიკომის ქედის ნაწილი და მოიცავს ღარისა და ჯოჯორას 

აუზების ზედა ნაწილს, ოთხი ტყიანი ხეობით, რომელიც 1,450 მეტრზე დაბლა მდებარეობს და 

რომელიც კვეთს არეას სამხრეთ-დასავლეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 
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სურ. 1: რაჭა 1-ის მთები (GE0000011) გადაჰყურებს ტყის გავრცელების საზღვარს; რაჭა 1 გარშემორტყმულია მეორე 

ზურმუხტის ქსელის საიტით. 

 
 

სურ. 2: რაჭა 2 -ის მწვერვალები გზიდან შოვამდე. 
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1.1 გეოლოგია 

 

რაჭა 1 და 2 ფუნდამენტურად კაჟმიწის შემცველი მთების, დანალექი და მეტამორფული ქანების, 

უმეტესად შელფი, თიხოვანი ფიქალი და გრანიტისაგან შედგება. 

ლანდშაფტზე დომინირებს ახალგაზრდა მთები, რომლებიც მკვეთრი მწვერვალებით, ძალიან 

ციცაბო ფერდობებითა და ხეობების სიუხვით გამოირჩევა.  

 
სურ. 3: რაჭა 2-ის მწვერვალები გარშემორტყმულია ციცაბო ხეობებით. 
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1.2 კლიმატი 

რეგიონის კლიმატი ზომიერი და ნოტიოა, საშუალო ატმოსფერული ნალექით 1042 მმ ამბროლაურში, 

რომელიც ნაწილდება თანაბრად მთელი წლის განმავლობაში, ყველაზე დიდი ნალექების თვეებია 

დეკემბერი (108 მმ) და ივნისი (104 მმ) და დაბალი სიხშირის წვიმებით მარტი ( 75 მმ) და აგვისტო (76 

მმ). სექტემბრიდან ნალექები მოდის თოვლის სახით, მწვერვალებში, რომელთა დაგროვებაა 1-დან 4 

მეტრამდე მერყეობს, რაც დამოკიდებულია ზამთარსა და ქარზე. საშუალო ტემპერატურა ზაფხულში 

არის დაახლოებით 12ºC და ზამთარში –7º ზამთარში ალპურ ზონაში. 

 

1.3 ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობა 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი ინარჩუნებს ტრადიციული ეკონომიკის ფორმებს, 

რომელიც დღემდე მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია სოფლის და სატყეო მეურნეობაზე. სერვისების 

სექტორი მზარდი მნიშვნელობის ეკონომიკური აქტორია,  განსაკუთრებით ეკო და სათავგადასავლო 

ტურიზმის მხრივ.  

 

1.3.1 სოფლის მეურნეობა და მსხვილი რქოსანი საქონელი 

ადგილების დიდი სიმაღლის გამო, მათში სოფლის მეურნეობის საქმიანობა შეუძლებელია და 

შინაური საქონელი შემოიფარგლება რაჭა 2-ის აღმოსავლეთ ხეობებში მდებარე რამდენიმე 

მდელოთი. 

 

1.3.2 ეკოტურიზმი 

ზოგადად მომსახურების სექტორი და კერძოდ ეკოტურიზმი, უკვე ეკონომიკური საქმიანობაა 

რეგიონში, ხოლო რაჭა 1-ის და რაჭა 2-ის თავისუფალი ტერიტორიისათვის, მთავარი საქმიანობაა.  

რამდენიმე საფეხმავლო მარშრუტი მიემართება აღნიშნულ ტერიტორიებზე, რომელიც კვეთს რაჭა 1-

ს შოვიდან და მიდის დასავლეთ რაჭა 2-ის მწვერვალებისკენ. საოჯახო სასტუმროებისა და 

ჰოსტელების მზარდი რაოდენობა შოვსა და ღევში, ყოველ ზაფხულს იფარებს იმ ადგილობრივი და 

უცხოელი ტურისტების მზარდ რაოდენობას, რომლებიც მიემართებიან რაჭა 1 და 2-ის ტურისტული 

ბილიკებისკენ. ეკოტურიზმი, სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსების შეფასებას და 

საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას განახორციელონ ისეთი საქმიანობა, რომლის 

სწორი მართვის შემთხვევაშიც, მნიშვნელოვნად დაეხმარება კონსერვაციული მიზნების მიღწევას. 

 

1.3.3 ნადირობა 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის  2013 წლის 27 დეკემბრის 

ბრძანება №95 „ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, 

ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“1 

 
1 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2166315?publication=7 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2166315?publication=7
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ცხოველებზე ნადირობა დაიშვება მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე - 

სამონადირეო მეურნეობებში (გარდა გადამფრენი ფრინველებისა). სამონადირეო მეურნეობების   

მოწყობა   შესაძლებელია   დაცული   ტერიტორიების   მხოლოდ   შემდეგ   კატეგორიებში:  

აღკვეთილში, დაცულ   ლანდშაფტში   და   მრავალმხრივი   გამოყენების   ტერიტორიაზე.  ნადირობა 

აკრძალულია მთელი წელი იმ სახეობებზე, რომლებიც არ არიან შეტანილი „ნადირობის ობიექტებს 

მიკუთვნებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების ჩამონათვალში2“. 

ნადირობა აკრძალულია:  

• საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში; 

• სახელმწიფო ნაკრძალებში; 

• ეროვნულ პარკებში; 

• სახელმწიფო ნაკრძალების გარშემო 500-მეტრიან; 

• ეროვნული პარკების გარშემო 250-მეტრიან ზონებში.  

სამონადირეო მეურნეობის მოწყობაზე გაიცემა სპეციალური ლიცენზია3, რომლის გამცემიც არის 

გარემოს ეროვნული სააგენტო. ლიცენზიანტი ვალდებულია შეასრულოს სხვადასხვა პირობები, მათ 

შორის, არ დაუშვას გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, გადარჩენის 

სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზებისა და წყლის სასმელი ადგილების 

გაუარესება. 

 

 

1.3.4 ხის ჭრა 

ხე-ტყის მოჭრამ შეიძლება გავლენა იქონიოს კავკასიური სოჭის ტყეზე (Abies nordmanniana ), რაჭა 2-

ის აღმოსავლეთის ხეობებში, მაგრამ შეუძლებელია ამის დადსტურებით ცოდნა, რადგანაც ისინი 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არიან. 

 

1.4 მიმდინარე საფრთხეები 

1.4.1 ბრაკონიერობა 

ბრაკონიერობა მთელს რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს და ძირითად გავლენას ახდენს როგორც 

მტაცებლების საკვანძო სახეობებზე, როგორებიცაა დათვი, მგელი და წავი, ასევე ადგილობრივ 

ჩლიქოსნებზე, განსაკუთრებით ჯიხვსა და არჩვზე.  აღნიშნულ საფრთხეებზე მოგვიანებით 

ვისაუბრებთ მტაცებლებისა და დასკვნების განყოფილებაში.  

 

უკანონო თევზჭერა მზარდი საქმიანობაა მთელს რაჭაში, მაგრამ გავლენას არ ახდენს რაჭა 1-ის წყლის 

აუზებზე. რაც შეეხება რაჭა 2-ს,  უკანონო თევზჭერა შესაძლოა ხორციელდებოდეს  აღმოსავლეთის 

ხეობებში. 

 

 
2 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84040?publication=2 
3 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84040?publication=2
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68
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1.4.2 ხე-ტყის უკანონო ჭრა 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის დროს ხე-ტყის უკანონო ჭრები არაერთხელ დაფიქსირდა და 

აღირიცხა სხვა შემოთავაზებულ ადგილებში, როგორიცაა რაჭა 3 და 4, როგორც უშუალო 

დაკვირვებით, ასევე ფოტო ხაფანგებით, უკიდურესად საეჭვოა, რომ ის გავლენას ახდენდეს რაჭა 1-

ის ზოგიერთ ტყიან უბნებზე, მათი უკიდურესად რთული მისაწვდომობის გამო. რაც შეეხება რაჭა 2-

ს, ძნელი სათქმელია, ხე-ტყე იჭრეება თუ არა აღმოსავლეთის ხეობებში, რადგან ამ ტერიტორიებზე 

შესვლა ამჟამად შეუძლებელია, ოკუპირებულია. 

 

1.4.3 ოკუპირებული ტერიტორია 

რაჭა 2-ის უმეტესობა ოკუპირებულ ტერიტორიას მოიცავს და ჯგუფმა კვლევის განმავლობაში იქ 

შესვლა ვერ შეძლო. ეს ვითარება, სავარაუდოდ, გაგრძელდება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში, 

რომელიც  საფრთხეში აყენებს ადგილის ეფექტურ მართვას. ეს საკითხი ასევე იქნება განხილული 

დასკვნებში. 

 

 

 

2. მეთოდოლოგია და შედეგები 

2.1 ჰაბიტატის დადგენა და რუკის შედგენა 

იდენტიფიკაციისა და რუკაზე დატანისთვის, ორივე საკვლევ ტერიტორიაზე ყველა მნიშვნელოვანი 

ჰაბიტატი დაფიქსირდა. რაჭის ჰაბიტატების შეფასება მოხდა, არსებული ბიბლიოგრაფიისა და რაჭის 

ჰაბიტატებისა და გეოლოგიის შესახებ სატელიტური ფოტოების კომბინაციით. ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული ჰაბიტატებისთვის შეიქმნა რუკები, რომლებსაც იხილავთ დანართში (დანართი #3). 

რამდენიმე ჰაბიტატი, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ სიაშიც არის მითითებული, ძალიან მცირე 

ზომისაა და შესაბამისად რუკაზე მათი დატანა არ მოხდა.  

 

გამოიკვეთა შემდეგი ჰაბიტატები: 

 

რაჭა 1: ბერნის კონვენციის რეზოლუცია No 4 დან (1996) ჰაბიტატები  

C2.18 ნაკადულის სანაპიროების მჟავური ოლიგოტროფული მცენარეები  

C2.1A ნაკადულების მეზოტროფული მცენარეები 

C2.25 სწრაფი დინების ნაკადულების მჟავური ოლიგოტრუფული მცენარეები 

C2.27 სწრაფი დინების ნაკადულების მეზოტრუფული მცენარეები 

E3.5 ნოტიო ან სველი ოლიგოტროფიული ცენოზები 

E4.3 მჟავე ალპური და სუბალპური ცენოზები 

F2.22 ალპური აციდოკლინი როდოდენდრონის ადგილები: F2.226 - Pontic alpenrose 

ადგილები 

G1.6 წიფლნარი ტყე 

G3.17 ბალკანო-პონტოური სოჭნარები 
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G3.1H აღმოსავლური ნაძვის ტყეები 

H2.3 ზომიერ მთიანი მჟავური კაჟმიწის ღორღი 

 

რაჭა 2: ბერნის კონვენცის რეზოლუცია No 4 (1996) ჰაბიტატები  

C2.18 ნაკადულის სანაპიროების მჟავური ოლიგოტროფული მცენარეები 

C2.1A ნაკადულების მეზოტროფული მცენარეები 

C2.25 სწრაფი დინების ნაკადულების მჟავური ოლიგოტრუფული მცენარეები 

C2.27 სწრაფი დინების ნაკადულები მეზოტრუფული მცენარეები 

E3.5 ნოტიო ან სველი ოლიგოტროფიული ცენოზები 

E4.3 მჟავე ალპური და სუბალპური ცენოზები 

F2.22 ალპური აციდოკლინი როდოდენდრონის ადგილები: F2.226 - Pontic alpenrose 

ადგილები 

G1.12 ბორეო-ალპური ჭალის პარკული ტყეები  

G1.6 წიფლნარი ტყე 

G3.17 ბალკანო-პონტოური სოჭნარი 

H2.3 ზომიერ მთიანი მჟავური კაჟმიწის ღორღი 

 

რელიეფის და სიმაღლეების მრავალფეროვნების გამო, ორივე ადგილი ჰაბიტატების უზარმაზარი 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, სადაც წარმოდგენილია რამდენიმე საინტერესო ჰაბიტატი, 

რომლებიც დაკავშირებულია მჟავურ ნიადაგებთან და ალპურ პირობებთან. 

2.2 ფლორა 

ფლორა ასახავს ორივე ადგილის კლიმატოლოგიასა და გეოლოგიას. რაჭა 1 და რაჭა 2, უმეტესწილად 

დაფარულია ალპური მდელოებითა და სახეობებით, რომლებიც ადაპტირებულია კლდოვან 

ადგილებში ბინადრობის პირობებთან და გამოირჩევა რამდენიმე საინტერესო კავკასიური ენდემით. 

სადაც ტყეებია წარმოდგენილი, რაჭა 1-ში წიფელი (Fagus orientalis) დომინირებს,  ხოლო  რაჭა 2-ის 

უკიდეურესი აღმოსავლეთით კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana), აღმოსავლური ნაძვი (Picea 

orientalis)  და ფიჭვი (Pinus sylvestris). 
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სურ. 4:  რაჭა 1 ალპური მდელოები. 

 

შესწავლილ იქნა მთლიანი ჰაბიტატები მნიშვნელოვანი სახეობების საპოვნელად. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია კავკასიური მოცვი (Vaccinium arctostaphylos) და ბირკავა (Agrimonia pilosa), მონაცემი 

ვერ მივიღეთ აღნიშნული ტაქსონების შესახებ. სვარაუდოდ ეს დაკავშირებულია საკვლევი 

ტერიტორიების ზღვის დონიდან მაღალ სიმაღლეზე მდებარეობის გამო. მათი არსებობა 

სავარაუდოდ მაინც უნდა განვიხილოთ. 

 

ფაუნა 

რაჭის ფაუნა ტიპიური პალეარქტიკულია, ევროპული მასტოფაუნის ძირითადი მახასიათებლები 

დღემდე არსეობს. მაგალითად, მურა დათვი, რუხი მგელი, ევრაზიული ფოცხვერი, ევრაზიული 

წავი, არჩვი, შველი, გარეული ღორი, ტყის კვერნა. კავკასიური ლეოპარდი, ევროპული ბიზონი და 

კეთილშობილი ირემი ლოკალურად გადაშენდნენ, თუმცა წარსულში, არც ისე დიდი ხნის წინ, ამ 
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ტერიტორიაზე ბინადრობდნენ. საინტერესოა რომ, ჯიხვი არ ყოფილა აღრიცხული არც ამ კვლევის 

და არც სხვა კვლევების დროს რაჭა 1-სა და რაჭა 2-ში. ეს სახეობა ჯერ კიდევ გვხვდება რაჭის 

რეგიონში, მაგალითად სვანეთი-რაჭის  (GE0000059) ზურმუხტის ქსელის ადგილზე. რაჭა 1 და 2 არის 

ამ ჩლიქოსანი ცხოველის გავრცელების ბუნებრივ არეალს წარმოადგენს, როდესაც ნადირობის წნეხი 

შემცირდება, რიცხოვნობა მაშინვე აღდგება. ფრინველების შემთხვევაში, პალეარქტიკის ტიპიური 

ელემენტები გვხვდება კავკასიის ენდემიზმებთან ერთად, მაგალითად, როგორიცაა კავკასიური 

შურთხი (Tetraogallus caucasicus) და კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi). ჰერპეტოფაუნა ასევე 

აერთიანებს დამახასიათებელ ევროპულ ელემენტებს, როგორიცაა მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis), უხვ 

კავკასიურ ენდემიზმთან ერთად, მათ შორისაა კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) და ბოხმეჭა 

(Anguis colchica).                                                                                                                                                                                

2.3 ძუძუმწოვრები 

მტაცებლები                                                                                                                                        

იმ ბუნებრივ გარემოში, რომელიც ადამიანის მიერ არის დომინირებული, მტაცებლები, როგორებიც 

არიან მგელი და დათვი, ხშირად კონფლიქტში მოდიან მონადირეებთან და მსხვილფეხა საქონლის 

მწყემსებთან, ხოლო წავის შემთხვევაში, მეთევზეებთან და თევზის ფერმერებთან. ამიტომ, მათი 

კონსერვაცია ღრმად არის დამოკიდებული სწორ მართვაზე, რაც მოითხოვს ზუსტ მონაცემებს მათ 

არსებობაზე, ზომაზე, სიმჭიდროვეზე, სტრუქტურაზე, გავრცელებასა და დროის განმავლობაში 

პოპულაციის ცვლილებაზე.   

დაცული ტერიტორიების ქსელისთვის, როგორიცაა ზურმუხტის ქსელი, მსგავსი ტიპის 

ინფორმაციის მიღება და განახლება უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამავდროულად, ძალიან რთულია 

სარწმუნო მონაცემების მიღება მტაცებლების შესახებ, რადგან ისინი უმეტესად ღამის ცხოველები 

არიან და ტყის მაცხოვრებელი სახეობები დაბალი სიმჭიდროვით გვხვდებიან. როდესაც კვლევა 

მხოლოდ რამდენიმე კვირით მიმდინარეობს, არ არსებობს მრავალი თანმიმდევრული მეთოდი, 

რომლის წარმატებით განხორციელებაც შესაძლებელია ამ საკვანძო სახეობების არსებობის 

შესამოწმებლად და პირველი თვისებრივი მიდგომის მისაღებად, მათი სიმრავლისა და პოტენციური 

განაწილების შესახებ. 

გარდა ამისა, რაჭა 1-სა და რაჭა 2-ის შემთხვევაში, რაჭა 3 და რაჭა 4-სგან განსხვავებით, არსებობდა 

მისი სიმაღლისა და რელიეფის განსაკუთრებული დაბრკოლება. ძალიან მაღალი და ციცაბო მთები, 

რომელზეც არ არსებობს მისასვლელი გზა და ექსპედიციების დროს, ტერიტორიამდე მისაღწევი 

ბილიკების პოვნა იყო საჭირო. ამ ლოჯისტიკურმა საკითხებმა და იმ ფაქტმა, რომ რაჭა 1 და რაჭა 2 

არ ფლობენ ყველაზე გავრცელებულ ჰაბიტატებს მგლისთვის, ფოცხვერისთვის და წავისთვის, 

მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ კონცენტრირება მოგვეხდინა მთავარ რესურსზე, ფოტო ხაფანგებით 

კვლევაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ზურმუხტის ქსელის შესახებ წარსულმა კვლევებმა 

პრაქტიკულად არ მოიტანა შედეგი მგლისთვის, ფოცხვერისთვის და წავისთვის, გადავწყვიტეთ 

კამერების ისეთ ადგილას დამონტაჟება, საიდანაც შედეგს აუცილებლად მივიღებდით. ამგვარად, 

ფოტო ხაფანგები ფოკუსირებული იყო რაჭა 3-სა და 4-ში, რომლებიც ყველაზე სარწმუნო ადგილები 

იყო, შედეგების მისაღებად ტყის ჰაბიტატების და პრაქტიკული წვდომის გამო, ხოლო რაჭაში 1 და 2 

-ში მიზნობრივი სახეობების შესაძლო არსებობა შემოწმდა უშუალო დაკვირვებით (DR), არსებობის 

ნიშნების ამოცნობით (MR) და ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვებით. ამ გზით, საველე 

სამუშაოების ორგანიზებით, ჩვენ გვაქვს მონაცმების უზარმაზარი რაოდენობა, მგლებისა და წავების 

სურათებისა და ვიდეობის ჩათვლით, რაჭა - 3სა და 4-ში, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ 

ზოგიერთი მონაცემის ექსტრაპოლაცია რაჭა 1 და 2 – ში, განსაკუთრებით იმ მცირე წერტილებში, 
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სადაც მგლისთვის, ფოცხვერისთვის და წავისთვის არის ხელსაყრელი პირობები. ეს ადგილები 

ძირითადად რაჭა 2-ის აღმოსავლეთის ხეობებია, სადაც ოკუპაციის გამო წვდომა არ არის. რაც შეეხება 

მურა დათვს, უამრავი ნაკვალევი დაფიქსირდა რაჭაში 1 და 2 -ში, რომელსაც განვიხილავთ მის 

ნაწილში. 

 

2.3.1 ფოცხვერი - Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 

 

რაჭა 1 და რაჭა 2-ის ტერიტორია თითქმის მთლიანად შედგენილია ალპური მდელოებითა და 

კლდოვანი მწვერვალებით. ფოცხვერი საცხოვრებლად იშვიათად იყენებს ისეთ ადგილებს, რომელიც 

ტყის გავრცელების საზღვრის ხაზის ზემოთ მდებარეობს (Breitenmoser-Wursten et al. 2001). 

ფოცხვერის კვლევების მიხედვით, რომლებიც იგივე განედშია ჩატარებული, სადაც დიდი 

კავკასიონი მდებარეობს, ამტკიცებს რომ ეს სახეობა ბინადრობს 1,800-2,000 მეტრზე ზღვის დონიდან 

(Zimmermann et al. 2005; Weingarth et al., 2012; Pesenti & Zimmermann, 2013). რაჭა 1 და რაჭა 2 -ის 

არაოკუპირებული ზონა  2,000 მეტრ კონტურულ ხაზს მაღლა არიან. ამგვარად, ამ ორ ადგილას, 

ცხოველისადმი უშაულო დაკვირვება და მათი არსებობის ნიშნების მოძებნა იყო ყველაზე 

ლოგიკური გადაწყვეტა.  

შედეგები 

ჩვენი კვლევების დროს რაჭა 1 და რაჭა 2 -ის თავისუფალ ზონაში არ იქნა ნაპოვნი ფოცხვერის 

ნაკვალევი, რაც მოსალოდნელი შედეგი იყო ფოცხვერის საცხოვრებელი ჰაბიტატების 

არარსებობიდან გამომდინარე. რაჭა 2-ის ტყის ხეობები, მეტად შესაფერისი ტერიტორიაა ამ სახეობის 

გავრცელებისთვის.  

 

2.3.2 რუხი მგელი Canis lupus (Linnaeus, 1758) 

რაჭის ფარგლებში, ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა მგლების არსებობა და მოგვაწოდა ინფორმაცია 

მგლების მინიმალური რაოდენობის შესახებ და ასევე ხროვის მინიმალური ზომების შესახებ რაჭა 3-

სა და 4-ის და გორაკებზე, რომლებიც მდებარეობენ შაორის რეზერვუარის ჩრდილოეთით. 

ფოტოხაფანგის საშუალებით სულ მცირე 14 ინდივიდი გადავიღეთ 12 სხვადასხვა ადგილზე და 20 

განსხვავებული დღის განმავლობაში, რომლის დროსაც მივიღეთ აღნიშნული სახეობის 197 

ფოტოსურათი და 206 ვიდეო ჩანაწერი, რაც მნიშვნელოვანი მიღწევაა,   ამ კვლევაში მიზნობრივი 

სახეობების ვადებისა და ფართო მასშტაბების გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ რეგიონში აღნიშნული სახეობა იშვიათი არ არის და სავარაუდოდ უნდა 

ბინადრობდეს რაჭა 2-ის აღმოსავლეთის ხეობებში. გარდა ამისა, მგლების ნაკვალევი რაჭა 1-ის 

მახლობლად იქნა ნაპოვნი, მწვერვალებამდე მისასვლელ ერთ-ერთ გზაზე. 
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სურ. 5: მარტოხელა მდედრი, რომელიც ჩამოდის შაორში რაჭა 4-ის წიწვოვანი ტყეებიდან. იდენტური ჰაბიტატია, როგორც 

რაჭა 2-ში 

 

 

2.3.3 მურა დათვი Ursus arctos  (Linnaeus, 1758) 

მეთოდოლოგია 

ზრდასრული მურა დათვები ძალიან მცირედ ან სრულიად არ განსხვავდებიან ფენოტიპურად 

ერთმანეთისგან, ასე რომ ინდივიდების ერთმანეთისგან განსხვავების არა-ინვაზიური მეთოდი არის 

გენეტიკური სინჯების მოგროვება (Woods et al. 2000; Mowat and Strobeck, 2000). გამომდინარე იქიდან, 

რომ კვლევის დრო და ბიუჯეტი არ გვაძლევდა გენეტიკური კვლევის ჩატარების საშუალებას, 

პირველი ალტერნატივა იყო ფოტო ხაფანგების საშუალებით დაკვირვება, რომელიც რაჭა 3 და რაჭა 

4-ში განხორციელდა. რაც შეეხება რაჭა 1 და რაჭა 2-ს უშუალო დაკვირვება, ტრანსექტებზე 

ექსკრემენტის ძებნა, ნაკვალევისა და დათვის სხვა აქტივობების მოძებნა გადაწყდა.  

 

დათვები არიან მაღალი მობილობის მქონე ძუძუმწოვრები, ამიტომ კვლევის ადგილებისთვის, 

რომელიც უფრო მცირეა, ვიდრე 1,650 კმ² , ყველაზე ხშირად გამოყენებული საკვლევი 

ბადის/უჯრედის ფართობის ზომაა 25 კმ² (Boulanger et al., 2002).  ეს გვაძლევს 6 უჯრედს რაჭა 1-სთვის 

(146 კმ²) და ერთ უჯრედს - რაჭა 2-სთვის (~ 20 კმ²). 

შედეგები 

დათვების სიმჭიდროვე რაჭაში, ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიებზე, წინა კვლევების მიხედვითაც 

საკმაოდ მაღალი იყო (Lortkipanidze et al., 2019). ასე მოხდა ჩვენი კვლევის შემთხვევაშიც. მონაცემების 

წარმატებით შეგროვებამ, საშუალება მოგვცა გადაგვემოწმებინა დათვის სიმჭიდროვე და 

გავრცელება. რაჭა 3 და რაჭა 4-ში, აღნიშნული სახეობის უშუალო დაკვირვება არ 
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განხორციელებულა, თუმცა ადგილობრივებმა გვაცნობეს ბოლოდროინდელი გახშირებული 

აქტივობების შესახებ, ცხენის მონადირების ჩათვლით.  

 

გარდა ამისა, დათვის უამრავი ნაკვალევი, მათ შორის ექსკრემენტები და კვების ნიშნები დაფიქსირდა 

რაჭა 1-სა და რაჭა 2 თავისუფალ ზონის ტალახიან რაიონებში.  

 

სურ. 6: დათვის ნაკვალევი რაჭაში 2. 

                                                                               

                                                                                                      

სურ. 7: კრაზანის ბუდე მდელოზე, რომელსაც ახლახანს დაესხნენ თავს დათვები რაჭაში 1-ში. 
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სურ. 8: კრაზანების ბუდე, რომელსაც თავს დაესხნენ დათვები. 

                                                                                                                          

                                                                                  

სურ. 9: მდედრი დათვი ბელთან ერთად, ტყის გავრცელების ზედა საზღვართან ახლოს რაჭაში 
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2.3.4 ევრაზიული წავი – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

წავის ექსკრემენტი, რომელიც გამოცდილი მკვლევარისათვის ადვილი შესამჩნევია მდინარის 

სანაპიროებთან, ძალიან კარგი ინდიკატორია მისი არსებობის და გავრცელების დასადგენად. 

ექსკრემენტების მიხედვით, მდინარეებისა და წყალსატევების სანაპიროებთან, ინტენსიური კვლევა 

განხორციელდა ივლისის თვეში, რათა დაგვედგინა წავების სავარაუდო გავრცელება. წავების 

არსებობა მდინარეში მკვეთრად მცირდება, ზღვის დონიდან 1600-1800-ის ზემოთ. ამასთან, 

მაღალმთიან რეგიონებში, ისეთ ქვეყანაში როგორიცაა ესპანეთი, წავები ზაფხულის პერიოდში 

აქტიურად იყენებენ უფრო მაღლა მდებარე ჰაბიტატებს, თუნდაც 2000 მეტრის ზემოთ (Morales et al., 

1998). 

 

შესაბამისად, რაჭა 1-ის და რაჭა 2-ის შემთხვევაში, ალპური ლაგუნები იქნა გამოკვლეული, წავის 

შესაძლო სეზონური არსებობის შესამოწმებლად. მათი არსებობის არანაირი ნიშანი არ დაფიქსირდა. 

ეს მოსალოდნელი იყო, რადგანაც პატარა წყლის რესურსები, რომლებიც ალპურ ზონაში 

მდებარეობენ,  სავარაუდოდ სრულად იყინებიან ზამთარში, რაც ხელს უშლის თევზების და 

შესაბამისად წავის არსებობასაც.  

       

2.3.5 სხვა ძუძუმწოვრები 

ფოტოხაფანგებით კვლევამ და პირდაპირმა დაკვირვებამ, შემდეგი სახეობების დაფიქსირების 

საშუალება მოგვცა:  

• შველი (Capreolus capreolus) დაფიქსირდა 17-ჯერ. შველი ფოცხვერისა და მგლის მთავარი 

საკვებია. წარმოდგენილია წიფლნარ და სოჭნარ ტყეში, მდინარე შარაულას აუზის ყველაზე 

დაბალი წერტილიდან - ზღვის დონიდან 664 მეტრიდან-ტყის ზედა ზღვრამდე, 2000 

მეტრამდე. 

• გარეული ღორის  (Sus scrofa) ნაკვალევი დაფიქსირდა რაჭა 3-ში, სოფელ თხმორთან.  

• ტყის კვერნა (Martes martes) არაერთხელ დაფიქსირდა ტყის სხვადასხვა წერტილებში, 

როგორც ჩანს ფართოდ გავრცელებულია. 

• თეთყელა კვერნა (Martes foina) სულ მცირე ერთხელ დაფიქსირა ხიდის ქვეშ, მდინარე 

ცივწყალასთან. (ზოგიერთი ჩანაწერის დროს თითქმის შეუძლებელია ტყის კვერნისა და 

თეთრყელა კვერნას განსხვავება). 

• სინდიოფალა (Mustela nivalis) იგივე ხიდთან დაფიქსირდა, მდინარე ცივწყალასთან, სადაც 

მანამდე თეთრყელა კვერნა და წავი იქნა ნანახი. პირადად აღიწერა დოლბისთავის მღვიმეში, 

როდესაც ღამურებზე ვახდენდით დაკვირვებას. ორივე დაფიქსირება რაჭა 4-ში იყო.  

• მელია (Vulpes vulpes) ფართოდაა გავრცელებული და მთლიან საკვლევ ტერიტორიაზეა 

ბინადრობს. 

• წითელი ციყვი (Sciurus vulgaris) დაფიქსირდა პირდაპირი დაკვირვების და ფოტო ხაფანგების 

კვლევის დროსაც. ბინადრობს როგორც ფართოფოთლოვან ტყეებში, ასევე წიწვოვანში.  
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სურ. 10: რაჭაში აღრიცხული შველი 

 

 
სურ. 11: სინდიოფალა აღრიცხული რაჭაში. 
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2.3.6 ხელფრთიანები 

 

კვლევის მთავარი მიზანი იყო ხელფრთიანების სახეობებზე უახლესი მონაცემების მოპოვება, რაჭის 

რეგიონში - ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებში, რომელიც დაცულია ევროპის ველური 

ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების (ბერნის კონვენცია) კონსერვაციის შესახებ კონვენციის 

თანახმად. 

ხელფრთიანების საველე კვლევა ჩატარდა 2019 წლის 14-20 აგვისტოს. ამ საველე სამუშაოების 

შედეგების გარდა, 2006-2017 წლებში განხორციელებული საველე სამუშაოების დროს მიღებული 

მონაცემები (12-16.06.2006; 19-22.11.2006; 8.07.2007; 5-7) 9.09.2007; 15-16.03.2008; 15.03.2016; 13-

15.08.2016; 04.03.2017) გამოყენებული იქნა მოცემული ანგარიშის მოსამზადებლად.  

საერთო ჯამში, მონაცემები ხერხემლიანი ცხოველების გავრცელების შესახებ რაჭაში ძალიან 

შეზღუდულია და იგივე სიტუაციაა ხელფრთიანების სახეობებისთვისაც. ზოგადად, 

ძუძუმწოვრების შესახებ მონაცემები ხელმისაწვდომია ამბროლაურისთვის, ონისთვის, მამისონის 

უღელტეხილისთვის, კურორტი შოვისთვის და იმ გზისთვის, რომელიც მამისოსნის უღელტეხილს 

ქალაქ ქუთაისთან აკავშირებს.  

რაჭის რეგიონის საველე კვლევები, საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით, საკმაოდ გვიან 

დაიწყო. პირველი მონაცემები ძალზე ზოგადია და მოცემულია დინიკის (1884) მიერ.  ამასთან, ეს 

პუბლიკაცია ჯერ კიდევ გარკვეულ მონაცემებს გვაწვდის რაჭის რეგიონის მსხვილი ძუძუმწოვრების 

და მათი გარემოს შესახებ. სხვადასხვა გამოცემებში არსებობს მრავალი მიმოფანტული მონაცემები 

რაჭაში ფაუნის მრავალფეროვნების შესახებ. მსგავსი მიმოფანტული მონაცემები ხელფრთიანების 

მრავალფეროვნების შესახებ მოცემულია შემდეგ პუბლიკაციებში: - ბუხნიკაშვილი 2004, 

ბუხნიკაშვილი 2008; მორგილევსკაია 1989; ოგნევი 1928. 

 

 

 

 

ხელფრთიანების სახეობები 

თუ გავითვალისწინებთ, სამიზნე ტერიტორიების ჰაბიტატებს, არსებული ლიტერატურის 

მონაცემებს და ამ სფეროში ჩვენს მრავალწლიან გამოცდილებას, საქართველოში გავრცელებული 

თითქმის ყველა ხელფრთიანის სახეობა (გარდა Rhinolophus mehelyi), შეიძლება აღრიცხულ იქნას 

რაჭაში (ცხრილი 1): 
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ცხრილი 1: ხელფრთიანების სახეობები, რომლებიც პოტენციურად გვხვდებიან რაჭაში. 

  

 

 

 

სახეობები 

 

 

 

 

საერთო სახელწოდება 

სტ
ატ

უ
სი

 

ზ
უ

რ
მუ

ხ
ტ

ი
ს 

ქს
ელ

ი
ს 

პრ
ი

ო
რ

ი
ტ

ეტ
უ

ლ
ი

ს 
სა

ხ
ეო

ბ
ებ

ი
  

1.  Rhinolophus ferrumequinum დიდი ცხვირნალა  + 

2.  Rhinolophus hipposideros მცირე ცხვირნალა  + 

3.  Rhinolophus euryale  სამხრეთული 

ცხვირნალა 

GRL + 

4.  Rhinolophus blasii ბლაზის ცხვირნალა  + 

5.  Myotis blythii ევროპული წვეტყურა 

მღამიობი 

 + 

6.  Myotis bechsteinii ბეხშტეინის მღამიობი GRL + 

7.  Myotis daubentonii წყლის მღამიობი   

8.  Myotis mystacinus ულვაშა მღამიობი   

9.  Myotis brandtii ბრანდტის მღამიობი   

10.  Myotis davidii დავიდის მღამიობი   

11.  Myotis alcathoe ალკათოეს მღამიობი   

12.  Myotis nattereri ტყის მღამიობი   

13.  Myotis emarginatus სამფერი მღამიობი  + 

14.  Nyctalus noctula წითური მეღამურა   

15.  Nyctalus leisleri მცირე მეღამურა   

16.  Nyctalus lasiopterus გიგანტური მეღამურა IUCN  

17.  Eptesicus serotinus ჩვეულებრივი 

მეგვიანე 

  

18.  Eptesicus nilsonii ჩრდილოური მეგვიანე   

19.  Pipistrellus pipistrellus ჯუჯა ღამორი   

20.  Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი   

21.  Pipistrelus nathusii ტყის ღამორი   

22.  Pipistrelus kuhlii ხმელთაშუაზღვიური 

ღამორი 

  

23.  Hypsugo savii სავის ღამორი   

24.  Barbastella barbastellus ევროპული მაჩქათელა GRL + 

25.  Plecotus auritus რუხი ყურა   

26.  Plecotus macrobullaris კავკასიური ყურა   

27.  Vespertilio murinus ჩვეულებრივი ღამურა   

28.  Miniopterus schreibersii ჩვეულებრივი 

ფრთაგრძელი 

 + 

29.  Tadarida teniotis ევროპული ტარიდა   
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 მეთოდოლოგია 

საველე კვლევა დაიწყო მზის ჩასვლამდე და დასრულდა ხელფრთიანების აქტივობის ყველაზე 

დაბალ დონეზე, როდესაც შეუძლებელი იქნებოდა აღგვერიცხა ღამურების აქტივობა 2 საათის 

განმავლობაში და/ან 4-6 საათის შემდეგ მზის ჩასვლიდან. დაკვირვების დაწყებამდე, სამიზნე 

ადგილის ფარგლებში, შეირჩა შესაბამისი სასწავლო პოლიგონები. შერჩეულ სასწავლო 

პოლიგონებზე დამონტაჟდა ბადეები და საველე-მარშრუტები ჩატარდა შესწავლილ ტერიტორიასა 

და მის სიახლოვეს.  

 

 

 

 

სურ. 12: ბეხშტეინის მღამიობი (Myotis bechsteinii) 

ბადეები დამონტაჟდა იმ ადგილებზე, სადაც შედარებით უფრო მაღალია ხელფრთიანების დაჭერის 

შესაძლებლობა. საველე მარშრუტები ტარდებოდა მდელოებში, ტყესა და ხაზოვან სტრუქტურებში 

(ხეების განაჭერებზე, ტყის კიდეებზე, ტყის / მოუპირკეთებელ გზებზე და ა.შ.). საველე მარშრუტები 

ჩატარდა რეკომენდაციების შესაბამისად, რომელიც გათვალისწინებულია შეთანხმებაში: 

„ევროპული ხელფრთიანების პოპულაციის შენარჩუნების შესახებ (EUROBATS)“, ევროპული 

ხელფრთიანების მეთვალყურეობის და მონიტორინგის სახელმძღვანელო პრინციპების გამოცემაში 

(2014). გარდა ამისა, შერჩეულ ადგილებში ჩატარდა საავტომობილო გადაკვეთები და დამონტაჟდა 

პასიური დეტექტორები, ღამურის ხმის ჩაწერის მიზნით, იმისთვის რომ გაზრდილიყო სამიზნე 

ტერიტორიებზე ხელფრთიანების სახეობების  მრავალფეროვნების დადგენის ალბათობა. 

საველე დაკვირვებების დროს, გამოყენებული იქნა შემდეგი აღჭურვილობა: ციფრული კამერა Nikon 

Coolpix p900, ხელფრთიანების ულტრაბგერითი დეტექტორები Pettersson D240x და ასევე, 

სპეციალური ეკოტონის ღამურის ბადეები. ხელფრთიანების ხმები ჩაწერილი იყო პორტატული ხმის 
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გამოყენებით. ხელფრთიანების სახეობების იდენტიფიცირებისთვის, ჩაწერილი ხმები დამუშავდა 

„BATSOUND“ პროგრამით. დაჭერილი ხელფრთიანების სახეობების ნიმუშის იდენტიფიცირების 

მიზნით, მიღებულ იქნა ზომები  ველზე და მათი სახეობებისთვის-სპეციფიკური ნიშნები იქნა 

დადგენილი. სახეობის გარკვევისთანავე, დაჭერილი ხელფრთიანები გათავისუფლდნენ და 

დაუბრუნდნენ საბინადრო არეალს.  

 

ასევე, შემოწმდა მღვიმეები და სხვა მიწისქვეშა და მიწისზედა ადგილები, ხელფრთიანების 

კოლონიების არსებობის შესახებ. 

კვლევის მიდგომა და შედეგები 

სამიზნე ტერიტორიების ჰაბიტატებისა და ტოპოგრაფიის გათვალისწინებით, რაჭა 1 და რაჭა 2 

შეიძლება ჩაითვალოს ღამურების საკვების მოპოვების ადგილებად, ხოლო რაჭა 3 და რაჭა 4 

შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც მათი საცხოვრებელი და საკვების მოპოვების ტერიტორია. 

საველე სამუშაოები ჩატარდა 2019 წლის 14-დან 20 აგვისტომდე. 

14/08 კვლევა ჩატარდა კიდობანას მღვიმის წინ, კოორდინატებში 42.43384 / 4314568. გამოქვაბულის 

შესასვლელი დაფარული იყო 20 მმ საჭერი ბადით. გამოქვაბულის მიმდებარე ტერიტორია შერეული 

ტყე იყო, სადაც დომინირებდა რცხილა. საველე კვლევის განმავლობაში დაფიქსირდა შემდეგი 

სახეობები: 

1. მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros) (მდედრი) 

2. მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros) (მამრი, ახალგაზრდა) 

3. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (მამრი) 

4. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (მამრი) 

5. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (მამრი ?) 

6. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (მდედრი) 

7. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (მამრი) 

8. სამფერი მღამიობი (Myotis emarginatus) (მამრი) 

9. წყლის მღამიობი (Myotis daubentonii) (მამრი) 

10. წყლის მღამიობი (Myotis daubentonii) (მამრი) 

11. წყლის მღამიობი (Myotis daubentonii) (მამრი) 

12. წყლის მღამიობი (Myotis daubentonii) (მდედრი) 

 

15/08 კვლევა ჩატარდა მთა საწალიკეზე, სუბალპურ მდელოებზე. კოორდინატებია: 42.41245 / 

43.20697. პატარა გუბის გარშემო დამონტაჟდა სამი ნისლის ბადე (სურ. 49). ასევე, ჩატარდა საველე 

მარშრუტი ტბის მახლობლად. ამასთან, ჩატარდა 42,40771 / 43.17948 კოორდინატებიდან 

საავტომობილო გადაკვეთა კოორდინატებამდე 42.43917 / 43.15591. საველე კვლევის დროს 

დაფიქსირდა შემდეგი სახეობები: 

1. ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistrellus) 

2. ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus) 
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სურ. 13: მუდმივი აუზები საწალიკის მთიანეთში. 

16/08 კვლევა ჩატარდა კოორდინატებზე 42.39357 / 42.97778, ცხრაჯვარის ტერიტორიაზე (რაჭა 3). 

ნისლის ბადეები დამონტაჟდა პატარა აუზთან ახლოს მდელოში, რომელსაც გარს ერტყა შერეული 

ტყე, წიწვოვანი ხეების დომინირებით. ნისლიანი და წვიმიანი ამინდი იყო. საველე კვლევის დროს 

დაფიქსირდა შემდეგი სახეობები: 

1. ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistrellus) 

2. ჩრდილოური მეგვიანე (Eptesicus cf. Nilssonii) 

3. მეღამურები (Nyctalus sp). 

4. მღამიობები (Myotis sp). 

17/08 კვლევა გამიზნული იყო მღვიმე უშოლტაზე (სურ. 50) კოორდინატებზე 42.49894 / 43.38731. 

მღვიმე ცივი, პოტენციურად კარგი ჰაბიტატია ზამთრისთვის. გამოქვაბულში დაფიქსირდა ერთი 

სახეობა: 

1. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (6 ნიმუში) (სურ 51); 

 

ასევე, შეამოწმდა ხიდი, კოორდინატებში 42.57134 / 43.35571 და დამატებით დაფიქსირდა შემდეგი 

ორი სახეობა: 

2. ტყის მღამიობი (Myotis cf. Nettereri)  (10 ნიმუში) 

3. ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) (1 ნიმუში)  
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სურ. 14:  უშოლტას გამოქვაბული 

 

 

 

                              სურ. 15: ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii)  
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18/08 კვლევები ჩატარდა რაჭა 1-სა და რაჭა 2-ში: 

ორი საჭერი ბადე დამონტაჟდა რაჭა 1-ის მახლობლად, მდინარე საქაკოს ხეობაში, კოორდინატებში 

42.66920 / 43.38822. გარდა ამისა, ჩატარდა საავტომობილო კვეთა კოორდინატებიდან 42.66899 / 

43.38820 კოორდინატებამდე 42.63030 / 43.44828. დაფიქსირდა შემდეგი სახეობები: 

1. ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistrellus) 

2. ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus) 

3. მეღამურა (Nyctalus sp). 

ხელფრთიანების კოლონიებისთვის შემოწმდა ძველი შენობები რაჭა 2-ის მახლობლად. 

კოორდინატებში 42.70435/43.67206. დაფიქსირდა შემეგი სახეობები:  

1. მცირე ცხვირნალა  (Rhinolophus hipposideros) (4 ნიმუში, 2 ახალგაზრდა) 

2. მღამიობი (Myotis sp) (2 ნიმუში) 

 

გარდა ამისა, დავიდის მღამიოების (Myotis davidii) სამშობიარო კოლონია (სურ. 53) აღირიცხა 

შენობაში კოორდინატებით 42.70332/43.67457. 

 

სურ. 16: ძველი შენობა, რომელშიც იმყოფებოდა დავიდის მღამიობის (Myotis davidii) სამშობიარო კოლონია რაჭა 2-თან 

ახლოს. 
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სურ. 17: დავიდის მღამიობი (Myotis davidii) რაჭა 2-ის შემოგარენში 

19/08 კვლევები მოიცავს შემდეგს: 

მიტოვებული შენობა შემოწმდა სოფელ თლუღში და დაფიქსირდა ერთი სახეობის მცირე 

სამშობიარო კოლონია: 

1. მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros) (7 ნიმუში, 2 ახალგაზრდა); 

გარდა ამისა, კვლევა ჩატარდა მდინარე შარაულას ხეობაში - გოგოლეთის მღვიმის წინ, 

კოორდინატებში 42.52219 / 42.91260. გამოქვაბულის შესასვლელი დაფარული იყო 6 მმ ნისლის 

ბადით. ფერდობზე, სადაც მდებარეობს გამოქვაბული, არის ფართოფოთლოვანი ტყე, ერთეული 

წიწვოვანი ხეებით. შემდეგი სახეობები იქნა აღრიცხული. 

1. დიდი ცხვირნალა (Rhinolophus ferrumequinum) (მამრობითი) 

2. დიდი ცხვირნალა (Rhinolophus ferrumequinum) (მამრობითი) 

3. სამხრეთული ცხვირნალა (Rhinolophus Euryale) (მამრობითი) 

4. სამხრეთული ცხვირნალა (Rhinolophus Euryale) (მამრობითი) 

5. ბეხშტეინის მღამიობი (Myotis Bechsteinii) (მამრობითი) 

6. ევროპული მაჩქათელა (Barbaastella barbastellus)  (მდედრობითი) 

7. ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი (Miniopterus schreibersii) (მამრობითი) 

8. ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი (Miniopterus schreibersii) (მდედრობითი) 

9. ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი (Miniopterus schreibersii) (მდედრობითი) 

10. ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი (Miniopterus schreibersii) (??) 
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ყოველივე ზემოთქმულის გარდა: 

- შემოწმდა მღვიმე საკიშორე და სამი სახეობა, ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი ღამურას (Miniopterus 

schreibersii)  სამი ინდივიდი აღირიცხა. 

- მდედრობითი წყლის მღამიობი (Myotis daubentonii) დაინიშნა გადამცემით (სურ. 54) და ამ სახეობის 

კოლონია გამოვლენილი იქნა შორის ხიდის ქვეშ, კოორდინატებში 42.39793 / 43.3783. 

 

სურ. 18: წყლის მღამიობის დანიშვნა (Myotis daubentonii) 

 

 

შედეგები 

მინიმუმ 14 სახეობა დაფიქსირდა საველე სამუშაოების დროს 2019 წლის 14-20 აგვისტოს პერიოდში. 

აღნიშნული ხელფრთიანების სახეობები მოიცავს საქართველოს წითელი ნუსხიდან სამივე სახეობას, 

რომელიც შეიძლება შეგვხვდეს რაჭაში. ასევე მოხდა ზურმუხტის ქსელის რვა პრიორიტეტული 

სახეობის აღრიცხვა (ცხრილი 2). 

ცხრილი 2. საველე სამუშაოების დროს დაფიქსირებული სახეობები 2019 წლის 14-20 აგვისტოს 
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# სახეობები საერთო 

სახელწოდება 

ნისლის 

ბადე 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

აკუსტიკური 

დაკვირვება 

პრიორიტეტული 

სახეობები 

/სტატუსი 

1.  ევროპული 

მაჩქათელა 

(Barbaastella 
barbastellus) 

Western 

Barbastelle Bat 

+   +/GRL 

2.  ჩრდილოური 

მეგვიანე 

(Eptesicus 
nilssonii) 

Northern Bat   +  

3.  ჩვეულებრივი 

მეგვიანე 

(Eptesicus 
serotinus) 

Serotine Bat  + +  

4.  ჩვეულებრივი 

ფრთაგრძელი 
(Miniopterus 
schreibersii) 

Schreibers' 

Bent-winged 

Bat 

+ +  + 

5.  ბეხშტეინის 

მღამიობი 
(Myotis 
bechsteinii) 

Bechstein's Bat +   +/GRL 

6.  ევროპული 

წვეტყურა 

მღამიობი 
(Myotis blythii) 

Lesser Mouse-

eared bat 

+   + 

7.  სამფერი 

მღამიობი 

(Myotis 
emarginatus) 

Geoffroy's Bat +   + 

8.  დაუბენტონის 

ღამურა (Myotis 
daubentoniid) 

Daubenton's 

Bat 

+    

9.  დავიდის 

მღამიობი 
(Myotis davidii) 

David's mouse-

eared bat 

 +   

10.  ტყის მღამიობი 
(Myotis 
nattereri) 

Natterer's Bat  +   

11.  მღამიობი 

(Myotis sp) 
mouse-eared 

bat 

 + +  

12.  მეღამურა 

(Nyctalus sp) 
Noctule Bat   +  

13.  ჯუჯა ღამორი 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 
 

Common 

Pipistrelle Bat 

  +  
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14.  სამხრეთული 

ცხვირნალა 

(Rhinolophus 
Euryale) 

Mediterranean 

Horshoe bat 

+   +/GRL 

15.  დიდი 

ცხვირნალა 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Greater 

Horshoe bat 

+   + 

16.  მცირე 

ცხვირნალა  

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Lesser Horshoe 

bat 

+   + 

 

 

14-20 აგვისტოს საველე სამუშაოების დროს დაფიქსირებული იმ სახეობების გარდა, როგორც ზემოთ 

უკვე აღინიშნა, 2006 წლიდან 2017 წლამდე ჩავატარეთ რვამდე საველე სამუშაო და დაფიქსირდა 

შემდეგი სახეობები (ცხრილი 3): 

ცხრილი 3. სახეობები, რომელიც აღირიცხა საველე სამუშაოების დროს 2006 წლიდან 2017 წლამდე 

 

# სახეობები საერთო 

სახელწოდება 

ნიმუშები  კოლონია  პრიორიტეტუ

ლი სახეობები 

/სტატუსი 

1.  ევროპული 

მაჩქათელა 
(Barbaastella 
barbastellus) 

Western 

Barbastelle Bat 

+  +/GRL 

2.  ჩვეულებრივი 

ფრთაგრძელი 
(Miniopterus 
schreibersii) 

Schreibers' Bent-

winged Bat 

+ + + 

3.  ევროპული 

წვეტყურა 

მღამიობი 
(Myotis blythii) 

Lesser Mouse-

eared bat 

+  + 

4.  დაუბენტონის 

ღამურა 
(Myotis 
daubentonii) 

Daubenton's Bat +   

5.  სამფერი 

მღამიობი 
(Myotis 
emarginatus 

Geoffroy's Bat +   

6.  მღამიობი 
(Myotis sp) 

Mouse-eared bat +   

7.  მეღამურა 

(Nyctalus 
leisleri) 

Leisler's Bat +   
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8.  მეღამურა 
(Nyctalus 
noctule) 

Noctule +   

9.  ჯუჯა ღამორი 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Common 

Pipistrelle Bat 

+   

10.  პაწია ღამორი 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Soprano 

Pipistrelle 

+   

11.  რუხი ყურა 
(Plecotus 
auratus) 

Brown Big-eared 

Bat 

+   

12.  სამხრეთული 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
Euryale) 

Mediterranean 

Horshoe bat 

+ + +/GRL 

13.  ბლაზის 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
blasii) 

Blasius’s Horshoe 

bat 

+  + 

14.  დიდი 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
ferrumequinum
) 

Greater Horshoe 

bat 

+  + 

15.  მცირე 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Lesser Horshoe bat +  + 

 

საერთო ჯამში, 2006 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში დაფიქსირდა 15 სახეობა - ამ სახეობებიდან 

ორი შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში, ხოლო შვიდი სახეობა  ზურმუხტის ქსელისთვის არის 

პრიორიტეტული. 

გარდა ამისა, შედარებით დიდი კოლონიები იქნა გამოვლენილი შემდეგ გამოქვაბულებში: 

2006 წლის ნოემბერში, სამხრეთული ცხვირნალა (Rhinolophus euryale) კოლონია 40-50 ზე მეტი 

ნიმუშით და ჩვეულებრივი ფრთაგრძელის (Miniopterus schreibersii) კოლონია 400-450 ზე მეტი 

ნიმუშით დაფიქსირდა გოგოლეთის მღვიმეში. 

2006 წლის ნოემბერში, ჩვეულებრივი ფრთაგრძელის (Miniopterus schreibersii) ზამთრის კოლონია 

2,500-ზე მეტი ნიმუშით, ხოლო 2017 წლის მარტში, ჩვეულებრივი ფრთაგრძელის (Miniopterus 

schreibersii) ზამთრის კოლონია, 1000-ზე მეტი ნიმუშით, აღრიცხულ იქნა საკიშორეს გამოქვაბულში. 

 პრიორიტეტული სახეობები 

• მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros) - ყველაზე პატარა ევროპული ცხვირნალა 

ხელფრთიანია, რომლის გაშლილი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 190-254 მმ-ია. მას 

ყავისფერი ბეწვი აქვს. ძირითადად ცხოვრობს მიწისქვეშა ადგილებში. ეს სახეობა შედის 

„ევროპული ხელფრთიანების პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური 

ცხოველების მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური 
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ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს სახეობა 

გვხვდება საქართველოში ზღვის დონიდან 2,400 მეტრამდე. 

• დიდი ცხვირნალა (Rhinolophus ferrumequinum) - საქართველოში მცხოვრები რინოლოფუსის 

გვარის ზომით ყველაზე დიდი წარმომადგენელია. გაშლილი ფრთების სიგრძე არის 330-400 

მმ და ფერი მერყეობს ნაცრისფერიდან ნაცრისფერ-ყავისფერამდე. ძირითადად ბინადრობს  

მიწისქვეშა ადგილებში. სამშობიარო კოლონიებს 1000 – მდე ინდივიდი ქმნის, მაგრამ 

ძირითადად კოლონიებში დაახლოებით 200 ინდივიდი ერთიანდება. ეს სახეობა შედის 

„ევროპული ხელფრთიანების პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური 

ცხოველების მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური 

ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს სახეობა 

საქართველოში გვხვდება ზღვის დონიდან 1,600-1,800 მ სიმაღლეზე საქართველოში. 

• სამხრეთული ცხვირნალა (Rhinolophus euryale) - ეს არის საშუალო ზომის ცხვირნალა 

ხელფრთიანი, რომლის გაშლილი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 300-320 მმ-ია. ფერი 

მერყეობს ნაცრისფერიდან წითელ-ყავისფერამდე. ძირითადად ცხოვრობს მიწისქვეშა 

ადგილებში. ეს სახეობა შედის საქართველოს წითელ ნუსხაში და „ევროპული 

ხელფრთიანების  პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური ცხოველების 

მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური ბუნებისა და 

ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს სახეობა გვხვდება 

ზღვის დონიდან 1250 მეტრამდე. 

• ბლაზის ცხვირნალა (Rhinolophus blasii) - საშუალო ზომის ხელფრთიანია, რომლის გაშლილი 

ფრთების სიგრძე დაახლოებით 270-310 მმ-ია. ფერი მერყეობს ნაცრისფერიდან წითელ-

ყავისფერამდე. ძირითადად ცხოვრობს მიწისქვეშა ადგილებში. ეს სახეობა შედის „ევროპული 

ხელფრთიანების პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური ცხოველების 

მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური ბუნებისა და 

ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს სახეობა გვხვდება 1.250 

მ-მდე ზღვის დონიდან საქართველოში. 

• ევროპული მაჩქათელა (Barbastella barbastellus) - საშუალო ზომის ხელფრთიანი, რომლის 

გაშლილი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 245-280 მმ-ია. ღამურას აქვს შავი ბეწვი, ასევე მუქი 

სახე და ფრთის აპკი. აღნიშნული სახეობა ბინადრობს ტყისპირა ტერირტორიებზე და 

საზაფხულო ქანდარისთვის ხის ბზარებს იყენებს. ზამთრის პერიოდში, ურჩევნიათ 

გამოქვაბულებში კლდეში ნაკვეთი ქანდარები. ეს სახეობა შედის საქართველოს წითელ 

ნუსხაში და „ევროპული ხელფრთიანების  პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, 

ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული 

ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს 

სახეობა გვხვდება საქართველოში ზღვის დონიდან 1800 მეტრამდე. 

• ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii) – Myoti-ის გვარის საკმაოდ დიდი 

წარმომადგენელია საქართველოში, რომლის ფრთის შლის სიგრძე 380-400 მმ-ია და 

დაფარულია ყავისფერ-ნაცრისფერი დორსალური ბეწვით. ძირითადად ცხოვრობს 

მიწისქვეშა ადგილებში. ეს სახეობა შედის საქართველოს წითელ ნუსხაში და „ევროპული 

ხელფრთიანების პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური ცხოველების 

მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური ბუნებისა და 

ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს სახეობა გვხვდება 

საქართველოში ზღვის დონიდან 2400 მეტრამდე. 

• სამფერი მღამიობი (Myotis emarginatus) - მცირე ზომის ხელფრთიანია, რომელის გაშლილი 

ფრთების სიგრძე 220-250 მმ-ია. მკვრივი დორსალური ბეწვი წარმოდგენილია სამ ფერში: 
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ნაცრისფერი, ჟანგისებრი ყავისფერი და წითელი, ხოლო ყვითელი და ნაცრისფერი გვხვდება 

მისი მუცლის შეფერილობაში. ძირითადად ბინადრობს მიწისქვეშა ადგილებში. ეს სახეობა 

შედის საქართველოს წითელ ნუსხაში და „ევროპული ხელფრთიანების  პოპულაციის 

კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების 

კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის 

შესახებ კონვენციის დანართებში. აღნიშნული სახეობა გვხვდება ზღვის დონიდან 2000 მ-მდე. 

• ბეხშტეინის მღამიობი (Myotis bechsteinii) - საშუალო ზომის ხელფრთიანია, გაშლილი 

ფრთების სიგრძით 250-300 მმ. მას აქვს მოწითალო ყავისფერი დორსალური ბეწვი და გრძელი 

ყურები. სახეობა ბინადრობს ფოთლოვან ტყეებში (წიფელი და მუხა) და ცნობილია, რომ 

ცხოვრობს არამარტო ხეების ხვრელებსა და ხის ტოტებზე, არამედ მიწისქვეშეთშიც. ეს 

სახეობა შედის საქართველოს წითელ ნუსხაში და „ევროპული ხელფრთიანების  პოპულაციის 

კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების 

კონსერვაციის შესახებ და ევროპული ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის 

შესახებ კონვენციის დანართებში. აღნიშნული სახეობა გვხვდება ზღვის დონიდან 1200 მ-მდე. 

• ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი (Miniopterus schreibersii) - ეს არის საშუალო ზომის 

ხელფრთიანი, გაშლილი ფრთების სიგრძით 300-350 მმ, მუქი ნაცრისფერიდან ნაცრისფერ-

ყავისფერი დორსალური ბეწვით. ძირითადად ცხოვრობს მიწისქვეშა ადგილებში. ეს სახეობა 

შედის „ევროპული ხელფრთიანების პოპულაციის კონსერვაციის შესახებ“ შეთანხმების, 

ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების კონსერვაციის შესახებ და ევროპული 

ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციის დანართებში. ეს 

სახეობა გვხვდება ზღვის დონიდან 2000 მ-მდე. 

 

 

2.4 ფრინველები 

ფრინველების შემთხვევაში, ტიპიური პალეარქტიკული ელემენტები გვხვდება მცირე აზიისადა 

კავკასიის ტაქსონომიური წარმომადგენლების გვერდით, როგოროებიცაა, შავთავა ხეცოცია და 

კავკასიური როჭო. ტრანსექტებით კვლევა განხორციელდა ფრინველების შესწავლისას. ეს არის 

მარტივი მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ფრინველების დათვლის ერთიან გზას მცირე დროის 

განმავლობაში და ფართო ტერიტორიებზე. 

ტრანსექტის მეთოდი ერთ-ერთია ინ მეთოდებიდან, რომლის გამოყენებისას მარტივად 

შესაძლებელია ფრინველების გავრცელების არეალის დადგენა. ასევე აქტიურად გამოიყენება 

პოპულაციის რიცხოვნობის შეფასების დროს, რომელისთვისაც პირველ რიგში გროვდება 

პირვანდელი საველე მონაცემები და შემდგომ ხდება მათი დამუშვება. საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სამომავლო (განმეორებითი) კვლევების დროს მოხდეს, უკვე 

გაკეთებული კვლევისა და პროტოკოლის ზედმიწევნით შესრულება, რათა მოხდეს ცვლილებების 

შედარება და შეფასება. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება აგრეთვე შეიძლება ფრინველთა 

პოპულაციებში სეზონური და წლიური რყევების შესასწავლად.  
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ტრანსექტის მეთოდის მთავარი ფორმულა, სადაც D არის რიცხვი ორგანიზმების თითოეულ ზონაში, 

Z არის რიცხვი მკვლევარებსა და ცოცხალ ორგანიზმებს შორის ერთიანი მანძილის, R არის ეფექტური 

რადიუსი ორგანიზმებს შორის, U არის საშუალო სიჩქარე ორგანიზმებში და W მკვლევარების 

რაოდენობა. 

ტრანსექტის პროტოკოლი 

კვლევა: საველე ინფორმაციის შეგროვებამდე, ხდება ტერიტორიის სატელიტური ფოტოებით 

შესწავლა და მათზე 1 კმ კვადრატების მოხაზვა, რის შემდეგადაც პროგრამა შემთხვევითობის 

პრინციპით არჩევს საპროექტო კვადრატებს, რომელზედაც ინიშნება A (დასაწყისი) და B 

(დასასრული) წერტილები, კვლევის სწორად ჩასატარებლად აუცილებელია საველე მკვლევარები 

მიჰყვნენ პროგრამის მიერ შერჩეული კვადრატებზე მოძრაობას.  

 

ტრანსექტზე მოძრაობისას საველე მკვლევარებმა აუცილებელია გაითვალისწინონ შემდეგი 

დეტალები: დაწყების წერტილიდან - დასრულების წერტილი მდებარეობს 1 კმ–ში, რისთვისაც მათ 

უნდა იმოძრაონ დაახლოებით 1.5 - 2 კმ/სთ სიჩქარით. 30–60 წუთის შემდეგ აუცილებელია მოხდეს 

ტრანსექტის დასრულება და სხვა ტრანსექტის დაწყება, აუცილებელია, საველე მკვლევარებმა 

ფრინველების დათვლა მოახდინონ სამოძრაო ზოლზე და ასევე ზოლის გვერდებზე, არაუმეტეს 20 

მეტრი მარჯვნივ და 20 მეტრი მარცხნივ. 

                                                                      

 

დრო და თვლა: ტრანსექტულ მარშრუტზე მოძრაობა ხდება მხოლოდ დილით 08:00 დან 12:00 მდე 

და საღამოს 16:00 დან 18:30 მდე. 

თვლის დაწყება: აუცილებელია, თვლის დაწყებამდე და თვლის დაწყების დროს საველე 

მკვლევარები იყვნენ ჩუმად. A დაწყების წერტილზე მისვლისთანავე, მკვლევარებმა უნდა 

მოამზადონ ყველა დაკვირვებისთვის საჭირო აღჭურვილება, მოახდინონ ტრანსექტის ფურცლის 

შევსება და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყონ მოძრაობა. 

 

საველე ფურცლის შევსება და აუცილებელი გამოსაყენებელი ტერმინები 

წინ გადაფრენა fly through (FT): ყველა ფრინველი, რომელიც კვეთს ტრანსექტულ ზოლს, დაფრინავს 

იმაზე დაბლა ვიდრე არსებულ ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი შენობა-ნაგებობა ან ხე, არ ჯდება 

არაფერზე, აუცილებელია საველე ფურცელში ჩაიწეროს როგორც FT. 

https://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%203&document_soid=UW164&document_version=47448
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თავზე გადაფრენა fly-overs (FO): ყველა ფრინველი, რომელიც გადაიფრენს ტრანსექტულ ზოლს და 

დაფრინავს იმაზე მაღლა, ვიდრე არსებულ ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი შენობა ნაგებობა ან ხე, 

აუცილებელია საველე ფურცელში ჩაიწეროს როგორც FO.  

ფრინველების დათვლა ტრანსექტული მარშრუტის ზონის გარეთ: იმ შემთხვევაში, თუ ფრინველი 

არის დაახლოებითი (წარმოსახვითი) ტრანსექტული ზონის გარეთ არაუმეტეს 20 მეტრისა, ხდება 

მისი ჩაწერე საველე ფურცელში შესაბამისი გრაფაში. 

არაიდენტიფიცირებული ფრინველი: საველე კვლევის დროს, მოძრაობისას, ხანდახან ხდება 

ფრინველების უეცარი აფრენა, რა დროსაც შესაძლებელია მკვლევარმა ვერ მიაქციოს ყურადღება 

ფრინველებისათვის დამახასიათებელ იმ ნიშნებს, რომლებიც  ფრინველის იდენტიფიკაციისათვის 

საჭიროა. ამიტომ, ცალკე კომენტარის სახით უნდა იქნას მიწერილი ის დეტალები, რომლის აღქმაც 

მოესწრო ფრინველის გაფრენისას. იმ შემთხვევაში, თუ საერთოდ ვერ მოხდა დეტალების გარჩევა 

უბრალოდ ამოღებული იქნას სიიდან. 

ამინდი: ტრანსექტზე მოძრაობა უნდა მოხდეს კარგ ამინდში. დაუშვებელია ტრანსექტზე მოძრაობა 

წვიმიან ამინდში, ასევე ღრუბლის დაფარვა ცაზე არ უნდა აღემატებოდეს 50%–ს. 

ჩაცმულობა და ფერები: ტრანსექტზე მოძრაობისას აუცილებელია მკვლევარები იყვნენ ჩაცმული 

არაფერადი, სადა ტანსაცმლით. 

ხელოვნული ხმა: დაუშვებელია ტრანსექტზე მოძრაობისას ყოველგვარი ხელოვნული ხმის 

გამოცემა, რომლებმაც შესაძლებელია მოახდინოს ფრინველის მოზიდვა. 
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საველე ფურცლის მაგალითი:  

თარიღი: 4/8/2019 ტრანსექტის კოდი: TAAMG-MH1 

ამინდი (ქარის სიჩქარე მიმართულება, ტემპერატურა, ღრუბლის საფარი %): 5კმ/წ, 22C, 

უღრუბლო ცა. 

მკვლევარების სახელი გვარი:  

დაწყების დრო: 
ჰაბიტატი: 

დასრულების დრო:  
  სიმაღლე: 

სახეობა რაოდენობა FT FO Outside 

       

  
      

  
     

 
       

          

          

          

დამატებითი კომენტარი:  

 

 

შედეგები 

რაჭის მაღალმთიანეთი გამოირჩევა კავკასიური ენდემიზმით, პირდაპირი დაკვირვების დროს 

დაფიქსირდა უამრავი კავკასიური შურთხი, კავკასიური როჭო, დიდი კოჭობა და წითელმუცელა 

ბოლოცეცხლა. გარდა ამისა, მე – 6 რეზოლუციიდან და დანართი II– დან შემდეგი სახეობები 

დაფიქსირდა ტრანსექტების კვლევის დროს: 

ბატკანძერი (Gypaetus barbatus) - კავკასია ბატკანძერის ერთ-ერთი მთავარი საბინადრო არეალია. 

ჩვენი კვლევის ფარგლებში, რაჭა 1-ში ჩვენ დავაფიქსირეთ 3 ზრდასრული ინდივიდი, 

ამავდროულად ერთი ახალგაზრდა ფრინველი რაჭა 2-ში. როგორც ჩანს, ორივე საიტზე ფიქსირდება 

აღნიშნული სახეობის ბუდეები.  

მთის არწივი (Aquila chrysaetos) - რაჭა 1-ში დაფიქსირდა მთის არწივების წყვილი სამჯერ. კიდევ 

ერთი წყვლი დაფიქსირდა რაჭა 2-ში, შესაძლოა იგივე წყვილი ყოფილიყო.  

ჩვეულებრივი შავარდენი (Falco peregrinus) - დაახლოებით 6 ინდივიდი დაფიქსირა რაჭა 1-ის 

ტერიტორიაზე, როგორც ჩანს საკმაოდ გავრცელებული სახეობაა.  
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ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo) - რეგიონში საკმაოდ გავრცელებული სახეობაა 500 დან 2850 

მეტრამდე ზღვის დონიდან. ჩვენი კვლევის ფარგლებშ დაფიქსირდა 3 ჯერ რაჭა 1-ში.  

ბუკიოტი (Aegolius funereus) - რაჭის ტყეებში ფართოდაა გავრცელებული და ძირითადად არყნარ 

ტყეებს ირჩევს საბინადროდ.  

თეთრზურგა კოდალა (Dendrocopos leucotos) - რაჭა 1-ში დაფიქსირდა ერთხელ. როგორც ჩანს, ირჩევს 

მაღალ ტყეებს.  

შავი კოდალა (Dryocopus martius) - ფართოდაა გავრცელებული რაჭის ტყიან ადგილებში. 

სავარაუდოდ, რაჭა 1-ის ტერიტორიაზე არ ბინადრობს, წესით გავრცელებული იქნება რაჭა 2-ის 

ტყიან მდელოებზე.  

მცირე წივწივა (Periparus ater) - ეს სახეობა რაჭაში ზღვის დონიდან 1000-2200 მეტრზე ბინადრობს, 

ისეთ ტყეებში სადაც გავრცელებულია ნაძვი, რცხილა და წიფელი.  

ჩიტბატონა (Carduelis carduelis) - ძალიან გავრცელებული ფრინველია სოფლების შემოგარენში და 

შაორის თივის მდელოებთან, როგორც წესი დიდ გუნდებად დაფრინავდნენ. 

ჩეულებრივი მწვანულა (Chloris chloris) - რაჭაში ეს ფრინველი ძალზე გავრცელებულია და თითქმის 

ყველგან გვხვდება. 

ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (Ficedula semitorquata) - საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული 

რცხილნარ და წიფლნარ ტყეებში.  

ჩვეულებრივი ღაჟო (Lanius collurio) - აღნიშნული სახეობა საკმაოდ გავრცელებულია მთლიანი 

კავკასიის ეკორეგიონში და რაჭაში მათი ნახვა თავისუფლად შესაძლებელია ღია ტყეებსა და 

მდელოებზე, სადაც მრავლადაა ეკლიანი ბუჩქნარები. 

 

2.5 ჰერპეტოფაუნა 

2.5.1 ამფიბიები 

სავარცხლიანი ტრიტონის (Triturus karelinii) - ნახვა ვერ მოხერხდა რაჭა 1-ის და რაჭა 2-ის ალპურ 

ტბორებში, აღნიშნული აუზები მცირე ზომის გამო, ზამთრის განმავლობაში მთლიანად იყინება. 

შესაბამისად, ლარვას არ აქვს საკმარისი დრო რომ მეტამორფოზი დაასრულოს, რომელსაც როგორც 

წესი, ამ სიმაღლეზე და ბუნებრივ პირობებში 2 წელი სჭირდება.   

2.5.2 რეპტილიები 

კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) - ჩვენი კვლევის დროს, რაჭა 1 და 2-ში აღნიშნული სახეობა 

არ გვინახავს. როგორც ჩანს, ჰაბიტატი მისთვის შეუფერებელია. თბილ დღეებში, კლდის 

შვერილებზე, დარევსკაიას გვარის რამდენიმე წარმომადგენელი ვნახეთ. 
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სურ. 19: მამრი ხვლიკი თბება მზეზე 

2.6 უხერხემლო ცხოველები 

აღნიშნული საკვლევი არეალი, რაჭა 1 და რაჭა 2, მოიცავს უხერხემლოების სახეობების 

მრავალფეროვნებას. ზღვის დონიდან მაღალი მდებარეობის გამო, არ დაფიქსირებულა სამიზნე 

სახეობები, რადგან ჰაბიტატები მათთვის შეუსაბამოა. ჰაბიტატები შესაბამისია 

ნემსიყლაპიებისთვის, თუმცა ტბორებში წყლის გაყინვის გამო, მათი ლარვა ცვლილებას და 

ჩამოყალიბებას ვერ ასწრებს.  რეალური ღირებულება რჩება უხერხემლოთა უზარმაზარ 

მრავალფეროვნებაში, რომლებიც ადაპტირებულია მაღალ სიმაღლეებზე. 

 

3 დასკვნები 

 

ორივე საიტი ბერნის კონვენციის პრიორიტეტული ჰაბიტატებისა და სახეობების მნიშვნელოვანი 

ნაწილის გამაერთიანებელია, რაც აღსანიშნავია როგორც მათი მრავალფეროვნებით, ასევე  

კონსერვაციის სტატუსით. რაჭა 1, გარშემორტყმულია უკვე დამტკიცებული ზურმუხტის ქსელის 

ზონით, ასრულებს დიდი კავკასიონის ზურმუხტის ქსელს რეგიონის ამ ნაწილში და არის 

მნიშვნელოვანი ტერიტორია მურა დათვების საკვების მოპოვებისთვის: კენკროვანების, ბალახების 

და პატარა ცხოველების სიმდიდრის წყალობით. ამასთან, ორივე რაჭა 1 და 2 განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია პრიორიტეტული ფრინველებისთვის, ისეთებისთვის როგორიცაა ბატკანძერი და 

მთის არწივი, ასევე კავკასიური ენდემებისთვის, როგორებიცაა კავკასიური შურთხი, კავკასიური 

როჭო, დიდი კოჭობა ან წითელმუცელა ბოლოცეცხლა. 

 

3.1 მტაცებელი ცხოველების კონფლიქტი და ბრაკონიერობა 
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კვლევის დროს მტაცებელი-ადამიანის კონფლიქტის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა და ჩვენი 

კვლევითი ჯგუფიც შეესწრო. როგორც ადრე აღვნიშნეთ, მგლებმა მოინადირეს ზრდასრული ძროხა 

შაორის წყალსაცავის მახლობლად და დათვებმა სიმინდის შესაჭმელად, სულ მცირე 5 შემოჭრა 

განახორციელეს სოფელ ხოტევში (რაჭა 4). მსგავსი ფაქტების აღწერა ხდება მოსახლეობის მიერ 

სოფელ თხმორშიც (რაჭა 3) და როგორც ჩანს, სხვა სოფლებშიც იგივე მდგომარეობაა. შეჭრის მაღალი 

კონცენტრაცია ძირითადად სექტემბერშია, სიმინდის მოსავლის გამო.  

ამასთან, მათი შემოგარენში შეგროვილი მონაცემების მიხედვით, რაჭა 1 და რაჭა 2 აშკარად ნაკლებ 

ზეწოლას განიცდიან ბრაკონიერობისგან რეგიონის სხვა ადგილებთან შედარებით. დიდი 

კავკასიონის ახლომდებარე მთავარი ჯაჭვი ბევრად უფრო პოპულარულ ადგილს ქმნის 

ბრაკონიერებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს შემდგომი კვლევები ორ ადგილზე, 

რათა უკეთესად იქნას გაგებული მტაცებელი ცხოველების ტენდენციები, ასევე ის თუ რამდენ 

გავლენას ახდენს ფერმერებთან კონფლიქტი და ბრაკონიერობა მათი პოპულაციის ტენდენციებზე. 

 

3.2 სხვა საკითხები 

 

ოკუპირებული ტერიტორია - რაჭა 2-ის საქმე 

 

მკაცრად პრაქტიკული თვალსაზრისით, გათვალისწინებულ უნდა იქნას რაჭა 2-ის 

განსაკუთრებული მდგომარეობა. ამჟამად საქართველოს ადმინისტრაციის კონტროლს 

ექვემდებარება მხოლოდ 2,300 ჰექტარი, ხოლო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს 24,304 

ჰექტარი. ეს ნიშნავს, რომ რაჭა 2-ის 91.35% -ის მართვა შეუძლებელია ბერნის კონვენციისა და 

ზურმუხტის ქსელის რეზოლუციების, მიზნების და სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. 

ჩვენ გთავაზობთ, რომ მოახდინოთ რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის ფარგლებში ახალი ადგილის 

ნომინაცია, როგორც რაჭა 2-სთვის ახალი ადგილის დამატების მიზნით, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნას პრიორიტეტული ჰაბიტატებისა და სახეობების სათანადო დაცვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ექსპერტთა ჯგუფი 

ნათია ჯავახიშვილი-კოორდინატორი 

დიეგო როდრიგესი-ჯგუფის ლიდერი 

ხატია ბასილაშვილი-კონსერვაციული კვლევების ხელმძღვანელი 

ზურა გურგენიძე-ფრინველებისა და ძუძუმწოვრების ექსპერტი 

ასლან ბოლქვაძე-ფრინველების ექსპერტი 

იოსებ ნატრაძე-ხელფრთიანების ექსპერტი 

ბობ ვანდენდერიში-ხელფრთიანების ექსპერტი 

ლუკა ქოქიაშვილი-GIS და სტატისტიკის ექსპერტი 

გიორგი იანქოშვილი-ამფიბიებისა და რეპტილიების ექსპერტი 
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დანართები 
 

დანართი #1: საკვლევ ადგილებში აღმოჩენილი საკვანძო სახეობების ჩამონათვალი. 
 

 

კოდი სახეობა რაჭა 1 რაჭა 2 

ძუძუმწოვრები 

1303 Rhinolophus hipposideros x x 

1304 Rhinolophus ferrumequinum x x 

1305 Rhinolophus euryale x x 

1306 Rhinolophus blasii x x 

1307 Myotis blythii x x 

1308 Barbastella barbastellus x x 

1321 Myotis emarginatus x x 

1310 Miniopterus schreibersii x x 

1314 Myotis daubentonii  x x 

1321 Myotis emarginatus x x 

1331 Nyctalus leisleri x x 

1312 Nyctalus noctula x x 

1309 Pipistrellus pipistrellus x x 

1326 Plecotus auritus x x 

1352 Canis lupus x x 

1354 Ursus arctos x x 

1355 Lutra lutra  x 

1361 Lynx lynx  x 

რეპტილიები და ამფიბიები 

1171 Triturus karelinii  x 

2008 Vipera kaznakovii x x 

მწერები 

1042 Leucorrhinia pectoralis x   x 

1060 Lycaena dispar x x 

1078 Callimorpha quadripunctaria x   x 

1087 Rosalia alpina x x 

მცენარეები 

1939 Agrimonia pilosa x x 
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დანართი #2: საკვლევი არეა  
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დანართი #3: რეზოლუცია 4 ჰაბიტატების გავრცელების რუკები  
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Appendix #4: Distribution map of Resolution #6 species present in alpine habitats of Ratcha 1 and 2 
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მგელი და დათვი დიდ კავკასიონზე ფართოდაა გავრცელებული, რუკაზე აღნიშნული მტაცებლების არეალი 

ექსტრაპოლირებულია 

 

 
Accipiter gentilis-ის გავრცელება 
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Buteo buteo-ს გავრცელება 

 

 
Aegolius funereus-ის გავრცელება 
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Appendix #6: დანართი #6: რეზოლუცია # 6-ის ფრინველები რაჭა 1 (GE0000011) და რაჭა 2 

(GE0000040) 

 

# კოდი სახეობა 
1. A402 Accipiter brevipes 

2. A085 Accipiter gentilis 

3. A324 Aegithalos caudatus 

4. A223 Aegolius funereus 

5. A079 Aegypius monachus 

6. A091 Aquila chrysaetos 

7. A222 Asio flammeus 

8. A215 Bubo bubo 

9. A087 Buteo buteo 

10. A224 Caprimulgus europaeus 

11. A363 Carduelis chloris 

12. A334 Certhia familiaris 

13. A080 Circaetus gallicus 

14. A081 Circus aeruginosus 

15. A082 Circus cyaneus 

16. A083 Circus macrourus 

17. A084 Circus pygargus 

18. A208 Columba palumbus 

19. A231 Coracias garrulus 

20. A350 Corvus corax 

21. A349 Corvus corone 

22. A113 Coturnix coturnix 

23. A212 Cuculus canorus 

24. A236 Dryocopus martius 

25. A379 Emberiza hortulana 

26. A098 Falco columbarius 

27. A103 Falco peregrinus 

28. A321 Ficedula albicollis 

29. A320 Ficedula parva 

30. A442 Ficedula semitorquata 

31. A076 Gypaetus barbatus 

32. A092 Hieraaetus pennatus 

33. A338 Lanius collurio 

34. A246 Lullula arborea 

35. A272 Luscinia svecica 

36. A230 Merops apiaster 

37. A073 Milvus migrans 

38. A077 Neophron percnopterus 

39. A328 Parus ater 

40. A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 

41. A307 Sylvia nisoria 

42. A283 Turdus merula 
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43. A285 Turdus philomelos 

44. A287 Turdus viscivorus 
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დანართი #6 ფოტოები 

 

 
ალპური მდელოები რაჭა 1 

 

 
მთის ნაკადულები რაჭა 1 
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მდელოები და ტყის ზედა ზღვარი რაჭა 1-ში 

 

 
მთავარი ჰაბიტატი, თბილი ექსპოზიციის მჟავე ნაშალები, რაჭა 1 
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რაჭა 1-ის დასავლეთი შემოსაზღვრულია წიფლნარი ტყით 
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რაჭა 2-ის ალპური ჰაბიტატები 

 
მცირე ზომის მყინვარები ჯერ კიდევ წარმოდგენილია რაჭა 1-ში 
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რაჭა 2-ის მწვერვალები, მთის მდელოები და კლდოვანი ადგილები 
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რაჭა 1 და რაჭა 2 პოპულარულია ლაშქრობის მოყვარულებისათვის, რომლებიც შესანიშნავად მარკირებულია 
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დათვის ექსკრემენტი რაჭა 2-ში 
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