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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 3 (GE0000041)  და რაჭა 4 

(GE0000042). 

 

ორივე საიტი დიდ კავკასიონზე მდებარეობს. რაჭა 3 მიეკუთვნება შავი ზღვის ბიორეგიონს, 

ხოლო რაჭა 4 მდებარეობს ალპურსა (36%) და შავი ზღვის (64%) ბიორეგინებს შორის. (რაჭა 

4, არსებულ სტანდარტულ ფორმებში შეცდომით მიკუთვნებული იყო მხოლოდ ალპურ 

რეგიონს). 

 

კვლევის მთავარი მიზანია, აღნიშნული ორი საიტისათვის სამეცნიერო მონაცემების 

შეგროვება და შესაბამისი სტანდარტულ მონაცემთა ფორმების (SDF) შევსება. პროექტის 

ტექნიკური დავალების თანახმად, განსახორციელები აქტივობები გულისხმობს: 

 

- რაჭა 3 - ის და რაჭა 4 - ის შესახებ არსებული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი. 

 

- სამიზნე ტერიტორიებზე საველე კვლევების ჩატარება, #4 რეზოლუციაში 

არსებული სახეობებისა და ჰაბიტატების არსებობის დადასტურების შესახებ, 

გადაშენების წინაშე მყოფი ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ, რომლებიც 

საჭიროებენ სპეციფიურ კონსერვაციულ ღონისძიებებს. ასევე მეექვსე 

რეზოლუციაში ჩამოთვლილი სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ ჰაბიტატების 

კონსერვაციის სპეციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მიღებულია ბერნის 

კონვენციის მიერ.  

 

- არჩეული სახეობებისა და ჰაბიტატებისათვის გავრცელების რუკების შემუშავება, 

გეოგრაფიული ინფორმაციის სისტემის ფორმატში (GIS), რომელიც შესაბამისობაში 

იქნება ბერნის კონვენციის სტანდარტთან.  

 

- სტანდარტული ფორმების განახლება რაჭა 3 და რაჭა 4 - ის შესახებ. 

 

- რაჭა 3 და რაჭა 4 -ის საზღვრების დაზუსტება და რუკების შექმნა. 
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1. საკვლევი ტერიტორიის აღწერა 

 

სამიზნე ტერიტორიები ეკუთვნის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს. რაჭა 3 და 4 სიგრძეზე 

ვრცელდება დიდი კავკასიონის მთისწინეთში, როგორც რაჭის ქედის ნაწილი, სიმაღლეები 

უმეტესად 2 000 მეტრზე მდებარეობს. ლანდშაფტზე დომინირებს წიწვოვანი და 

ფოთლოვანი ტყეები კარსტულ წარმონაქმნებთან ერთად. 

რაჭა 3 იწყება შარაულას ხეობაში, სოფელ გოგოლეთთან ახლოს და გადის რაჭის ქედის 

აღმოსავლეთით, შაორის წყალსაცავამდე.  

 

რაჭა 4 მოიცავს ტერიტორიებს შაორის წყალსაცავიდან და სხარტალის გორაკებიდან -

კვეშელებისა და წაღის გავლით, სოფლებამდე მრავალძალი და უშოლტა. ორივე ადგილას, 

ზედა ზღვარზე დომინირებს რბილი და მთიანი რელიეფი, რომელიც კირქვის მასივზე 

ვითარდება, როგორც არარეგულარული პლატო, ვერტიკალური კლდეები ხშირად 

მკვეთრად მიგვანიშნებენ მაღალმთიანის ზედა ზღვარზე. 
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სურ. 1: რაჭა 3 და 4 ლიმიტები ხშირად განისაზღვრება კარსტული კლდეებით, ფოტო რაჭა 4 სამხრეთ ზღვარზე. 

 

1.1 გეოლოგია 

 

რაჭა 3 და 4 მთლიანად კირქვიანი ქანებითაა წარმოქმნილი, დანალექი ან 

მეტამორფიზაციის სხვადასხვა ხარისხით, უზარმაზარი კარსტული ტერიტორიებით, 

რომლებიც ხსნიან მღვიმეების, ორმოების, დანაძირების, ნაპრალების, ხეობებისა და 

კლდეების სიჭარბეს. 
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სურ. 2: კარსტი რაჭის ქედზე „საწალიკე“, რაჭა 4-ში 

 

 

1.2 კლიმატი 

 

რეგიონის კლიმატი ზომიერი და ნოტიოა, საშუალო წვიმა ამბროლაურში 1042 მმ-ია, 

რომელიც თანაბრად ნაწილდება მთელი წლის განმავლობაში. ყველაზე უხვი ნალექი 

დეკემბერსა (108 მმ) და ივნისში (104 მმ) მოდის, ყველაზე ნაკლები მარტსა ( 75 მმ) და 

აგვისტოში (76 მმ). ოქტომბრიდან / ნოემბრიდან ნალექი თოვლის სახით მოდის, რომელიც 

1-დან 4 მეტრამდე სიმაღლის თოვლის საფარად აკუმულირდება, ეს დამოკიდებულია იმ 

წლის ზამთარსა და ადგილმდებარეობის ზღვის დონიდან სიმაღლეზე. საშუალო 

ტემპერატურა 20ºC-ია ზაფხულში, ხოლო ზამთარში 0º. 

 

 

 

 

 

 

1.3 მთავარი სოციო-ეკონომიური აქტივობები 

 

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.   
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1.3.1 სოფლის მეურნეობა და საქონელი 

 

სოფლის მეურნეობის დონეზე გამოირჩევა ადგილობრივი ყურძნის ჯიშების 

მრავალფეროვნება, რომელებიც იზრდებიან ყველაზე თბილ ხეობებში და კომერციული 

გამოყენებისაა. რეგიონის დანარჩენი კულტურები, როგორც წესი, მიმართულია შიდა 

მოხმარებისთვის, მაგალითად, სიმინდი და ლობიო. რაც შეეხება პირუტყვს, ძროხა 

ჯერჯერობით მისი მთავარი შემადგენელი ნაწილია, რომელსაც მინიმუმ ერთი 

კომერციული გამოყენება აქვს და მათი კვება როტაციულ ძოვებით ხორციელდება რაჭა 4-

ში (სოფელ მრავალძალთან ახლოს). მცირე საოჯახო ფერმები ძირითადად რძის 

პროდუქტებს ჰყიდიან. ადგილობრივი პირუტყვი, ძროხების გარდა,  ღორებსა და 

ცხენებსაც მოიცავს. 

 

1.3.2 ნაძვის გირჩები და სოკოები 

 
ტყის რეურსებს შორის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ექსპორტისათვის კავკასიური 

სოჭის (Abies nordmanniana) გირჩების მოკრეფა, რომელიც ძირითადად ცენტრალურ 

ევროპაში გადის გასაყიდად. ეს განახლებადი რესურსი შემოდგომაზე მნიშვნელოვანი 

შემოსავალი ხდება ადგილობრივებისათვის. გირჩების შეგროვების მაღალი მაჩვენებელი, 

როგორც ჩანს დიდ გავლენას არ ახდენს აღნიშნული სახეობის აღდგენის ხარისხზე, რაც 

ადვილად დასტურდება ტყის ნაკაფ ადგილებში ახალი ამონაყარების სიმრავლით.  

 

  
სურ. 3: გირჩების შეგროვების მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ჩანს დიდ გავლენას არ ახდენს აღნიშნული 

სახეობის აღდგენის ხარისხზე. 

 

ველური სოკოები კიდევ ერთი განახლებადი რესურსია, რომლის მოპოვებაც აქტიურად 

ხორციელდება ზაფხულის თვეების განმავლობაში, ძირითადი სახეობებია Chantharellus 
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spp. და Hydnum repandu, როგორც ყველაზე სასურველი საკვები. ეს სოკო გროვდება 

საოჯახო მოხმარებისთვის, ყოველგვარი კომერციული საქმიანობის გარეშე და დიდი 

მასშტაბით. ტყეში რჩება მაღალი ეკონომიკური ღირებულების სოკოები, ისეთები 

როგორებიცაა Craterellus cornucopioides და Boletus edulis.  

 

 

1.3.4 ეკოტურიზმი 

 

ზოგადად მომსახურების სექტორი და განსაკუთრებით  ეკოტურიზმი უკვე ეკონომიკური 

საქმიანობაა რეგიონში, რომელიც უდიდესი პროგრესით ვითარდება. იზრდება 

ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის სოფლის სახლების, ჰოსტელებისა და 

მცირე თავშესაფრების შეთავაზება. რაჭა 4-ის ფარგლებში შეგიძლიათ ნახოთ ამ ტიპის 

რამდენიმე დასარჩენი ადგილი, ასევე ალპური კაბინები, რომლებიც შაორის შემოგარენში 

მდებარეობს. სავარაუდოა, რომ ამ ტიპის საცხოვრებლების მშენებლობა კვლავაც 

გაგრძელდება მომდევნო წლებში. რაჭა 3-ისა და 4-ის სამომავლო მენეჯმენტის  გეგმამ 

უნდა გაითვალისწინოს მათ შესაძლო გავლენაზე. ეკოტურიზმის განვითარება, 

სავარაუდოდ ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსების უფრო დაფასებას. ადგილობრივ 

მოსახლეობას საშუალებას მისცემს შექმნან ისეთი საქმიანობა, რომელიც სწორად მართვის 

შემთხვევაში მხარს დაუჭერს და გააძლიერებს კონსერვაციული მიზნების მიღწევას.  

 

 

1.3.5 თევზაობა და ნადირობა 

 

ლეგალური თევზაობა ძირითადად კონცენტრირებულია შაორის წყალსაცავის 

მიდამოებში, რადგან მდინარეებში თევზი უმეტესად გამქრალია. რაც შეეხება ნადირობას, 

ძუძუმწოვრებზე ნადირობა ყველგან აკრძალულია და დაშვებულია მხოლოდ 

სამონადირეო მეურნეობებში.  

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 

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 

 
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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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. 

თევზჭერა  

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №423  დადგენილება „თევზჭერისა და 

თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე4“. 

თევზჭერა აკრძალულია:  

• ელექტროსადგურების მიმყვან და გასავალ არხებში; 

• კაშხლებთან და რაბებთან არაუხლოეს 500 მეტრისა;  

• კაშხლებთან არსებულ თევზსავალ არხებში. 

სამოყვარულო, სპორტული და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერა აკრძალულია 

შაორის წყალსაცავში 15 ნოემბრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით. დადგენილებით 

განსაზღვრულია ის სახეობები რომელთა ჭერაც აკრძალულია.  

აკრძალულია თევჭარა: 

• ნებისმიერი სახის ფეთქებადი და მომწამლავი ნივთიერებებით; 

• ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით და თვითნაკეთი ელექტრონული 

ხელსაწყოებით; 

• ცეცხლსასროლი იარაღებით; 

• შიდა წყალსატევებში დევნისა და ფრთხობის ხერხებით; 

• შიდა წყალსატევებშო; 

• ბადეებით; 

• წყალსატევების ჩახერგვით.  

 
2 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84040?publication=2 
3 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68 
4 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2187155?publication=9 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84040?publication=2
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2187155?publication=9
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საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №138 დადგენილება „თევზჭერის 

ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე5“. 

თევზჭერის ლიცენზიას არ ექვემდებარება: 

ა) შავ ზღვაში სანაპირო თევზჭერა; 

ბ) სამოყვარულო და სპორტული მიზნით თევზჭერა; 

გ) სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერა; 

დ) პალიასტომის ტბასა და ნათხარებში თევზჭერა; 

ე) თევზჭერის ლიცენზიატის მიერ სალიცენზიო ფართობში მოხვედრილ წყლის ობიექტში 

კონკრეტული სახეობის თევზის მოშენებისათვის სხვა არალიცენზირებულ შიდა 

წყალსატევში თევზის მწარმოებლების (სადედე ინდივიდების) მოპოვების მიზნით 

თევზჭერა. ამ სახის თევზჭერაზე ვრცელდება სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერის 

წესით დადგენილი მოთხოვნები. 

თევზჭერის ლიცენზიის გამცემი ორგანოა - გარემოს ეროვნული სააგენტო.  

ლიცენზიანტს ევალება სხვადასხვა პირობების შესრულება. მათ შორის, უზრუნველყოს 

წყალსატევში წყლის რაციონალური გამოყენება და იზრუნოს მისი ხარისხის 

შესანარჩუნებლად და აღსადგენად; დაიცვას წყალსარგებლობის დადგენილი წესები, 

ნორმები და რეჟიმი, არ დაუშვას თევზის მოხვედრა სამელიორაციო ან/და სხვა სისტემებში; 

უზრუნველყოს წყლის დაცვა დაბინძურების, დანაგვიანებისა და დაშრეტისაგან, წყლის 

რესურსებზე მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილება და მისი შედეგების ეფექტური 

ლიკვიდაცია. 

ნადირობისთვის და თევზაობისთვის გაიცემა სარგებლობის ლიცენზიები: 

ა) სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია. (სალიცენზიო მოსაკრებელი 

200 ლარი) 

ბ) თევზჭერის ლიცენზია. (სალიცენზიო მოსაკრებელი 200 ლარი).  

 

1.3.6 ხის ჭრა 

 

რაჭა 3 და 4-ში სულ მცირე ორი სამხერხაოა. ძირითადი მოპოვებული სახეობებია 

კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana ) და წიფელი (Fagus orientalis). საქართველოს 

მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს  №132 დადგენილება „ტყით სარგებლობის 

ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე6“ 

ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია  

 
5 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10312?publication=22 
6 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10312?publication=22
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68
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ლიცენზირებას არ ექვემდებარება სოციალური ჭრა7, სპეციალური და მიჩენის მიზნით 

ტყითსარგებლობა (მათ შორის, ამ ტერიტორიებზე სპეციალური ჭრების განხორციელება) 

და ტყითმოსარგებლისათვის გამოყოფილ ტყეკაფამდე მისასვლელი სატყეო-სამეურნეო 

გზის მშენებლობისას ხე‑ტყის ჭრა, ასევე წიაღით მოსარგებლისათვის სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიით გათვალისწინებულ ტერიტორიამდე მისასვლელი 

სატყეო-სამეურნეო გზის მშენებლობისას ხე-ტყის ჭრა8. ანუ მოსახლეობა პირადი 

სარგებლობისთვის ლიცენზიის გარეშე მოიპოვებს ხე-ტყეს.  ეროვნულ სატყეო სააგენტოს 

მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სოციალური ჭრა 

ხორციელდება არაკომერციული მიზნით, მხოლოდ მოსახლეობის სათბობი შეშით 

უზრუნველყოფისათვის9. 

ხე-ტყის დამზადების, სამონადირეო მეურნეობის და თევზჭერის ლიცენზიების გამცემი 

ადმინისტრაციული ორგანო არის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გარემოს ეროვნული სააგენტო.  

 

 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას 

შემდეგი სალიცენზიო პირობები: 

 

ა) სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის უფლების მქონე შესაბამისი ორგანოს 

წარმომადგენლები ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ერთობლივად აღრიცხავენ 

უკანონო ჭრებსა და სხვა დარღვევა-ნაკლოვანებებს, რაც შესაბამისად, აისახება მიღება-

ჩაბარების აქტში.  

ბ) განახორციელოს ლიცენზიით განსაზღვრული ტერიტორიის დაცვა: 

ბ.ა) დაიცვას ლიცენზიით განსაზღვრული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია 

უკანონო ტყით სარგებლობისაგან; 

ბ.ბ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აღკვეთოს და შესაბამის 

ორგანოებს დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე 

უნებართვო საქმიანობისა და სამართალდარღვევის ფაქტების შესახებ; 

მ) უზრუნველყოს ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ნიადაგის ეროზიისაგან 

დაცვის ღონისძიებების განხორციელება; 

 
7 სოციალური ჭრა – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

არაკომერციული მიზნით, მოსახლეობის, საბიუჯეტო ორგანიზაციის, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის (მათ შორის, საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებული 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის) და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა 

პირების ხე-ტყით უზრუნველყოფისა თვის შესაბამის ღონისძიებათა განხორციელება. 

(საქართველოს ტყის კოდექსი, 1999) 
8 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68  
9 https://matsne.gov.ge/document/view/1025889?publication=61  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/10234?publication=68
https://matsne.gov.ge/document/view/1025889?publication=61
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ნ) ტყეში სამუშაოების ჩატარებისას, გამოიყენოს ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები 

მანქანა-იარაღები და ტექნოლოგიები; 

ო) უზრუნველყოს ბიომრავალფეროვნების დაცვა და შექმნას მისი მდგრადი გამოყენების 

პირობები: 

ო.ა) დაიცვას ბიომრავალფეროვნება საქმიანობის შედეგად გამოწვეული 

დაბინძურებისაგან; 

ო.ბ) არ დაუშვას უცხო (ინვაზიური) სახეობებისა და გენეტიკურად მოდიფიცირებული 

ცოცხალი ორგანიზმების გავრცელება და/ან გამოყენება ლიცენზიით განსაზღვრულ 

ტერიტორიაზე საქმიანობის დროს; 

ო.გ) საქმიანობამ არ უნდა გამოიწვიოს ეკოსისტემის ფრაგმენტაცია, სახეობრივი 

მრავალფეროვნების გაღარიბება; 

ო.დ) არ დაუშვას გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, 

გადარჩენის სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზებისა და წყლის სასმელი 

ადგილების გაუარესება; 

ჟ) უზრუნველყოს ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე არსებული იშვიათი, 

საფრთხის ქვეშ და გადაშენების პირას მყოფი, საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 

ენდემური და რელიქტური სახეობებისა და მათი საბინადრო გარემოს დაცვის 

ღონისძიებები; 

რ) დაიცვას წყალდაცვითი ზოლის რეჟიმი; 

ს) უზრუნველყოს მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ტყეების დაცვა. მაღალი 

კონსერვაციული ღირებულების ტყეების მდგრადი მართვისა და დაცვის გზით უნდა 

შენარჩუნდეს ან გაუმჯობესდეს აღნიშნული ტყეების ძირითადი მახასიათებლები. 

ლიცენზიანტის მიერ უნდა იყოს დოკუმენტირებული, თუ როგორ ხდება მაღალი 

კონსერვაციული ღირებულების ტყეების დაცვის უზრუნველყოფა; 

ტ) განახორციელოს ტყის მოვლის, მავნებელ-დაავადებებისა და ხანძრებისაგან დაცვისა და 

ტყის აღდგენის ღონისძიებები, რომელთა უზრუნველსაყოფადაც განახორციელოს 

მუდმივი მონიტორინგი. მავნებელ-დაავადებათა მასობრივად გავრცელების ან/და ტყის 

ხანძრის შემთხვევაში, ინფორმაცია ოპერატიულად მიაწოდოს სამინისტროს; 

უ) მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებისას, ლიცენზიატი ვალდებულია, 

დაასაბუთოს მათი გამოყენების აუცილებლობა და სამინისტროში შესათანხმებლად 

წარადგინოს დასახული ღონისძიებების გეგმა. მცენარეთა დაცვის ქიმიური საშუალებების 

გამოყენება უნდა იყოს დასაბუთებული და დოკუმენტირებული; 

ფ) ნარჩენები (გარდა ხე-ტყის დამზადების ნარჩენების დადგენილი წესით განთავსების 

შემთხვევისა), არ შეიძლება განთავსებულ იქნეს სახელმწიფო ტყის ფონდის 

ტერიტორიაზე; 
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1.4 საფრთხეები 

  

1.4.1 ბრაკონიერობა და არალეგალური თევზჭერა 

 

 

ბრაკონიერობა მთელს რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს და ძირითად გავლენას ახდენს 

მტაცებლების საკვანძო სახეობებზე, როგორებიცაა დათვი, მგელი და წავი. აღნიშნულ 

საფრთხეებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ მტაცებლებისა და დასკვნების განყოფილებებში.  

 

არალეგალური თევზჭერა მზარდი აქტივობაა მთლიან რაჭაში, რომელიც განსაკუთრებულ 

გავლენას ახდენს რაჭა 3 და 4-ში არსებული მდინარეების თევზების პოპულაციების 

შემცირებაზე. ფოტო ხაფანგებით კვლევის დროს, სულ მცირე ერთი ბრაკონიერი 

დაფიქსირდა, რომელიც უკანონო თევზაობისთვის საჭირო მოწყობილობით 

გადაადგილდებოდა.  

 

საკვანძო სახეობათა შორის, ამ აქტივობით ყველაზე მეტად წავი ზიანდება, რომელიც 

შესაძლოა გაქრა ან ძალიან იშვიათად გვხვდება ყველაზე დაზარალებულ აუზებში. ამ 

საფრთხის შესახებ დეტალურად იქნება განხილული წავისა და დასკვნების სექციები. 

 

 

  

        1.4.2 ხე-ტყის უკანონო ჭრა 

 

 

კვლევის დროს, რაჭა 3 და 4 -ში, ხეების არალეგალური ჭრა არაერთხელ დაფიქსირდა 

როგორც უშუალო დაკვირვებით, ასევე ფოტო ხაფანგებით, რაც გავლენას ახდენს წიფლისა 

(Fagus orientalis) და კავკასიური სოჭის (Abies nordmanniana) ძალიან ძველ ხეებზე. ეს 

მასიური ხეები ფრინველების, ღამურების, უხერხემლოებისა და ლიქენების მრავალი 

სახეობის საკვანძო ჰაბიტატია. მათი ბუნებიდან ამოღება დიდ გავლენას ახდენს ტყეების 

ეკოსისტემებზე.  
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სურ. 4: უზარმაზარი კავკასიური სოჭის  (Abies nordmanniana)  ხის ჭრა არაერთხელ დაფიქსირდა რაჭა 3-ში. 

 

 

 
სურ. 5: ფოტო ხაფანგმა ვიდეოზე დააფიქსირა წიფლის (Fagus orientalis) ხის ჭრა რაჭა 4-ში; ხეები რამდენიმე 

მეტრის სიგრძის იყო.  

 

 

       1.4.3 ინფრასტრუქტურა და წიაღის მოპოვება 

 

ონისა და ჭიათურის დამაკავშირებელი ახალი გზა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რაჭა 4-

ის უკიდურეს აღმოსავლეთ მხარეზე. 
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სურ. 6 ახალი გზა 

 

რაჭა 4 - ის საზღვარზე, ონის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მანგანუმის საბადო.  

საბადოს ტერიტორიაა შქმერი.  

 

სურ. 7 მანგანუმის საბადო 
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რაჭა 4-ის საზღვარზე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არის ერთი საბადო, სადაც 

მოიპოვებენ ქალცედონს.  

 

სურ. 8 ქალცედონის საბადო 

 

რაჭა 3-ის და რაჭა 4-ის შუაში, ცაგერის მუნიციპალიტეტში არის ქვიშა-ხრეშის საბადო. 

 

სურ. 9 ქვიშა-ხრეშის საბადო 

 

რაჭა 3-ის და რაჭა 4-ს შორის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არის სალიცენზიო 

ტერიტორია, სადაც მოიპოვებენ ნახშირს. 
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სურ. 10 ნახშირის საბადო 

 

მდინარე რიონზე დაგეგმილია ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობა. დადგმული სიმძლავრე 

324 მგვტ. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება ჯერ გაცემული არ არის.  

რაჭა 3, ქვემო ნამახვანი ჰესის წყალსაცავის კუდიდან პირდაპირი მანძილით 

დაცილებულია არანაკლებ 5 კმ-ით და მდინარე რიონის ხეობიდან გამოყოფილია 

წყალგამყოფი ქედით. 

 

სურ. 11 ჰესისი მშენებლობის ადგილი და დაშორება რაჭა 3-დან 
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1.4.4 სოფლის განვითარება 

 

რაჭის სოფლები აქტიურად იცლება მოსახლეობისგან, რამდენიმე სოფელი საერთოდ 

მოსახლების გარეშე დარჩენის ფაქტის წინაშე დგას, რაც დაბერებისა და ხალხის ქალაქში 

მიგრაციის მაღალი მაჩვენებლითაა გამოწვეული. სხვა ყველა საკითხთან ერთად, 

დეპოპულაციას მოსდევს მცირე რაოდენობით ბალახისმჭამელი შინაური საქონლის 

არსებობა, რაც თავის მხრივ იწვევს არსებული საძოვრების დეგრადაციას და გატყიანებას. 

ეს პროცესი გულისხმობს მრავალი სახეობის საკვანძო ჰაბიტატის თანდათანობით 

დაკარგვას და მასთან ერთად ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვან კლებასაც. 

 

 

           

 

 

 

2. მეთოდოლოგია და შედეგები 

 

2.1 ჰაბიტატების განსაზღვრა და რუკაზე დატანა 

 

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 ჰაბიტატები10: 

 

რაჭა 3: ჰაბიტატები ბერნის კონვენციის რეზოლუცია #4-დან (1996 

C1.25 ქსეროფიტული მოტივტივე ხალიჩები მეზოტროფიულ წყალსატევებში  

C1.4 მუდმივი დისტროფიული ტბები, ტბორები და გუბურები 

C2.12 ხისტწყლიანი ნაკადულები 

C2.19 ნაკადულის კირქვით მდიდარი ოლიგოტროფული მცენარეულობა  

D4.1 მდიდარი ჭაობები, მათ შორის, ეუტროფული მაღალბალახოვანი ჭაობები და 

კარბონატული ჭარბწყლიანი ჰაბიტატები 

E1.11 ევრო-ციმბირის კლდის ნამსხვრევები 

 
10 ნაქერალას უღელტეხილსა და შაორის წყალსაცავში ჩაწერილი ჰაბიტატები შეტანილი იქნა 

ახალი შემოთავაზებული საზღვრების მიხედვით, რაც ნაჩვენებია დასკვნების განყოფილებაში. 
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E2.3 მთის თივის მდელოები 

E3.4 ნოტიო ან სველი ეუტროფული და მეზოტროფული ბალახოვანი ცენოზები 

E4.4 ალპური და სუბალპური კირქვიანი ბალახოვანი ცენოზები  

G1.A1 მუხის-იფანის-რცხილას ტყე ეუტროფულ და მეზოტროფულ ნიადაგებზე 

G1.6 წიფლნარი ტყე 

G1.A4 ხევების და ფერდობების ტყე 

G3.17 ბალკანურ-პონტური სოჭნარები 

G1.21 მდინარისპირა იფანის და მურყნარის ტყე რომელიც მხოლოდ წყლის დონის 

აწევისას სველდება 

G3.1H აღმოსავლური ნაძვის ტყეები 

G3.4E ევროპული ფიჭვის პონტო-კავკასიური ტყეები 

H1 ხმელეთის მიწისქვეშა მღვიმეები, მღვიმეთა სისტემები, მიწისქვეშა მდინარეები და 

წყალსატევები 

H3.2 ძირითადი და ულტრა ბაზისური კლდეები  

 

 

რაჭა 4: ჰაბიტატები ბერნის კონვენციის რეზოლუცია #4-დან (1996) 

C1.25 ქსეროფიტული მოტივტივე ხალიჩები მეზოტროფიულ წყალსატევებში 

C1.4 მუდმივი დისტროფიული ტბები, ტბორები და გუბურები 

C1.32 ევტროფიული წყლების თავისუფალი მცურავი მცენარეულობა 

C1.33 ევტროფიკული წყლების ფესვინი მცენარეულობა 

C2.12 ხისტწყლიანი ნაკადულები 

C2.19 ნაკადულის კირქვით მდიდარი ოლიგოტროფული მცენარეულობა 

D4.1 მდიდარი ჭაობები, მათ შორის, ეუტროფული მაღალბალახოვანი ჭაობები და 

კარბონატული ჭარბწყლიანი ჰაბიტატები 

E1.11 ევრო-ციმბირის კლდის ნამსხვრევები 

E2.3 მთის თივის მდელოები 

E4.4 ალპური და სუბალპური კირქვიანი ბალახოვანი ცენოზები 

E5.4 ნოტიო ან სველი მაღალბალახოვანი და გვიმრიანი არშიები და მდელოები  

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

ადგილები 

G1.11 ჭალის ტირიფნარი 

G1.21 მდინარისპირა იფანის და მურყნარის ტყე რომელიც მხოლოდ წყლის დონის 

აწევისას სველდება 

G1.6 წიფლნარი ტყე 

G1.A1 მუხის-იფანის-რცხილას ტყე ეუტროფულ და მეზოტროფულ ნიადაგებზე 

G1.A4 ხევების და ფერდობების ტყე 

G1.A7 შავი და კასპიის ზღვების ფოთოლმცვენი შერეული ტყე 

G3.17 ბალკანურ-პონტური სოჭნარები 

G3.4E ევროპული ფიჭვის პონტო-კავკასიური ტყეები 

H1 ხმელეთის მიწისქვეშა მღვიმეები, მღვიმეთა სისტემები, მიწისქვეშა მდინარეები და 

წყალსატევები 

H3.2 ძირითადი და ულტრა ბაზისური კლდეები 

H3.511 კირქვიანი სავალი ადგილები 
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რელიეფის, სიმაღლეების, გეოლოგიისა და ნიადაგების მრავალფეროვნების გამო, რაჭის 

საკვლევი ტერიტორიები ჰაბიტატების უზარმაზარ მრავალფეროვნებას იძენს. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, კარსტული წარმონაქმნები და შაორის წყალსაცავთან 

დაკავშირებული ეკოსისტემები, რომელებიც ერთობლიობაში საშუალებას იძლევა  

რამდენიმე ჰაბიტატი დაემატოს რეზოლუცია #4-დან.  

  
სურ. 12: რაჭა 3 წარმოადგენს რეზოლუცია 4-ში წარმოდგენილი ჰაბიტატების მრავალფეროვნებას. 

 

ორივე ადგილს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე ჰაბიტატისთვის, 

რომლებიც არა საკმარისად იყო წარმოდგენილი საქართველოში ზურმუხტის ქსელში, 2017 

წლის ბიოგეოგრაფიული სემინარის დოკუმენტის შესაბამისად. ეს ჰაბიტატებია: ალპური 

და სუბალპური კირქვიანის ბალახოვანი ცენოზები; ბალკაბურ-პონტური სოჭნარი, 

რომელიც ძალიან დიდ ფართობზე რაჭა 4-შია წარმოდგენილი; ევროპული ფიჭვის 

პონტურ-კავკასიური ტყეები, რომელიც ფართოვდება მიწის მიტოვებისა და შესაძლოა 

გლობალური დათბობის გამოც; ამასთანავე, წარმოდგენილია არაერთი ჰაბიტატი, 

რომელიც დაკავშირებულია კარსტულ ფორმაციებს და წყალსატევებთან, როგორებიცაა 

მღვიმეების სისტემა, ძირითადი და ულტრა ბაზისური ბილიკები, ქსეროფიტული 

მოტივტივე ხალიჩები მეზოტროფიულ წყალსატევებში, მუდმივი დისტროფიული ტბები, 

ტბორები და გუბურები, მდიდარი ჭაობები, მათ შორის, ევტროფიკული მაღალბალახოვანი 

ჭაობები და კარბონატული ჭარბწყლიანი ჰაბიტატები. 
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სურ. 13:  რაჭა 4 – ში მნიშვნელოვანი ჰაბიტატების უმეტესი რაოდენობაა წარმოდგენილი.  

 

 

 

2.2 ფლორა 

 

ფლორა  ასახავს აღნიშნული ადგილების კლიმატოლოგიასა და გეოლოგიას. რაჭა 3 - ის 

შემთხვევაში წიფელი გაცილებით გავრცელებული და დომინანტი ხეა. წიწვოვანი 

სახეობების შემთხვევაში, მკვეთრად გამოხატული საინტერესო გავრცელების 

თავისებურება ახასიათებთ აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით: ხეობათა 

უშუალო სიახლოვეს და სოფელ გოგოლეთში, ყველაზე დაუცველ ადგილებში, წიწვოვან 

ტყეებში ფიჭვი (Pinus sylvestris) ჭარბობს. ტყიბულის ზონაში ფიჭვი იცვლება 

აღმოსავლური ნაძვით (Picea orientalis) და შაორის სიახლოვეს იმატებს კავკასიური სოჭი. 

ფოთლოვანი ხეები, მუხნარი, რცხილნარი, თხილნარი, პანტა,  ძირითადად თბილ და მზით 

კარგად განათებულ ექსპოზიციებში გვხვდება.  
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სურ. 14: რაჭა 3-ის აღმოსავლეთი ხეობა. პონტო-კავკასიური ტყის მაგალითი, ფიჭვნარის ახალი ამონაყარი.  

 

 

რაჭა 4-ში მთლინად დომინირებს სოჭნარი ტყე, რომელიც ძალიან დიდი ტერიტორიებს 

იკავებს, მხოლოდ ჩრდილოეთ მთისწინეთში პონტო-კავკასიური ფიჭვის ტყის რამდენიმე 

ჩანართი ფიქსირდება. ფოთლოვანი სახეობების საინტერესო ნაირსახეობაა ნაქერალას 

მთისწინეთში და შაორის სამხრეთ სანაპიროებზე, მათ შორისაა მუხა, ცაცხვი, თელა, 

თხილი, ველური ვაშლი, კუნელი, რცხილა და სხვა. რაჭა 4-ის ზედა ნაწილში წიფლნარი 

ტყეა დომინანტი, რომელიც ძირითადად ახალგაზრდა წიფლის ხეებითა 

ჩამოყალიბებული. ყველაზე მაღლა და ღია ადგილებში, რაჭა 4-ის წიფელი იცვლება 

ნეკერჩხლით, ცირცელით, არყითა და თხილით.  

 

შაორი, ალპური ლაგუნები და რაჭა 4-ის ნელი დინებები, ასევე მოიცავენ საინტერესო 

სახეობებს. 

 

მნიშვნელოვანი სახეობების საპოვნელად, ჰაბიტატები შესწავლილ იქნა სრულად. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია კავკასიური მოცვი (Vaccinium arctostaphylos) და ბირკავა 

(Agrimonia pilosa), თუმცა მონაცემი ვერ მივიღეთ აღნიშნული სახეობების შესახებ. მოცვის 

შემთხვევაში ეს გამოწვეულია ნიადაგის ძირითადი მახასიათებლის გამო. მიწის მაღალი 

კალციანობის გამო, ნიადაგი შესაფერისი არ არის ამ აციდოფილური მცენარისათვის. 

ბირკავა ნაპოვნი იქნა რაჭა 3-ში სოფელ გოგოლეთის შემოგარენში, ასევე მრავალძალთან, 

რაჭა 4-ში. მათი არსებობა სავარაუდოდ მაინც უნდა განვიხილოთ სხვა ჰაბიტატებში, თუ 
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გავითვალისწინებთ კვლევის დროის სიმცირეს. მეორეს მხრივ, დიდი დაინტერესების 

მქონე სახეობა, კოლხური ბზა (Buxus colchica) აღვწერეთ. კოლხური ბზა მუდმივად 

საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობაა, ინვაზიური სახეობის მწერის, ბზის ალურას (Cydalima 

perspectalis) გამო, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიაზე, კოლხური ბზის არაერთი 

პოპულაცია გაანადგურა. იმ დროს, როდესაც რაჭის დანარჩენ ტერიტორიაზე მკვეთრად 

შეიმჩნევა ფოთოლგაცვენილი ან სრულიად გამხმარი ბზის კორომები, რამდენიმე 

ჯანმრთელი პოპულაცია ნაპოვნი იქნა რაჭა 3 – სა და ნაქერალას უღელტეხილზე.  

 

ურთხმელი (Taxus baccata) გავრცელებული სახეობაა რაჭა 3 და 4-ის შემადგენლობაში, ასევე 

ნაქერალა უღელტეხილზე, რომელიც ახალგაზრდა და ჯანსაღი ხეებისგან შედგება.  

 

  
სურ. 15: ჩოტევის ტბა წყლის მცენარეებით, ალპური წყლის სივრცე რაჭა 4-ში. 
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სურ. 16: კავკასიური სოჭის ტყე, შერეული ფოთლოვანი და მდელოები რაჭა 4-ში. 

 

2.3 ფაუნა 

 

რაჭის ფაუნა ტიპიური პალეარქტიკულია და ევროპული მასტოფაუნის ძირითადი 

მახასიათებლები დღემდე არსებობს. 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 ტერიტორიაზე ბინადრობდნენ. 

ფრინველების შემთხვევაში, ტიპიურ პალეარქტიკულ ელემენტებთან ერთად საინტერესო 

სახეობები გვხვდებიან აზიიდან და კავკასიიდან. როგორებიცაა, შავთავა ხეცოცია (Sitta 

krueperi) და კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi). ჰერპეტოფაუნაც ასევე ევროპული 

ელემენტების ნარევია, როგორებიცაა მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis), ჩვეულებრივი ანკარა 

(Natrix natrix). ასევე გამოირჩევა უხვი ენდემიზმით, რომელთა შორის არიან კავკასიური 

გველგესლა (Vipera kaznakovi) და ბოხმეჭა (Anguis colchica). 

 

 

2.4 ძუძუმწოვრები  

 

2.4.1 მტაცებლები 

 

იმ ბუნებრივი 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 
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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. 

დაჭერა-კვლავ დაჭერის მეთოდი, როგორც წესი გამოიყენება კარგად ნაცნობი პოპულაციის 

ზომის შესაფასებლად, რომელიც დაფუძნებულია დანიშნული და დაუნიშნავი 

ინდივიდების შედარებაზე.  

იმის გათვალისწინებით, რომ დაჭერა-კვლავ დაჭერის მეთოდი ერთნაირად ეფექტურია 

სახეობის არსებობის დასადასტურებლად, ინდივიდების ერთმანეთისგან 

განსხვავებისთვის და შესაძლებელია სიმრავლისა და განაწილების შესახებ სამიზნე 

სახეობის შესახებ პირველადი მონაცემის მიღება (Redondo et al., 2002), აღნიშნულ კვლევაში 

ეს მეთოდი შემოთავაზებული იქნა როგორც ბაზისური, პირდაპირი დაკვირვების 

მეთოდთან და ნიმუშების მარკირებასთან ერთად, რადგან მიღწეულ ყოფილიყო შემდეგი 

მიზნები:  

• სამიზნე ადილებში საველე კვლევების ჩატარება მონაცემების შეგროვების მიზნით. 

მიზანია,  დადასტურდეს რეზოლუცია #6-ში მოცემული 4 მტაცებლის არსებობა, 

რომელებიც საჭიროებენ ჰაბიტატების კონსერვაციის სპეციფიურ ზომებს და 

რომელიც მიღებულია ბერნის კონვენციის მუდმივი კომიტეტის მიერ.   

• შეაგროვდეს რაც შეიძლება მეტი ნიმუში, ტერიტორიული და ქცევითი მონაცემები 

ფოცხვერისა და მგლის შესახებ, რათა მივღოთ ამ სახეობების სიმრავლის პირველი 

თვისებრივი გაგება, ისევე როგორც ზურმუხტის ქსელისათვის ბაზის შექმნა. 

აღნიშნული მოთხვნის საფუძველზე: „შემოთავაზებულ ადგილებში კონტროლის 

ზომების ეფექტურობის რეგულარული მონიტორინგის შესახებ11“ 

• შეიქმნას გავრცელების რუკები აღნიშნული ოთხი სახეობისათვის GIS ფორმატში, 

ბერნის კონვენციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში.  

დაჭერა-კვლავ დაჭერის მეთოდის მთავარი დაბრკოლება არის ის, რომ საჭიროა სხვადასხვა 

ინდივიდის ამოცნობა, ყოველ ჯერზე მათი დაჭერის დროს. მარკირების ამ შედეგის 

მისაღწევად არსებობს სხვადასხვა გზა, რაც დამოკიდებულია თითოეული სახეობის 

 
11 ამ ტიპის მონაცემები საჭირო იქნება საქართველოს ზურმუხტის საიტების სამომავლო მონიტორინგში, რომ 

გაეცნონ მტაცებლების პოპულაციის ტენდენციებს: პოპულაციების საიმედო შეფასებები, საბინადრო არეალის 

ზომები, გადარჩენა, სიკვდილიანობა, ემიგრაცია, სახელმწიფო გადასვლის ტემპები და ა.შ. 
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მახასიათებლებზე და პროექტის საშუალებებზე. ამ შემთხვევაში ეკონომიკურად ყველაზე 

ეფექტურია, ფოტო ხაფანგებით კვლევის მეთოდი. ამასთან, ყველა სახეობის 

ინდივიდუალური დადგენა შეუძლებელია მათი ფენოტიპური ცვალებადობით. ჩვენს 

პროექტში ეს ეხება მურა დათვსა და წავს, ნაწილობრივ მგელსაც. თუმცა, აღსანიშნავია რომ 

ფოცხვერი შესანიშნავი გასარჩევია ამ მეთოდის დახმარებით. თითოეული ინდივიდის 

გარჩევა შესაძლელებლია დამახასიათებელი ლაქების საშუალებით.  

 

2.4.2 ფოცხვერი - Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 

 

მეთოდოლოგია 

 

ფოტო ხაფანგებით კვლევის მეთოდი განსაკუთრებულად სასარგებლო შესაძლოა იყოს 

ისეთი მოუხერხებელი და ინდივიდუალურად ცნობადი ცხოველის მონიტორინგისთვის, 

როგორიცაა ფოცხვერი. გამომდინარე იქიდან, რომ ფოცხვერები განსაკუთრებულად 

ტერიტორიული ცხოველები არიან, ფოტო ხაფანგები საშუალებას მოგვცემს 

დავადასტუროთ მათი არსებობა. ამასთანავე,  თუ ფოტო ხაფანგები მრავლად იქნება 

საკვლევ ტერიტორიაზე და დროც საკმარისი იქნება კვლევისათვის, შესაძლებელია 

აღნიშნული სახეობის სიმრავლისა და მათი საბინადრო არეალის ზომის დადგენაც.  

ევროკავშირის „ფოცხვერის ფოტო ხაფანგებით კვლევის სახელმძღვანელოს“ მიხედვით, 

ზაფხულში კვლევა ჯობია არ მიმდინარეობდეს, რადგან ასეთ დროს თავიდან ავირიდებთ 

კამერების მოპარვისა და დაზიანების ფაქტებს (Stergar & Slijepčević, 2017); ზაფხული კი 

ჩვენი კვლევის ჩატარების პერიოდია, ამისათვის მაქსიმალური ზომები მივიღეთ კამერების 

დასაცავად: შავი განათების HD ტიპის კამერები, განთავსებულია მიწიდან ორი მეტრის 

სიმაღლეზე იქ, სადაც ადამიანი მაქსიმალურად ხშირად ხვდება. ასევე დამალულია 

მცენარეული საფარით.  



29 
 

 
სურ. 17: კამერები ფრთხილად განთავსდა და დამალულია მცენარეული საფარის დახმარებით.  

 

რაჭა 3 და რაჭა 4 ემთხვევა იმ სიმაღლეებსა და ჰაბიტატებს, რომლებსაც ფოცხვერი 

უპირატესად იყენებს. „ფოცხვერის ფოტო ხაფანგებით კვლევის სახელმძღვანელოს“ 

მიხედვით, იმ პერიფერიული ადგილების ან ტერიტორიების შემთხვევაში, რომლებიც 

ნაკლებად შესწავლილია, როგორც ჩვენი კვლევის შემთხვევაშია, იდეალური განაწილება 

კამერებისთვის იქნება 1 კამერა ყოველ 100 ჰა-ზე. ჩვენი საკვლევი ტერიტორიები, რაჭა 3 და 

4 ერთად დაახლოებით 26, 000 ჰექტარია, რაც საერთო ჯამში შეადგენდა 260 ცალ კამერას 

სიმჭიდროვის შეფასებისთვის, რაც არ იყო ამ პირველი და მოკლევადიანი კვლევის 

მიზნებს შორის და არ გულისხმობდა აღჭურვილობის ინვესტიციას მისი ბიუჯეტის 

შესაძლებლობების მიღმა. ამრიგად, მხოლოდ ტყის ზონის კვლევით (19,000 ჰა) და იმის 

გათვალისწინებით, რომ იგივე კამერების ნაკრებს მგლებიცა და დათვებიც უნდა 

შეესწავლათ, განლაგდა 36 კამერა 19,000 ჰექტარ ტერიტორიაზე (1000 ჰა-ზე 2 კამერა). 

თითოეული საკვლევი უჯრედის/ბადის საბოლოო ფართობი 1000 ჰექტარია.  

 

ფოტო ხაფანგების მსგავსი სიმკვრივე მაინც მოითხოვდა მნიშვნელოვან საველე სამუშაოებს 

და ბიუჯეტის ძალისხმევას, თუმცა მთავარი იყო გარეთ არ დარჩენილიყო შეუსწავლელი 

ტერიტორია, რომელიც შესაძლოა ცხოველის სრულ საბინადრო არეალს მოიცავდა. 

NACRES – ის მიერ ნაჩვენები შედეგების თანახმად, ფოცხვერი რაჭაში დაბალი სიხშირით 

გვხვდება. ფოცხვერის საბინადრო არეალი შეადგენს დაახლოებით 11 კმ-ს ალპურ ზონაში-

სადაც აღნიშნული სახეობა დაცული იყო დიდი ხნის წინ, ხოლო საბინადრო არეალი 

ფართოვდება, ფოცხვერის რაოდენობის კლებასთან ერთად. (Pesenti & Zimmermann, 2013).  
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კამერების ერთობლიობა შეადგენდა 26 ცალ Browning-ის კამერას, რომელთა შორის 10 

ცალს ჰქონდა შავი განათება ((Dark Ops Apex)), ხოლო 16 ცალს, ინფრაწითელი (Strike Force 

HD ProX), დამატებით 10 ცალი Cuddeback h-1453 და 4- Starter HC-800A. 

 

კამერების საკვლევი პერიოდი იყო აგვისტო-სექტემბერი, რომელიც იმ დროებს შორის 

მოხვდა, როდესაც მდედრი ფოცხვერები ამცირებენ გადაადგილებას შობადობისა და 

ლაქტაციის გამო (ივნისი-ივლისი), ხოლო მოგვიანებით იფართოვებენ საბინადრო არეალს 

და ნაშიერებთან ერთად საკვების მოსაპოვებლად უფრო დიდ ტერიტორიაზე 

გადაადგილდებიან (ოქტომბერი-ნოემბერი)(Zimmermann et al. 2007, 2010). 

 

რაჭა 3 და რაჭა 4 ერთმანეთისგან შაორის წყალსაცავით არის გამოყოფილი, მაგრამ ამ წყლის 

ჩრდილოეთით და სამხრეთით არის ორი მთიანი ტერიტორია, რომლებიც ტყით არის 

დაფარული და აღნიშნულ ორივე ადგილს აკავშირებენ. კვლევის ერთ-ერთი მთავარი 

მიზნის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობდა საკვლევი ტერიტორიების საზღვრების 

დასრულებას, რაჭა 3 და 4-ში გამოკვლეულ იქნა ველური ბუნების ორი კორიდორი. ამ ორ 

დერეფანში ერთდროულად შვიდი კამერა იყო დაყენებული, რადგან კვლევის 

ოპტიმიზაცია განხორციელებულიყო მხოლოდ რამდენიმე დამატებით საველე სამუშაოს 

დახმარებით (ტერიტორია ადვილად მისადგომია მას შემდეგ, რაც რაჭის მთავარი გზა 

გადაკვეთს მას). ამ გზით რაჭა 3 და 4 გახდა კვლევის ერთი არეალი და კვლევის დროს 

შემოწმდა ფაქტობრივი კავშირი როგორც ფოცხვერის, ისე სხვა მტაცებლებს შორის. 

აღნიშნული პოლიგონის დამატებით, ფოცხვერისათვის შესასწავლი არეალი გახდა 23,500 

ჰა, 38-39 კამერის დახმარებით (კიდევ 1-2 კამერა სპეციალურად დამონტაჟდა 

წავებისათვის). 

 

  

სურ. 18: ველური ბუნების ორი დერეფანი აკრავს შაორს და აკავშირებს რაჭა 3-სა და რაჭა 4-ს; ამ დერეფნებში 

7-მდე კამერა იყო განთავსებული ძუძუმწოვრების კვლევისათვის. 
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ფოცხვერისათვის კამერების დამონტაჟების დროს, ორი ზოგადი ტიპის ადგილმდებარეობა 

არსებობს, სადა ეს შესაძლებელია: ადგილები, რომლებსაც ფოცხვერი ნიშნავს და 

ფოცხვერის გადასაადგილებელი ბილიკები. ბილიკები, რომლებსაც ფოცხვერი იყენებს, 

ადვილი შესამჩნევი არ არის. თუმცა, არსებობს ჰაბიტატის გარკვეული ნაწილები, 

რომლებსაც სავარაუდოდ იყენებს საბინადრო არეალში მოძრაობის დროს, ესენია: 

ბორცვები, ვიწრო გადასასვლელები, როგორებიცაა ორ კლდეს შორის ბილიკები, 

შვერილები ციცაბო ფერდობებზე, ხის მორები, ტყის ბილიკები, ხის მჭრელების ბილიკები. 

სწორედ ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით დამონტაჟდა კამერები. 

აღნიშნული შესაფერისი ადგილების ადგილმდებარეობის დადგენა ივლისის ბოლოს 

აქტიური საველე სამუშაოებით დაიწყო, რომელიც აგვისტოს პირველ ნახევრამდე 

გაგრძელდა. საკვლევი არეა დაიყო 1000 ჰა ფართობის მქონე კვადრატებისგან შემდგარი 

ბადით და თითეულ კვადრატში არჩეულ იქნა კამერის დასამნტაჟებლად ორი საუკეთესო 

ადგილი, იმისათვის რომ მაქსიმალურად გაზრდილიყო ფოცხვერის დაფიქსირების შანსი 

(Stergar & Slijepčević, 2017).  

გამომდინარე იქიდან, რომ ზურმუხტის ქსელისათვის განხორციელებული წარსული 

კვლევების დროს არ დაფიქსირებულა ფოცხვერი, ფოტო ხაფანგით მისი პოვნის 

ალბათობის გასაზრდელად გამოვიყენეთ სატყუარები: მდედრი ფოცხვერის ექსკრემენტი, 

სკუნსის სუნი და ვალერიანის ეთერზეთი, Lynx lynx და Lynx pardinus- ის შესახებ 

ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგიის შესაბამისად (Robinson and Delibes, 1988; Staples, 

1995; Ruggiero et al. 1999; Redondo et al. 2002). 
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სურ. 19: ვალერიანის ეთერზეთისა და მდედრი ფოცხვერის ექსკრემენტის დატოვება ფოცხვერის სავალ გზაზე, 

ფოტო ხაფანგის დამონტაჟებამდე.  

 

შედეგები 

ჩვენი კვლევების დროს, 16 აგვისტოს, ცალსახად ფოცხვერის ექსკრემენტი და 

მოსასაქმებელი ადგილი იქნა ნაპოვნი (latrine - ადგილი, სადაც ცხოველი ჩვეულებისამებრ 

ბრუნდება და ახდენს დეფეკაციას), რაც აღნიშნულ კვლევაში ფოცხვერის არსებობის 

პირველი დადასტურებაა. ეს ადგილი, ტყის გზის შუაში მდებარეობდა, რომელიც 
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იშვიათად გამოიყენება ადამიანის მიერ. გარშემორტყმული იყო ახალგაზრდა წიფელის 

დახურული ტყით. ამ ბილიკზე ორი კამერა დამონტაჟდა, ერთი ნაპოვნ ადგილას და მეორე 

ექვსასი მეტრით დაშორებული. მესამე კამერა დამონტაჟდა იმავე ტყის კიდევ ერთ 

ბილიკზე, აღნიშნული ადგილიდან 1 კილომეტრის დაშორებით, ტერიტორიის 

ერთადერთი ტბორისკენ მიმავალ გზაზე.  

 

სურ. 20: ფოცხვერის ახალი ექსკრემენტი რაჭა 4-ში, ზღვის დონიდან 1963 მეტრზე.  

  

სურ. 21: ძველი ექსკრემენტი იგივე ადგილას 

 

სამწუხაროდ, აღნიშნული ორი კამერა მოიპარეს იქამდე, სანამ მახსოვრობის ბარათების 

შემოწმებას მოვახერხებდით. ერთ-ერთი ფოტო ხაფანგის წასაღებად, რომელიც მიწიდან 5 
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მეტრის სიმაღლეზე იყო ხეზე დამაგრებული, ქურდებს მთლიანი ხის მოჭრა მოუწიათ. 

დანარჩენ კამერებს, მიუხედავად იმისა რომ არერთი სატყუარა გამოვიყენეთ, ფოცხვერი არ 

დაუფიქსირებიათ, რაც იმის დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ აღნიშნული სახეობა 

ძალიან დაბალი სიმჭიდროვითაა რაჭაში გავრცელებული. აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ 

ყველა მტაცებელი, რომელიც ოდესმე რაჭაში დაფიქსირებულა, ჩვენს მიერაც იქნა 

აღწერილი, ფოცხვერისა და ლეოპარდის გარდა.  

 

 

2.4.3 რუხი მგელი Canis lupus (Linnaeus, 1758) 

 

მეთოდოლოგია 

 

მგელი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი სუპერმტაცებელია, თუმცა 

ჯერჯერობით მცირე რაოდენობის კვლევებია ცნობილი ფოტო ხაფანგების გამოყენებით 

მგლების სიმჭიდროვისა და გავრცელების დადგენის შესახებ. ამ სახეობისთვის ფოტო 

ხაფანგის დაჭერა-კვლავდაჭერის მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული მთავარი 

გადასაწყვეტი საკითხი იყო, საკმარისი ფენოტიპური დისპრესიის არარსებობა თითოეული 

ინდივიდის მარტივი სინგულარული ამოცნობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რუხ 

მგელს, როგორც წესი, არ გააჩნია აშკარა ლაქების ნიმუშები, გარეგანი თავისებურებები 

მაინც თავს იჩენს პოპულაციაში, რაც ხშირად საკმარის ინფორმაციას იძლევა მგლების 

ექსპერტების მიერ ინდივიდუალური დონის ამოცნობისთვის. უფრო მეტიც, მგლებისა და 

ძაღლის ჰიბრიდიზაციის შემთხვევებს, რომლებიც ევროპის მრავალ რეგიონშია 

დაფიქსირებული, შეუძლია დანერგოს უფრო მაღალი ფენოტიპური ცვალებადობა 

ინდივიდებში, როგორიცაა სხეულის ზომა, ბეწვის ფერი, ფორმა და კუდისა და ყურების 

გადაზიდვა (Mattioli et al. 2018). საქართველოს კონკრეტულ შემთხვევაში, კოპალიანის და 

სხვ. (2014) კვლევის თანახმად, ჰიბრიდიზაცია არა მხოლოდ ხდება, არამედ არსებითია და 

აღემატება მას, რაც აღირიცხა შესწავლილ ევროპულ პოპულაციაში. გარდა ამისა, SABUKO 

- ს მიერ ჩატარებული წინა კვლევებით, ქვეყანაში სულ მცირე, ზოგიერთ მგელს აქვს 

ლაქების ნიშნები სახეზე, რომელიც განასხვავებს ერთ ინდივიდს, მეორისგან. 

მორფოლოგიური განსხვავებულობის ამ წყაროებმა საშუალება მოგვცეს ამოგვეცნო რაჭაში 

დაფიქსირებული სხვადასხვა ინდივიდები, რაც უფრო დაწვრილებით შედეგების გრაფაში 

იქნება აღწერილი.  

 

კამერები განთავსდა ტყის გზების გასწვრივ, რადგან გაზრდილიყო მათი დაფიქსირების 

ალბათობა. მგლები სწორედ მსგავსი ტიპის გზებს იყენებენ გადასაადგილებლად. 

ადგილობრივების მონაყოლის საფუძველზე, კამერები ასევე განთავსდა რაჭა 3 და რაჭა 4-

ის საზღვრებს გარეთ, რადგან შეგვემოწმებინა სავარაუდო შეწუხება და განაწილება 

საზღვრებს შიგნით და მის გარეთ. ზურმუხტის ქსელისათვის ჩატარებულმა წინა 

კვლევებმა ვერ დააფიქსირა მგლის არსებობა ტერიტორიაზე, სწორედ ამიტომ, მათი 

ფოტოებზე გადაღების ალბათობის გასაზრდელად გამოვიყენეთ სატყუარები. 

მგლებისთვის სატყუარად გამოვიყენეთ ძვლები, გახრწნილი ხორცი, სკუნსის სუნი.  
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სურ. 22: ძროხის თავის მზადება, მაღალ ხეზე ჩამოსაკიდად, რაჭა 4. ფოტო ხაფანგის დამონტაჟებამდე. 

 

  სურ. 23: სატყუარას დაკიდება მგლისა და დათვის მოსატყუებლად 
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შედეგები  

 

ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა მგლის არსებობა და მოგვცა მონაცემი რაჭა 4-ში და შაორის 

წყალსაცავის ჩრდილოეთით მდებარე ბორცვებზე მობინადრე მგლების მინიმალურ 

რაოდენობაზე და ამავდროულად ხროვის ზომაზე. მრავალჯერადად დაფიქსირდა 

ფოტოხაფანგზე, სულ მცირე 14 ინდივიდი გადავიღეთ 12 სხვადასხვა ადგილზე და 20 

განსხვავებული დღის განმავლობაში, რომლის დროსაც მივიღეთ აღნიშნული სახეობის 197 

ფოტოსურათი და 206 ვიდეო ჩანაწერი, მნიშვნელოვანი მიღწევაა ამ კვლევაში მიზნობრივი 

სახეობების სიმრავლით და ფართო მასშტაბების გათვალისწინებით (საკვლევი დრო სულ 

რაღაც 6-8 კვირა იყო). ფოტო ხაფანგების კვლევის გზით, ჩვენ ამოვიცანით სამი სხვადასხვა 

ინდივიდი ერთი მამრი (A) და ორი მდედრი (A&B).  მდედრი B, როგორც ჩანს მარტხელა 

ინდივიდა, ხოლო მდედრი A  დაწყვილებულია მამრ A-სთან. მდედრი B, როგორც ჩანს 

წყვილის ხროვის წევრია ან მოგვიანებით შეურთდა მათ, რადგან აგვისტოს ბოლოს მათთან 

ერთად ფიქსირდება. არაერთი ნაკვალევი დაფიქსირდა შაორის ნაპირებთანაც. 

საინტერესეო ინტერაქცია დაფიქსირდა მგლებსა და დათვებს შორის: ერთი ძროხა, 

რომლებიც მგლებმა მოკლეს, მასიურმა მამრმა დათვმა გაათრია 65 მეტრის დაშორებით და 

ნახევრად შეჭამა. კარკასი მოგვიანებით ისევ იპოვნეს მგლებმა და შეჭამე. პირველად 

მივიდა მდედრი B, ხოლო მოგვიანებით მამრი A და მდედრი A. ამასთანავე, ამ წყვილის 

მოძრაობას მონიტორინგ ვუწევდით  მას შემდეგ, რაც ისინი ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე 

გამოჩნდნენ, ერთ-ერთი ადგილი რაჭა 4-ის საზღვრებს გარეთ მდებარეობს.  

 

რაჭა 4-ის ფარგლებში, 7 მარტოხელა მგელი დაფიქსირდა, რომლებიც სოფელ შხივანასა და 

ხარისთვალას მიდამოებში გადაადგილდებიან, ეს ადგილები რაჭა 4-ის ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ მონაკვეთებია. ამასთანავე 3 ინდივიდი დაფიქსირდა ნაქერალას 

უღელტეხილსა და 3 ინდივიდი რაჭა 3-ის ამჟამინდელ ფარგლებში. 

 

აღნიშნული შედეგებისა და ადგილობრივი ფერმერების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მგელი არ ჩანს იშვიათი სახეობა რაჭაში 4-ში და 

მის შემოგარენში. მარტოხელა ძროხებზე და ხბოებზე შეტევები შედარებით ხშირია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები ამტკიცებდნენ 6 ინდივიდიანი ხროვის 

არსებობას, რომლებმაც მოკლეს ძროხა 1 აგვისტოს, კარკასზე დათვალიერების შემდეგ 

ნათელი გახდა, რომ ძროხა ორი ინდივიდის მიერ იყო მოკლული. მამრი A და მდედრი A-

ს ფორმირებული წყვილი ერთი კვირის შემდეგ სწორედ ამ კარკასით იკვებებოდა, რაც იმის 

დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ სწორედ ეს წყვილი იყო ძროხის მონადირებაზე 

პასუხისმგებელი. ამასთანავე, სამი სხვადასხვა ინდივიდის ნაკვალევი აღირიცხა შაორის 

სამხრეთ სანაპიროებზე, ტრანსექტებზე მუშაობის დროს.  
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სურ. 24: სამი სხვადასხვა მგლის ნაკვალევი შაორის ნაპირზე (ზომის გასაგებად 1€ მონეტა). 
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სურ. 25: მამრი A, პირველი ჩანაწერი შაორის ჩრდილოეთით მდებარე ბორცვებში (თავდაპირველი საზღვრების 

გარეთ); ეს ინდივიდი გგაირჩა გრძელი თმის ზოლებით მის კისერზე. 

 

  

სურ. 26: მდედრი A, პირველი ჩანაწერი შაორის ჩრდილოეთით მდებარე მთებში; ამ ნიმუშს არ აქვს გრძელი 

თმის ზოლები კისერზე, სახის ნიმუში ასევე განსხვავდებოდა მდედრი B– სგან 
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სურ. 27: მდედრი A და მამრი A ჩამოდიან შაორზე ერთი კვირის შემდეგ 

 
სურ. 28: იგივე წყვილი 20 წუთის შემდეგ იკვებება ძროხის კარკასზე, რომელიც ადრე დათვმა გადაიტანა; ეს 

წყვილი ძროხაზე ნადირობის სავარაუდო ავტორია 



40 
 

 
სურ. 29: მდედრი A ათვალიერებს სატყუარას (ხეზე მოტავსებულია ძროხის გახრწნილი თავი), მამრსაც ჰქონდა 

სატყუარაზე რეაქცია 

 

 

სურ. 30: მდედრი B იკვებება კარკასზე, ეს ინდივიდი დანარჩენებისგან განსხვავდა კისერზე არსებული ორი 

მუქი ზოლით და სახის მოხატულობით. სამ სხვადასხვა ღამეს მოვიდა აღნიშნულ კარკასზე 
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სურ. 31: მარტოხელა მდედრი ეშვება შაორიდან რაჭა 4-ის ტყის მიმართულებით. ეს ან მდედრი B  არის, ან სხვა 

ინდივიდი.  

 

 

2.4.5 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, ასევე უშუალო დაკვირვება, ტრანსექტებზე 

ექსკრემენტის ძებნა, ნაკვალევისა და დათვის სხვა აქტივობების მოძებნა.  

 

დათვები ძალიან მაღალი მობილობის მქონე ძუძუმწოვრები არიან. სწორედ ამიტომ, იმ 

ადგილებისთვის რომლის ზომა 1650კმ2-ზე ნაკლები იყო, ყველაზე ხშირად გამოყენებული 

საკვლევი ბადის ზომა  25 კმ2-ია (Boulanger et al., 2002). ეს გვაძლევს 5 საკვლევ უჯრედს 

რაჭა 3-ში (115 კმ2) და 6 უჯრედს რაჭა 4-ში (143კმ2), ერთი ზედმეტი უჯრედით, რომელიც 

ნაქერალას უღელტეხილის კორიდორზე გადის, რადგან უნდა შეგვემოწმებინა მისი 

დამაკავშირებელი მნიშვნელობა რაჭა 3 – სა და რაჭა 4 – ს შორის. საბოლოოდ 20 უჯრედის 

ტრანსექცია და უშუალო დაკვირვება განხორციელდა, დაინსტალირდა 39 ფოტო ხაფანგი.  
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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 განხორციელებულა, თუმცა ადგილობრივებმა 

გვაცნობეს ბოლოდროინდელი გახშირებული აქტივობების შესახებ, ცხენის მონადირების 

ჩათვლით.  

 

რა შეეხება ფოტო ხაფანგებს, რაჭა 3 და რაჭა 4-ში, დათვი ყველაზე გავრცელებული 

სახეობაა, ჩვენი კამერების დაფიქსირების თვალსაზრისით. 61 დათვი დაფიქსირდა 20 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, 56 ფოტო სურათით და 6 ვიდეო ჩანაწერით 

უფრო მეტიც, ძალიან მოკლე დროის მონაკვეთში, 6 კვირის განმავლობაში, სულ მცირე 

დათვის  5 ინტერვენცია დაფიქსირდა სოფელ ხოტევში, რაჭა 4-ში, იმავე სოფელში, სადაც 

ჩვენი ჯგუფის შტაბი იყო განთავსებული (8 აგვისტო-14 სექტემბერი). სოფელში შემოსვლა 

მდედრმა დათვებმა განახორციელეს, ერთს ორი, ხოლო მეორეს ერთი ბელი ჰყავდა. ამ 

ვიზიტების მიზანს სიმინდის ყანები წარმოადგენდა, იგივე ქცევა რომელსაც ახსენებდნენ 

თხმორის სოფლის მოსახლეობა რაჭა 3-ში. ამავდროულად, დათვის არსებობის მრავალი 

ნიშანი დაფიქსირდა შაორის წყალსაცავისა და რაჭა 4-ის ტრანსექტებზე, როგორებიცაა: 

ნაკვალევი, ექსკრემენტი, კვების ნიშნები. შემოდგომის მოახლოვებასთან ერთად,  

დაბლობებში  დათვის აქტივობა იზრდება. სწორედ ამის გამო, 8-9 სექტემბერს შაორის 

წყალსაცავის სამხრეთით, ტრანსექტებზე კვლევამ სულ მცირე 7 განსხვავებული ინდივის 

კვალი დააფიქსირა. 

  

• ერთი მდედრი ერთ ბელთან ერთად; 

• ერთი მდედრი და ორი ბელი; 

• ორი მარტოხელა ზრდასრული დათვი ორ სხვადასხვა დღეს; 

• ერთი საშუალო ზომის მარტოხელა ინდივიდი.  
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სურ. 32: დათვის ნაკვალევი შაორის წყალსაცავის სამხრეთ სანაპიროებთან. რაჭა 4-ის საზღვრებს მიღმა (8 

სექტემბერი)  

 

სურ. 33: მგლები, რუხი ყანჩა და დათვების ნაკვალევი შაორის სამხრეთ ნაპირებზე (8 სექტემბერი)  
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სურ. 34: ზრდასრული დათვის ნაკვალევი სანაპიროს გასწვრივ (9 სექტემბერი)  
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სურ. 35: მდედრისა და ორი ბელის ნაკვალევი, ტოვებენ შაორს და მიემართებიან რაჭა 4-ისკენ.  
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სურ. 36:  დათვის ექსკრემენტი შაორის ნაპირას 

 

 

სურ. 37: სიმინდი რომელიც შეჭმულია მდედრი დათვისა და მისი ორი ბელის მიერ, სოფელი ხოტევი (9 

აგვისტო, რაჭა 4) 
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სურ. 38: დიდი ზომის მამრი დათვი დაფიქსირებულია ძროხის იმ პირველ ლოკაციაზე, რომელიც მგლის 

წყვილმა მოინადირა. ეს ძროხა დათვმა 65 მეტრის იქით გადაიტანა.  

 

სურ. 39: მდედრი ორი ბელით, წყალს სვამს გუბიდან რაჭა 4-ის აღმოსავლეთ ნაწილში; ეს ადგილი არჩეულ იქნა 

იმის გამო, რომ წყლის ერთადერთი  წერტილი აქ იყო. 17 ინდივიდი დააფიქსირა ამ კამერამ.   
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2.4.6 ევრაზიული წავი – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

 

მეთოდოლოგია 

 

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). 

 

შედეგები 

 

რაჭა 4-ში შემოწმდა ალპური ტბები და ლაგუნები, წავების სეზონური განაწილების 

მიზნით, თუმცა მათი იქ არსებობა არ დადასტურდა.  

 

ამის საპირისპიროდ, უფრო დაბლა მდებარე ჰაბიტატებისათვის, კვლევის შედეგები 

დამაჯერებელი აღმოჩნდა. წავები, როგორც წესი აქტიურად გვხვდებიან შაორის 

სანაპიროებთან, სავარაუდოდ რამდენიმე ინდივიდის ტერიტორიაა (1-3) და წყალსაცავის 

აღმოსავლეთით ორი მდინარის აუზში, მდინარე გორწყალსა და მდინარე ცივწყალაში. ეს 

მდინარეები უმეტესწილად რაჭა 3 და რაჭა 4-ის საზღვრებს გარეთ მდებარეობენ.  

 

ივლისში ჩატარებული პირველი კვლევის შედეგად, შაორის სანაპიროებთან და მიმდებარე 

ორ აუზში, წავების 36 მარკირების არეა გამოიკვეთა. მათი უმეტესობა შაორის 

წყალსაცავთან მდებარეობს, ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე შაორის სამხრეთ-დასავლეთ 

წერტილშია, ნაქერალას უღელტეხილის სიახლოვეს და რაჭა 4-ის ამჟამინდელი 

საზღვრების გარეთ მდებარეობს. ჩვენ ასევე აღმოვაჩინეთ ექსკრემენტის უზარმაზარი 

კონცენტრაცია კაშხლების მონაკვეთზე და შაორის სამხრეთ სანაპიროზე. სექტემბრისთვის 

უკვე აღირიცხა 50-ზე მეტი მარკირების ადგილი (მათგან უმეტესობა, რამდენჯერმე), 

გარდა ამისა, შაორის სანაპიროებზე აღიწერება წავის უამრავი კვალი.  
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სურ. 40: წავის ექსკრემენტი შაორის სანაპიროზე  

 
სურ. 41: წავის მიერ მონიშნული ადგილი,                    სურ. 42: წავის ახალი კვალი შაორის ნაპირზე                   

ექსკრემენტი ძალიან ახალია 
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კამერების დამონტაჟებისათვის, წავების მიერ მონიშვნის წერტილად გამოყენებული ორი 

ხიდი შევარჩიეთ. ნაქერალას უღელტეხილიდან წამოღებული წავის ექსკრემენტი, 

გამოვიყენეთ როგორც სატყუარა და განვათავსეთ კამერის წინ, ასე გავზარდეთ კამერაზე 

წავის დაფიქსირების შანსი. შედეგად, ორივე ადგილას, კამერამ 7 სხვადასხვა დღეში 10 

ვიდეო გადაიღო, რაც აღნიშნული სახეობების რაჭაში ოდესმე დაფიქსირების პირველი 

მასალებია. ამ ჩანაწერების გარდა, წავების თევზაობა კვლევის ჯგუფის წევრებმა 

უშუალოდ 7-ჯერ ნახეს ორი სხვადასხვა საველე სამუშაოს დროს, გორწყალსა და შაორში. 

 

  

სურ. 43: სხვა ტერიტორიიდან მოტანილი ექსკრემენტის ახალ ადგილას განთავსენა, გორწყალის მდინარე 

(ივლისი 31) 

 

  

სურ. 44: წავი (    ) მონიშვნის შემდეგ წყლისკენ მიემართება, იგივე ადგილია, რაც ფიგურა 37-შია მოცემული  
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სურ. 45: წავი (    ) ნიშნავს ტერიტორიას ცივწყალას მდინარეზე 

 

მსგავსი ტიპის კვლევამ, რაჭა 3-ის მთავარ აუზში, მდინარე შარაულასა და მის შენაკადებში 

შედეგი არ გამოიღო. ვერ ვნახეთ წავების მიერ მარკირებული ტერიტორიები და 

ამავდროულად, არცერთი სახის ბილიკი არ იქნა ნაპოვნი რაჭას 3-ის ამჟამინდელ 

საზღვრებში. ჰაბიტატები წავისთვის შესაფერისი იყო და საველე სამუშაოები იგივე 

მეთოდოლოგიით მიმდინარეობდა, რაც რაჭას 4-სა და შაორის წყალსაცავისთვის 

განხორციელდა. როგორც ჩანს, რაჭა 3-ის გამოვლენილ მდინარეებთან წავის ბილიკებს, 

თევზებისა და ბაყაყების პოპულაციის ნაკლებობასთან უშუალო კავშირი აქვს. აღნიშნული 

კვლევის დროს, წავის სავარაუდო საკვების ძებნისას, მხოლოდ ბაყაყი იქნა ნაპოვნი. 

არცერთი თევზის სახეობა არ იქნა ნანახი რაჭა 3-ის საზღვრებში, მდინარეები 

აბსოლუტურად ცარიელია. გამოვიკითხეთ რამდენიმე მეთევზე თევზის არარსებობის 

შესახებ და ყველა მათგანმა თევზის უკანონო დაჭერა დაასახელა მიზეზად 

(ელექტოენერგიით). თევზების უკიდურესად დაბალი სიმჭიდროვე, ყველაზე 

დამაჯერებელი ახსნაა რაჭის 3-ში წავის აშკარად არარსებობის შესახებ. 
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სურ. 46: გამაფრთხილებელი ნიშანი, რომელიც აფრთხილებს ადამიანს რომ ელექტრომოწყობილობით 

თევზაობა არალეგალურია შარაულასა და რიონის შესართავთან. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო თევზჭერა ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გორწყალში, 

თევზი ჯერ კიდევ არსებობს ამ მდინარეში (ადგილობრივების მტკიცებით გაცილებით 

ნაკლებია, ვიდრე წარსულში). თევზის რამდენიმე სახეობა აღიწერა პირდაპირი 

დაკვირვებით, ასევე დავიჭირეთ ბოთლისა და ბადის სატყუარებით (სახეობის 

გარკვევისთანავე დაუბრუნდნენ მდინარეს). გორწყალის კავშირი შაორთან ნაწილობრივ 

ხსნის იმ ფაქტს რომ აღნიშნულ მდინარეში თევზი ბოლომდე არ არის გამქრალი, რადგან 

წყალსაცავის თევზების პოპულაციას პირდაპირი წვდომა აქვს მდინარესთან. რაჭისთვის 

უნიკალური შაორის წყალსაცავი, მისი დიდი ზომიდან გამომდინარე, კრიტიკული 

საფრთხის წინაშე არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ მდინარეებზე აქტიურად 

მიმდინარეობს არალეგალური თევზჭერა, შაორის თევზის პოპულაციების სიმჭიდროვეს 

საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენი შედეგების და რაჭაში ჩატარებული წინა კვლევების 

მიხედვით, რაჭა 3 და რაჭა 4-ში, შაორის წყალსაცავი წავებისათვის მთავარი საკვები 

ადგილია, შესაძლოა მთელ რეგიონშიც კი. 
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სურ. 47: წავების მონიშნული ადგილები; უმეტესი შაორის წყალსაცავის მიმდებარედ არის, საკვლევი არეალის 

ოფიციალური საზღვრების გარეთ.  

 

არალეგალური თევზაობის გარდა, წავების პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს, 

ბრაკონიერობა. ერთ-ერთი შემთხვევა ადგილობრივებმა შაორში დააფიქსირეს, წავი 

მოკლული იქნა სამკბილათი და მოგვიანებით ტყავი გაყიდეს ამბროლაურში 20 ლარად. 

სხვა შემთხვევაში, შემთხვევით შეჰყვა ბადეს, ეს ინდივიდი უკან უვნებლად გაუშვეს 

მდინარეში.  

ბრაკონიერობის უფრო სისტემური მეთოდი გამოიყენება ზამთარში, როდესაც შაორი 

იყინება. ბრაკონიერები პატარა ხვრელს აკეთებენ ყინულზე, ხვრელში ათავსებენ მყარ 

ჯოხს, რომელზეც ხაფანგს და სატყუარას ამაგრებენ. წავები ადვილად ებმებიან აღნიშნულ 

ხაფანგში. ტყავები, როგორც წესი ადვილად იყიდება ამბროლაურის ბეწვის 

სახელოსნოებში.   

 

2.4.7  სხვა ძუძუმწოვრები 

ფოტოხაფანგებით კვლევამ და პირდაპირმა დაკვირვებამ, შემდეგი სახეობების 

დაფიქსირების საშუალება მოგვცა:  

• შველი (Capreolus capreolus) დაფიქსირდა 17-ჯერ რაჭა 3 და რაჭა 4-ში და ნაქერალას 

უღელტეხილზე, რომელიც 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. 



54 
 

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

აღნიშნული სახეობა საკმაოდ იშვიათია რაჭაში.   

• ტყის კვერნა (Martes martes) არაერთხელ დაფიქსირდა რაჭა 4-ის სხვადასხვა 

წერტილებში, როგორც ჩანს ფართოდ გავრცელებულია. 

• თეთყელა კვერნა (Martes foina) სულ მცირე ერთხელ დაფიქსირა რაჭა 4-ში 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. 

• ზღარბი (Erinaceus concolor) დაფიქსირდა რაჭა 4-ის ორ სხვადასხვა წერტილში, მათ 

შორის სოჭნარ ტყეში ზღვის დონიდან 1561 მეტრზე. 

• კავკასიური წყლის ბიგა (Neomys teres) პირდაპირი დაკვირვების დროს 

დაფიქსირდა რაჭა 4-ში, მდინარე ცივწყალასთან.  

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

ხაფანგების კვლევის დროსაც. ბინადრობს როგორც ფართოფოთლოვან ტყეებში, 

ასევე წიწვოვანში.  

• მაჩვი (Meles meles) - დაფიქსირდა რაჭა 3 და რაჭა 4-ში, თითო ინდივიდი თითო 

ადგილას. ეს სახეობა ჩვეულებრივ სოფლებთან ახლოს ბინადრობს. 

• ტყის კატა (Felis silvestris) - როგორც ჩანს რაჭა 3 და რაჭა 4-ში ფართოდაა 

გავრცელებული. დაფიქსირდა 10 განსხვავებული ინდივიდი ორივე საკვლევ 

ადგილას. ამავდროულად გადაღებულია ერთი ჰიბრიდი შინაურ კატარასთან, 

რომელიც დაფიქსირდა სოჭნარ ტყეში, სოფლიდან სამი კილომეტრის დაშორებით. 

(იხილეთ ფოტოები დანართ #8-ში) 

 

ჩვენი კვლევის შედეგების გარდა, წინა კვლევების განმავლობაში, რაჭაში სხვა 

ძუძუმწოვრებიც დააფიქსირა: 
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1.  Erinaceus concolor +     + + + + 

2.  Talpa levantis      +  +  

3.  Talpa sp.  + +   + + + + 

4.  Sorex raddei      +    
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5.  Sorex satunini      +    

6.  Vulpes vulpes + + +  + + + + + 

7.  Mustela nivalis +  +       

8.  Martes sp. + + +  + + + + + 

9.  Meles meles + +       + 

10.  Lutra lutra          

11.  Felis silvestris  +        

12.  Lynx lynx          

13.  Ursus arctos + + + + + + + + + 

14.  Capra cylindricornis      +    

15.  Rupicapra rupicapra + +    +    

16.  Capreolus capreolus + +    + + + + 

17.  Sciurus vulgaris   +   +   + 

18.  Sicista kluchorica      +    

19.  Glis glis +   +  +    

20.  Driomys nitedula +     +    

21.  Prometheomys 
schaposchnikowi 

     +  +  

22.  Arvicola terrestris      +    

23.  Chionomys gud      +    

24.  Chionomys roberti +     +    

25.  Terricola majori +  +   + +  + 

26.  Terricola daghestanicus      +    

27.  Terricola sp.       +   

28.  Sylvaemus uralensis +   +  +    

29.  Sylvaemus fulvipextus +     +    

30.  Sylvaemus ponticus +         

31.  Sylvaemus mystacinus +   +      

32.  Sylvaemus sp. + + + + + + + + + 

33.  Lepus europaeus +     +   + 

34.  Rhinolophus 
ferrumequinum 

  + +      

35.  Rhinolophus hipposideros +  + +  +  +  

36.  Rhinolophus euryale     +      

37.  Rhinolophus blasii    +      

38.  Myotis blythii   + +   + +  

39.  Myotis daubentonii   +     +  

40.  Myotis mystacinus gr.      +  +  

41.  Myotis mystacinus        +  

42.  Myotis brandti        +  

43.  Myotis natereri    +    +  

44.  Myotis emarginatus   +     +  

45.  Nyctalus noctula    +    +  

46.  Nyctalus leisleri    +      

47.  Eptesicus serotinus +         

48.  Pipistrellus pipistrellus   + +    +  

49.  Pipistrellus pygmaeus   + +      
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50.  Pipistrelus nathusii        +  

51.  Barbastella barbastellus    +    +  

52.  Plecotus auritus   +       

53.  Vespertilio murinus        +  

54.  Miniopterus schreibersii   + +      
ცხრილი: ძუძუმწოვრების დაფიქსირება ა. ბუხნიკაშვილისა და ი. ნათრაძის მიერ, WWF კვლევა.    

 

 

2.4.8 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. 
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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): 

 

 

ცხრილი 1: ხელფრთიანების სახეობები, რომლებიც პოტენციურად გვხვდებიან 

რაჭაში. 

  

 

 

 

სახეობები 
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55.  Rhinolophus ferrumequinum დიდი ცხვირნალა  + 

56.  Rhinolophus hipposideros მცირე ცხვირნალა  + 

57.  Rhinolophus euryale  სამხრეთული 

ცხვირნალა 

GRL + 

58.  Rhinolophus blasii ბლაზის ცხვირნალა  + 

59.  Myotis blythii ევროპული წვეტყურა 

მღამიობი 

 + 

60.  Myotis bechsteinii ბეხშტეინის მღამიობი GRL + 

61.  Myotis daubentonii წყლის მღამიობი   

62.  Myotis mystacinus ულვაშა მღამიობი   

63.  Myotis brandtii ბრანდტის მღამიობი   

64.  Myotis davidii დავიდის მღამიობი   

65.  Myotis alcathoe ალკათოეს მღამიობი   

66.  Myotis nattereri ტყის მღამიობი   

67.  Myotis emarginatus სამფერი მღამიობი  + 

68.  Nyctalus noctula წითური მეღამურა   

69.  Nyctalus leisleri მცირე მეღამურა   

70.  Nyctalus lasiopterus გიგანტური მეღამურა IUCN  

71.  Eptesicus serotinus ჩვეულებრივი 

მეგვიანე 

  

72.  Eptesicus nilsonii ჩრდილოური მეგვიანე   

73.  Pipistrellus pipistrellus ჯუჯა ღამორი   

74.  Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი   

75.  Pipistrelus nathusii ტყის ღამორი   

76.  Pipistrelus kuhlii ხმელთაშუაზღვიური 

ღამორი 

  

77.  Hypsugo savii სავის ღამორი   

78.  Barbastella barbastellus ევროპული მაჩქათელა GRL + 
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79.  Plecotus auritus რუხი ყურა   

80.  Plecotus macrobullaris კავკასიური ყურა   

81.  Vespertilio murinus ჩვეულებრივი ღამურა   

82.  Miniopterus schreibersii ჩვეულებრივი 

ფრთაგრძელი 

 + 

83.  Tadarida teniotis ევროპული ტარიდა   

 

 

                                                                                                                                                                         

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. 48: ბეხშტეინის მღამიობი (Myotis bechsteinii) 
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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 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) 
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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) 

 

 
სურ. 49: 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 
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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)  

 

 
სურ. 50:  უშოლტას გამოქვაბული 
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სურ. 51: ევროპული წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii)  

 

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. 
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სურ. 52: ძველი შენობა, რომელშიც იმყოფებოდა დავიდის მღამიობის (Myotis davidii) სამშობიარო კოლონია 

რაჭა 2-თან ახლოს. 

 

სურ. 53: დავიდის მღამიობი (Myotis davidii) რაჭა 2-ის შემოგარენში 
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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) (??) 

 

 

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. 
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სურ. 54: 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 

სახელწოდე

ბა 

ნისლი

ს ბადე 

ვიზუალურ

ი 

დაკვირვება 

აკუსტიკურ

ი 

დაკვირვება 

პრიორიტეტუ

ლი სახეობები 

/სტატუსი 

1.  ევროპული 

მაჩქათელა 

(Barbaastella 
barbastellus) 

Western 

Barbastelle 

Bat 

+   +/GRL 

2.  ჩრდილოური 

მეგვიანე 

(Eptesicus 
nilssonii) 

Northern Bat   +  

3.  ჩვეულებრივ

ი მეგვიანე 

(Eptesicus 
serotinus) 

Serotine Bat  + +  

4.  ჩვეულებრივ

ი 

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.  დაუბენტონი

ს 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 

 + +  
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12.  მეღამურა 

(Nyctalus sp) 
Noctule Bat   +  

13.  ჯუჯა 

ღამორი 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 
 

Common 

Pipistrelle Bat 

  +  

14.  სამხრეთული 

ცხვირნალა 

(Rhinolophus 
Euryale) 

Mediterranea

n Horshoe bat 

+   +/GRL 

15.  დიდი 

ცხვირნალა 

(Rhinolophus 
ferrumequinu
m) 

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  პრიორიტეტული 

სახეობები /სტატუსი 

1.  ევროპული 

მაჩქათელა 
(Barbaastella 
barbastellus) 

Western 

Barbastelle Bat 

+  +/GRL 

2.  ჩვეულებრივ

ი 

ფრთაგრძელ

ი 
(Miniopterus 
schreibersii) 

Schreibers' Bent-

winged Bat 

+ + + 

3.  ევროპული 

წვეტყურა 

მღამიობი 

Lesser Mouse-

eared bat 

+  + 
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(Myotis 
blythii) 

4.  დაუბენტონი

ს 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 +   

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.  სამხრეთულ

ი ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
Euryale) 

Mediterranean 

Horshoe bat 

+ + +/GRL 

13.  ბლაზის 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
blasii) 

Blasius’s 

Horshoe bat 

+  + 

14.  დიდი 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
ferrumequinu
m) 

Greater Horshoe 

bat 

+  + 

15.  მცირე 

ცხვირნალა 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Lesser Horshoe 

bat 

+  + 
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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 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 



70 
 

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: 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 
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(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. 

 

 

2.5 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. 

რაჭა 3 და რაჭა 4 -ის მონაცემების დამუშავება მოხდა GIS “Geographic Information System”-

ის პროგრამის დახმარებით, სადაც საველე კვლევების დაწყებამდე სატელიტური 

ფოტოების გამოყენებით მოხდა შემთხვევითობის პრინციპით წინასწარ მოხაზული 1კმ–

იანი კვადრატების შერჩევა (სულ შეირჩა 48 კვადრატი). საველე კვლევებიდან მიღებული 

ინფორმაცია დამუშავდა ინდივიდუალური წერტილების დონეზე, სადაც ასევე GIS 

პროგრამაში შეყვანილი იქნა შემდეგნაირი დეტალები: სიმაღლე და ტყის საფარი, რისი 

გათვალისწინებითაც, პროგრამის დახმარებით მოიხაზა სახეობის გავრცელების არეალი.   

 

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 იხ. ფოტო 1 . 

                                                                     ფოტო 1 

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

12:00 მდე და საღამოს 16:00 დან 18:30 მდე. 

https://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%203&document_soid=UW164&document_version=47448
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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. 

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:  
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შედეგები 

 

ქორი (Accipiter gentilis) საშუალო ზომის მტაცებელი 

ფრინველი, საქართველოს მაშტაბით ბინადრობს 230-

350 წყვილი 

 გავრცელების არეალს ძირითადად წარმოადგენს 

დასავლეთ საქართველო, გვხვდება ფართოფოთლოვან, 

წიწვოვან ან შერეული ტიპის ტყეებში, რაჭაში ბუდობს 

მხოლოდ რაჭა 3 და 4–ში იშვიათად ფრინდება დიდ 

სიმაღლეებზე, დაახლოებითი გავრცელების სიმაღლე 

რაჭის შემთხვევაში 500მ–დან 2600მ –მდე ზღვის 

დონიდან.  

რაჭა 3-ში დაფიქსირდა 5ჯერ, ხოლო რაჭა 4-ში 7ჯერ. 

(ფოტო Norbert Kentner) 
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სურ. 55: ახალგაზრდა ქორი რაჭა 3-ში, გადაღებულია ფოტო ხაფანგის მიერ. 

 

ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo) არის საშუალო ზომის მტაცებელი ფრინველი. 

საქართველოში ბინადრობს 900-1000 წყვილამდე. ჩვეულებრივი კაკაჩა ერთ-ერთი 

ფართოდ გავრცელებული ფრინველია. ის გვხვდება, როგორც ტყის მასივებში, ასევე 

მინდვრებსა და ალპურ ზონაში.  

რაჭაში გვხვდება ზღვის დონიდან 500–2900 მეტრზე.  

რაჭა 4-ში დაფიქსირდა 28 სხვადასხვა დროს და შესაძ₾ოა მისი ბუდეც ვნახეთ, ხოლო რაჭა 

3-ში ნანახი იქნა 12ჯერ.  
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ბუკიოტი (Aegolius funereus) არის მცირე ზომის მტაცებელი 

ბუ. ძირითადად იკვებება მცირე ზომის ძუძუმწოვრებით და 

ფრინველებით, საქართველოს ტერიტორიაზე ამ სახეობის 

რიცხვნობა უცნობია. 

ტყეები ზღვის დონიდან 1000მ–ზე მაღლა, რაჭაში 

დაფიქსირება მოხდა მხოლოდ რაჭა 1–ში და რაჭა 4–ში  

 

 

 

 

თეთრზურგა კოდალა (Dendrocopos leucotos) 

დიდ ზომის იშვიათი კოდალა  

ძირითადად გვხვდება კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდობებზე ზღვის დონიდან 600–1300მ. 

საბუდრად ძირითადად ირჩევს 

ფართოფოთლოვან ტყეებს, მაგრამ დასავლეთ 

საქართველოში  ხშირად გვხვდება შერეულ და 

წიწვოვან ტყეებში. რაჭა 3-ში დაფიქსირდა 5 

ჯერ, ხოლო რაჭა 4-ში 3 ჯერ.  

 

შავი კოდალა (Dryocopus martius) ერთ-

ერთი დიდი ზომის კოდალაა 

საქართველოში, გავრცელებულ 

კოდალებს შორის (ფოტო Alestai rae) 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება 

თითქმის ყველგან, ბინადრობს როგორც 

ფართოფოთლოვან ტყეებში, ასევე 

წიწვოვან და შერეული ტიპის ტყეებში. 

სიმაღლობრივ ზონაში ვრცელდება 

ზღვის დონიდან 450მ დან 2,600მ მდე. რაჭაში დაფიქსირდა სოფელ თხმორთან ახლოს, რაჭა 

3-ის ტერიტორიაზე. აღნიშნული სახეობისათვის, სავარაუდოდ დიდ საფრთხეს 

წარმოადგენს უკანონო ხის ჭრა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რაჭაში განსაკუთრებულად 

იჭრება ზრდასრული ხეები, სწორედ ისინი, რომლებსაც კოდალა იყენებს საბინადროდ.  
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სურ. 56: ახალმოჭრილი ზრდასრული ხე, რომელსაც კოდალა საბინადროდ იყენებს 

 

შავთავა ხეცოცია (Sitta krueperi) ერთერთი 

ყველაზე პატარა და საკმაოდ იშვიათი სახეობაა. 

(ფოტო Frank Vassen) 

ძირითადად ბინადრობს საქართველოს 

დასავლეთ ნაწილში, თუმცა რამოდენიმე 

შემთხვევა დაფიქსირებულია აღმოსავლეთ 

საქართველოში, ბინადრობს წიწვოვან ტყის 

მასივებში. რაჭა 3-ის წიწვოვან ტყეებში 

დაფიქსირდა 23 ჯერ, ხოლო რაჭა 3-ში 3 ჯერ. 

 

მცირე წივწივა (Periparus ater) მცირე 

ზომის ტყის ფრინველი. 

მცირე წივწივა ერთ-ერთი იმ 

სახეობათაგანია, რომელიც 

საქართველოში ფართოდ არის 

გავრცელებული. ეს სახეობა რაჭაში 

ზღვის დონიდან 1000-2200 მეტრზე 

ბინადრობს, ისეთ ტყეებში სადაც 

გავრცელებულია ნაძვი, რცხილა და 

წიფელი.  
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ჩიტბატონა (Carduelis carduelis) - ძალიან გავრცელებული ფრინველია სოფლების 

შემოგარენში და შაორის თივის მდელოები, რომლებიც დიდ გუნდებად დაფრინავდნენ. 

 

 

ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (Ficedula 

semitorquata) პატარა ზომის იშვიათი სახეობის 

ფრინველია 

 

ეს სახეობა ძირითადად გვხვდება 

ფართოფოთლოვან ტყეებში. მიუხედავად 

კონტრასტული ფერებისა, მისი შემჩნევა ძალზედ 

რთულია. რაჭაში კლიმატური პირობებისა და 

შესაბამისი ტყის მასივების მცირე მაშტაბის გამო, 

ეს სახეობა მხოლოდ რაჭა 3 და რაჭა 4–ის 

ტერიტორიაზე გვხვდება წიფლნარ და რცხილნარ ტყეებში.  

 

ალკუნი (Alcedo atthis) - აღნიშნული ფრინველი წყალთან ახლოს ბინადრობს, სწორედ 

ამიტომ ჩვენმა ფოტო ხაფანგმა დააფიქსირა მდინარის პირას.  

 

სურ. 57: ალკუნი დააფიქსირა ფოტო ხაფანგმა მდინარე ცივწყალაზე 

 

ფრთათეთრი თევზიყლაპია (Chlidonias leucopterus) – 3 სექტემბერს, პირდაპირი 

დაკვირვების დროს რამდენიმე მიგრირებადი ინდივიდი დაფიქსირდა ჩოტევის ტბასთან 

ახლოს, რაჭა 3-ში. 
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სურ. 58: ფრთათეთრი თევზიყლაპია ჩოტევის ტბაზე 

 

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. 

 

სურ. 59: ჩვეულებრივი ღაჟო შაორის მიმდებარედ 
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2.6 ჰერპეტოფაუნა 

მეთოდები 

საველე კვლევა ინფორმაციის შესაგროვებლად 

საკვლევ ტერიტორიაზე განხორციელდა 3 საველე ექსპედიცია, რომელიც მოიცავდა 14 

დღეს. თავდაპირველად არსებული ჰაბიტატების კლასიფიკაცია მოვახდინეთ, რათა 

შემდეგ გამოგვეყო სამიზნე სახეობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგისამყოფელები, 

რომლებიც გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და კონსერვაციის კუთხით მნიშვნელოვანია. 

საველე მეთოდები  საკვლევი ტერიტორიის რელიეფიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე 

შევარჩიეთ. მონაცემების შეგროვებისას გათვალისწინებული გვქონდა საკვლევი 

ცხოველებისთვის ხელსაყრელი დრო და კლიმატური პირობები (მზიანი და უქარო 

ამინდი). მარშუტების გავლა ხდებოდა ძირითდად ფეხით. მონცემებს ვიღებდით GPS 

(GPSMAP® 64s)– ით და შემდეგ შეგვქონდა მონცემთა ბაზაში (სურ. 1).   

 

სურ.60:   მონაცემების დახარისხება 

სახეობების შორ მანძილზე ამოსაცნობად გამოიყენებოდა 8x42 ბინოკლი ,,Discovery WP PC’’ 

და ფოტოაპარატი “Canon 550D”.  ასევე ფიქსირდებოდა ცხოველქმედების ნიშნები: 

ექსკრემენტები (ხვლიკების შემთხვევაში), სოროები (ზოგადად ქვეწარმავლების 

შემთხვევაში), გუბურები და ტბები (ამფიბების შემთხვევაში), ასევე ვეძებდით ქვების და 

მორების ქვეშ. საველე აღწერის გარდა გამოყენებულია წინა წლებში მოპოვებული მასალა, 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები, რომელიც საკვლევი 

ტერიტორიის მიმდებარედაა ჩატარებული. წყაროდ გამოვიყენეთ კოლეგების მიერ 
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მოწოდებული ზეპირი ინფორმაციაც, ასევე გავესაუბრეთ ადგილობრივებს და ფოტო ან 

ვიდეო მტკიცებულების შემთხვევაში ინფორმაცია საინფორმაციო ბაზაში შეგვქონდა. 

–ამის გარდა, მანქანიდანაც ხდებოდა ვიზუალური დაკვირვება რადგან, ქვეწარმავალს ამ 

შემთხვევაში უფრო ნაკლები დრო აქვს დასამალად და სტატისტიკურად მაღალია მათი 

შეხვედრიანობა ტრანსპორტით მოძრაობის დროს. 

- ხმოვანი სიგნალით საკვლევ ტერიტორიაზე ამფიბების აღმოჩენის მეთოდი. აღნიშნული 

გზით საკლევ ტერიტორიაზე მოვისმინეთ მცირეაზიური ბაყაყის, ტბორის ბაყაყის და 

ჩვეულებრივი ვასაკას ხმები.   

 

სურ. 61: ხმოვანი სიგნალით სახეობების დაფიქსირების მეთოდი 

- ქვეწარმავლებს და ამფიბიებს ასევე ვეძებდით საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ გზებზეც 

სადაც დიდია მათი არაცოცხალ მდგომარეობაში ხილვის შანსიც.   

 

სურ. 62: მანქანით გასრესილი ბოხმეჭა 

 

მონაცემების ლიტერტურული დამუშავება 

საკვლევ ტერიტორიაზე  და ზოგდად რაჭაში გავრცელებულ ქვეწარმავლებზე და 

ამფიბიებზე ინფორმაციის მისაღებად გამოვიყენეთ: ნიკოლსკის (Nikolski, 1913). 



83 
 

როსტომბეკოვის (Ростомбеков, 1930), ჯანაშვილის (1963, 1951), Frotzler-ის (Frotzler, 2011), 

Tuniyev – ის (Tuniyev, 2011, 2017), Zazanashvili (Zazanashvili, 2009),  Litvinchuk – ის 

(Litvinchuk, 2017; 2018)  მუსხელიშვილის, და თარხნიშვილის (Tarkhnishvili et. al. 2002, 1996)  

წიგნები თუ სტატიები, ასევე გიორგი იანქოშვილის (Iankoshvili, 2017) სამაგისტრო 

ნაშრომში, რომელიც ეხება გველების გავრცელებას და მოიცავს  როგორც ლიტერატურულ, 

სამუზეუმო, და სოციალური ქსელით მიღებულ ინფორმაციას. 

 

მონაცემების აუდიტორიული დამუშავება 

საველე კვლევის დროს მიღებულ ინფორმაციას დავურთეთ ლიტერატურული მონაცემები 

და საკვანძო სახეობებისთვის შევქმენით ჰაბიტატის ვარგისიანობის რუკები („Area of 

Occupancy”, IUCN ტერმინოლოგიის მიხედვით). ამ მაჩვენებლის ინდექსად გამოყენებულ 

იქნა სახეობათა ჰაბიტატების სტანდარტული მეთოდით შედგენილი მოდელი. მისი 

შედგენისთვის გამოვიყენეთ პროგრამა Maxent 3.3.2  

(https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/).    

ჰაბიტატის ვარგისიანობის შესაქმნელად გამოვიყენეთ 5 ცვლადი რომელზეც 

საციცოხლოდ არის დამოკიდებული საკვანძო სახეობების არსებობა (დიაგრამა 1) 

დიაგრამა 1. კავკასიური გველგესლას გავრცელების დამოკიდებულება ცვლადებზე 

 

გამოყენებული ცვლადებია: 

➢ ბეილის ეფექტური ტემპერატურა (Bailey, 1960), რომელიც უდრის  ((18 * W) - (10 * 

C)) / (W - C + 8); 

სადაც W - ყველაზე ცხელი თვის საშუალო ტემპერატურაა; 

            C - ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა. 

➢ სისველე = ნალექიანობა / ეფექტური ტემპერატურა, 

სადაც ეფექტური ტემპერატურა = ბეილის ეფექტური ტემპერატურას და მას ენიჭება 1, თუ 

იგი ნაკლები ან ტოლია 0-ზე; 

ნალექიანობა = წლიური ნალექიანობა (მმ), რომელიც აღებულია - the WorldClim database 

(http://www.worldclim.org) - დან. 

https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/
http://www.worldclim.org/
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➢ მუდმივი მდინარეების ქსელი და მათგან დაშორება, რომელიც აღებულია 

გლობალური ჰიდროლოგიური მოდელიდან (Gavashelishvili & Tarkhnishvili 2016). 

➢ მიწის ზედაპირის საფარი  (მაგ. ფოთოლმცვენი ტყე, მინდირი),   ამისათვის 

გამოვიყენე - Categorical variable identifying 17 landcoverclasses  (extracted from 500-m 

MODIS data ‘MCD12Q1’ (NASA: http://www.echo.nasa.gov/reverb/about_reverb.htm). 

 

ცხრილი 1. დედამიწის საფარი საერთაშორისო გეოსფერულ-ბიოსფერული პროგრამის მიხედვით 

(IGBP = International Geosphere Biosphere Programme) – 

(https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1)  

კლასი განმარტება 

0 წყალი 

1 მარადმწვანე წიწვოვანი ტყე 

2 მარადმწვანე ფართოფოთლოვანი ტყე 

3 ფოთოლმცვენი წიწვოვანი ტყე 

4 ფოთოლმცვენი ფართოფოთლოვანი ტყე 

5 შერეული ტყე 

6 დახურული ბუჩქნარი 

7 ღია ბუჩქნარი 

8 მეჩხერი ტყე ანუ ტყის სავანა 

9 სავანა 

10 მინდორი 

11 მუდმივი ჭაობი და ჭარბტენიანი ნიადაგი 

12 ყანები და ბაღები 

13 ურბანული ზონები და შენობები 

14 ყანები და ბაღები ან ბუნებრივი მცენარეული მოზაიკა 

15 მუდმივი თოვლი და ყინული 

 

ამ მოდელმა საშუალება მოგვცა გვენახა სად იყო გავრცელებული ესა თუ ის სახეობა და 

კიდევ სად იყო საკვლევი ტერიტორიის შემოგარენში მსგავსი ადგილი რომ იქაც ყოფილიყო 

მისი არსებობისთვის საჭირო პირობები. ფოტოზე ნაჩვენებია კავკასიური გველგესლას 

გავრცელება და მისთვის დამახასიათებელი ჰაბიტატის ვარგისიანობა საქართველოს 

საზღვრებში. 

http://www.echo.nasa.gov/reverb/about_reverb.htm
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1
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ყვითელი წერტილებით ნაჩვენებია კავკასიური გველგესლას დაფიქსირების წერტილები ხოლო 

ყვითელი ლაქები აჩვენებს იმ გარემო პირობებს სადაც მისთვის ხელსაყრელი ჰაბიტატია 

საველე აღწერა 

საველე კვლევის დროს ზურმუხტის ქსელის საიტზე დაფიქსირდა ქვეწარმავლების და 

ამფიბიების შემდეგი სახეობები (ცხრილი 2) 

ცხრილი 2.  ზურმუხტის ქსელის საიტებზე საველე ექსპედიციების დროს დაფიქსირებული 

ამფიბების და ქვეწარმავლების სახეობები 

ქართულად ლათინურად ინგლისურად IUCN RLG FD/LD 

ამფიბიები  (Amphibia)  

სავარცხლიანი 

ტრიტონი 

Triturus karelinii  Southern Crested 

Newt 

LC NT FD/LD 

მცირეაზიური 

ტრიტონი 

Ommatotriton ophryticus Banded Newt NT LC LD 

კავკასიური გომბეშო Bufo verrucosissimus  Caucasian Toad NT NT FD/LD 

მწვანე გომბეშო Bufotes variabilis Varying Toad DD LC FD/LD 

ტბორის ბაყაყი Pelophylax ridibundus Marsh Frog LC LC FD/LD 

ჩველებრივი ვასაკა Hyla orientalis Common Treefrog LC LC FD/LD 

კავკასიური ჯვარულა  Pelodytes caucasicus Caucasian parsley frog NT DD FD/LD 

მცირეაზიური ბაყაყი Rana macrocnemis Brusa Frog LC LC FD/LD 

ქვეწარმავლები  (Reptilia)  

ზოლიანი ხვლიკი Lacerta strigata  Striated Lizard LC LC FD/LD 

კავკასიური ხვლიკი Darevskia caucasica Caucasian lizard LC DD FD/LD 

მარდი ხვლიკი Lacerta agilis Sand Lizard LC DD FD/LD 

ართვინის ხვლიკი Darevskia derjugini Artvin Lizard NT LC FD/LD 

ბოხმეჭა Anguis colchica slow worm LC LC FD/LD 

ქართული ხვლიკი Darevskia rudis Spiny-Tailed Lizard LC LC FD/LD 

ბრაუნერის ხვლიკი Darevskia brauneri Brauner's Rock Lizard LC DD LD 

აჭარული ხვლიკი Darevskia mixta Ajarian lizard NT VU LD 

წყლის ანკარა Natrix tessellatata Dice Snake LC LC FD/LD 

ჩვეულებრივი ანკარა Natrix natrix Grass Snake LC LC FD/LD 
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კავკასიური გველგესლა Vipera kaznakovi Caucasian Viper EN EN FD/LD 

სპილენძა Coronela austriaca Smooth Snake LC LC FD/LD 

დინიკის გველგესლა  Vipera dinniki Dinnik's Viper VU VU LD 

წენგოსფერი მცურავი Platyceps najadum Dahl's Whip Snake LC DD LD 

ესკულაპის მცურავი Zamenis longissimus Aesculapean Snake LC DD LD 

ხმელთაშუაზღვეთის 

კუ 

Testudo graeca ssp. 

nikolskii 

Mediterranean 

tortoise 

CR VU LD 

FD- Fild data 

LD- literary data 

RLG- red list Georgia 

 

მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnmis) 

სხეულის სიგრძე აღეწევს 80მმ - ს ზევიდან ღია ნაცრისფერი ან მუქი ყავისფერია. თავსა და 

ზურგზე აქვს მეტ-ნაკლებად მუქი ლაქები. გხვდება ღია ზოლიანი ეგზემპლიარებიც.  

 

სურ 63: მცირეაზიური ბაყაყი          სურ. 64: მცირეაზიური ბაყაყი  

საქართვლოში ყველგან გხვდება სადაც არის შესაფერისი საბინადრო გარემო.  ბინადრობს 

მდელოებსა და ტყეებში, ზღვის დონიდან 3000მ-მდე. თავს აფარებს ყოველგვარ ბუნებრივ 

ჩაღმავებებს ნიადაგში, აგრეთვე მღრნელების სოროებს.  საკვლევ ტერიტორიაზე მისი 

რიცხოვობა ძალიან მაღალია საველე ექსპედიციის დროს სულ 30 მდე ინდივიდი 

დავაფიქსირეთ.  

ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla orientalis) 

ჩვეულებრივი ვასაკა საშუალოდ 50 მმ-მდე სიგრძისაა. სხეულის ზედა მხარე მკვეთრად 

მწვანეა, ზოგჯერ მოყვითალო ან მორუხო, ქვედა მხარე - თეთრი.  ფართოდაა 

გავრცელებული საქართველოში.  
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სურ. 65:  ჩვეულებრივი ვასაკა          სურ. 66: ჩვეულებრივი ვასაკა 

ბინადრობს ტყეებში, ბუჩქნარებში, მდელოებზე. მთებში ადის 1500 მ –მდე. ცხოვრების 

უმეტეს ნაწილს ხეებზე და ბუჩქებზე ან მაღალ ბალახებზე ატარებენ. იკვებება მწერებით.   

 

მწვანე გომბეშო (Bufotes viridis) 

სხეულის სიგრძე შეიძლება 14 სმ-ს აღწევდეს. ზევიდან სხეული შეფერილია ღია  - რუხ- 

წენგოსფრად, დიდი მუქი მწვანე ლაქებით.  საქართველოში თითქმის მთელ ტერიტორიაზე 

გხვდება. ბინადრობს მინდვრებში, ველებზე, ნახევრად უდაბნოებში მწვანე გომბეშო 

აქტიურია ღამით, იკვებება ხმელეთის უხერხემლოებით, ძირითადად მწერებით.  

 

სურ. 67: მწვანე გომბეშო 

იზამთრებს მღრღნელების სოროებში, ორმოებში, ქვების გროვაში. გამოსაზამთრებლად 

მიდის ოქტომბერ - ნოემბერში, იღვიძებს მარტში.   
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კავკასიური ჯვარულა  (Pelodytes caucasicus) 

ამ ცხოველის სიგრძე 55 მმ – მდე აღწევს, ზემოდან წენგოსფერია, მუქი მწვანე ლაქებით. 

ქვედა მხარე თეთრი აქვს, ზოგჯერ აქა – იქ წითელი ლაქებით. გამრავლების შემდეგ 

ზურგზე გამიკვეთება ღია ფერის ჯვრის კონტური აქედანაა მისი დასახელებაც .  

       

სურ. 68:  კავკასიური ჯვარულა 

სპორადულად გხვდება საქართველოში. ბინადროს წყალსატევების ნაპირებთან და 

სუბალპურ სარტყელში 2300 მ – მდე. აქტიურია ღამით, დღისით იმალება ქვეების ქვეშ. 

იკვებება წყლისა და ხმელეთის უხერხემლობით. 

ტბორის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus) 

სხეულის სიგრძე შეიძლება აღწევდეს 15 სმ-ს. ზემოდან შეფერილია სხადასხვა ელფერის 

მურა მწვანე და მუქი ლაქებით, ხშირად ზურგს გასწვრივ მიუყვება ბაცი ზოლი. ქვედა 

მხარე მორუხოა ან მოყვითალო ფერისაა.  

 

სურ. 69: ტბორის ბაყაყი             სურ. 70: ტბორის ბაყაყი 

ბინადრობს შერეულ და ფოთლოვან ტყეების და ველების სხვადასხვა წყალსატევებში, მათ 

შორის სწრაფ მდინარეებშიც. მისი ძირითადი საკვები მწერებია. საკვლევ ტერიტორიაზე 

გვხვდება ყველა დროებით გუბურაში. კვლევის დროს ვნახეთ როგორც თავკომბალები 

ასევე ახალი მეტამორფოზდამთავრებული და ზრდასრული ინდივიდები. საკვლევ 
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ტერიტორიაზე ამფიბებიდან ყველაზე დიდი სიხშირით სწორედ ტბორის ბაყაყი 

ხასიათდება. 

 

კავკასიური გომბეშო (Bufo verrucosissimus) 

იგი დაახლოებით 125 მმ–მდე სიგრძისაა. კანზე აქვს მეჭეჭები. ზევიდან რუხი, რუხი–

წენგოსფერია, ერთფეროვანი ან ბუნდოვანი მუქი ლაქებით. ქვედა მხარე მოთეთროა.  

 

სურ.71: კავკასიური გომბეშო           სურ. 72: კავკასიური გომბეშო 

საქართველოში ფართო გვარცელებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით დასავლეთ 

საქართველოში. ბინადრობს ტყეებში, ბაღებში, ვენახებში, პარკებში, ბუჩქნარში, ღელეების 

გასწვრივ, მაგრამ ერიდება მდინარის ფართო ჭალებს, ხშირია ჭაობებში. დღისით იმალება 

ტყის საფარში, მღრღნელების სოროებში, ქაქცევული ხეების ქვეშ და ფესვებში. ბინდში და 

ღამით იკვებება სხვადასხვა უხერხემლოებით.  

 

წყლის ანკარა (Natrix tessellata) 

წყლის ანკარა ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ანკარას, თუმცა მისგან განსხვავდება თავის 

გვერდზე ყვითელი ლაქების უქონლობით.  შეფრილობა უფრო მონაცრისფროა, კეფაზე 

ხშირად აქვს დაკუთხული ფრომის მუქი ლაქა, მუცელზე კი ჭადრაკისებურად განაგებული 

ხალები გამოარჩევს.  

 

სურ. 73:  წყლის ანკარა             სურ. 74: მკვდარი წყლის ანკარა 
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იგი საქართველოში ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული. მას შეიძლება წყლიდან 

რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც შევხვდეთ. ხშირად გხვდება დასახლებულ 

პუნქტებში (ქალაქებშიც).  მაგრამ წყალთან უფრო მჭიდროდაა დაკავშირებული იკბებება 

წვრილი თევზებით და ლიფსიტები. საკვლევ ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი სიხშირით 

სწორედ წყლის ანკარა გამოირჩევა მისი საბინადრო გარემოც წყლიან გარემოსთანაა 

დაკავშირებული. 

სპილენძა   (Coronella austriaca) 

ამ გველის სახელწოდებას საერთო აქვს მის ფერთან. ზურგის მხრიდან სპილენძას მუქი 

წინწკლები აქვს, კისერზე კი – ორი ზოლი, რომელიც თავის უკანა ნაწილში ხშირად 

ერთდება. სიგრძით სპილენძა იშვიათად აღწევს 60 სმ-ს. 

 

სურ. 75:  სპილენძა        სურ. 76: სპილენძა 

ცხოველი საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული. გვხვდება საქართველოს თითქმის მთელ 

ტერიტორიაზე, გარდა მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილისა. ბინადრობს ქვიან 

ფერდობებზე, ტყეებში, ბუჩქნარით დაფარულ ველებზე საქართველოში ძირითადად 

დაკავშირებულია მთიან რელიეფთან, აღწევს 2000 მ – მდე. 

დინიკის გველგესლა (Vipera dinniki) 

დინიკის გველგესლა საშუალო ზომის გველია. სხეულის საერთო სიგრძეა 500-550 სმ. აქვს 

მოკლე კუდი (30-80 მმ). მამალი დედლისაგან განსხვავებით გამოირჩევა შედარებით მცირე 

ზომებით და გრძელი კუდით. ზედა მხარეზე სხეულის შეფერილობა მონაცისფრო-

მომწვანო, მოყვითალო, მოყავისფრო ან ნარინჯის ფერისაა. ზურგზე გასდევს შავი ან 

ყავისფერი ხაზი. ფერითა და ფორმით დინიკის გველგესლა წააგავს კავკასიურ და ველის 

გველგესლებს. 
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სურ. 77: დინიკის გველგესლა (ფოტო მოწოდებულია ადგილობრივის მიერ) 

გავრცელების არეალი მოიცავს მთების სუბალპური სარტყლის ჩრდილოეთ და სამხრეთ 

ფერდობებს. დინიკის გველგესლა არ ბინადრობს დაბლობ ტერიტორიებზე. იგი 

უპირატესობას ანიჭებს სუბალპურ და ალპურ ზონებს, მთის ტყეებსა და მდელოებს. 

გვხვდება ზღვის დონიდან 1500-3000 მ სიმაღლეზე. იკვებება უპირატესად ხვლიკებითა და 

წვრილი მღრღნელებით, იშვიათად ფრინველებით. 

ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix) 

ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გველია წყლის ანკარას შემდეგ. დიდი 

ეგზემპლიარების სიგრძე 1 - დან 1.5 მ-ს. ზევიდან ბაცი ან მუქი რუხია ფერისაა, წენგოსფერი 

ელფერით, მუცელი დაფარულია მუქი ლაქებით, რომლებიც წინა ნაწილში ჭადრაკისებრი 

განლაგება აქვთ. 

 

               სურ. 78:  ჩვეულებრივი ანკარა                        სურ. 79: ჩვეულებრივი ანკარა 
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საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გვხვდება.   იკვებება ბაყაყებითა და გამობეშოებით. 

მისი თავდაცვის ერთადერთი საშუალებაა სწრაფი გაქცევა, ხოლო დაჭერისას კი 

კლოაკიდან გამოყოფს მძრაფრი სუნის მქონე სითხეს. საკვლევ ტერიტორიაზე ვნახეთ 

მდინარეების ხეობებში, ტბებში და თითქმის ყველა დროებით გუბურაში.  

 

ართვინის ხვლიკი (Darevskia derjugini) 

სხეულის ზომა არ აღემატება 60 მმ-ს. ზევიდან მურა-ყავისფერი ან წენგოსფერ - რუხია, 

წვრილი მუქი წერტილებით. ქვედა მხარე მომწვანო ან მოწითალო ფერისაა. სხეულის 

გვერდები დასერილია მუქი ზოლებით, რომლებიც კუდზე გადადის, კუდზე ეს ზოლი 

ნათელი პატარა ზოლებითაა შემოვლებული, რომლებიც მკაფიოდ ჩანს კუდის დასაწყისში, 

რაც ყველაზე თვალში საცემი საველე ნიშანია. ერთწლიანებს მომწვანო- მოლურჯო კუდი 

აქვთ. გავრცელებულია დასავლეთ და ჩრდილო - აღმოსავლეთ საქართველოში,  

ბინადრობს მთის წიწვოვან და ფოთლოვან ტყეებში, სადაც ირჩევს ტყის პირს, ნაჩეხებს, 

გზის პირებს, ტყის მასივების სიღრმეში არსებულ ნათელ უბნებს. თავშესაფრად იყენებს 

ფესვებს, კუნძებს, წაქცეული ხეების ქვეშ არსებულ სივრცეებს, წვრილი ცხოველების 

სოროებს. იკვებება წვრილი უხერხემლოებით.  

 

 

სურ. 80: ართვინის ხვლიკი           სურ. 81: ართვინის ხვლიკი 

ზოლიანი ხვლიკი (Lacerta strigata) 

საქართველოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ხვლიკია, სხეულის სიგრძე აღწევს 

11სმ-ს, კუდისა - 20 სმ-ზე მეტს. ზრდასრულებისა და ახალგაზრდების შეფერილობა 

განსხვავებულია. აღნიშნულია ასევე სქესობრივი დიმორფიზმი: მამრები მკაფიო - მწავნე 

ფერისანი არიან, მდედრები ასევე მწვანე ფერისანი არიან, მაგრამ მურა ელფერი დაჰკრავთ. 
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სურ. 82: ზოლიანი ხვლიკი 

იკვებება სხვადასხვა სახის უხერხემლოებით. საკვლევი ტერიტორიაზე ვნახეთ თითქმის 

ყველა სახის ჰაბიტატში, თუმცა სიხშირე ძალიან დაბალია და არასიცოცხლისუნარიანი 

პუპულაციით არის წარმომიდეგნილი.  

მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis) 

სხეულის სიგრძე 10 სმ-ს აღწევს, კუდი ცოტა უფრო გრძელია. მამრები ძირითადად მწვანე 

ფერისანი არიან, ლაქებით. მდედრებს როგორც მწვანე, ასევე ყავისფერი ფონი და ნათელი 

ზოლები აქვთ. სხეულის გვერდებზე ნათელი მომრგვალო ლაქებია, რომლებიც მკვეთრად 

არის გამოხატული ყავისფერ მდედრებში. მწვანე მდედრებს ასეთი ლაქები არ გააჩნიათ, 

მუცელი ღია ფერისაა.  

 

სურ. 83: მარდი ხვლიკი 
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გვხვდება როგორც დასავლეთ, ასევე, აღმოსავლეთ საქართველოში. იკვებება სხვადასხვა 

სახის უხერხემლოებით. თაობა იჩეკება აგვისტოსა და სექტემბერში.           

 

ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis) 

სხეულის სიგრძე 80 მმ-ია, გამირჩევა შებრტყელებული ფორმით. თავშესაფრად იყენებს 

ნაპრალებსა და ბზარებს. სხვა ხვლდის ხლიკებისგან მთავარი განმასხვავებელი 

თავისებურება ის არის, რომ წვივის ქერცლი ზურგისაზე ბევრად დიდია.  

 

სურ. 84: ქართული ხვლიკი 

ბინადრობს კლდეებზე, მდინარების ნაპირებსა და ციცაბო ფლატეებზე. იკვებება 

სხვადასხვა სახის წვრილი უხერხელოებით, ზოგჯერ თავს ესხმის სხვა სახეობის  

 

 

კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica) 

სხეულის სიგრძე 65 მმ– ია, ხერხემალს გასდებს ერთი მუქი ფერის ზოლი, რომელზეც 

განლაგებულია მრავალი წვრილი ლაქა. სხეულის გვერდებზე შერწყმული მუქი ლაქები 

აქვს, მკერდის უბანში მორთულია მოცისფრო რგოლებით. სხეულის ქვედა მხარე 

მოთეთროა გავრცელებულია კავკასიონის ფერდობებზე. იგი ყველაზე მაღალმთიანი 

ფრომაა კლდის ხვლიკებში. აღწევს 3000 მ –მდე. სახლის კლდეების ნაპრალებში, ქვის 

გროვებში, ხეობების ქვიან ფერდობებზე, თავს აფარებს ქვების ქვეშ და კლდეების 

ნაპრალებს. იკევებება მცირე უხერხემლოებით. 
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სურ. 85: კავკასიური ხვლიკი 

 

ბოხმეჭა (Anguis colchica) 

ცხოველის სხეული გველისებრია, კიდურები არ აქვს.  სიგრძე 60 სმ  აღწევს. საერთო ტონი 

მუქია, მურა ფერის ლითონისებული ელფერით. ზურგის წინა ნაწილში ცისფერი ზოლები 

აქვს, რომელიც მამრებს უკეთესად ემჩნევათ.  

 

სურ. 86: ბოხმეჭა 

 

საქართველოში ბინადრობს ბუჩქნარიან ფერდობებზე, ტყის მდელოებში, ალაგ-ალაგ 

მთიან –ველიან ზონაში. იმალება მღრღნელთა სოროებში, წაქცეული ხეების ქვეშ. იკვებება 

სხვადასხვა სახის უხერხემლოებით, ძირითადად მოლუსკებით, კერძოდ ლოქორებით. 

კვერცხცოცხალმშობია. მაკეობა გრძელდება 90 დღის განმავლობაში. ახალგაზრდები 

იჩეკებიან აგვისტო-სექტემბერში. მათი სიგრძე 10 მმ-ზე მეტია. დაჭერისას კბენას 

ცდილობს, კუდით დაჭერილი ბოხმეჭა იწყვეტს მას.  
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საკვანძო სახეობები 

 

კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) 

კავკასიური/კაზნაკოვის გველგესლა საშუალო ზომის (60-70 სმ) გველია. სქესობრივი 

დიმორფიზმი გამოხატულია მდედრებში ისინი შედარებით დიდი ზომისანი არიან. 

სხეულის ძირითადი შეფერილობა შავი ან მუქი ყავისფერია. გვერდების გასწვრივ გასდევს 

ზიგზაგისებრი ზოლი, რომელიც სხეულის ძირითად ფონზე ყოველთვის უფრო ღია ფერის 

არის. ასევე არსებობენ მოწითალო (როგორც წესი ახალგაზრდა გველები), ღია ყავისფერი 

და შავი (მელანისტები) ინდივიდები. მუცელი შავი ან უბრალოდ მუქი ფერის არის. 

საქართველოში vipera-ს სხვა დანარჩენ წარმომადგენელთან შედარებით, განსაკუთრებით 

განიერი თავი აქვს. 

იგი კავკასიის ენდემია, ბინადრობს  აჭარაში, აფხაზეთში, რაჭაში, იმერეთში, სამცხე 

ჯავახეთში და სამეგრელოში. უმეტესად გვხვდება მთისწინეთებში, ტყიან ფერდობებზე, 

მდელოებზე. ზღვის დონიდან 1200–1400 მ – მდე.  

 

 

კავკასიური გველგესლასთვის ჰაბიტატის ვარგისიანობის რუკა (იანქოშვილი, 2017) 

 

მისი წიწილი იკვებება მწერებით მაგ. სწროფრთიანებით, ხოლო მოზრდილი ინდივიდი 

ხვლიკებზე და წვრილ ძუძუმწოვრებზე ნადირობს, მაგ. მღრნელებზე. საერთაშორისო 

წითელ ნუსხაში შეტანილია  EN B2ab(ii,iii,v) (ver 3.1) სტატუსით (განმარტება, დაკავებული 

ფართი, შეფასებით, 500 km1 – ზე ნაკლები ან დაკავებული ფართი ფრაგმენტირებულია და 

მცირდება ან უარესდება ჰაბიტატის მდგომარეობა). იგი რელიქტური და ვიწრო არეალიანი 

სახეობაა. ეროვნულ წითელ ნუსხაში მინიჭებული აქვს  EN B2ab (ii,iii,v) (ver 3.1). იგი 

საინტერესო სახეობაა მეცნიერებისთვის და ზოგდად ბუნების მოყვარულთათვის.  
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კავკასიური გველგესალს გავრცელება რაჭაში 

საკვლევ ტერიტორიაზე მისი გავრცელება ცუდადაა შესწავლილი, ლიტერატურაში 

მხოლოდ ვარაუდი იყო გამოთქმული იმის შესახებ რომ ეს სახეობა რაჭაშიც უნდა 

ყოფილიყო რადგან მისთვის ხელსაყრელი პირობები ამ რაიონშიც მოიძებნებოდა. ბოლო 

წლების განმავლობაში სულ 2 ფაქტი დაფიქსირდა საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში და 

მის მიმდებარად კავკასიური გველგესლას დაფიქსირების. პირველი შემთხვევა იყო ზემო 

ბარში ადგილობრივებმა აცნობეს ცხოველთა მონიტორიგნის სააგენტოს ჰერპეტოლოგს და 

მან მომაწოდა ფოტო და ლოკაცია. ხოლო მეორედ იგი საყინულეს მღვიმისკენ მიმავალ 

გზაზე ნახა ადგილობრივმა და გადმომიგზავნა ვიდეო ფაქტი. 

 

სურ. 87: გადაღებულია სოფ. ზემო ბართან                          სურ. 88: საყინულეს მღვიმესთან                                       

 

საველე კვლევის მიმოხილვა 

თავდაპირველად მოვახდინეთ საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატების 

კლასიფიკაცია, რათა შემდეგ გამოგვეყო კავკასიური გველგესლასთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ადგისამყოფელები. თითოეული შერჩეული ტერიტორიის დათვალიერება 

და მონაცემების შესაგროვებლად შერჩეული გვქონდა მისთვის ხელსაყრელი დრო (დილის 

საათები როდესაც გასათბობად გამოდის და შებინდების პირი როდესაც იგი ნადირობს) და 

კლიმატური პირობები (მზიანი და უქარო ამინდის ფონზე).  

შერჩეულ ტერიტორიებზე კავკასიური გველგესლას ძებნამ მხოლოდ ერთ ტერიტორიაზე 

ჩაიარა წარმატებით იგი 23 აგვისტოს 19:20 წუთზე საყინულეს მღვიმესთან დავიჭირეთ. 
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სურ. 89: კავკასიური გველგესლა (ნაპოვნია საყინულეს მღვიმესთან) 

ეს ტერიტორია კავკასიური გველგესლასთვის ოპტიმალურ საცხოვრებელ გარემოს 

წარმოადგენს, რომელიც მდიდარია მისითვის ხელსაყრელი საკვებით და სამალავი 

ადგილებით. 
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სურ. 90: კავკასიური გველგესლას ჰაბიტატი 

 

საველე, სამუზეუმო ეგზემპლიარების, სოციალური ქსელის  და ლიტერატურული 

მონაცემების დამუშავების შემდეგ მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავაკეთეთ 

კავკასიური გველგელასთვის ჰაბიტატის ვარგისიანობის. 
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სურ. 91: ჰაბიტატის ვარგისიანობის რუკა კავკასიური გველგესლასთვის საკვლევ ტერიტორიაზე  

 

 

ხმელთაშუაზღვეთის კუ (Testudo graeca) 

 

კარპაქსის სიგრძე შეიძლება 29 სმ -ს აღწევდეს. ღია - წენგოსფერი ან მოყვითალო - მურა 

ფონზე განლაგებულია შავი ლაქები (სურ. 32).  საქართველოში ძირითდად გხვდება 

აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებულია შიდა და ქვემო ქართლში ივრის ზეგანზე, 

ალაზნის ველზე. 

  

  

სურ. 92: ხმელთაშუაზღვეთის კუს ქვესახეობების გავრცელება საქართველოში 
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საცხოვრებლად ირჩევს ბუჩქნარით და მეჩხერი ტყით დაფარულ მშრალ ველებს და მთის 

ფერდობებს, დაბლობების ნათელ ტყეებს, მდელოებს, ბაღებს, ვენახებს. ძირითდად 

იკვებება ბალახეული მცენარეულობით. 

 

სურ. 93: ხმელთაშუაზღვეთის კუ      სურ. 94: ხმელთაშუაზღვეთის კუს ჰაბიტატი  

საკვლევ ტერიტორიაზე იგი არ გვინახავს, თუმცა ადგილობრივებმა კერძოდ, სოფელი 

თლუღის მკვიდრმა, გვაჩენა ფოტო რომელიც საკვლევ ტერიტორიაზეა გადაღებული. 

შემთხვევით იქ მოხვედრის ალბათობა ნაკლებია, თან ისიც გასათვალისწინებელია რომ 

წინა სეზონებში უნახავთ მისი კვერცხები, ასევე ახალგამოჩეკილი ინდივიდებიც. როგროც 

ლიტერატურული წყაროები გვამცნობს იმ ტერიტორიებზე რაც რუკაზეა მონიშნული 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის კუს ქვესახეობა Testudo graeca ssp. Nikolskii. 
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კონსერვაციული სტატუსი (საერთაშორისო): IUCN სტატუსი CR A1abcde+2bcde,  ver 3.1. 

განმარტება: (პოპულაციის შემცირება, რაზეც მეტყველებს შეფასება ან ვარაუდი, 

მოსალოდნელი პოპულაციის შემცირება ≥ 90% ბოლო ათი წლის ან სამი თაობის 

განმავლობაში, როდესაც შემცირების მიზეზია: შეცვლადი და გასაგები, რაც ემყარება 

დაკავებული ფართის შემცირებას, და/ან ჰაბიტატების ხარისხს და გამოყენების მაღალ 

დონეს).  

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): საქართველოს წითელი ნუსხაში შეტანილი არაა 

რადგან ქვესახეობაა და მისი არსებობის არც თუ ისე ბევრი ფაქტი არსებობდა.  

 

სავარცხლიანი ტრიტონი (Triturus cristatus karelinii) 

სხეულის სიგრძე 10 სმ–მდეა, კანი მსხვილხორკლიანია, შეფერილობით ზურგზე შავი ან 

მოყავისფროა – შავია, მუცელი – ნარინჯისფერია, შერეული მსხვილი შავი ლაქებით. კუდს 

გვერდებზე მოცისფრო – თეთრი ზოლი გასდევს. 

]  

სურ. 94: სავარცხლიანი ტრიტონი                             სურ. 95: სავარცხლიანი ტრიტონი 

 

გავრცელებულია ევროპასა და რუსეთის ევროპულ ნაწილში, აგრეთვე კავკასიაში. 

საქართველოში გხვდება თითქმის ყველგან.  ბინადროს ტყეებში, პარკებში, ბაღებში, 

ჩვეულებრივ ტრიტონიზე უფრო ადვილად ეგუება ღია სივრცეებს. გაზაფხულსა და 

ზაფხულის დასაწყისს ატარებს ტბებში, ტბორებში, თხრილებში და ა.შ. ხმელეთზე, 

ჩვეულებრივ, გამოდის ივლისის შუა რიცხვებში. დღისით იმალება ფუტურო ძირკვევში, 

ხექცეულებში, ქვის გროვების ქვეშ, მღრნელების სოროებში. აქტიურია ღამით, გვხვდება 

უფრო იშვიათად, ვიდრე ჩვეულებრივი ტრიტონია. ძირითადად იკვებება 

უხერხემლოებით, მაგრამ ეტანება ქვირითსა და თავკომბალებსაც. ხმელეთზე ნაკლებად 

იკვებება. გამრავლების პერიოდში მამრს უვითარდება დაკბილული ქედი, რომელიც 

კუდის ფუძესთან წყდება. გაზაფხულზე მდედრი ყრის რამდენიმე ასეულ ქვირითს. 

ლარვების მეტამორფოზი აგვისტოსათვის მთავრდება. 

საველე კვლევის დროს დავაფიქსირეთ მრავალძალის ტბაში და ცხრაჯვარზე არსებულ 

ტბასთან. 
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სურ. 96: მრავალძალის ტბა           სურ. 97: გუბე მრავალძალის ტბასთან 

 

სურ. 98: მრავალძალის ტბა 2 

 

სურ. 99: ცხრაჯვარის ტბა 

შევისწავლეთ არსებული ტერიტორია და  გამოვავლინეთ რამდენიმე გუბე და ტბორი 

სადაც შესაძლოა მათი არსებობა, 
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სურ. 100: ტრიტონის ჰაბიტატი 

ასევე გამოვკითხეთ ადგილობრივები დავიხმარეთ სამეცნიერო ლიტერატურა და 

შევქმენით მისი გავრცელების მოდელი . 
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სურ. 101: ლურჯი პოლიგონები აღნიშნავს სავარცხლიანი ტრიტონისთვის ხელსაყრელ ჰაბიტატს 

 

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): LC  -  საჭიროებს ზრუნვას 

კონსერვაციული სტატუსი (ეროვნული): IUCN სტატუსი NT - საფრთხესთან ახლოს მყოფი 

განმარტება (შეფასებული გავრცელების არე 50,000 კმ2- ზე ნაკლებია. მათი გავრცელების 

არეალი მცირე და ფრაგმენტირებულია, ხდება ჰაბიტატის ხარისხის დაცემა დაკავებული 

ფართი ფრაგმენტირებულია, მცირდება და ეცემა ჰაბიტატების ხარისხი).  ამ სტატუსის 

მქონე სახეობები მეტად საყურადღებოა, რადგან პირობების მცირედი ცვლილებაც კი 

საწინდარია იმისა, რომ გადავიდეს საფრხთის კატეგორიაში.  

 

რეკომენდაციები 

სასურველი იქნება ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობების გატარება რათა, ცუდი 

დამოკიდებულება ქვეწარმავლებისადმი და ამფიბიებისადმი ოდითგანვე არსებობს და 

დღემდე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის  ისინი ასოცირდებიან ყველაფერ ცუდთან. 

მთავარი მიზეზი, მათ შესახებ არსებული ცნობიერების დაბალი დონეა. საკითხისადმი 

ნაკლები ცნობიერება იწვევს შიშს, შიში კი, - აგრესიას, ამიტომ შევეცადოთ უკეთ გავიცნოთ 

ეს არსებები. ამისათვის კარგი იქნება ,,ჩეკლისტის’’ გაკეთება, სადაც მოცემული იქნება 

ზურმუხტის საიტებზე და მის შემოგარენში არსებული ქვეწარმავლები და ამფიბების სია 

ფოტოებით.  

 

კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) 

საყინულეს მღვიმის ტერიტორია და მისკენ მიმავალი გზა წარმოადგენს კავკასიური 

გველგესლასთვის მნიშვნელოვან ჰაბიტატს ამიტომ ამ გარემოს დაცვა მისთვის 

საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.  

რუკაზე მწვანე ფერით ნაჩვენებია Racha 3 – ის საზღვრები კავკასიური გველგესლასთვის 

მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი როგორც ჩანს ამ საზღვრებს სცდება ამიტომ საჭიროა მისი 
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რამდენიმე მეტრით გაფართოვება ისე რომ წითლად ნაჩვენები პოლიგონი სრულად 

დაიფაროს ასევე უნდა გაკონტროლდეს გზა რომელსაც საყინულეს მღვიმემდე მიყვავართ 

რადგან კავკასიური გველგესლას შეხვედრის შანსი გამოზამთრების შემდეგ ან 

გამრავლების პერიოდში ხშირია. 

სასურველია განთავსდეს ინფორმატიული ბანერი სადაც ამ სახობის შესახებ იქნება 

საუბარი  

 

სურ. 102: მწვანე ნიშნულით ნაჩვენებია საყინულეს მღვიმე  

სასურველი იქნება მონიტორინგი 2–3 წელიწადში ერთხელ რათა მოხდეს ცნობილი 

ლოკალიტეტების ვალიდაცია შემდეგ ამ მონაცემების საფუძველზე უნდა გაკეთდეს 

არეალის მოდელირება რათა შედგეს განახლებული რუკები და გამოიკვეთოს 

კონსერვაციული კუთხით მნიშვნელოვანი სახეობები. 

 

ხმელთაშუაზღვეთის კუ  (Testudo graeca) 

ამ სახეობის გავრცელების შესახებ არსებული ინფორმაცია ძალიან მწირია. 

ადგილობრივებთან საუბრის და ლიტერატურის გაცნობის შემდეგ გამოიკვეთა რამდენიმე 

ადგილი სადაც იგი ბინადრობს, თუმცა ეს არასაკმარისია მის მდგომარეობაზე და 

სტატუსზე წარმოდგენის შესაქმნელად. თან, როგორც ცნობილია ეს ქვესახეობა ვიწრო 

ენდემია და მისი სტატუსი საერთაშორისო წითელ ნუსხაში CR (კრტიტიკულ საფრთხეში 

მყოფი) – არის.  სასურველია რომ რუკაზე წითელი პოლიგონით მონიშნული ადგილი 

შეუერთდეს Racha 4 ის საზღვრებს. 
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სურ. 103: ხმელთაშუაზღვეთის კუს სავარაუდო გავრცელება ზურმუხტის საიტის გარეთ 

 

მონიტორინგის მეთოდები: არეალის ანალიზი და მოდელირება, ცნობილი 

ლოკალიტეტების ვალიდაცია, თვლები (დანიშვნა და კვლავდაჭერა, ტრანსექტებზე 

აღრიცხვები). 

რატომაა საჭირო მონიტორინგი: გლობალურად მოწყვლადი სახეობაა, პოტენციალურად 

ემუქრება საერთაშორისო არალეგალური ვაჭრობა. პოპულაციის ზომის და დინამიკის 

შესახებ საქართველოში მონაცემები არ არსებობს.  

რეკომენდაცია: ჰაბიტატების და არეალის შესახებ ინფორმაცია შეტანილ იქნას მისაწვდომ 

მონაცემთა ბაზაში, ჩატარდეს 10 შემთხვევითად შერჩეული ადგილის მონიტორინგი 2–3 

წელიწადში ერთხელ და რიცხოვნობის შეფასება (დანიშვნა და კვლავდაჭერა). 

 

სავარცხლიანი ტრიტონი (Triturus cristatus karelinii) 

საკვლევი ტერიტორიის შემოგარენში ვნახეთ რამდენიმე ტბა თუ გუბურა რომელიც 

ვარგისია სავარცხლიანი ტრიტონის საცხოვრებლად ამიტომ სასურველია რომ ეგ 

ტერიტორიებიც იყოს მოქცეული Racha 3 ის ფარგლებში. 
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სურ. 104: სავარცხლიანი ტრიტონის პოტენციური საცხოვრებელი გარემო Racha 3 ის შემოგარენში 

 

 

სურ. 105: სავარცხლიანი ტრიტონის პოტენციური საცხოვრებელი გარემო Racha 4 – ის მიმდებარედ 
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რატომაა საჭირო მონიტორინგი: საფრთხესთან ახლოს მყოფი სტატუსის მატარებელი 

ცხოველია. ცუდადაა შესწავლილი ამ სახეობის ცხოვრების ნირი.  

რეკომენდაცია:  ჰაბიტატების შესახებ არსებული ინფორმაცია უნდა განთავსდეს 

მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესბეული პირებისთვის. 

გაკეთდეს 10 ჰაბიტატის მონიტორინგი ორ წელიწადში ერთხელ. სასურველია აპრილის 

თვეში, როდესაც მასიურად გამოვლენ გამოზამთრებული ტრიტონები წყალსატევებში.  

 

 

2.8 უხერხემლოები 

რაჭის ორივე საკვლევ ტერიტორიაზე, წარმოდგენილია უხერხემლოთა მდიდარი და 

მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა. მრავალი სახეობა ადაპტირებულია ტყის და 

ალპური ჰაბიტატების მიმართ. ხოჭოების მთავარ სახეობებს შორის ნაპოვნია ალპური 

ხარაბუზა (Rosalia alpina), რომელზეც ორი ჩანაწერი იყო რაჭაში 3, შაორის მახლობლად და 

სოფელ ხოტევში რაჭაში 4. ხოლო მუხის დიდი ხარაბუზა (Cerambyx cerdo) ერთხელ 

დაფიქსირდა შაორის ჩრდილოეთ სანაპიროზე.  

 

სურ. 106: დიდი და გამხმარი წიფელი, რომელიც ალპური ხარაბუზას საცხოვრებელია. აღნიშნული ტიპის 

ხეები აქტიურად იჭრება უკანონო ტყის ჭრის გამო.  
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ლეპიდოპტერების წარმომადგენლებს შორის, მჟაუნას მრავალთვალას (Lycaena dispar) 

ინდივიდებისგან შემდგარი მოზრდილი ჯგუფი 3 ჯერ დაფიქსირდა შაორის სამხრეთ 

სანაპიროებთან. დანარჩენი სახეობების არსებობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც 

სავარაუდო.  

 

სურ. 107: მჟაუნას მრავალთვალა საფრთხეში მყოფი სახეობაა ევროპაში, თუმცა რაჭაში ჯერ კიდევ საკმაო 

რაოდენობითაა წარმოდგენილი 

რაც შეეხება ნემსიყლაპიებს, კვლევის ჩატარების ვადების გამო არ იქნა ნაპოვნი 

პრიორიტეტული სახეობები, მაგრამ Leucorrhinia caudalis, Sympecma paedisca, Coenagrion 

ornatum არსებობა შესაძლოა ჩაითვალოს სარწმუნოდ, მათთვის საჭირო ჰაბიტატების 

სიმრავლის გამო. მეორეს მხრივ, თითქმის შეუძლებელია Lindenia tetraphylla არსებობა 

ასეთ სიმაღლზე და მსგავს კლიმატურ პირობებში, მომავალში ნაკლებად სავარაუდოა მათი 

რაჭაში დაფიქსირება. სხვა გავრცელებული სახეობები, როგორიცაა Enallagma cyathigerum 

ან Aeshna cyanea, მრავალჯერ იყო ჩაწერილი ნემსიყლაპიების ძიების დროს. 
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სურ. 108: Enallagma cyathigerum შეწყვილება ჩოტევის ტბაზე 

 

 

 

დასკვნა 

ორივე საიტი, ბერნის კონვენციის პრიორიტეტული ჰაბიტატებისა და სახეობების 

მნიშვნელოვანი ნაწილის გამაერთიანებელია, რაც აღსანიშნავია როგორც მათი 

მრავალფეროვნებით, ასევე  ხარისხით. რაჭა 3 და რაჭა 4-ის კირქვიანები და კარსტული 

წარმონაქმნები ხსნიან ჰაბიტატების მრავალფეროვნებას რამდენიმე ათასი ჰექტარის 

ფართობზე. აღნიშნული ორი საიტი ერთად მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა საქართველოს 

ზურმუხტის ქსელისთვის, სახეობებისა და ეკოსისტემების მრავალფეროვნებით თითქმის 

იმ დონზეა, როგორც სხვა მკაცრად დაცული ტერიოტირიები.  

3.1 საბოლოო საზღვრები 

როგორც აღვნიშნეთ, რაჭა 3 და რაჭა 4-ის თავდაპირველად შემოთავაზებულმა საზღვრებმა 

თითქმის მთლიანად გარეთ დატოვა წავების საცხოვრებელი არეალი. შაორი 

მნიშვნელოვანი ადგილია წავების კვებისთვის და სავარაუოდოდ გამრავლებისთვისაც. 
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სწორედ ამიტომ, შაორი წავების მთავარი ჰაბიტატია. იმისათვის რომ, ზურმუხტის ქსელის 

მოთხოვნებს უპასუხოს, ზურმუხტის ქსელის სახელმძღვანელო მიუთითებს შემდეგზე:  

„სახეობების შემთხვევაში, საიტის შეთავაზება უნდა მოიცავდეს ჰაბიტატების მთელ 

სპექტრს, რომლებიც საჭიროა მისი ცხოვრების ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე, როგორიცაა 

რეპროდუქცია, მიგრაცია, კვება (ა.შ.).“ 

ამრიგად, მიგვაჩნია, რომ შაორი მთლიანად უნდა იყოს რაჭა 3 და რაჭა 4-ის საზღვრებში, 

რათა მოვიცვათ წავის ძირითადი ჰაბიტატი და დავამატოთ რეგიონში მისი გავრცელების 

არეალის 95%-ზე მეტი.  

წავებისათვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიების გარდა, მთებისა და ბორცვების ორი ქედი, 

რომელიც შაორს გვერდით მიუყვება, ხმელეთის სახეობებისთვის გამოიყენება როგორც 

ველური ბუნების კორიდორი. მგლების წყვილს, რომელიც ფოტო ხაფანგების საშუალებით 

იდენტიფიცირდა, სავარაუდოდ აღნიშნულ ბორცვებზე აქვს ბუნაგი, შაორიდან 

ჩრდილოეთით. მათი ჩამოსვლა რაჭა 4-ის ტერიტორიაზე სამჯერ დავაფიქსირეთ. მურა 

დათვები და მგლები როგორც ჩანს აქტიურად იყენებენ შაორის სამხრეთ სანაპიროს, სადაც 

ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია დაფიქსირდა ნაკვალევების. ასევე წყლის მღაბიოს (Myotis 

daubentonii) კოლონია ბინადრობს შაორზე არსებული საგზაო ხიდის ქვეშ. 

უფრო მეტი, ნაქერალას უღელტეხილი ბუნებრივი დამაკავშირებელია რაჭა 3 და რაჭა 4-ის. 

სავარაუდოდ, ყველაზე მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი დერეფანია ფოცხვერისა და 

მისი ნადავლისათვის. სწორედ აქ შველი დავაფიქსირეთ, ასევე 3 მგელი და 3 დათვი. 

ამგვარად, 2 413 ჰექტარის დამატება რაჭა 3-სა და 2 798 ჰა-ს დამატება რაჭა 4-ში 

მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია იქნება, ხოლო წავის შემთხვევაში ეს კრიტიკულად 

აუცილებელია.  

  
სურ. 109:  შემოთავაზებული ახალი საზღვრები, რომლებიც 2 413 ჰა-ს მაატებს რაჭა3-ს, ხოლო 2 798 ჰა-ს რაჭა 4-

ს.  
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სურ. 110: წავის დაფიქსირების ჩანაწერები;  ახალი საზღვრებით, წავის პრიორიტეტული ჰაბიტატი 

ზურმუხტის ქსელში 955-ით გაიზრდება 

 

  
სურ. 111: ახალ საზღვრებში შედის აღნიშნულ კვლევაში დაფიქსირებული დათვებისა და მგლების ბილიკების 

ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია და წყვილი მგლის საბინადრო დიაპაზონი; რუკაზე გამოსახულია კამერის 

ადგილმდებარეობა, მათი ტერიტორია ვრცელდება დასავლეთისკენ. 

 



114 
 

 

სურ. 112: ახალი საზღვრები მოიცავს სულ მცირე მგლების დაფიქსირების 6 ადგილს 
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სურ. 113: ახალ საზღვრები მოიცავს დათვების  დაფიქსირების 4 შემთხვევას 

 

 

ამასთანავე, ახალ საზღვრებს ასევე მოჰყვება რამდენიმე ჰაბიტატი რეზოლუცია 4-დან 

(1996), რომელიც დაკავშირებულია წყლის ობიექტებთან და საძოვრებთან, მნიშვნელოვნად 

გაზრდის ამ არეალის ჰაბიტატების მრავალფეროვნებას.  
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სურ. 114: შაორის ჩათვლით, მე-4 რეზოლუციიდან რამდენიმე ჰაბიტატი დაემატება რაჭა 3 და რაჭა 4-ს.  

 

  

სურ. 115: შაორის სუფთა წყლები და მისი სანაპიროების ეკოსისტემები, ფლორისა და ფაუნის მდიდარ 

საზოგადოებებს მოიცავს 
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სურ. 116: საბოლოო შეთავაზებული საზღვრები რაჭა 3 (13,962 ჰა) და რაჭა 4-სთვის (17,093 ჰა); გაფართოებასთან 

ერთად შაორის პრიორიტეტული ჰაბიტატი და ორი ველური ბუნების დერეფანი ზურმუხტის ქსელის ნაწილი 

გახდება. 

 

 

3.2 მტაცებელი-ადამიანის კონფლიქტი და ბრაკონიერობა 

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.  
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სურ. 117: ზრდასრული ძროხა მოკლულია მგლის წყვილის მიერ, 1 აგვისტო 

 

აღნიშნულმა შემოჭრებმა, პასუხად შესაძლოა ბრაკონიერობა გამოიწვიოს. როგორ 

მოქმედებს ეს კონფლიქტები მგლებისა და დათვების პოპულაციების ტენდენციებზე, 

ძნელი სათქმელია დღევანდელი მონაცემებით. მგლისთვის არ არის საკმარისი 

ინფორმაცია რაჭაში მისი რაოდენობისა და გავრცელების დასადგენად. მურა დათვი წინა 

და ამჟამინდელი კვლევების მიხედვით, როგორც ჩანს,  შედარებით უფრო 

გავრცელებულია. გამომდინარე იქიდან, რომ რაჭაში მოსახლეობის რაოდენობა იკლებს და 

საოჯახო ეკონომიკა უფრო მეტად მომსახურების სფეროზე კონცენტრირდება, მომავალში 

კონფლიქტმა წესით უნდა იკლოს. მეორეს მხრივ, მურა დათვი რეგიონში დღემდე 

პოპულარული სანადირო ობიექტია და მისი ხორცი ისევ ძვირად ფასობს. ჩვენმა ფოტო 

ხაფანგებმა რაჭა 4-ში  8 ბრაკონიერი დააფიქსირა, ხოლო 2 რაჭა 3-ში. ასევე, 

ადგილობრივებმა რამდენიმე შემთხვევა ახსენეს. სამომავლო კვლევები აუცილებელია 

რაჭის ოთხივე საიტის შემთხვევაში, რადგან უფრო  სიღრმისეულად გავიგოთ 

მტაცებლების პოპულაციების  რეალური ტრენდები და მოქმედებს თუ არა კონფლიქტი 

მათ რიცხოვნობაზე.  
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სურ. 118: სიმინდის ყანა, რომელსაც თავს დაესხა მდედრი დათვი ორ ბელთან ერთად (აგვისტო, 

ხოტევი, რაჭა 4) 
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სურ. 119: ხის სათვალთვალო პლატფორმა თხმორის მიმდებარედ (რაჭა 3), რომელსაც 

ადგილობრივები ყანის დათვისგან დასაცავად იყენებენ 

 

  

სურ. 120: დათვის ნაკვალევის გვერდით ნაპოვნი გასროლილი ტყვიები, შაორის სამხრეთ სანაპირო  
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სურ. 121: მონადირე შქმერთან ახლოს (რაჭა 4) სადაც დაფიქსირებულია დათვების 17 ინდივიდი  

 

რაც შეეხება წავებს, პირდაპირი ბრაკონიერობა ხდება მათი მთავარი თავშესაფრის 

ტერიტორიაზე, შაორზე. ამასთანავე, მდინარეში ამფიბიებისა და თევზების პოპულაციების 

გაქრობა წავებისათვის ვითარებას განსაკუთრებულად შემაშფოთებელს ხდის. რაჭა 3-ის და 

რაჭა 4-ის მენეჯმენტის გეგმებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს მდგომარეობა და მისი 

გამოსწორების გზებზე იზრუნონ.  

  
სურ. 122: მეთევზეს გადააქვს უკანონო თევზჭერისთვის საჭირო მოწყობილობა, სოფელ გოგოლეთთან 

ახლოს (რაჭა 3) 
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3.3 სხვა საკითხები 

მიწის მიტოვება 

დეპოპულაცია და ამის შედეგად მიწის მიტოვება, განსაკუთრებულ საფრთხის წინაშე 

აყენებს მდელოებს და რაჭა 3-ის და რაჭა 4-ის პრიორიტეტულ ჰაბიტატებს, E2.3 მთის 

თივის მდელოები და E4.4 სუბალპური და ალპური კირქვიანი ცენოზები. ტრადიციულად 

მართული ევროპული მდელოები ძალიან მოწყვლადები არიან სოფლის მეურნეობის 

პრაქტიკაში მიმდინარე ნებისმიერ ცვლილებაზე. მიწის მიტოვება ევროპული ბუნების 

საინფორმაციო სისტემის მიერ აღნიშნულ ჰაბიტატებზე მზარდ საფრთხეს წარმოადგენს: 

 

სხვა შემთხვევებში, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ევროპასთან 

მიმართებაში, ტრადიციული მდელოები მიატოვეს, სადაც წარმატებით აღმოცენდა ტყე და 

ბუჩქნარი. არსებითი ზარალის ზომითა და ხარისხით ახლა ფართოდაა გავრცელებული 

სტაბილიზაციის პერსპექტივა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში. ხშირია, როდესაც სოფლის 

მეურნეობის ფართო პეიზაჟების ნაწილია გამორჩეული ასოცირებული საძოვრებით […] 

ჰაბიტატის კარგი მაგალითები ახლა უფრო ფრაგმენტულად გადარჩა და ეს მხოლოდ 

კონსერვაციული მენეჯმენტის ფინანსური მხარდაჭერით მოხერხდა. აღდგენა საჭიროებს 

გააზრებულ ჩარევას და რთულია მას შემდეგ, რაც ნიადაგის ნაყოფიერებამ პიკს მიაღწია ან 

უკვე აღმოცენდა ბუჩქნარი.  

 

  
სურ. 123: მთის მდელო, რომელიც უკვე დაფარულია ბუჩქნარით 

 

ამ საშიშროების გამოსასწორებლად, რაჭა 3 და რაჭა 4 შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც 

საქართველოში ევროპული ბიზონისა და კეთილშობილი ირმის რეინტროდუქციის გეგმის 

შემდგომი ადგილები, რადგან ეს ჰაბიტატები აკმაყოფილებს ორივე სახეობისთვის 

აუცილებელ პირობებს. ორი დიდი ბალახისმჭამელის საკვების ჯაჭვში დაბრუნება ხელს 

შეუწყობს არა მხოლოდ აღნიშნული ჰაბიტატების პროგრესს, არამედ დაეხმარება 

ადგილობრივ მტაცებლებს მოსახლეობასთან მიმდინარე კონფლიქტის შემცირებაში.  
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4. 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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5. დანართები 

 

დანართი #1: საკვლევ ადგილებში აღმოჩენილი საკვანძო სახეობების 

ჩამონათვალი. 

 
 

 

კოდი სახეობა რაჭა 3 რაჭა 4 

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 x 

1361 Lynx lynx x x 

რეპტილიები და ამფიბიები 

1171 Triturus karelinii x 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 

1088 Cerambyx cerdo 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  

 

 
რეზოლუცია 4-ის ძირითადი ჰაბიტატები რაჭა 3 და რაჭა 4-ში  
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დანართი #4: რეზოლუციის #6-ის სახეობის გავრცელების რუკები 

 

 
მგელი (Canis lupus) საკმაოდ გავრცელებული სახეობა აღმოჩნდა ორივე საკვლევ ადგილას.   

 

 
დათვი (Ursus arctos) საკმაოდ გავრცელებული სახეობაა ორივე საკვლევ ადგილას  
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133 
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ქორის გავრცელების არეალი რაჭა 3-ში 
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ქორის გავრცელების არეალი რაჭა 4-ში 

 

 

 

 

ჩვეულებრივი კაკაჩას გავრცელების არეალი რაჭა 3-ში 
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ჩვეულებრივი კაკაჩას გავრცელების არეალი რაჭა 4-ში 

 

 
ბუკიოტის გავრცელების არეალი რაჭა 4-ში12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 All distribution maps for birds were estimated before new boundaries were established.  
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დანართი #5: ფოტო ხაფანგის ადგილების რუკები 

 

 
ფოტო ხაფანგების ადგლმდებარეობა კვლევის დროს. კვლევის მიმდინარეობისას რამდენიმეს ადგილი 

შეეცვალა 
 

 

 

დანართი #6: რეზოლუცია # 6-ის ფრინველები რაჭა 3-ში (GE0000041) და რაჭა 4-ში 

(GE0000042) 

 

# კოდი სახეობა 

1. A402 Accipiter brevipes 

2. A085 Accipiter gentilis 

3. A324 Aegithalos caudatus 

4. A223 Aegolius funereus 

5. A091 Aquila chrysaetos 

6. A404 Aquila heliaca 

6. A222 Asio flammeus 

8. A215 Bubo bubo 

9. A087 Buteo buteo 

10. A224 Caprimulgus europaeus 

11. A363 Carduelis chloris 

12. A334 Certhia familiaris 
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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. A096 Falco tinnunculus 

27. A321 Ficedula albicollis 

28. A320 Ficedula parva 

29. A442 Ficedula semitorquata 

30. A078 Gyps fulvus 

31. A092 Hieraaetus pennatus 

32. A338 Lanius collurio 

33. A246 Lullula arborea 

34. A272 Luscinia svecica 

35. A230 Merops apiaster 

36. A073 Milvus migrans 

37. A077 Neophron percnopterus 

38. A328 Parus ater 

39. A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 

40. A307 Sylvia nisoria 

41. A283 Turdus merula 

42. A285 Turdus philomelos 

43. A287 Turdus viscivorus 
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დანართი #7 ინფრასტრუქტურა და წიაღის მოპოვება 

 

 
მანგანეზის მოპოვება რაჭა 4-ის აღმოსავლეთ საზღვართან 

  

 
კალცედონის საბადო 
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ქვიშის მოპოვება 

 

 
ნახშირის მოპოვება 
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ონის დაგეგმილი ჰიდროელექტრო სადგური 

 

 
ქვემო ნამახვანი და ზემო ნამახვანის ჰესები, რომლებიც 5 კილომეტრითაა დაშორებული რაჭა 3-ს  
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დანართი #8 ფოტოები 

 

 

 
კოლხური ბზის (Buxus colchica), რამდენიმე ჯანმრთელი ჯგუფი იქნა ნაპოვნი რაჭა 3-ში და 

ნაქერალას უღელტეხილზე.  

 

 
კოლხური ბზის (Buxus colchica) მცირე ტყე რაჭა 3-ში, რომელიც მთლიანად გადაურჩა მავნებლის 

შემოტევას. გამომდინარე იქიდან, რომ კოლხური ბზის კონსერვაციული სტატუსი ძალიან 

დაბალია, ბზის ჯანსაღი პოპულაცია მატებს რაჭა 3-ს კონსერვაციულ ღირებულებას.  
 



143 
 

 
მცირე წყალსატევის კოორდინატების აღება. რაჭა 3-ის მაღალმთიანი მდიდარია მსგავსი ტიპის 

წყალსატევებით და ტბორებით, სადაც რეზოლუცია 4-ის რამდენიმე ძირითადი ჰაბიტატია 

წარმოდგენილი.  

 

        
მღვიმე რაჭაში 3-ში, ორივე საიტი მდიდარია ამ ტიპის წარმონაქმნებით, მათგან ბევრი ჯერ კიდევ 

შეუსწავლელია 
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ველური ბუნების ბილიკი რაჭა 3-ის შერეულ ტყეში, ერთ-ერთი ფოტო ხაფანგის დამონტაჟების 

ადგილი 

 
რაჭა 3-ის სამხრეთის ტიპიური პეიზაჟები. ნისლი თითქმის მუდმივია ამ ადგილისათვის  
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რაჭა 4-ის შერეული ტყე 

 

 
კავკასიური სოჭის ტყე რაჭა 4-ში. რაჭა 4-ის ყველაზე დამახასიათებელი და ფართო ტყე, რომელიც 

ტყის ჭრის მაღალი საფრთხის ქვეშაა 
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კარსტული კლდეები, ეს მთავარი ჰაბიტატი ფართოდაა წარმოდგენილი ორივე საკვლევ ადგილას. 

 

 
ალპური წყალსატევი რაჭა 4-ში 
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რაჭა 4-ის აღმოსავლეთ მაღალმთიანი ნაწილის ტიპიური პეიზაჟი 

 

 

 

 
რაჭა 4-ის მაღალმთიანის ალპური მდელოები 
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თივის მდელოები და ფართოფოთლოვანი ტყეები შაორის ჩრდილოეთით. ეს მდელოები საქონლის 

მიერ აღარ გამოიყენება და უკვე აჩვენებს დეგრადაციის პირველ ნიშნებს. ბუჩქნარები იწყებს 

ზრდას 

 

 

 

 
მიტოვებული მდელოები, რომელიც დეგრადირებულია რაჭა 4-ში. იფარება ბუჩქნარითა და ტყის 

საფარით 
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ტყის მდელოების ჯანმრთელი ნიმუში. აღნიშნული ჰაბიტატი უამრავი სახეობის საბინადრო 

ადგილია 

 

 

 
მდელო, რომელიც მთლიანად დაფარულია ბუჩქნარით, რაც გამოწვეულია რაჭა 3-ში დიდი 

ბალახისმჭამელი ჩლიქოსნების ნაკლებობით 
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რაჭა 3-ის ცენტრალური პეიზაჟი. წიფლნარი ტყე და მდელოები სოფელ თხმორთან ახლოს 

 

 
თივის მდელოები, რომლებიც ახლახანს მოთიბეს, ეს საქმიანობა უზრუნველყოფს მათი 

თავდაპირველი ზედაპირის დაცვას და, შესაბამისად, მათი კონსერვაციას 
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მდელოები და ტყე რაჭა 4-ის მთიანეთში 

 

 

 

 
ჭარბტენიანი მდელოები შაორის სანაპიროებთან 
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სხვადასხვა ტიპის ჰაბიტატების ერთობლიობა შაორის სამხრეთ ნაწილში. რაჭა 4-ის ახალ 

საზღვრებში  

 

 
დაცემული ხეები სოჭნარ ტყეში, ამ ტიპის ბუნებრივი ხიდები ხშირად გამოიყენება ფოცხვერის 

მიერ  
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შველის ნაკვალევი რომელიც ფოცხვერის ექსკრემენტიდან 7 მეტრის დაშორებით იქნა ნანახი 

 

  
სატყუარას დაყენება ნაქერალას უღელტეხილზე 
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კამერის დაყენება სატყუარის წინ 
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დათვის ექსკრემენტი რაჭა 4-ში 
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მოცხარი რაჭა 4-ში, ნატურალური სატყუარა დათვისათის. მის წინ დაყენებული კამერების 

საშუალებით 3 დათვი დაფიქსირდა  
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მოკლე შენაკადი სამხრეთ შაორის ნაპირზე, ამ ადგილას ნაპოვნია წავის პირველი გავრცელების 

ნიშნები 

 

 
წავის მიერ დაჭერილი და შემდეგ მიტოვებული ნადავლი. ეს ქცევა წავებში ძალიან 

გავრცელებულია იმ შემთხვევაში, თუ საკვები საკმარისია 
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ახალგაზრდა წყლის ანკარა რაჭა 4-ში 

 

 
წავის ექსკრემენტების ძიების პროცესში, შაორის ნაპირები. ამ ადგილას წავის მიერ მონიშნული 

უამრავი  ადგილი დაფიქსირდა 
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სამხრეთ დასავლეთი შაორი, ნაქერალს წავების ტერიტორია, რომელზეც წავების აქტივობის 

ყველაზე მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა  

 

 
წავების მაღალი დაფიქსირების ფონზე, თევზების დიდი რაოდენოვაც იქნა ნანახი. კარასების 

დიდი გუნდები შეიმჩნეოდა ყველგან  
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მდინარე შარაულაზე წავის ძებნის დროს. რაჭა 3-ს დასავლეთი ნაწილი. ამ მდინარეში წავი და 

თევზი არ დაფიქსირებულა 

 

 

 
კავკასიური სოჭის დიდი ინდივიდები იჭრება რაჭა 3-ის აღმოსავლეთ ნაწილში   
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ტყის ჭრა ასე მოქმედებს ტყის გზის მდგომარეობაზეც 

 

 
ტყის ჭრა როგორც წესი დღისით მიმდინარეობს 
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რაჭა 4, ძროხა მონადირებული მგლების მიერ 

 

 
სიმინდის ყანა, რომელსაც თავს დაესხა დათვი. ხოტევი, რაჭა 4 
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სიმინდი, დაზიანებული დათვის მიერ, სოფელი ხოტევი, რაჭა 4 

 

 

 
მთლიან რაჭაში შესანიშნავად მარკირებული სალაშქრო ქსელია 

 

 

 

 

 



164 
 

 
ციყვი რაჭა 4 

 

 
Triturus karelinii რაჭა 3-ში 
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Triturus karelinii ლარვა რაჭა 3-ში 
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სინდიოფალა (Mustela nivalis) ეძებს ხელფრთიანებს რაჭა 4-ში 

 

 

 
შველი აღმოსავლეთ რაჭა 3-ში 
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შველი აღმოსავლეთ რაჭა 4-ში 

 

 
ზღარბი რაჭა 4-ში 
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გარეული კატა შაორის სამხრეთით 

 

 
გარეული კატა რაჭა 3-ში 
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შინაური კატისა და გარეული კატის ჰიბრიდი დაფიქსირდა 2450 მეტრის დაშორებით სოფლიდან. 

ინდივიდს უფიქსირდებოდა მასიური კუდი, თუმცა გაცილებით მცირე ზომის იყო, ვიდრე 

გარეული კატა.  
 

 
გარეული კატა დაფიქსირებული იგივე ადგილას, სადაც ჰიბრიდი 
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წავი რაჭა 4-ში 

 

 
წავი შაორის სიახლოვეს 
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თეთრყელა კვერნა შაორის ჩრდილოეთ ბორცვებზე  

 

 
სინდიოფალა რაჭა 4 
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მაჩვი რაჭა 4 

 

 
მგელი აღმოსავლეთ რაჭა 4 

 



173 
 

 
დათვი დაფიქსირებულია მოცხარის ბუჩქის წინ 

 

 
მელია იცვლის ქცევას სატყუარას ნახვისთანავე 
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ველური კატა იგივენაირად პასუხობს სატყუარას, როგორც მელია 

 

 
მგლის ყურადღება მიიქცია სატყუარამ 
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დათვის ყურადღება მიიქცია სატყუარამ 

 

 
დათვის ბელები თამაშობენ რაჭა 3-ში 
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ახალგაზრდა დათვი ათვალიერებს სატყუარას 

 

 

 
მონადირე შქმერთან რაჭა 4, სადაც 17 დათვი და 1 მგელი დაფიქსირდა 
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მონადირე იგივე ადგილას 

 

 
მდედრი ბელებთან ერთად იგივე ადგილას, სადაც მონადირეები დაფიქსირდნენ 
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მონადირე თხმორში, რაჭა 3-ში, ამ ადგილას 7 დათვი დაფიქსირდა, რაჭა 3-ში ყველაზე მაღალი 

დაფიქსირება ამ წერტილზეა  

 

 
იგივე მონადირე, იგივე ადგილას 9 დღის შემდეგ 
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მდედრი დათვი და ორი ბელი 5 საათის შემდეგ კვეთს იგივე ადგილს, სადაც მონადირემ გაიარა  

 

 

 
მონადირე უშოლთასთან ახლოს 

 



180 
 

 
ახალგაზრდა დათვი იგივე ადგილას, უშოლთასთან, რაჭა 4 
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