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ნაწილი I. მდინარე ივრის ჭალის
ტყეების აღწერა და მდგომარეობის
შეფასება, მათი ბუნებრივი
საზღვრების განსაზღვრა, შედარება
დღევანდელ საზღვრებთან და
ცვლილებების მიზეზების დადგენა
საკვლევი ტერიტორიის დახასიათება
საკვლევი ტერიტორია მოიცავს ივრის და ჭაჭუნას
აღკვეთილების ჭალის ტყეებს და მის მიმდებარე
ტერიტორიებს. ეს ჭალის ტყეები, საქართველოს
უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, საქარ
თველოსა და აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს,
კახეთში მდებარეობს. საკვლევი ტერიტორიის
ფართობი 2232.9 ჰექტარია.
აღნიშნული ტყეები, მიეკუთვნება ტუგაის ტიპის ჭალის ტყეებს. რაც გამოიხატება იმაში, რომ ეკოსისტემა
უშუალოდ ესაზღვრება სტეპებს და ნახევრად უდაბნოებს (კეცხოველი, 1962).
ზოგადად ჭალის ტყეები, დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ეკოსისტემაა მთელს
მსოფლიოში. ვინაიდან ისინი ძირითადად დაბლობებზე და ადვილად მისადგომ ადგილებზე
მდებარეობს. გარდა ხე-ტყის მოხმარებისა, ტუგაის ტიპის ჭალის ტყეების უდიდესი გამოწვევა არის
ძოვება. ვინაიდან ის ესაზღვრება ნახევარ უდაბნოებსა და სტეპებს, რომლებიც ძირითად რესურსს
წარმოადგენს, საძოვრების თვალსაზრისით (კეცხოველი, 1962).
შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი საკვლევი ეკოსისტემისთვის, კიდევ ერთ გამოწვევად, გასული საუკუნის
ოთხმოციანი წლებიდან, იქცა დალის წყალსაცავი. რომელმაც შეცვალა იქ არსებული სიტუაცია.
აღნიშნული წყალსაცავის გავლენა ჯერ კიდევ არაა კარგად შესწავლილი. აქედან გამომდინარე არ
ვიცით თუ რა პრობლემების გამომწვევია კონკრეტული წყალსატევი გარემოსათვის.

კვლევის მიზანი
ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს, მდინარე ივრის ჭალის ტყეების აღწერა და მდგომარეობის
შეფასება, მათი ბუნებრივი საზღვრების განსაზღვრა, შედარება დღევანდელ საზღვრებთან და
ცვლილებების მიზეზების დადგენა. ასევე იმის გარკვევა, შეამცირა თუ არა, კონკრეტულად დალის
წყალსაცავმა ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჭალის ტყეების ფართობი. იქონია თუ
არა გავლენა, იქ არსე
ბული ფლორისტული შე
მადგენლობის ცვლილე
ბებზე.

კვლევის
მეთოდები
კვლევის მეთოდოლოგია
წარმოადგენს ტყის
კვლევის აპრობირებულ
მეთოდებს და პასუხობს
დასახულ მიზნებს.

ამოცანები
1) დალის წყალსაცავის ზედა და
ქვედა ნაწილში არსებული ტყეების
მდგომარეობის შეფასება და მათი
შედარება.

1. არსებული ლიტერატურის,
მასალების მოძიება და საველე
სამუშაოების დაგეგმვა
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მოვიძიეთ და გავეცანით არსებულ ლიტერატურას
მსგავსი კვლევების შესახებ. საველე სამუშაოები
დავგეგმეთ სანიმუშო წერტილების (ლოკაციების)
აღების პრინციპზე დაყრდნობით. მათი შემთხვევითად
2) განსხვავებების არსებობის
შერჩევის მეთოდით (random sampling) (Sutherშემთხვევაში, მათ მდგომარეობაზე
land, 2008). გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა
მოქმედი ფაქტორების გამოვლენა.
Q gis 3.4 - ის საშუალებით.
3) დროის 40 წლიან მონაკვეთში ტყის
თითოეული წერტილი წარმოადგენს ფიქსირებული
ფართობების დათვლა 10 წლიანი
ზომის რადიუსის მქონე წრიული სანიმუშო ფართობის
ინტერვალებით და ცვლილებების
ცენტრს. რომელსაც ზუსტად შემოვსაზღვრეთ სპეცი
დადგენა.
ალური მანძილმზომი ბაფთების-ის გამოყენებით.
ჩვენს შემთხვევაში სანიმუშო ფართობი არის 12,6
- მ რადიუსის ზომის (500მ2). იგი დაკორექტდა
ფერდობის დახრილობის მიხედვით, ველზე მუშაობის
დროს (Kangas et, al., 2006). თითოეულ წერტილზე მივდიოდით სანავიგაციო ხელსაწყო GPS
(Garmin GPSMAP 64s) - ის საშუალებით. სულ დავგეგმეთ 50 სანიმუშო წერტილი მთელს საკვლევ
ტერიტორიაზე (იხ. სურათი1).

2. საველე სამუშაოები
ველზე მუშაობისას, კორომში ხე-მცენარეების წილის, სიხშირის, მარაგის და სხვა ტყის პარამეტრების
განსასაზღვრად, სანიმუშო ადგილებზე, გავზომეთ თითოეული ხის დიამეტრი, სპეციალური ხელსაწყო
„ორთითა“-ს საშუალებით. აგრეთვე სახეობაში რამდენიმე ხის სიმაღლეს, სიმაღლმზომი ხელსაწყო
Suunto PM5/SPC Clinometer-ის საშუალებით. გარდა ამისა, გადავიღეთ სურათები Fisheye lens
180° (for mobile)-ით, ვარჯისშეკრულობის დასადგენად. ასევე, აღვწერდით ადგილზე არსებულ
მცენარეულობას. ველზე, ინფორმაციას ვიწერდით წინასწარ მომზადებულ ქაღალდის ბლანკებზე
(იხ. სურათი 1-4).

სურათი 1.
ტყის პარამეტრების აღების პროცესი.

სურათი 2.
იალღუნების კორომის აღწერის
პროცესი.
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სურათი 3.
საველე მონაცემების
შეგროვების პროცესი.

სურათი 4.
საველე მონაცემების
შეგროვების პროცესი.

სურათი 5.
უპილოტო საფრენი აპარატი eBee
classic-ის გადაღებული, ჭალის
ტყის აერო ფოტო სურათი.

მონაცემთა გავრცელებისათვის გამოვიყენეთ მაღა
ლი რეზოლუციის მულტისპექტრული აერო ფოტო სუ
რათები. რომლებიც პროექტის ფარგლებში GIZ-ის
ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვის პრო
გრამის დახმარებით გადავიღეთ, უპილოტო საფრენი
აპარატი eBee classic-ის გამოყენებით (იხ. სურათი 5 -6)
დისტანციური ზონდირებისათვის ასევე გამოვიყენეთ
სატელიტური მულტისპექტრული სურათები Landsat - 3,
5, 8. რათა დაგვედგინა 1978 წლიდან დღემდე როგორ
იცვლებოდა ჭალის ტყის ფართობები.
სურათი 6.
უპილოტო საფრენი აპარატი eBee
classic - ის გადაღებული, ჭალის
ტყის აერო ფოტო სურათი.

3. მონაცემების ანალიზი
ველზე მოპოვებული ინფორმაცია შევიტანეთ ელექტრონულ ცხრილში (New Microsoft Office Excel)
და ვამუშავებთ პროგრამა R-ის საშუალებით.
ჩვენ მიერ გადაღებული „Fisheye“ სურათებიდან, Fiji imagej პროგრამის გამოყენებით, გამოვთვალეთ
ვარჯის შეკრულობა თითოეული სანიმუშო ფართობისათვის. ასევე, დავითვალეთ განიკვეთის ფართობები
და კორომის სიხშირე (ხეთა დგომის სიმჭიდროვე) სანიმუშო ნაკვეთზე. ეს მონაცემები დავუკავშირეთ
უპილოტო საფრენი აპარატით გადაღებულ სპექტრულ სურათებთან და Landsat-3,5,8 სატელიტურ
სურათებთან. მოვახდინეთ მათი გავრცელება (ექსტრაპოლაცია) მთელს საკვლევ ტერიტორიაზე.
აგრეთვე, განიკვეთის ფართობების შედარების საფუძველზე, გამოვავლინეთ დომინანტი სახეობა
სანიმუშო ფართობზე.
მცენარეთა ეკოლოგიის გათვალისწინებით, დავადგინეთ რამდენად არის სახეცვლილი დალის
წყალსაცავის ზედა და ქვედა საკვლევი ტერიტორიების ჭალის ტყეები (Coles‐Ritchie, et all, 2007).
(იხ. ანალიზი 1. და 2.)
საველე მონაცემების და სპექტრული სურათების ერთმანეთთან დაკავშირებით , მოვახდინეთ სურათების
კლასიფიკაცია დროის ათწლიან მონაკვეთებში, Semi-Automatic Classification Plugin for QGIS – ის
გამოყენებით. წინასწარ შევარჩიეთ ტყის და არატყის ამსახველი პიქსელები, რომლებიც შემთხვევითად
გავყავით ორად (ყველა 10 წლიანი ინტერვალის ფოტოებისათვის ცალ-ცალკე), საწვრთნელ და
სატესტო პიქსელებად. მათი გამოყენებით დავამზადეთ ცალ-ცალკე მოდელი (Congedo, 2013).
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შემდეგ, სატესტო და საწვრთნელი მოდელების ტყედ და არატყედ დაკლასიფიცირებული პიქსელების,
მწკრივების და რიგების საშუალო რაოდენობები (რაოდენობების ჯამები საშუალო ინტერვალებით)
შევადარეთ ერთმანეთს (იხ. გრაფიკი 1).

გრაფიკი 1.
სატესტო და საწვრთნელი მოდელების, ტყედ და არატყედ დაკლასიფიცირებული პიქსელების,
მწკრივების და რიგების საშუალო რაოდენობების შედარების გრაფიკი.

90
80

ტყის საწვრთნელი კლასიფიკაცია

R² = 0.9231
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გრაფიკიდან ჩანს, რომ ისინი ერთმანეთს დაემთხვა. ორიდან ავარჩიეთ სატესტო მოდელები (ჩვენ
მიერ ქვემოთ მოყვანილი რუკები არის სატესტო მოდელები).
1978 იდან 2018 წლამდე და გამოვყავით ტყის ფართობები (ტყის ფართობებში იგულისხმება ხეებით
და ბუჩქებით დაფარული ტერიტორიები).
შედეგად ვნახეთ, თუ როგორ იცვლებოდა ტყის (ტყის საფარში იგულისხმება ხეებით და ბუჩქებით
დაფარული ტერიტორიები) საფარი დროის ამ პერიოდებში Gatti and Bertolini, 2013). (იხ. რუკა 1,
2,3,4,5).

რუკა 1. ივრის რუკა გვიჩვენებს ტყის დაფარულობას საკვლევ ტერიტორიაზე 1978 წელს.
კლასიფიცირებული პიქსელების
რაოდენობა %
ტყე
99%
არატყე
98%
ვერკლასიფიცირებული
3%

საშუალო სიზუსტე

KAPPA ინდექსი

77.90%

0.68
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რუკა 2.

ივრის რუკა გვიჩვენებს ტყის
დაფარულობას საკვლევ ტერიტორიაზე 1990 წელს.

კლასიფიცირებული
პიქსელების რაოდენობა %
ტყე
100%
არატყე
100%
წყალი
100%

საშუალო
სიზუსტე

KAPPA
ინდექსი

88.92%

0.85

რუკა 3.

ივრის რუკა გვიჩვენებს ტყის
დაფარულობას საკვლევ ტერიტორიაზე 2000 წელს.

კლასიფიცირებული
პიქსელების რაოდენობა %
ტყე
97%
არატყე
100%
ვერკლასიფიცირებული 3%

საშუალო
სიზუსტე

KAPPA
ინდექსი

79.34%

0.75

რუკა 4.

ივრის რუკა გვიჩვენებს ტყის
დაფარულობას საკვლევ ტერიტორიაზე 2010 წელს.

კლასიფიცირებული
პიქსელების რაოდენობა %
ტყე
99%
არატყე
99%
ვერკლასიფიცირებული 2%

საშუალო
სიზუსტე

KAPPA
ინდექსი

87.54%

0.81
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რუკა 5.

ივრის რუკა გვიჩვენებს ტყის
დაფარულობას საკვლევ ტერიტორიაზე 2018 წელს.

კლასიფიცირებული
პიქსელების რაოდენობა %
ტყე
100%
არატყე
100%

საშუალო
სიზუსტე

KAPPA
ინდექსი

97.26%

0.93

ამის შემდეგ საკვლევი ტერიტორია გავყავით ორ ნაწილად, დალის წყალსაცავის ქვემო და ზემო
ნაწილებად (იხ რუკა 6.). “Student T test”-ის საშუალებით, ცვლილებები გამოვავლინეთ ტყის
სტრუქტურის და მდგომარეობის კუთხით.

რუკა 6.
იმისათვის, რომ გაგვერკვია, თუ რამ გამო
იწვია ცვლილებები წყალსაცავის ზედა, თუ
ქვედა ტერიტორიებზე, პარამეტრები რო
გორიცაა:
სიხშირე,
ვარჯისშეკრულობა,
კორომის საშუალო სიმაღლე, მცენარეთა
სახეობრივი სიმდიდრე, შემადგენლობა,
სახეობრივი ცვლილების კოეფიციენტი დავა
კავშირეთ ცვლადებთან: სანიმუშო ფართობის
დაშორება/არაპირდაპირი მანძილი მდინა
რესთან, დატენიანების ინდექსი, დახრილობა
და სიმაღლე ზღვის დონიდან.
ამის შემდეგ ვნახეთ, რა კონკრეტული ცვლადი
ახდენდა გავლენას, ჩვენ მიერ გაზომილ და
გამოთვლილ პარამეტრებზე.
გარდა ამისა, როგორც ცნობილია საკვლევ
ტერიტორიაზე ისტორიულად იჩეხებოდა ტყე
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გაფართ
ოების მიზნით. აღნიშნული ტერიტორიები
უშუალოდ მდებარეობს მდინარესთან, ვი
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ნაიდან ძირითადი წყლის რესურსი ჩვენს
საკვლევ ტერიტორიაზე, არის მდინარე იორი.
იქიდან გამომდინარე, რომ ტერიტორიები
წყალთან ახლოსაა, ტყის აღდგენის პოტენ
ციალი აღნიშნულ ნაკვეთებზე, არის მაღალი.
რა თქმა უნდა, ამ ნაკვეთების სასოფლო
სამეურნეო მიზნით გამოყენების შეწყვეტის
შემთხვევაში.
იმის გასარკვევად, თუ სად შეიძლება ჭალის
ტყეების აღდგენა, რუკებიდან ამოვიღეთ
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რო
მლებიც მდებარეობს ჩვენს საკვლევ ტერი
ტორიაზე და უშუალოდ ესაზღვრება მდინარეს.
(იხ რუკა 7.)

რუკა 7. სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების
რუკა
მომავალში ტყის აღდგენის ღონისძიებების
განხორციელების შემთხვევაში ამ კონკრეტულ
ტერიტორიებზე, მდინარის სიახლოვე ასევე
გააადვილებს ნარგაობების მოვლას.

შედეგები
სურათების კლასიფიკაციის შემდეგ მივიღეთ, რომ საკვლევ ტერიტორიაზე ტყის ფართობი (ტყის
ფართობებში იგულისხმება ხეებით და ბუჩქებით დაფარული ტერიტორიები) 1978 წლისათვის საკვლევ
ტერიტორიაზე იყო 2815.2 ჰექტარი. აქედან უშუალოდ ჭაჭუნაში იყო 1015.56 ჰექტარი, ხოლო დალის
წყალსაცავის ზედა მხარეს 1799.64 ჰა.
1990 წლისათვის ტყე 2420.55 ჰექტრამდე შემცირდა მთლიან საკვლევ ტერიტორიაზე. აქედან ჭაჭუნაში
უშუალოდ შემცირდა 783.09 ჰექტრამდე. ხოლო წყალსაცავის ზემოთ (რომელიც ამ პერიოდში უკვე
იყო დაგუბებული) 1637.46 ჰა-მდე.

11

2000 წლის რუკის მიხედვით, კლების ტენდენცია გრძელდება და ტყის ფართობებმა დაიკლო 727.47
ჰა-მდე უშუალოდ ჭაჭუნაში. ხოლო დალის წყალსაცავის ზემოთ 1092.96 ჰა-მდე. რამაც, საერთო
ფართობის კლებაც გამოიწვია 1820.43 ჰა-მდე.
2010 წლისათვის, ჭაჭუნაში მდგომარეობა დადებითად შეიცვალა და ტყის საფარი, 10 წელიწადში
881.82 ჰა-მდე გაიზარდა. ხოლო დალის წყალსაცავის ზემოთ ისევ კლებულობს საფარი 966.96 ჰამდე. რაც საერთო ჯამში იწვევს მატებას 1848.78 ჰა-მდე.
რაც შეეხება 2018 წლის მდგომარეობას, ამ დროისათვის ჭაჭუნას ტერიტორიაზე არის ტყის საფარის
მატება 1015.56 ჰა-მდე. გარდა ამისა, ტყის საფარის მატება შეინიშნება დალის წყალსაცავის ზემოთაც
1284.48 ჰექტრამდე. შესაბამისად, საერთო ჯამშიც არის მატება, მთელ საკვლევ ტერიტორიაზე
2232.9 ჰა-მდე.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ჭაჭუნას ჭალის ტყის წილი მთლიან ტერიტორიასთან შედარებით, 40 წლიან
პერიოდში მატულობს (იხ. გრაფიკები 2,3,4,5,).

გრაფიკი 2. დალის წყალსაცავის ზედა მხარეზე არსებული ტყის ცვლილება.
გრაფიკი 2 გვიჩვენებს, რომ წყალსაცავის ზედა მხარეს საგრძნობლად შემცირდა ტყის საფარი ამ 40
წლიანი პერიოდის განმავლობაში.
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გრაფიკი 3. დალის წყალსაცავის ქვედა მხარეს არსებული (ჭაჭუნას) ტყის საფარის ცვლილება.
გრაფიკი 3 გვიჩვენებს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჭაჭუნას ტერიტორიაზე, ტყის საფარი 1990
წლის კლების შემდეგ, მეტ-ნაკლებად სტაბილურად იმატებს.
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გრაფიკი 4. მთლიანი საკვლევი ტერიტორიის ტყის საფარის ცვლილება.
გრაფიკი 4 გვიჩვენებს, რომ საერთო ჯამში, მთელს საკვლევ ტერიტორიაზე, ბოლო ორმოცი
წლის განმავლობაში ტყის საფარმა დაიკლო. აქედან, ბოლო 10 წლეულში ტყის საფარი საკვლევ
ტერიტორიაზე მატულობს.

3500

3000
R² = 0.8817

ტყე ჰექტრებში

2500

2000
Series1

1500

Poly. (Series1)

1000

500

0
1975

1980

1985

1990

1995

2000

წლები

2005

2010

2015

2020

13

გრაფიკი 5. ჭაჭუნას აღკვეთილში არსებული ტყის ცვლილების წილი მთლიანი ტერიტორიაზე
ტყის ცვლილების ფონზე.

გრაფიკი 5 გვიჩვენებს, რომ ჭაჭუნას ჭალის ტყის წილი, მთელს საკვლევ ტერიტორიასთან შედარებით,
მთელს 40 წლიან პერიოდში იზრდება. თუ არ ჩავთვლით 1990 და 2018 წლებს. რა დროსაც კლებაა
ასახული გრაფიკზე. 1990 წელს კლება საკვლევი ტერიტორიის ორივე ნაწილზე აისახა, მაგრამ
ჭაჭუნაში 4% ით მეტად დაიკლო ტყის საფარმა, ვიდრე დალის წყალსაცავის ზედა ნაწილში. ხოლო
2018 წელს, დალის წყალსაცავი ზედა მხარეს არსებული ტყის საფარის მატების ფონზე, ჭაჭუნაში
არსებული ტყის საფარი 5%-ით ნაკლებად გაიზარდა. რაც გრაფიკზე მისი წილის კლებაში აისახა,
მიუხედავად ზრდის ტენდენციისა.
0.6
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სახეობრივი შემადგენლობის ანალიზმა Student T test-ით აჩვენა, რომ საკმლის ხეების შემხვედრი
ანობა ჭაჭუნაში უფრო მაღალია, ვიდრე დალის წყალსაცავის ზემოთ. ისევე როგორც წყალსაცავის
ზემოთ ვერხვების შემხვედრიანობა უფრო მაღალია ვიდრე ჭაჭუნაში. (იხ. ანალიზი 1, 2)

ანალიზი 1.
Welch Two Sample t-test
data: Y by X
t = -5.1641, df = 23.576, p-value = 2.891e-05
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.6036359 -0.2586740
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
0.01039461
0.44154958
სადაც: „group 1“ არის ჩვენ მიერ დალის წყალსაცავის ზემოთ აღებული სანიმუშოები; „group 2“ არის ჩვენ მიერ
დალის წყალსაცავის ქვემოთ (ჭაჭუნაში) აღებული სანიმუშოები;
ხოლო : „0.01039461“ და 0.44154958 არის საკმლის ხის (Pistacia mutica) განიკვეთის ფართობების წილი
სანიმუშოებში.
ანალიზმა აჩვენა, რომ ჭაჭუნაში, მდინარის სიახლოვეს უფრო მეტი საკმლის ხე გვხვდება, ვიდრე დალის
წყალსაცავის ზემოთ.
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ანალიზი 2.
Welch Two Sample t-test
data: df$Verx_w by df$zeda1qveda2
t = 1.4306, df = 43.274, p-value = 0.0397
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.05356536 0.31519814
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
0.2485295
0.1177132
სადაც: „group 1“ არის ჩვენ მიერ, დალის წყალსაცავის ზემოთ აღებული სანიმუშოები; „group 2“ არის ჩვენ მიერ
დალის წყალსაცავის ქვემოთ (ჭაჭუნაში) აღებული სანიმუშოები;
ხოლო : „0.2485295“ და 0.1177132 არის ვერხვის (Populus canescens) განიკვეთის ფართობების წილი
სანიმუშოებში.
ანალიზმა აჩვენა, რომ ჭაჭუნაში, მდინარის სიახლოვეს უფრო ნაკლები ვერხვი გვხვდება, ვიდრე დალის
წყალსაცავის ზედა ნაწილში.

სამწუხაროდ, სხვა მერქნიან სახეობებზე ჩატარებულმა ანალიზებმა, არასარწმუნო შედეგები აჩვენა ამ
ეტაპზე.
გარდა ამისა, სატყეო ცვლადების სხვა და სხვა აქტორებთან დაკავშირების შემდეგ ვნახეთ, რომ
ჩვენი სანიმუშოების დაშორება მდინარესთან სიმაღლის გათვალისწინებით, უფრო მეტია დალის
წყალსაცავის ზედა მხარეს, ვიდრე ჭაჭუნაში. რაც, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სანიმუშო ადგილებისათვის
წყალთან წვდომა უფრო ადვილია ჭაჭუნაში, ვიდრე დალის წყალსაცავის ზემოთ (იხ. ანალიზი 3, 4, 5).
მიუხედავად ამისა, ჭაჭუნაში აღწერილ სანიმუშოებში, უფრო მეტია არიდული მცენარეულობა, ვიდრე
დალის წყალსაცავის ზემოთ.

ანალიზი 3.
Welch Two Sample t-test
data: df$Distancia by df$zeda1qveda2
t = 0.51663, df = 46.305, p-value = 0.0079
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-44.46406 75.17655
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
128.6465
113.2902
სადაც: „group 1“ არის ჩვენ მიერ დალის წყალსაცავის ზემოთ აღებული სანიმუშოები; „group 2“ არის ჩვენ მიერ,
დალის წყალსაცავის ქვემოთ (ჭაჭუნაში) აღებული სანიმუშოები;
ხოლო : „128.6465“ და „113.2902” არის არაპირდაპირი (სიმაღლის გათვალისწინებით) დისტანციები
მდინარიდან სანიმუშოების ცენტრამდე.
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ანალიზი 4.
Welch Two Sample t-test
data: df$SIMARLE_ZD by df$zeda1qveda
t = 7.1027, df = 29.632, p-value = 7.211e-08
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
73.26859 132.45141
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
342.36
239.50
სადაც: „group 1“ არის ჩვენ მიერ დალის წყალსაცავის ზემოთ აღებული სანიმუშოები; „group 2“ არის ჩვენ მიერ
დალის წყალსაცავის ქვემოთ (ჭაჭუნაში) აღებული სანიმუშოები;
ხოლო : „342.36“ და „239.50“ არის სანიმუშოების სიმაღლეები ზღვის დონიდან.
საბოლოო ანალიზიდან ჩანს, რომ ჩვენი სანიმუშოები, ზღვის დონიდან უფრო მაღლა იმყოფება დალის წყალსაცავის
ზემოთ, ვიდრე ქვემოთ.

ანალიზი 5.
Welch Two Sample t-test
data: df$kateti by df$zeda1qveda
t = 2.1239, df = 34.348, p-value = 0.04096
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.03866395 1.73800272
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
1.6800000
0.7916667
სადაც: „group 1“ არის ჩვენ მიერ დალის წყალსაცავის ზემოთ აღებული სანიმუშოები; „group 2“ არის ჩვენ მიერ
დალის წყალსაცავის ქვემოთ (ჭაჭუნაში) აღებული სანიმუშოები;
ხოლო : „1.6800000“ და „0.7916667” არის სანიმუშოების სიმაღლობრივი მდებარეობის საშუალო განსხვავებები
მდინარის კალაპოტიდან.
ანალიზიდან ჩანს, რომ ჩვენი სანიმუშოების სიმაღლობრივი განსხვავება მდინარის კალაპოტიდან, უფრო მაღალია
წყალსაცავის ზემოთ, ვიდრე ქვემოთ.

დასკვნები და დისკუსიები
მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ საკვლევ ტერიტორიაზე ტყის საფარი (ხეებით და ბუჩქებით
დაფარული ტერიტორია) მეტ-ნაკლებად შემცირებულია საკვლევ ტერიტორიაზე. თუმცა ბოლო
ათწლეულის ტენდენცია საბედნიეროდ მატებისკენაა მიმართული.
რაც შეეხება უშუალოდ ჭაჭუნას, ვხედავთ რომ ტყის საფარმა ბოლო ორ ათ წლეულში იმატა. მიუხედავად
იმისა, რომ 1978 წელთან შედარებით იგი კვლავ დაკლებულია.
ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ დალის წყალსაცავს პირდაპირი, დიდი გავლენა არ აქვს ტყის
ფართობის კუთხით. ყოველ შემთხვევაში 30 წლიან ციკლში, ვინაიდან როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ იგი
ექსპლოატაციაში 1992 წელს შევიდა (Benjankar et, all., 2016).
ფლორისტული შემადგენლობის კუთხით, ვხედავთ რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებებია წყალსაცავის
ზედა და ქვედა წელში. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ დამოკიდებული დატბორვის რეჟიმთან და
ინტენსივობასთან, რომელიც უნდა შეცვლილიყო დალის წყალსაცავის ამოქმედების შემდეგ.
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ვინაიდან მდინარის სიახლოვეს, ჭაჭუნაში გვხვდება არიდული ეკოსისტემის ელემენტები, მაგალითად,
საკმლის ხე და პირიქით, ნაკლებად გვხვდება ჭალის ტყის ტყის ელემენტები.
მაშინ როდესაც დალის წყალსაცავის ზედა ტერიტორიაზე, სადაც ჭალის ტყისათვის ნაკლებად
ხელსაყრელი პირობებია, მეტად გვხვდება ჭალის ტყის ელემენტები.
რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, აღნიშნული პოლიგონების ფართობი ჩვენს რუკაზე
წარმოადგენს 348 ჰექტარს, საიდანაც 205 ჰექტარი უშუალოდ ჭაჭუნას ტერიტორიაზე მოდის. როგორც
ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს ტერიტორიები წარმოადგენს, ისტორიულად ტყის სამყოფელს. მომავალში ჭალის
ტყის აღდგენა ამ ტერიტორიებზე იქნება გაცილებით იოლი, მდინარესთან სიახლოვის გამო.

რეკომენდაციები

> მიღებული შედეგების კიდევ უფრო გასამყარებლად, საჭიროა გაგრძელდეს კვლევები ამ კუთხით,
ვინაიდან უშუალოდ კვლევის პროცესში გამოვლინდა გარკვეული ინფორმაციის ნაკლებობა.
> მაგალითად: სასურველია არსებობდეს, ან მომავალში მოხდეს ნიადაგის მახასიათებლების
შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც დაგვეხმარებოდა ზუსტად გაგვეგო, იტბორება თუ არა
გარკვეული ადგილები. მაგალითად, ჩვენ მიერ აღებული სანიმუშო ფართობები და რა ინტენსიობით.
ეს მოგვცემს საშუალებას განვსაზღვროთ, რამდენად არის დარღვეული დატბორვის რეჟიმი.
> სასურველია გვქონდეს ინფორმაცია ჭალის ტყეში ძოვების ინტენსიობასა და ხარისხზე, როგორც
წყალსაცავის ქვედა, ასევე ზედა მხარეს, ვინაიდან, ძოვება პირდაპირ გავლენას ახდენს
ფლორისტული შემადგენლობის ცვლილებაზე. ეს საშუალებას მოგვცემს გამოვრიცხოთ ძოვება,
როგორც ფაქტორი და ვნახოთ დამბის პირდაპირი გავლენა დროში.
> ასევე, სასურველია გაკეთდეს დატბორვის მოდელი, რომელიც გვაჩვენებდა წყლის ხარჯის
გადანაწილებას მთელს საკვლევ სივრცეზე (Rivaes et, all., 2015).
> ნიადაგის ანალიზის შემდეგ მიღებული შედეგების შედარებით დატბორვის მოდელთან, გავიგებდით
რამდენად ემთხვევა რეალური დატბორვის ხარისხი მოდელს და ვნახავდით, როგორი იყო ის
წარსულში.
> ყველა ზემოთ აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინების შემდეგ, განვსაზღვრავთ წყალსაცავის
პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გავლენებს ეკოსისტემაზე, ვნახავთ რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს
მომავალში და დავგეგმავთ შესაბამის პრევენციულ ღონისძიებებს.
> გარდა ამისა, სასურველია, განხორციელდეს ტყის აღდგენის ღონისძიებები, კერძოდ, დაირგოს
შესაბამისი სახეობები (როგორიცაა: ხვალო - Populus canescens, ჭალის მუხა - Quercus pedunculiflora) რაც, თავის მხრივ, ტყის ფართობებს კიდევ უფრო გაზრდის და ხელს შეუწყობს
ჯანსაღი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას. ამისათვის იდეალური ადგილებია ჩვენ მიერ გამოყოფილი
სასოფლო მიწები. ადვილად მისადგომობისა და მდინარესთან სიახლოვის გამო.
> თუ დაიგეგმება ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სასურველია, რომ ნერგების აღმოცენება მოხდეს
ადგილზე მოპოვებული სათესლე მასალით. ვინაიდან აღნიშნული თესლით აღმოცენებული ნერგები
გენეტიკურად ადაპტირებული იქნება ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან.
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ნაწილი II. ივრის ჭალების ენტომოლოგიური
და ფიტოპათოლოგიური კვლევის ანგარიში

შესავალი
საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთში, კერძოდ კახეთის რეგიონის საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტში მდებარე ყორუღის აღკვეთილის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ივრისა და
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ჭაჭუნას აღკვეთილების ტერიტორიებზე არსებული
მდ. ივრის ჭალების ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევა განხორციელდა
2019 წლის ივნისის, ივლისისა და აგვისტოს თვეებში. აღსანიშნია, რომ ყორუღისა და ივრის
აღკვეთილის ტერიტორია შედის მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაციულ
ერთეულებში, სადაც აქამდე ენტომოლოგიური ან ფიტოპათოლოგიური კვლევა არ
ჩატარებულა, ხოლო რაც შეეხება ჭაჭუნას აღკვეთილს, ლიტერატურული მონაცემების
მიხედვით ზემოხსენებული კვლევები ტარდებოდა 2013 წლიდან, რაც ფიქსირდება ჭაჭუნას
აღკვეთილის ყოველწლიურ ანგარიშებში.
ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაციისაგან გამოთხოვილი ანგარიშების მიხედვით გასულ
წლებში ფიქსირდებოდა სხვადასხვა მავნებელ-დაავადებების არსებობა, როგორიცაა
მაგალითად: მავნებლებიდან მუხის მწვანე ფოთოლხვევია - Tortrix viridana, ვერხვის
ფოთოლჭამია - Chrysomela populi, არაფარდი პარკხვევია - Lymantria dispar,
ხარაბუზებისა (Cerambicydae) და ცხვირგრძელების (Curculionidae) წარმომადგენლები;
დაავადებებიდან კი თელის ჰოლანდიური დაავადება - Ophiostoma novo-ulmi,
აბედა სოკო - Fomes ignaurus და სხვა. აღსანიშნია, რომ ზემოხსენებული მავნებელდაავადებების კვლევების დროს ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ ხდებოდა, მათი
რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, მექანიკური განადგურება, მაგ: მავნებელი პეპლების
კვერცხების გროვების ხელით გასრესა და სხვა. 2018 წელს ჭაჭუნას აღკვეთილის
ადმინისტრაციის

ბუნებრივი

რესურსების

სპეციალისტებისა

და

რეინჯერების

მიერ

განხორციელდა ფიტოპათოლოგიური კვლევა მავნებელ-დაავადებების მოსალოდნელი
გავრცელების, არეალის, დასახლების ინტენსივობისა და ადგილმდებარეობის ზუსტი
განსაზღვრის მიზნით, რომლის დროსაც გამოიკვეთა მავნებელი პეპლის - არაფარდი
პარკხვევიას მასიური გამრავლება/გავრცელება. აღნიშნული კვლევის დასკვნის საფუძ
ველზე კი გაიცა რეკომენდაცია განსაზღვრულ ფართობზე ჭალის ტყეების შესაბამისი
პრეპარატით დამუშავებასთან დაკავშირებით. სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს
მიერ 2019 წელს ორჯერ იქნა შეწამლული ჭაჭუნას აღკვეთილში არსებული ჭალის
ტყეების განსაზღვრული ფართობები, რომლის დროსაც გამოყენებული იქნა ბიოლოგიური
პრეპარატი - „ლეპიდინი“.
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კვლევის მიზანი
ივრის ჭალების ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევის მიზანს წარმოადგენდა
ყორუღის, ივრისა და ჭაჭუნას აღკვეთილებში ჭალის ტყეების ფიტოსანიტარული მდგომარეობის
შეფასება, პირველადი ან მეორეული მავნებელ-დაავადებების გამოვლენა-იდენტიფიცირება (ასე
თების არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი ღონისძიებების რეკომენდირება, ივრის ჭალების
სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

კვლევის მეთოდი
ივრის ჭალების ენტომოლოგიური
და ფიტოპათოლოგიური კვლევისას
ყურადღება ექცეოდა ჭალის ტყის
შექმნელი სახეობების სანიტარულ
მდგომარეობას, ხეებისა და ბუჩქების
დაზიანებულ ნაწილებს, მათი ფოთ
ლების, ტოტების, ქერქის, ნაყოფის
დაზიანებებს, ასევე მათზე არსებულ
მწერებსა და დაავადებების. რთულად
საიდენტიფიკაციო მწერები/სოკოები
კი მასალის სახით გროვდ
 ებოდა ვე
ლზე, შემდგომი კამერალური დამუშა
ვების მიზნით.
კვლევის შედეგები:
როგორც უკვე აღინიშნა, ივრის ჭალების ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევა
განხორციელდა 2019 წლის ივნისის, ივლისისა და აგვისტოს თვეებში. კვლევისას ყურადღება
ექცეოდა ძირითადად შემდეგი სახეობის ხე-მცენარეებს: თეთრი ვერხვი (Populus alba), ჭალის მუხა
(Quercus pedunculiflora), საკმლის ხე (Pistacia mutica), პატარა თელადუმა (Ulmus minor),
კავკასიური აკაკი (Celtis caucasica) და თამარიქსი (Tamarix ramosissima). წარმოგიდგენთ
კვლევის შედეგებს აღკვეთილების მიხედვით:

ყორუღის აღკვეთილი
ყორუღის
აღკვეთილი
მდებარეობს
საგარეჯოს რაიონში და მოიცავს 2068
ჰა. ფართობს. აღსანიშნია, რომ ეს
ტერიტორია ამჟამად სპეციალური ლიცენ
ზითაა გაცემული და დაარსებულია
სამონადირეო მეურნეობა. ყორუღის აღ
კვეთილის ჭალის ტყეში ვხვდებით ვერხვს
(ხვალო), კუნელს, შინდს, შინდანწლას,
ბროწეულს, ძეძვს, ცრუ აკაციას, ფშატს,
იალღუნს, ჭალის მუხას და სხვა. ზოგიერთ
ფართობზე კი ვხვდებით მაყვლისა და
ლიანების სხვადასხვა წარმომადგენლის
მ.შ. ღვედკეცის მიერ შექმნილ გაუვალ
მონაკვეთებს.
ყორუღის აღკვეთილის ჭალის ტყე
ების დეტალური შესწავლისას დადგინდა, რომ ხე-მცენარეების სანიტარული მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია. მიუხედავად იმისა, რომ კორომებში დიდი რაოდენობით ფიქსირდება
მოთხრილ-მოტეხილი ხეები (ძირითადად ვერხვი, მუხა) - ჩახერგილობა, რაიმე სახიფათო მავნებელი
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ან დაავადება არ გამოვლენილა. აღსანიშნია, ფართობის დათვალიერებისას, მდ. ივრის მიმდებარედ,
მარცხენა სანაპიროზე, დაახლოებით 100მ. რადიუსში ხე-მცენარეებზე: ცრუ აკაცია, შინდი,
შინდანწლა და სხვა, გამოვლინდა ფოთლების მასიური დასუსტება-გამოფიტვა (დეჰიდრატაცია) და
ზოგ ეგზემპლარზე „შეტრუსვა“, ნანახი იქნა ასევე ზეხმელი ხეებიც, რომლებზეც არ დაფიქსირებულა
მავნებელ-დაავადების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები (დაზიანებული ქერქი, გამოსაფრენი
ხვრელები, ქერქის ქვეშ სასვლელები, სოკოს ნაყოფსხეულები, ნეკროზული გადმონადენები და
სხვა), რაც სავარაუდოდ მიუთითებს არახელსაყრელ კლიმატურ პირობებზე - ხანგრძლივ ვადიანი
პერიოდი. ამასთან დაკავშირებით სამონადირეო მეურნეობის დაცვის თანამშრომლებთანაც მოხდა
გასაუბრება, რის საფუძველზე დადგინდა, რომ 2019 წელს ადგილი ჰქონდა მკაცრ ზაფხულს, რაც
გულისხმობდა ზაფხულის ცხელ პერიოდში ნალექების არ არსებობას.

აღსანიშნია ასევე ის ფაქტიც, რომ მოთხრილ-მოტეხილ მუხის ხეებზე გამოვლინდა მეორეული
მავნებლის - მუხის დიდი ხარაბუზას (Cerambyx cerdo) ძველი სასვლელები, ზემდგომ მუხის ხეებზე
კი უმნიშვნელო რაოდენობით დაფიქსირდა ფოთლის ტკიპების წარმომადგენელთა გალები.
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რეკომენდაცია:
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ყორუღის აღკვეთილში არსებული ჭალის ტყეები
ამ ეტაპზე არ საჭიროებენ რაიმე სანიტარულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების განხორციელებას.
მიუხედავად ამისა, მიზანშეწონილი იქნება ყურადღება მიექცეს ჩახერგილობის არსებობით მავნებელდაავადებების გამოჩენას-დასახლებას, ასევე კლიმატური პირობებით ხე-მცენარეების დასუსტებას
და მასიური ხასიათის მიღების შემთხვევაში ეცნობოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს.

ივრის აღკვეთილი
ივრის აღკვეთილი მდებარეობს გარე კა
ხეთში, სიღნაღის რაიონში და მოიცავს
2126.8 ჰა ფართობს. აღკვეთილი იწყე
ბა ყორუღის აღკვეთილის სამხრეთ საზღ
ვართან გამავალ სარწყავ არხთან და
დალის წყალსაცავთან ჭაჭუნას სახელმწიფო
აღკვეთილის
ჩრდილოეთ
საზღვართან
მთავრდება. ტყეები განლაგებულია მდინარე
ივრის ხეობაში. ივრის აღკვეთილის ჭალის
ტყეების შექმნელი სახეობები მსგავსია
ყორუღის აღკვეთილის და ამ ფართობზეც
სპეციალური ლიცენზიით დაარსებულია სა
მონადირეო მეურნეობა.
ივრის აღკვეთილის ჭალის ტყეების შესწავლისას დადგინდა, რომ ხე-მცენარეების სანიტარული
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ნანახი იქნა მოთხრილ-მოტეხილი
ხეები, ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ
აღნიშნულ ტერიტორიაზე რაიმე სახიფათო მავნებელი ან დაავადება არ ფიქსირდება და შესაბამისად
არაა რეკომენდირებული რაიმე ტიპის ჩარევა.

ჭაჭუნას აღკვეთილი
ჭაჭუნას აღკვეთილი საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილშია, საქართველოსა და
აზერბაიჯანის საზღვარზე. იგი მდებარეობს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში და განფენილია
5032 ჰა ფართობზე. თავის მხრივ, ჭაჭუნას აღკვეთილი მოიცავს როგორც დალის წყალსაცავს, ისე მდ.
ივრის ხეობის ნაწილს. ხე-მცენარეთა წარმომადგენლების მიხედვით აქ გარდა ყორუღისა და ივრის
აღკვეთილისთვის დამახასიათებელი მცენარეული საფარისა ვხვდებით შედარებით განსხვავებულ
სახეობებსაც, მათ შორისაა აკაკი და საკმლის ხე (საღსაღაჯი).
ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე, კერძოდ: დალის წყალსაცავიდან ჩრდილო-დასავლეთ
ნაწილში არსებულ ივრის ჭალებში ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევისას დადგინდა,
რომ ტყეების სანიტარული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ხე-მცენარეების დეტალური
დათვალიერებისას რაიმე სახიფათო მავნებელი ან დაავადება არ გამოვლენილა, თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ დალის წყალსაცავთან ახლოს, კერძოდ ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდ.
ივრის ზედა წელის ნაპირებზე ლელთან და ვერხვთან ერთად ხშირია იალღუნი (Tamarix ramosissima). იალღუნის ბუჩქების დათვალიერებისას ჯანსაღ ინდივიდებთან ერთად ნანახი იქნა ასევე

21

ხმობადი ეგზემპლარებიც. დეტალური
შესწავლისას დადგინდა, რომ ხმობა
არაა გამოწვეული რაიმე მავნებლის
ან დაავადების მიერ. ადგილობრივ
მოსახლეობასთან გასაუბრებისას კი
გაირკვა, რომ წლების წინ მდ. ივრის
და შესაბამისად დალის წყალსაცავის
ადიდებისას, ხშირად იტბორებოდა წყალ
საცავის მიმდებარე ფართობები, რამაც
სავარაუდოდ ხელი შეუწყო იალღუნის
გარცელებას წყალსაცავიდან მოშორებულ
მონაკვეთებში, თუმცა ერთ-ერთი მოსახლის
თქმით, გასული წლებიდან მოყოლებული
დღემდე, აღნიშნული მონაკვეთები აღარ
იტბორება, რამაც შესაძლოა გამოიწვია იალღუნების ხმობა.
დალის წყალსაცავიდან ივრის ჭალების ქვედა წელში დიდი რაოდენობით იქნა ნანახი ვერხვის
ხეები. მათი შესწავლისას დადგინდა, რომ სანიტარული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
დაავადებებიდან რომელიმე სახიფათო სახეობა არ გამოვლენილა. მავნებლებიდან კი ნანახი იქნა
ვერხვის დიდი ხარაბუზას (Caperda carcharias) არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები, კერძოდ:
გამოსაფრენი ხვრელები ქერქზე. ზოგ მონაკვეთში დაფიქსირდა ქარქცეული და მოთხრილ-მოტეხილი
ვერხვები. ფართობზე ნანახი იქნა ასევე ჯანსაღი ვერხვის მოზარდ-აღმონაცენი;
ზემოხსენებულ მონაკვეთში ყურადღება ექცეოდა ასევე ჭალის მუხებს (Quercus pedunculiflora).
აღსანიშნია, რომ ფართობზე ძირითადად ნანახი იქნა ჭალის მუხის დიდხნოვანი ეგზემპლარები.
ზოგიერთ მათგანზე კი დაფიქსირდა მუხის დიდი ხარაბუზას (Cerambyx cerdo) არსებობის
დამადასტურებელი ნიშნები, კერძოდ: ქერქზე გამოსაფრენი ხვრელები და ნაღრღენი. ფოთლებზე
კი ნანახი იქნა მუხის ფოთლის რწყილის (Haltica saliceti) მიერ გამოწვეული დაზიანება, რაც
გამოიხატება ფოთლის სკელეტაციით (ფოთლიდან მხოლოდ ძარღვების დარჩენა). აღსანიშნია,
რომ ფართობზე გადაადგილებისას ჭალის მუხის ახალგაზრდა ხეები ან მოზარდ-აღმონაცენი ან/და
თესლის ღივი არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ნაყოფმსხმოიარობა მაღალია;

ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდ. ივრის ჭალების ზედა წელიდან (წყალსაცავის ჩრდილოდასავლეთი) აღკვეთილის უკიდურეს საზღვრამდე ყურადღება მიიქცია საკმლის ხეების (Pistacia mutica) სანიტარულმა მდგომარეობამ. ფართობზე დაფიქსირდა როგორც ჯანსაღი, ისე
სხვადასხვა ხარისხით დაზიანებული, სრულად დეფოლირებული და ზეხმელი საკმლის ხეები. ხეებზე
ფოთლების დათვალიერებისას ნანახი იქნა მასიურად გავრცელებული არაფარდი პარკხვევიას
(Lymantria dispar) 2-3 ხნოვანების მატლები. პირველი საველე გასვლისას აღნიშნულ ხეებზე
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შეინიშნებოდა დეფოლიაცია, თუმცა, მავნებლის
ნახვა ვერ მოხერხდა (მავნებლის ბიოლოგიიდან
გამომდინარე-იმ პერიოდში ზრდასრულის სტა
დიაზეა). მეორე საველე გასვლა კი დაემთხვა
ლარვულ პერიოდს. აღსანიშნია, რომ არაფარდი
პარკხვევია პოლიფაგი მავნებელია, რაც გუ
ლისხმობს მასპინძელი ხე-მცენარეების ნაირ
გვარობას. ამ შემთხვევაში კი ეს მავნებელი ფი
ქსირდება მხოლოდ საკმლის ხეებზე. ლარვების
რიცხოვნობიდან (სიხშირე) და ამჟამინდელი
კლიმატური პირობებიდან (ჰაერის მაღალი ტემ
პერატურა და ხანგრძლივი გვალვიანი პერიოდი)
გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს
არის არაფარდი პარკხვევიას აფუთქარების და
საწყისი.
დღეის მდგომარეობით არაფარდი პარკხვევიას მასიური გავრცელება ფიქსირდება დალის
წყალსაცავიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდ. ივრის ორივე სანაპირო მხარეს როგორც ჭაჭუნას
აღკვეთილის, ისე მის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე, საკმლის ხეებზე, იხ. რუკა N1.
წარმოდგენილ რუკაზე წითლადაა
შემოხაზული ის მონაკვეთი, სადაც
სხვადასხვა სიხშირითაა მავნებელი
პეპელა გავრცელებული და მოიცავს
დაახლოებით 800 ჰა-მდე ფართობს.
აღნიშნული ტერიტორიის სიდიდე
(მავნებლის მასიური გავრცელების
შესაბამისად) შესაძლოა, შეიცვალოს
მომდევნო წლისთვის, რისთვისაც
საჭიროა შესაბამისი კვლევის გან
ხორციელება გაზაფხულის დაწყების
თანავე.
მდ. ივრის ქვედა წელში არსებულ
ჭალის ტყეებში გადაადგილებისას
ყურადღება ექცეოდა პატარა თელა
დუმას (Ulmus minor). ჯანსაღ ინ
ცხრილი N1 არაფარდი პარკხვევიას მასიური გავრცელება
დივიდებთან ერთად ნანახი იქნა
აგვისტოს თვის მონაცემებით
ზეხმელი და ნაწილობრივ დაზი
ანებული ეგზემპლარები, რომლებზეც დაფიქსირდა თელის ცილაჭამიების (Scolytus scolytus)
სასვლელები და გამოსაფრენი ხვრელები. ფაქტობრივი მდგომარეობით ამ ეტაპისთვის შეიძლება
ითქვას, რომ პატარა თელადუმას სანიტარული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
აღსანიშნია, რომ მდ. ივრის ჭალებში სხვა დომინანტი სახეობის ხეებს ნაწილობრივ ერევა კავკასიური
აკაკი (Celtis caucasica), რომელიც ძირითად შემთხვევებში ჯანსაღად გამოიყურება, თუმცა
ზოგიერთ ეგზემპლარზე, განსაკუთრებით კი მათზე, რომლებიც მდინარის კალაპოტიდან შედარებით
მოშორებულები დგანან, ფოთლებზე დაფიქსირებული იქნა დიდი რაოდენობით მავნებელი პეპლისჩრჩილის მიერ (სავარაუდოდ Phyllonorycter millierella) გამოწვეული დაზიანებები, კერძოდ:
ფოთლის ზედა და ქვედა ნაწილს შორის წვეთის ფორმის „კამერები“, რომლებსაც ჩრჩილები
იყენებენ ლარვების გამოსაზრდელად.
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებულ
ივრის ჭალებში ამ ეტაპისთვის ყველაზე მეტად გასათვალისწინებელი და საყურადღებოა არაფარდი
პარკხვევიას აფუთქარების რისკი და მის მიერ საკმლის ხეებზე გამოწვეული დაზიანებები. აღსანიშნია,
რომ მათ 5-10 წელიწადში ერთხელ (2 წლის ხანგრძლივობით) ახასიათებთ აფუთქარება და იკვებებიან
ყველანაირი ფოთლოვანი სახეობის ხეთა ფოთლებით. იმ შემთხვევაში, თუ დამდეგი ზამთარი არ
იქნება მკაცრი, მოსალოდნელია არაფარდი პარკხვევიას უფრო მასიური გამრავლება, რაც, თავის
მხრივ, მოიაზრებს პირველ რიგში ჭაჭუნას აღკვეთილში ყველა საკმლის ხის ძლიერ დაზიანებას, ამის
პარალელურად კი საფრთხის ქვეშ შეიძლება დადგნენ ყველა სხვა ფოთლოვანი სახეობის ხეც (მუხა,
აკაკი და სხვა). თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ მცირე ზომის მატლებს შეუძლიათ ქარის
დახმარებით შორ მანძილზე გავრცელება, ამჟამად შერჩეული მასპინძელი მცენარიდან გამომდინარე,
არსებობს შანსი, რომ მავნებელი გავრცელდეს ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზეც. შესაბამისად,
მიზანშეწონილი იქნება დაიგეგმოს ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებები, მათ შორის:
ქერცლფრთიანების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის Bacillus thuringiensis-ის ბაზაზე დამზადებული
ბიოლოგიური პრეპარატით წამლობა, რომლის დროსაც განადგურდებიან კვერცხებიდან ახლად
გამოჩეკილი და 1-3 ხნოვანების ლარვები. ასევე მიზანშეწონილი იქნება გამოყენებული იქნას
სპეციალურად არაფარდი პარკხვევიებისთვის სინთეზირებული ფერომონი „ლიმოვიტი“ და
შესაბამისი ხაფანგი - მონიტორინგისთვის და ზრდასრული ინდივიდების განადგურებისთვის. ხოლო,
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