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1 შესავალი 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს შეკვეთილში, სოფელ ნატანების ტერიტორიაზე 

(საკადასტრო კოდები -26.01.45.334; 26.01.42.355; 26.01.45.309; 26.01.45.316; 26.01.45.223; 

26.01.45.218; 26.01.45.219; 26.01.45.222; 26.01.45.236; 26.01.45.036; 26.01.45.035; 26.01.45.441; 

26.01.45.481; 26.01.45.470; 26.01.45.696; 26.01.45.741; 26.01.45.743; 26.01.45.406; 26.01.45.697; 

26.01.45.375; 26.01.45.374; 26.01.42.435; 26.01.45.333;26.01.45.734;). განაშენიანების 

დეტალური გეგმის ესკიზური პროექტის საერთო ფართობია 2.0 ჰა; 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს N01/42 

წერილის მიხედვით (იხ. დანართ I): სამინისტრომ განიხილა „ამხანაგობა 2019“-ს 2021 წლის 

1 დეკემბრის N7000/01 წერილი, რომელიც გულისხმობდა რომ წარმოდგენილი 

განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტით იგეგმება დაინტერესებაში არსებული 

ტერიტორიისათვის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N590 

დადგენილებით დამტკიცებული ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის 

გენგეგმით დადგენილი ლანდშაფტური ტერიტორიის ცვლილება საკურორტო ზონა 1(შზ 

6)-ით, სადაც დასაშვები გახდება ნაკვეთების სამშენებლოდ განვითარება საცხოვრებელი 

ფუნქციით. აღნიშნული გარემოება წარმოადგენს არსებულ გენგეგმაში არსებითი 

ცვლილების შეტანას. 

ვინაიდან საქართველოს მთავრობის მიერ ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის 

დამტკიცების შემდგომ, გენგეგმით დადგენილი ფუნქციური ზონის ცვლილების 

პრეცენდენტი ამ ეტაპამდე არ განხორციელებულა და რადგანაც კონკრეტულ შემთხვევაში 

დადგენილი მკაცრი პირობები (გამწვანებული ტერიტორია) იცვლება სამშენებლო ზონით 

ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების საკითხთა საბჭომ მიზანშეწონილად ჩათვალა სკოპინგის ანგარიშის 

წარმოდგენა შესაბამისი დასკვნის მისაღებად. საბჭოს გადაწყვეტილების 

გათვალისწინებით - მოთხოვნა აისახა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2021 წლის 19 ნოემბრის N117/ო ბრძანებით დამტკიცებულ 

განაშენიანების დეტალური გეგმის დავალებაშიც. 

კონცეფციის ეტაპზე წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიში გადაიგზავნება საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროში, რომელებიც წარმოადგენენ უფლებამოსილ უწყებებს მიიღონ 

გადაწყვეტილება განაშენიანების დეტალური გეგმის (გდგ) სტრატეგიული 

გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის მომზდების თაობაზე. მათი გადაწყვეტილება 

გასათვალისწინებელი იქნება გდგ-ს შემუშავებისას. 

აღნიშნული სივრცითი გეგმა, კანონმდებლობის იმ მოთხოვნების შესაბამისად, როგორც 

ამას განსაზღვრავს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ (მუხლი 20, პუნქტი 4 

ქვეპუნქტი „ლ“), დამტკიცებამდე საჭიროებს „სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას“ 

(სგშ). 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

სოფელ ნატანებში, საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების დეტალური გეგმის 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშს“. 
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2 ინფორმაცია დამგეგმავი ორგანოს შესახებ 
 

დამგეგმავი ორგანო 

დასახელება  „ამხანაგობა შეკვეთილი 2019“ 

მისამართი თბილისი, ჩარგლის ქუჩა №79ა, ბინა №64 

წარმომადგენელი პირი თეიმურაზ ცერცვაძე 

წარმომადგენელი პირის მობ.  +995 577 10 59 81 

წარმომადგენელი პირის ელ-ფოსტა t.tsertsvadze@rambler.ru 

შემსრულებელი საკონსულტაციო ორგანიზაცია 

დასახელება  შპს „არტსტუდიო პროექტი“ 

მისამართი ქ. თბილისი, ბაგების მიმდებარედ, ზ. 

საკანდელიძის ქ. 3, წყნეთის გზატკეცილი, 

მეტრა პარკის კორპუსი #4, 0179 

ტელეფონი (+995 32) 91 52 54 

ელექტრონული ფოსტა info@artstudio.ge  

ვებგვერდი  http://artstudio.ge/ 

წარმომადგენელი პირი ირენე სკალვინი 

წარმომადგენელი პირის მობ.  +995 599 700 300 

წარმომადგენელი პირის ელ-ფოსტა irene@artstudio.ge  

სგშ-ს მომზადებაზე პასუხისმგებელი საკონსულტაციო ორგანიზაცია 

დასახელება  შპს „გამა კონსალტინგი“ 

მისამართი 0192, გურამიშვილის გამზირი 19დ 

ტელეფონი +(995 32) 260 44 33   

ელექტრონული ფოსტა gamma@gamma.ge  

ვებგვერდი  www.gamma.ge  

წარმომადგენელი პირი ზურაბ მგალობლიშვილი 

წარმომადგენელი პირის მობ.  +995 599 50 44 34 

წარმომადგენელი პირის ელ-ფოსტა zmgreen@gamma.ge  
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3 ინფორმაცია სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ 

3.1 გეგმარებითი ტერიტორია 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ 

საქართველოში, გურიის მხარის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შავიზღვისპირა 

ტერიტორიაზე, ამასთანავე ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია 

წარმოადგენს კოლხეთის დაბლობის, გურიის რეგიონისა და საქართველოს შავიზღვისპირა 

განსახლების სისტემის ნაწილს. 

სურათი 1 ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია 

 

საცხოვრებელი უბნის გეგმარებითი ტერიტორია მდებარეობს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნატანებში, კერძოდ შეკვეთილში, მიწის ნაკვეთები ს/კ 

26.01.45.696; ს/კ 26.01.45.697; ს/კ 26.01.45.406; ს/კ 26.01.45.470; ს/კ 26.01.45.471;  ს/კ 

26.01.45.236; ს/კ 26.01.45.035; ს/კ 26.01.45.036; ს/კ 26.01.45.441; ს/კ 26.01.45.375; ს/კ 

26.01.45.374; ს/კ 26.01.42.435; ს/კ 26.01.45.333; ს/კ 26.01.45.223; ს/კ 26.01.45.218; ს/კ 

26.01.45.219; ს/კ 26.01.45.222; ს/კ 26.01.45.316;  ს/კ 26.01.45.334; ს/კ  26.01.42.355; ს/კ 

26.01.45.309;  ს/კ 26.01.45.481; ). ნაკვეთები კერძო საკუთრებაშია; ფართობი შეადგენს 19463 

კვ.მ-ს.  

საპროექტო არეალს ჩრდილოეთის და აღმოსავლეთის მხრიდან ესაზღვრება საუბნო 

გრუნტის გზა. საპროექტო არეალის გასწვრივ აღმოსავლეთიოს მხარეს გადის ურეკი- 

ქობულეთი-ბათუმის დამაკავშირებელი ჩქაროსნული მაგისტრალი , რომელიც საპროექტო 

ტერიტორიას უკავშირდება საკონცერტო დარბაზთან მდებარე სატრანსპორტო კვანძით. 

აღნიშნული კვანძიდან დასაგეგმარებელი ტერიტორია დაშორებულია 700 მ-ით. 

საპრეოქტო ტერიტორია ხასიათდება სწორი რელიეფით. რელიეფის აბსოლუტური 

ნიშნული  მერყეობს ზღვის დონიდან 2მ-დან 3მ -მდე, მცირედი ქანობით აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთისკენ. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ნატანებში, მდებარე გეგმარებითი 

ტერიტორიის სიტუაციური გეგმა  იხ. სურათზე 2



სურათი  2 საპროექტო არეალის სიტუაციური გეგმა  
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სურათი  3 საპროექტო არელის სიტუაციური გეგმა -ახლო ხედი 



3.2 პროექტის განვითარების ხედვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და სიცოცხლისუნარიანობის შეფასება (პროექტის 

განვითარების ხედვა): 

 განვითარებული და თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული საცხოვრებელი 

კომპლექსი, შესაბამისი მრავალსეზონური რეკრეაციული სივრცით; 

 ლოკალური მოსახლეობის დასაქმების პერსპექტივა, როგორც სამშენებლო ისე 

კომპლექსის შემდგომი განვითარების პროცესში; 

 მრავალსეზონური კომერციული ფართის გაჩენა, რომლის ნაკლებობა აღინიშნება 

მიმდებარე ტერიტორიაზე; 

 კომპლექსის განვითარების შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარდება 

საფეხმავლო და სამანქანე გზები; 

 კომპლექსის განვითარება მიზნად ისახავს თანამედროვე გარემოს 

უზრუნველყოფას დამსვენებლებისთვის, ერთმანეთს შორის ინტერაქციისა და 

ჯანმრთელი სოციალური სივრცის შექმნას; 

 პროექტის განვითარების შემთხვევაში მოხდება აკლუმულირებული 

დამსვენებლების გადანაწილება და გაფართოება; 

 დამსვენებლებისათვის მრავალფეროვანი არჩევნი; 

 თვითნებური მშენებლობის პროცესის აღმოფრხვა, შესაბამისად, არეეალის საერთო 

ვიზუალის  გაუმჯობესება და მომავალი განაშენიანებისთვის სტანდარტების 

ამაღლება.  

 კლიმატური პირობებისა და გარემოს შესაბამის ფლორის გაშენება და მოვლა; 

 ინვესტიციების მოზიდვის პოტენციალი და ერთი იდეოლოგიის შესაბამისად 

განვითარების პერსპექტივა; 

 არსებული საკონცერტო დარბაზისთვის დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა 

(საოჯახო ტიპის სასტუმროები სამეზობლო პარკებით ) უმაღლესი სტანდარტებისა 

და ახალი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად დაპროექტებული მცირე ზომის 

შენობები; 

 მაქსიმალურად შენარჩუნებული ბუნებრივად არსებული ლანდშაფტური გარემო. 

 ორგანიზებული საპარკინგე ზონა; 

 ტერიტორიის გასუფთავება არაჯანსაღი და ხმობა დაწყებული ნარგავებისგან; 

 ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; 

საპროექტო ტერიტორიის განვითარების მთავარი ხედვა ეფუძნება მის 

ადგილმდებარეობას, სანაპირო ზოლზე პირდაპირ გადაშლილ ხედებს, ეკოლოგიურ 

გარემოს, უკვე არსებულ ნაძვნარსა და სხვა მიმდებარედ არსებულ ცენტრებთან კავშირს, 

რომლებიცაა საკონცერტო დარბაზი (ბლექ სი არენა), დენროლოგიური პარკი, მუსიკოსთა 

პარკი თუ სხვ. რაც როგორც ახალი ტურისტული ცენტრის განვითარებას, ასევე 

ადგილობრივი დამსვენებლებისთვის ახალ და საინტერესო დასვენების შესაძლებლობას 

შექმნის, ხელს შეუწყობს მსგავსი ფუნქციის განვითარებასა და მიმდებარე ტერიტორიების 

სხვადასხვა ფუნქციით დატვირთვას, რის ნაკლებობასაც განიცდის წარმოდგენილი 

საკვლევი არეალი, ხოლო გეგმის მიხედვით განვითარების შემთხვევაში ის შეიძლება 

გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაინტერესებისა და მიზიდულობის ცენტრი. 

ინვესტორის გაჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც სასტუმროს ტიპის 

აპარტამენტების, სასტუმროს, სასტუმროს ტიპის კოტეჯების, მრავალფუნქციური 

შენობებისა და მასთან დაკავშირებული ფუნქციების განვითარება, კომერციული, (ოფისი, 

კაფე-ბარი, რესტორანი), დახურული და ღია აუზები, სპორტული და საბავშვო მოედნები 

თუ სივრცეები და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 
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საპროექტო ტერიტორიას ყველა მხრიდან ესაზღვრება ნაძვნარი, წიწვოვანი ხე-ნარგავები, 

რომელიც ტყის იმიტაციას იძლევა და ხე-ნარგავებისგან თავისუფალ არეალში 

განთავსებული შენობები ბუნებრივად ერწყმის გარემოს, რაც ჯანსაღი ხეების 

დაჯგუფებითა და მწვანე კუნძულების შექმნით “DOT TO DOT”1 თამაშის ინსპირაციით 

მიიღება, პროექტის კონცეფცია ითვალისწინებს, როგორც არსებული ჯანსაღი ხეების 

ტერიტორიაზე სრულად შენარჩუნებას, ისე ახალი ხე-ნარგავების დარგვას და 

კონცენტრირებული სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობას, ტყე-პარკების, სხვადასხვა 

სპორტულ-სანახაობრივი, თუ დასასვენებელი სივრცეების დაგეგმარებას. 

ტერიტორიის შუა ნაწილში ეწყობა ძირითადი სარეკრეაციო სივრცე, წყლის სარკით, 

მულტიფუნქციური გამწვანებული სივრცეებით პიკნიკისთვის, ღია კინოჩვენებებისთვის 

და სხვ.  

საპროექტო ტერიტორიის ურბანული განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დეტალს 

წარმოადგენს სანაპირო ზოლთან კავშირი, რომელიც მთავარი ხის ბილიკით მიიღწევა, იგი 

იმეორებს ზღვის ტალღის ფორმასა და გამოყენებული ღია ხისფერი მასალა ქვიშის 

იმიტაციას იძლევა, რაც შეკვეთილის სამკურნალო სანაპიროსთვის ასე დამახასიათებელია, 

ეს კავშირი ასევე მიმდებარედ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და დამსვენებლებისთვის 

გახდება ერთგვარი შემსუბუქება, რადგან მარტივად შეძლებენ სანაპირო ზოლთან კავშირს, 

გაუკვალავი და გაუნაშენიანებელი ტერიტორიის გვერდის ავლით. 

საპროექტო ტერიტორია ნაწილდება ორ განსავითარებელ სექტორად, განვითარების ორი 

სხვადასხვა პრინციპია გამოყენებული. ჩრდილოეთით მხარეს არსებულ საპროექტო 

არეალში, გვხვდება მსხვილი საკადასტრო ერთეულები, რომელიც სასურველია 

განვითარდეს ინვესტორის ან კერძო მესაკუთრის საშუალებით, კომპლექსურად, ერთიანი 

სისტემური გეგმის საფუძველზე, შესაძლებელია მულტიფუნქციური კომპლექსის, 

სხვადასხვა ბლოკებად შემდგარი შენობების მოწყობა, რომელიც ბუნებრივად იქნება 

შერწყმული მწვანე გარემოსთან, არსებულ ნაძვნართან და ტყე-პარკთან, ხე-ნარგავებისგან 

თავისუფალ ნაწილში, რადგან გამწვანებული ტერიტორიის შენარჩუნება ერთ-ერთი 

პრივილეგიაა აღნიშნული კონცეფციისა. 

რაც შეეხება სამხრეთით არსებულ პატარ-პატარა მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც ძირითადად 

უკვე უსისტემოდაა განვითარებული კერძო კოტეჯებით, უსახური და ერთმანეთთან 

შეუსაბამო ვიზუალით, სასურველია მოწესრიგდეს ფასადების, გადახურვისა და შიდა 

ეზოების ხარჯზე, ერთიანი იერსახის ფარგლებში, რათა ზედა კომპლექსისგან 

ამოვარდნილი და გამოყოფილი არ იყოს და ბუნებრივად ეწერებოდეს ერთიანი 

განვითარების გეგმარებით კონცეფციაში. 

მიმდებარე და საპროექტო ტერიტორიაზე მოეწყობა საფეხმავლო და სამანქანო გზები, 

ავტოსადგომები მიწის ნაკვეთებზე განსაზღვრულია ინდივიდუალურად, მოქმედი 

რეგლამენტის მიხედვით, რაც გულისხმობს 2 ნომერზე 1 ავტოსადგომს, ასევე ეწყობა 

დამატებით დახურული ავტოსადგომი, მინუს სართულზე, სულ გათვალისწინებულია 43 

ავტოსადგომი. 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მიზნად ისახავს სასტუმროსა და დასასვენებელი 

კომპლექსის განვითარებისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციას, რაც 

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იქნება საფუძველი შემდგომში განაშენიანების 

დეტალური გეგმის დამუშავებისა. 

1  “DOT TO DOT” - თამაში, იგივე „წერტილიდან წერტილამდე“- გულისხმობს წერტილების 

შეერთებას ნუმერაციის თანმიმდევრულად, რის შედეგადაც ვიღებთ გარკვეული ფორმის 

“ნახატს”. 



სურათი 4 გეგმარებითი ერთეულის გენგეგმა 
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სურათი  5ჯანსაღი ხეების დაჯგუფება და მწვანე კუნძულების შექმნა “DOT TO DOT” - თამაშის ინსპირაციით 
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სურათი  6 ფოტომონტაჟი 
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4 პროექტის განხორციელების არეალის გარემოს ზოგადი დახასიათება 

4.1 კლიმატური პირობები 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია განლაგებულია დასავლეთ 

საქართველოს კლიმატური ზონის ფარგლებში, რომელიც ხასიათდება ტენიანი ზღვიური 

სუბტროპიკული მაჩვენებლებით: თბილი ზამთრით, ზომიერი ზაფხულით, 

ტემპერატურის მცირე რყევით, უხვი ნალექებით, მაღალი ტენიანობით, დადებითი 

რადიაციული ბალანსით. კლიმატზე დიდ გავლენას ახდენს კავკასიონის ქედი, შავი ზღვა 

და აჭარა-იმერეთის ქედები.  

წყლის ორთქლის დრეკადობის მაჩვენებლები მერყეობს 6,6-7,3-დან (იანვარი-თებერვალი) 

21,6- 23,9-მდე (ივლისი-აგვისტო). ჰაერის შეფარდებით, ტენიანობა წლის განმავლობაში 

მაღალია და იცვლება 72-დან 82%-მდე. შეფარდებითი ტენიანობის წლიური ამპლიტუდა 

დაბალია და იცვლება 3-12%-მდე. ჰაერის წყლის ორთქლით გაჯერების დეფიციტი 

ზამთრის პერიოდში მინიმალური მნიშვნელობებით ხასიათდება და იცვლება 1,9-3,5 მმ-ში, 

ზაფხულობით იზრდება (4,4-5,6 მმ). 

ატმოსფერული ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა იცვლება 1890-დან 2320 მმ-მდე, 

აქედან 37-45% მოდის წლის ცივ პერიოდზე, 55-63% კი თბილ პერიოდზე. საკვლევ 

ტერიტორიაზე მკაფიოდ ჩანს ნალექების წლიური გადანაწილება, სადაც ფიქსირდება 

სექტემბრის 1 მაქსიმუმი და 1 მინიმუმი მაისში. აღსანიშნავია, რომ პერიოდულად, 

სხვადასხვა წლებში მინიმუმი და მაქსიმუმი შეიძლება დაფიქსირდეს სხვადასხვა თვეში. 

სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების თვიური და წლიური ჯამები იცვლება 

მნიშვნელოვან დიაპაზონებში. ნალექების თვიური ჯამები (ძირითადად 90%-მდე) 

იცვლება 20-დან 134 მმ-მდე, წლიური 1540-დან 1740 მმ-მდე. 

აორთქლებადობა არის ჰაერის ტენიანობის ძირითადი მაჩვენებელი და შეადგენს 600-800 

მმ/წელ. 

თოვლის საფარი ჩნდება იანვარში (მის II დეკადაში), ხოლო ზღვიდან მოშორებით გორაკ-

ბორცვიან მხარისაკენ – უფრო ადრე – დეკემბრის ბოლოს - იანვრის დასაწყისში. თოვლის 

საფარის მაქსიმალური სიმაღლე 10-30 სმ-ია და თებერვალში ფიქსირდება. თოვლის 

საფარი დნება თებერვლის ბოლოს - მარტის I დეკადაში. თოვლის საფარით დაფარვის 

ხანგრძლივობა 5-10 დღეა. 

რაიონის ტემპერატურულ რეჟიმზე დიდ გავლენას ახდენს ქარის რეჟიმი. ზღვის სანაპირო 

საერთოდ ზღვიური ბრიზების გავლენის ქვეშ იმყოფება და ისინი აქტიურად ქრიან თბილ 

პერიოდში. ბრიზებს ზღვის ზედაპირიდან ხმელეთისაკენ მოაქვთ გაგრილებული ჰაერი, 

რის გამოც მცირდება მიწისპირა საჰაერო შრის გათბობა, დღის საათებში ტემპერატურაზე 

გავლენას ახდენს მთის-დაბლობის ქარები, რომლებიც დღის საათებში ქრიან დაბლობიდან 

მთისკენ, ღამით კი – პირიქით. 

საქართველოს მთელი ტერიტორია იმყოფება ფენების - თბილი მშრალი ქარების გავლენის 

ქვეშ, რომლებიც მთებიდან ქრიან, რის გამოც შეიმჩნევა მომატებული ტემპერატურული 

ფონი, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ქარის საშუალო თვიური სიჩქარე შეადგენს 1 

მ/წმ-დან 4,3 მ/წმ-მდე (ურეკის მეტეოსადგურის მონაცემებით), ამასთან, მაქსიმალური 

მნიშვნელობები აღინიშნება ზამთარ-გაზაფხულის პერიოდში, იანვრიდან მარტამდე, 

მინიმალური კი ზაფხულ შემოდგომის პერიოდში, ივლისიდან სექტემბრამდე. ქარის 

სიჩქარე ძირითადად 1 მ/წმ-შია (ქარების 43,9-63,5%), ანუ ჭარბობს სუსტი ქარები. ქარის 

მიმართულება ძირითადად NO, SW, W და SO-ია. 



16 
 

ტერიტორიის ტემპერატურული რეჟიმი ძირითადად განპირობებულია მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობით, რელიეფით, რადიაციული რეჟიმით და ატმოსფერული 

პროცესებით. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მერყეობს 13,3-დან 14,30C-მდე. ყველაზე ცივია 

იანვარი ტემპერატურით 4,5-5,80C. ძალიან ცივ დღეებში ტემპერატურა ეცემა -16 -200C-მდე.  

ყველაზე თბილია აგვისტო (22,2-23,00C). ყველაზე ცხელ პერიოდში დღის საათებში ჰაერის 

ტემპერატურა 410C-იც დაფიქსირებულა. 

პირველი ყინვები იწყება დეკემბერში, ბოლო - მარტში. უყინვო დღეების რაოდენობა 

აღწევს 248- 288 წელიწადში. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 1863-1945 საათი: 

ზაფხულის პერიოდში 221-231 საათი, ზამთარში 88-98. უმზეო დღეების რიცხვი 69-71 

დღე/წელ-ში. 

 

4.1.1 კლიმატის ცვლილების თანამედროვე ტენდენციები და მომავლის სცენარები 

2021 წელს გამოვიდა საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინება კლიმატის 

ცვლილების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციისადმი, რომელიც მომზადებულია გაეროს 

განვითარების პროგრამისა (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) 

ხელშეწყობით1. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას როგორც იმ სათბურის აირების შესახებ, 

რომლებიც არ რეგულირდება ოზონდამშლელი ნივთიერებების შესახებ მონრეალის 

ოქმით, ასევე კონვენციის განხორციელებისათვის ქვეყნის მიერ გადადგმული ან 

დაგეგმილი ნაბიჯების ზოგად აღწერას. FNC-ის დოკუმენტი შედგება შემდეგი ხუთი 

ნაწილისაგან: ეროვნული გარემოებები, სათბურის აირების ინვენტარიზაციის ანგარიში, 

შერბილების პოლიტიკა, მოწყვლადობა, ადაპტაცია და სხვა ინფორმაცია, რაც მოიცავს 

კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი 

მიმართულებების ინტეგრირებას, ორმხრივი შეთანხმებების, კლიმატის ცვლილებისათვის 

რელევანტური კვლევების, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის 

დოკუმენტებისა და შემდგომი საჭიროებების ანალიზს.  

მეოთხე ეროვნულ შეტყობინებაში, კლიმატის მიმდინარე ცვლილების შესაფასებლად 

საქართველოს მეტეოროლოგიური ქსელის 39  სადგურის 60-წლიანი პერიოდის (1956-2015 

წლები) მონაცემებზე დაყრდნობით შესწავლილ იქნა მეტეოროლოგიური ელემენტების 

საშუალო და ექსტრემალური მნიშვნელობების ინტენსივობისა და განმეორებადობის 

ცვლილების ხასიათი. სადგურები შერჩეულ იქნა საქართველოს ტერიტორიის კლიმატური 

თავისებურებების ოპტიმალურად გათვალისწინების მიზნით, ასევე, ქვეყნის 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის საფუძველზე.  

შეფასებულ იქნა ტემპერატურის, ნალექების, და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისა და 

ქარის სიჩქარის წლიური, სეზონური და თვიური ცვლილების ტენდენციები ორ 30–წლიან 

პერიოდს (1956–1985 და 1986–2015 წლები) შორის. ვინაიდან საშუალო სიდიდეებით 

ხშირად შეუძლებელია კლიმატის ცვლილების სხვადასხვა სექტორებზე სოციალურ-

ეკონომიკური ზეგავლენის შეფასება, კლიმატური პარამეტრების საშუალო 

მნიშვნელობებთან ერთად გამოთვლილ იქნა 35 კლიმატური ინდექსი. 

მეოთხე ეროვნულ შეტყობინებაში, კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების 

პროგნოზირებისთვის გამოყენებულია RCP4.5 სცენარი, რომელიც გულისხმობს 

 
1 https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/environment_energy/unfccc-fourth-national-

communication.html  
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რადიაციული ბიუჯეტის სტაბილიზაციას 4.5 W/m² დონეზე. მესამე ეროვნულ 

შეტყობინებაში გამოყენებულ A1B სცენართან შედარებით, RCP4.5 სცენარი ნაკლებ 

მკაცრია. 

ორი 30-წლიანი (2041-2070 და 2071-2100 წლები) საპროგნოზო პერიოდის შედარებით 1971–

2000 წლების 30 წლიან საბაზისო პერიოდთან, შეფასდა კლიმატის ცვლილების სამომავლო 

ტენდენციები საქართველოს მეტეოროლოგიური ქსელის 39 სადგურისთვის. სცენარები 

შემუშავდა ძირითადი კლიმატური პარამეტრებისთვის, როგორიცაა ჰაერის 

ტემპერატურის, ნალექების ჯამის, ფარდობითი სინოტივისა და ქარის საშუალო თვიური 

და წლიური მნიშვნელობები. დამატებით გაანგარიშებულ იქნა სპეციალიზებული 

კლიმატური პარამეტრები – ინდექსები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია ცალკეულ 

სექტორებზე კლიმატის ცვლილების გავლენის შეფასება. 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 2041-2070 წლების პერიოდში 1971–2000 წლებთან 

შედარებით მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე 1.60C-დან 3.00C-მდე ფარგლებში გაიზრდება. 

აღმოსავლეთ საქართველოში დათბობა 1.80C–3.00C ფარგლებშია, დასავლეთ 

საქართველოში ოდნავ ნაკლებია, 1.60C–2.90C ფარგლებში. 

2071-2100 წლების პერიოდში საშუალო წლიური ტემპერატურა ზრდას განაგრძობს და ის 

კიდევ 0.40C-1.70C-ის ფარგლებში მოიმატებს. შედეგად, ამ პერიოდისთვის ტემპერატურის 

ნაზრდი 1971-2000 წლების პერიოდის საშუალოსთან შედარებით 2.10C-3.70C ფარგლებშია. 

ყველაზე ნაკლებად ეს სიდიდე ლენტეხში იმატებს, ხოლო ყველაზე მეტად - საგარეჯოში. 

აღმოსავლეთ საქართველოში მატება უმნიშვნელოდ აღემატება დასავლეთ საქართველოში 

მატებას.  

საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურების წლიური მატება 2041-2070 წლების 

პერიოდისთვის 1.90C-3.00C ფარგლებშია, საშუალო მინიმალური ტემპერატურებისა კი 

1.10C-2.30C ფარგლებში. მინიმალური ტემპერატურების საშუალო ნაკლებად იმატებს, 

ვიდრე მაქსიმალური ტემპერატურებისა. 2071-2100 წლების პერიოდისთვის ეს 

კანონზომიერება ნარჩუნდება, მაქსიმუმები თბება 2.6-4.30C-ით, ხოლო მინიმუმები - 1.7-

3.70C-ით. 

2041-2070 წლებისთვის იმ დღეთა რიცხვი, როდესაც დღის მაქსიმალური ტემპერატურა 

აღემატება 250C, 300C და 350C–ს, წლის განმავლობაში ყველა სადგურზე გაზრდილია, ისევე 

როგორც იმ ღამეების რაოდენობა, როდესაც მინიმალური ტემპერატურა 20C-ზე ქვემოთ არ 

ჩამოდის. ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შემცირდება ყინვიანი დღეებისა და ღამეების 

რაოდენობა. აღნიშნული პერიოდისთვის, მაღალ მთაში ყინვიანი დღეების რიცხვი უფრო 

მკვეთრად იკლებს, ვიდრე ყინვიანი ღამეებისა, ხოლო დაბლობ ადგილებში ორივე სიდიდე 

თითქმის ერთნაირად მცირდება. საუკუნის ბოლოსათვის ყინვიანი დღეები საერთოდ აღარ 

არის მოსალოდნელი. 

დაკვირვების მონაცემებით ნალექების წლიური ჯამის განაწილება საქართველოს 

ტერიტორიაზე შემდეგი კანონზომიერებით ხასიათდება: ყველაზე ნალექიანი აჭარის 

სანაპირო ზოლია (2,300 მმ–ზე მეტი). სანაპიროდან აღმოსავლეთით და ზღვის დონიდან 

სიმაღლის ზრდის მიხედვით ნალექის წლიური რაოდენობა თანდათან იკლებს. ორივე 

საპროგნოზო პერიოდში ნალექების რაოდენობა სხვადასხვაგვარი პროცენტული 

თანაფარდობით მცირდება, მაგრამ განაწილების კანონზომიერება უცვლელი რჩება. 

2041-2070 წლების პერიოდში ნალექების წლიური ჯამი აღმოსავლეთ საქართველოში 

საშუალოდ 9%-ით მცირდება. ყველაზე მეტად (12.3%) ფასანაურში, ყველაზე ნაკლებად კი 

საგარეჯოში (5.3%). ნალექის წლიური რაოდენობა ყველაზე მეტად იმერეთში იკლებს, 

მაქსიმალური კლებაა საჩხერეში (17.9%–ით). დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებში 
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კლება 3.6–15.3%-ის ფარგლებშია. გამონაკლისს წარმოადგენს ზუგდიდი და ფოთი, სადაც 

ნალექი 8-10%-ით იზრდება. 

2071-2100 წლების პერიოდში, 2041-2070 წლების პერიოდთან შედარებით, ნალექების ჯამი 

უმნიშვნელოდ იცვლება, იზრდება ან მცირდება 1-6% პროცენტის ფარგლებში. დანართის 

ცხრილ B2–ში მოყვანილია 2071–2100 წლებში ნალექების საშუალო თვიური, სეზონური და 

წლიური რაოდენობები და 1971–2000 წლების საშუალოების მიმართ ცვლილება 

რეგიონებისა და სადგურების მიხედვით. 

ქარის საშულო წლიური სიჩქარის მნიშვნელობა 1971-2000 პერიოდში აღმოსავლეთ 

საქართველოში 0.4მ/წმ (ლაგოდეხი) - 4მ/წმ-ის (ფარავანი) ფარგლებში მერყეობდა, 

დასავლეთ საქართველოში კი 0.2 (ლენტეხი) - 5.5მ/წმ (ქუთაისი) ფარგლებში. 

მომავალში ამ პარამეტრის უდიდესი მნიშვნელობები კვლავ ქუთაისშია მოსალოდნელი. 

საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ქარის საშუალო სიჩქარე წლიურად და 

სეზონების მიხედვითაც მცირე ცვლილებას განიცდის ±0.5 მ/წმ დიაპაზონში. საშუალოდ 

მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ქარის საშულო წლიური სიჩქარე პირველ პერიოდში 0.4 

მ/წმ, ხოლო მეორეში კი 0.3 მ/წმ-ით იზრდება. ორივე პერიოდში ქარის სიჩქარის რაიმე 

გამოკვეთილი კანონზომიერება არ ვლინდება არც გეოგრაფიული მდებარეობის და არც 

სეზონური ცვალებადობის თვალსაზრისით. 

კლიმატის ცვლილების ფონზე შეინიშნება სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური 

მოვლენების (წყალდიდობა-წყალმოვარდნა, თოვლის ზვავი, ძლიერი ქარი, გვალვა და 

სხვ.) სიხშირისა და ინტენსივობის ზრდის ტენდენცია. ქვეყნის ტერიტორიაზე 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესების 

რაოდენობა და სიმძაფრე. ინტენსიურად დნება საქართველოს მყინვარები.  

საქართველოში კლიმატის ცვლილების უარყოფითი შედეგების ფართო სპექტრი 

გამოვლინდა და მომავალში ნეგატიური ეფექტი კიდევ უფრო გაძლიერდება. ქვეყნის 

მთავარი მიზანია, კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის განვითარებით, ქვეყნის მზადყოფნის 

და ადაპტაციის უნარის გაუმჯობესება, რაც შეამცირებს კლიმატის ცვლილების მიმართ 

ყველაზე მგრძნობიარე თემების მოწყვლადობას.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ნატანებში, საცხოვრებელი უბნის 

განაშენიანების პროცესში გათვალისწინებული იქნება კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებული ასპექტები, აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და მეოთხე 

ეროვნულ შეტყობინებაში წარმოდგენილი არსებული და სამომავლო კლიმატის 

სცენარების მიხედვით. 

 

4.2 ზოგადგეოლოგიური და სეისმური მონაცემები 

4.2.1 გეოლოგიური აგებულება და სტრატიგრაფია 

ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონის ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში 

მონაწილეობენ მესამეული და მეოთხეული ნალექები. მესამეული ნალექებით აგებულია 

გურიის ქედის დასავლეთი ნაწილი, მეოთხეულით კი შავი ზღვისპირა ტერიტორია და 

მსხვილი მდინარეების დაბლობები. 

მესამეული ნალექები. ნეოგენი. ამ ასაკის ყველაზე ძველი ნალექები, რომლებიც მიწის 

ზედაპირზე შიშვლდება, არის შუა მიოცენური კარაგანის და კონკური ჰორიზონტები 

(N1²Kn+Kg). ეს ნალექები შიშვლდება სოფლებს: კონჩკათსა და წვერმაღალას შორის, სადაც 

აგებენ ზემო ნატანების ანდა ძელინის ანტიკლინის თაღურ ნაწილს. ლითოლოგიურად 
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წარმოდგენილია ცისფერ-ნაცრისფერი კარბონატული და სუსტად კარბონატული თიხების 

(0.1 – 0.4 მ), ქვიშაქვების და მერგელების (0.05 – 0.02 მ) მორიგეობით. ნალექების სიმძლავრეა 

250 – 300 მ. 

ზედა მიოცენი. სარმატული სართული (N1³S) - ძირითადი ქანებიდან ყველაზე მეტი 

გავრცელებით სწორედ სარმატული ნალექები სარგებლობს. ისინი აგებენ სუფსა-

ომფარეთის ანტიკლინის თაღს, ზემო ნატანების ანტიკლინის ფრთებს, შრომის 

ანტიკლინის თაღს და გოგორეთის სინკლინის მულდას. ნალექები წარმოდგენილია 

ქვიშიან-თიხური ფაციესით და იყოფიან რამდენიმე წყებად: დონაურის (N1³S1) – ქვემო 

სარმატი, თხინვალის (N1³S21), ზედა ზედუბნის (N1³S2¹) – შუა სარმატი და ორმეთის 

(N1³S3) - ზედა სარმატი. 

დონაურის წყება წარმოდგენილია ცისფერი კარბონატული, შრეებრივი არაკარბონატული 

თიხებით და საშუალო და უხეშმარცვლოვანი ქვიშაქვებით მერგელების თხელი 

შუაშრეებით. ქვედა სარმატული ნალექების სიმძლავრე 719-793 მ-ია. 

ზემოთ თანხმობით განლაგებულია შუა სარმატული თხინვალის წყება, წარმოდგენილი 

მოყავისფრო, ყვითელი, ცისფერი თიხებით მოყავისფრო-ნაცრისფერი ფხვიერი 

ქვიშაქვების ჩანართებით. გვხვდება ამ ქვიშაქვების ცალკეული ფენებიც - სიმძლავრით 1.5 

მ. წყების სიმძლავრეა 327-554 მ. 

თხინვალის წყებას თანხმობით აძევს შუა სარმატული ე.წ. ზედუბნის წყება (N1³S2²), 

რომელიც წარმოდგენილია საშუალო და უხეშმარცვლოვანი ცისფერი კარბონატული 

თიხებით, მერგელების შუაშრეებით. წყების ძირში გვხვდება კონგლომერატები, 

მერგელების და კირქვების ნატეხების ჩანართებით. ამ წყების სიმძლავრეა 150-280 მ. 

ზედა სარმატის ომრეთის წყების (N1³S3) ნალექებით აგებულია სუფსა-ომფარეთის 

ანტიკლინის სამხრეთი და შრომის ანტიკლინის ჩრდილოეთი ფრთები. ეს ქანები 

გაშიშვლებულია ხრიალეთის სინკლინის მულდაში. წყება აგებულია მსხვილმარცვლოვანი 

მჭიდროდ შეცემენტებული კონგლომერატებით, კირქვების ნატეხების ჩანართებით. წყების 

სიმძლავრეა 100-120 მ. 

პლიოცენი. დასავლეთ საქართველოში ამ ასაკის ნალექები იყოფა მეოტურ, პონტურ, 

კიმერიულ და კუიალნიკურ სართულებად, რომელზეც ზემოდან აძევს ჩაუდური და უფრო 

ახალგაზრდა წარმონაქმნები. 

მეოტური სართული (N1³m). ეს ნალექები აგებენ ხრიალეთის სინკლინის სამხრეთ ფრთას, 

გარდა ამისა შიშვლდებიან მდ. სუფსის მარცხენა ნაპირზე. ლითოლოგიურად ისინი 

წარმოდგენილია ნაცრისფერი მკვრივი ქვიშაქვების და მოცისფრო-ნაცრისფერი შრეებრივი 

ქვიშიანი თიხების მორიგეობით. წყების სიმძლავრე 500 მ-ია. 

პონტური სართული (N2¹pn). ეს ნალექები გავრცელებულია სოფ. ქვემო ნატანებიდან სოფ. 

მერიამდე და აქედან აღმოსავლეთ მიმართულებით. ლითოლოგიურად წარმოდგენილია 

თიხებით, ქვიშაქვებით, ფხვიერი კონგლომერატებით. სიმძლავრე 200-250 მ-ია. 

კიმერიული (N2²km) და კუიალნიკური (N2²kl) სართულები. ეს ნალექები წვრილ ზოლად 

შიშვლდება ხვარბეთის სინკლინის ფარგლებში სოფ. ნაგობილევიდან აღმოსავლეთ 

მიმართულებით. ლითოლოგიურად წარმოდგენილი არიან ცისფერი თიხებით და ღია 

ფერის ალევროლითებით თიხიანი ქვიშაქვების შუაშრეებით. საერთო სიმძლავრე 100-150 

მ-ა. 

გურიის შრეები (N2³gr). ეს ნალექები გავრცელებულია მდ. ნატანების მარჯვენა მხარეს სოფ. 

შავადან აღმოსავლეთ მიმართულებით. ისინი თანხმობით აგრძელებენ კუიალნიკური 
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ასაკის ქანებს და წარმოდგენილნი არიან ღია ნაცრისფერი მკვრივი ქვიშიანი თიხებით, 

ქვიშების და ქვიშაქვების შუაშრეებით. სიმძლავრე 100 მ-ია. 

მეოთხეული ნალექები (Q). ეს ქანები აგებენ ტერასებს და წარმოდგენილი არიან ზღვიური 

და კონტინენტური ფაციესებით. მათში გამოიყოფა სხვადასხვა გენეტიკური ტიპის 

ნალექები. 

ქვედა მეოთხეული ნალექები (ქვედა პლეისტოცენი). ჩაუდის შრეები (Q1č). ეს ნალექები 

შიშვლდებიან მდინარეების სუფსის და სეფას ხეობებში, დაბა ურეკის აღმოსავლეთით, 

სოფლების წყალწმინდას, ომფარეთის, ნატანების პერიფერიებში. ეს ნალექები კუთხური 

უთანხმოებით აძევს ქვეშმდებარე ქანებს. ლითოლოგიურად წარმოდგენილი არიან 

ქვიშიანი თიხებით, ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით, რიყნარით, კაჭარ-კენჭნარით, 

თიხებით, ქვიშებით. 

ზედა და შუამეოთხეული ნალექები (ზედა და შუა პლეისტოცენი) QII-III. ეს ნალექები 

შიშვლდება მდინარეების: სეფა, ნატანები, ჭოლოკის ხეობებში, სოფლების: წყალწმინდას, 

ნატანების, მერიის პერიფერიებში. წარმოდგენილია ზღვიური, ტბიური, ალუვიური 

ფაციესებით 

ზღვიური ფაციესი - ზედა და ქვედა მეოთხეული ნალექები (mQII-III) წარმოდგენილია 

ძველევქსინური შრით, უზუნლარის ჰორიზონტით, ახალევქსინური შრეებით, კარანგატის 

ქანებით, რომლებიც ქმნიან 3-4 პლეისტოცენურ ტერასას. ლითოლოგიურად 

წარმოდგენილნი არიან უხეშმარცვლოვანი ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით, 

ალევროლითებით, თიხიანი ქვიშაქვებით. 

კარანგატული ნალექები იყოფა ზედა და ქვედა კარანგატულ სართულებად, რომლებიც 

იდენტურია 2 ზღვიური ტერასის ასაკისა. ზედა ტერასა აგებულია თიხებით და რიყნარით. 

მისი ნიშნული 20-25 მ-ია, მეორე ტერასა გვხვდება სოფ. წყალწმინდის ჩრდილოეთით 1.8 

კმ მანძილზე და მისი აბსოლუტური ნიშნული 25-30 მ-ია. ეს ტერასა აგებულია თიხებით, 

თიხნარით, რიყნარით. ამ ტერასის ასაკი დათარიღებულია 35000-40500 წლების 

ფარგლებში. 

ახალევქსინური შრეები გვხვდება ზღვის სანაპირო ზოლის დასავლეთით, შავი ზღვის 

წყლის ქვეშ და ითვლება, რომ აქ ახალევქსინური დონე დაწეულია 100 მ-ით. ამავე 

სიღრმეზე ხმელეთში შემოჭრილია სუფსის, ჭოროხის და სხვა წყალქვეშა კანიონები. 

კონტინენტური (ალუვიური) ფაციესი - ზედა და შუა მეოთხეული ნალექები (aQII-II - 

aQIII). ეს ფაციესი განვითარებულია დიდი მდინარეების მაღალი ტერასების ფარგლებში, 

ძირითადად საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ, მდინარეების: ნატანები, სუფსა, 

ჭოლოკი სათავეებში. ეს ნალექები გახსნილია სუფსა-ნატანების წყალშუეთში გაყვანილ 

ჭაბურღილებში ჰოლოცენური ნალექების ქვეშ. ლითოლოგიურად ისინი წარმოდგენილნი 

არიან თიხებით, თიხნარით, ქვიშნარით, ქვიშებით, რიყნარით და კაჭარკენჭნარით. 

ზედამეოთხეული ტბიური ნალექები (QIII). ეს ნალექები შეზღუდული გავრცელებით 

ხასიათდებიან და წარმოდგენილნი არიან 1-12 მ სიმძლავრის თიხებით, თიხნარით, 

ქვიშნარით. ეს ნალექები ხშირად შეიცავენ დანახშირებულ მცენარეულ ნარჩენებს. 

კოლხეთის სერიის გამოფიტვის ქერქის წარმონაქმნები (QII-IIIk) ფართოდ არის 

გავრცელებული შავი ზღვის აჭარა-გურიის სანაპიროზე. წარმოდგენილია ალუვიური 

თიხებით და თიხნარით, აგრეთვე ლატერალური გამოფიტვის წითელი პროდუქტებით. 

გამოფიტვის ქერქის სიმძლავრე 0.3-0.6 მ-ია. ადრინდელმა გამოფიტვის პროცესებმა შექმნეს 

ფართობები, სადაც გამოფიტვის ქერქის სიმძლავრე 2-3 და 10-15 მ-მდეა. 
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თანამედროვე (ჰოლოცენური) ნალექები (QIV). ეს ნალექები ფართო გავრცელებით 

ხასიათდებიან. გენეტიკურად ისინი იყოფიან: თანამედროვე დელუვიურ (dQIV), 

თანამედროვე ზღვიურ, ალუვიურ და ტბიურ-ჭაობის (m1a-hQIV), თანამედროვე ზღვიურ 

(mQIV), თანამედროვე ალუვიურ (aQIV) ნალექებად. 

თანამედროვე დელუვიური ნალექები (dQIV). ეს ნალექები გავრცელებულია ძირითადად 

ფერდობების და ხეობების ძირებში, სადაც ზოგჯერ გადაფარებული არიან მდინარეთა 

ტერასულ წარმონაქმნებზე. მორფოლოგიურად გამოხატულნი არიან შლეიფების სახით და 

წარმოდგენილი თიხებით, თიხნარით, ღორღით ლოდნარით, ცუდად დამუშავებული 

რიყნარით და ლოდნარ-რიყნარით. ნალექების სიმძლავრე 3-5 მ-ს არ აღემატება. 

თანამედროვე ზღვიური, ალუვიური და ტბიურ-ჭაობის ნალექები (m1a-hQIV). ეს ნალექები 

ფართოდ არის გავრცელებული ზღვის სანაპირო ზოლში. აქ უძველესი სანაპირო-ზღვიური 

ნალექები განლაგებულია 42-40 დან 20-18 მ სიღრმეებზე. ისინი გადაფარებულნი არიან 

ტორფით და ჭაობის თიხებით. მდინარეთაშორის უბნებზე, ამ სიღრმეებზე, ძირითადად 

გავრცელებულია წვრილმარცვლოვანი და სუსტადთიხიანი ქვიშები, წვრილი კაჭარის 

ჩანართებით. ნალექების ქვედა ნაწილში გვხვდება ჰოლოცენური ასაკის ფაუნა, რომლის 

ასაკი 10000 – 10500 წელია (ახალევქსინური ასაკი). 

ჭრილის ზედა ნაწილში 20-18 დან 12-10 მ სიღრმეებზე განვითარებულია ზღვიური 

ნალექები, რომელიც წარმოდგენილია 2 ფაციესით: თიხური ქვიშებით და ლაგუნური 

თიხებით. 10-12 მ სიღრმეზე ეს ნალექები გადაფარულია ტორფის და ჭაობის თიხების 

ფენებით. ამ შრეების ასაკი ≈ 6000 წელია. 

სანაპირო-ზღვიური ნალექები განლაგებულია 12-10 დან 6-5 მ სიღრმეებზე და 

წარმოდგენილია წვრილი და საშუალომარცვლოვანი ქვიშებით და ლაგუნური თიხებით. 

რადიონახშირწყალბადური ანალიზით მათი ასაკი მერყეობს 4200 დან 4000 წლამდე. 

ზემოაღწერილი ჰოლოცენური ნალექები დაილექა ძველშავზღვიური ტრანსგრესიის 

პერიოდში. 

საკვლევ ტერიტორიაზე თითქმის ყველგან ფიქსირდება I ზღვიური (ახალშავზღვიური) 

ტერასის არსებობა. იგი განლაგებულია ზღვის ზედაპირიდან 2 მ-ით მაღლა და მდინარეთა 

შესართავისპირა უბნებში გადადის I კალაპოტისზედა ტერასაში. ასაკი 3300-3200 წელია. ეს 

ტერასა მთლიანად დაჭაობებულია. 

თანამედროვე ზღვიური ნალექები (mQIV). ეს ნალექები ვიწრო ზოლად არის 

განლაგებული (200- 300 მ) ზღვის ნაპირის გასწვრივ და აგებს პლიაჟს, თანამედროვე და 

ძველ სანაპირო ზვინულებს. მორფოლოგიურად კარგად არის გამოხატული. ასაკი ≈4000 

წელია. ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ქვიშებით, რიყნარით, კაჭარ-კენჭნარით ქვიშა-

ხრეშოვანი შემავსებლით. სანაპირო ზვინულები ხელს უშლიდა ზედაპირული 

ჩამონადენის გადაადგილებას ზღვისკენ, რაც ხელს უწყობდა ტერიტორიის დაჭაობებას. 

თანამედროვე ალუვიური ნალექები (aQIV). ეს ნალექები შიშვლდება მდინარეების: სუფსა, 

სეფა, ნატანები და სხვა ხეობებში. ისინი აგებენ მდინარეთა ჭალებს, დაბალ ტერასებს. ამ 

ტერასების სიმაღლე 2-5 მ-ია. ეს ნალექები წარმოდგენილია: მდინარეთა ზედა ნაწილში - 

რიყნარით, ლოდნარ-რიყნარით; შესართავებთან - ქვიშით, კენჭნარით, ქვიშიანი თიხებით. 

სიმძლავრე 10-30 მ-ია. 
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4.2.2 სეისმური მდგომარეობა 

სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09) №1 

დანართის მიხედვით ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონის ტერიტორია მდებარეობს 8 

ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში, რომლთა სეისმურობის უგანზომილებო 

კოეფიციენტი A, ურეკისათვის  შეადგენს 0,12-ს, ხოლო შეკვეთილისათვის 0.14-ს. 

 

 

4.3 არსებული ბუნებრივი ფასეულობების მონაცემები 

საკურორტო ზონა ფიზიკურ-გეოგრაფიულად კოლხეთის ვაკის რაიონში არის 

გაერთიანებული (მარუაშვილი, 1970); ფლორისტულად ბოტანიკურ-გეოგრაფიულად და 

გეობოტანიკურად შედის კოლხეთის პროვინციის აჭარა-გურიის ზონაში (Гроссгейм, 1948; 

Гагнидзе, 1974, 1982, 1995), კოლხეთის პროვინციის დაბლობისა და მთისწინეთის ზონაში 

(Сохадзе, 1979) და კოლხეთის ვაკე-დაბლობის გეობოტანიკურ ოლქში (ქვაჩაკიძე, 1995). ა. 

კოლაკოვსკი (1958, 1961) შავი ზღვის ქვიშიან სანაპიროს იხილავს დამოუკიდებელ 

ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ ერთეულად – ხმელთაშუაზღვისპირეთის ოლქის 

ლითორალურ პროვინციად; კოლხეთის ტყიან ნაწილს აკუთვნებს კოლხეთის ტყის 

პროვინციას ხმელთაშუაზღვისპირა მთის ოლქის ფარგლებში. 

ნატანები-სუფსა-პალიასტომის მონაკვეთში ლიტორალური აღწერილობით და ბუნებრივი 

მცენარეულობის ფრაგმენტების მიხედვით ბოტანიკურად, ფიზიკურ-გეოგრაფიულად და 

ეკოტოპოლოგიურად გამოიყოფა ორი ტიპის ფიტოლანდშაფტი: (1) ზღვის სანაპიროს 

ქვიშიანი და ქვიშიან-რიყიანი ეკოტოპების ფიტოლანდშაფტები; (2) ზღვის სანაპიროს 

ჭარბტენიანი ფიტოლანდშაფტები.  

ბევრგან ტერიტორიის დიდი ნაწილი ათვისებულია. ბუნებრივი მცენარეულობის 

ნაალაგარზე განვითარებულია მეორადი მდელოს მსგავსი ბალახოვანი, ბალახოვან-

ბუჩქნარი და სარეველა მცენარეულობა. 

ნატანები-სუფსის უბანზე ჭაობის მცენარეულობის გავრცელების ძირითადი არეა მცირე 

მდინარეების წყალშემკრები აუზების ყველაზე დადაბლებული ადგილები ზღვის 

სანაპიროზე – დიუნების აღმოსავლეთით, სადაც დრენაჟი სუსტია. 

ზღვისპირა დაჭაობებულ ზოლში აბსოლუტური სიმაღლეები 1-3 მ აღწევს, ზოგიერთ 

ადგილზე 4 მ (მაგ., დიუნების ზედაპირზე, ამობურცული ჭაობის ზედაპირზე – ჭაობის 

გუმბათზე მაგ.,იმნათის ჭაობი). კოლხეთის დაბლობის ამ ნაწილის თავისებურება ის არის, 

რომ აქ ჰოლოცენური ტორფიანი ჭაობების დიდი მასივებია თავმოყრილი; ესენი ყოფილ 
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საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ყველაზე ღრმა ტორფიანი ჭაობებია (Нейштадт и др., 

1965). ამასთანავე, ტბებისა და ჭაობების ფსკერი დაჭაობებულ ზონაში ჩვეულებრივ შავი 

ზღვის დონეზე დაბლა მდებარეობს (4-6 მ-ით; პალიასტომი, გრიგოლეთი, მალთაყვა, 

იმნათი). 

ზღვისპირა დიუნების სიმაღლე 2 მ, ზოგ შემთხვევაში 6 მ აღემატება; სიგანე – 50-300 მ. 

დიუნები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებისა. მათი 

მიზეზით წარმოიშვა ვრცელი ჭაობები რიონისა და სუფსის შორის არეზე. 

კოლხეთის დაბლობის მდინარეთა კალაპოტების ბუნებრივი დამბები, საერთოდ 

კოლხეთში და სუფსა-პალიასტომის უბანზეც, ორმაგ როლს თამაშობს მდინარეთაშორის 

დაჭაობებაში: აგუბებს მდინარეებს და უზრუნველყოფს ჭაობებს ფილტრაციული წყლით. 

ამიტომ საჭიროა ჭაობიანი ლანდშაფტებისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების მდინარეების 

განსაკუთრებული დაცვა; მდინარეთა დაბინძურება ნავთობით ჭაობების დაბინძურებას 

გამოიწვევს. 

ზემოაღნიშნულ ფაქტორებთან ერთად, ადამიანის მოქმედება რელიეფის წარმოქმნის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოლხეთის ვაკე-დაბლობის პირობებში. მისი მოქმედების 

ხანგრძლივობა 5 ათას წელს უდრის. კოლხეთის დაბლობის პალეოგეოგრაფიული 

ცვალებადობა ჰოლოცენში შავი ზღვის დონის დაწევით იყო გამოწვეული (Маруашвили, 

Липанова, 1990). 

3500 წლის წინათ შავმა ზღვამ რეგრესია განიცადა; შედეგ იგი შეიცვალა ტრანსგრესიით, 

რასაც მოჰყვა ტერიტორიების დაჭაობება. მსგავსი მოვლენები მოხდა სუფსა-პალიასტომის 

მონაკვეთზე. ამდენად შავი ზღვის ჰოლოცენურ ტრანსგრესიას მნიშვნელობა ჰქონდა 

ზღვის სანაპიროზე თანამედროვე გეომორფოლოგიური სიტუაციის ჩამოსაყალიბებლად.  

ნატანები-სუფსა-პალიასტომის მანაკვეთზე ჭაობის მცენარეულობის რამდენიმე 

დაჯგუფება გამოიყოფა: სფაგნუმიანი, ანუ ტორფიანი ჭაობების, ბალახოვან-ჭაობიანი და 

ტყიან-ბუჩქიანი ჭაობიანი დაჯგუფებები. 

ლანდშაფტ-კლიმატური ფაქტორებიდან კურორტ ურეკისათვის საყურადღებოა 

მცენარეული სამოსელი, რომელიც სუბტროპიკული ჯიშის ბუნებრივი და ხელოვნური 

ნარგავებით არის წარმოდგენილი, დიდი ფართობები ევკალიპტის და წიწვიან ხეებს 

უჭირავს.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ტერიტორიაზე ბოლო პერიოდში მიმდინარე ინტენსიური 

მშენებლობის გამო ადგილი აქვს არსებული მცენარეული საფარის დაზიანების და 

განადგურების ფაქტებს, რაც ქმნის კურორტისათვის დამახასიათებელი ლანდშაფტური 

პირობების მნიშვნელოვნად შეცვლის საშიშროებას და აქედან გამომდინარე 

მოსალოდნელია კურორტულ-ლანდშაფტური პირობების, როგორც ერთ-ერთი ბუნებრივი 

სამკურნალო ფაქტორის გაუარესების შესაძლებლობა.  

ფაუნის ზოგადი დახასიათება 

ხერხემლიანები. მიმოხილვის ზონის ამ მონაკვეთზე სახლობს 107 ხმელეთის ხერხემლიანი 

(გადამფრენი და მოზამთრე ფრინველების, აგრეთვე იმ ფრინველების ჩაუთვლელად, 

რომლებიც დაბლობის ბიოტოპებთან ნაკლებად არიან დაკავშირებულები (მაგ. თოლიები). 

ძუძუმწოვრები – 27 სახეობა, მათ შორის მწერისმჭამელის სამი (Insectivora),  ღამურის სამი, 

კურდღლის ერთი, მღრღნელის ცამეტი, მტაცებლის ხუთი და ჩლიქოსანი ცხოველების ორი 

სახეობები. ფრინველები – 26 სახეობა, მათ შორის 15 მჭიდროდ დაკავშირებული წყალთან; 

ქვეწარამავლები – 7 სახეობა, ამფიბიები - 4 სახეობა. აღსანიშნავია შემდეგი კავკასიის 

ენდემები: Talpa caucasica, Sciurus anomalius, Tericola majori, Chyonomis roberti, Lacerta 
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derjugini. Sciurus anomalius, Lutra lutra, Nycticorax  nycticorax, Athene noctua, რომლებიც ასევე 

საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობებია.   

მწერები. კოლხეთის დაბლობის მწერების განსაკუთრებით დეტალური მიმოხილები 

მოამზადეს კობახიძემ (1940, 1943) და ჭოლოკავამ თანაავტორებით (1984). დამატებით 

ინფორმაციას გვაწვდის სსრკ წითელი წიგნი და სხვ. ადგილობრივი ენტომოფაუნის 

დამახასიათებელი თავისებურება ის არის, რომ მწერთა სახეობების უმრავლესობა 

ბინადრობს მელიორირებულ მიწებზე და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, კერძოდ, 

ჭოლოკავა და სხვები ასახელებენ დაბლობისათვის ხოჭოების 154 სახეობას, რომლებიც 

განაწილებულია 8 ოჯახსა და 83 გვარში. თუმცა, გვარების Curculionidae da Chrisomelidea 

მხოლოდ 28 წარმომადგენელია დაკავშირებული ჭაობებთან. სწორფრთიანების ათი 

სახეობიდან ჭაობის ზონაში მხოლოდ ერთს ვნახულობთ (Oecantus pellucens), ერთიც 

ყველგან გვხვდება. ორფრთიანების უმრავლესობაც (კოღოების გარდა) მელიორირებულ 

ზონასთანაა დაკავშირებული.  

მეტ-ნაკლებად ამომწურავი იმფორმაცია ფრინველების სახეობებზე, რომლებიც ბუდობენ, 

ზამთრობენ ან ისვნებენ შავი ზღვის სანაპიროზე. შეჯამებულია აბულაძის მიერ (1984), ეს 

ინფორმაცია ეფუძნება 1975-1982 წლების პერიოდში ჩატარებულ დაკვირვებებს. 90 

მოცურავე ფრინველის შორის, რომელიც აღნიშნულია კოლხეთის დაბლობისათვის 

(აბულაძე, 1984), დიდი უმრავლესობა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში გვხვდება. 14 სახეობა, 

მათ შორის 11 მოზამთრე მხოლოდ ზღვის სანაპირო ზოლშია ნაპოვნი და არ გვხვდება 

მტკნარი წყლის და პალიასტომის ტბის ეკოსისტემებში. Eესენია: Gavia artcita, G. stellata, 

Puffinus (ცალკეული ინდივიდები), Cygnus (იშვიათად შეხვდებით) Casarca ferruginea, 

Tadorna tadorna, Anas crecca, A.acuta, Authya fuligula, A. marila, Malanita fusca, Mergus serratr, 

Bucephala clangula, M. merganster, Larus melanocerhalus. მათ^ შორის, ჩვეულებრივი 

მოზამთრე სახეობებია: Gavia arctica, Tadorna tadorna, Anas acuta, Mergus serrator. მათ გარდა, 

სანაპირო ზლში დიდი რაოდენობით გვხვდება  Phalacrocorax carbo, Cosmerodius albus, Anas 

strepera, Larus canus, Larusmintus (მოზამთრე), Gllinula chloropus (მობუდარი სუფსის ქვედა 

დინებაში).  

ყველა ჩამოთვლილი სახეობა შეტანილია საქართველოს მიერ ხელმოწერილ 

საერთაშორისო შეთანხმებაში (ბონის კონვენცია, 1993). ზამთარში მოცურავე ფრინველების 

განსაკუთრებით მაღალი კონცენტრაცია აღინიშნება ფოთიდან სამხრეთით, მდინარე 

კაპარჭას შესართავისა და პალიასტომის ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეს შორის. 

სახეობათა დიდი მრავალფეროვნება აღინიშნება ოქტომბერში, საშემოდგომო მიგრაციის 

დროს. 

შავი ზღვის მიმოხილვის ზონაში მობინადრე თევზის 108 სახეობას შორის (თევზების 

სახეობათა საერთო რაოდენობა შავ ზღვაში აღწევს 180-ს) ხუთი ოჯახის 17 

წარმომადგენელი მეტ-ნაკლებად ტიპიური ლიტორალური სახეობაა. მათგან თოთხმეტი 

დაკავშირებულია ლიტორალურ ზონასთან მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, სამ 

დანარჩენს პელაჰიური ქვირითი და ლარვები გააჩნია. ღორჯოს (Gobius) ორი სახეობისა და 

Chromis chromis-ის გარდა, რომლებიც კლდოვან ნაპირებთან სახლობენ, ყველა ეს სახეობა 

გვხვდება მიმოხილვის ზონისათვის ტიპიურ ქვიშა-ხრეშიან ლიტორალზე. ამავე დროს 

ლიტორალური თევზების სახეობათა უმრავლესობის გამრავლების ადგილები წყალშია 

განლაგებული, 

 გამონაკლისს წარმოადგენს Blennidae-ს ოჯახის წარმომადგენელი, Blennis sphinx, 

რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ბუდეებს წყლის ზოლის ზემოთ აგებს. ლიტორალურ 

ეკოსისტემებში განსაკუთრებით ფართოდ არის წარმოდგენილი ოჯახი Obiidae – ოთხი 

გვარითა და რვა სახეობით. აქედან ხუთი სახეობა გვარ Gobius-ში ერთიანდება. 
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ლიტორალურ სახეობებს უნდა დავუმატოთ მიმოხილვის ზონაში მცხოვრები თევზის 18 

სახეობა, რომლებიც თხელ წყალში სახლობენ და ნაწილობრივ არიან ლიტორალურ 

ეკოსისტემებზე დამოკიდებულნი, მათ შორის ხუთი სახეობის ღორჯო. ასე, რომ ჯამში 

ლიტორალურ ეკოსისტემებთან მეტ-ნაკლებად დაკავშირებულია თევზის 35 სახეობა, მათ 

შორის, Gobiidae-ს ოჯახის 13 წარმომადგენელი.   

ლიტორალში მობინადრე თევზები ძირითადად ტიპიურ ზღვის სახეობებს წარმოადგენენ. 

Umbrina cirrosa, ღორჯოების ხუთი სახეობა, Nerophis ophidian, Syngnathus nigrolineatus spp. 

Gგვხვდებიან როგორც ზღვაში, ასევე ნახევრადმლაშე ადგილებში მდინარეების 

შესართავებთან და პალიასტომის ტბაში. ლიტორალური Gobiidae-ს სულ ცოტა სამი 

სახეობა არის პონტოს რელიქტი, შავი და კასპიის ზღვების აუზისათვის ენდემური ფორმა. 

 

4.3.1 საპროექტო ტერიტორიის დეტალური კვლევა -ფლორა 

კვლევის მიზანი 

განხორციელებული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეკვეთილში განაშენიანებისთვის 

გათვალისწინებულ ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატებისა და მცენარეულობის 

შესწავლა. პროცესი მოიცავდა საველე და სამაგიდო კვლევის კომპონენტებს. აქცენტი 

გაკეთდა საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ სენსიტიური ჰაბიტატებისა და 

საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობების გამოვლენაზე. სამაგიდო კვლევის ფარგლებში 

ასევე მოკვლეულ იქნა შესაბამისი საერთაშორისო და ეროვნული გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მოთხოვნები, რომლებიც ეხებიან ჰაბიტატებსა და მცენარეულ საფარს. 

საკანონმდებლო ბაზა 

ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი ეროვნული და საერთაშორისო საკანონმდებლო 

დოკუმენტი, რომლებიც აწესრიგებენ ჰაბიტატების და მცენარეულობის დაცვა-

ექსპოლატაციას და აქტუალურნი არიან მოცემულ ვითარებაში. 

 დადგენილება N221 „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე; 

 საქართველოს ტყის კოდექსი; 

 საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ 

შესახებ; 

 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ; 

 საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

მოსაკრებლების შესახებ; 

 ბერნის კონვენცია - კონვენცია ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი 

ჰაბიტატების დაცვის თაობაზე; 

 ევროკავშირის ჰაბიტატების დირექტივა; 

ფლორისტული კვლევის მეთოდოლოგია 

ფლორისტული შეფასება მოიცავდა ორ კომპონენტს: საკვლევ დერეფანში არსებული 

ჰაბიტატების მცენარეულის დეტალური ნუსხების შედგენას და მცენარეულის 

ინვენტარიზაციას საკვლევი დერეფნის გასწვრივ შემთხვევითი წესით დანიმუშებულ  

ნაკვეთებში - ზომით 10x10 მ ტყის ჰაბიტატისთვის, 1x1 მ - მდელოს ტიპის ჰაბიტატისთვის. 

გარდა ამისა, მონაცემები შეგროვდა მარშრუტული მეთოდითაც. მცენარეთა სახეობების 



26 
 

იდენტიფიკაციასა და ნუსხების შედგენასთან ერთად განისაზღვრა საფრთხის და 

ენდემურობის სტატუსები შესაბამისი სახეობებისთვის. ნაკვეთებში მცენარეთა 

სახეობრივი მრავალფეროვნების ინვენტარიზაციასთან ერთად მოხდა თითოეული 

სახეობის დაფარულობის წილის განსაზღვრა მცენარეთა საერთო პროექციულ 

დაფარულობაში. სახეობის დაფარულობის განსაზღვრისთვის გამოყენებულ იქნა ბრაუნ-

ბლანკეს შეფასების სისტემა და მისი შესაბამისი სახეობათა პროცენტული დაფარულობის 

შკალა (Braun-Blanquet, 1965; Bonham, 2013; Peet & Roberts, 2013).  

შენონ-ვინერის და ივენესის ინდექსებით (Shannon-Wiener index, Evenness) დანიმუშებულ 

ნაკვეთებში მცენარეთა სახეობების პროცენტული დაფარულობების და სახეობათა ჯამური 

რიცხვოვნობის ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა მცენარეთა ეკოლოგიაში ფართოდ 

გამოყენებადი მახასიათებლელი, როგორიცაა სახეობათა სივრცითი განაწილება 

თანასაზოგადოებაში (იხ. ცხრილი 1). წითელი ნუსხის და ენდემური სახეობებისთვის 

მოხდა სახეობების შეხვედრიანობის განსაზღვრა, რომელიც  გამოითვლება 

დანიმუშებული ნაკვეთების იმ რაოდენობის, სადაც კონკრეტული სახეობა გვხვდება, 

ფარდობით დანიმუშებული ნაკვეთების სრულ რაოდენობასთან. მაგ.: თუ კაკალი 

გვხვდება დანიმუშებული 20 ნაკვეთიდან მხოლოდ 2-ში, მაშინ კაკლის შეხვედრიანობის 

ინდექსი (Fi) ტოლია 2/20=0.1. რაც უფრო ახლოა ინდექსი 1-თან მით მაღალია სახეობის 

შეხვედრიანობა (Elzinga et al., 1998).  

მცენარეთა სახეობრივი იდენტიფიკაცია მოხდა „საქართველოს ფლორის“ (კეცხოველი, 

გაგნიძე, 1971-2001) მიხედვით. ტაქსონომიური მონაცემები და სახეობათა ნომენკლატურის 

ვალიდურობა გადამოწმდა მცენარეთა ტაქსონომიის საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაში 

(The Plant List Vers. 1.1, 2013). საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ ჰაბიტატის ტიპებში 

სახეობათა გავრცელების ფლორისტული და გეობოტანიკური მახასიათებლები 

დაზუსტდა საქართველოს ტყეებზე და მცენარეულ საფარზე არსებული წყაროებით 

(კეცხოველი, 1960; Akhalkatsi, Tarkhnishvili, 2012). მცენარეთა სახეობებისთვის საფრთხის 

კატეგორიების განსაზღვრა მოხდა საქართველოს წითელი ნუსხის (2014) მიხედვით.  

ცხრილი 1 ფლორისტიკაში გამოყენებადი მცენარის სახეობათა პროექციული დაფარულობების 
განსაზღვრის შკალების და პროექციული დაფარულობის პროცენტული მაჩვენებლის 
ურთიერთკავშირი: ტრადიციული „ბრაუნ-ბლანკეს “შკალა; კონსერვატიული „დომინის“ შკალა; 
დომინის მოდიფიცირებული ე.წ. „კარაჯინას“ შკალა; და მცენარეულის ანალიზისთვის ა.შ.შ.-ში 
ფართოდ გამოყენებადი „კაროლინას“ და „ახალი ზელანდიის“ შკალები (Peet & Roberts, 2013). 

დაფარულობის 

არეალი 

ბრაუნ-

ბლანკე 
დომინი კარაჯინა კაროლინა 

ახალი 

ზელანდია 

ერთი ინდივიდი r + + 1 1 

მცირე, მეჩხერად 

განაწილებული 
+ 1 1 1 1 

0–1% 1 2 1 2 1 

1–2% 1 3 1 3 2 

2–3% 1 3 1 4 2 

3–5% 1 4 1 4 2 

5–10% 2 4 4 5 3 

10–25% 2 5 5 6 3 

25–33% 3 6 6 7 4 

33–50% 3 7 7 7 4 

50–75% 4 8 8 8 5 

75–90% 5 9 9 9 6 
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90–95% 5 10 9 9 6 

95–100% 5 10 10 10 6 

საველე კვლევის შედეგები 

საველე კვლევა განხორციელდა 2022 წლის 23 მარტს. გამომდინარე იქიდან, რომ 

მონაცემების აღება განხორციელდა ადრე გაზაფხულზე, მრავალი სახეობისთვის არა-

სავეგეტაციო პერიოდში, ბალახოვანი მცენარეების სახეობრივი სიმდიდრის 

სრულყოფილი აღწერა ვერ მოხერხდა. 

საპროექტო ნაკვეთი ექცევა ერთი ტიპის ჰაბიტატში. ჰაბიტატი გამოყოფილია ევროპის 

ბუნების ინფორმაციული სისტემის (European Nature Information System), EUNIS-ის 

ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით: 

 G3. F22 - ეგზოტური ფიჭვის სახეობების ნარგავები; 

საპროექტო ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ხელოვნურად გაშენებული ფიჭვნარი. 

კორომის შემქმნელი მცენარე - ზღვისპირა ფიჭვი (Pinus pinaster) ხელთაშუაზღვისპირული 

სახეობაა და საქართველოში ბუნებრივად არ გვხვდება. ქვედა იარუსში იზრდება მურყანი 

(Alnus glutinous subsp. barbata) და ინვაზიური იავური თუთუბო (Brucea javanica), ერთეული 

ინდივიდების სახით შერეულია ჭადარი (Platanus occidentalis) და რამდენიმე 

ფოთოლმცვენი სახეობა. ქვეტყეში ადგილობრივი სახეობებიდან გვხვდება მაყვალი (Rubus 
candicans), თხილი (Corylus avellana), თაგვისარა (Ruscus aculeatus), შინდანწლა (Cornus 
sanguinea), ასევე ინტროდუცირებული/არაადგილობრივი იაპონური ლონიცერა (Lonicera 
japonica), ქოლგოსანი ქოლგოსანი ფშატი (Elaeagnus umbellata), ტრიფოლიატა (Citrus 
trifoliata). ბალახოვან საფარში დომინირებს ეწერის გვიმრა (Pteridium tauricum). 

ტერიტორიის ფლორისტული ინვენტარიზაციის ნუსხა იხილეთ ცხრილ 2-ში. 

ცხრილი 2 სანიმუშო კვადრატების ფლორისტული ინვენტარიზაციი სია 

№ სახეობა სახეობის დაფარულობის 

წილი (%) 

კონსერვაციული სტატუსი 

ხე-მცენარეები 

1 Alnus glutinous subsp. 
barbata 

2 

2 Brucea javanica 2 

3 Pinus pinaster 4 

4 Platanus occidentalis 1 

ბუჩქები და ლიანები 

5 Citrus trifoliata 1 

6 Cornus sanguinea 2 

7 Corylus avellana 3 

8 Elaeagnus umbellata 2 

9 Lonicera japonica 3 

10 Rubus candicans 4 

11 Ruscus aculeatus 1 

12 Smilax excelsa 2 

ბალახოვნები 

13 Juncus sp.  2 

14 Asplenium 
scolopendrium 

1 

15 Pteridium tauricum 4 
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16 Viola alba 2 

17 Fragaria vesca 2 

საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეულობაში ჭარბობს ინტროდუცირებული, მათ 

შორის ინვაზიური სახეობები, შესაბამისად, ტერიტორიის საკონსერვაციო ღირებულება არ 

არის მნიშვნელოვანი. 
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სურათი  7 საპროექტო არეალში აღრიცხული ზოგიერთი მცენარე 

ხელოვნური ფიჭვნარი Pinus pinaster - ზღვისპირა ფიჭვი 

Brucea javanica (კვირტები) Brucea javanica (ნაყოფი) 

Lonicera japonica - იაპონური ლონიცერა Elaeagnus umbellata - ქოლგოსანი ფშატი 



30 
 

Ruscus aculeatus - თაგვისარა Pteridium tauricum - ეწერის გვიმრა 

 

სატყეო აღწერის შედეგები 

2021 წლის 12-14 თებერვალს განხორციელდა საპროექტო ტერიტორიის სატყეო აღწერა (იხ 

დანართი II). აღირიცხა 475 ძირი მერქნიანი მცენარე. ამათგან  312 ძირი წიწვოვანია, ხოლო 

163 ძირი ფოთლოვანი. ამათგან ხილ-კენკროვანია 5 ნარგავი (იხ. ცხრილი 3). 

ცხრილი 3 სატყეო აღწერის შედეგად აღრიცხული მერქნიანი მცენარეები და ინდივიდების 
რაოდენობა 

№ სახეობა რაოდენობა 

1 ფიჭვი 301 

2 მურყანი 142 

3 ჭადარი 15 

4 კვიპაროსი 7 

5 მაკლურა 4 

6 ხურმა 2 

7 ვაშლი 2 

8 მაყვალი 1 

9 თუთა 1 

ამათგან ჯანსაღ მდგომარეობაშია 475 ძირი, ხოლო 39 ძირი ხმობადია, 22 ძირი ზეხმელი, 2 

ძირი დაზიანებული და ტოტებგამხმარი, 19 ძირი ხმობადი და ტოტებგამხმარი, 31 ძირი 

დაზიანებული ენტო-ფიტო მავნებლებით, 3 ძირკვია, 8 ძირი ფესვის ყელის სიდამპლითაა 

დაზიანებული, 3 ძირი გადატეხილია, 2 ძირი ქარტეხილია, 2 ძირი ქერქ-დამპალია, ხოლო 

12 ძირს აღენიშნება სხვადასხვა ფიზიკური დაზიანებები. 

საპროექტო არეალში არსებული ხემცენარეებიდან დაზიანებული და ტერიტორიიდან 

სასწრაფოდ გასატანია 111 ძირი, რადგან ისინი ქმნიან საფრთხეს სხვა ჯანსაღი 

ინდივიდების დაზიანებისა და დაავადებისა უახლოეს მომავალში. ასევე ყურადსაღებია 

ხმობადი ნარგავების დაცვისა და მოვლითი საქმიანობა, რადგან ისინიც პოტენციურად 

საფრთხის ქვეშ არიან. 

ინტროდუცირებული სახეობები 

ინტროდუცირებული (არადგილობრივი) მერქნიანი სახეობები მრავლად გვხვდება 

საპროექტო ტერიტორიაზე. მათ შორის არიან აგრესიული ინვაზიური მცენარეებიც (იხ. 

ცხრილი 4). 
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ცხრილი 4 საპროექტო ტერიტორიაზე აღრიცხული ინტროდუცირებული სახეობები 

№ სახეობა სტატუსი სასიცოცხლო ფორმა წარმოშობა 

1 Brucea javanica ინვაზიური ( ქიქოძე 

და სხვ., 2010) 

ხე აღმ. აზია 

2 Citrus trifoliata  ბუჩქი აღმ. აზია 

3 Elaeagnus 
umbellata 

 ბუჩქი აღმ. აზია 

4 Lonicera 
japonica 

სუბსპონტანური 

(ქიქოძე და სხვ., 

2010) 

მერქნიანი ლიანა აღმ. აზია, სამხ. აზია, 

სამხ.-აღმ. აზია 

5 Pinus pinaster ხე ხმელთაშუაზღვისპირეთი 

6 Platanus 
occidentalis 

ხე ჩრდ. ამერიკა 

 ინვაზიური მცენარეები - ნატურალიზებული მცენარეები, რომლებიც წარმოქმნიან 

მრავალრიცხოვან შვილეულ თაობას მშობლიური თაობების მიერ დაკავებული 

ადგილებიდან ძლიერ მოშორებით და აქედან გამომდინარე, გააჩნიათ დიდ ფართობზე 

გავრცელების პოტენციალი. ინვაზიური მცენარეები ზემოქმედებენ ბუნებირვ და 

ნახევრად-ბუნებრივ ჰაბიტატებზე სხვადასხვა გზით. აღნიშნულ მცენარეებს 

ზემოქმედება შუძლიათ მოახდინონ ადამიანის მიერ შექმნილ ჰაბიტატებზეც და 

დაასარევლიანონ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (ქიქოძე და სხვ., 2010). 

 სუბსპონტანური მცენარეები - შემთხვევითი არაადგილობრივი მცენარეები, რომლებიც 

გავრცელდა ბუნებაში კულტურიდან (ქიქოძე და სხვ., 2010). 

 

დასკვნები: 

 სავეგეტაციო პერიოდიდან გამომდინარე, საკვლევ ტერიტორიაზე ბალახოვან 

მცენარეთა სახეობრივი მრავალფეროვნება სრულყოფილად არ იყო 

წარმოდგენილი. 

 საპროექტო არეალში არ გვხვდება დაცული ჰაბიტატები, ასევე არ დაფიქსირებულა 

წითელი ნუსხის სახეობები. 

 ტერიტორიაზე გვხვდება რამდენიმე ინტროდუცირებული, მათ შორის ინვაზიური 

სახეობა. 

 სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ, ზემოქმედებაგანცდილ ტერიტორიაზე 

მოსალოდნელია ინვაზიური სახეობების პოპულაციების ექსპანსია. 

 ტერიტორია მცირე კონსერვაციული ღირებულებისაა. 

 

4.3.2 საპრექტო ტერიტორიის დეტალური კვლევა- ფაუნა  

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შავი 

ზღვის ნაპირას მდ. ნატანების შესართავთან ზღვისპირა კურორტ შეკვეთილის 

ტერიტორიაზე.  
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სურათი  8 საპროექტო ტერიტორია 

 

კვლევის მიზანი 

აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში საველე კვლევა განხორციელდა 2022 

წლის მარტის თვეში, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა საკვლევ ტერიტორიაზე 

ცხოველთა სახეობრივი შემადგენლობის დადგენა, მობინადრე ცხოველებისთვის 

მნიშვნელოვანი ადგილსამყოფლების გამოვლენა. პროექტით გათვალისწინებული 

საქმიანობის გავლენა ცხოველთა მრავალფეროვნებაზე. შესაძლო ზემოქმედების 

განსაზღვრა და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებს (წითელ ნუსხებში შეტანილი და სხვა 

საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობები). ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 

მნიშვნელოვან და ტურისტებისთვის საინტერესო სახეობებს. ფაუნის კვლევის შედეგები 

დაფუძნებულია ლიტერატურულ მონაცემებზე, პროფესიულ გამოცდილებაზე, საკვლევი 

ტერიტორიის ფარგლებში განხორციელებული საველე სამუშაოების დროს მოპოვებულ 

მონაცემებზე. 

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის დროს გამოყენებულია ძირითადად მარშრუტული მეთოდი. საპროექტო და მის 

მიმდებარე ტერიტორიებზე, ვიზუალურად ფიქსირდებოდა და ირკვეოდა ყველა 

შემხვედრი სახეობა. ასევე ფიქსირდებოდა ცხოველქმედების ნიშნები: კვალი, 

ექსკრემენტები, სოროები, ბუმბული, ბეწვი და ა.შ. ასევე განხორციელდა ცხოველთა 

სახეობების გავრცელების ექტრაპოლაცია ლანდშაფტური კუთვნილებიდან გამომდინარე 

და ამის დახმარებით განისაზღვრა რა სახეობები შეიძლება არსებობდნენ საკვლევ 

ტერიტორიაზე. ადგილმდებარეობის თავისებურებებიდან გამომდინარე, როგორია მათი 

დანიშნულება ცალკეული სახეობებისთვის - იყენებენ მას სანასუქედ, თავშესაფრად, 

წყლის სიახლოვიდან და დასახლებული პუნქტების სიახლოვიდან გამომდინარე და სხვ. 
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ცხრილი 5 საველე კვლევის მეთოდები 

 მეთოდი 

მსხვილი და 

საშუალო 

ზომის 

ძუძუმწოვრები 

ძუძუმწოვრები აღრიცხვა ხდება ნაკვალევით, ასევე ვიზუალურად, 

ფოტოაპარატით დაფიქსირება, როგორც დღისით ასევე ღამით.  

სახეობის იდენტიფიკაცია ცხოველქმედების ნიშნების მიხედვით (ფუღურო, 

სორო, ბუნაგი, კვალი, ექსკრემენტები, ბეწვი). [შენიშვნა: კვლევის მეთოდი 

ასევე გულისხმობს ნადავლის აღმოჩენის შემთხვევაში, სხეულზე მიყენებული 

ჭრილობის მიხედვით მტაცებლის იდენტიფიცირებას.] 

ხელფრთიანები ღამურების ვიზუალური დაფიქსირება, სამყოფელების აღმოჩენა და 

დაფიქსირება; დაფიქსირება ღამურების დეტექტორის გამოყენებით 

ხელფრთიანების აღრიცხვა ხდება, როგორც მარშრუტებზე და ტრანსექტებზე, 

ტყეში, ხეივნებში, ცალკეულ ხეებთან, მიწისქვეშა სამალავებში, ნაგებობებში 

და ასევე წყალსატევების პირას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

დაკვირვებით. ხელფრთიანების აღრიცხვა ხოლციელდება, როგორც 

ვიზუალურად ასევე ულტრაბგერითი დეტექტორის Anabat Walkabout  

საშუალებით.  

ფრინველები ფრინველებზე დაკვირვება ჩატარდა ტრანსექტებზე და სააღრიცხვო უბნებზე. 

ასევე აღირიცხებოდა ბუდეები და კონცენტრაციის ადგილები.  

ბინოკლით დაკვირვება, ვიზუალური და ფოტოაპარატით დაფიქსირება, 

სმენით იდენტიფიცირება, ცხოველქმედების მახასიათებლების აღმოჩენა. 

ზოგიერთი სახეობის გარკვევა ხმების იდენტიფიკაციის შედეგად მოხდა. 

სახეობები გავარკვიეთ ფრინველთა სარკვევი წიგნების საშუალებით (Birds of 

Europe: Second Edition by Lars Svensson and Dan Zetterström და Collins Bird Guide. 

2Nd Edition). 

ქვეწარმავლები 

და ამფიბიები 

ვიზუალურ და ფოტოაპარატით დაფიქსირება, სპეციფიური არეალების 

დათვალიერება. 

ასევე  გამოვიყენათ წინა წლებში ჩვენს მიერ მოპოვებული მასალა, სამეცნიერო 

ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები. 

უხერხემლოები ვიზუალური აღრიცხვა, ქვების, ნიადაგის, მცენარეთა ნარჩენების 

დათვალიერება. 

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული სახეობების მოწყვლადობის შესაფასებლად 

გამოყენებულ იქნა ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) - კატეგორიები და კრიტერიუმები. შეფასება შესრულდა 

საქართველოს წითელი ნუსხის და IUCN წითელ ნუსხის (ვერსია 2021) შესაბამისად. 

გამოყენებული ხელსაწყოები 

‐ ფოტო აპარატები: Canon PowerShot SX50 HS; Canon PowerShot SX60 HS 

‐ GPS: Garmin montana 680 GPS 

‐ ბინოკლი: Opticron Trailfinder 3 WP, 8x42 

‐ ღამურების დეტექტორი:  Anabat Walkabout Bat Detector (Version 1.3) 

დაცული ტერიტორიები 

საპროექტო ტერიტორია, არ ხვდება, კოლხეთის დაბლობზე არსებულ, არცერთ დაცულ 

ტერიტორიის ფარგლებში. ≈11.5 კმ-ით დაშორებულია კოლხეთის ეროვნული პარკის და 

ზურმუხტის ქსელის “ Kolkheti GE0000006” მიღებული უბნიდან (ზურმუხტის ქსელის 

საიტი „კოლხეთი“ ემთხვევა კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრებს), ასევე 

ფრინველთათვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიებიდან „Kolkheti” SPA 17 და IBA (GE004), 

ხოლო ≈6.5 კმ-ით ქობულეთის დაცული ტერიტორიებიდან (იხ. სურათი 9). 
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სურათი 9 საპროექტო ტერიტორიის და დაცული ტერიტორიების ურთიერთგანლაგების სქემა 

 

ფაუნისტური კვლევის შედეგები 

საპროექტო ტერიტორიაზე აღინიშნება ცხოველთა რაოდენობრივი სიმცირე. საკვლევ 

ზონაში და მის შემოგარენში ძირითადად გვხვდება ფრინველები. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, თუ ფაუნის რომელი წარმომადგენლები არიან 

გავრცელებული საპროექტო ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში, ასევე მოხდა სახეობების 

იდენტიფიკაცია და მათი ტაქსონომიურად ვალიდური სამეცნიერო სახელწოდებების 

განსაზღვრა. 

საველე კვლევების და არსებული სამეცნიერო ლიტერატურული ინფორმაციის 

დამუშავების შედეგად საპროექტო არეალში და მის მიმდებარე ადგილებში გამოვლენილია 

ძუძუმწოვრების 30-მდე, ხელფრთიანების 20-მდე, ფრინველების 190-ზე მეტი, 

ქვეწარმავლების და ამფიბიების 16, მოლუსკების და სხვადასხვა სახის უხერხემლოების 

1000-ზე მეტი სახეობა. 
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სურათი 10 საპროექტო ტერიტორია 
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ჩატარებული საველე კვლევის დროს საპროექტო ტერიტორიაზე გამოიყო 1 ძირითადი ჰაბიტატი, რომლებიც EUNIS-ის ჰაბიტატების 

კლასიფიკაციის მიხედვით იქნა გამოყოფილი.  წარმოდგენილი ჰაბიტატებია: 

1. G3. F22 - ეგზოტური ფიჭვის სახეობების ნარგავები 
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საპროექტო ტერიტორიაზე და მის მიმდებარე ადგილებში ძუძუმწოვრებიდან შესაძლოა 

შეგვხვდეს: ზღარბი (Erinaceus concolor), თხუნელა (Talpa caucasica), ციყვი (Sciurus vulagaris) 
კურდღელი (Lepus europeus), მაჩვი (Meles meles), ტურა (Canis aureus), მელა (Vulpes vulpes), 
მგელი (Canis lupus), კვერნა (Martes martes), ძილგუდა (Glis glis), ბუჩქნარის მემინდვრია 
(Terricola majori), წყლის მემინდვრია (Arvicola terrestris), თეთრმუცელა კბილთეთრა 
(Crocidura leucodon), თაგვი (Apodemus mystacinus), სახლის თაგვი (Mus musculus), შავი 

ვირთაგვა (Rattus rattus), რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus) და სხვა. 

ცხრილი 6 საკვლევ რეგიონში გავრცელებული ძუძუმწოვრების სახეობები 

N 
ქართული 

დასახელება 

ლათინური 

დასახლება 
IUCN  RLG 

Bern 

Conv. 

დაფიქსირდა 

(ჰაბიტატის 

ტიპები - 1 ) არ 

დაფიქსირდა X 

1. ტურა Canis aureus LC - √ x 

2. მაჩვი Meles meles LC - √ x 

3. კურდღელი Lepus europeus LC - √ x 

4. წავი  Lutra lutra NT VU √ x 

5. ნუტრია Myocastor coypus LC LC  x 

6. დედოფალა Mustela nivalis  LC - √ x 

7. ევროპული 

ზღარბი 

Erinaceus concolor 
LC - 

√ 
x 

8. მცირე თხუნელა Talpa levantis LC -  x 

9. მგელი  Canis lupus LC -  x 

10. მელა  Vulpes vulpes LC -  x 

11. მცირე  თაგვი  Apodemus uralensis LC -  x 

12. კავკასიური 

თხუნელა  

Talpa caucasica 
LC - 

√ 
x 

13. კვერნა Martes martes LC - √ x 

14. კავკასიური წყლის 

ბიგა  
Neomys teres LC  

 
x 

15. რადეს ბიგა  Sorex raddei LC   x 

16. ვოლნუხინის ბიგა Sorex volnuchini LC   x 

17. პონტოს თაგვი Apodemus ponticus     

18. თაგვი Apodemus mystacinus LC   x 

19. ციყვი  Sciurus vulagaris LC   x 

20. ძილგუდა Glis glis LC  √ x 

21. ბუჩქნარის 

მემინდვრია  
Terricola majori LC  

 
x 

22. წყლის 

მემინდვრია 
Arvicola terrestris  LC  

 
x 

23. გრძელკუდა 

კბილთეთრა  

Crocidura 
gueldenstaedtii 

LC  
√ 

x 

24. თეთრმუცელა 

კბილთეთრა 
Crocidura leucodon LC  

√ 
x 

25. სახლის თაგვი Mus musculus LC  √ x 

26. შავი ვირთაგვა  Rattus rattus LC  √ x 

27. რუხი ვირთაგვა  Rattus norvegicus 
 

LC  
√ 

x 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 
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EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – 

საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; 

DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 

ღამურები-ხელფრთიანები (Microchiroptera )  

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით საპროექტო ტერიტორიაზე და მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე შესაძლოა მოხვდეს ხელფრთიანთა შემდეგი სახეობები: დიდი ცხვირნალა 

Rhinolophus ferrumequinum, მცირე ცხვირნალა Rhinolophus hipposideros, წვეტყურა 

მღამიობი Myotis blythii, ულვაშა მღამიობი Myotis mystacinus, მეგვიანე ღამურა Eptesicus 
serotinus, წითური მეღამურა Nyctalus noctula, ჩვ. ფრთაგრძელი Miniopterus schreibersii, 
ჯუჯა ღამორი Pipistrellus pipistellus და სხვა.  

ხელფრთიანების ყველა სახეობა, რომლებიც საქართველოში გვხვდება, შეტანილია ბონის 

კონვენციის დანართ II-ში და დაცულია EUROBATS-ის შეთანხმებით. ამ შეთანხმების 

თანახმად საქართველო ვალდებულია დაიცვას პროექტის არეალში და მის მახლობლად 

დაფიქსირებული ყველა სახეობა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება ხეები და შენობა ნაგებობები, რომლებიც ღამურების 

ზოგიერთმა სახეობამ შესაძლოა გამოიყენონ თავშესაფრებად (ხის ფუღუროები, შენობების 

სხვენები და სხვა.), თუმცა საველე კვლევისას ფუღუროიანი ხეები არ გამოვლენილა, ასევე 

არ გამოვლენილა მიტოვებული შენობები, როგორც გამოირკვა ყველა შენობა მოქმედია, 

მაგრამ უმეტესობა ატარებს სეზონურ ხასიათს (ძირითადად სასტუმროებია), შესაბამისად 

ხელფრთიანები აღნიშნულ ადგილებს შესაძლოა იყენებდნენ დროებით თავშესაფრებად. 

სურათი 11 საპროექტო ტერიტორია 

ღამურების დეტექტორით კვლევა ამ ეტაპზე, არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური 

პირობების (განსაკუთრებულად დაბალი ტემპერატურის) გამო ვერ განხორციელდა. 

ცხრილი 7 საკვლევ და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებული ხელფრთიანთა სახეობები 

N 

ქართული 

დასახელება 

ლათინური 

დასახლება 
IUCN  RLG 

Bern 

Conv. 

CMS დაფიქსირდა 

(ჰაბიტატის 

ტიპები - 1) 

არ დაფიქსირდა X 

1. მურა ყურა Plecotus auritus LC - √ √ x 

2. ჩვეულებრივი 

ღამურა 

Vespertilio 
murinus LC 

- √ √ x 

3. დიდი 

ცხვირნალა 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

LC 
- √ √ x 
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4. მცირე 

ცხვირნალა 

Rhinolophus 
hipposideros 

LC 
- √ √ x 

5. სამხრეთული 

ცხვირნალა  

Rhinolophus 
euryale  

NT

  

VU √ √ x 

6. მეჰელის 

ცხვირნალა 

Rhinolophus 
mehelyi 

VU VU √ √ x 

7. 
ევროპული 

მაჩქათელა  

Barbastella 
barbastellus
  

NT

  

VU √ √ x 

8. ჩვ. 

ფრთაგრძელი 

Miniopterus 
schreibersii  

VU 
- √ √ x 

9. მეგვიანე 

ღამურა 

 Eptesicus 
serotinus 

LC 
- √ √ x 

10. წვეტყურა 

მღამიობი 

Myotis blythii  
LC 

- √ √ x 

11. წითური 

მეღამურა 

Nyctalus noctula 
LC 

- √ √ x 

12. 
მცირე მეღამურა 

 Nyctalus 
leislerii 

LC 
- √ √ x 

13. 
ჯუჯა ღამორი 

Pipistrellus 
pipistellus 

LC 
- √ √ x 

14. ნათუზიუსის 

ღამორი 

Pipistrellus 
nathusii 

LC 
 √ √ x 

15. სამფერი 

მღამიობი 

Myotis 
emarginatus 

LC 
 √ √ x 

16. ულვაშა 

მღამიობი 

 Myotis 
mystacinus 

LC 
- √ √ x 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – 

საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; 

DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 

 

ფრინველები (Aves) 

საპროექტო ტერიტორია არ ხვდება კოლხეთის დაბლობზე არსებულ ფრინველთა 

მნიშვნელოვან ადგილების ტერიტორიებზე, იგი საკმაოდ დიდი მანძილებით არის 

დაშორებული მათგან.  „Kolkheti” SPA 17 და IBA (GE004)- დან დაშორებულია ≈11.5 კმ-ით, 

ხოლო „Batumi“ IBA (GE014)-დან  ≈14 კმ-ით (იხ. სურათი12). 
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სურათი 12 საპროექტო ტერიტორიის და ფრინველთა მნიშვნელოვანი ადგილების (IBA) 
ურთიერთგანლაგება 

 
წყარო: http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/kolkheti-iba-georgia  

ორნითოლოგიური კვლევა მარტში ჩატარდა. ფრინველთა კვლევისათვის შერჩეული დრო 

ხელსაყრელ პერიოდად ითვლება, საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებული 

ფრინველების გამოსავლენად და აღსაწერად, რადგან აღნიშნული დრო ემთხვევა 

ფრინველთა საგაზაფხულო მიგრაციების დაწყების პერიოდს, თუმცა არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობების გამო ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში გამოვლინდა 

ფრინველთა რაოდენობრივი სიმცირე. 

კვლევა მიმდინარეობდა ღრუბლიან და წვიმიან ამინდში. გამოყენებულია მარშრუტული 

მეთოდი. კვლევის განმავლობაში ფრინველებზე ხდებოდა, როგორც ვიზუალური 

დაკვირვება, ასევე ფოტომასალის შეგროვება. ფოტომასალის გარდა ფრინველთა გარკვევა 

ხდებოდა ხმების იდენტიფიცირების შედეგად. სახეობების გარკვევა მოხდა ფრინველთა 

სარკვევი წიგნების საშუალებით (Birds of Europe: Second Edition by Lars Svensson and Dan 

Zetterström და Collins Bird Guide. 2Nd Edition).   ფრინველთა სახეობების ამოსაცნობად 

გამოიყენებოდა “Opticron Trailfinder 3 WP” 8x42 ბინოკლი. 

კვლევების მიხედვით, აღნიშნულ ადგილს ფრინველები ხშირად იყენებენ სამიგრაციოდ. 

სამიგრაციო დერეფანი საპროექტო ტერიტორიაზე გადის და ამიტომ მნიშვნელოვანი 

ადგილია ფრინველთა გადაფრენების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საყურადღებოა 

გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციების პერიოდში. ამიტომ, შესაძლებელია ყველა ის 

ფრინველი, რომელიც ამ სამიგრაციო მარშუტს გაივლის მოხვდეს საპროექტო ზონაში ან 

მის მიმდებარე ადგილებში (იხ. სურათი 13).  
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სურათი 13 ფრინველთა მიგრაციის მთავარი მარშრუტები საქართველოში 

 
წყარო: National Geographic საქართველო, 2018 

 

2022 წლის მარტში განხორციელებული საველე კვლევისას საპროექტო ტერიტორიაზე და 

მის შემოგარენში დაფიქსირდა ფრინველთა რამდენიმე სახეობა, რომელიც ქვემოთ 

მოცემულია ფოტომასალის სახით (იხ. სურათი 10). 

სურათი 14 საპროექტო ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში დაფიქსირდა ფრინველთა რამდენიმე 
სახეობა 

დიდი მურტალა Podiceps cristatus რუხი ყვავი Corvus corone  

დიდი ჭრელი კოდალა Dendrocopos major 
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გულწითელა Erithacus rubecula თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba 

დიდი თეთრთავა თოლია (Larus) 

გარეული იხვები Anas platyrhynchos 
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ძერა Milvus migrans დიდი წივწივა Parus major  
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ცხრილი 8 საკვლევ ტერიტორიაზე დაფიქისირებული და ლიტერატურულად ცნობილი ფრინველთა სახეობები 

№ ქართული დასახელება 
სამეცნიერო 

დასახელება 
ინგლისური დასახელება 

გ
ად

აფ
რ
ენ
ი
ს 

სე
ზ
ო
ნუ

რ
ო
ბა

 

IUCN RLG 
Bern 

Conv. 
CMS 

დაფიქსირდა 

(ჰაბიტატის 

ტიპები - 1) არ 

დაფიქსირდა X 

1.  მიმინო Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk YR-R LC √ x 

2.  ძერა Milvus migrans Black Kite M LC √ √ 1 

3.  
ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, 

ლევანმიმინო) 
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk BB,M LC 

VU √

x 

4.  ბარი (ან გავაზი) Falco cherrug Saker Falcon YR-R, M EN CR √ x 

5.  ფასკუნჯი Neophron percnopterus Egyptian Vulture BB,M EN VU √ x 

6.  ქორი Accipiter gentilis Northern Goshawk M LC √ √ x 

7.  ჩვეულებრივი კაკაჩა Buteo buteo Common Buzzard M LC √ √ x 

8.  ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა Buteo lagopus Rough-legged Buzzard WV,M LC x 

9.  ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა  Buteo rufinus Long-legged Buzzard YR-R, M LC VU √ x 

10. კრაზანაჭამია (ან ირაო) Pernis apivorus European Honey-Buzzard BB,M LC x 

11. ჩვეულებრივი შავარდენი Falco peregrinus Peregrine Falcon YR-R, M LC √ x 

12. წითელფეხა შავარდენი Falco vespertinus Red-footed Falcon BB,M NT EN √ x 

13. წითელთავა შავარდენი  Falco biarmicus Lanner Falcon YR-R, M LC VU √ √ x 

14. ჩია არწივი Hieraaetus pennatus Booted Eagle M LC √ x 

15. მთის არწივი Aquila chrysaetos Golden Eagle YR-R LC VU x 

16. დიდი მყივანი არწივი Clanga clanga Greater Spotted Eagle WV, M VU VU √ x 

17. მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle BB, M LC x 

18. ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი Aquila heliaca Imperial Eagle BB, M VU VU √ √ x 

19. ველის არწივი Aquila nipalensis Steppe Eagle M EN √ x 

20. 
თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა 

არწივი)  

Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
YR-R 

LC EN
x 

21. ალალი Falco columbarius Merlin M LC √ √ x 

22. გველიჭამია (ან ძერაბოტი) Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle BB, M LC √ x 

23. ჩვეულებრივი კირკიტა Falco tinnunculus Common Kestrel M LC √ √ x 
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24. მცირე (ან ველის) კირკიტა Falco naumanni Lesser Kestrel BB, M LC CR x 

25. 
ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის 

ბოლობეჭედა) 
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier YR-R, M LC 

√ √
x 

26. 
მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის 

ბოლობეჭედა) 
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier WV, M LC 

√
x 

27. 
ველის ძელქორი (ან ველის 

ბოლობეჭედა) 
Circus macrourus Pallid Harrier M NT x 

28. 
 მდელოს ძელქორი (ან მდელოს 

ბოლობეჭედა)  
Circus pygargus Montagus Harrier 

BB, M LC
x 

29. შაკი  Pandion haliaetus Osprey FB, M LC x 

30. ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) Actitis hypoleucos Common Sandpiper BB LC x 

31. წითელგულა მექვიშია Calidris ferruginea Curlew Sandpiper M NT x 

32. შავმუცელა მექვიშია  Calidris alpina Dunlin M LC √ x 

33. მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა)  Calidris minuta Little Stint M LC x 

34. ქვიშაქექია Calidris alba Sanderling M LC x 

35. 
ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე 

(კოხტა ჭოვილო) 

Tringa erythropus Spotted Redshank YR-R, M LC √
x 

36. წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) Tringa totanus Common Redshank YR-R, M LC x 

37. 
მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი 

ჭოვილო) 

Tringa nebularia Common Greenshank YR-R, M LC
x 

38.  შავი მენაპირე Tringa ochropus Green Sandpiper YR-R, M LC x 

39. თეთრი ყარყატი Ciconia ciconia White Stork YR-R, M LC VU √ x 

40. შავი ყარყატი Ciconia nigra Black Stork YR-R, M LC VU √ x 

41. რუხი ყანჩა Ardea cinerea Grey Heron YR-R LC x 

42. ქარცი ყანჩა Ardea purpurea Purple Heron BB, M LC x 

43. ყვითელი ყანჩა Ardeola ralloides Squacco Heron BB, M LC √ x 

44. დიდი თეთრი ყანჩა Ardea alba Great White Egret YR-V LC x 

45. მცირე თეთრი ყანჩა Egretta garzetta Little Egret YR-R LC x 

46. ღამის ყანჩა Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron BB, M LC √ x 

47. მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა Bubulcus ibis Cattle Egret BB, M LC x 
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48. დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) Botaurus stellaris Great Bittern YR-R LC √ x 

49. ჟერო Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill M LC x 

50. მცირე მყივანი გედი  Cygnus columbianus Tundra Swan WV, M LC x 

51. ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი Cygnus cygnus Whooper swan WV, M LC x 

52. წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი Cygnus olor Mute Swan WV, M LC x 

53. რუხი ბატი Anser anser Gray Lag Goose YR-R, M LC x 

54. მცირე თეთრშუბლა ბატი Anser erythropus Lesser White-fronted Goose WV, M VU EN x 

55. ამლაყი იხვი Tadorna tadorna Common Shelduck YR-V LC √ x 

56. წითელი იხვი Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck YR-R LC VU x 

57. რუხი იხვი Mareca strepera Gadwall YR-R, M LC x 

58. ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) Spatula querquedula Garganey YR-R, M LC x 

59. 
სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა)  Anas crecca Common Teal YR-R, M LC

x 

60. წითელთავა ყვინთია Aythya ferina Common Pochard YR-R, M VU x 

61. დიდი ბატასინა Mergus merganser Common Merganser WV, M LC x 

62. მცირე ბატასინა Mergellus albellus Smew WV, M LC x 

63. რუხი წერო Grus grus Common Crane BB, M LC EN x 

64. წეროტურფა Grus virgo Demoiselle Crane M LC x 

65. 
ტბის თოლია Chroicocephalus 

ridibundus 
Common Black-headed Gull 

YR-R, M 
LC

x 

66. სომხური თოლია Larus armenicus Armenian Gull YR-R NT x 

67. კასპიური თოლია Larus cachinnans Caspian Gull YR-R LC 1 

68. შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია  Larus fuscus Lesser Black-backed Gull WV, M LC x 

69. ვეჟანი თოლია Larus canus Mew Gull WV, M LC x 

70. თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია  Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern YR-V LC √ x 

71. ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern YR-V LC x 

72. ჩვეულებრივი თევზიყლაპია Sterna hirundo Common Tern YR-R, M LC x 

73. მცირე თევზიყლაპია  Sternula albifrons Little Tern YR-R, M LC x 
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74. კასპიური თევზიყლაპია  Hydroprogne caspia Caspian Tern SV, M LC √ x 

75. შავი თევზიყლაპია Chlidonias niger Black Tern BB, M LC √ x 

76. ლოყათეთრი თევზიყლაპია Chlidonias hybrida Whiskered Tern BB, M LC x 

77. დიდი ჩვამა Phalacrocorax carbo Great Cormorant YR-R, M LC x 

78. მცირე ჩვამა Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant YR-R LC √ x 

79. ქოჩორა ჩვამა Phalacrocorax aristotelis Shag Cas LC √ x 

80. დიდი კოკონა Podiceps cristatus Great Crested Grebe YR-R, M LC 1 

81. 
აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) 

კოკონა  

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe YR-R, M LC
x 

82. 
სწორნისკარტა (ან წითელყელა) 

კოკონა  

Podiceps auritus Horned (or Slavonian) Grebe WV,M VU
x 

83. რუხლოყება კოკონა  Podiceps grisegena Red-necked Grebe YR-R, M LC VU x 

84. მცირე კოკონა Tachybaptus ruficollis Little Grebe YR-R, M LC x 

85. ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი Pelecanus crispus Dalmatian Pelican YR-R, M VU EN x 

86. ვარდისფერი ვარხვი Pelecanus onocrotalus Great White Pelican BB, M LC VU x 

87. ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა  Puffinus yelkouan Mediterranean (Yelkouan) Shearwater YR-V VU √ x 

88. ქათამურა Porzana porzana Spotted Crake YR-R, M LC √ x 

89. მცირე ქათამურა Porzana parva Little Crake M LC √ x 

90. პაწაწა ქათამურა Porzana pusilla Baillons Crake BB, M LC √ x 

91. წყლის ქათამურა Gallinula chloropus Common Moorhen YR-R, M LC x 

92. ხონთქრის ქათამი Porphyrio porphyrio Purple Swamphen BB, M LC x 

93. ლაინა Rallus aquaticus Water Rail YR-R, M LC x 

94. ღალღა Crex crex Corn crake BB,M LC x 

95. 
ოჩოფეხა Himantopus 

himantopus 
Black-winged Stilt BB,M LC

x 

96. ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher SV, M NT x 

97. სადგისნისკარტა Recurvirostra avosetta Pied Avocet YR-V, M LC x 

98. საყელოიანი წინტალა Charadrius hiaticula Common Ringed Plover - LC x 
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99. მცირე წინტალა Charadrius dubius Little Ringed Plover YR-R, M LC x 

100. ზღვის წინტალა Charadrius alexandrinus Kentish Plover YR-R, M LC √ x 

101. პრანწია  Vanellus vanellus Northern Lapwing M NT x 

102. ველის პრანწია Vanellus gregarius Sociable Lapwing YR-R CR x 

103. ოქროსფერი მეჭვავია Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover Cas LC x 

104. რუხი მეჭვავია (კვათარი) Pluvialis squatarola Grey Plover M LC x 

105. ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა)  Calidris pugnax Ruff M LC x 

106. დიდი კრონშნეპი Numenius arquata Eurasian Curlew M NT x 

107. დიდი (ანუ შავკუდა) ლია  Limosa limosa Black-tailed Goldwit M NT x 

108. ზოლიანკუდა ლია Limosa lapponica Bar-tailed Godwit M NT x 

109. დიდი ჩიბუხა (გოჭა)  Gallinago media Great Snipe M NT x 

110. თვალჭყეტია Burhinus oedicnemus Stone-Curlew BB,M LC VU x 

111. გარეული მტრედი Columba livia Rock Dove YR-V LC x 

112. გულიო (ან გვიძინი) Columba oenas Stock Dove M LC √ x 

113. ქედანი Columba palumbus Common Wood-Pigeon M LC x 

114. ჩვეულებრივი გვრიტი Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove BB, M VU x 

115. საყელოიანი გვრიტი Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove YR-R, M LC x 

116. გუგული Cuculus canorus Common Cuckoo BB LC √ x 

117. ტყის ბუ Strix aluco Tawny Owl M LC √ x 

118. ზარნაშო Bubo bubo Eurasian Eagle Owl M LC x 

119. უფეხურა Caprimulgus europaeus European Nightjar M LC √ √ x 

120. ოფოფი Upupa epops Common Hoopoe M LC √ x 

121. ყაპყაპი coracias garrulus European Roller BB, M LC x 

122. ალკუნი Alcedo atthis Common Kingsfisher YR-R, M LC x 

123. ოქროსფერი კვირიონი Merops apiaster European bee-eater BB, M LC x 

124. მწვანე კოდალა Picus viridis Eurasian Green Woodpecker YR-R LC √ x 

125. დიდი ჭრელი კოდალა Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker YR-R LC √ 1 

126. საშუალო ჭრელი კოდალა Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker YR-R LC x 

127. მცირე ჭრელი კოდალა Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker YR-R LC √ x 

128. 
თეთრზურგა კოდალა Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker YR-R LC √

x 
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129. მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis Eurasian Skylark M LC x 

130. ქოჩორა ტოროლა Galerida cristata Crested Lark M LC x 

131. ტყის ტოროლა Lullula arborea Wood Lark M LC x 

132. 
დიდი მოკლეთითა ტოროლა Calandrella 

brachydactyla 
Greater Short-Toed Lark BB,M LC √

x 

133. მცირე მოკლეთითა ტოროლა Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark BB,M LC x 

134. სოფლის მერცხალი Hirundo rustica Barn Swallow BB,M LC √ x 

135. ქალაქის მერცხალი Delichon urbicum Northern Hause-Martin YR-V LC √ x 

136. კლდის მერცხალი Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin BB LC √ x 

137. მენაპირე მერცხალი Riparia riparia Sand Martin BB,M LC x 

138. თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba White Wagtail YR-R LC √ 1 

139. რუხი ბოლოქანქარა Motacilla cinerea Grey Wagtail M LC √ x 

140. ყვითელი ბოლოქანქარა Motacilla flava Yellow Wagtail M LC √ √ x 

141. ყვითელთავა ბოლოქანქარა Motacilla citreola Citrine Wagtail BB,M LC √ x 

142. შავშუბლა ღაჟო Lanius minor Lesser Grey Shrike M LC √ √ x 

143. ჩვეულებრივი ღაჟო Lanius collurio Red-backed Shrike BB,M LC √ x 

144. მიმინოსებრი ასპუჭაკა Sylvia nisoria Barred Warbler BB LC √ x 

145. შავთავა ასპუჭაკა Sylvia atricapilla Blackcap BB LC √ x 

146. ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა Sylvia melanocephala Sardinian Warbler Cas LC x 

147. ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Common Redstart BB,M LC 
√

x 

148. ჩვეულებრივი ბულბული Luscinia megarhynchos Common Nightingale BB LC √ x 

149. ცისფერგულა Luscinia svecica Bluethroad BB,M LC x 

150. შაშვი Turdus merula Eurasian Blackbird YR-R LC √ 1 

151. წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) Turdus philomelos Song Thrush M LC √ 1 

152. რუხთავა შაშვი Turdus pilaris Fieldfare WV,M LC x 

153. ჩხართვი Turdus viscivorus Mistle Thrush M LC √ x 

154. შოშია (შროშანი) Sturnus vulgaris  Common Starling YR-R, M LC x 

155. 
ლელიანის დიდი მეჩალია 

(შაშვისებრი მეჩალია) 

Acrocephalus 
arundinaceus  

Great Reed-Warbler BB,M LC x 

156. ჭაობის მეჩალია  Acrocephalus palustris  Marsh Warbler BB,M LC x 

157. თოხიტარა Aegithalos caudatus Long-tailed Tit YR-R LC √ x 

158. გულწითელა Erithacus rubecula European Robin BB LC √ 1 

159. დიდი წივწივა Parus major Great Tit YR-R LC √ 1 
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160. მოლურჯო წივწივა Parus caeruleus Blue Tit YR-R LC  

161. მცირე წივწივა Parus ater Coal Tit YR-R LC x 

162. ჩვეულებრივი მგლინავა Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper M LC √ x 

163. ჭინჭრაქა Troglodytes troglodytes Winter Wren YR-R LC √ x 

164. მეფეტვია Miliaria calandra Corn Bunting BB LC x 

165. ბაღის გრატა Emberiza hortulana Ortolan Bunting BB, M LC x 

166. მოყვითალო გრატა Emberiza citrinella Yellowhammer YR-R, M LC x 

167. 
შავთავა გრატა Emberiza 

melanocephala  
Black-headed Bunting BB, M LC

x 

168. ლელიანის გრატა Emberiza schoeniclus Reed Bunting YR-R, M LC x 

169. სკვინჩა Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch YR-R LC 1 

170. მთიულა Fringilla montifringilla Brambling WV LC x 

171. ჩიტბატონა Carduelis carduelis European Goldfinch YR-R LC √ x 

172. მწვანულა Carduelis chloris European Greenfinch YR-R LC √ x 

173. მინდვრის ბეღურა Passer montanus Tree Sparrow M LC x 

174. სახლის ბეღურა Passer domesticus Hause Sparrow YR-R LC 1 

175. მოლაღური Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole M LC √ √ x 

176. ჩხიკვი Garrulus glandarius Eurasian Jay YR-R LC x 

177. ყორანი Corvus corax Common Raven YR-V LC √ x 

178. რუხი ყვავი Corvus corone Hooded Crow YR-R LC 1 

179. ჭკა Coloeus monedula Eurasian Jackdaw YR-R LC x 

180. გაზაფხულა ჭივჭავი Phylloscopus trochilus Willow Warbler BB LC √ x 

181. ჩვეულებრივი ჭივჭავი Phylloscopus collybita Common Chiffchaff BB LC x 

182. ჭვინტა (მეკანაფია) Carduelis cannabina Eurasian Linnet BB LC √ x 

183. თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი Saxicola rubetra Whinchat BB LC √ √ x 

184. შავთავა ოვსადი Saxicola  torquatus African stonechat BB LC √ x 

185. სტვენია Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch M LC x 

186. რუხი მემატლია Muscicapa striata Spotted Flycatcher BB, M LC √ x 

187. 
წითელყელა (ანუ მცირე) 

ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) 

Ficedula parva Red-breasted Flycatcher BB, M LC √
x 

188. ჩვეულებრივი მეღორღია Oenanthe oenanthe Northern wheatear BB, M LC √ x 

189. ტყის მწყერჩიტა Anthus trivialis Tree Pipit BB LC x 
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190. მდელოს მწყერჩიტა Anthus pratensis Meadow Pipit BB NT √ x 

191. წითელგულა მწყერჩიტა Anthus cervinus Red-Throated Pipit M LC √ x 

192. მინდვრის მწყერჩიტა Anthus campestris Tawny Pipit BB, M LC √ x 

სახეობების სეზონური ცხოვრების პერიოდი მოცემულ ტერიტორიაზე: 

YR-R = მთელი წლის განმავლობაში საქართველოშია აქ ბუდობს და მრავლება; YR-V = ამ ტერიტორიების ვიზიტორია; არ მრავლდება, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში აქ 

არის; BB = ტერიტორიაზე შემოდის მხოლოდ გასამრავლებლად; M = მიგრანტი; მიგრაციის დროს (შემოდგომაზე და გაზაფხულზე) შეიძლება მოხვდეს ამ ტერიტორიაზე 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC –

საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 
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ქვეწარმავლები და ამფიბიები (Reptilia et Amphibia) 

საველე კვლევის და ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით საპროექტო არეალში 

ქვეწარმავლების და ამფიბიების შემდეგი სახეობები გვხვდება: წყლის ანკარა Natrix 
tessellata, ჩვეულებრივი ანკარა Natrix natrix, ესკულაპის მცურავი Zamenis longissimus, 
სპილენძა Coronela austriaca, ბოხმეჭა Anguilis colchica, ართვინული ხვლიკი Darevskia 
derjugini, მარდი ხვლიკი Lacerta agilis, ჭაობის კუ Emys orbicularis, ტბორის ბაყაყი Pelophylax 
ridibundus, ვასაკა Hyla arborea მცირეაზიური  ბაყაყი Rana macrocnemis და სხვა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე, საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი ქვეწარმავლების 

სახეობებიდან აღსანიშნავია: კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) [EN], IUCN- [EN], 

თუმცა საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატი ვერ იქნება აღნიშნული 

სახეობისთვის ხელსაყრელი, რადგან იგი სრულად მოიცავს დასახლებულ ზონას, სადაც 

მაღალია ანთროპოგენული ფაქტორი, მსგავს ადგილებს კი კავკასიური გველგესლა 

ერიდება. ამფიბიებიდან დაცულია, კავკასიური გომბეშო (Bufo verrucosissimus) [IUCN-

საფრთხესთან ახლოს მყოფის სტატუსი -NT], იგი განეკუთვნება რეგიონულ ენდემურ 

სახეობას, რომელიც მხოლოდ კავკასიაში გვხვდება და რომლის ჰაბიტატები ძირითადად 

საქართველოშია. 

ცხრილი 9 საკვლევ ტერიტორიაზე ლიტერატურულად ცნობილი და საველე კვლევის დროს 
დაფიქსირებული სახეობები 

N 
ქართული 

დასახლება   

ლათინური 

დასახლება  
RLG IUCN  

Bern 

Conv. 

დაფიქსირდა 

(ჰაბიტატის ტიპები -

1) არ დაფიქსირდა X 

1. წყლის ანკარა  Natrix tessellata  LC LC √ x 

2. 
ჩვეულებრივი 

ანკარა  
Natrix natrix  LC LC 

√ x 

3. 
ესკულაპის 

მცურავი 

Zamenis 
longissimus 

LC LC 
 x 

4. სპილენძა  Coronela austriaca  NE LC √ x 

5. 
კავკასიური 

გველგესლა 
Vipera kaznakovi EN EN 

 x 

6. ბოხმეჭა  Anguilis colchica NE LC  x 

7. 
ართვინული 

ხვლიკი  

Darevskia 
derjugini  

LC NT 
 x 

8. მარდი ხვლიკი Lacerta agilis LC LC  x  

9. 
ზოლიანი 

ხვლიკი 
Lacerta strigata LC LC 

√ x 

10. ჭაობის კუ Emys orbicularis LC NT  x 

11. ტბორის ბაყაყი 
Pelophylax 
ridibundus 

LC  
 x 

12. ვასაკა   Hyla arborea LC   x 

13. 
მცირეაზიური  

ბაყაყი  
Rana macrocnemis LC  

√ x 

14. 
კავკასიური 

გომბეშო   

Bufo 
verrucosissimus 

LC NT 
 x 

15. 
მცირეაზიური 

ტრიტონი 

Ommatotriton 
ophryticus 

 NT 
 x 
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16. 
აღმოსავლური 

სავარცხლიანი 

ტრიტონი   

Triturus karelinii LC LC 

 x 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – 

საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს 

ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 

 

უხერხემლოები (Invertebrata) 

უხერხემლო ცხოველების ფაუნა ანგარიშში ეყრდნობა ლიტერატურული წყაროების  

მიმოხილვას და საველე კვლევის შედეგებს (2022 წლის თებერვალი) ჩატარებული საველე 

კვლევების მიზანი იყო პროექტის გავლენის ზონაში მობინადრე უხერხემლო 

ცხოველებისთვის ადგილსამყოფლების განსაზღვრა და ამ ტერიტორიაზე გავრცელებული 

უხერხემლო ცხოველების იდენტიფიკაცია. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა წითელი 

ნუსხის და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებს.  

უხერხემლოების აღრიცხვა ხდება ვიზუალურად, აქ შედის პეპლები, ხოჭოები, 

ნემსიყლაპიები, ფუტკრისნაირები, კალიები, ობობები, მოლუსკები. კვლევის 

მეთოდოლოგია მოიცავს შემდეგ ქმედფებებს:  

 მწერების ჭერა და იდენტიფიკაცია; 

 ქვებისა და ნიადაგის საფენის გადაბრუნება; 

 მცენარეებისა და მცენარეთა ნარჩენების დათვალიერება; 

 ფოტოგადაღება 

 სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება 

 

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით საპროექტო რეგიონში გავრცელებულია 

მწერების 500-ზე მეტი სახეობა, მათ შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი და მნიშვნელოვანი 

რიგებია: ხეშეშფრთიანები (Coleoptera), ნახევრადხეშეშფრთიანები (Hemiptera), 

ქერცლფრთიანები (Lepidoptera), სიფრიფანაფრთიანები (Hymenoptera), სწორფრთიანები 

(Orthoptera), მოკლეზედაფრთიანი ხოჭოები (Staphylinidae), ჩოქელები (Mantodea), 

ნემსიყლაპიები (Odonata) და სხვა.  

ქვემოთ მოცემულია საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებული ფეხსახსრიანების, 

პეპლების, ხოჭოების, ნემსიყლაპიების, კალიების სახეობები: Pentatoma rufipes, Libellula 
depressa, Pieris napi, Pieris brassicae, Pieris rapae, Cupido argiades, Cupido minimus, Erynnis tages, 
Polyommatus baeticus, Polyommatus daphnis, Polyommatus icarus, Cercopis intermedia, Cercopis 
sanduinolenta, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Issoria lathonia, Pieris ergane, Pieris napi, 
Tettigonia viridissima, Arctia festiva, Arctia villica, Callimorpha dominula, Coscinia striata, 
Dysauxes punctate, Eilema sororcula, Parasemia caucasica, Parasemia plantaginis, Pelosia muscerda, 
Phragmatobia fuliginosa, Spilosoma lubricipeda, Spilosoma mendica, Spilosoma menthastri, 
Spilosoma urticae, Tyria jacobaeae, Cossus cossus, Habrosyne derasa, Sitotroga cerealella, Alcis 
repandata, Aplocera plagiata, Aplocera praeformata, Asmate clathrata, Asthena albulata, Biston 
betularia, Cabera pusaria, Calospilos sylvata, Campaea margaritata, Catarhoe arachne, Charissa 
glaucinaria, Chlorissa cloraria, Chloroclystis v-ata, Cleorodes lichenaria, Colostygia viridaria, 
Cyclophora porata, Dysstroma truncate, Ectropis bistortata, Ectropis crepuscularia, Ematurga 
atomaria Eulithis pyraliata, Euphyia picata, Euphyia unangulata, Eupithecia graciliata, Eupithecia 
plumbeolata , Eupithecia pumilata, Eupithecia selinata, Eupithecia subfenestrata, Eupithecia 
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subfuscata,Geometra papilionaria, Gnopharmia colchidaria, Hydrelia flammeolaria, Idaea aversata, 
Idaea biselata, Idaea fuscovenosa, Idaea sylvestraria, Lomaspilis marginata, Acronicta rumicis, Aedia 
funesta, Aedia leucomelas, Agrotis exclamationis, Agrotis segetum, Agrotis ypsilon, Athetis 
pallustris, Autographa gamma, Autographa jota, Axylia putris, Callopistria purpureofasciata, 
Caradrina kadenii, Catocala promissa, Cucullia umbratica, Dichonia aprilina, Eilema lurideola, 
Eugnorisma depuncta, Macdunnoughia confuse, Melanchra persicariae, Noctua orbona, Noctua 
pronuba, Ochropleura plecta, Pammene fasciana, Pechipogo strigilata, Phlogophora meticulosa, 
Polia nebulosa, Protoschinia scutosa, Rivula sericealis, Sideridis turbida, Spodoptera exigua, 
Trichoplusia ni, Xestia c-nigrum, poria crataegi, Colias chrysotheme, Colias hyale, Euchloe belia, 
Gonepteryx rhamni, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris ergane, Chloethripa chlorana, Nola 
aerugula, Roeselia albula, Furcula bifida, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea transcaucasica, 
Mellicta athalia, Neptis rivularis, Nymphalis io, Pararge maera, Pararge megera, Satyrus dryas, 
Vanessa atalanta,Vanessa cardui, Colocasia coryli, Allancastria caucasica, Iphiclides podalirius, 
Papilio machaon, Parnassius mnemosyne, Colocasia coryli, Acherontia atropos, Deilephila 
porcellus, Hyles livornica, Epinotia subsequana, Aeshna cyanea, Calopteryx virgo, Lestes sponsa, 
Orthetrum ramburi, Acrida oxycephala, Calliptamus italicus, Chorthippus Mantis religiosa, 
Morimus verecundus, Decticus verrucivorus, Lymantria dispar, Capnodis cariosa, Chrysolina 
adzharica, Chrysolina sanguinolenta, Saga ephippigera, Polistes gallicus, Bolivaria brachyptera, 
Oecanthus pellucens, Rhynocoris iracundus, Leptidea sinapis, Anthocharis cardamines, Byctiscus 
betulae, Aspidapion radiolus, Omphalapion dispar, Perapion violaceum, Protapion apricans, 
Bruchus pisorum, Buprestis haemorrhoidalis, Acinopus laevigatus, Amara aenea, Anchomenus 
dorsalis, Badister bullatus, Brachinus crepitans, Calosoma sycophanta, Carabus puschkini, 
Chlaenius decipiens, Dyschiriodes substriatus, Ocydromus tetrasemus, Arhopalus ferus, Dorcadion 
niveisparsum, Fallacia elegans, Rhagium bifasciatum, Stenurella bifasciata, Tetropium fuscum, 
Smaragdina unipunctata, Trichodes apiaries, Anechura bipunctata, Forficula auricularia. და სხვა. 

 

ობობები (Araneae)   

საქართველოს ობობების სახეობრივი შემადგენლობა მეტად მრავალრიცხოვანი და 

მრავალფეროვანია რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს საკვების სიუხვით და ხელსაყრელი 

მიკროკლიმატური პირობებით (უხვი ნალქები მაღალი შეფარდებითი ტენიანობა და სხვა). 

საკვლევი ზონის ობობებიდან 3 ოჯახი Dipluridae, Dysderidae Sicariidae გავრცელებულია 

კავკასიის ყირიმისა და შუა აზიის ტყეებში. დანარჩენი ოჯახები: Micryphantidae, 
Linyphiidae, Thomisidae, Theridiidae, Argiopidae, Lycosidae, Clubionidae, Salticidae, Gnaphosidae 

ფართოდ გავრცელებისაა და გხვება ყველგან. ტყის ტიპიური ფორმებიდან აღსანიშნავია 

ოჯ. Araneidae, Araneus diadematus, A. angulatus, A.ceropegus, A. grossus, A.ocellatus, A.circe და 
Mangora acalipha ეს უკანასკნელი ბუჩქნარებზე ბინადრობს. A.diadematus - ფართოდაა 

გავრცელებული ტყის ზონაში მაგრამ ხშირად სხვა ზონებში გხვდება. ტყის ზონაში 

ბინადრობს Dipluridae დაბალი განვითარების 4 ფილტვიანი ობობის რამდენიმე სახეობა.  

მსგავს საცხოვრებლ გარემოში დისდერას ოჯახიდან გხვდება - Dysdera, Harpoactocratea, 
Harpactea, და Segistria. სხვა სახეობები: Clubiona frutetorum, Steatida bipunctatam, Theridium 
smile, Theridium pinastri, Pardosa amentatam, Pardosa waglerim, Araneus cerpegus, Araneus 
marmoreus. Misumena vatia, Pisaura mirabilis, Lycosoides coarctata, Oecobius navus, Alopecosa 
schmidti, Trochosa ruricola, Araneus diadematus,  Micrommata virescens, Diaea dorsata, Agelena 
labyrynthica, Pellenes nigrociliatus, Asianellus festivus, Araniella dispcliata, dysdera crocata, 
Phialeus chrysops, Thomisus onustus, Xysticus bufo, Alopecosa accentuara, Argiope lobata, 
Menemerus semilimbatus, Pardosa hortensis, Larinioides cornutus, Uloborus walckenaerius 
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Mangora acalypha, Evarcha arcuata, Alopecosa taeniopus, Agelena labyrinthica, Gnaphosa sp, 
Heliophanus cupreus, Linyphiidae sp., Parasteatoda lunata, Synema globosum, Tetragnatha sp, 
Philodromus sp., Pisaura mirabilis, Runcinia grammica, Neoscona adianta და სხვა. 

 

IUCN კატეგორიები და კრიტერიუმები 

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული მცენარეების მოწყვლადობის შესაფასებლად 

გამოყენებულ იქნა ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) - კატეგორიები და კრიტერიუმები, რომლებიც მათ მინიჭებული 

აქვთ “საქართველოს წითელი ნუსხის“ 2006 წ. ვერსიის მიხედვით. კატეგორიზაცია, თავის 

მხრივ ეყრდნობა საერთაშორისო სახელმძღვანელოებს, რომლებიც შეიქმნა 2004 წელს და 

გამოიცა პუბლიკაციის სახით: „2004 IUCN Red List of Threatened  Species: A Global Species 

Assessment", ასევე წყაროებს  - IUCN, 2003, 2010.    

IUCN - კატეგორიები. ეს კატეგორიზაცია დაფუძნებულია ზუსტად განსაზღვრულ ცხრა 

კატეგორიაზე, რომელთა მიხედვითაც შესაძლოა კლასიფიცირდეს მსოფლიოში არსებული 

ყველა ტაქსონი (გარდა მიკროორგანიზმებისა): 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

1. გადაშენებული  - Extinct (EX) - ტაქსონის ცოცხალი ინდივიდი აღარ არსებობს 

2. ბუნებაში გადაშენებული - Extinct in the Wild (EW) - ტაქსონის ინდივიდი არსებობს 

მხოლოდ ტყვეობაში ან ნატურალიზებულ პოპულაციაში მისი ისტორიული 

გავრცელების საზღვრის მიღმა. 

3. კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი - Critically Endangered (CR) არსებული სანდო 

მტკიცებულებების თანახმად, ტაქსონს მიესადაგება კრიტიკულ საფრთხეში ყოფნის 

A ან E კრიტერიუმი და განიხილება, როგორც ბუნებაში გადაშენების საფრთხის 

წინაშე მყოფი. 

4. საფრთხეში მყოფი - Endangered (EN) - არსებული  მტკიცებულებების თანახმად, 

ტაქსონს მიესადაგება საფრთხეში ყოფნის A ან E კრიტერიუმიდან რომელიმე და 

განიხილება, როგორც ბუნებაში გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი. 

5. მოწყვლადი - Vulnerable (VU) ტაქსონი მოწყვლადია, თუ არსებული  

მტკიცებულებების თანახმად, ტაქსონს მიესადაგება მოწყვლადობის  A ან E 

კრიტერიუმიდან რომელიმე და განიხილება, როგორც ბუნებაში გადაშენების 

საფრთხის წინაშე მყოფი. 

6. საფრთხესთან ახლო მყოფი - Near Threatened (NT) - არსებობს მაღალი ალბათობა, 

რომ ტაქსონი ახლო მომავალში საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. 

7. საფრთხის წინაშე ნაკლებად მდგომი (LC) - ეს კატეგორია მოიცავს ფართოდ 

გავრცელებულ და მაღალი რიცხოვნობის მქონე ტაქსონებს და მიუთითებს, რომ 

ისინი არ კვალიფიცირდებიან როგორც საფრთხის რისკის წინაშე მდგომი ჯგუფები. 

8. არასაკმარისი მონაცემები  - Data Deficient (DD) - არ არსებობს საკმარისი მონაცემი 

ტაქსონისათვის საფრთხის რისკის შესაფასებლად.  

9. არ არის შეფასებული - Not Evaluated (NE) - ჯერ არ მომხდარა ტაქსონისთვის 

საფრთხის რისკის შეფასება წითელი ნუსხის კატეგორიების მიხედვით. 
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IUCN - კრიტერიუმები. არსებობს ხუთი კრიტერიუმი იმის შესაფასებლად, არის თუ არა 

ტაქსონი საფრთხის წინაშე ან, საფრთხის წინაშე ყოფნის შემთხვევაში, საფრთხის რომელ 

კატეგორიას (CR, EN, VU) მიეკუთვნაბა. საფრთხის ყოველ კატეგორიას შეესაბამება A-დან 

E- მდე კრიტერიუმები, რომლებიც ეფუძნებიან გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

პოპულაციების ბიოლოგიურ ინდიკატორებს. ეს ინდიკატორებია - პოპულაციების 

რიცხოვნობის სწრაფი კლება და პოპულაციის ძალზე მცირე ზომა. კრიტერიუმების 

უმრავლესობა მოიცავს სუბკრიტერიუმებსაც,  რომელთა გამოყენება აუცილებელია, რათა 

რაიმე ტაქსონისთვის განსაზღვრული კრიტერიუმის ზუსტი მისადაგება მოხდეს. 

მაგალითად თუ ტაქსონს მისადაგებული აქვს კრიტერიუმი „მოწყვლადი (C2a(i))” ეს 

ნიშნავს რომ პოპულაცია შედგება 10,000 ერთეულზე ნაკლები გამრავლების ასაკს 

მიღწეული ინდივიდებისგან (C კრიტერიუმი) და პოპულაცია განაგრძობს სწრაფად 

კლებას, რადგან ყველა სქესმწიფე ინდივიდი მოქცეულია სხვებისგან განცალკევებულ ერთ 

სუბპოპულაციაში (C2 კრიტერიუმის (i) სუბკრიტერიუმი).  

ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი არის: 

 პოპულაციის მკვეთრი კლება (წარსული, აწმყო ან/და პირდაპირი დაკვირვების 

საფუძველზე გაკეთებული შეფასება) 

 გავრცელების გეოგრაფიული საზღვრების და მისი ფრაგმენტების ზომის შემცირება 

ან ძლიერი ცვალებადობა.  

 პოპულაციის ფრაგმენტაცია და რიცხოვნობის შემცირება ან ძლიერი ცვალებადობა. 

 ძალზე მცირე პოპულაცია ან ძალზე შეზღუდული გავრცელება. 

 გადაშენების საფრთხის რისკის რაოდენობრივი ანალიზის შედეგი (ანუ 

პოპულაციის ცვალებადობის დამადასტურებელი მონაცემები).  
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4.4 არსებული ეკოლოგიური მონაცემები 

4.4.1 ჩამდინარე წყლების არინება 

საკურორტო ზონის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების შეგროვების, გატანის და 

გაუვნებლობის ცენტრალიზებული სისტემა პრაქტიკულად არ არსებობს. აღნიშნულის 

გამო დასასვნებელი სახლების, სასტუმროების და ადგილობრივი მოსახლეობის 

საცხოვრებელი სახლების სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლებისათვის მოწყობილია 

საასენიზაციო ორმოები. საასენიზაციო ორმოების უმრავლესობა მოწყობილია სამშენებლო 

და სანიტარიული წესებისა და ნორმების უხეში დარღვევით, კერძოდ: არ არის დაცული 

ჰერმეტულობის პრინციპი და ჩამდინარე წყლებით ბინძურდება ნიადაგი და გრუნტის 

წყლები. არის შემთხვევები, როცა საასენიზაციო ორმო განთავსებულია უშუალოდ 

სამკურნალო პლიაჟზე და ჩამდინარე წყლების სისტემატური გაჟონვა ხდება ქვიშაში.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გაუმართავი საასენიზაციო ორმოებიდან ჩამდინარე წყლები 

სისტემატურად იჟონება დაჭაობებულ ტერიტორიებზე, ბუნებრივ ხევებში და საწრეტ 

არხებში, საიდანაც შემდეგ ჩაედინება ზედაპირული წყლის ობიექტებში და ზღვის 

სანაპირო წყლებში. 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საკურორტო ზონის განთავსების რეგიონში არცერთ 

დასახლებულ პუნქტს, არ გააჩნია მოქმედი გამწმენდი ნაგებობა, რის გამოც საასენიზაციო 

ორმოებიდან ამოღებული ჩამდინარე წყლების ჩაღვრა წინასწარი გაწმენდა-გაუვნებლობის 

გარეშე ხდება ზედაპირული წყლის ობიექტებში და მათ შორის ზღვაშიც.   

დღეისათვის მომზადებულია ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონის საკანალიზაციო 

სისტემის და ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის საპროექტო 

დოკუმენტაცია, რომელსაც გავლილია აქვს სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა და 

მიღებული აქვს მშენებელობის ნებართვა უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყება.  

 

4.4.2 ნარჩენების მართვის მდგომარეობა 

საკურორტო ზონის ტერიტორიის და სამკურნალო პლიაჟების სანიტარიული 

დასუფთავების მდგომარეობა მკვეთრად არადამაკმაყოფილებელია. სამკურნალო 

პლიაჟზე, სკვერებში, ბაღებში და ცენტრალურ ქუჩაზე მრავლად აღინიშნება უკანონო 

ნაგავსაყრელები.  

სამკურნალო პლაჟის ქვიშის და კურორტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების 

ნიადაგების დაბინძურების მდგომარეობის შეფასების მიზნით ლაბორატორიული 

კვლევისათვის აღებული იქნა სინჯები. კვლევა ჩატარდა ტოქსიური მეტალების და 

ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადების შემცველობაზე, ასევე მიკრობიოლოგიურ და 

პარაზიტოლოგიურ მაჩვენებლებზე.  

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ტოქსიკური მეტალებით და ნავთობის ჯამური 

ნახშირწყალბადებით დაბინძურება არ აღინიშნება. საკვლევ სინჯებში მნიშვნელოვანია 

მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მახასიათებლების მომატება, რაც 

დაკავშირებულია კურორტის და სამკურნალო პლაჟის არაჯეროვან სანიტარიული 

დასუფთავებასთან.  

კურორტის და მისი მიმდებარე დასახლებული პუნქტების სანიტარიული დასუფთავების 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, შექმნილია დასუფთავების სამსახური, რომელიც 

უზრუნველყოფილია საჭირო რაოდენობით ტექნიკით და საშტატო ერთეულებით. 
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აღნიშნული სამსახურის მიერ ბოლო პერიოდში მოსახლეობიდან სისტემატურად ხდება 

ნარჩენების გატანა. ნარჩენების განთავსება ხდება სოფ. წვერმაღალას მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მოწყობილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. 

 

4.4.3 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის და ხმაურის გავრცელების ფონური მდგომარეობა   

საკურორტო ზონის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების და ხმაურის 

გავრცელების სტაციონარული წყაროები განლაგებული არ არის, ამ მხრივ საყურადღებოა 

მხოლოდ საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული მავნე ნივთიერებების 

ემისიები და ხმაურის გავრცელება. 

პროექტის განხორციელებისას ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება ძირითადად 

ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან იქნება დაკავშირებული - მიწის სამუშაოები, 

სატვირთოების გადაადგილება, სხვადასხვა ტექნიკა-დანადგარების გამოყენება, ბეტონის 

სამუშაოების წარმოება და სხვა. თუმცა, პროექტის მასშტაბის გათვალისწინებით, 

დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი 

ზემოქმედება არ იქნება მაღალი მნიშვნელობის და ხანგრძლივი პერიოდის. შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში მოსალოდნელი უარყოფითი 

ზემოქმედების ხარისხი იქნება დაბალი. 

 

4.4.3.1 ხმაურის გაზმოვები 

გეგმარებით ტერიტორიაზე გაიზომა ხმაურის ფონური დონეები (ხმაურის საზომი 

ხელსაწყო „CEL-63x Enviromental and Occupational Noise Meter”). ხმაურის დონე გაიზომა 4 

წერტილში: №1, №2, №3, №4, (იხ. ცხრილი 10). შერჩეული ხმაურის წერტილები მოცემულია 

სურათზე 15. 

სურათი  15 ხმაურის გაზომვის წერტილები 

 

გაზომვის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 9 და გრაფიკებზე 1;.2;.3; 4. 
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ცხრილი 10 გაზომვის შედეგები 

წერტილის 

№ 
კოორდინატები 

გაზომვის 

შედეგი, 

LAექვ.დბA 

საქართველოს 

კანონმდებლობით 

დასაშვები ნორმა2 

1 X-729314; Y-4646000; 60.0 

50 დბ 
2 X- 729479; Y-4646127; 48.0 

3 X- 729579; Y-4646002; 53.2 

4 X- 729538; Y-4645898; 54.6 

გრაფიკი 1 წერტილი №1 

 

გრაფიკი 2 წერტილი №2 

 

გრაფიკი 3 წერტილი №3 

 

 
2 ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო 

დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების 

შესახებ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №398, 2017 წლის 15 აგვისტო ქ. თბილისი); 
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გრაფიკი 4 წერტილი №4 

 

როგორც გრაფიკებიდან ირკვევა, დროებითი მახასიათებლის მიხედვით აღნიშნულ 

წერტილებში გაზომილი ხმაური „არამუდმივია“3, „არამუდმივი“ ხმაურის დონის 

შეფასებისთვის გამოყენებულია გაზომვის შედეგი - „ბგერის დონე LAექვ დბA“.  

როგორც ცხრილი 10-დან ჩანს, ჩამოთვლილ წერტილებში (№1, №2, №3, №4,) ხმაურის 

დონემ მხოლოდ №2 წერტილში არ გადააჭარბა ხმაურის გავრცელების დასაშვებ დონეს (50 

დბ). №1 და №3 წერტილებში ადგილი ქონდა ხმაურის დონის მცირედ გადაჭარბებას, რაც 

ძირითადად განპირობებული იყო გზების სიახლოვით და ტრანსპორტის მოძრაობით 

(ტერიტორია არ არის გადატვირთული სატრანსპორტო მოძრაობით). 

გადაჭარბებას ქონდა ადგილი №4 წერტილშიც, აღნიშნული წერტილი მდებარეობს შავი 

ზღვის სანაპიროზე და სწორედ ეს განაპირობებს ფონური ხმაურის მაღალ მაჩვენებელს.  

სურათი 16 ხმაურის დონეების გაზომვის ფოტომასალა 

  

  

 
3 არამუდმივი ხმაური - ხმაური, რომლის ბგერის დონე, ხმაურმზომის დროით მახასიათებელზე 

,,ნელა” გაზომვებისას დროში იცვლება 5დბA მეტად. 
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4.4.4 საკურორტო ზონის განთავსების ტერიტორიაზე არსებული ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების მდგომარეობის დახასიათება 

საკურორტო ზონის განთავსების რაიონი დასერილია ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელით. 

ჩამონადენის ფორმირების მიხედვით გამოიყოფა მდინარეთა 2 ჯგუფი: 

 მდინარეები, რომლებიც სათავეს იღებენ მაღალ მთებში და იკვებებიან 

მყინვარული, მიწისქვეშა და ატმოსფერული წყლებით (მდ. სუფსა, მდ. ნატანები); 

 მდინარეები, რომლებიც სათავეს იღებენ წინამთების ფარგლებში და იკვებებიან 

მიწისქვეშა და ატმოსფერული წყლებით (მდ. მდ. წყალწმინდა, სეფა, და სხვა.) 

მდ. სუფსა სათავეს იღებს აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილო ფრთაზე, მეფისწყაროს მთის 

(2850 მ) სამხრეთით 0.8 კმ-ზე, დალიგელის ტბის ახლოს და შავ ზღვას ერთვის სოფ. 

გრიგოლეთთან. მდინარის სიგრძეა 108 კმ, საშუალო ქანობი - 24.1 %, წყალშემკრების 

ფართი - 1130 კმ2-ა. აუზის საშუალო სიმაღლე - 970 მ. აუზის სიგრძე - 85 კმ, სიგანე- 13.3 კმ-

ა. აუზი ასიმეტრიული ფორმისაა და განლაგებულია აჭარა-იმერეთის ქედის დასავლეთ 

ნაწილის ჩრდილო ფერდზე. აუზის რელიეფი დაბალმთიანია და დაბლობის ხასიათისაა, 

ფსკერი თანაბარი სიგანით 1-4 კმ. ტერასების სიგანე 0.5 – 1.2 კმ-ია, საფეხურების სიმაღლე 

3 – 8 მ. წყალდიდობების დროს ჭალა იფარება წყლით, რომლის სიღრმე 0.8 – 2 მ-ია. 

კალაპოტი დაკლაკნილი და დასახსრულია. მდინარე მიედინება 2-3 ტოტად და წარმოქმნის 

ქვიშა-რიყნარებიან კუნძულებს, რომლებიც ერთმანეთს ენაცვლებიან ყოველ 1-1.5 კმ-ში. 

მდინარის სიგანე 100 მ-ია, სიღრმე - 0.5 – 1.8 მ, დინების სიჩქარე - 0.5 – 3 მ/წმ, ფსკერი 

სწორია, დაფარულია რიყნარით, კენჭნარით, კაჭარით, ლამით, ქვიშით. ნაპირის სიმაღლე 

0.3 – 1 მ, ზოგან 3 – 8-მ-ია.  

მდინარე შავიზღვისპირა მდინარეების ტიპისაა და ახასიათებს წყალდიდობები წლის 

მთელ პერიოდში. წყალდიდობების რაოდენობა 15–27 წელიწადში, რაც სეზონების 

მიხედვით ასე ნაწილდება: ზამთრობით - 3-4, გაზაფხულზე - 4-8, ზაფხულში - 2-3, 

შემოდგომაზე - 6-12. დიდი წყალდიდობები იცის შემოდგომით, მათგან უძლიერესის 

დროს წყლის დონე 0.9 მ-ით მაღლა იწევს. დონის რეჟიმის თვალსაზრისით გამოირჩევა 

გაზაფხულის წყალდიდობები. ისინი იწყება მარტის შუა დეკადაში და გრძელდება მაისის 

ბოლომდე. პიკების ხანგრძლივობა 5–10 დღე. ზაფხულის დაბალწყლიანობა არამდგრადია 

და ირღვევა წვიმების დროს. ასეთ პერიოდში დონის რყევის ამპლიტუდა 0.2 – 0.6 მ-ია. 

ჩამონადენის რეჟიმი განპირობებულია ატმოსფერული ნალექების რაოდენობით და 

ინტენსივობით. მისი წლიური სვლა ხასიათდება 2 მაქსიმუმით: გაზაფხულის და 

შემოდგომის. გაზაფხულის მაქსიმუმი აპრილში აღინიშნება, შემოდგომის - ოქტომბერში. 

უდიდესი ხარჯი სოფ. ხიდმაღლოსთანაა დაფიქსირებული, რამაც შეადგინა 692 მ3/დღღ 

(1958 წ), უმცირესი 4 მ3/დღღ (1944 წ). საშუალო წლიური ხარჯია 44.8 მ3/წმ, ჩამონადენის 

საშუალო მოდული 42.9 ლ/წმ. 

როგორც მიღებული შედეგების ანალიზით ირკვევა ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან 

აღებულ სინჯებში აღინიშნება მაღალი მიკრობული დაბინძურება, რაც გამოწვეული  უნდა 

იყოს იმით, რომ დაბინძურება ხდება მდინარეების აუზში მდებარე დასახლებული 

პუნქტების სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდა-გაუვნებლობის გარეშე 

ჩაშვებით. 

კურორტ ურეკის სანაპირო წყლების ხარისხზე გავლენის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 

მდ. სეფას და მდ. ნატანების წყლების დაბინძურების მდგომარეობა, რადგან შავი ზღვის ამ 

რეგიონში გაბატონებული ჩრდილოეთის დინების გავლენით, წყლების გადაადგილება 

ხდება კურორტის სამკურნალო პლაჟის მიმართულებით.  
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4.4.5 ზღვის წყალი 

შავ ზღვაში წყლის ძირითად ცირკულაციას საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულება 

აქვს, თუ არ ჩავთვლით სანაპიროსთან ახლომდებარე ლოკალურ დინებებს, მათი 

მიმართულებისა და ინტენსივობის სეზონურ ცვალებადობას. ზღვის წყლის ქიმიური 

შედგენილობის ფორმირებაზე ორი ძირითადი ფაქტორი ახდენს გავლენას: ბოსფორისა და 

დარდანელის გავლით შემოსული ხმელთაშუა ზღვის (ანუ ატლანტიკის) ზღვის წყალი და 

შავი ზღვის აუზის მდინარეული მტკნარი წყლის ნაკადი.   

ძალიან ვიწრო ბოსფორის სრუტიდან, რომლის სიღრმე 36-124 მ-ია, შემოედინება ამ 

სიღრმის შედარებით მაღალი სიმკვრივის და მარილიანობის წყალი, რომელიც 

ფსკერისაკენ ეშვება. ასევე ბოსფორის სრუტით გაედინება მარმარილოს ზღვაში შავი ზღვის 

ზედაპირული ფენების ნაკლები სიმკვრივისა და მარილიანობის წყალი. წყლის მიმოცვლის 

მოცულობა სეზონურ ცვალებადობას ექვემდებარება და წლიურად 202-348 კუბ.კმ-ს 

შედგენს. შავი ზღვის აუზის მდინარეული ნაკადის წლიური მოცულობა სხვადასხვა 

შეფასებით 300-400 კუბ. კმ-ია წელიწადში. მდინარეების მტკნარი წყალი ზღვის 

ზედაპირულ ფენებს ერევა. შეზღუდული ვერტიკალური ცირკულაციის გამო წყლის სვეტი 

სტრატიფიცირებულია, ქვემოკლინი მდებარეობს 100-160 მ სიღრმეზე, შავი ზღვის 

ცენტრალური ნაწილის სიღრმე კი 2000-2200 მ-ია. 1000 მ-ზე ქვემოთ მდებარე წყლის ფენებს 

სტაბილური ტემპერატურა – 90C და მარილიანობა – 22,3 გ/ლ ახასიათებთ. შავი ზღვის 

ზედაპირის ფართობთან მდინარეების ნაკადის საერთო მოცულობის ფარდობის 

მაჩვენებელი მაღალია ხმელთაშუა ზღვის ან ატლანტიკის ოკეანის ამავე მაჩვენებელთან 

შედარებით, ამიტომ შავი ზღვა გამტკნარებად წყალსატევს წარმოადგენს. 

საქართველოს შელფის ზონაში ზღვის წყლის მარილიანობა ზედაპირულ ფენებში 17-19 

გ/ლ ფარგლებში მერყეობს. ყველაზე მცირეა მდინარეების შესართავებთან. სიღრმის 

ზრდასთან ერთად მატულობს მარილიანობა 20–22 გ/ლ-მდე და კლებულობს 

ტემპერატურა. 

ნატანები-სუფსის მდინარეთაშუეთის სანაპირო წყლების pH 7.2-8.55 ფარგლებშია. წყლის 

ზედაპირული ფენების მარილიანობა 17.6-19.2 გ/ლ-ს უდრის. წყლისათვის 

დამახასიათებელია დაბალი სიმღვრივე – არაუმეტეს 1 მგ/ლ-ისა. გახსნილი ჟანგბადის 

შემცველობა 6 - 7 მგ/ლ-ის ფარგლებშია. წყლის ტემპერატურა ზედაპირულ ფენებში (5 მ 

სიღრმე) ოქტომბრის თვეში 21- 27oC შეადგენს, თითქმის ამდენივეა 20მ სიღრმემდე. 

ივნისის თვეში ზედაპირული ფენების ტემპერატურა 22-240C-ია, 20 მ-მდე სიღრმულ 

ფენებში კი 17 - 200C. – მდე. 

ბიოგენური კომპონენტების (NH4, NO2 , P04) შემცველობა არ აღინიშნება. 80-90 მ იზობატის 

ფარგლებში აღინიშნება მცირე რაოდენობით მძიმე ლითონების შემცველობები: Al- 0,4-6,2 

მკგ/ლ, Fe-0.5 მგ/ლ-მდე, Zn მაქსიმუმ 50 მკგ/ლ. Cu - 10 მკგ/ლ-ზე ნაკლები. ტყვია აღინიშნება 

2-3 მკგ/ლ ფარგლებში, Cd არ ფიქსირდება.  

მონაცემებიდან გამომდინარე, მდინარე სუფსის მიმდებარე შავი ზღვის აკვატორიის 

წყლებში ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადებით დაბინძურება არ აღინიშნა, ზოგიერთ 

ნიმუშში დაფიქსირებული მათი მნიშვნელობა კი დაბინძურების ლოკალურ ხასიათზე 

მიუთითებდა. 

მონაცემებიდან გამომდინარე მდინარე სუფსის წყლებში მძიმე ტალებით და ნავთობის 

ჯამური ნახშირწყალბადებით დაბინძურება არ აღინიშნა, ზოგიერთ ნიმუშში 

დაფიქსირებული მათი მნიშვნელობა კი დაბინძურების ლოკალურ ხასიათზე 

მიუთითებდა. 
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საპროექტო ტერიტორიასთან, ლაბორატორიული კვლევის მიზნით, მოხდა ზღვის წყლის 

სინჯის აღება. ქიმიური ანალიზის ჩატარებისას, ზღვის წყლის სინჯში განისაზღვრა ის 

პარამეტრები, რომლებიც მოცემულია ცხრილში 11, ამავე ცხრილში მოცემული შესაბამისი 

მეთოდებით. 

ანალიზის შედეგები მოცემულია გამოცდის ოქმში: №251, იხილეთ დანართი III.  

ცხრილი 11 წყლის ქიმიური ანალიზის შედეგები 

განსაზღვრული პარამეტრები მიღებული 

მნიშვნელობა 

განსაზღვრის მეთოდი 

სიმღვრივე, FთU 7.91 HACH Method 93703 

სულფატი, მგ/ლ 1080.0 გოსტ 4389-72 

ქლორიდები, მგ/ლ 8862.5 ისო 9297:2008 

სიხისტე, მგ – ეკვ/ლ  61.1 ისო 6059-2008 

კალციუმი, მგ/ლ  220.3 ისო 6058-2008 

მაგნიუმი, მგ/ლ 608.0 გოსტ 23268.5-1978 

ნატრიუმი, მგ/ლ 4180.0 ისო 9964-3-2010 

კალიუმი, მგ/ლ 165.0 ისო 9964-3-2010 

pH 7.65 ისო 10523-2008 

ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება, მგ O2/ლ  238.0  ისო 6060:2010 

ამონიუმი, მგ/ლ <0.5 გოსტ 33045-14 

ნიტრატები, მგ/ლ  - გოსტ 33045-14 

ნიტრიტები, მგ/ლ  <0.02 გოსტ 33045-14 

საერთო მინერალიზაცია, მგ/ლ  15308.5 გამოთვ. კომპ. პროგრ 

ჰიდროკარბონატი, მგ/ლ 192.8 გოსტ 23268.3-78 

ელექტროგამტარობა, სიმ/მ 2.0930 ისო 7888-85 

შეტივნარებული ნაწილაკები მგ/ლ 2.4 ისო 11923-2007 

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარება, მგ O2/ლ 4.3 ისო 5815-1-2:2003 

ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადების 

(TPH) მგ/ლ 

<0.05 სოპ  GL-SOP Wch-73-G-19 

ვალიდირებული მეთოდი  

ზღვის წყლის ქიმიური ანალიზის შედეგების მიხედვით, განსაზღვრული პარამეტრები 

ნორმის ფარგლებშია. მოცემილი მაჩვენებლების მიხედვით ზღვის წყალში ნავთობის 

ჯამური ნახშირწყალბადებით (TPH) დაბინძურება არ აღინიშნება. 

ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულ საკვლევ ნიმუშში საკონტროლო პარამეტრების 

ანალიზები ჩატარდა, სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 მოთხოვნების შესაბამისად 

აკრედიტებულ, სამეცნიერო კვლევითი ფირმა „გამა“-ს საგამოცდო ლაბორატორიაში 

დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდების შესაბამისად, ლაბორატორიის 

შიდა სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპ) მიხედვით. 

 

4.4.6 მდინარეებისა და ზღვის ფსკერული ნალექები 

4.4.6.1 მძიმე ლითონები 

სუფსა-ნატანების მდინარეთაშუეთის ფსკერული ნალექების შედგენილობის ერთ-ერთი 

განმსაზღვრელი ფაქტორია მდინარეების მყარი ნატანის ფრაქციული და ქიმიური 

შედგენილობა. ორივე მდინარის ფსკერული ნატანი ძირითადად ფორმირებულია აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა სისტემის სამხრეთ-დასავლეთი დაბოლოების ამგები ვულკანოგენურ-

დანალექი ქანების გამოფიტვის პროდუქტებით და გამოირჩევა რკინის ჯგუფის 

ლითონების (Fe, Cr, V, Ni) მაღალი შემცველობით ლითოსფეროს კლარკთან შედარებით. 
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ამ რეგიონის საშუალო მთიან ზონაში (400 მ აბსოლუტურ ნიშნულამდე), განვითარებულია 

წითელმიწა გამოფიტვის ქერქი და მის საფუძველზე ჩამოყალიბებული სპეციფიური 

ნიადაგური ფორმაცია წითელმიწა ნიადაგების სახით. ზემოთაღნიშნული მდინარეების 

ფსკერულ ნალექებში მანგანუმის შემცველობა (0.13-0.15%) შეესაბამება აჭარა-გურიის 

რეგიონში გავრცელებულ წითელმიწა ნიადაგებში მის შემცველობას. რკინის შემცველობა 

წითელმიწებში 7-12%-ია, რაც ასევე ასახულია მდინარეების ნალექებზე. 

ზღვიური ნალექდაგროვების პროცესში, მდინარეების მიერ შესართავებში მიზიდული 

ტერიგენული მასალით მიმდინარეობს წყალქვეშა ფერდის ფორმირება. გრავიტაციული 

სეპარაციის გავლენით, მძიმე ფარქციები, სადაც წარმოდგენილია პიროქსენ-მაგნეტიტის 

მინერალოგიური ასოციაციები, აკუმულირდება მდინარეების შესართავების მიმდებარე 

ზღვის ფსკერულ ნალექებში, მინიმალურ სიღრმეებზე. მსუბუქი კი, ძირითადად თიხა 

ფრაქციები, მიგრირებს სიღრმისაკენ. 

სუფსა-ნატანების მდინარეთაშუეთის სანაპირო ზონის ნალექგადაადგილების 

სპეციფიური პირობების გავლენით, აქ ერთდროულად არის წარმოდგენილი ორი 

ლანდშაფტურ-გეოქიმიური ზონის: ჩრდილოეთიდან გადმოადგილებული კოლხეთის 

დაბლობის და სამხრეთიდან შემიტანილი, აჭარა- 

თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ტერიგენული მასალა. სიღრმის ზრდასთან ერთად მათი 

შემცველობა მცირდება, რაც მიუთითებს მათ არსებობაზე ნალექების მძიმე ფრაქციებში. 

მდ. ნატანების შესართავთან, ზღვის ფსკერული ნალექებში Mn-ის შემცველობა მდინარის 

ნატანში შემცველობის იდენტურია. უფრო ჩრდილოეთით, ურეკიდან სუფსის 

შესართავამდე, მანგანუმის შემცველობა მატულობს 0.3-0.5%-მდე. ამავე დროს, 

განაწილებას არათანაბარი, წერტილოვანი ხასიათი აქვს. აკუმულაციები აღინიშნება – 7 - 9 

მ სიღრმეებზე. მანგანუმის კონცენტრაციის ზრდა გამოწვეული უნდა იყოს კოლხეთის 

დაბლობის ნალექების ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გადმოტანით, ამ სექტორში 

არსებული ლითოდინამიური პროცესების გავლენით. 

საშუალო მინაცემებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩანს, რომ მდ. სუფსის შესართავის ჩრდილო და 

სამხრეთ პერიფერიების ზღვის დაბალი სიღრმეების ფსკერული ნალექები ძლიერ 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან. კერძოდ, ჩრდილო პერიფერიაში მკვეთრად კლებულობს 

რკინის ჯგუფის ელემენტების (Fe, Cr, V, Ni) შემცველობა და მატულობს Mn შემცველობა. 

აღსანიშნავია, რომ შედარებით მაღალია თუთიის შემცველობაც (0.019%-მდე), რაც ასევე 

დამახასიათებელია კოლხეთის დაბლობის ფსკერული ნალექებისათვის, განსაკუთრებით 

ფოთის აკვატორიაში. ეს მატება ანთროპოგენული დატვირთვით უნდა იყოს გამოწვეული. 

თუთია, როგორც ანთროპოგენული აგენტი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან არის 

დაკავშირებული. ასევე ანგარიშგასაწევია პორტის გავლენაც. 

მდ. ნატანების მიმდებარე შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების სახეობების იდენტიფიკაციის და მათი წყლის სვეტში განაწილების 

ხასიათის მიხედვით დადგენილია დაბინძურების ბუნება (ბუნებრივი, ანთროპოგენული). 

მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარე, მდ. ნატანების შავი ზღვის მიმდებარე სანაპირო 

ზოლში ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურება ატარებდა როგორც ტექნოგენურ, 

ასევე ბუნებრივ ხასიათს, რაც ადგილობრივ ნავთობგამოვლინებას უკავშირდება. 
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4.4.7 ინფრასტრუქტურის ანალიზი 

4.4.7.1 არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ანალიზი 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეციო კომპლექსის ტერიტორიაზე გაყვანილია 

მიახლოებით 80,28 კილომეტრი საავტომობილო გზა და ქუჩა, ამასთანავე 5 საავტომობილო 

ხიდი. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმაში ასახულია საავტომობილო გზების, ქუჩებისა და ხიდების სამომავლო 

განვითარების გეგმა, რაც მოიცავს დაალოებით 15,57 კილომეტრ ახალ საავტომობილო 

გზას, 20,4 კილომეტრ ახალ ქუჩას და 3 საავტომობილო ხიდს. 

 

4.4.7.2 არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურა  

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე გრძივად გადის ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემა და კავშირგაბმულობის სატელეფონო ხაზი. 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია ნაწილობრივ მარაგდება 

სასმელი წყლით. ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის სასმელი წყლით სრულად 

მომარაგების არარსებობა ერთ-ერთი პრობლებური საკითხია, ამ პრობლების 

მოგვარებისათვის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიის 

გენერალური გეგმის შემუშავების დაწყებამდე დაგეგმარდა ურეკი-შეკვეთილის 

ტერიტორიის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემა და ამჟამად მიმდინარეობს მისი 

მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვანია ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის შემდგომი 

განვითარებისათვის. 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ტექნიკური წყლით 

მომარაგების სისტემა არ არსებობს, თუმცა ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის 

განვითარებასთან ერთად შესაძლებელია ტექნიკური წყლით მომარაგება აქტუალური 

გახდეს სასპორტო კომპლექსებისათვის, სარწყავი სისტემებისათვის, საცურაო 

აუზებისათვის და სახანძრო სისტემებისათვის. 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არ არსებობს თხევადი 

ნარჩენების მოცილების სისტემა, რაც მნიშვნელოვნად ამძიმებს ურეკი-შეკვეთილის 

ტერიტორიაზე არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ერთ-ერთ პრობლებურ საკითხს 

წარმოადგენს. ამ პრობლების მოგვარებისათვის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-

სარეკრეაციო ტერიტორიის გენერალური გეგმის შემუშავების დაწყებამდე დაგეგმარდა 

ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიის თხევადი ნარჩენების მოცილების ქსელისა და 

ნაგებობების სისტემა და ამჟამად მიმდინარეობს მისი მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვანია 

ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის შემდგომი განვითარებისათვის. 

ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ნაწილობრივ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიის გენერალური გეგმის 

შემუშავების დაწყებამდე დაგეგმარდა ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიის ბუნებრივი 

აირის მიწოდების სისტემა და ამჟამად მიმდინარეობს მისი მშენებლობა, რაც 

მნიშვნელოვანია ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის შემდგომი განვითარებისათვის. 

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიის დატბორვის ან დაჭაობების 

რისკების პრევენციის მიზნით აუცილებლობას წარმოადგენს ტურისტულ-სარეკრეაციო 

კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული საწრეტი არხების რებილიტაცია და პერიოდული 

გაწმენდა, ასევე საწრეტი არხების კალაპოტში ყოველგვარი ნაგებობების მოწყობა, რაც 

შეაფერხებს წყლის თავისუფალ მოძროაბას. 
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ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიიდან მყარი ნარჩენების გატანა 

ხდება მერიის ნაგავსაყრელ ნაგებობაზე. ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ჯანსაღი 

ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისათვის მნიშვნელოვანია მყარი ნარჩენების 

მართვა და მართვის წესების დაცვის სისტემატური კონტროლი. 

ამჟამად საპროექტო არეალში შეჰყავთ ბუნებრივი აირი, გაყვანილია საკანალიზაციო 

სისტემის მილი და კავშირგაბმულობა. 

 

4.5 სოციალურ-ეკონომიკური გარემო  

4.5.1 რეგიონის ზოგადი დახასიათება  

გურიის რეგიონი საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ძირითადად, კოლხეთის 

დაბლობზე მდებარეობს. გურიას დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა, სამხრეთით - 

აჭარა-გურიის ქედი, მდინარე ჩოლოქი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, 

აღმოსავლეთით - იმერეთი, ხოლო ჩრდილოეთით - სამეგრელო. გურიის ფართობია 2033 

კვ.კმ., ქვეყნის ტერიტორიის 2,9%. გურიის მოსახლეობის რაოდენობა 139,8 ათასია, რაც 

საქართველოს მოსახლეობის 3,1%-ს შეადგენს. მხარეში შედის 189 დასახლებული პუნქტი 

- 2 ქალაქი, 5 დაბა და 182 სოფელი. მხარის მოსახლეობის 26,4% ცხოვრობს ქალაქებსა და 

დაბებში, ხოლო 73,6% სოფლებში. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე მხარის ტერიტორიაზე შეადგენს 69 ადამიანს კვ.კმ-ზე. 

მაღალმთიან დასახლებებს მიეკუთვნება ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის ათზე მეტი სოფელი. მოსახლეობის 96% ეთნიკურად ქართველია. 

გურიის რეგიონში მოქმედებს სამი თვითმმართველი ერთეული: ლანჩხუთის, 

ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები. 

რეგიონულ დონეზე სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენს 

სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი, რომლის ადმინისტრაცია ქ. ოზურგეთშია 

განთავსებული. ქ. ოზურგეთი დედაქალაქიდან 325 კმ-ით არის დაშორებული. რეგიონის 

ზღვისპირა მდებარეობა, ქ. ფოთის პორტთან და თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან, 

ქუთაისის აეროპორტთან და ბათუმის აეროპორტთან სიახლოვე ქმნის კარგ პირობებს 

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. 

გურიის რეგიონი ბუნებრივი პირობების მიხედვით ორ, ბარისა და მთის ნაწილად იყოფა. 

გურიის დაბლობი ნოტიო-სუბტროპიკული ჰავით ხასიათდება. ზაფხული გურიის 

ვაკეებზე ზომიერად ცხელია, ხოლო ზამთარი - ზომიერად გრილი. მთის ჰავისთვის 

დამახასიათებელია ჰაერის სისუფთავე. 

მთის ჰავის თავისებურება - გამორჩეული სამკურნალო თვისებები განპირობებულია 

ზღვისა და მთის ჰაერის შერწყმით. მთაში ზაფხული ზომიერად თბილია, ხოლო ზამთარი 

- ზომიერად ცივი. 

რეგიონში აღინიშნება რთული დემოგრაფიული და სოციალური მდგომარეობა. 

უარყოფითია როგორც მოსახლეობის მიგრაციის, ისე ბუნებრივი მატების დინამიკა. 

რეგიონში შეინიშნება როგორც ბუნებრივი ასევე მექანიკური (მიგრაცია) კლება. 

ოფიციალური მონაცემებით, გურიის მოსახლეობა 139,8 ათას ადამიანს შეადგენს. 

რეგიონში აღინიშნება რთული დემოგრაფიული მდგომარეობა, რაზეც უარყოფით 

გავლენას ახდენს შიდა და გარე მიგრაცია. მიგრაციული პროცესები, ძირითადად, 

გამოწვეულია რთული სოციალური მდგომარეობით, სოციალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების დაბალი დონით და დასაქმების მცირე პერსპექტივით. შრომისუნარიანი 
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მოსახლეობა სამუშაოს საძიებლად, ძირითადად, საქართველოს დიდ ქალაქებში და 

საზღვარგარეთ მიემგზავრება. 

ბუნებრივი მატების უარყოფითი დინამიკის უმნიშვნელოვანესი განმაპირობებელი 

ფაქტორი რეგიონიდან ახალგაზრდების გადინება და მოსახლეობის ასაკობრივი 

სტრუქტურის ცვლილებაა. 

 

4.5.2 რეგიონის სოციალური განვითარება 

4.5.2.1 მოსახლეობის რაოდენობა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის 1 მარტის მდგომარეობის 

მიხედვით გურიის რეგიონის საერთო ფართობი შეადგენს 2033.2 კვ.მ-ს, ხოლო 

მოსახლეობის რიცხოვნობა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 108.1 ათას კაცს შეადგენს. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემებზე დაყრდნობით 2020 წლის 1 იანვრის მიხედვით მოსახლეობის საერთო 

რაოდენობა შეადგენს 59,9 ათას კაცს. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით 

მოსახლეობის საერთო რაოდენობა შეადგენდა 48 078 ათას კაცს, აქედან მამაკაცი - 23 557 და 

ქალი - 24 521. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის 94% ქართველია, ძირითადად 

არიან გურულები და აჭარლები. ასევე, ბინადრობენ რუსები (1,5%) და სომხები (4%). 

მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მართლმადიცდებელი ქრისტიანია, მცირე ნაწილი – 

მუსლიმები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ სხვა რელიგიური 

მიმდინარეობების წარმომადგენელთა მცირე ჯგუფები. 

 

4.5.2.2 ჯანმრთელობის დაცვა 

სამედიცინო მომსახურებას გურიაში საავადმყოფოები, ამბულატორიები და სასწრაფო 

დახმარების სამსახურები უზრუნველყოფენ. სახელმწიფო სამედიცინო 

დაწესებულებებთან ერთად, კერძო სამედიცინო სექტორიც არის წარმოდგენილი. 

საავადმყოფოები მუნიციპალიტეტების ცენტრებში - ლანჩხუთში, ოზურგეთსა და 

ჩოხატაურშია განლაგებული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 

წლის მონაცემების მიხედვით გურიის რეგიონში სულ არის 5 ერთეული საავადმყოფო და 

სამედიცინო ცენტრი, ასევე 112 ერთეული ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური 

დაწესებულება. 

თითოეულ სოფელს ემსახურება სოფლის ექიმი. ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სასწრაფო 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობა. გურიის რეგიონში ფუნქციონირებს ყველა 

დიდი სააფთიაქო ქსელი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა შეადგენს - 14,992-

ს, სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 2,844-ს და საარსებო შემწეობის მიმღები 

მოსახლეობის რაოდენობა - 10,318-ს. 

 

4.5.2.3 განათლება და მეცნიერება 

რეგიონში ფუნქციონირებს 97 საჯარო და 4 სამრევლო სკოლა, რომლებშიც სულ 16116 

მოსწავლე სწავლობს (ლანჩხუთი - 25/4243, ოზურგეთი - 44/9057, ჩოხატაური - 32/2816). 
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სკოლებში მასწავლებელთა რაოდენობაა 2714, ხოლო ადმინისტრაციისა და ტექნიკური 

პერსონალის რიცხოვნობა – 850.  

რეგიონის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში მოქმედებს 65 სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულება. დაწესებულებების უმრავლესობა საფუძვლიან რეაბილიტაციას 

საჭიროებს.  

რეგიონში არ მოქმედებს არც ერთი საჯარო ან კერძო უნივერსიტეტი.  

ამჟამად, ქ. ოზურგეთში ფუნქციონირებს ერთი პროფესიული კოლეჯი, კოლეჯს 2011 წელს 

ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია და იგი 600 სტუდენტის მომსახურებაზეა გათვლილი. 

რეგიონში ფუნქციონირებს ანასეულის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელშიც 33 

მეცნიერმუშაკია დასაქმებული. ინსტიტუტს მუშაობის 80-წლიანი გამოცდილება აქვს და 

სუბტროპიკული კულტურების მოვლა-მოყვანა-გადამუშავების კვლევის სფეროში იგი 

ერთადერთია ქვეყანაში. თუმცა, ინსტიტუტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

მოძველებულია და აღდგენა-რეაბილიტაციას საჭიროებს. რეგიონში ასევე ფუნქციონირებს 

აგროქიმიური ლაბორატორია, რომელიც ნიადაგის ანალიზს და სამეცნიერო-

საკონსულტაციო სამუშაოებს აწარმოებს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ 44 საბავშვო ბაღია, 42 საჯარო და 2 

სამრევლო სკოლა, 1 პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“, ასევე არის 3 სახელოვნებო 

სკოლა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს თეატრი „ოზურგეთის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი“. 2018 წლიდან ოზურგეთის ცენტრალურ 

ბიბლიოთეკას შეუერთდა 13 სასოფლო ფილიალი. 

 

4.5.2.4 კულტურა და სპორტი 

რეგიონში ფუნქციონირებს კულტურის ობიექტები: მუნიციპალური კულტურის 

ცენტრები, მოსწავლე– ახალგაზრდობის სახლები, კულტურისა და დასვენების პარკები, 

ცენტრალური ბიბლიოთეკები, სამხატვრო სკოლები, შემოქმედებითი, ქორეოგრაფიული 

და ხალხური სიმღსტუდიები. რეგიონში მოქმედებს 11 მუზეუმი, რომელთა. ოზურგეთში 

მოქმედებს ერთი სახელმწიფო თეატრი, რომლის მაყურებელთა რიცხვი ძალზე მცირეა. 

მუსიკალური სკოლები ფუნქციონირებს ლანჩხუთში, ჩოხატაურსა და სუფსაში. 

ოზურგეთში მოქმედებს თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეა, სადაც იშვიათად 

ეწყობა როგორც ადგილობრივ, ისე სტუმარ ხელოვანთა გამოფენები. კულტურის 

ობიექტების რაოდენობა და ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის 

საჭიროებების ჯეროვნად დაკმაყოფილებას. რეგიონში ფუნქციონირებს სასპორტო - 

რაგბის, ფეხბურთის, მძლეოსნობის, კრივის, თავისუფალი ჭიდაობის, ჩოგბურთის, 

ჭადრაკის, მინდვრის ჰოკეის, ძიუდოს, ტაიკვანდოს სკოლები, კლუბები და სასწავლო 

წრეები. მდიდარი ტრადიციების მქონე საფეხბურთო კლუბი - ლანჩხუთის „გურია“ 

საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, ხოლო ოზურგეთის „მერცხალი“ - პირველ 

ლიგაში ასპარეზობს. საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“ მონაწილეობს რესპუბლიკურ და 

რეგიონულ ასპარეზობებში. ყველა მუნიციპალიტეტში არის საფეხბურთო სტადიონი, 

ხოლო სოფ. ზვანში - ასევე სარაგბო სტადიონი. რეგიონში სპორტული ცხოვრების 

გამოსაცოცხლებლად ლანჩხუთის „გურიის“ განსაკუთრებული დატვირთვის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია აღნიშნული კლუბის სტადიონის რეაბილიტაცია. 

აღსანიშნავია, რომ გრიგოლეთში არსებობს საფეხბურთო ბაზა, რომელიც რეაბილიტაციას 

საჭიროებს.  
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4.5.2.5 სამოქალაქო სექტორი და მედია 

სხვა რეგიონებთან შედარებით, რეგიონში კარგად არის განვითარებული არასამთავრობო 

სექტორი. მოქმედებს რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც, 

მეტწილად, საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ახორციელებენ. 

შესაბამისად, მათი სტაბილურობა, არსებითად, დონორების დაფინანსებაზეა 

დამოკიდებული. გურიაში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული ადგილობრივი მედია. 

ოზურგეთში ფუნქციონირებს ტელეკომპანია „გურია“, რომლის მაუწყებლობა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 80%-ს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 25%-ს 

ფარავს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასევე ფუნქციონირებს საკაბელო ტელეკომპანია, 

რომელსაც 4000-ზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. სამივე მუნიციპალიტეტში გამოდის 

დამოუკიდებელი გაზეთები, რომელთა საერთო ტირაჟი რამდენიმე ათასს აჭარბებს. 

რეგიონის მოსახლეობისთვის ინფორმაციის ძირითად წყაროს საერთო ტელემაუწყებლები 

წარმოადგენს. 

 

4.5.2.6 გენდერული მაჩვენებლები 

ოჯახს ძირითადად უძღვებიან მამაკაცები. იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლის სათავეში 

ქალია უფრო მაღალია ქალაქებში, ვიდრე სოფლად. ქალები ძირითადად დასაქმებულები 

არიან მაღაზიებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ადმინისტრაციულ ოფისებში. 

ქალთა წილი სოფლის მეურნეობაში ასევე მაღალია. 

 

4.5.3 რეგიონის ეკონომიკური განვითარება 

4.5.3.1 დასაქმება  

2019 წლის მონაცემების მიხედვით გურიის რეგიონში უმუშევრობის დონე შეადგენდა 

16.2%-ს. დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ 41.5 (ათასი კაცი) და დასაქმებულთა რაოდენობა 

ბიზნეს სექტორში 9.7 (ათასი კაცი). გურიის რეგიონში, მრეწველობაში დასაქმებული 

ადამიანების რაოდენობა წლების მიხედვით იხილეთ ცხრილში 12. 

ცხრილი 12 დასაქმება მრეწველობაში4 

2019 წლის მონაცემებით გურიის რეგიონში მთლიანი შიდა პროდუქტი შეადგენს 826.2-ს 

(მლნ. ლარი), ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2.694.9 (აშშ 

დოლარი). დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ არის 41.5 ათასი კაცი, აქედან დასაქმებულთა 

რაოდენობა ბიზნეს სექტორში - 9.7 ათასი კაცი, საიდანაც საშუალოთვიური ხელფასი 

შეადგენს 672.2 ლარს. 

 

 
4 http://pc-

axis.geostat.ge/PXweb/pxweb/ka/Database/Database__Industry__Industry%20By%20kind%20of%20econo

mic%20activity%20NACE%20rev.2__Number%20of%20persons%20employed/Number_of_persons_emplo

yed_by_regions.px/?rxid=a7506fa5-9c2e-4706-bc2d-78e038b939cb  

გურიის რეგიონი 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 297 1 190 1 394 1 525 1 444 1 657 
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4.5.3.2 ბიზნეს სექტორი 

რეგიონში ბიზნესის სათანადო განვითარებას ხელს უშლის ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა 

- სუსტი კომერციული და საბაზო ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის და ადგილობრივი 

ბიუჯეტების მწირი შემოსავლები, ინვესტიციების მცირე მოცულობა, შრომის ბაზარზე 

არსებული მდგომარეობა, ადგილობრივი სოციალური კაპიტალის დაბალი დონე, 

საგადასახადო შეღავათების ქმედითი სისტემის არარსებობა, საბანკო კრედიტების სიძვირე 

და რთული ხელმისაწვდომობა და ალტერნატიული კაპიტალის დაბალი 

შესაძლებლობები, ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (ბიზნესინკუბატორი, 

საკონსულტაციო ცენტრი, სალიზინგო კომპანია და სხვ.) ნაკლებობა. გურიის მდიდარი 

წყლისა და ტყის რესურსები, მისი წიაღისეული, ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან და 

რკინიგზასთან კავშირი, ცალკეული აგრარული პროდუქციის წარმოებისათვის 

ხელსაყრელი გარემო, მაღალი ტურისტული პოტენციალი, ბათუმისა და ფოთის 

პორტებთან და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონასთან სიახლოვე, ისევე როგორც სუფსის 

ნავთობ-ტერმინალის რეგიონში არსებობა, კარგ წინაპირობასა და შესაძლებლობებს ქმნის 

რეგიონში ბიზნესსექტორის განვითარებისთვის. 

2020 წლის 1 იანვრის მონაცემების მიხედვით გურიის რეგიონში რეგისტრირებული 

ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 18241 ერთეულია. 

გურია მდიდარია წყლის რესურსებით - მდინარეებით, ტბებით, ბუნებრივი და 

ხელოვნური წყალსაცავებით, მიწისქვეშა მტკნარი წყლებით, მინერალური წყლებით და 

თერმული წყლის რესურსით. გურიაში მოიპოვება მინერალური წყლები - ნაბეღლავი 

(მარაგი - 101,9 მ3 დღე-ღამეში) და გულიანი (მარაგი დაუდგენელია). ნაბეღლავის წარმოება 

კარგად არის განვითარებული და იგი რეგიონის ერთ-ერთ ძირითად საექსპორტო 

პროდუქციას წარმოადგენს.   

გურიის რეგიონში მოიპოვება სხვადასხვა სახის წიაღისეული. ამჟამად, გურიაში 

წიაღისეული რესურსების მოპოვებაზე 74 ლიცენზიაა გაცემული. ქვიშა-ხრეშის 

საბადოებია როგორც ოზურგეთის, ისე ლანჩხუთის ტერიტორიაზე. 

 

4.5.3.3 მრეწველობა 

გურიაში მრეწველობა სუსტად არის განვითარებული, რაც, ძირითადად, საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ ტრადიციული ბაზრებისა და სამეურნეო კავშირების დაკარგვამ, 

პრობლემურმა პოლიტიკურმა პროცესებმა, ქვეყანაში ეკონომიკის საერთო ვარდნამ, 

აგრეთვე მოსახლეობის მიგრაციამ და დაბერებამ განაპირობა.  

რეგიონში წარმოების მაპროფილებელი სახეებია - ელექტროენერგიის, მინერალური და 

სასმელი წყლების, თხილის, ჩაის, ლუდის, უალკოჰოლო სასმელების, ხორბლის ფქვილის, 

პურის და ფუნთუშეულის, ინერტული მასალებისა და დაფქვილი თიხის წარმოება. 

რეგიონში მცირე მოცულობით იწარმოება საექსპორტო პროდუქცია. გურიიდან 

ექსპორტზე შედარებით დიდი რაოდენობით გადის ციტრუსი (ძირითადად, უკრაინაში, 

აზერბაიჯანსა და სომხეთში) და თხილი (ძირითადად, ჩეხეთში, გერმანიასა და ერაყში). 

ექსპორტზე გადის ასევე მინერალური წყალი „ნაბეღლავი“. ექსპორტისთვის არის 

განკუთვნილი 25 ჰა-ზე გაშენებული კივის და 30 ჰა-ზე გაშენებული მოცვის პლანტაციის 

პროდუქციაც.  

რეგიონის აქტივებისა და რესურსების გათვალისწინებით, გურიას მრეწველობის 

სექტორის განვითარების პოტენციალი აქვს. აქტივებისა და რესურსების ეფექტიანად 

გამოყენება, ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების სტიმულირებაზე მიმართული 
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ძალისხმევა, ხარისხზე და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების მაქსიმალური 

წახალისება, ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სისტემური ზრუნვა, 

კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, კაპიტალის ალტერნატიული ბაზრების მოძიება 

და ჩამოყალიბება და ზოგადად, სხვადასხვა ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორის 

სათანადო გამოყენება მრეწველობის სექტორის განვითარებაში გადამწყვეტ როლს 

შეასრულებს. 

 

4.5.3.4 სოფლის მეურნეობა 

სოფლის მეურნეობას გურიის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და 

რეგიონში წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაში მისი წილი 26,4%-ია.  

სოფლის მეურნეობა არ არის სათანადოდ მოდერნიზებული და ძირითადად, 

ნატურალური მეურნეობის ნიშნებს ატარებს. მეტწილად, იგი ორიენტირებულია არა 

სარეალიზაციო პროდუქციის წარმოებაზე, არამედ კომლის სასურსათო მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებაზე. მნიშვნელოვანი დისპროპორცია შეინიშნება დასაქმებულთა 

რაოდენობასა და პროდუქციის მოცულობას შორის. სოფლის მეურნეობაში 

თვითდასაქმების მაღალი მაჩვენებელი და სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის დაბალი 

დონე, რეგიონში სიღარიბის ზრდის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს. აქედან 

გამომდინარე, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია და აგროწარმოების განვითარება, 

რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტულ ამოცანად განხილება. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსი. გურიაში სახნავი ფართობების უდიდესი ნაწილი 

კოლხეთის დაბლობზე მდებარეობს. გურიის რეგიონი მცირემიწიანია. გარდა ამისა, 

რელიეფისა და სხვა ფაქტორების გამო, იგი გამოირჩევა ფართობების ფრაგმენტაციით, რაც 

ძალზე ართულებს მეურნეობების გამსხვილებას. გურიის ნიადაგები და კლიმატი იძლევა 

ისეთი კულტურების განვითარების საშუალებას, რომელთა განვითარება საქართველოს 

სხვა რეგიონებისთვის, სამეგრელოს გარდა, ნაკლებად შესაძლებელია.  

გურიის კლიმატური და ნიადაგობრივი პირობები იძლევა მემცენარეობის ისეთი დარგების 

განვითარების შესაძლებლობას, როგორიცაა მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, კენკროვანი 

კულტურების (მ.შ. ლურჯი მოცვის) წარმოება, აგრეთვე სხვადასხვა სუბტროპიკული 

ხილის წარმოება, როგორიცაა ხურმა, ზეთისხილი, პეკანი, ფეიჰოა, ავოკადო, მუშმალა და 

სხვ. მერქნიან-ტექნიკური კულტურებიდან ახლო წარსულში გავრცელებული იყო 

ბამბუკის, ტუნგის, დაფნისა და ევკალიპტის წარმოება 

რეგიონში ნათესი ფართობების მიხედვით ყველაზე მეტად სიმინდი, თხილი, ციტრუსი, 

ჩაი და ხილია გავრცელებული, რაც ამ კულტურების პრიორიტეტულ მნიშვნელობაზე 

მიუთითებს. თუმცა, რეგიონში სასურველია ასევე ახალი, პერსპექტიული მრავალწლიანი 

კულტურების დანერგვა. ერთწლიანი მარცვლეული კულტურებიდან სამივე 

მუნიციპალიტეტში წამყვანი ადგილი უჭირავს სიმინდს (აჯამეთის თეთრი), რომელზეც 

სახნავი ფართობების უდიდესი ნაწილი მოდის.  

მეცხოველეობა. რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტშია გავრცელებული მესაქონლეობა. 

ფერმერული ტიპის მეურნეობებში გავრცელებულია მომთაბარეობა, ხოლო გაზაფხულის 

ბოლოს საქონელს მთებში, ალპურ საძოვრებზე მიერეკებიან. თანდათანობით იკიდებს 

ფეხს ხელოვნური განაყოფიერების გამოყენება, რაც ფერმერებს საშუალებას მისცემს 

მნიშვნელოვნად გაზარდონ მესაქონლეობის  

მეცხოველეობით დაკავებული ფერმერებისთვის იონჯის თივის წარმოება საუკეთესო 

საშუალებაა პირუტყვის გამოსაკვებად. სამივე მუნიციპალიტეტშია გავრცელებული 
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მეღორეობა, რაც მოსახლეობისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. 

თუმცა, ბოლო წლებში, ხშირმა ეპიდემიურმა დაავადებებმა ღორის სულადობა 

მნიშვნელოვნად შეამცირა.  

ამჟამად, რეგიონში მოქმედებს რამდენიმე სათევზე მეურნეობა, სადაც ხორციელდება 

თევზისა და ქვირითის წარმოება. სამივე მუნიციპალიტეტში, ძირითადად კი - 

ოზურგეთში, გვხვდება მცირე ზომის სატბორე მეურნეობები, სადაც ხორციელდება 

კობრისა და კალმახის მოშენება. მეთევზეობის განვითარების თვალსაზრისით, რეგიონს 

კარგი პერსპექტივა აქვს. ბუნებრივი პირობები მეფუტკრეობის მნიშვნელოვნად 

გაფართოების შესაძლებლობას იძლევა.  

რეგიონში არსებული წვენების დამამზადებელი და საკონსერვო ქარხნები გაჩერებულია. 

უკიდურესად არის შემცირებული ჩაის წარმოებაც. ლანჩხუთისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტებში არის ფრინველის ხორცის მწარმოებელი რამდენიმე საწარმო, 

რომლებიც, ძირითადად, ადგილობრივ ბაზარზეა ორიენტირებული. მეცხოველეობის 

პროდუქციის გამართული თანამედროვე საწარმოები არ ფუნქციონირებს. რძისა და 

ხორცის პროდუქტების გადამუშავება ხორციელდება არსებულ გლეხურფერმერულ 

მეურნეობებში, ოჯახურ პირობებში. მიმღები პუნქტების ორგანიზებისა და ლოჯისტიკის 

მხრივ, რეგიონში არასახარბიელო მდგომარეობაა. ძველი ინფრასტრუქტურა 

განადგურებულია, ხოლო ახალი არ შექმნილა, რაც რეგიონის ფერმერთათვის დიდ 

პრობლემას წარმოადგენს. განსაკუთრებით ეს ეხება მალფუჭადი პროდუქციის - 

ციტრუსისა და სხვა სუბტროპიკული ხილის მწარმოებლებს. უკეთესი მდგომარეობაა 

თხილის კულტურასთან მიმართებით, რადგან რეგიონში არაერთი თხილის მიმღები 

პუნქტი ფუნქციონირებს. რეგიონში მოქმედებს სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი 

ორგანიზაციები, ასოციაცია/ კოოპერატივები, ფერმერული მეურნეობები. 

 

4.5.3.5 ტურიზმი 

ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები, შავიზღვისპირეთისა და მაღალმთიანეთის 

კურორტული ზონები, კულტურულ-ისტორიული ძეგლების სიმრავლე (შემოქმედის 

ეპარქიაში, რომელიც მთელ გურიას მოიცავს, 78 მოქმედი ტაძარი და ეკლესია-

მონასტერია), მინერალური წყლები და სხვა ბუნებრივი რესურსები ქმნის კარგ პირობებს 

რეგიონში სხვადასხვა სახის ტურიზმის (რეკრეაციული ტურიზმი, ეკოტურიზმი, 

აგროტურიზმი და სხვ.) განსავითარებლად. რეგიონის შავიზღვისპირა საზღვაო ზოლის 

სიგრძე 22 კმ-ია. რეგიონის შავიზღვისპირეთში განლაგებულია ცნობილი კურორტები - 

ურეკი, შეკვეთილი და გრიგოლეთი, ხოლო მაღალმთიან ალპურ ზონაში კურორტები - 

ბახმარო (2050 მ) და გომისმთა (2130 მ). რეგიონის ტერიტორიაზეა, ასევე, ორი 

ბალნეოლოგიური კურორტი - ნაბეღლავი და ნასაკირალი. უკანასკნელ წლებში, მკვეთრად 

იმატა სასტუმროების რაოდენობამ მხარის შავი ზღვის სანაპირო ზოლში. აღსანიშნავია, 

რომ კურორტ შეკვეთილთან მოქმედებს თანამედროვე ტიპის ბავშვთა გასართობი ცენტრი 

„გურია პარკი“, რომლითაც აქტიურად სარგებლობენ როგორც გურიის, ისე აჭარის 

კურორტების დამსვენებლები. კურორტთან მდებარეობს თანამედროვე ტიპის 

საკონცერტო დარბაზი (გეგმარებიტ ტერიტორიასთან ახლოს), რაც ასევე დადებითად 

აისახება რეგიონში ტურისტული ნაკადების შემოდინებაზე.  

მნიშვნელოვან ტურისტულ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს კოლხეთის ეროვნული 

პარკი. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობილია ინფრასტრუქტურა: ფრინველთა 

სათვალთვალო კოშკები, კეთილმოწყობილი ვიზიტორთა ცენტრი 4 ორადგილიანი 

ნომრით, 60 ადამიანზე გათვლილი საკონფერენციო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, საგამოფენო 
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დარბაზი და კაფეტერია. სანაპირო დიუნების და იმნათის ტორფნარის გასწვრივ 

შემუშავებულია ფეხით სავალი მარშრუტები, მაგრამ ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დათვალიერების საუკეთესო საშუალება ნავები და კატარღებია. ტბაში შესაძლებელია 

სპორტული თევზაობაც. პარკი ფრინველთა საბინადრო ადგილს წარმოადგენს და 

მასობრივი მიგრაციის პერიოდში მრავალ იშვიათ ფრინველზე დაკვირვებაა შესაძლებელი. 

არსებული გარემოებები ხელს უწყობს კოლხეთის ეროვნულ პარკში ეკოტურიზმის 

შემდგომ განვითარებას. ამჟამად, რეგიონში ტურიზმის პოტენციალის ჯეროვან 

გამოყენებასა და განვითარებას აფერხებს ისეთ ფაქტორთა ერთობლიობა, როგორიცაა 

ადგილობრივი კერძო კაპიტალის, დანაზოგებისა და ინვესტიციების დაბალი დონე, 

რეგიონში უცხოური ინვესტიციების შემოდინების დაბალი მაჩვენებელი, სუსტი საბაზო 

ინფრასტრუქტურა, რეგიონში კვების ობიექტების მოუწესრიგებლობა, ბუნებრივი 

რესურსების სამეურნეო ბრუნვაში ჩართვის მწირი პრაქტიკა და საკურორტო ზონების 

სეზონდამოკიდებულების მაღალი ხარისხი. 

მუნიციპალიტეტის კურორტები საშუალებას იძლევა ზამთარ-ზაფხულ უმასპინძლოს 

დამსვენებლებს საქართველოდან თუ საზღვარგარეთიდან, რაც ბიუჯეტის ზრდისა და 

მოსახლეობის დასაქმების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია. 
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5 ალტერნატივების განხილვა 

სგშ-ის კონტექსტში განხილული იქნება სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადების 

პროცესში დასმული გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით 

რეალისტური და განხორციელებადი ალტერნატივები. მეთოდოლოგიურად, 

ალტერნატივების განხილვა იწარმოებს სამ დონეზე. 

სტრატეგიულ დონეზე კუმულატიურად გაანალიზდება სივრცითი დაგეგმვის 

კონტექსტში სხვადასხვა დარგების კლასტერული რანჟირება და ურთიერთმიმართება 

სათანადო შეწონვითი ფაქტორებით დარგობრივი ფენების ზედდების გამოყენებით. 

გარემოსდაცვითი, გეგმარებით, ადგილმდებარეობის შერჩევის და სხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებით გაანალიზდება, აგრეთვე, სტრატეგიული დოკუმენტების ფარგლებში 

შემოთავაზებული სხვადასხვა გეგმარებითი და დარგობრივი ალტერნატივები. 

განიხილება, ასევე, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული საქმიანობების ალტერნატივები. 

დაბოლოს, კონცეფციის პროექტი ვარიანტულ (ალტერნატიულ) დაპროექტებას უჭერს 

მხარს, ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, მათ შორის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანიზაციებისა და მოსახლეობის მიერ შეთავაზებული 

წინადადებების გათვალისწინებით. 

 

5.1 სტრატეგიული ალტერნატივები 

სტრატეგიული ალტერნატივების სივრცითი ანალიზი კლასტერული რანჟირებით იქნება 

შესრულებული შემდეგი დარგობრივი ინდიკატორებისთვის: 

 გარემოს ხარისხი; 

 ცხოვრების დონე; 

 საინჟინრო-ტექნიკური ინფრასტრუქტურა; 

 ტურისტული მიმზიდველობა; 

 კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა; 

 ჰიდროლოგიური (წყალდიდობა, წყალმოვარდნა) და გეოლოგიური საფრთხეები; 

 განაშენიანების სიმჭიდროვე; 

 სხვა შესაძლო დარგობრივი ინდიკატორ(ებ)ი. 

თითოეული დარგობრივი ინდიკატორი, შესაძლებლობისა და საჭიროებისამებრ, 

განისაზღვრება უშუალოდ, ან ქვედარგების პარამეტრების გასაშუალოებით, სათანადო 

შეწონვით. ინდიკატორების მისაღებად გამოყენებული იქნება დარგობრივი სივრცული 

მონაცემების (თუკი არსებობს) ან სივრცული ექსპერტული შეფასების საფუძველზე. 

მაგალითისთვის, ურბანული გარემოს ხარისხის მდგომარეობა შემდეგი ქვეინდიკატორი 

ხარისხობრივი მაჩვენებლებით შეიძლება განისაზღვროს: გამწვანება, ხმაური, განიავება, 

სიცხე, ზედმეტი განათება, ჰაერის ხარისხი, განაშენიანების ინტენსიობა. 

ინდიკატორული შეფასების რანჟირება დარგებისთვის იწარმოებს შემდეგი მატრიცით: 

+2 ძალიან მაღალი +2 

+1 მაღალი +1 

0 საშუალო 0 

-1 დაბალი -1 

-2 ძალიან დაბალი -2 
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სივრცითი მონაცემების გენერირება გეგმარებითი არეალებისთვის იწარმოებს საგზაო 

ქსელით შეკრული ბადით გამოყოფილი პოლიგონების საფუძველზე, ან სხვა ნებისმიერი 

სივრცითი ერთეულით, კონკრეტული დარგობრივი ინდიკატორისთვის არსებული, ან 

ექსპერტულად შეფასებული მონაცემების ხასიათიდან გამომდინარე. 

დარგობრივი მონაცემებით ინტეგრალური ინდიკატორის მისაღებად ალტერნატივების 

ანალიზი იწარმოებს გასაშუალოების (არითმეტიკული ან გეომეტრიული) და შეწონვის 

კოეფიციენტების ვარირების საფუძველზე. დარგობრივი წონების ალტერნატიული 

მნიშვნელობები ექსპერტული შეფასების და დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებების 

და ინტეგრალური შედეგების საფუძველზე იქნება შეჯერებული („დელფის“ მეთოდი). 

 

5.2 გეგმარების ალტერნატივები 

გეგმარების ალტერნატივები გაანალიზდება როგორც გენერალური გეგმისთვის, ისე 

კონკრეტული არეალების განაშენიანების დეტალური გეგმებისთვის. გეგმარებით ჯგუფის 

მიერ შემოთავაზებულ ალტერნატივებთან ერთად, თითოეულ შემთხვევაში განხილული 

იქნება ნულოვანი ალტერნატივა (გეგმარების გარეშე). 

თითოეული განხილული ალტერნატივის სხვადასხვა გარემოსდაცვით პარამეტრებზე 

ზემოქმედების ხარისხობრივი ანალიზი განხორციელდება ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის 

ფორმატით (იხ. ცხრილი 13): 

ცხრილი 13 გეგმარებითი ალტერნატივების შედარება   

     ალტერნატივები 
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გეოლოგია, ნიადაგები, მიწის გამოყენება     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     

- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

წყლის რესურსები     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     

- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

ჰაერის ხარისხი     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     

- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

ნარჩენების გენერირება     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     

- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

ადამიანის ჯანმრთელობა     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     
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- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

სოციო-ეკონომიკური     

- ზემოქმედების ფაქტორი 1     

- ზემოქმედების ფაქტორი 2     

- ზემოქმედების ფაქტორი ...     

შენიშვნა: რანჟირების დონეებია ძლიერი უარყოფითი ზემოქმედება (-2), უარყოფითი ზემოქმედება 
(-1), ზემოქმედება ცვლილების გარეშე (0), დადებითი ზემოქმედება (+1), ძლიერი დადებითი 
ზემოქმედება (+2)კონკრეტული საქმიანობების ალტერნატივები 

ალტერნატივების რანჟირების ანალოგიური მიდგომები იქნება გამოყენებული 

კონკრეტული მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე საქმიანობებისთვის, როგორებიცაა, 

მაგალითად, მისასვლელი გზების (მაგ. იხ. ცხრილი 14). 

ცხრილი 14 კონკრეტული საქმიანობების ალტერნატივების შედარება 

ალტერნატივები 
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მიწათსარგებლობის ფართობის ზრდა    

ნიადაგის შეშფოთება    

გრუნტის წყლის ხარისხი    

ზედაპირული წყლის ხარისხი    

წყლის ბინადარნი    

ველური სამყარო    

ნარჩენების გენერირება    

ადამიანის ჯანმრთელობა    

სოციო-კულტურული ასპექტები    

სხვა გამოვლენილი ფაქტორ(ებ)ი ...    

შენიშვნა: რანჟირების დონეებია ძლიერი უარყოფითი ზემოქმედება (-2), უარყოფითი ზემოქმედება 
(-1), ზემოქმედება ცვლილების გარეშე (0), დადებითი ზემოქმედება (+1), ძლიერი დადებითი 
ზემოქმედება (+2).  
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6 გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების ფაქტორები 

პროექტის ფარგლებში შემოთავაზებული კონცეფციის განხორციელებისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს აქ არსებული ბუნებრივი და სოციალური გარემოს 

სპეციფიკა. ყურადღება უნდა გამახვილდეს სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე. 

შემოთავაზებული ვარიანტი უნდა განხორციელდეს ჩატარებული კვლევების დეტალური 

ანალიზის, სამომავლოდ მოსალოდნელი ზემოქმედებების სახეებისა და მასშტაბების 

გათვალისწინებით.  

პროექტით გათვალისწინებულმა საქმიანობებმა გარემოს კომპონენტებზე შესაძლოა 

იქონიოს როგორც პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ზემოქმედება. მოსალოდნელი 

ზემოქმედება შესაძლოა იყოს დადებითიც და უარყოფითიც. აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ, 

უარყოფითი ზემოქმედება არ იქნება ხანგრძლივი, რადგან ის დამოკიდებულია პროექტით 

გათვალისწინებული კონცეფციის განხორციელების სპეციფიკაზე.  

კონცეფციით გათვალისწინებული საქმიანობების განხორციელებით გამოწვეული 

ზემოქმედების სახეები და ზემოქმედების მიმღები რეცეპტორები შეიძლება იყოს: 

შესაძლო ზემოქმედების სახეები შესაძლო რეცეპტორები 

 გაფრქვევები(მავნე ნივთიერებები);  ატმოსფერული ჰაერი; 

 ხმაური და ვიბრაცია;  ზედაპირული წყლები; 

 ჩამდინარე წყლები;  მიწისქვეშა წყლები; 

 ნარჩენები;  ბიოლოგიური გარემო; 

 ავარიული დაღვრები;  ნიადაგი/გრუნტი; 

  სატრანსპორტო ნაკადები; 

  სოციალური გარემო(მოსახლეობა, 

სამუშაოებზე დასაქმებული 

პერსონალი); 

 

6.1 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები და ხმაურის გავრცელება 

გეგმარებით ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროები არ გვხვდება. დაბინძურების მობილურ წყაროს წარმოადგენს ავტოტრანსპორტი 

(მთავარ გზასთან სიახლოვე, შიდასაუბნო გზების არსებობა). 

შემოთავაზებული განვითარების ხედვების განხორციელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების და ხმაურის გავრცელება. გამომდინარე იქიდან, რომ 

საჭირო იქნება სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტექნიკა და სხვ. 

მშენებლობის პერიოდში პირდაპირი უარყოფითი ზემოქმედებაა მოსალოდნელი 

ატმოსფერულ ჰაერზე, რაც გამოიხატება ატმოსფერული ჰაერის ხმაურით, ვიბრაციით, 

მტვრით და სხვა მავნე ნივთიერებებით დაბინძურებით. თუმცა, ზემოქმედება იქნება 

დროებითი და ლოკალური. ამასთან, სამშენებლო სამუშაოების სწორად დაგეგმვასა და 

წარმართვაზე პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისი მშენებლი კომპანია. 

შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მოსახლეობის ხმაურით შეწუხებასაც, თუმცა სამუშაოების 

სწორად დაგეგმვა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (საჭიროების 

შემთხვევაში) შეამცირებს ხმაურით გამოწვეულ ზემოქმედებას, ამასთან იქნება დროებითი.  
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გარემოსდაცვითი ნორმებისა და სტანდარტების, ასევე საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, მოსალოდნელი 

ზემოქმედება შესაძლოა შეფასდეს, როგორც - დაბალი ზემქომედება. 

 

6.2 ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურების რისკები 

შემოთავაზებული ხედვების განხორციელებისას, გეგმარებით ტერიტოტრიაზე არსებულ 

ნიადაგურ საფარზე, მოსალოდნელია პირდაპირი უარყოფითი ზემოქმედება. კონცეფციით 

დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელებისათვის საჭირო იქნება ნიადაგის საფარის 

მოხსნის სამუშაოების ჩატარება. 

ახალი საცხოვრებელი სახლების და კოტეჯების განთავსებისთვის განკუთვნილ 

ტერიტორიაზე მოსალოდნელი იქნება ნიადაგზე/გრუნტზე პირდაპირი ზემოქმედება. 

შერჩეულ ტერიტორიებზე წარმოდგენილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ფართობისა და 

მოცულობის შეფასება მოხდება შემდგომ ეტაპზე. 

მიწის სამუშაოებთან იქნება დაკავშირებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობისა 

და მოწესრიგების სამუშაოები.  

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 

მუხლით და „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და 

რეკულტივაციის შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული 

მოთხოვნების შესრულება.  

შემოთავაზებული ხედვების განხორციელების ეტაპზე სამუშაო უბნებზე/ტერიტორიებზე 

არ მოხდება ზეთებისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა ან დიდი რაოდენობით 

დასაწყობება. საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოების განხორციელების ადგილზე მოხდება 

მცირე რაოდენობით შემოტანა/დასაწყობება შესაბამისი გარემოსდაცვითი წესებისა და 

ნორმების დაცვით. 

გარემოსდაცვით სტანდარტების და ნორმების გათვალისიწინებით, ნიადაგისა და 

გრუნტის დაბინძურების ალბათობა ნაკლებია და დაბინძურების რისკები - საშუალო ან 

დაბალი.  

 

6.3 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები 

რეკრეაციული ზონის მოწყობისას დაცული უნდა იყოს სანიტარული დაცვის ზონები, 

უნდა მოხდეს გარემოსდაცვითი საკითხების გათვალისწინება და სამშენებლო სამუშაოები 

უნდა წარიმართოს მაქსიმალური სიფრთხილით. 

მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია სანაპიროს დაბინძურება სხვადასხვა 

დამბინძურებლებით (არასწორად წარმოებული სამუშაოები, წარმოქმნილი ნარჩენების 

არასათანადო მართვა), რაც ზღვის წყლის ხარისხზე უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს. 

მოსალოდნელია ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე პირდაპირი უარყოფითი 

ზემოქმედება განსაკუთრებით, იმ მონაკვეთებში სადაც საპროექტო ტერიტორია 

სიახლოვეს იქნება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ობიექტებთან.  
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კანალიზაციის ქსელში ჩართული იქნება თითქმის ყველა შენობა-ნაგებობა.  

ახალი შენობების მშენებლობით განსაზღვრულმა სამუშაოებმა შესაძლოა უარყოფითი 

ზეგავლენა იქონიოს მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე.  

სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისას წარმოქმნილი ჩამდინარე 

წყლების მართვა (არსებობის შემთხვევაში) უნდა მოხდეს გარემოსდაცვითი სტანდარტების 

და ნორმების გათვალისწინებით.  

სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოების გარემოსდაცვითი ნორმების გათვალისწინებით 

ჩატარების შემთხვევაში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი 

მინიმალურია. 

 

6.4 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

დაგეგმილმა სამუშაოებმა ბიოლოგიურ გარემოზე როგორც პირდაპირი, ასევე 

არაპირდაპირ ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს. შერჩეულ საპროექტო დერეფანში 

მცენარეულ საფარზე მოსალოდნელი იქნება პირდაპირი ზემოქმედება, გარკვეულ 

მონაკვეთებში საჭირო გახდება მცენარეული საფარის მოხსნის სამუშაოების წარმოება. 

არაპირდაპირი ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება ატმოსფეროს, ზედაპირულ და 

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებასთან, თმცა აღსანიშნავია რომ ზემოქმედება იქნება 

დროებითი და მხოლოდ მშენებლობის პერიოდს მოიცავს. 

საპროექტო ტერიტორია არ ხვდება კოლხეთის დაბლობზე არსებულ ფრინველთა 

მნიშვნელოვან ადგილების ტერიტორიებზე, იგი საკმაოდ დიდი მანძილებით არის 

დაშორებული მათგან.  „Kolkheti” SPA 17 და IBA (GE004)- დან დაშორებულია ≈11.5 კმ-ით, 

ხოლო „Batumi“ IBA (GE014)-დან  ≈14 კმ-ით. 

საპროექტო  არეალში არ ვხვდებით რაიმე დაცულ ტერიტორიას იქნება ეს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი თუ საერთაშორისო კონვენციებით გათვალისწინებული. 

ფლორა და ბუნებრივი ლანდშაფტები კურორტის განთავსების რაიონში. 

საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეულობაში ჭარბობს ინტროდუცირებული, მათ 

შორის ინვაზიური სახეობები, შესაბამისად, ტერიტორიის საკონსერვაციო ღირებულება არ 

არის მნიშვნელოვანი. 

 სავეგეტაციო პერიოდიდან გამომდინარე, საკვლევ ტერიტორიაზე ბალახოვან 

მცენარეთა სახეობრივი მრავალფეროვნება სრულყოფილად არ იყო 

წარმოდგენილი. 

 საპროექტო არეალში არ გვხვდება დაცული ჰაბიტატები, ასევე არ დაფიქსირებულა 

წითელი ნუსხის სახეობები. 

 ტერიტორიაზე გვხვდება რამდენიმე ინტროდუცირებული, მათ შორის ინვაზიური 

სახეობა. 

 სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ, ზემოქმედებაგანცდილ ტერიტორიაზე 

მოსალოდნელია ინვაზიური სახეობების პოპულაციების ექსპანსია. 

 ტერიტორია მცირე კონსერვაციული ღირებულებისაა. 

საპროექტო ტერიტორიას ყველა მხრიდან ესაზღვრება ნაძვნარი, წიწვოვანი ხე-ნარგავები, 

რომელიც ტყის იმიტაციას იძლევა და ხე-ნარგავებისგან თავისუფალ არეალში 
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განთავსებული შენობები ბუნებრივად ერწყმის გარემოს, რაც ჯანსაღი ხეების 

დაჯგუფებითა და მწვანე კუნძულების შექმნით “DOT TO DOT”1 თამაშის ინსპირაციით 

მიიღება, პროექტის კონცეფცია ითვალისწინებს, როგორც არსებული ჯანსაღი ხეების 

ტერიტორიაზე სრულად შენარჩუნებას, ისე ახალი ხე-ნარგავების დარგვას და 

კონცენტრირებული სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობას, ტყე-პარკების, სხვადასხვა 

სპორტულ-სანახაობრივი, თუ დასასვენებელი სივრცეების დაგეგმარებას. 

ჯანსაღი ხეების დაჯგუფება და მწვანე კუნძულების შექმნა უნდა გახნორციელდეს 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი წესებისა და ნორმების დაცვით. 

გარემოსდაცვით ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისიწინებით, უარყოფითი 

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე იქნება დაბალი. 

დადებით ზემოქმედებად შეიძლება განიხილოს არსებული სიტუაციის 

გამოსწორება/გაჯანსაღება და გამწვანების ხელშეწყობა. 

 

6.5 ნარჩენები  

კურორტის და მისი მიმდებარე დასახლებული პუნქტების სანიტარიული დასუფთავების 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, შექმნილია დასუფთავების სამსახური, რომელიც 

უზრუნველყოფილია საჭირო რაოდენობით ტექნიკით და საშტატო ერთეულებით. 

აღნიშნული სამსახურის მიერ ბოლო პერიოდში მოსახლეობიდან სისტემატურად ხდება 

ნარჩენების გატანა. ნარჩენების განთავსება ხდება სოფ. წვერმაღალას მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მოწყობილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. 

საპროექტო ტერიტორიას ემსახურება შპს „სანდასუფთავება“. ტერიტორიაზე 

განთავსებულია ურნები მუნიციპალური ნარჩენებისთვის. 

ტერიტორიაზე ძირითადად წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო (ქაღალდი, მუყაო, 

პლასტმასი, პოლიეთილენი და სხვ.) და სამშენებლო ინერტული ნარჩენები (დაგეგმილი 

სამშენებლო სამუშაოების გამო). მთლიან ტერიტორიაზე ვხვდებით წერტილოვან 

დაბინძურებას, რაც ძირითადად გამოიხატება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

ტერიტორიაზე მიმოფანტვით. 

მშენებლობის შედეგად დაგროვილი ინერტული ნარჩენების განთავსება მოხდება 

შესაბამის ნაგავსაყრელზე. ნარჩენების მართვის კოდექსის 21-ე მუხლის 51 პუნქტის 

შესაბამისად, ინერტული ნარჩენები, რომლებიც გამოსადეგია ამოვსების ოპერაციებისთვის 

ან მშენებლობის მიზნებისთვის, შესაძლებელია არ განთავსდეს ნაგავსაყრელზე, თუ ისინი, 

სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოსთან შეთანხმებით, ამოვსებითი 

ოპერაციებისთვის ან პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის მიზნებისთვის იქნება 

გამოყენებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენები 

შესაძლოა გამოყენებული იყოს ტერიტორიის მოსწორებისთვის და სხვა.  

ტერიტორიაზე სახიფათო ნარჩენები არ გვხვდება. 

საპროექტო ტერიტორიაზე: 

• საჭიროა ტერიტორიის მოწესრიგება და ნარჩენებისაგან გასუფთავება; 
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• საჭიროა ტერიტორიაზე გამოიყოს ინერტული ნარჩენების განთავსებისათვის 

ცალკე ტერიტორია; 

• საჭიროა სახიფათო ნარჩენის წარმოქმნის შემთხვევაში მისი მართვა მოხდეს 

შესაბამისი ლიცენზირებული კომპანიის მიერ. 

სამუშაოების პერიოდში წარმოქმნილი ყველა სახის ნარჩენის მართვა უნდა 

განხორციელდეს ნარჩენების მართვის კოდექსისა და მისგან გამომდინარე ტექნიკური 

რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად.  

წარმოქმნილი ნებისმიერი ნარჩენის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად 

მართვისას და საჭიროების შემთხვევაში, შემარბილებელი ღნისძიებების განხორიცელების 

შედეგად, ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის. 

 

6.6 ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე  

შემოთავაზებული ხედვის განხორციელებისას არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი 

აღმოჩენის ფაქტების გამოვლინება ნაკლებად სავარაუდოა.  

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიისტერიტორია გაჯერებულია 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით. 1883 წლიდან მოყოლებული დღემდე ბევრი 

არქეოლოგიური შესწავლა განხორციელდა, გამოვლინდა მოძრავი და უძრავი 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. 

გამოვლენილი გვიანბრინჯაო-ადრერკინის სამაროვანები, ასევე გვიანბრინჯაო და 

შუასაუკუნეების ხანის არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებენ, რომ ამ ტერიტორიებზე 

განვითარებული იყო დიუნური ნასახლარები. 

უშუალოდ საპროექტო ტერიტორიასთან ახლოს მდებარეობს ორი კულტურული ძეგლი; 

ტორფქვეშა ნამოსახლარის ნაშთი, რომელიც ტერიტორიის აღმოსავლეთით, საკონცერტო 

დარბაზ „ბლექ სი არენა“-სთან არის განთავსებული და დიონური ქვიშაზვინულები, 

რომელიც საპროექტო ტერიტორიის დასავლეთით რამდენიმე ათეულ მეტრში 

მდებარეობს. 

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათის უნდა შეირჩეს ოპტიმალური ვარიანტი და 

წარიმართოს სიფრთხილის ზომების დაცვით. მიუხედავად აღნიშნულისა, საქმიანობის 

განმახორციელებლი კომპანია ვალდებულია, მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური 

ძეგლის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები და 

აცნობოს ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილ სამსახურს. შესაბამისი სამსახურის მიერ 

მოხდება არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის შეფასება და მიღებული იქნება 

გადაწყვეტილება სამუშაოს გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე. 

 

6.7 ზემოქმედება სოციალურ გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და 

უსაფრთხოებაზე 

დაგეგმილი ხედვებით გათვალსიწინებული სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას 

აუცილებელი იქნება მშენებელი კომპანიის მიერ სამუშაო უბნებზე შრომის დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერის დანიშვნა.  
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სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისას ადამიანთა უსაფრთხოება 

რეგლამენტირებული უნდა იყოს შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და 

წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და წესებით. დაწესებული რეგლამენტის 

დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და დანადგარების არასწორი 

მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის 

შემთხვევაში, შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი 

ზემოქმედება, საკმაოდ მძიმე სახიფათო შედეგებით.  

სამუშაოების განხორციელებისას ადამიანთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

ნორმებისა და წესების გათვალსიწინება/დაცვის შემთხვევაში, ადამიანების 

ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება პირდაპირი სახით 

მოსალოდნელი არ იქნება. 

საპროექტო ტერიტორიის განვითარების მთავარი ხედვა ეფუძნება მის 

ადგილმდებარეობას, სანაპირო ზოლზე პირდაპირ გადაშლილ ხედებს, ეკოლოგიურ 

გარემოს, უკვე არსებულ ნაძვნარსა და სხვა მიმდებარედ არსებულ ცენტრებთან კავშირს, 

რომლებიცაა საკონცერტო დარბაზი (ბლექ სი არენა), დენროლოგიური პარკი, მუსიკოსთა 

პარკი თუ სხვ. რაც როგორც ახალი ტურისტული ცენტრის განვითარებას, ასევე 

ადგილობრივი დამსვენებლებისთვის ახალ და საინტერესო დასვენების შესაძლებლობას 

შექმნის, ხელს შეუწყობს მსგავსი ფუნქციის განვითარებასა და მიმდებარე ტერიტორიების 

სხვადასხვა ფუნქციით დატვირთვას, რის ნაკლებობასაც განიცდის წარმოდგენილი 

საკვლევი არეალი, ხოლო გეგმის მიხედვით განვითარების შემთხვევაში ის შეიძლება 

გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაინტერესებისა და მიზიდულობის ცენტრი. 

ამასთან, შეიქმნება ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო, რაც არსებულ გარემოსდაცვით და 

სოციალურ პირობებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. 

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ საპროექტო კონცეფციის განხორციელების შემთხვევაში 

შეიქმნება დროებითი სამუშაო ადგილები, სადაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანი 

დასაქმდება, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობა. სამუშაო ადგილების შექმნა 

გააუმჯობესებს დასაქმებულთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

 

6.8 ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ნატანებში, საცხოვრებელი უბნის 

განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების 

განხორცილების პროცესში გარემოზე ტრანსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა.  
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7 სტრატეგიული დოკუმენტის სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტთან მიმართება 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის №117/ო 

ბრძანების მიხედვით (ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე საცხოვრებელი 

კომპლექსის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების, ინიცირების და დავალების 

გაცემის თაობაზე): საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს 2021 წლის 13 აპრილს და 21 აპრილს №2238/01; №2402/01 განცხადებების და 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოთხოვნილ იქნა ურეკი-შეკვეთილის 

სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი: 26.01.45.685; 26.01.45.309; 26.01.42.355; 26.01.45.334; 26.01.45.219; 

26.01.45.218; 26.01.45.223; 26.01.45.734; 26.01.45.031; 26.01.45.696; 26.01.45.697; 26.01.45.406; 

26.01.45.743; 26.01.45.471; 26.01.45.470; 26.01.45.333; 26.01.42.435; 26.01.45.374; 26.01.45.375; 

26.01.45.316; 26.01.45.236; 26.01.45.036; 26.01.45.035; 26.01.45.481; 26.01.45.441 და საპროექტო 

არეალში შემავალი დაურეგისტრირებელი ტერიტორია) განაშენიანების დეტალური 

გეგმის შემუშავების შესაძლებლობის განხილვა და შესაბამისი დავალების გაცემა. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 

გამოიკვლია არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებები და დაადგინა, რომ 

განმცხადებლის დაინტერესებაში არსებული ტერიტორია ხვდება ურეკი-შეკვეთილი 

სარეკრეაციო ტერიტორიის საზღვრებში, მეტწილად გაუნაშენიანებელ ტერიტორიაზე. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №590 დადგენილებით დამტკიცებული 

,,ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების 

დამტკიცების თაობაზე“ შესაბამისად, გეგმარებითი ერთეული ხვდება გამწვანებულ 

ტერიტორიაზე(გტ). 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ დაგეგმვის ამოცანას წარმოადგენს 

საპროექტო ტერიტორიის საცხოვრებელი კომპლექსის ფუნქციით განვითარება 

ფუნქციური ზონის ცვლილების შესაძლებლობით. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამინისტროს მიზანშეწონილად მიაჩნია, 

გეგმარებით ერთეულზე სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების 

დეტალური გეგმის დამუშავება, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 47-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის, „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილებით 

დამტკიცებული სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების 

წესის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის 

საფუძველზე და „ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი 

გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №590 

დადგენილების გათვალისწინებით. 
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8 ზოგადი ინფორმაცია სგშ-ის პროცესში ჩასატარებელი საბაზისო კვლევების 

შესახებ 

სგშ-ს ანგარიშის მომზადების საჭიროების შემთხვევაში, გარემოზე და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეფასებისთვის შესაძლოა საჭირო 

გახდეს სხვადასხვა ტიპის საბაზისო კვლევების განხორციელება, კვლევების საშუალებით 

გამოვლინდება მაღალსენსიტიური რეცეპტორები. საბაზისო კვლევების განხორციელება 

საშუალებას მოგვცემს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესში ზუსტად 

განვსაზღვროთ გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო მავნე ზემოქმედების 

მასშტაბები და ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები. 

ცხრილი 15 ხედვები, რომელთა განხორციელება შესაძლოა დაკავშირებულ იქნას საბაზისო 
კვლევებთან. 

ხედვა ჩასატარებელი საბაზისო კვლევები 

სარეკრეაციო ტერიტორიის მოწყობა 

(კოტეჯები და სხვ.) 

 

 გეოდინამიური პროცესების შესწავლა 

 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა 

 ნიადაგის ხარისხის კვლევა (ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის კვლევა (საჭიროების 

შემთხვევაში))

ბიომრავალფეროვნება -ხე-

მცენარეები 

 ბიოლოგიური გარემოს კვლევა; 

და სხვ. - 

 

9 შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილებისა და 

კომპენსირებისათვის საჭირო ღონისძიებები 

პროექტის მომდევნო ეტაპზე, როდესაც დამტკიცდება შემოთავაზებული ხედვის 

ვარიანტები, შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით, საჭირო 

იქნება დამატებითი კვლევების ჩატარება. ჩატარებული კვლევები საშუალებას მოგვცემს 

სწორად განისაზღვროს მაღალსენსიტიური რეცეპტორები და შემუშავდეს სათანადო 

შემარბილებელი ღონისძიებები. შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავებისა და 

განხორციელებისათვის საჭირო იქნება როგორც ინსტრუმენტალური ასევე 

ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება, რაც საბოლოოდ მნიშვნელოვნად შეამცირებს 

მოსალოდნელი ზემოქმედების ხარისხს შემდეგი რეცეპტორებისთვის: 

 ატმოსფერული ჰაერი; 

 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

 ნიადაგი; 

 ბიოლოგიური გარემო; 

 კულტურული და არქეოლოგიური მემკვიდრეობის ძეგლები; 

 სოციალური გარემო. 
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10 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის სავარაუდო შინაარსი 

ქვემოთ წარმოდგენილია სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის 

სავარაუდო შინაარსი 

 

1. შესავალი 

2. ინფორმაცია დამგეგმავი და უფლებამოსილი ორგანოების შესახებ 

3. ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი 

4. პროექტის განხორციელების ფიზიკური და სოციალურ-ეკონომიკური გარემო 

4.1. პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობა 

4.2. ფიზიკური გარემო 

4.3 სოციალურ ეკონომიკური გარემო  

5 პროექტით გათვალისწინებული ხედვა 

6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

6.1 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

6.2 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება 

6.3 ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურება 

6.4 ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება 

6.5 ნარჩენებით დაბინძურება 

6.6 კულტურული მემკვიდრეობის და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება 

6.7 ზემოქმედება სოციალურ გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 

7. გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედების შემცირებისა და 

თავიდან აცილების გზების განსაზღვრა 

8. ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა 

9. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

10. ინფორმაცია სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ 

წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შესახებ 

11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

12 დანართები 
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დანართი I საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
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დანართი II მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და ხარისხობრივი 

შეფასება 

 
 

ს/კ 01025015751  მის. თბილისი, ღრმაღელის მიმდებარე ტერიტორია, ბ ბლოკი,   

ელ. ფოსტა: shalvaaptsiauri12@gmail.com    ტ.  568 58 44 58 

№45                                                                                                               14  თებერვალი  

2021 წ. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა  

 

მწვანე  ნარგავების  სახეობრივი მდგომარეობისა 

და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ 

  

ა/წლის 12-14 თებერვალს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატანების 

(შეკვეთილი) (საკადასტრო კოდები: 26.01.45.334; 26.01.42.355; 26.01.45.309; 26.01.45.316; 

26.01.45.223; 26.01.45.218; 26.01.45.219; 26.01.45.222; 26.01.45.236; 26.01.45.036; 26.01.45.035; 

26.01.45.441; 26.01.45.481; 26.01.45.470; 26.01.45.696; 26.01.45.741; 26.01.45.743; 26.01.45.406; 

26.01.45.697; 26.01.45.375; 26.01.45.374; 26.01.42.435; 26.01.45.333;26.01.45.734;) არსებულ 

ტერიტორიაზე ამხანაგობა „შეკვეთილი 2019“-ის (თავმჯდომარე თეიმურაზ 

ცერცვაძე (პ/ნ 01030023455)) მომართვის  (შპს "არტსტუდიო-პროექტი"-ს (ს/ნ 

204489393) ჩართულობით)) საფუძველზე მეტყევე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი 

სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავების 

ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო 

ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს 

ხე-მცენარეები. 

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე  

გაზომვით და “პი“-ზე  ანუ 3,14-ზე გაყოფით. 

ტერიტორიაზე განლაგებულია 475 ძირი ნარგავი. ამათგან  312 ძირი წიწვოვანია, 

ხოლო 163 ძირი ფოთლოვანი. ამათგან ხილ-კენკროვანია 5 ნარგავი. 

ტერიტორიაზეა 39 ძირი ხმობადი, 22 ძირი ზეხმელი, 2 ძირი დაზიანებული და 

ტოტებ-გამხმარი, 19 ძირი ხმობადი და ტოტებ-გამხმარი, 31 ძირი დაზიანებული 
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ენტო-ფიტო მავნებლებით, 3 ძირკვია, 8 ძირი ფესვის ყელის სიდამპლით 

დაზიანებულია, 3 ძირი გადატეხილია, 2 ძირი ქარტეხილია, 2 ძირი ქერქ-

დამპალია, ხოლო 12 ძირი სხვადასხვა ფიზიკური დაზიანები მქონე.   

მთლიანობაში ტერიტორიაზე არსებული ნარგავებიდან დაზიანებული და 

ტერიტორიიდან სასწრაფოდ გასატანია 111 ძირი ნარგავი, რადგან ისინი ქმნიან 

საფრთხეს სხვა ჯანსაღი ნარგავების დაზიანებისა და დაავადებისა უახლოეს 

მომავალში. ასევე ყურადსაღებია ხმობადი ნარგავების დაცვისა და მოვლის 

საქმიანობა, რადგან ისინიც პოტენციურად საფრთხის ქვეშ არიან, რომ დაზიანდნენ 

და დაავადნენ უფრო სწრაფად. მთლიანიბაში ტერიტორიაზე არსებული 

ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა იმდენად სავალალოა, რომ მათი უმეტესობა 

მკურანალობას აღარ ექვემდებარება. 

ტერიტორიაზე ჯერ-ჯერობით სრულად ჯანსაღი ნარგავებია 307 ძირი. 

დამკვეთი ხილკენკროვან მწვანე ნარგავებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ, 

მოჭრის ზეხმელ, ხმობად და ამორტიზებულ ნარგავებს, დანარჩენებს ტოვებს 

ადგილზე. 

ცხრილში მოცემულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატანების 

(შეკვეთილი) (საკადასტრო კოდები: 26.01.45.334; 26.01.42.355; 26.01.45.309; 

26.01.45.316; 26.01.45.223; 26.01.45.218; 26.01.45.219; 26.01.45.222; 26.01.45.236; 

26.01.45.036; 26.01.45.035; 26.01.45.441; 26.01.45.481; 26.01.45.470; 26.01.45.696; 

26.01.45.741; 26.01.45.743; 26.01.45.406; 26.01.45.697; 26.01.45.375; 26.01.45.374; 

26.01.42.435; 26.01.45.333;26.01.45.734;) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების 

სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ 

სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება: 

№ 

რიგზე 
მერქნიანი სახეობა 

D10 

დიამეტრი 

10 სმ-ზე 

შენიშვნა 

წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, 

ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, 

მწვანე - ადგილზე რჩება 

ყავისფერი - ხმობადი ნარგავები 

1 კვიპაროზი 28,7 დაზიანებული, ტოტებ-გამხმარი 

2 მაყვალი 0,5-2,6 ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 300 ძირი  

3 ვაშლი 2,4 ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი  

4 ფიჭვი 32,7 ჯანსაღი 

5 ვაშლი 3,4 ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი  

6 ფიჭვი 41,7 ჯანსაღი 

7 ფიჭვი 42,5 ჯანსაღი 

8 ფიჭვი 46,6 ჯანსაღი 

9 მაკლურა 5,6 ჯანსაღი, ორკაპი 

10 ფიჭვი 3,4 ჯანსაღი 

11 ფიჭვი 4,4 ჯანსაღი 

12 ფიჭვი 2,2 ჯანსაღი 

13 ფიჭვი 36,3 ჯანსაღი 
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14 ფიჭვი 43,2 ჯანსაღი 

15 ფიჭვი 32,6 დაზიანებული 

16 ფიჭვი 49,5 ჯანსაღი 

17 ჭადარი 8,7 ზეხმელი 

18 ფიჭვი 49,3 ჯანსაღი 

19 ფიჭვი 47,2 ჯანსაღი 

20 მაკლურა 902 ჯანსაღი 

21 მურყანი 2,2-6,1 ჯანსაღი, 2 ძირი 

22 ფიჭვი 27,5 ხმობადი, დაზიანებული 

23 ჭადარი 40,2 ჯანსაღი 

24 ფიჭვი 28,4 ხმობადი, დაზიანებული 

25 ფიჭვი 35,5 ხმობადი, დაზიანებული 

26 მაკლურა 10,5 ჯანსაღი 

27 კვიპაროზი 25,8 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

28 ჭადარი 23,4 ჯანსაღი 

29 ფიჭვი 24,3 ხმობადი, დაზიანებული 

30 ფიჭვი 31,8 ხმობადი, დაზიანებული 

31 ფიჭვი 36,4 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

32 ჭადარი 32,5 ჯანსაღი 

33 კვიპაროზი 28,2 ზეხმელი 

34 ჭადარი 25,2 ზეხმელი 

35 მაკლურა 1,7 ჯანსაღი 

36 მურყანი 22,2 ჯანსაღი 

37 მურყანი 17,5 ჯანსაღი 

38 მურყანი 16,8 ჯანსაღი 

39 მურყანი 14,6 ჯანსაღი, ორკაპი 

40 მურყანი 16,5 ჯანსაღი 

41 ჭადარი 11,2 ჯანსაღი 

42 ფიჭვი 43,4 ჯანსაღი 

43 ფიჭვი 34,2 დაზიანებული 

44 მურყანი 11,2 ჯანსაღი 

45 მურყანი 13,5 ჯანსაღი 

46 ფიჭვი 28,6 ჯანსაღი 

47 ფიჭვი 31,3 ზეხმელი 

48 თუთა 29,2 ჯანსაღი 

49 ფიჭვი 47,2 ჯანსაღი 

50 ფიჭვი 44,3 ჯანსაღი 

51 ფიჭვი 45,5 ჯანსაღი 

52 ფიჭვი 38,6 ჯანსაღი 

53 ფიჭვი 36,8 ჯანსაღი 

54 მურყანი 10,5 ზეხმელი 

55 ფიჭვი 45,8 ჯანსაღი 

56 ფიჭვი 30,5 ჯანსაღი 

57 ფიჭვი 49,2 ჯანსაღი 

58 მურყანი 4,5-9,2 ჯანსაღი, 4 ძირი 

59 ფიჭვი 44,8 დაზიანებული  ენტოფიტო-მავნებლებით 
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60 მურყანი 13,4 ჯანსაღი 

61 ფიჭვი 36,4 ხმობადი 

62 ფიჭვი 38,8 ხმობადი, დაზიანებული  

63 ფიჭვი 32,4 ჯანსაღი 

64 მურყანი 9,8 ჯანსაღი 

65 ფიჭვი 33,4 ჯანსაღი 

66 მურყანი 2,2-6,4 ჯანსაღი, 6 ძირი 

67 ფიჭვი 37,4 ჯანსაღი 

68 მურყანი 1,2-9,2 ჯანსაღი, 7 ძირი 

69 ფიჭვი 50,3 ხმობადი 

70 ფიჭვი 32,2 ჯანსაღი 

71 ფიჭვი 45,8 ჯანსაღი 

72 მურყანი 10,2-7,4 ჯანსაღი 

73 მურყანი 7,2 ჯანსაღი 

74 ფიჭვი 33,4 ხმობადი 

75 ფიჭვი 34,2 ჯანსაღი 

76 ფიჭვი 32,2 ხმობადი 

77 მურყანი 6,4 ჯანსაღი 

78 მურყანი 12,6 ჯანსაღი 

79 ფიჭვი 52,8 ხმობადი, დაზიანებული  

80 ფიჭვი 42,5 ჯანსაღი 

81 ფიჭვი 32,4 ჯანსაღი 

82 ფიჭვი 34,2 ჯანსაღი 

83 ფიჭვი 42,2 ჯანსაღი 

84 ფიჭვი 33,6 ჯანსაღი 

85 ფიჭვი 25,8 ზეხმელი 

86 ფიჭვი 30,5 ზეხმელი 

87 მურყანი 12,8 ჯანსაღი 

88 მურყანი 9,8 ჯანსაღი 

89 ფიჭვი 35,6 ხმობადი 

90 ფიჭვი 33,2 ჯანსაღი 

91 ფიჭვი 30,2 ხმობადი 

92 ფიჭვი 44,5 ხმობადი 

93 ფიჭვი 48,6 ჯანსაღი 

94 მურყანი 7,8-15,6 ჯანსაღი, 3 ძირი 

95 ფიჭვი 45,6 ხმობადი 

96 მურყანი 11,8 ჯანსაღი 

97 ფიჭვი 41,4 ხმობადი 

98 
ფიჭვი 

53,8 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

99 
ფიჭვი 

43,2 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

100 ჭადარი 20,8 ზეხმელი 

101 ფიჭვი 38,6 ჯანსაღი 

102 მურყანი 8,8 ჯანსაღი 

103 მურყანი 10,8-18,6 ჯანსაღი, სამკაპი 

104 კვიპაროზი 25,2 ხმობადი 
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105 კარალიოკი 12,2 ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი 

106 მურყანი 13,2 ჯანსაღი 

107 ჭადარი 27,4 დაზიანებული 

108 ფიჭვი 59,2 ჯანსაღი 

109 ფიჭვი 34,8 ჯანსაღი 

110 მურყანი 10,8 ჯანსაღი 

111 მურყანი 16,6 ჯანსაღი 

112 მურყანი 13,5 ჯანსაღი 

113 ფიჭვი 25,5 ჯანსაღი 

114 ფიჭვი 33,0 ჯანსაღი 

115 მურყანი 11,0 ჯანსაღი 

116 ფიჭვი 40,5 ჯანსაღი 

117 ფიჭვი 33,8 დახრილი 

118 ფიჭვი 39,0 ჯანსაღი 

119 მურყანი 11,6 ჯანსაღი 

120 მურყანი 9,8 ჯანსაღი 

121 მურყანი 17,4 ჯანსაღი 

122 ფიჭვი 35,0 ჯანსაღი 

123 ფიჭვი 33,0 ჯანსაღი 

124 მურყანი 5-10,5 ჯანსაღი, 2 ძირი 

125 ფიჭვი 40,5 ჯანსაღი 

126 მურყანი 8,0 ჯანსაღი 

127 ფიჭვი 40,4 ჯანსაღი 

128 მურყანი 9,5 ჯანსაღი 

130 ფიჭვი 31,0 ჯანსაღი 

131 მურყანი 10,5 ჯანსაღი 

132 
ფიჭვი 

31,4 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

133 ფიჭვი 23,0 ხმობადი 

134 ფიჭვი 29,0 ხმობადი 

135 ფიჭვი 42,4 ზეხმელი 

136 ფიჭვი 33,2 ჯანსაღი 

137 მურყანი 9,4 ჯანსაღი 

138 ფიჭვი 27,5 ზეხმელი 

139 ფიჭვი 28,0 ჯანსაღი 

140 მურყანი 9,2 ჯანსაღი 

141 ფიჭვი 29,3 ზეხმელი 

142 ფიჭვი 39,0 ჯანსაღი 

143 ფიჭვი 34,5 ჯანსაღი 

144 მურყანი 12,0 ჯანსაღი 

145 ფიჭვი 33,4 ჯანსაღი 

146 ფიჭვი 32,0 ჯანსაღი 

147 ფიჭვი 36,5 ჯანსაღი 

148 მურყანი 9,5 ჯანსაღი 

149 ფიჭვი 37,0 ჯანსაღი 

150 ფიჭვი 30,0 ჯანსაღი 

151 ფიჭვი 49,2 ჯანსაღი 
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152 ფიჭვი 30,1 ჯანსაღი 

153 ფიჭვი 54,4 ჯანსაღი 

154 ფიჭვი 46,8 ჯანსაღი 

155 ფიჭვი 36,4 ჯანსაღი 

156 ფიჭვი 34,5 ჯანსაღი 

157 ფიჭვი 43,8 ჯანსაღი 

158 ფიჭვი 33,3 ხმობადი 

159 ფიჭვი 32,5 ჯანსაღი 

160 ფიჭვი 54,8 ჯანსაღი 

161 ფიჭვი 41,6 ჯანსაღი 

162 ფიჭვი 35,5 ჯანსაღი 

163 ფიჭვი 44,0 ჯანსაღი 

164 ფიჭვი 43,8 ჯანსაღი 

165 მურყანი 13,2 ჯანსაღი 

166 ფიჭვი 47,5 ჯანსაღი 

167 ფიჭვი 50,0 ჯანსაღი 

168 ფიჭვი 39,0 ჯანსაღი 

169 ფიჭვი 25,0 ჯანსაღი 

170 ფიჭვი 46,2 ჯანსაღი 

171 ფიჭვი 30,5 ხმობადი 

172 ფიჭვი 35,0 ჯანსაღი 

173 ფიჭვი 29,2 ჯანსაღი 

174 მურყანი 10,2 ჯანსაღი 

175 ფიჭვი 29,8 ჯანსაღი 

176 ფიჭვი 39,0 ჯანსაღი 

177 
ფიჭვი 

37,8 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

178 
ფიჭვი 

34,2 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

179 მურყანი 11,5 ჯანსაღი 

180 ფიჭვი 35,2 ზეხმელი 

181 მურყანი 21,0 ჯანსაღი 

182 ფიჭვი 44,2 ჯანსაღი 

183 ფიჭვი 32,8 ჯანსაღი 

184 მურყანი 10,5 ჯანსაღი 

185 მურყანი 12,8 ზეხმელი 

186 მურყანი 13,5 ჯანსაღი 

187 
ფიჭვი 

39,2 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

188 ფიჭვი 46,8 ჯანსაღი 

189 ფიჭვი 46,2 ჯანსაღი 

190 მურყანი 13,0 ჯანსაღი 

191 მურყანი 11,4 ჯანსაღი 

192 მურყანი 25,8 ხმობადი 

193 მურყანი 12,2 ჯანსაღი 

194 მურყანი 11,0 ჯანსაღი 

195 ფიჭვი 37,4 ხმობადი 
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196 კვიპაროზი 34,4 ხმობადი 

197 მურყანი 13,8 ჯანსაღი 

198 მურყანი 14,0 ჯანსაღი 

199 მურყანი 35,8 ხმობადი 

200 მურყანი 10,5 ჯანსაღი 

201 მურყანი 12,2 ჯანსაღი 

202 ჭადარი 14,2 ზეხმელი 

203 მურყანი 11,2 ჯანსაღი 

204 ფიჭვი 42,8 ჯანსაღი 

205 ფიჭვი 55,5 ჯანსაღი 

206 მურყანი 9,0-12,8 ჯანსაღი, ორკაპი 

207 მურყანი 10,2 ჯანსაღი 

208 მურყანი 11,0 ჯანსაღი 

209 ფიჭვი 43,2 ჯანსაღი 

210 მურყანი 10,8 ჯანსაღი 

211 ჭადარი 20,2 ხმობადი 

212 მურყანი 13,0 ჯანსაღი 

213 ფიჭვი 34,2 ჯანსაღი 

214 მურყანი 12,2 ჯანსაღი 

215 მურყანი 14,0 ჯანსაღი 

216 მურყანი 4,2-9,0 ჯანსაღი, 5 ძირი, თვითმოთესვით ამონაყარი 

217 ფიჭვი 48,8 ჯანსაღი 

218 ფიჭვი 47,6 ჯანსაღი 

219 მურყანი 1,2-9,8 ჯანსაღი, 6 ძირი, თვითმოთესვით ამონაყარი 

220 მურყანი 12,2 ჯანსაღი 

221 ფიჭვი 38,5 ჯანსაღი 

222 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

223 მურყანი 24,2 ხმობადი 

224 ფიჭვი 41,8 ჯანსაღი 

225 ფიჭვი 50,2 ჯანსაღი 

226 ფიჭვი 36,2 დაზიანებული 

227 ფიჭვი 26,5 ჯანსაღი 

228 ფიჭვი 32,0 ჯანსაღი 

229 ფიჭვი 44,2 ჯანსაღი 

230 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

231 ფიჭვი 64,2 ჯანსაღი 

232 მურყანი 1,5-10,0 ჯანსაღი, 15 ძირი, თვითმოთესვით ამოსული 

233 ფიჭვი 30,6 ჯანსაღი 

234 ფიჭვი 32,0 ზეხმელი 

235 
ფიჭვი 

36,2 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

236 მურყანი 12,8 ჯანსაღი 

237 ფიჭვი 34,2 ჯანსაღი 

238 ფიჭვი 37,8 ჯანსაღი 

239 მურყანი 14,3 ჯანსაღი 

240 მურყანი 16,2 ჯანსაღი 

241 მურყანი 11,0 ჯანსაღი 
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242 ფიჭვი 45,2 ჯანსაღი 

243 მურყანი 15,5 ჯანსაღი 

244 ფიჭვი 52,5 ჯანსაღი 

245 მურყანი 10,5 ჯანსაღი 

246 მურყანი 18,5-41,0 ხმობადი,  ორკაპი  

247 მურყანი 29,5 ხმობადი 

248 მურყანი 30,6 ჯანსაღი 

249 მურყანი 13,5 ჯანსაღი 

250 კვიპაროზი 22,5 დაზიანებული 

251 მურყანი 20,8 ჯანსაღი 

252 ფიჭვი 51,8 დაზიანებული 

253 ფიჭვი 32,0 ქარტეხილი,  წვერტეხილი     

254 ჭადარი 37,8 ჯანსაღი 

255 ფიჭვი 42,8 ხმობადი 

256 მურყანი 14,4 ჯანსაღი 

257 ჭადარი 29,5 გადაბერებული 

258 მურყანი 10,4 ჯანსაღი 

259 ფიჭვი 59,3 ხმობადი 

260 მურყანი 18,5 ჯანსაღი 

261 მურყანი 16,3 ჯანსაღი 

262 მურყანი 13,0 ჯანსაღი 

263 
ფიჭვი 

48,8 
ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-

მავნებლებით 

264 მურყანი 34,4 ზეხმელი 

265 ფიჭვი 30,4 ჯანსაღი 

266 ფიჭვი 28,0 ჯანსაღი 

267 ფიჭვი 24,6 ქარტეხილი,  წვერტეხილი     

268 ფიჭვი 35,0 ჯანსაღი 

269 მურყანი 14,6 ჯანსაღი 

270 
ფიჭვი 

41,2 
ხმობადი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით 

271 ფიჭვი 46,8 ჯანსაღი 

272 ფიჭვი 31,5 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

273 მურყანი 16,8 ჯანსაღი 

274 ფიჭვი 48,4 ჯანსაღი 

275 ჭადარი 18,2 ჯანსაღი 

276 ფიჭვი 39,4 დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით 

277 ფიჭვი 55,4 დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით 

278 ფიჭვი 42,0 ჯანსაღი 

279 ფიჭვი 47,2 ჯანსაღი 

280 ჭადარი 19,0 ჯანსაღი 

281 ფიჭვი 36,5 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

282 მურყანი 12,8 ჯანსაღი 

283 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

284 ჭადარი 17,2 ჯანსაღი 

285 ფიჭვი 36,7 ჯანსაღი 
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286 
ფიჭვი 

40,6 
ხმობადი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით 

287 ფიჭვი 31,0 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

288 ფიჭვი 42,3 ჯანსაღი 

289 ფიჭვი 43,2 ჯანსაღი 

290 ფიჭვი 21,5 ხმობადი 

291 ფიჭვი 40,0 ჯანსაღი 

292 ფიჭვი 36,5 ჯანსაღი 

293 ფიჭვი 28,8 ჯანსაღი 

294 ფიჭვი 37,8 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

295 ფიჭვი 47,0 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

296 ფიჭვი 35,2 ხმობადი, დაზიანებული, ქერქის სიდამპლე 

297 
ფიჭვი 

40,2 
დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, ქერქის 

სიდამპლე 

298 ფიჭვი 41,8 დაზიანებული, ფესვის ყელის  სიდამპლე 

299 ფიჭვი 22,5 ზეხმელი 

300 ფიჭვი 50,8 დაზიანებული, ფესვის ყელის სიდამპლე 

301 ფიჭვი 34,6 ზეხმელი 

302 ფიჭვი 47,0 დაზიანებული 

303 ფიჭვი 37,8 დაზიანებული 

304 ფიჭვი 35,6 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, 

305 ფიჭვი 47,8 დაზიანებული 

306 ფიჭვი 26,4 ჯანსაღი 

307 ფიჭვი 32,2 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

308 ფიჭვი 31,2  ხმობადი, დაზიანებული 

309 ფიჭვი 38,4 ჯანსაღი 

310 ფიჭვი 32,8 დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე 

311 ფიჭვი 34,8 ზეხმელი 

312 ფიჭვი  ძირკვი,  ძველი ნაჭრელი 

313 ფიჭვი 28,4 დაზიანებული,ფესვის ყელზე სიდამპლე 

314 ფიჭვი 36,4 ჯანსაღი 

315 ფიჭვი 27,8 დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე 

316 ფიჭვი 37,8 ჯანსაღი 

317 ფიჭვი 45,8 ჯანსაღი 

318 ფიჭვი 39,6 ჯანსაღი 

319 ფიჭვი 55,4 ხმობადი 

320 კარალიოკი 10,5 ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი 

321 ფიჭვი 46,6 ჯანსაღი 

322 ფიჭვი 37,4 ჯანსაღი 

323 მურყანი 13,8 დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე 

324 მურყანი 11,6 ჯანსაღი 

325 მურყანი 6,4-12,2 ჯანსაღი, ორკაპი 

326 ფიჭვი 28,2 ხმობადი 

327 ფიჭვი 43,8 ჯანსაღი 

328 ფიჭვი 40,4 ხმობადი 

329 ფიჭვი 49,2 ჯანსაღი 

330 მურყანი 7,4 ჯანსაღი 
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331 ფიჭვი 24,4 ჯანსაღი 

332 ფიჭვი 48,2 ჯანსაღი 

333 მურყანი 16,8 ჯანსაღი 

334 მურყანი 9,2-12,8 ჯანსაღი, ორკაპი 

335 ფიჭვი 37,6 ხმობადი 

336 მურყანი 30,2 დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე 

337 ფიჭვი 38,6 ხმობადი 

338 ფიჭვი 5,8 ჯანსაღი 

339 მურყანი 7,2 ჯანსაღი 

340 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

341 მურყანი 2,2-11,8 ჯანსაღი, 3 ძირი 

342 ფიჭვი 19,4 ჯანსაღი 

343 ფიჭვი 58,8 ჯანსაღი 

344 მურყანი 40,4 მაღალი ძირკვი გადატეხილი 

345 ფიჭვი 52,8 ჯანსაღი 

346 მურყანი 21,6 ჯანსაღი 

347 მურყანი 14,4 ჯანსაღი 

348 მურყანი 16,3 ჯანსაღი 

349 მურყანი 47,8 ჯანსაღი 

350 მურყანი 28,6 ჯანსაღი 

351 მურყანი 38,6 ჯანსაღი 

352 მურყანი 19,2 ჯანსაღი 

353 ფიჭვი 35,8 ჯანსაღი 

354 მურყანი 16,6 ჯანსაღი 

355 მურყანი 23,4 ჯანსაღი 

356 მურყანი 13,2 დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე 

357 მურყანი 19,8 დაზიანებული, წვერტეხილი 

358 ფიჭვი 33,2 ჯანსაღი 

359 მურყანი 18,4 დაზიანებული 

360 მურყანი 22,6 დაზიანებული 

361 კვიპაროზი 38,8 ჯანსაღი 

362 მურყანი 2,8-15,2 ჯანსაღი, ორკაპი 

363 კვიპაროზი 29,8 ჯანსაღი 

364 ფიჭვი 47,2 ჯანსაღი 

365 ფიჭვი 39,2 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

366 მურყანი 20,8 ხმობადი 

367 მურყანი 29,6 ხმობადი 

368 ფიჭვი 52,8 ჯანსაღი 

369 ფიჭვი 26,2 ჯანსაღი 

  370 ფიჭვი 41,8 ჯანსაღი 

371 ფიჭვი 31,6 ჯანსაღი 

372 ფიჭვი 35,8 ჯანსაღი 

373 მურყანი 11,4 ჯანსაღი 

374 ფიჭვი 43,8 ჯანსაღი 

375 მურყანი 7,2 ჯანსაღი 

376 ფიჭვი 54,8 ხმობადი 
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377 მურყანი 14,8 ჯანსაღი 

378 მურყანი 10,2 ჯანსაღი 

379 მურყანი 15,2 ჯანსაღი 

380 ფიჭვი 40,2 ჯანსაღი 

381 ფიჭვი 46,2 ჯანსაღი 

382 მურყანი 18,8 ჯანსაღი 

383 ფიჭვი 38,6 ჯანსაღი 

384 მურყანი 16,6 ჯანსაღი 

385 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

386 მურყანი 12,8 ჯანსაღი 

387 ფიჭვი 37,6 ჯანსაღი 

388 მურყანი 19,2 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, 

389 ფიჭვი 39,8 ხმობადი 

390 ფიჭვი 31,6 ჯანსაღი 

391 ფიჭვი 42,4 ჯანსაღი 

392 ფიჭვი 27,2 ზეხმელი 

393 მურყანი 20,8 ჯანსაღი 

394 ფიჭვი 47,4 ჯანსაღი 

395 ფიჭვი 39,4 ჯანსაღი 

396 ფიჭვი 42,8 ხმობადი 

397 ფიჭვი 33,2 ჯანსაღი 

398 ფიჭვი 46,8 ჯანსაღი 

399 ფიჭვი 50,2 ჯანსაღი 

400 ფიჭვი 41,8 ჯანსაღი 

401 ფიჭვი 45,4 ჯანსაღი 

402 მურყანი 10,2 ჯანსაღი 

403 ფიჭვი 46,2 ჯანსაღი 

404 
ფიჭვი 

29,8 
ხმობადი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით 

405 მურყანი 2,2-6,2 ჯანსაღი, 11 ძირი, თვითმოთესვით ამოსული 

 406 ფიჭვი 42,2 ხმობადი 

407 ფიჭვი 48,2 ხმობადი 

408 ფიჭვი 47,6 ჯანსაღი 

409 მურყანი 6,2 ჯანსაღი 

410 ფიჭვი 31,2 ჯანსაღი 

411 ფიჭვი 39,8 ჯანსაღი 

412 ფიჭვი 45,4 ჯანსაღი 

413 ფიჭვი 50,6 ჯანსაღი 

414 ფიჭვი 27,2 ჯანსაღი 

415 ფიჭვი 31,8 ხმობადი 

416 ფიჭვი 37,2 ხმობადი 

417 ფიჭვი 43,2 ჯანსაღი 

418 ფიჭვი 41,2 ჯანსაღი 

419 ფიჭვი 45,2 ჯანსაღი 

420 ფიჭვი 34,4 გადაბერებული, ძველი, დამპალი 

421 მურყანი 17,8 ჯანსაღი 

422 ფიჭვი 50,2 ხმობადი 
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423 ფიჭვი 44,8 ჯანსაღი 

424 ფიჭვი 41,2 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით 

425 ფიჭვი 40,8 ხმობადი 

426 ფიჭვი 45,4 ჯანსაღი 

427 მურყანი 12,8 წვერტეხილი, გადაბერებული 

428 
ფიჭვი 

29,4 
ხმობადი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით 

429 ფიჭვი 48,8 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, 

430 ფიჭვი 34,4 დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, 

431 ფიჭვი 42,6 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

432 ფიჭვი 48,6 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

433 ფიჭვი 38,2 ჯანსაღი 

434 ფიჭვი 36,4 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

435 ფიჭვი 46,2 ჯანსაღი 

436 მურყანი 19,2 ჯანსაღი 

437 
ფიჭვი 

42,8 
ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით, 

438 
ფიჭვი 

32,2 
ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით, 

439 
ფიჭვი 

44,6 
ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით, 

440 
ფიჭვი 

41,6 
ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით, 

441 მურყანი 8,2 ჯანსაღი 

442 ფიჭვი 42,8 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

443 ფიჭვი 50,8 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

444 ფიჭვი 29,4 ზეხმელი 

445 ფიჭვი 23,8 ზეხმელი 

446 ფიჭვი 51,6 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

447 ფიჭვი 43,4 ჯანსაღი 

448 ფიჭვი 40,8 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

449 ფიჭვი 39,6 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

450 ფიჭვი 47,2 დაზიანებული 

451 ფიჭვი 29,2 გადახრილი 

452 ფიჭვი 41,6 ხმობადი ტოტებ-გამხმარი 

453 ფიჭვი 32,2 ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი 

454 ფიჭვი 42,4  ხმობადი, დაზიანებული  

455 ფიჭვი 38,6 დაზიანებული 

456 ფიჭვი 42,6 ჯანსაღი 

457 ფიჭვი 36,6 ჯანსაღი 

458 ფიჭვი 49,8 ხმობადი,  ტოტებ-გამხმარი 

459 ფიჭვი 39,6 ჯანსაღი 

460 ფიჭვი 33,5 დაზიანებული, გადახრილი 

461 ფიჭვი 31,2 დაზიანებული 

462 ფიჭვი 47,8 დაზიანებული, ტოტებ-გამხმარი 

463 ფიჭვი 48,6 ჯანსაღი 

464 ფიჭვი 51,3 ჯანსაღი 
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465 
ფიჭვი 

38,8 
ხმობადი, დაზიანებული ენტო-

ფიტომავნებლებით 

466 მურყანი 20,2 ჯანსაღი 

467 ფიჭვი 29,2 გადახრილი 

468 ფიჭვი 47,8 ხმობადი,  ტოტებ-გამხმარი 

469 ფიჭვი 52,7 ჯანსაღი 

470 მურყანი 16,4 ჯანსაღი 

471 მურყანი 20,3 ჯანსაღი 

472 მურყანი 11,7 ჯანსაღი 

473 მურყანი 24,8 ჯანსაღი 

474 მურყანი 18,5 ჯანსაღი 

475 მურყანი 17,3 ჯანსაღი 
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დანართი III ზღვის წყლის ანალიზის შედეგები 

 


