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ზურმუხტის ქსელი ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციის 

(ბერნის კონვენცია) დანერგვის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმია, რომელიც კონვენციით 

განსაზღვრული სახეობების დაცვას უზრუნველყოფს,  მათი ჰაბიტატების შენარჩუნების გზით.  

ზურმუხტის ქსელი თავისი არსით შეესაბამება და თავსებადია ევროკავშირში არსებულ Natura 

2000-ის ქსელთან; მასთან ერთად აერთიანებს ევროპასა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე 

დაცულ ტერიტორიებს (Council of Europe, n.a).  

ევროკავშირში ბერნის კონვენციის აღსრულება ხდება 1992 წლის 21 მაისის საბჭოს 92/43/EC 

დირექტივით - „ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და ველური ფაუნისა და ფლორის კონსერვაციის 

შესახებ“ (ჰაბიტატების დირექტივა). იგი, ფრინველთა დირექტივასთან 1  ერთად, წარმოადგენს 

ევროპის ბუნების დაცვის პოლიტიკის ქვაკუთხედს და ხელს უწყობს ევროკავშირის მასშტაბით 

Natura 2000-ის ქსელის არსებობას. დირექტივის ფარგლებში იქმნება შემდეგი ტიპის 

ტერიტორიები: (1) ბუნების კონსერვაციის სპეციალური ტერიტორიები (SACs), რომელიც 

შექმნილია „ჰაბიტატების დირექტივის“ კრიტერიუმების თანახმად და (2) ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიები (SPA) - რომელთა მთავარი მიზანია 

ფრინველთა სახეობების დაცვა (European Comission.n.a). 

ზურმუხტის ქსელი შედგება სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიებისაგან 

(Areas of Special Conservation Interest, ASCIs), რომელთაც აქვთ სახარბიელო კონსერვაციული 

სტატუსის2 შენარჩუნების, ან აღდგენის შესაძლებლობა (Council of Europe, n.a). 

                                                 
1 2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/147/EC დირექტივა გარეული ფრინველების კონსერვაციის შესახებ 
2
 მდგომარეობა, როდესაც ჰაბიტატს გააჩნია საკმარისი ფართობი და ხარისხობრივი  მახასიათებლები, ხოლო სახეობას  საკმარისი 

რიცხოვნობა იმისთვის, რომ ამჟამინდელი, თუ  სამომავლო ზემოქმედებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით 

უზრუნველყოფილი იყოს მათი  გადარჩენა გრძელვადიან პერიოდში  (Nozadze,S; Artsivadze, K; Shavgulidze,I. n.a) 

ზურმუხტის ქსელის არსი  
 

ზურმუხტის ქსელის არსი  
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ბერნის კონვენცია ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს მოუწოდებს, გადადგან ქმედითი 

ნაბიჯები, სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიების გამოსავლენად და 

დასაცავად. ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ 1989 წელს მიღებული მე-16 

რეკომენდაცია განსაზღვრავს სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიებს, 

შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

o ტერიტორია ხელს უწყობს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების, ენდემური, ან 

ნებისმიერი სხვა სახეობის გადარჩენას, რომელიც ჩამოთვლილია კონვენციის I და II 

დანართებში; 

o ტერიტორია ხელს უწყობს სახეობების მნიშვნელოვანი რაოდენობის შენარჩუნებას ისეთ 

ადგილებში, რომლებიც სახეობების მაღალი მრავალფეროვნებით ხასიათდება; 

o მოიცავს საფრთხის ქვეშ მყოფი ჰაბიტატების მნიშვნელოვან და/ან წარმომადგენლობით 

ნიმუშს; 

o მოიცავს ცალკეული ჰაბიტატის განსაკუთრებულ ნიმუშს, ან სხვადასხვა ჰაბიტატების 

ერთობლიობას; 

o წარმოადგენს მნიშვნელოვან ტერიტორიას ერთი, ან მეტი მიგრირებადი სახეობისათვის;  

o ხელს უწყობს ბერნის კონვენციის მიზნების მიღწევას. 

 

 

ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების განვითარება 

 

ჰაბიტატების დირექტივის მოთხოვნები თანაბრად ვრცელდება ზურხმუტის ქსელის 

ტერიტორიებზეც. ჰაბიტატების დირექტივის მეექვსე მუხლი დირექტივის ერთ-ერთ საკვანძო 

ნაწილს წარმოადგენს. ის განსაზღვრავს მიწათსარგებლობასა და კონსერვაციას შორის 

დამოკიდებულებას. დირექტივის მესამე და მეოთხე პუნქტი ადგენს პროცედურულ და არსებით 

გარანტიებს/უსაფრთხოების ზომებს, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნას იმ გეგმებისა და 

პროექტების მიმართ, რომელთაც სავარაუდოდ, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ექნებათ Natura 2000-

ისა და ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიებზე. 
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Natura 2000-ისა და ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიები არ წარმოადგენს 

საქმიანობის/მშენებლობის აკრძალვის ზონებს და ავტომატურად არ გამორიცხავს ამგვარ 

ინიციატივებს. სანაცვლოდ, დირექტივა ითხოვს, რომ ახალი პროექტები, ან გეგმები 

განხორციელდეს იმგვარად, რომ მათ შეუქცევადი გავლენა არ იქონიონ ტერიტორიების 

მთლიანობაზე. ჰაბიტატების დირექტივის მე-6 მუხლის მიხედვით, ზურმუხტის ქსელზე 

ზემოქმედების შეფასება უნდა განხორციელდეს სწორად. გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 

ნებართვების გაცემის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების უმრავლესობა განპირობებული იყო  

იმით, რომ არ მოხდა სწორი მეთოდით საჭირო ნაბიჯების გადადგმა; ზემოქმედების 

შეფასებისთვის აუცილებელი ინფორმაცია არ იყო წარმოდგენილი სრულყოფილად. 

საფუძვლიანი კვლევა, ადრეული კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან და 

ექსპერტებთან, პროექტის დაწყებისთანავე, ხელს უწყობს გადაწყვეტილების უფრო სწორად, 

სწრაფად და გამარტივებულად მიღების პროცესს. იგი, ასევე, საქმიანობის განხორციელების 

მსურველებს, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციასთან დაკავშირებული საკითხების  ადრეულ 

ეტაპზევე გათვალისწინების შესაძლებლობას აძლევს. ეს ყოველივე ემსახურება იმას, რომ 

შეიმუშავონ ისეთი გადაწყვეტები, რომლებიც თავიდან ააცილებს, ან მინიმუმამდე დაიყვანს 

Natura 2000/ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიებზე უარყოფით ზეგავლენას. 

 

 

ეროვნული საკანონმდებლო ვალდებულებები ზურმუხტის ქსელთან მიმართებაში  

საქართველო, ბერნის კონვენციას, პარლამენტის 2008 წლის 30 დეკემბრის  №940 დადგენილებით 

შეუერთდა. ამგვარად, სახელმწიფო ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ზურმუხტის ქსელის 

შენარჩუნებასა და გაფართოებაში.  

2021 წლის მდგომარეობით, საქართველოში ზურმუხტის ქსელის ფართობი შეადგენს 1 307 501 ჰა-

ს (ქვეყნის ფართობის 18.75%) და მოიცავს ზურმუხტის ქსელის 66 ტერიტორიას, რომელთაგანაც 

46 დამტკიცებული, 16 შეთავაზებული და 4 კანდიდატია. 
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ზურმუხტის ქსელზე პასუხისმგებლობა, საქართველოს მთავრობას, ევროკავშირთან დაახლოების 

პროცესის ფარგლებშიც აქვს აღებული, რაც 2014 წლის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით 3 

(ძალაში შევიდა 2016 წელს) რეგულირდება. ასოცირების ხელშეკრულებით, მისი ძალაში 

შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში საქართველოს მთავრობა ვალდებული იყო განესაზღვრა და 

დაეწესებინა ფრინველთა სახეობებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე 

ტერიტორიები.  

დღეისათვის, არ არსებობს ეროვნული ნორმატიული აქტი, რომელიც ზურმუხტის ქსელის 

ტერიტორიების მართვის საკითხს დაარეგულირებდა. 2020 წელს მუშაობა მიმდინარეობდა 

საქართველოს კანონის პროექტზე „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“. კანონპროექტი 

განსაზღვრავს ზურმუხტის ქსელის არსს, ტერიტორიის შერჩევის კრიტერიუმებს, ზურმუხტის 

ქსელის სტატუსის მინიჭების საკითხს, ზურმუხტის ტერიტორიაზე საკუთრების უფლებებს. 

აგრეთვე, კანონპროექტი მოიცავს ზურმუხტის ტერიტორიაზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილს.  

ამ დროისათვის, საკონონმდებლო დონეზე განსაზღვრული არ არის ზურმუხტის ქსელის 

ტერიტორიების მართვის გეგმების მომზადებისათვის საჭირო ეტაპები და დოკუმენტის შინაარსი, 

ამიტომ მეტწილად ამა თუ იმ ტერიტორიისთვის, მართვის გეგმის მომზადებს საფუძველს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემუშავებული მოთხოვნები ქმნის, 

ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობა და პრაქტიკა.  

 

ტერიტორიის მართვის გეგმის მომზადების საფუძველი  

ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიის მართვის გეგმის მომზადების საფუძველს წარმოადგენს  

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოთხოვნა -ზურმუხტის ქსელის 

ტერიტორიების (ჭოროხი დელტა - GE0000054 და კვერნაკი - GE0000046) მართვის გეგმის 

მომზადებასთან დაკავშირებით.  

                                                 
3 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და 

ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ( http://bitly.ws/jH5H ) 

http://bitly.ws/jH5H
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მართვის გეგმის შინაარსი პასუხობს ერთი მხრივ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსა და მეორე მხრივ, საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკოს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების მოთხოვნებს; ამასთან საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებებს, საერთაშორისო პრაქტიკასა და ეროვნულ კანონმდებლობას.  

 

მართვის გეგმის მოქმედების პერიოდი  

 

ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის  მოქმედების ვადა მისი დამტკიცებიდან 20 წელია, 

რაც დოკუმენტში გაწერილი გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებისთვის საჭირო პერიოდს 

წარმოადგენს. მოკლევადიანი მიზნების მისაღწევად კი, განსაზღვრულია 6 წელი. მართვის გეგმა 

პერიოდულად საჭიროებს გადახედვასა და განახლებას.    
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გეოგრაფიული მდებარეობა  

ჭოროხის დელტა აჭარაში მდებარეობს. ის მოიცავს  ტერიტორიას თურქეთის საზღვრიდან 

მდინარე ყოროლისწყლამდე. ჭოროხის დელტის საერთო ფართობი 85 კმ2-ს შეადგენს. 

ტერიტორიის საზღვაო საზღვარს მდინარე ჭოროხის მიერ ჩამოტანილი ჩამონადენი ქმნის, 

რომელიც სხვადასხვა სახის ანთროპოგენული ზემოქმედების გავლენით ყოველწლიურად 

მცირდება. აღსანიშნავია, რომ 1970 წლიდან მოყოლებული, ზღვის წინსვლის სიჩქარე 2-3 მ/წ-დან 

8-10მ/წ-მდეა გაზრდილი4. 

 

გეოლოგია 

აჭარა, მცირე კავკასიონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს და მიეკუთვნება აჭარა-

თრიალეთის ტექტონიკურ ზონას. ზონა დაახლოებით 100 კმ სიგანისაა (ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთით) ტერიტორია აგებულია 5000მ-ზე მეტი სიმძლავრის ვულკანური და 

ვულკანოკლასტური ნალექებით, რომლებიც 65 მილიონი წლით თარიღდება (პალეოგენური 

ხანის დასაწყისი) რეგიონის დასავლეთით ვხვდებით ტუტოვან და თოლეიტურ ბაზალტებს. 

აჭარის რეგიონის ძირითადი ქანები ეოცენის პერიოდით თარიღდება. მის ქვეშ განლაგებულია 

ცარცულ-პალეოცენური პერიოდის ქანები. რაც შეეხება უშუალოდ ჭოროხის დელტას, 

ის  ძირითადად მდინარე ჭოროხის მიერ ჩამოტანილი ნატანითაა ფორმირებული. მდინარე 

ჭოროხს (მისი ჰესებით დარეგულირებამდე) შავ ზღვაში წელიწადში საშუალოდ ≈17 მლნ ტონა 

                                                 
4 მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი წყლები (პროექტი); თბილისი, (2016) 

 

ტერიტორიის აღწერა 
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მყარი ნატანი ჩაჰქონდა, რაც შავი ზღვის აუზის მდინარეების მთლიანი ნატანის 57%-ს შეადგენდა. 

შესაბამისად, აჭარის სანაპირო ზონა და, მათ შორის, კახაბერის ვაკე, ძირითადად აგებულია მდ. 

ჭოროხის ალუვიონით5.   

 

კლიმატი  

აჭარის კლიმატის ფორმირებაში, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ჰაერის მასების ცირკულაცია. ზღვისპირეთის ჰავას ძირითადად განპირობებულია ზღვიდან 

შემოსული ნოტიო ჰაერის მასების, მესხეთის ქედთან და კავკასიის სამხრეთ დასავლეთ 

ფერდობთან ურთიერთქმედება. ჰაერის მასების მოძრაობაზე, ზემოქმედებას ახდენს დინებები, 

რომლებიც ხმელეთსა და ზღვას შორის არსებული ტემპერატურული სხვაობის შედეგად 

წარმოიქმნება.  ადგილობრივ დინებებს ქმნის ბრიზები, მუსონები და მთა-ხეობის ქარები. 

ჭოროხის დელტას, ისევე როგორც მთლიანად აჭარას, ნოტიო სუბტროპოკული თბილი ზამთარი 

და ცხელი ზაფხული ახასიათებს. ტერიტორია მთელი წლის განმავლობაში გამოირჩევა მაღალი 

ტენიანობითა და ზღვის ქარებით, ხოლო შემოდგომასა და ზამთარში - უხვი წვიმებით. იცის 

თბილი უთოვლო ზამთარი და თბილი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 14,50C-ია, 

იანვარში 7,1 0C, აგვისტოში 23,20C. ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 2560 მმ-ს, 

შეფარდებითი სინესტე 81%-ს. სანაპიროს მიმდებარედ (ბათუმში) ხშირია კოკისპირული წვიმები. 

ზღვის წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა სანაპირო ზოლში 16,70C-ია. სანაპირო ზოლში 

კარგადაა გამოხატული ზღვის ბრიზები, რის გამოც მაღალი ტემპერატურა ნაკლებად შეიმჩნევა6. 

 

                                                 
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნიკო პავლიაშვილი. აჭარის რელიეფის ანთროპოგენული 

ტრანსფორმაცია. გეომორფოლოგია კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება; თბილისი, (2013). ნაშრომი შესრულებულია 

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. ხელმძღვანელი: გეოგრაფიის აკად. დოქტორი, გიორგი დვალაშვილი 

(https://bit.ly/2USIeoR ) 
6 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნიკო პავლიაშვილი. აჭარის რელიეფის ანთროპოგენული 

ტრანსფორმაცია. გეომორფოლოგია კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება; თბილისი, (2013). ნაშრომი შესრულებულია 

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. ხელმძღვანელი: გეოგრაფიის აკად. დოქტორი, გიორგი დვალაშვილი 

(https://bit.ly/2USIeoR ) 

https://bit.ly/2USIeoR
https://bit.ly/2USIeoR
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           რუკა 1: ნალექების რაოდენობა ჭოროხის დელტაზე 

 

 

 

ჰიდროლოგია  

ზურმუხტის ტერიტორიის ძირითად ჰიდროლოგიურ ობიექტს მდ. ჭოროხი წარმოადგენს, 

რომელიც  სათავეს თურქეთში, ოკუს-ბადაცაგის მთებში ზღვის დონიდან 2700 მეტრს სიმაღლეზე 

იღებს. მდინარე შავ ზღვას, ბათუმის მახლობლად, უერთდება და შესართავთან დელტას 

ქმნის.  ჭოროხის საერთო სიგრძე 438 კმ-ია, აქედან საქართველოს ფარგლებში  26 კმ-ია. 

წყალშემკრები აუზის ფართობი - 22 100 კმ2-ია, საქართველოს საზღვრებში არის 2090კმ2 . ჭოროხის 

მნიშვნელოვანი შენაკადებია: მაჭახელისწყალი (37 კმ), აჭარისწყალი (90 კმ), ჭარნალი (13 კმ). 
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მდინარის ხეობის ძირითადი ნაწილი V ფორმისაა და სიგანით 100-200 მეტრს არ აღემატება, 

თუმცა დაბლობში მდინარე მნიშვნელოვნად ფართოვდება და U-ს ფორმის განიერ კალაპოტს 

ქმნის. კახაბრის ვაკეზე გამოსული ხეობა ტრაპეციის ფორმას იღებს და კალაპოტი ზოგან 1500 

მეტრამდეც კი ფართოვდება. საქართველოს შავი ზღვის აუზის მდინარეთაგან მდ. ჭოროხი 

ყველაზე დიდია7.  

მდინარე ჭოროხის ხეობა ხასიათდება უხვი ატმოსფერული ნალექებით.   ხეობაში წარმოდგენილი 

ამგები ქანების წყალშეკრებითი თვისების გამო, ტერიტორია ხასიათდება მიწისქვეშა წყლების 

ნაკადების ფორმირებით. მიწისქვეშა წყლების მოდინების მიმართულებიდან გამომდინარე, 

წყალუხვობით გამოირჩევიან მდინარის ხეობის გასწვრივ გავრცელებული თანამედროვე 

ალუვიური და პროლუვიური ნალექები8. 

ჭოროხის ხეობის გასწვრივ ქანების შემადგენლობის წყალშემცველობის მიხედვით გამოყოფენ 

ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ორ წყალშემცველ კომპლექსსა და ერთ ჰორიზონტს. 

თანამედროვე ალუვიური ნალექების წყალშემცველ კომპლექსს, რომელიც შედგება კარგად 

დამუშავებული კენჭნარი ქვიშისა და ნაწილობრივ ქვიშნარ-თიხნაროვანი შემავსებლით, რის 

გამოც მისი წყალშემცველობა გარკვეულწილად დაქვეითებულია. ამ კომპლექსში წყლის დონეები 

მერყეობს 1-5 მეტრის ფარგლებში. 

წყალშემცველი კომპლექსის კვება ხდება ატმოსფერული ნალექების ხარჯზე, განტვირთვა კი, 

ადგილობრივი ჰიდროგრაფიული ქსელის გასწვრივ. კახაბრის დაბლობის ფარგლებში 

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს დატბორვას, გრუნტების ჭარბტენიანობას, ან დროებითი 

შეტბორილი ფართობების გაჩენას. 

                                                 
7 მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი წყლები (პროექტი); თბილისი, (2016) 
8 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნიკო პავლიაშვილი. აჭარის რელიეფის ანთროპოგენული 

ტრანსფორმაცია. გეომორფოლოგია კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება; თბილისი, (2013) ნაშრომი შესრულებულია 

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. ხელმძღვანელი: გეოგრაფიის აკად. დოქტორი, გიორგი დვალაშვილი 

(https://bit.ly/2USIeoR ) 
 

https://bit.ly/2USIeoR
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ჭოროხის დელტის სრული ჰიდროგრაფიული სურათისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც 

მდინარის, ისე შავი ზღვის ჰიდროლოგიური მახასიათებლების გათვალისწინება. შავი ზღვის 

ზედაპირულ დინებების ცირკულაციის სისტემა ციკლონური ხასიათისაა. გამოირჩევა წლიური 

ციკლურობით, რაც ძირითადად განპირობებულია ქარების მოძრაობით. მაქსიმალური 

ცირკულაცია ზამთარსა და გაზაფხულზე აღინიშნება. ქარების სეზონური რეჟიმის გარდა, ზღვის 

დინებაზე ზეგავლენას ახდენს ვერტიკალური თერმოჰალინური (ზღვის ზედაპირის 

ტემპერატურისა და მარილიანობის) ფლუქტუაციები და რეგიონული თავისებურებებით 

წარმოქმნილი დინებები9. 

შავი ზღვის წყლის ტემპერატურა ზაფხულში 250C, ხოლო ზამთრის თვეებში 70C-ს 

შეადგენს. ზღვის მიმოქცევის დროს დონეების რყევის ამპლიტუდა 10 სმ-ს არ აღემატება. 

საქართველოს სანაპიროზე დასავლეთ რუმბის ზღვიურმა გრიგალმა შესაძლოა გამოიწვიოს 

ნაპირთან წყლის დონის მატება 0.8 მ-ით. მდინარეში წყლის შეგუბების შემთხვევაში კი, 

მოსალოდნელია შესართავთან წყლის დონის 2-3-ჯერ გაზრდა. გაზაფხულის წყალდიდობა-

წყალმოვარდნების შედეგად მომატებულმა კონტინენტურმა ჩამონადენმა შესაძლოა გამოიწვიოს 

ზღვის დონის აწევა 0.2-0.25 მეტრით, შემოდგომასთან შედარებით. სანაპიროსათვის 

დამახასიათებელია, ასევე, ზვირთცემა - ატმოსფერული წნევის ცვალებადობით გამოწვეული 

ზღვის ზედაპირის რყევა, რომლის დროსაც წყლის დონე ერთ, ან რამოდენიმე საათში 0.5-0.7 მ-ის 

ფარგლებში იცვლება10. 

აღნიშნული ფაქტორების გარდა, ზღვის დონის ცვლილებას დიდწილად განაპირობებს ევსტაზია 

(გლაციო-ტექტონიკური ძალებით გამოწვეული გლობალური ოკეანის დონის მატება). ამ 

მოვლენის ლოკალურ და რეგიონულ მნიშვნელობებზე კი, ზეგავლენას ახდენს ადგილის 

განედური მდებარეობა და ზღვის ჰიდროდინამიკური და ჰიდროთერმული თავისებურებები11. 

 

                                                 
9 მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი წყლები (პროექტი); თბილისი, (2016) 
10 მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი წყლები (პროექტი);  თბილისი, (2016) 
11 მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი წყლები (პროექტი); თბილისი, (2016) 
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მიწათსარგებლობა  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისგან, 2021 წლის 23 ივლისს მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ მიწებს 

(მიწათსარგებლობის სახეების მიხედვით) მინიჭებული აქვს სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ზონის სტატუსი.  

რუკა 2: მიწის საკუთრების ფორმები ჭოროხის დელტაზე 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. 

საერთო საზღვრები სხვადასხვა ქვეყანასთან, მას შესაძლებლობას აძლევს წვდომა ჰქონდეს 

ქვეყნის ბაზრებთან, სახმელეთო, საჰაერო, თუ საზღვაო გზებით.  

აჭარაში 1,000 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა გადის; საერთაშორისო მნიშვნელობის 50კმ-ს, 

ხოლო შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის - 150 კმ-ს აღემატება. აჭარა საქართველოს ერთ-

ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეგიონია, რომელიც უცხოური ინვესტიციების დიდ 

ნაწილს იზიდავს, განსაკუთრებით, სამშენებლო ინდუსტრიაში. 2020 წლის მონაცემით 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები აჭარაში 76,961.7 ათას აშშ დოლარს შეადგენს. 

საყოველთაო აღწერის მონაცემების თანახმად, აჭარაში ცხოვრობს საქართველოს მოსახლეობის 

9%-მდე. ამასთანავე, უკანასკნელ წლებში შეინიშნება მოსახლეობის შემცირება, როგორც 

შობადობის შემცირების, ისე მოსახლეობის მიგრაციის შედეგად. ბოლო წლების მიხედვით აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში უმუშევრობის დონე 9.1%-ს აღწევდა. აჭარის მაჩვენებელი 

საგრძნობლად გაუმჯობესდა 2007 წლის შემდეგ, როდესაც უმუშევრობის დონე 29.8% იყო. 

აქტიური სამუშაო ძალა წარმოდგენილია საბითუმო/საცალო ვაჭრობისა და მშენებლობის 

სექტორებში. ასევე, პოპულარულია ტურიზმის სექტორი. სასტუმროებისა და რესტორნების 

სექტორებში 7,000-მდე ადამიანია დასაქმებული. ტურიზმის ზრდის სწრაფმა ტემპებმა ბათუმის 

სამშენებლო ბაზრის სწრაფ ზრდას შეუწყო ხელი.  

 

  

ტერიტორიის სოციო-ეკონომიკური აღწერა 
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ბათუმი 

აჭარის ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტი ბათუმია, რომლის მოსახლეობა, სხვა 

მუნიციპალიტეტებისაგან განსხვავებით, ზრდით ხასიათდება, რაც ასევე გამოწვეულია 

ხელვაჩაურისა და მახინჯაურის მიერთებით. ბათუმი 152.8 ათასი მაცხოვრებლით საქართველოს 

მეორე და დასავლეთ საქართველოს ყველაზე დიდი ქალაქია. ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობა ბოლო წლებში 100 ათას კაცს აღემატება, რაც საქართველოს ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობის 9.7%-ია. საქართველოს რეგიონებს შორის, დასაქმებულთა რაოდენობა ყველაზე 

მეტად აჭარაში არის გაზრდილი (20 000-ით). დასაქმებულთა შორის დაახლოებით ნახევარი 

დაქირავებით დასაქმებულია. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულებიდან 80%-ზე მეტი ბათუმზე 

მოდიოდა, 8% - ქობულეთის მუნიციპალიტეტზე და 5% - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე. 

ასევე, კოვიდ-19 პანდემიამდე, სამუშაო ადგილების რაოდენობის ზრდა ფიქსირდებოდა 

სასტუმროებსა და რესტორნების სექტორში. აჭარის შინამეურნეობები, წილობრივად ყველაზე 

მეტ თვიურ შემოსავლებს დაქირავებული შრომიდან და თვითდასაქმებიდან ღებულობდნენ. 

აჭარის შინამეურნეობის საშუალო თვიური შემოსავლები ხშირად მაღალია საქართველოს სხვა 

რეგიონებთან შედარებით. სამომხმარებლო ხარჯებში პროცენტულად დიდი წილი სურსათზე, 

სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე მოდის. სტაბილურად მაღალია ხარჯების წილი ჯანმრთელობის 

დაცვაზე, ელექტროენერგიასა და ტრანსპორტზე. აჭარაში, საარსებო შემწეობის მიმღები 

მოსახლეობის წილი, მთლიან მოსახლეობაში, უმეტესად დაბალია, საქართველოს სხვა 

რეგიონებთან შედარებით.  

ადგილობრივებისათვის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სექტორის მხარდამჭერი პროგრამები, 

ვინაიდან რეგიონში დაბალია წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. კომპანიები უმეტესად 

სარგებლობენ მოძველებული ტექნოლოგიებით, რაც ზღუდავს წარმოების მასშტაბებს.  

რეგიონის ტურიზმის განვითარების დონეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ზღვისპირა 

მდებარეობა. ტურიზმის განვითარებისთვის დამატებით შესაძლებლობას წარმოადგენს 
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რეგიონში არსებული საერთაშორისო მნიშვნელობის დაცული ტერიტორიები და ბოტანიკური 

ბაღი.  

რეგიონში 10-ზე მეტი მდინარეა. ყველაზე უხვი მდინარე არის ჭოროხი. რეგიონში, მოქმედებს 5-

მდე ჰიდროელექტროსადგური, რომელთა საერთო სიმძლავრე 22,0 ათას კილოვატ საათს, 

წლიურად მიღებული ენერგია კი, 28,5 მილიონ კილოვატ საათს აღემატება, რაც საქართველოს 

პოტენციური ენერგიის მხოლოდ 0,8 პროცენტს შეადგენს.  

რეგიონი მცირემიწიანია, რთული რელიეფით. შინამეურნეობების საკუთრებაში არსებულ 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს ახასიათებს მაღალი ფრაგმენტაცია. ნაკვეთების საშუალო 

ფართობი 0.5 ჰა-ს შეადგენს. შექმნილ დამატებულ ღირებულებაში სოფლის მეურნეობის 

სექტორის წილი მცირეა. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების კომერციალიზაციის შედარებით 

მაღალი მაჩვენებელია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციები 

ძირითადად განხორციელებულია სასათბურე და სანერგე მეურნეობებში, მტკნარი წყლის 

მეთევზეობასა და დამამუშავებელ სექტორში, მათ შორის, ჩაი, თამბაქო, ხილი, თხილი და 

ციტრუსი.  

აჭარაში მოიპოვება, (არა)მადნეული წიაღისეული, სპილენძ-პოლიმეტალების საბადოები. ასევე, 

სამშენებლო მინერალური ნედლეული. სასარგებლო წიაღისეული და ნედლეული შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას შავი მეტალურგიისათვის, ქიმიური და კვების მრეწველობის, აგროქიმიური 

და სხვა დარგებისათვის. 

აჭარა ხასიათდება სტიქიური მოვლენების ინტენსივობით. ხანგრძლივი და უხვი ნალექები 

განაპირობებს სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებული ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირეს. 

მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესები უმეტესწილად გავრცელებულია ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში, რომელიც ამავდროულად ნალექის სიუხვით გამოირჩევა. სტიქიური 

მოვლენები ზარალს აყენებს როგორც მოსახლეობას, ისე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს.  

მუნიციპალური სერვისებიდან ხელმისაწვდომია წყალი, ელექტროენერგია, გაზი, დასუფთავება 

და ნარჩენების შეგროვება. ნარჩენების შეგროვების სერვისით სარგებლობს მოსახლეობის 
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უმეტესობა. აჭარაში არსებული სამრეწველო ნარჩენების, რომელთა ნაწილი სახიფათო ნარჩენებს 

წარმოადგენს, მართვა პრობლემად რჩება, თუმცა, დღეისათვის, ინდუსტრიული ნარჩენები 

მოცულობით ბევრად ნაკლებია, ვიდრე მუნიციპალური მყარი ნარჩენები. 

სასმელი წყალი ცენტრალიზებულად მიეწოდება აჭარის მოსახლეობის უმეტესობას. აჭარაში 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობითა და საკანალიზაციო სისტემით სოფლად მცხოვრები 

მოსახლეობა არ არის უზრუნველყოფილი. 

აჭარაში მოსახლეობა უმეტესად უზრუნველყოფილია სოციალური ინფრასტრუქტურით, მათ 

შორისაა, საჯარო სკოლები და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, კულტურის ცენტრები 

და სახელოვნებო, სპორტული სკოლები. მუნიციპალიტეტებში ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები 

და მუზეუმები. ასევე ფუნქციონირებს პროფესიული სასწავლებლები, რომელიც მოსახლეობას 

სთავაზობს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს  

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შემადგენლობაში, რომლის ფართობი 35647 ჰექტარია. მუნიციპალიტეტის 

შემადგენლობაში შედის 11 თემი და 64 სოფელი. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი 

ქალაქ ბათუმშია. ძირითადი ნაწილი მთაგორიანია და ხასიათდება მცირემიწიანობით. ახალი 

მიწების ათვისება გართულებულია. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში წყლის ძირითადი 

არტერიების დაბინძურებას იწვევს მუნიციპალიტეტში მჭიდროდ დასახლებული პუნქტების და 

საყოფახოვრებო მიზნებისათვის გამოყენებული წყლები. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 100 000-მდეა. უკანასკნელ წლებში ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების ნაწილი გადაეცა ქალაქ ბათუმს, რის გამოც შემცირდა 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა და თითქმის განახევრდა. მოსახლეობის უმეტესობა ცხოვრობს 

ვაკე-დაბლობსა და მთისწინეთში, მცირე ნაწილი - დაბალ მთიანეთში.  
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვე ძალიან მაღალია, სავარგულების 

ზრდა კი, მისი შეზღუდული რესურსების გამო, პრაქტიკულად შეუძლებელი.  

ხელვაჩაური აჭარის მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო მუნიციპალიტეტია, რომელიც 

საკმაოდ მცირემიწიანია და ფლობს აჭარის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 7%-მდე, რაც 

5093 ჰექტარს შეადგენს. ამასთანავე, ხელვაჩაურში სახნავი ფართობი 2466 ჰექტარია (აჭარის 

სახნავი ფართობის მეოთხედი). მუნიციპალიტეტი მიწათმოქმედების რისკის ზონაშია მოქცეული; 

მაღალია ეროზიული პროცესები. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის ზედა 

ნაყოფიერი ფენების წარეცხვა. სახნავი ფართობის 100 ჰექტარზე მეტი სიმინდის ნათესებია. 

მოსავლიანობა დაბალია. ხილის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოების არ არსებობამ კიდევ 

უფრო შეამცირა ხეხილის ბაღების მოვლა-პატრონობის აქტივობები. ნაკლებად ხდება ნარგავებზე 

ორგანული და მინერალური სასუქის მიწოდება, ნიადაგის გაუმჯობესება, მექანიკური 

გაფხვიერება, მორწყვა, სხვ.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე გადის საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მთავრდება საერთაშორისო მნიშვნელობის გზატკეცილები ბათუმი-ახალციხე და ბათუმი-

სამტრედია-სოჭი. სახელმწიფო მნიშვნელობის გზაა აგრეთვე აჭარისწყალი-კირნათი. ასევე, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს 70-მდე ხიდი.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 15 ისტორიული ძეგლი მდებარეობს, რომელთა უმეტესი 

ნაწილი საჭიროებს განახლებას და მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებას.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური აქტივობები დაკავშირებულია სოფლის 

მეურნეობასთან. ეკონომიკის დანარჩენი დარგები, მათ შორის, მრეწველობა, ვაჭრობა, 

ტრანსპორტი, მშენებლობა და ტურიზმი, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ პროფილში 

ნაკლებადაა გამოკვეთილი.  მუნიციპალიტეტი დროთა განმავლობაში განიცდის სირთულეს 

კომერციალიზაციის პოტენციალის ზრდის თვალსაზრისით. საბანკო კრედიტების სიძვირისა და 
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კაპიტალის ალტერნატიული ბაზრების შეზღუდულობის, ასევე, შრომითი ბაზრისა და 

ეკონომიკის პროფილის გათვალისწინებით, მშენებლობის, ტურიზმის სექტორების ზრდა 

ნაკლებად მოსალოდნელია მომავალ წლებში, რაც სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად 

იმოქმედებს.  

დღეისათვის, საქართველოში ტურიზმის სფეროს განვითარება ერთ–ერთ უმთავრეს 

სტრატეგიულ მიმართულებად არის აღიარებული. აღსანიშნავია, რომ ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარებისათვის გააჩნია მნიშვნელოვანი წინაპირობები 

ისტორიული ძეგლების, ტრადიციების, საკურორტო ადგილების და სხვა რესურსების სახით.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ტურისტულ ძეგლებთან მისასვლელი გზები და ბილიკები 

მოუწესრიგებელია. არასტანდარტულია გზებზე არსებული საგზაო ნიშნები, წარწერები 

განსაახლებელია. ცენტრალური მაგისტრალების გასწვრივ თითქმის არ არის საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისი ტურისტული და სხვა ზოგადი ინფრასტრუქტურის ობიექტები.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არის მაჭახელას ეროვნული პარკი, რომლის შექმნის 

საფუძველს  უნიკალური ბუნებისა და კულტურული ძეგლების კონსერვაცია წარმოადგენს, 

სახეობების დაცვა და აღდგენა. დაცული ტერიტორიის არსებობა ხელს უწყობს 

მუნიციპალიტეტში და ზოგადად რეგიონში სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

გაუმჯობესებას, ეკოტურიზმის განვითარებასა და საქართველოში არსებული უნიკალური 

ბიომრავალფეროვნების პოპულარიზაციას მსოფლიო დონეზე. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს, 

არსებული რესურსების გათვალისწინებით, გააჩნია ეკოტურიზმის, სასოფლო და აგრარული, 

შემეცნებითი, სამკურნალო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები.  
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ტერიტორიის ისტორიულ-კულტურული ღირებულება   

ჭოროხის დელტის მიმდებარედ ისტორიულ-კულტურული ძეგლებიდან ვხვდებით 

ახალსოფლის ავგიის ნაეკლესიარსა და გონიო-აფსაროსის არქიტექტურულ-არქეოლოგიურ 

კომპლექსს.  

ავგიის ნაეკლესიარი წარმოადგენს ბაზილიკას, რომელიც მშენებლობის ტექნიკით, გეგმარებითა 

და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით, ადრებიზანტიური პერიოდის საეკლესიო ნაგებობაა 

და მეხუთე საუკუნით თარიღდება.   

ზურმუხტის ტერიტორიის მიმდებარედ ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის მქონე კიდევ 

ერთი ძეგლი მდებარეობს, რომელიც გონიო-აფსაროსის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური 

კომპლექსიის სახელითაა ცნობილი. არქეოლოგიური კომპლექსი სხვადასხვა ტიპის ობიექტებს 

აერთიანებს. აფსაროსის ნაქალაქარი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან არქიტექტურულ ობიექტებს, 

როგორიცაა: რომაული ხანის მონუმენტური აბანოების ნაშთები, რომაული ყაზარმები, 

ოსმალური ხანის ნაგებობები.  

 

ტერიტორიის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი  

შავი ზღვის სანაპირო ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალით გამოირჩევა და 

ადგილობრივ, თუ უცხოელ ვიზიტორებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას სთავაზობს. რეგიონში 

ეკოტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალიც არის, რასაც აქ არსებული მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიების სიმრავლე განაპირობებს. ფრინველების მოყვარულთათვის ბათუმის მიმდებარე 

ტერიტორიები განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია. გარდა სოფლების - სახალვაშოსა 

და ჩაისუბნისა, ფრინველებზე დაკვირვება შესაძლებელია ჭოროხის დელტაზეც. ფრინველების 

დაკვირვების სხვა ადგილებისგან განსხვავებით, ჭოროხის დელტაზე სპეციალური 

ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არ არის; ამ კუთხით, ტერიტორიის განვითარებას აფერხებს აქ 

არსებული ნაგავსაყარიც, თუმცა, ტერიტორიის ბათუმთან სიახლოვე და ადვილად 
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მისადგომლობა, შესაძლოა, სამომავლოდ, ამ მიმართულების განვითარების ერთ-ერთი 

ხელშემწყობიც გახდეს. 

აღსანიშნავია, ის ფაქტიც, რომ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე, ფრინველების დაკვირვების ერთ-ერთ მარშუტად სწორედ ჭოროხის დელტაა 

მოხსენიებული12. 

2021 წლის 22 ოქტომბერს დაინტერესებულ საზოგადოებასთან გამართულ შეხვედრაზე, 

რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ აჭარის ტურმიზმისა და კურორტების განვითარების 

დეპარტამენტის წარმომადგენლები, გაირკვა, რომ დეპარტამენტს აქვს მკაფიო ხედვა და 

კონკრეტული მიზნები, აჭარის როგორც ფრინველებზე დაკვირვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ადგილის პოზიციონირებასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით დაგეგმილია არაერთი 

მნიშვნელოვანი ქმედება. შეხვედრაზე  გაჟღერდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჭოროხის 

დელტაზე იგეგმება ფრინველებზე დაკვირვებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც ხელს 

შეუწყობს ეკოტურიზმის განვითარებას დელტის ტერიტორიაზე. დეპარტამენტის ინფორმაციით, 

იქმნება ფრინველებზე დაკვირვების ტურზიმის განვითარებისთვის შესაბამისი ვებ-პორტალი, 

სადაც განთავსდება ინფორმაცია აჭარაში არსებული ფრინველთა დაკვირვების წერტილების, მათ 

შორის, ჭოროხის დელტის შესახებაც.  

ინფრასტრუქტურა და სხვა საქმიანობის ობიექტები  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მიმდებარედ, ამ ეტაპზე, მნიშვნელოვანი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები დაგეგმილი არ არის, თუმცა იგეგმება ჭარნალის 110 კვ ძაბვის 

გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომელიც გარკვეულ მონაკვეთებში გადაკვეთს ზურმუხტის 

ტერიტორიას. 

                                                 
12 https://gobatumi.com/ka/type-of-tourism/birdwatching 
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აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭოროხის 

დელტის მიმდებარედ არსებული ნაგავსაყარის კონსერვაცია. ამას გარდა,  ბულვარის 

კეთილმოწყობის პროექტის ფარგებში განიხილება მდინარე ჭოროხზე ხიდის განთავსების იდეა, 

რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სანაპიროებს შორის კავშირი, თუმცა აღნიშნული 

ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაზე მსჯელობა  ქალაქმშენებლობითი 

დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის წარმოდგენისა და დამტკიცების შემდგომ დაიწყება.  

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2021 წლის 11 აგვისტოს 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად დასრულდა ბათუმის შემოსავლელი–სარფის მონაკვეთის 

მშენებლობის ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთება და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დეტალური 

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცედურები. დეპარტამენტისვე მტკიცებით, 

შემოვლითი გზა არ კვეთს ჭოროხის დელტის ტერიტორიას, თუმცა ტერიტორიას კვეთს სენაკი-

ფოთი-სარფის საავტომობილო მაგისტრალი. 

ამ ეტაპზე, ჭოროხის დელტაზე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შესახებ 

ინფორმაციას ოფიციალური სტრუქტურები არ ფლობენ, თუმცა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს 

ის ფაქტი, რომ 2021 წლის 17 აგვისტოს დაანონსდა გონიოში ყოფილი სამხედრო პოლიგონის 

ადგილას კაზინოების, ბანკებისა და ოფისების მშენებლობა.  

 

 

ტრადიციული საქმიანობა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება  

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის 

ნაწილს, მინიჭებული აქვს სოფლის მეურნეობის განვითარების ზონის სტატუსი, რაც შეეხება 

ტერიტორიაზე ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობას, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსგან 

2021 წლის 2 აგვისტოს მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ ამ დროისათვის, 

ჭოროხის დელტაზე მოქმედებს 6 ლიცენზია და გაკეთებულია 1 სალიცენზიო განაცხადი. ყველა 

ლიცენზია მტკნარი წყლის რესურსის მოპოვებაზეა გაცემული.  
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ცხრილი 1: ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიაზე გაცემული ლიცენზიები  

 

N რესურსის 

დასახელება 

მდებარეობა ლიცენზიის N ლიცენზიის 

მოქმედების 

ვადა 

1 მტკნარი წყალი ბათუმი-

ადლია 

000163 05.06.2017-

05.06.2022 

2 მტკნარი წყალი ხელვაჩაური-

ახალსოფელი 

000249 07.09.2018-

07.09.2023 

3 მტკნარი წყალი ბათუმი 000420 02.05.2021-

02.05.2026 

4 მტკნარი წყალი ხელვაჩაური-

ახალსოფელი 

000266 21.02.2019-

21.02.2024 

5 მტკნარი წყალი ბათუმი 000321 10.03.2020-

10.03.2025 

6 მტკნარი წყალი ბათუმი 000309 06.02.2020-

06.02.2025 

 

მიუხედავად იმისა, რომ წიაღის ეროვნული სააგენტოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროსგან გამოთხოვილი ოფიციალური ინფორმაციის 

თანახმად, ჭოროხის დელტაზე არ არის გაცემული ინერტული მასალების მოპოვების ლიცენზია, 

რუკაზე (იხ. რუკა 2) დატანილია ინერტული მასალების დამუშავების აქტიური ადგილები, 

რომლებიც მდინარე ჭოროხიდან მოპოვებულ მასალებს ამუშავებენ. 
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რუკა 2: ჭოროხის დელტაზე ინერტული მასალების დამუშავები ადგილები  
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ჭოროხის დელტა ზღვის დონიდან 0-3 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ჭოროხის ნაპირებზე 

შემორჩენილია ჭალის ტყის ფრაგმენტები, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია მურყნის 

(Alnus barbata), მდგნალის (Salix caprea), ტირიფის (Salix alba), კატაბარდისა  (Clematic vitalba) და 

ეკალღიჭის  (Smilax excels) სახეობებით. დელტის ტერიტორიაზე ვხვდებით მტკნარწყლიან 

ტბორებსაც, რომლის სიახლოვესაც გვხვდება ჭარბტენიანი ნიადაგის მოყვარული მცენარეები, 

კერძოდ: ისლი (Carex acuta), ლელქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი 

(Juncus effuses) (ქვაჩაკიზე 2010).  

მდინარე ჭოროხის მიერ წარმოქმნილი დელტა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოზამთრე და 

მიგრანტი ფრინველებისთვის. მდინარის შესართავთან კონცენტრირებული დიდი რაოდენობით 

იქტიოფაუნა ფრინველთათვის მდიდარ საკვებ ბაზას ქმნის. მრავალფეროვანი საკვები ბაზა ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა, მიგრანტი ფრინველებისთვის მიგრაციის დროს დახარჯული 

ენერგიის აღსადგენად. სწორედ, ამის  გამო ჩერდებიან ისინი ჭოროხის დელტაზე.  

ჭოროხის დელტის ტერიტორიაზე დაფიქსირებულია არაერთი ისეთი სახეობის ფრინველი, 

რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მანამდე არ იყო ნანახი. 

მრავალფეროვანი ორნითოფაუნის გამო ჭოროხის დელტა აღიარებულია ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე დაცულ ტერიტორიად (SPA- Special protected area) და 

ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიად (IBA - Important Bird Area). 

გარდა ფრინველთა მრავალფეროვნებისა, ჭოროხის დელტის აკვატორია მნიშვნელოვან 

ტერიტორიას წარმოადგენს შავი ზღვის ვეშაპისნაირებისთვისაც. შავ ზღვაში გავრცელებული 

ჭოროხის დელტის ბიომრავალფეროვნება  
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ვეშაპისნაირების სამივე სახეობა, საკვების მოპოვების მიზნით, ხშირად გვხვდება დელტის 

აკვატორიაში. 

ზურმუხტის ტერიტორია მდიდარია ჰაბიტატების მრავალფეროვნებითაც. ჭოროხის დელტის 

სტანდარტულ მონაცემთა ფორმის მიხედვით (SDF) დელტაზე გამოყოფილია  4 ჰაბიტატი (იხ. 

ცხრილი 2) თუმცა, აღნიშნული 4 ჰაბიტატის გარდა, საბუკოს მიერ იდენტიფიცირებულია 19 

ჰაბიტატი, როგორც მე-4 რეზოლუციის ჰაბიტატები, ისე  EUNIS-ის ჰაბიტატები. 

 

ცხრილი 2: ჭოროხის დელტის ჰაბიტატების ნუსხა  

 

ჭოროხის დელტაზე ბერნის კონვენციის მე-4 რეზოლუციის მიხედვით განსაზღვრული 

ჰაბიტატების ნუსხა 

 

B1.6 Coastal dune scrub  
 

B1.6 - სანაპირო დიუნების ბუჩქნარი 

C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds 

and pools  

C1.1 - მუდმივი ოლიგოტროფული ტბორები და 

გუბურები 

C3.4 Species-poor beds of low-growing 

water-fringing or amphibious vegetation  

C3.4 -  სახეობით ღარიბი ადგილები  

დაბალმზარდი, წყალსატევების გარშემო არსებული 

ან ამფიბიური მცენარეულობით 

E3.5 Moist or wet oligotrophic grassland  
E3.5 -  ნოტიო ან სველი ოლიგოტროფული 

ბალახოვანი ცენოზები 
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ცხრილი 3: ჭოროხის დელტაზე დაფიქსირებული ფრინველთა სახეობები  

 

 

N 

 

სახეობის 

სამეცნიერო 

დასახელება 

 

 

სახეობის 

ინგლისური 

დასახელება 

 

სახეობის ქართული 

დასახელება 

 

სეზონ

ი 

 

IUCN 

 

საქ. 

წითელი 

ნუსხა 

1 Gavia stellata Red-throated Diver 

(or Loon) 

წითელყელა 

ღორიხვა 

WV LC  

2 Gavia arctica Black-throated 

(Arctic) Diver (or 

Loon) 

შავყელა ღორიხვა WV LC  

3 Podiceps 

cristatus 

Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-V LC  

4 Podiceps 

grisegena 

Red-necked Grebe რუხლოყება კოკონა M LC VU 

5 Podiceps 

auritus 

Horned (or 

Slavonian) Grebe 

სწორნისკარტა (ან 

წითელყელა) კოკონა 

Cas VU  

6 Podiceps 

nigricollis 

Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან 

შავყელა) კოკონა 

WV LC  

7 Tachybaptus 

ruficollis 

Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC  

8 Puffinus 

yelkouan 

Mediterranean 

(Yelkouan) 

Shearwater 

ხმელთაშუაზღვის 

ქარიშხალა 

YR-V VU  

9 Pelecanus 

onocrotalus 

Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU 

10 Pelecanus 

crispus 

Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) 

ვარხვი 

M VU EN 

11 Phalacrocorax 

carbo 

Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-V LC  
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12 Microcarbo 

pygmaeus 

Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC  

13 Phalacrocorax 

aristotelis 

Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC  

14 Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC  

15 Ardea 

purpurea 

Purple Heron წითური (ან ქარცი) 

ყანჩა 

M LC  

16 Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC  

17 Egretta 

garzetta 

Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-V LC  

18 Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ 

ეგვიპტური) ყანჩა 

M LC  

19 Ardeola 

ralloides 

Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC  

20 Nycticorax 

nycticorax 

Black-crowned 

Night-Heron 

ღამის ყანჩა M LC  

21 Ixobrychus 

minutus 

Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC  

22 Botaurus 

stellaris 

Great Bittern დიდი ყარაულა 

(წყლის ბუღა) 

M LC  

23 Platalea 

leucorodia 

Eurasian Spoonbill ჟერო M LC  

24 Plegadis 

falcinellus 

Glossy Ibis ივეოსი M LC  

25 Ciconia 

ciconia 

White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU 

26 Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU 

27 Phoenicopter

us ruber 

Greater Flamingo ჩვეულებრივი 

ფლამინგო 

Cas LC  

28 Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან 

სისინა) გედი 

M;W

V 

LC  

29 Cygnus 

cygnus 

Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან 

მყივანი) გედი 

M;W

V 

LC  

30 Cygnus 

columbianus 

Tundra Swan მცირე მყივანი გედი WV LC  
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31 Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC  

32 Anser 

erythropus 

Lesser White-

fronted Goose 

მცირე თეთრშუბლა 

ბატი 

M VU EN 

33 Anser 

albifrons 

Greater White-

fronted Goose 

დიდი თეთრშუბლა 

ბატი 

M LC  

34 Tadorna 

tadorna 

Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC  

35 Tadorna 

ferruginea 

Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU 

36 Anas 

platyrhynchos 

Mallard გარეული იხვი M;W

V 

LC  

37 Mareca 

strepera 

Gadwall რუხი იხვი M;W

V 

LC  

38 Mareca 

penelope 

Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,W

V 

LC  

39 Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან 

ჭიკვარა) 

M,W

V 

LC  

40 Spatula 

querquedula 

Garganey ჭახჭახა იხვი (ან 

იხვინჯა) 

M LC  

41 Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან 

კუდსადგისა) იხვი 

M LC  

42 Spatula 

clypeata 

Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC  

43 Netta rufina Red-crested 

Pochard 

წითელნისკარტა 

ყურყუმელა 

M LC  

44 Aythya 

fuligula 

Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;W

V 

LC  

45 Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,W

V 

LC  

46 Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,W

V 

VU  

47 Aythya 

nyroca 

Ferruginous 

Pochard 

თეთრთვალა 

ყვინთია 

M NT  

48 Melanitta 

fusca 

White-winged (or 

Velvet) Scoter 

თეთრფრთიანი 

გარიელა 

WV VU EN 
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49 Bucephala 

clangula 

Common Golden-

eye 

ამაყა M,W

V 

LC  

50 Mergus 

merganser 

Common Merganser დიდი ბატასინა M,W

V 

LC  

51 Mergus 

serrator 

Red-breasted 

Merganser 

გრძელნისკარტა 

ბატასინა 

M,W

V 

LC  

52 Mergellus 

albellus 

Smew მცირე ბატასინა M,W

V 

LC  

53 Oxyura 

leucocephala 

White-Headed 

Duck 

თეთრთავა იხვი WV, 

BB? 

EN EN 

54 Pandion 

haliaetus 

Osprey შაკი M LC ? 

55 Haliaeetus 

albicilla 

White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი 

(ან თეთრკუდა 

არწივი) 

M LC EN 

56 Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან 

ბორა) 

Cas NT  

57 Milvus 

migrans 

Black Kite ძერა M LC  

58 Circaetus 

gallicus 

Short-toed Snake-

Eagle 

გველიჭამია (ან 

ძერაბოტი) 

M LC ? 

59 Accipiter 

brevipes 

Levent 

Sparrowhawk 

ქორცქვიტა (ან 

შავთვალა მიმინო, 

ლევანმიმინო) 

M LC VU 

60 Accipiter 

nisus 

Eurasian 

Sparrowhawk 

მიმინო YR-R LC  

61 Accipiter 

gentilis 

Northern Goshawk ქორი M LC  

62 Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა M LC  

63 Buteo lagopus Rough-legged 

Buzzard 

ფეხბანჯგვლიანი 

კაკაჩა 

M;W

V 

LC  

64 Buteo rufinus Long-legged 

Buzzard 

ველის (ან 

გრძელფეხა) კაკაჩა 

M LC VU 

65 Pernis 

apivorus 

European Honey-

Buzzard 

კრაზანაჭამია (ან 

ირაო) 

M LC  
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66 Pernis 

ptilorhynchus 

Crested Honey 

buzzard 

(ექვსთითა) 

კრაზანაჭამია 

M LC  

67 Hieraaetus 

pennatus 

Booted Eagle ჩია არწივი M LC  

68 Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან 

თეთრმხრება) არწივი 

M VU VU 

69 Clanga clanga Greater Spotted 

Eagle 

დიდი მყივანი 

არწივი 

M VU VU 

70 Clanga 

pomarina 

Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი 

არწივი 

M LC  

71 Aquila 

nipalensis 

Steppe Eagle ველის არწივი M EN  

72 Aquila 

chrysaetos 

Golden Eagle მთის არწივი M LC VU 

73 Neophron 

percnopterus 

Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU 

74 Circus 

aeroginosus 

Western Marsh 

Harrier 

ჭაობის ძელქორი (ან 

ჭაობის 

ბოლობეჭედა) 

BB LC  

75 Circus 

cyaneus 

Hen (or Northern) 

Harrier 

მინდვრის ძელქორი 

(ან მინდვრის 

ბოლობეჭედა) 

M LC  

76 Circus 

macrourus 

Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან 

ველის ბოლობეჭედა) 

M NT  

77 Circus 

pygargus 

Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი 

(ან მდელოს 

ბოლობეჭედა) 

M LC  

78 Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR 

79 Falco 

biarmicus 

Lanner Falcon წითელთავა 

შავარდენი 

M LC VU 

80 Falco 

peregrinus 

Peregrine Falcon ჩვეულებრივი 

შავარდენი 

M LC  

81 Falco 

subbuteo 

Eurasian Hobby მარჯანი M LC  
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82 Falco 

columbarius 

Merlin ალალი M LC  

83 Falco 

vespertinus 

Red-footed Falcon წითელფეხა 

შავარდენი 

M NT EN 

84 Falco 

naumanni 

Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) 

კირკიტა 

M LC CR? 

85 Falco 

tinnunculus 

Common Kestrel ჩვეულებრივი 

კირკიტა 

M LC  

86 Coturnix 

coturnix 

Common Quail მწყერი M LC  

87 Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN 

88 Anthropoides 

virgo 

Demoiselle Crane წეროტურფა M   

89 Rallus 

aquaticus 

Water Rail ლაინა YR-R LC  

90 Porzana 

porzana 

Spotted Crake ქათამურა M LC  

91 Zapornia 

parva 

Little Crake მცირე ქათამურა BB LC  

92 Zapornia 

pusilla 

Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC  

93 Crex crex Corn crake ღალღა M LC ? 

94 Gallinula 

chloropus 

Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC  

95 Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC  

96 Porphyrio 

porphyrio 

Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი M LC ? 

97 Haematopus 

ostralegus 

Eurasian 

Oystercatcher 

ზღვის კაჭკაჭი 

(სირკაჭკაჭი) 

M NT  

98 Himantopus 

himantopus 

Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC  

99 Recurvirostra 

avosetta 

Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC  

100 Charadrius 

hiaticula 

Common Ringed 

Plover 

საყელოიანი წინტალა M LC  
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101 Charadrius 

dubius 

Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC  

102 Charadrius 

alexandrinus 

Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC  

103 Eudromias 

morinellus 

Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC  

104 Pluvialis 

apricaria 

Eurasian Golden-

Plover 

ოქროსფერი მეჭვავია M LC  

105 Pluvialis 

squatarola 

Grey Plover რუხი მეჭვავია 

(კვათარი) 

M LC  

106 Arenaria 

interpres 

Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC  

107 Vanellus 

vanellus 

Northern Lapwing პრანწია M NT  

108 Vanellus 

gregarius 

Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR  

109 Vanellus 

spinosus 

Spur-Winged 

Lapwing 

შავმუცელა 

(შავმკერდა) პრანწია 

Cas LC  

110 Calidris 

falcinellus 

Broad-billed 

Sandpiper 

თავზოლა მექვიშია M LC  

111 Calidris 

ferruginea 

Curlew Sandpiper წითელგულა 

მექვიშია 

M NT  

112 Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC  

113 Calidris 

temminckii 

Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC  

114 Calidris 

minuta 

Little Stint მცირე მექვიშია 

(კოკორინა-ბეღურა) 

M LC  

115 Calidris 

canutus 

Knot ისლანდიური 

მექვიშია 

M NT  

116 Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC  

117 Phalaropus 

lobatus 

Red-necked 

Phalarope 

წითელკისერა (ან 

მრგვალნისკარტა) 

ტივტივა 

M LC  
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118 Xenus 

cinereus 

Terek Sandpiper რუხი 

აპრეხილნისკარტა 

მექვიშია 

M LC  

119 Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე 

(მსევანი) 

M LC  

120 Tringa 

erythropus 

Spotted Redshank ლაქებიანი 

წითელფეხა მენაპირე 

(კოხტა ჭოვილო) 

M LC  

121 Tringa 

nebularia 

Common 

Greenshank 

მწვანეფეხა მენაპირე 

(დიდი ჭოვილო) 

M LC  

122 Tringa 

stagnatilis 

Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე 

(მერუე) 

M LC  

123 Tringa 

glareola 

Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC  

124 Tringa 

ochropus 

Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC  

125 Actitis 

hypoleucos 

Common Sandpiper ჩვეულებრივი 

მექვიშია (მებორნე) 

BB LC  

126 Calidris 

pugnax 

Ruff ტურუხტანი 

(მაჩხუბარა 

კოკორინა) 

M LC  

127 Numenius 

arquata 

Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT  

128 Numenius 

phaeopus 

Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC  

129 Limosa limosa Black-tailed 

Goldwit 

დიდი (ანუ შავკუდა) 

ლია 

M NT  

130 Limosa 

lapponica 

Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT  

131 Scolopax 

rusticola 

Eurasian Woodcock ტყის ქათამი 

(ვალდშნეპი) 

M;W

V 

LC  

132 Gallinago 

media 

Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ? 

133 Gallinago 

gallinago 

Common Snipe ჩიბუხა M;W

V 

LC  
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134 Lymnocryptes 

minimus 

Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC  

135 Burhinus 

oedicnemus 

Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU 

136 Glareola 

nordmanni 

Black-winged 

Pratincole 

შავფრთიანა 

მერცხალა 

M NT ? 

137 Glareola 

pratincola 

Collared Pratincole ჟღალფრთიანა 

მერცხალა 

M LC  

138 Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა 

თოლია 

M,W

V 

LC  

139 Larus 

ichthyaetus 

Pallas’s Gull დიდი შავთავა 

თოლია 

M,W

V 

LC  

140 Larus 

ridibundus 

Common Black-

headed Gull 

ტბის თოლია YR-V LC  

141 Hydrocoloeus 

minutus 

Little Gull მცირე თოლია M,W

V 

LC  

142 Larus 

melanocephal

us 

Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,W

V 

LC  

143 Larus 

argentatus 

Herring Gull ვერცხლისფერი 

თოლია 

Cas LC  

144 Larus 

armenicus 

Armenian Gull სომხური თოლია WV NT  

145 Larus 

michahellis 

Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC  

146 Larus 

cachinnans 

Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC  

147 Larus fuscus Lesser Black-backed 

Gull 

შავზურგა (ანუ 

ფრთაშავი) თოლია 

M,W

V 

LC  

148 Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,W

V 

LC  

149 Larus 

audouinii 

Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC  

150 Rissa 

tridactyla 

Kittiwake სამთითა თოლია M,W

V 

LC  
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151 Stercorarius 

pomarinus 

Pomarine Jaeger 

(Skua) 

განიერკუდა თოლია-

მეკობრე 

YR-V LC  

152 Stercorarius 

parasiticus 

Parasitic Jaeger 

(Skua) 

ვიწროკუდა თოლია-

მეკობრე 

YR-V LC  

153 Stercorarius 

longicaudus 

Long-tailed Jaeger 

(Skua) 

გრძელკუდა თოლია-

მეკობრე 

YR-V LC  

154 Gelochelidon 

nilotica 

Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა 

თევზიყლაპია 

M LC  

155 Thalasseus 

sandvicensis 

Sandwich Tern ჭრელნისკარტა 

თევზიყლაპია 

YR-V LC  

156 Sterna 

hirundo 

Common Tern ჩვეულებრივი 

თევზიყლაპია 

M LC  

157 Sternula 

albifrons 

Little Tern მცირე თევზიყლაპია M LC  

158 Hydroprogne 

caspia 

Caspian Tern კასპიური 

თევზიყლაპია 

M LC  

159 Chlidonias 

leucopterus 

White-winged Tern ფრთათეთრი 

თევზიყლაპია 

M LC  

160 Chlidonias 

niger 

Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC  

161 Chlidonias 

hybrida 

Whiskered Tern ლოყათეთრი 

თევზიყლაპია 

M LC  

162 Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC  

163 Columba 

oenas 

Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC  

164 Columba 

palumbus 

Common Wood-

Pigeon 

ქედანი M LC  

165 Streptopelia 

turtur 

Eurasian Turtle-

Dove 

ჩვეულებრივი 

გვრიტი 

M VU  

166 Streptopelia 

decaocto 

Eurasian Collared-

Dove 

საყელოიანი გვრიტი YR-V LC  

167 Spilopelia 

senegalensis 

Laughing Dove მაცინარა (ან 

სენეგალური) 

გვრიტი 

YR-V LC  
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168 Cuculus 

canorus 

Common Cuckoo გუგული BB LC  

169 Clamator 

glandarius 

Great Spoted 

Cuckoo 

შავთავა გუგული Cas LC  

170 Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო M LC  

171 Asio otus Northern Long-

eared Owl 

ყურებიანი ბუ (ან 

ოლოლი) 

M LC  

172 Asio 

flammeus 

Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC  

173 Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB,M LC  

174 Athene 

noctua 

Little Owl ჭოტი M LC  

175 Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC  

176 Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN 

177 Caprimulgus 

europaeus 

European Nightjar უფეხურა M LC  

178 Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC  

179 Tachymarptis 

melba 

Alpine Swift მეკირია (ან 

თეთრმუცელა 

ნამგალა) 

M LC  

180 Merops 

apiaster 

European Bee-eater ოქროსფერი 

კვირიონი 

M LC  

181 Merops 

superciliosus 

Blue-cheeked Bee-

eater 

მწვანე კვირიონი M LC  

182 Coracias 

garrulus 

European Roller ყაპყაპი M LC  

183 Ceryle rudis Pied Kinfisher  ND LC  

184 Alcedo atthis Common 

Kingsfisher 

ალკუნი YR-R LC  

185 Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC  

186 Picus viridis Eurasian Green 

Woodpecker 

მწვანე კოდალა YR-R LC  

187 Dendrocopos 

major 

Greater Spotted 

Woodpecker 

დიდი ჭრელი 

კოდალა 

YR-R LC  

188 Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC  
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189 Alauda heinei TurkestanShort-

Toed Lark 

მცირე მოკლეთითა 

ტოროლა 

M LC  

190 Calandrella 

brachydactyla 

Greater Short-Toed 

Lark 

დიდი მოკლეთითა 

ტოროლა 

M LC  

190 Melanocoryp

ha calandra 

Calandra Lark ველის ტოროლა M LC  

191 Lullula 

arborea 

Wood Lark ტყის ტოროლა M LC  

192 Alauda 

arvensis 

Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC  

193 Galerida 

cristata 

Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC  

194 Eremopterix 

nigriceps 

Black-Crowned 

Sparrow-Lark 

შავთავა ტოროლა ND LC  

195 Hirundo 

rustica 

Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB,M LC  

196 Hirundo 

daurica 

Red-Rumped 

Swallow 

წელწითელა 

მერცხალი 

Cas LC  

197 Hirundo 

rupestris 

Eurasian Crag-

martin 

კლდის მერცხალი M LC  

198 Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC  

199 Delichon 

urbicum 

Northern Hause-

Martin 

ქალაქის მერცხალი YR-V LC  

200 Anthus 

trivialis 

Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC  

201 Anthus 

pratensis 

Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT  

202 Anthus 

cervinus 

Red-Throated Pipit წითელგულა 

მწყერჩიტა 

M LC  

203 Anthus 

spinoletta 

Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC  

204 Anthus 

campestris 

Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC  

205 Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC  
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206 Motacilla 

cinerea 

Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC  

207 Motacilla 

flava 

Yellow Wagtail ყვითელი 

ბოლოქანქარა 

M LC  

208 Motacilla 

citreola 

Citrine Wagtail ყვითელთავა 

ბოლოქანქარა 

M LC  

209 Lanius 

excubitor 

Greater Grey (or 

Northern) Shrike 

რუხი ღაჟო WV LC  

210 Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC  

211 Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო M LC  

212 Lanius 

collurio 

Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB,M LC  

213 Lanius 

isabellinus 

Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო Cas LC  

214 Prunella 

modularis 

Hedge Accentor 

(Dunnock) 

ტყის ჭვინტაკა BB,M LC  

215 Locustella 

lanceolata 

Lanceolated 

Warbler 

წინწკლა ჭრიჭინა 

მეჩალია 

Cas LC  

216 Locustella 

naevia 

Grasshopper 

Warbler 

ჭრიჭინა-მეჩალია M LC  

217 Locustella 

fluviatilis 

Eurasian River 

Warbler 

ჭრიჭინა-ჩიტი M LC  

218 Locustella 

luscinioides 

Savi’s Warbler ბულბულისებრი 

ჭრიჭინა-ჩიტი 

MM LC  

219 Acrocephalus 

scirpaceus 

Eurasian Reed-

Warbler 

ლელიანის მეჩალია BB LC  

220 Acrocephalus 

palustris 

Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC  

221 Acrocephalus 

dumetorum 

Blyth’s Reed-

warbler 

ბუჩქნარის მეჩალია M LC  

222 Acrocephalus 

arundinaceus 

Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი 

მეჩალია (შაშვისებრი 

მეჩალია) 

BB LC  

223 Acrocephalus 

melanopogon 

Moustashed 

Warbler 

შავთხემა მეჩალია M LC  
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224 Acrocephalus 

schoenobaenu

s 

Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC  

225 Acrocephalus 

agricola 

Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC  

226 Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა 

ლერწამა 

BB LC  

227 Hippolais 

icterina 

Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა 

(მწვანე მქირდავი) 

M LC  

228 Hippolais 

pallida 

Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი 

მქირდავი) 

M LC  

229 Hippolais 

languida 

Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა 

ბუტბუტა 

(ბოლომქნევარა 

მქირდავი) 

M LC  

230 Hippolais 

caligata 

Booted Warbler მურა ბუტბუტა 

(მურა მქირდავი) 

M LC  

231 Sylvia 

melanocephal

a 

Sardinian Warbler ხმელთაშუაზღვის 

ასპუჭაკა 

Cas LC  

232 Sylvia 

communis 

Common 

Whitethroat 

დიდი თეთრყელა 

ასპუჭაკა 

BB LC  

233 Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა 

ასპუჭაკა 

BB LC  

234 Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC  

235 Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი 

ასპუჭაკა 

BB LC  

236 Sylvia 

atricapilla 

Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC  

237 Phylloscopus 

trochilus 

Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი 

(გაზაფხულა ყარანა) 

BB LC  

238 Phylloscopus 

collybita 

Common Chiffchaff ჩვეულებრივი 

ჭივჭავი 

(ჩვეულებრივი 

ყარანა) 

BB LC  
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239 Phylloscopus 

sindianus 

Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის 

ყარანა) 

M LC  

240 Phylloscopus 

sibilatrix 

Wood Warbler თეთრმუცელა 

ჭივჭავი 

(თეთრმუცელა 

ყარანა) 

M LC  

241 Phylloscopus 

trochiloides 

Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი 

(მომწვანო ყარანა) 

M LC  

242 Regulus 

regulus 

Goldcrest ყვითელთავა 

ნარჩიტა 

(ყვითელთავა 

ღაბუაჩიტი) 

M LC  

243 Regulus 

ignicapilla 

Firecrest წითელთავა ნარჩიტა 

(წითელთავა 

ღაბუაჩიტი) 

M LC  

244 Muscicapa 

striata 

Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია 

(რუხი მემატლია) 

BB LC  

245 Ficedula 

hypoleuca 

European Pied 

Flycatcher 

ჭრელი ბუზიჭერია 

(ჭრელი მემატლია) 

M LC  

246 Ficedula 

albicollis 

Collared Flycatcher თეთრყელა 

ბუზიჭერია 

(თეთრყელა 

მემატლია) 

M LC  

247 Ficedula parva Red-breasted 

Flycatcher 

წითელყელა (ანუ 

მცირე) ბუზიჭერია 

(მცირე მემატლია) 

M LC  

248 Ficedula 

semitorquata 

Semi-Collared 

Flycatcher 

ნახევართეთრყელა 

ბუზიჭერია 

(ნახევართეთრყელა 

მემატლია) 

M LC  

249 Saxicola 

maurus 

Common  

Siberian Stonechat 

შავთავა ოვსადი M LC  

250 Saxicola 

rubetra 

Whinchat თეთრწარბა (ანუ 

მდელოს) ოვსადი 

M LC  
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251 Oenanthe 

oenanthe 

Northern Wheatear ჩვეულებრივი 

მეღორღია 

M LC  

252 Anthus 

richardi 

Richard’s Pipit რიჩარდის მწყერჩიტა Cas LC  

253 Oenanthe 

deserti 

Desert Wheater უდაბნოს მეღორღია ND LC  

254 Oenanthe 

isabellina 

Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC  

255 Oenanthe 

melanoleuca 

Eastern Black-eared 

Wheatear 

აღმოსავლური 

შავყურა მეღორღია 

M LC  

256 Phoenicurus 

ochruros 

Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC  

257 Phoenicurus 

phoenicurus 

Common Redstart ჩვეულებრივი 

ბოლოცეცხლა 

BB,M LC  

258 Erithacus 

rubecula 

European Robin გულწითელა YR-R LC  

259 Luscinia 

svecica 

Bluethroad ცისფერგულა M LC  

260 Luscinia 

luscinia 

Thrush Nightingale აღმოსავლური 

ბულბული 

M LC  

261 Luscinia 

megarhyncho

s 

Common 

Nightingale 

ჩვეულებრივი 

ბულბული 

BB LC  

262 Turdus 

merula 

Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC  

263 Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC  

264 Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ 

ფრთაჟღალი) შაშვი 

WV NT  

265 Turdus 

philomelos 

Song Thrush წრიპა შაშვი 

(მგალობელი შაშვი) 

M LC  

266 Turdus 

viscivorus 

Mistle Thrush ჩხართვი M LC  

267 Panurus 

biarmicus 

Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M,W

V 

LC VU 
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268 Aegithalos 

caudatus 

Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC  

269 Parus major Great Tit დიდი წივწივა 

(დიდი წიწკანა) 

YR-R LC  

270 Parus 

caeruleus 

Blue Tit მოლურჯო წივწივა 

(მოლურჯო წიწკანა) 

YR-R LC  

271 Certhia 

familiaris 

Eurasian Tree-

creeper 

ჩვეულებრივი 

მგლინავა 

M LC  

272 Certhia 

brachydactyla 

Short-toed Tree-

creeper 

მოკლეთითა 

მგლინავა 

M LC  

273 Troglodytes 

troglodytes 

Winter Wren ჭინჭრაქა 

(ღობემძვრალა) 

YR-R LC  

274 Miliaria 

calandra 

Corn Bunting მეფეტვია (ანუ 

მინდვრის გრატა) 

BB,M LC  

275 Emberiza 

citrinella 

Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC  

276 Emberiza 

melanocephal

a 

Black-headed 

Bunting 

შავთავა გრატა M LC  

277 Emberiza 

hortulana 

Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC  

278 Emberiza 

schoeniclus 

Reed Bunting ლელიანის გრატა M,W

V 

LC  

279 Calcarius 

lapponicus 

Lapland Bunting ლაპლანდური გრატა ND LC  

280 Fringilla 

montifringilla 

Brambling ჩრდილოეთის 

სკვინჩა 

M LC  

281 Fringilla 

coelebs 

Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC  

282 Carduelis 

carduelis 

European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC  

283 Carduelis 

spinus 

Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC  

284 Carduelis 

chloris 

European 

Greenfinch 

მწვანულა YR-R LC  
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285 Carduelis 

cannabina 

Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC  

286 Pyrrhula 

pyrrhula 

Eurasian Bullfinch სტვენია M LC  

287 Coccothrauste

s 

Coccothrauste

s 

Hawfinch კულუმბური M LC  

288 Serinus 

serinus 

European Serin მოყვითალო მთიულა M LC  

289 Carpodacus 

erythrinus 

Common Rosefinch ჩვეულებრივი 

კოჭობა 

M LC  

290 Passer 

hispaniolensis 

Spanish Sparrow შავგულა (ანუ 

ესპანური) ბეღურა 

M LC  

291 Passer 

montanus 

Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC  

292 Passer 

domesticus 

Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC  

293 Sturnus 

vulgaris 

Common Starling შოშია (შროშანი) M LC  

294 Sturnus roseus Rose-coloured 

Starling 

ვარდისფერი შოშია 

(ტარბი) 

M LC  

295 Oriolus 

oriolus 

Eurasian Golden 

Oriole 

მოლაღური M LC  

296 Garrulus 

glandarius 

Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC  

297 Corvus corax Common Raven ყორანი YR-V LC  

298 Corvus 

frugilegus 

Rook ჭილყვავი M LC  

299 Corvus cornix Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC  

300 Corvus 

monedula 

Eurasian Jackdaw ჭკა M LC  
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განმარტებები: 

YR-V = ვიზიტორი მთელი წლის განმავლობაში; შემოდის წლის ნებისმიერ დროს, ანუ 

არამობუდარი სახეობაა, წარმოდგენილია წლის ნებისმიერ დროს; 

BB = მობუდარი სახეობა, წარმოდგენილია გამრავლების სეზონზე და არ გვხვდება წლის სხვა 

პერიოდში; 

SV = ზაფხულის ვიზიტორი; არამობუდარი, იმყოფება გაზაფხულზე და ზაფხულში; 

WV = ზამთრის ვიზიტორი; არამობუდარი, იმყოფება გვიან შემოდგომაზე, ზამთარში და ადრე 

გაზაფხულზე; 

M = მიგრანტი; გადამფრენი; გვხვდება ძირითადად შემოდგომაზე და გაზაფხულზე; 

ND = არ არის განსაზღვრული; ნაპოვნია, მაგრამ მისი სტატუსი ჯერ არ არის ცნობილი; 

FB = ყოფილი მობუდარი, ადრე ბუდობდა, ეხლა არა; 

Cas = შემთხვევითი; ფიქსირდება არარეგულარულად; ნაკლებად მოსალოდნელია შეხვედრა, 

რადგან მისი გავრცელების არეალი შორს არის. 

 

შავი ზღვის ვეშაპისნაირები  

შავ ზღვაში სამი სახეობის ვეშაპისნაირს ვხვდებით, ესენია: შავი ზღვის აფალინა (Tursiops 

truncatus ponticus) (EN) , ზღვის ღორი (Phocoena phocoena relicta) (EN) და თეთრგვერდა დელფინი 

(Delphinus delphis ponticus) (VU). შავი ზღვის აფალინას კონსერვაციული სტატუსი საერთაშორისო 

დონეზე განსაზღვრულია, როგორც გადაშენების საფრთხეში მყოფი (EN), თეთრგვერდა 

დელფინის კონსერვაციული სტატუსია მოწყვლადი (VU). 

შავი ზღვის ვეშაპისნაირებს, როგორც ეროვნული და გლობალური მნიშვნელობის სახეობებს 

სხვადასხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი იცავს. კერძოდ: კონვენცია 

ბიომრავალფეროვნების შესახებ (CBD), კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი 

სახეობების დაცვის შესახებ (CMS); გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და 

ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენცია (CITES); შეთანხმება შავი ზღვის, 
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ხმელთაშუა ზღვის და მიმდებარე ატლანტის ოკეანის ვეშაპისნაირთა დაცვის შესახებ 

(ACCOBAMS) და შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის კონვენცია (ბუქარესტის კონვენცია). შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირების სამივე სახეობისთვის საქართველოს ტერიტორიული წყლები 

მნიშვნელოვან საბინადრო გარემოს წარმოადგენს. 

 

შავი ზღვის აფალინა (Tursiops truncatus ponticus) 

შავი ზღვის აფალინას არეალი მოიცავს ბულგარეთის, რუმინეთის, უკრაინის, რუსეთის, 

საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიულ წყლებს. მისი სუბპოპულაცია განსხვავდება სხვა 

სუბპოპულაციებისგან, როგორც მორფოლოგიურად, ისე გენეტიკურადაც.  

2019 წელს ჩატარებული საჰაერო აღრიცხვის მონაცემების ანალიზის მიხედვით  შავ ზღვაში 

ბინადრობს  60236 აფალინა13 .  პოპულაციაზე მოქმედი საფრთხეებიდან გამოირჩევა საკვების 

ბაზის შემცირება, თანჭერა, ბგერითი და ქიმიური დაბინძურება, ხოლო ბუნებრივი 

ფაქტორებიდან კი, სხვადასხვა დაავადებები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სანაპიროზე 

აფალინები ყველა სეზონის განმავლობაში გვხვდებიან.   

 

ზღვის ღორი (Phocoena phocoena relicta) 

ზღვის ღორის (Phocoena phocoena relicta) არეალი მოიცავს: შავი, აზოვის, ქერჩის სრუტეს, 

თურქეთის სრუტეებსა და  მარმარილოს ზღვას. ზღვის ღორები ძირითადად სანაპირო წყლებში 

ბინადრობენ. მათთვის ხელსაყრელ საბინადრო გარემოში წყლის სიღრმე 200 მეტრს არ უნდა 

აღემატებოდეს, თუმცა ერთეულ ინდივიდებს იშვიათად ნაპირიდან დაშორებით, ღრმა წყლებშიც 

ვხვდებით.  

                                                 
13  ACCOBAMS, 2021. Estimates of abundance and distribution of cetaceans in the Black Sea from 2019 surveys. By Paiu, R.M., Panigada, S., 

Cañadas, A., Gol’din, P., Popov, D., David, L., Amaha Ozturk, A., Glazov, D. Ed. ACCOBAMS - ACCOBAMS Survey Initiative/CeNoBS Projects, 

Monaco, 54 pages 
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2019 წელს ჩატარებული საჰაერო აღრიცხვის თანახმად, შავ ზღვაშო დაახლოებით 110 486 ზღვის 

ღორი ბინადრობს, აქედან დაახლოებით 16 000 - მდე ინდივიდი იზამთრებს საქართველოს 

ტერიტორიულ წყლებში14. 

სახეობისთვის დამახასიათებელია სეზონური მიგრაცია. ის ზამთარს მეტწილად საქართველოს 

ტერიტორიულ წყლებში ატარებს, სადაც მისი ძირითადი მსხვერპლი სახეობის -  ქაფშიას 

პოპულაცია იზამთრებს.  

 

შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინი (Delphinus delphis ponticus) 

შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინის არეალი მოიცავს მთელ შავ ზღვას - ბულგარეთის, 

რუმინეთის, უკრაინის, რუსეთის, საქართველოს და თურქეთის ტერიტორიულ წყლებს. 

თეთრგვერდა დელფინი ძირითადად ნაპირიდან მოშორებით გვხვდება. წყალმარჩხ ადგილებში 

შემოდის მაშინ, როდესაც მსხვერპლ სახეობებს მიჰყვება. შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინებს 

დიდი რაოდენობით მოიპოვებდნენ  1961-1983 წლების პერიოდში, 1983 წლიდან მოყოლებული 

ვეშაპისნაირების მოპოვება მთელს შავ ზღვაში აიკრძალა.   

2019 წელს ჩატარებული საჰაერო აღრიცხვის მონაცემების ანალიზის მიხედვით  შავ ზღვაში 

ბინადრობს  121 687 თეთრგვერდა დელფინი, აქედან  16 000-მდე ინდივიდი  ერთდროულად 

იყენებს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს.15 

  

                                                 
14 ACCOBAMS, 2021. Estimates of abundance and distribution of cetaceans in the Black Sea from 2019 surveys. By Paiu, R.M., Panigada, S., 

Cañadas, A., Gol’din, P., Popov, D., David, L., Amaha Ozturk, A., Glazov, D. Ed. ACCOBAMS - ACCOBAMS Survey Initiative/CeNoBS Projects, 

Monaco, 54 pages. 

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი ზღვის 

ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 

 
15 ACCOBAMS, 2021. Estimates of abundance and distribution of cetaceans in the Black Sea from 2019 surveys. By Paiu, R.M., Panigada, S., 

Cañadas, A., Gol’din, P., Popov, D., David, L., Amaha Ozturk, A., Glazov, D. Ed. ACCOBAMS - ACCOBAMS Survey Initiative/CeNoBS Projects, 

Monaco, 54 pages 

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი ზღვის 

ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 
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საფრთხეების განსაზღვრა ზღვის ძუძუმწოვრებისთვის  

შავ ზღვაში გავრცელებული სამივე სახეობის ძუძუმწოვარი შესულია ჭოროხის დელტის 

ზურმუხტის ტერიტორიის სტანდარტული მონაცემთა ფორმაში (Standard Data Form). ზღვის 

ძუძუმწოვრებისთვის სახარბიელო კონსერვაციული სტატუსის მიღწევა და/ან შენარჩუნება  

ჰაბიტატის სათანადო დაცვითა და სხვა პირდაპირი, თუ ირიბი საფრთხეების შემცირებით და 

აღკვეთით მიიღწევა. შავ ზღვაში გავრცელებული სამივე სახეობისთვის მდინარე ჭოროხისა და 

შავი ზღვის შესართავი მნიშვნელოვან საკვებ ტერიტორიას წარმოადგენს, სადაც პერიოდულად 

ხდება დიდი რაოდენობით ინდივიდების თავმოყრა. შესაბამისად, ზღვის ძუძუმწოვრების 

შესანარჩუნებლად საჭიროა აკვატორიის უარყოფითი ზემოქმედებისგან დაცვა.  

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა (2014-2020) შავი ზღვის 

და შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნების წინაშე მდგარ საფრთხეებს გამოყოფს, კერძოდ:   

ევტროფიკაცია, ქიმიური დაბინძურება, არამდგრადი თევზჭერა, უცხო სახეობების ინვაზია, 

ბუნებრივი ჰაბიტატების მოდიფიკაცია. შავი ზღვის ბინადრებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საფრთხე, მდინარეების მიერ ჩატანილი მყარი ანთროპოგენური ნარჩენებით, განსაკუთრებით, 

პოლიეთილენის საგნებით დაბინძურება არის.   

 

 

ზურმუხტის ტერიტორიის ჰაბიტატები 

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიაზე, მონაცემთა სტანდარტული ფორმის მიხედვით 

(SDF) გამოყოფილია 4 ჰაბიტატი, კერძოდ: (1) B1.6 - სანაპირო დიუნების ბუჩქნარები; (2) C1.1 - 

მუდმივი ოლიგოტროფული ტბორები და გუბურები; (3) C3.4 - სახეობებით ღარიბი ადგილები 

დაბალმზარდი, წყალსატევების გარშემო არსებული, ან ამფიბიური მცენარეულობით;   (4) E3.5 - 

ნოტიო, ან სველი ოლიგოტროფული ბალახოვანი ცენოზები.  

სანაპირო დიუნების ბუჩქნარები  

ჰაბიტატის აღწერა 
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ჰაბიტატი წარმოადგენს მდგრად დიუნებს ბუჩქნარით, მაგ. Hippophae rhamnoides-ით, Salix repens-

ით ჩრდილოეთში და Juniperus spp.-ით ან სკლეროფილური ბუჩქებით სამხრეთში. 

ძირითადი ფიტოცენოზები  - Pruno-Rubion radulae, Pruno-Rubion ulmifolii, Berberidion vulgaris, 

Oleo-Ceratonion siliquae, Juniperion turbinatae, Salicion arenariae, Ligustro-Hippophaeion, Cisto-

Lavanduletea, Rosmarinetea officinalis, Quercetea ilicis, Pyro cordatae-Ulicion europaei 

ძირითადი სახეობები - Astragalus maritimus, Centaurea attica ssp. megarensis, Cytisus aeolicus, Daphne 

rodriguezii, Dracocephalum austriacum, Gypsophila papillosa, Hippophae rhamnoides, Juniperus sp., 

Ophrys argolica, Phoenix theophrasti, Ruscus aculeatus, Salix repens 

მუდმივი ოლიგოტროფული ტბორები და გუბურები  

ჰაბიტატის აღწერა 

ჰაბიტატის წარმოადგენს წყალსატევებს საკვებ ელემენტთა (აზოტისა და ფოსფორის) დაბალი 

შემცველობით, მეტწილად მჟავე რეაქციით (pH 4-6). მოიცავს ოლიგოტროფულ წყალსატევებს 

საშუალო/მაღალი pH-ით, მაგ. კარბონატულ და ფუძე რეაქციის მქონე დაუბინძურებელ, საკვები 

ელემენტებით ღარიბ ტბებსა და ტბორებს, რომლებიც იშვიათია ევროპის უდიდეს ნაწილში და 

მითითებულია, როგორც ხაროფიტების ჰაბიტატი (C1.14). არ მოიცავს ტორფიან, დისტროფულ 

წყალსატევებს (C1.4). საკვები ელემენტების დაბალი შემცველობის გამო ჭურჭლოვან მცენარეთა 

საფარი ხშირად ძალზე ღარიბი და მეჩხერია. 

ძირითადი ფიტოცენოზები - Charion fragilis, Nitellion flexilis, Nelumboion nuciferae, Scorpidio-

Utricularion minoris, Oenanthion aquaticae, Zannichellion pedicellatae, Parvopotamion, Potamion 

graminei, Nitellion syncarpae-tenuissimae, Sphagno-Utricularion, Ranunculion aquatilis, Hyperico elodis-

Sparganion, Charion vulgaris, Potamion. 

ძირითად სახეობებად გვხვდება: მოტივტივე ჩვეულებრივი ცხიმურასა (Utricularia vulgaris) და 

Utricularia australis-ის კოლონიები  
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სახეობებით ღარიბი ადგილები დაბალმზარდი, წყალსატევების გარშემო არსებული, ან ამფიბიური 

მცენარეულობით 

ჰაბიტატის აღწერა 

ჰაბიტატი წარმოადგენს, ოლიგოტროფულ, ან მეზოტროფულ ტბებში, ტბორებში, ან გუბურებში 

ჩაყურსულ მრავალწლოვან მცენარეთა ხალიჩებს; ძირითადად, გავრცელებულია პალეარქტიკის 

ბორეალურ და ნემორალურ ზონებში, ასევე, სამხრეთ პალეარქტიკის მთებში.  

ძირითადი ფიტოცენოზები - Littorelletalia, Deschampsion littoralis Eleocharition acicularis, Isoetion 

lacustris, Littorellion uniflorae, Lobelion dortmannae, Hyperico elodis-Sparganion 

ძირითადი სახეობები - Sparganium minimum, Eleocharis quinqueflora = Heleoharis spp. Eleocharis 

ovata = Heleoharis spp, Glyceria lithuanica C3.411: Sparganium spp,   C3.413: Glyceria fluitans, Juncus spp., 

Hypericum elodes = H. mutilum, Ranunculus reptans = R. spp., Samolus valerandi. 

 

ნოტიო, ან სველი ოლიგოტროფული ბალახოვანი ცენოზები  

ჰაბიტატის აღწერა 

 

ჰაბიტატი წარმოადგენს ბორეალური, ნემორალური და სტეპის ზონათა ბალახოვან ცენოზებს 

სველ, საკვები ელემენტებით ღარიბ, ხშირად ტორფიან ნიადაგებზე. მოიცავს უხეშ მჟავე-

სუბსტრატიან ბალახოვან ცენოზებს იმერული ისლის (Molinia caerulea) დომინირებით და 

შედარებით დაბალმოზარდ სველ ჯანსაღ ბალახოვან ცენოზებს Juncus squarrosus-ით, Nardus 

stricta-თი და Scirpus cespitosus-ით. 

ჰაბიტატზე წარმოდგენილი ფიტოცენოზები - Molinion caeruleae, Juncion squarrosi, Junco-Molinion, 

Juncion acutiflori 

ძირითადი სახეობები - Carex acuta = C. acutiformis, C. capitellata, C. disticha, C. canescens, Juncus spp., 

Ligularia sibirica, Molinia coerulea, Nardus stricta, Scirpus cespitosus = S. Silvaticus. 
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რუკა 3: ჭოროხის დელტაზე იდენტიფიცირებული ჰაბიტატები  

 
 

ცხრილში (იხ. ცხრილი 4) მოცემულია ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიაზე 

იდენტიფიცირებული ჰაბიტატების ნუსხა, რომელიც მოიცავს როგორც მე-4 რეზოლუციის, ისე 

EUNISის მიერ კლასიფიცირებულ ჰაბიტატებს.  

ცხრილი 4: ჭოროხის დელტაზე იდენტიფიცირებული ჰაბიტატები  

 

N 

 

 

ჰაბიტატების დასახელება 

ფართობი 

მ2 

ფართობი 

ჰექტრებში 

1 A7.2 - Completely mixed water column with reduced salinity 2,145 214,485 

2 A7.9 - Vertically stratified water column with full salinity 12,526 1252,584 

3 B2.2 - Unvegetated mobile shingle beaches above the driftline 0,307 30,730 

4 C1.3 - Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 0,073 7,283 

5 D1.2 - Blanket bogs 0,046 4,626 
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6 E3.5 - Moist or wet oligotrophic grassland 0,626 62,564 

7 E5.1 - Anthropogenic herb stands 0,371 37,113 

8 G1.44 - Wet-ground woodland of the Black and Caspian Seas 0,648 64,757 

9 G5.61 - Deciduous scrub woodland 0,207 20,663 

10 I1.22 - Small-scale market gardens and horticulture, including 

allotments 

0,466 46,554 

11 I1.5 - Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land 1,235 123,519 

12 J1.41 - Urban and suburban commercial units 0,087 8,695 

13 J2.32 - Rural industrial sites 0,069 6,881 

14 J2.6 - Disused rural constructions 0,010 0,983 

15 J3.2 - Active opencast mineral extraction sites, including quarries 0,202 20,231 

16 J5.31 - Ponds and lakes with completely man-made substrate 0,686 68,603 

17 J5.33 - Water storage tanks 0,027 2,704 

18 J6.2 - Household waste and landfill sites 0,280 28,035 

19 X01 - Estuaries 5,293 529,314 

 

 

 

ჭოროხის დელტის ჰაბიტატების წინაშე არსებული ანთროპოგენური და ბუნებრივი საფრთხეები  

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორია, მდებარეობიდან გამომდინარე, ძლიერ 

ათროპოგენულ ზემოქმედებას განიცდის. ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატების წინაშე მდგარი 

საფრთხეებიდან მნიშვნელოვანია, როგორც ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედება, 

ისე ბუნებრივი ფაქტორები. 

ანთროპოგენული საფრთხეებიდან ყურადსაღებია: დაბინძურება, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე 

სამშენებლო ნარჩნეებით; დაურეგულირებელი ძოვებისა და თიბვის პრაქტიკა; ინერტული 

მასალების მოპოვება; ურბანული და ინფრასტრუქტურული განვითარება. აღნიშნული 

საფრთხეები გამოიკვეთა არამხოლოდ საველე კვლევბის, არამედ მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროსაც.  

საფრთხეების ზემოქმედების შეფასებას და მონიტორინგის სიღრმისეული კვლევა სჭირდება, 

შესაბამისად, ჰაბიტატების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია კვლევებზე 

დაფუძნებული ქმედებების განხორციელება.  
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ბუნებრივი საფრთხეებიდან აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს კლიმატის ცვლილება და 

ტერიტორიაზე მიმდინარე ზღვისმიერი ეროზია, რომელიც ერთი მხრივ, არის ბუნებრივი 

პროცესი, თუმცა მეორე მხრივ, ეროზიის მასშტაბის ზრდა დაკავშირებულია ადამიანის 

საქმიანობასთან. კერძოდ, მდინარის ზედა წელზე აგებულ ჰესებთან, რაც ამცირებს ნატანის 

რაოდენობას და ასევე მდინარიდან ინერტული მასალების უკანონო მოპოვებასთან, რომელიც 

კიდევ უფრო მეტად ამცირებს მდინარის მიერ ზღვაში ჩატანილი მასის მოცულობას16.  

ჭოროხის დელტის მიმდებარედ მიმდინარე ეროზიულმა პროცესებმა, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, შესაძლოა, ჭოროხის დელტის ფიზიკურ არსებობასაც შეუქმნას საფრთხე. 

მნიშვნელოვანია გატარდეს ნაპირსამაგრი ღონისძიებები (შესაბამისი სპეციალისტების 

ჩართულობით), რათა შერბილდეს ეროზიული პროცესები. გარდა ამისა, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია მდინარე ჭოროხიდან ქვიშა-ხრეშის მოპოვებითი სამუშაოების აკრძალვა, 

რადგან ისედაც შემცირებული ნატანის ფონზე, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს არსებული ნატანი 

მასის ზღვაში ჩადინების უზრუნველყოფა17.  

ზურმუხტის ტერიტორიაზე გავრცელებული სახეობების წინაშე მდგარი საფრთხეები  

 

ბრაკონიერობა  

ჭოროხის დელტაზე გამოვლენილ საფრთხეებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური 

საკითხი ბრაკონიერობაა.  კვლევის დროს, მკვლევარებმა არაერთხელ დააფიქსირეს 

არალეგალურად მოპოვებული მტაცებელი ფრინველების კიდურები, თუ სხეულის სხვა 

ნაწილები. დიდი რაოდენობით ვხვდებით სანადირო თოფის მასრებსაც (იხ. სურათი 1; იხ. 

სურათი 2). ბრაკონიერობა ერთნაირ საფრთხეს წარმოადგენს, მიგრაციის პერიოდში, ჭოროხის 

დელტაზე გაჩერებული თითქმის ყველა სახეობის ფრინველისთვის.  

ჭოროხის დელტაზე მიმდინარე უკანონო ნადირობაში პრობლემას ხედავენ ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტებისა და მთავრობის წარმომადგენლებიც. ბრაკონიერობის პრობლემას 

ადასტურებს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისგან გამოთხოვილი 

                                                 
16 Geomorphology of Georgia – Springer International Publishing (2019) 

17 ინტერვიუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერ  გიორგი ლომინაძესთან. 
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კანონდარღვევათა ნუსხაც, რომლის მიხედვითაც ჭოროხის დელტის მიმდებარედ 

კანონდამრღვევ  ფიზიკურ პირთა უმრავლესობა, სწორედ უკანონო ნადირობის გამო 

დაჯარიმდა.   

 

 

 

  

 

 
 

სურათი 2:  ქორის ფრთის ნაწილი   

 

 
 

სურათი1:  დელტაზე ნაპოვნი მასრები  
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ჰაბიტატების დეგრადაცია/შევიწროვება 

ჭოროხის დელტის წინაშე მდგარი კიდევ ერთი იდენტიფიცირებული საფრთხე ჰაბიტატების 

დეგრადაცია და შევიწროვებაა. დელტა უშუალოდ ესაზღვრება ურბანულად 

მაღალგანვითარებულ ტერიტორიებს, რაც ზრდის ანთროპოგენული ზემოქმედების მაჩვენებელს, 

ამცირებს ბუნებრივი ჰაბიტატების ფართობს და/ან იწვევს მათ დეგრადაციას. 

 

რუკა 4: დასახლებული პუნქტები დელტის სიახლოვეს 
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როგორც აღინიშნა, განსაკუთრებით მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, ჭოროხის დელტის 

მიმდებარედ სანაპირო ზოლის ეროზია. მეცნიერები, რომლებიც შავი ზღვის სანაპირო ზოლის 

ზღვისმიერ ეროზიას სწავლობენ, საკუთარ სამეცნიერო სტატიებში აღნიშნავენ, რომ ზღვის მიერ 

სანაპიროს ტერიტორიის მიტაცება სწრაფად მიმდინარე პროცესია, რომელსაც თან ერთვის 

 

 
 

სურათი 3: თიბვა ჭოროხის დელტაზე  

 

 

 
 

სურათი 4: ძოვება ჭოროხის დელტაზე  

 

 
 

სურათი 6: მოპოვებითი სამუშაოები  

 

 
 

სურათი 5: სამშენებლო ნარჩენები დელტაზე 
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კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებებიც და საჭიროებს პროფესიონალი ადამიანების 

მიერ სანაპირო ზოლის სწორად მართვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, ადგილი ექნება ჭოროხის დელტის ტერიტორიის შემცირებას18.  

გარდა ამისა, ჰაბიტატების შემცირებასა და ხარისხის გაუარესებას გამოიწვევს 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ან ტერიტორიის განაშენიანება.  

 

შეწუხება  

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის საიტის ტერიტორიაზე გამოვლენილი კიდევ ერთი საფრთხე, აქ 

არსებული ბიომრავალფეროვნების შეწუხებაში გამოიხატება, რაც ადამიანებისთვის 

ტერიტორიის მარტივი ხელმისაწვდომობითაა განპირობებული. შეწუხება დაკავშირებული 

შეიძლება იყოს ნებისმიერ საქმიანობასთან, რომელიც იწვევს გარემოში შემაწუხებელი 

ფაქტორების მოჭარბებას, კერძოდ, ხმაური, განათება, თუ სხვა.  

 

თანჭერა  

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიისთვის მნიშვნელოვან სახეობებს წარმოადგენენ შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირები, რომელთა პოპულაციები ხშირად გვხვდებიან შავი ზღვისა და მდინარე 

ჭოროხის შესართავთან.  შავ ზღვაში გავრცელებული ძუძუმწოვრების ერთ-ერთი მთავარი 

საფრთხე თანჭერაა.  ჭარბი თევზჭერა შავი ზღვის მთელი აუზისთვის პირველადი პრობლემაა, 

რომლის შედეგად ღარიბდება ვეშაპისნაირების საკვები ბაზა და ამავდროულად, იზრდება 

ვეშაპისნაირთა ბადეში მოხვედრის რიცხი. ყველაზე ხშირად, სათევზაო ბადეებში ზღვის ღორები 

ხვდებიან, ისინი ძირითადად კამბალასთვის განკუთვნილ ფსკერულ ბადეებში 

იხლართებიან.  შავი ზღვის კომისიის ვარაუდით, შავი ზღვის აუზში თანჭერის შედეგად 

ათასობით ზღვის ღორი იღუპება. მათი სიკვდილიანობის პიკი აპრილი-ივნისის 

                                                 
18 Geomorphology of Georgia – Springer International Publishing, (2019) 
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პერიოდია.  კამბალას ჭერის სეზონზე, როგორც შავი ზღვის კომისიის დასკვნაში წერია, შავ 

ზღვაზე ხშირია უკანონო თევზჭრის შემთხვევები, თანჭერების დიდი წილი კი, სწორედ ასეთი 

ტიპის თევზაობაზე მოდის 19. 

უკონტროლო თევზაობით გამოწვეული საკვები ბაზის კარგვა  

ვეშაპისნაირები წყალში სხეულის ტემპერატურის შენარჩუნებისთვის ბევრ ენერგიას საჭიროებენ, 

შესაბამისად, დიდი რაოდენობით საკვებს მოიხმარენ. მათ მიგრაციებსაც, ძირითადად, 

მსხვერპლი სახეობების ხელმისაწვდომობა განაპირობებს. ჭარბი თევზჭერა შავი ზღვის მთელი 

აუზისთვის პირველადი პრობლემა გახდა, რომლის შედეგად ღარიბდება ვეშაპისნაირებისთვის 

სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვები ბაზა. ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის მიერ 

(IUCN) ვეშაპისნაირთა პოპულაციებზე მოქმედ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხედ, 

სწორედ საკვები ბაზის გაღარიბებაა მიჩნეული. სათევზაო ტერიტორიების ჭარბმა ათვისებამ, 

თევზჭერის ექსპანსიამ მთელს შავ ზღვაზე, თევზჭერისთვის გამოყენებული ტექნოლოგიების 

განვითარებამ, სხვა საფრთხეებთან კომბინაციაში, საგრძნობი ზიანი მიაყენა თევზების არაერთ 

სახეობას. პირველ რიგში, ეს აისახა მტაცებელ სახეობებზე 20. 

შავ ზღვაში ვეშაპისნაირთა საკვები ბაზის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ 

სახეობების რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი შეფასებაც. აუცილებელია შეფასდეს 

მსხვერპლი სახეობების ორგანიზმში არსებული სხვადასხვა დამაბინძურებლის დონე, 

როგორიცაა: მძიმე მეტალები, პესტიციდები, ნავთობპროდუქტები და სხვა 21. 

 

 

  

                                                 
19 გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 
20 გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 
21 გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 
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დაავადებები  

შავი ზღვის ძუძუმწოვრების რიცხოვნობის შემცირების კიდევ ერთი მიზეზი სხვადასხვა 

ვირუსული დაავადების გავრცელებაა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერები წლებია 

იკვლევენ შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მდგომარეობას და მათ მიერ, ვირუსული დაავადებით 

დაღუპული არაერთი ინდივიდია იდენტიფიცირებული. ძირითადად, ძუძუმწოვრების 

სიკვდილიანობას მორბილივირუსი, ჰერპესვირუსები, ბრუცელოზი, თუ სხვა პათოლოგიები 

იწვევს 22 . ვეშაპისნაირების რაოდენობაზე მოქმედი დაავადებების შესწავლა და კვლევა ამ 

მიმართულებით დამატებითი რესურსების არსებობას საჭიროებს.  

 

საფრთხეების ანალიზი მირადის პროგრამის მიხედვით  

იმისათის, რომ განგვესაზღვრა სახეობის დონეზე მიზნების, საფრთხეებისა და გადაწყვეტის 

გზების კომბინაცია, ამისათვის გამოვიყენეთ კონსერვაციული ღონისძიებების პარტნიორობის 

მიერ შემუშავებული Open Standard მეთოდოლოგია და პროგრამა მირადის (Miradi 4.1.3) 

საშუალებით შევადგინეთ დეტალური სქემა. სქემაზე ცხადად ჩანს ის მთავარი საფრთხეები, 

რომლებიც სამიზნე სახეობებზე ზემოქმედებს, მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მართვის გეგმის 

ღონისძიებების დაგეგმისას, გათვალისწინებული უნდა იყოს საფრთხეების გამომწვევი 

ფაქტორები და გადაჭრის გზების სტრატეგიები.  

  

                                                 
22 გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი 

ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები 
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   ღირებულება  საფრთხეები  გამომწვევი ფაქტორები საფრთხის აღმოფხვრის სტრატეგიები 

 

სქემა 1: საფრთხეების მატრიცა 
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ზურმუხტის Standard Data Form-ის მიერ გამოყოფილი სახეობებიდან პრიორიტეტული 

სახეობების განსაზღვრა 

გამომდინარე იქიდან, რომ ჭოროხის დელტა უაღრესად მნიშვნელოვანია არა ერთი 

სახეობისთვის, არამედ სახეობათა ჯგუფებისთვის, იმისათვის რომ მაქსიმალურად მოგვეცვა 

სახეობების მრავალფეროვნება, პრიორიტეტულ სახეობებში გავითვალისწინეთ არა ერთი, ან 

რამდენიმე სახეობა, არამედ სახეობათა ჯგუფები. 

 

ცხრილი 5: ჭოროხის დელტისთვის შერჩეული პრიორიტეტული სახეობების ჯგუფები 

 

 

ჯგუფის სახელი 
 

 

სახეობრივი შემადგენლობა 

 

საფრთხეები 
 

 

ყვინთიები 

 

თეთრთვალა ყვინთია 

 

ჰაბიტატის დაკარგვა; 

ბრაკონიერობა  

 

მენაპირეები 

 

რუხი კოკორინა, დიდი ლია, 

ჭაობის ჭოვილო, დიდი 

ჭოვილო, ტურუხტანი, 

ზოლიანკუდა ლია, ზღვის 

წინტალა, მებორნე  

 

ჰაბიტატის შევიწროვება და 

ადამიანთა გახშირებული მოძრაობა 

ჭოროხზე; ბრაკონიერობა; 

სანაპირო ზოლის ზღვისმიერი 

ეროზია   
 

ძელქორები 

 

ჭაობის ძელქორი, მინდვრის 

ძელქორი, ველის ძელქორი, 

მდელოს ძელქორი 

 

ჰაბიტატის დაკარგვა; ბრაკონიერობა 

 

ვეშაპისნაირები 

 

თეთრგვერდა დელფინი, 

აფალინა, ზღვის ღორი 
 

 

უკონტროლო თევზაობა; 

დაავადებები; თანჭერა 

 

ვარხვები 
 

 

ვარდისფერი ვარხვი, ქოჩორა 

ვარხვი 

 

გაუკონტროლებელი თევზაობა 

ზღვაში; ბრაკონიერობა  
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ჭაობის 

ფრინველები 

 

ივეოსი, ჟერო, წყლის ბუღა, 

ხონთქრის ქათამი, წლის ბუღა 

 

ჰაბიტატის შევიწროვება და 

ადამიანთა გახშირებული (მეთევზე 

და მონადირე) მოძრაობა ჭოროხზე; 

ბრაკონიერობა 

  
 

ზურმუხტის ტერიტორიაზე გავრცელებული სხვა სახეობების ზოგადი მიმოხილვა 

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიაზე შეიძლება შევხვდეთ ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე მოწყვლად სხვადასხვა სახეობებს, ძირითადად მიგრაციის დროს. ასეთი 

სახეობებია დიდი ზომის მტაცებელი ფრინველები, აგრეთვე თვალჭყეტია (Burhinus oedicnemus), 

სარსარაკი (Tetrax tetrax), ჩვეულებრივი გვრიტი (Streptopelia turtur). ტერიტორიაზე ვხვდებით 

ისეთ სახეობებს, რომლებიც საქართველოსთვის იშვიათ შემომფრენ, ან იშვიათ მიგრანტ 

სახეობებად ითვლებიან.  ასეთი სახეობებია: ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა (Sylvia melanocephala), 

მწვანე კვირიონი (Merops persicus), შავთავა გუგული (Clamator glandarius), ველის პრანწია (Vanellus 

gregarius), რომელიც გადაშენების კრიტიკული საფრთხის (CR) წინაშე იმყოფება, ეგვიპტური 

უფეხურა (Caprimulgus aegyptius), შავთავა ტოროლა (Eremopterix nigriceps).  

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ქსელის ტერიტორია ერთადერთია საქართველოში, სადაც 

იშვიათი მიგრანტი ფრინველების ყველაზე დიდი კონცენტრაციაა. ტერიტორია, მიგრანტი და 

დასასვენებლად შეჩერებული ფრინველებისთვის, საჭირო რაოდენობის საკვებ რესურსსა და 

მათთვის ხელსაყრელ მცირე ზომის ჰაბიტატებს ქმნის. 

ტერიტორიაზე არსებული ბერნის კონვენციის მე-6 და მე-4 რეზოლუციებში მითითებული 

სახეობების და ჰაბიტატების ჩამონათვალი 

 
ბერნის კონვენციის მე-6 რეზოლუციაში (1998) შეტანილი ბიომრავალფეროვნება, ჭოროხის 

დელტის ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია, როგორც მობუდარი, ასევე 

მოზამთრე და მიგრირებადი სახეობების სახით. 
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ცხრილი 6:  ჭოროხის დელტის, ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიაზე აღწერილი, ბერნის კონვენციის მე-6 

(1998) რეზოლუციაში მითითებული, ფრინველთა სახეობები 

ლათინური დასახელება  ქართული დასახელება 

1.       Gavia stellata წითელყელა ღორიხვა 

2.       Gavia arctica შავყელა ღორიხვა 

3.       Podiceps auritus სწორნისკარტა კოკონა 

4.       Puffinus yelkouan ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა 

5.       Pelecanus onocrotalus ვარდისფერი ვარხვი 

6.       Pelecanus crispus ქოჩორა ვარხვი 

7.       Microcarbo pygmaeus მცირე ჩვამა 

8.       Ardea purpurea ქარცი ყანჩა 

9.       Egretta garzetta მცირე თეთრი ყანჩა 

10.    Ardeola ralloides ყვითელი ყანჩა 

11.    Nycticorax nycticorax ღამის ყანჩა 

12.    Ixobrychus minutus მცირე ყარაულა 

13.    Botaurus stellaris დიდი ყარაულა/წყლის ბუღა 

14.    Platalea leucorodia ჟერო 

15.    Plegadis falcinellus ივეოსი 

16.    Ciconia ciconia თეთრი ყარყატი 

17.    Ciconia nigra შავი ყარყატი 

18.    Phoenicopterus ruber ჩვეულებრივი ფლამინგო 
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19.    Cygnus cygnus ყვითელნისკარტა გედი 

20.    Cygnus columbianus მცირე მყივანი გედი 

21.    Anser erythropus მცირე თეთრშუბლა ბატი 

22.    Tadorna ferruginea წითელი იხვი 

23.    Aythya nyroca თეთრთვალა ყვინთია 

24.    Mergellus albellus მცირე ბატასინა 

25.    Oxyura leucocephala თეთრთავა იხვი 

26.    Pandion haliaetus შავი 

27.    Haliaeetus albicilla თეთრკუდა ფსოვი 

28.    Milvus milvus წითელი ძერა 

29.    Milvus migrans ძერა 

30.    Circaetus gallicus გველიჭამია/ძერაბოტი 

31.    Accipiter brevipes შავთვალა მიმინო 

32.    Buteo rufinus ველის კაკაჩა 

33.    Pernis apivorus კრაზანაჭამია/ირაო 

34.    Hieraaetus pennatus ჩია არწივი 

35.    Aquila heliaca ბექობის არწივი 

36.    Clanga clanga დიდი მყივანი არწივი 

37.    Clanga pomarina მცირე მყივანი არწივი 

38.    Aquila nipalensis ველის არწივი 

39.    Aquila chrysaetos მთის არწივი 

40.    Neophron percnopterus ფასკუნჯი 
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41.    Circus aeroginosus ჭაობის ძელქორი 

42.    Circus cyaneus მინდვრის ძელქორი 

43.    Circus macrourus ველის ძელქორი 

44.    Circus pygargus მდელოს ძელქორი 

45.    Falco cherrug გავაზი 

46.    Falco biarmicus წითელთავა შავარდენი 

47.    Falco peregrinus ჩვეულებრივი შავარდენი 

48.    Falco columbarius ალალი 

49.    Falco vespertinus წითელფეხა შავარდენი 

50.    Falco naumanni მცირე კირკიტა 

51.    Grus grus რუხი წერო 

52.    Porzana porzana ქათამურა 

53.    Zapornia parva მცირე ქათამურა 

54.    Zapornia pusilla პაწაწა ქათამურა 

55.    Crex crex ღალღა 

56.    Porphyrio porphyrio ხონთქრის ქათამი 

57.    Himantopus himantopus ოჩოფეხა 

58.    Recurvirostra avosetta სადგისნისკარტა 

59.    Charadrius alexandrinus ზღვის წინტალა 

60.    Eudromias morinellus ტიბუარა/მღრინავი 

61.    Pluvialis apricaria ოქროსფერი მეჭვავია 

62.    Phalaropus lobatus წითელკისერა ტივტივა 
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63.    Xenus cinereus რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია 

64.    Tringa glareola ტყის მენაპირე 

65.    Calidris pugnax ტურუხტანი 

66.    Limosa lapponica ზოლიანკუდა ლია 

67.    Gallinago media დიდი ჩიბუხა (გოჭა) 

68.    Burhinus oedicnemus თვალჭყეტია 

69.    Glareola nordmanni შავფრთიანა მერცხალა 

70.    Glareola pratincola ჟღალფრთიანა მერცხალა 

71.    Larus genei წვრილნისკარტა თოლია 

72.    Larus melanocephalus შავთავა თოლია 

73.    Larus audouinii აუდოუნის თოლია 

74.    Gelochelidon nilotica თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია 

75.    Sterna hirundo ჩვეულებრივი თევზიყლაპია 

76.    Sternula albifrons მცირე თევზიყლაპია 

77.    Hydroprogne caspia კასპიური თევზიყლაპია 

78.    Chlidonias leucopterus ფრთათეთრი თევზიყლაპია 

79.    Chlidonias niger შავი თევზიყლაპია 

80.    Chlidonias hybrida ლოყათეთრი თევზიყლაპია 

81.    Bubo bubo ზარნაშო 

82.    Asio flammeus ჭაობის ბუ 

83.    Caprimulgus europaeus უფეხურა 

84.    Coracias garrulus ყაპყაპი 
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85.    Ceryle rudis შავთეთრი ალკუნი 

86.    Alcedo atthis ალკუნი 

87.    Calandrella brachydactyla დიდი მოკლეთითა ტოროლა 

88.    Melanocorypha calandra ველის ტოროლა 

89.    Lullula arborea ტყის ტოროლა 

90.    Anthus campestris მინდვრის მწყერჩიტა 

91.    Lanius minor შავშუბლა ღაჟო 

92.    Lanius collurio ჩვეულებრივი ღაჟო 

93.    Acrocephalus melanopogon შავთხემა მეჩალია 

94.    Sylvia nisoria მიმინოსებრი ასპუჭაკა 

95.    Phylloscopus sindianus lorenzii მთის ყარანა/კავკასიური ყარანა 

96.    Ficedula albicollis თეთრყელა მემატლია 

97.    Ficedula parva მცირე მემატლია 

98.    Ficedula semitorquata ნახევართეთრყელა მემატლია 

99.    Luscinia svecica ცისფერგულა 

 100.  Emberiza hortulana ბაღის გრატა 
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ცხრილი 7: ჭოროხის დელტის, ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული, ბერნის კონვენციის 
მე-6 (1998) რეზოლუციაში მითითებული, ზღვის ძუძუმწოვრები 

ლათინური დასახელება ქართული დასახელება 

1.       Tursiops truncatus (ssp. ponticus)  (შავი ზღვის) აფალინა 

2.       Phoceona phoceona (ssp. relicta) ზღვის ღორი 

 

 

ცხრილი 8: ჭოროხის დელტის, ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი, ბერნის კონვენციის მე-
4 (1996) რეზოლუციაში მითითებული ჰაბიტატების სია  

 

ჭოროხის დელტაზე, ბერნის კონვენციის მე-4 რეზოლუციის (1996) მიხედვით, განსაზღვრული 

ჰაბიტატების ნუსხა 

  

B1.6 Coastal dune scrub  
 

B1.6 - სანაპირო დიუნების ბუჩქნარი  

C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools  
 

C1.1 - მუდმივი ოლიგოტროფული 

ტბორები და გუბურები 

  

C3.4 Species-poor beds of low-growing water-fringing 

or amphibious vegetation  

 

 

C3.4 - სახეობით ღარიბი 

ადგილები დაბალმზარდი, 

წყალსატევების გარშემო არსებული ან 

ამფიბიური მცენარეულობით 

  

E3.5 Moist or wet oligotrophic grassland  

 

 

E3.5 - ნოტიო ან სველი 

ოლიგოტროფული ბალახოვანი 

ცენოზები 
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ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის გრძელვადიანი მიზნები:  

• ზურმუხტის ქსელის ტერიტორია და მართულია სამართლებრივად; 

• ტერიტორიაზე არსებულ ჰაბიტატებს, გააჩნიათ სახარბიელო კონსერვაციული სტატუსი; 

მათი ფართობი სტაბილურია, რაც ხელს უწყობს სახეობების სიცოცხლისუნარიანი 

პოპულაციების შენარჩუნებას; 

• ზურმუხტის ტერიტორიაზე გავრცელებულ პოპულაციებს გააჩნიათ სახარბიელო 

კონსერვაციული სტატსუსი;  

• ადგილობივი განვითარების გეგმები, ტურისტული სერვისები და ინფრასტრუქტურული 

პროექტები თანხვედრაშია ტერიტორიის საკონსერვაციო ქმედებებთან, საჭიროების 

შემთხვევაში კი, პროექტები ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსითა 

და ზურმუხტის საიტებზე ზემოქმედების შეფასებით განსაზღვრულ პროცედურებს; 

• ქალაქგეგმარების პროცესი უარყოფითად არ აისახება ჭოროხის დელტაზე, არ არღვევს 

ეკოლოგიურ ბალანსს და არ ეწინააღმდეგება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტერიტორიის მართვის გრძელვადიანი მიზნები 

 

მართვის გეგმის მოკლევადიანი მიზნები, ამოცანები და 

ქმედებებიტერიტორიის მართვის გრძელვადიანი მიზნები 
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მიზანი 1:  

გეგმის განხორციელების მეექვსე წლისთვის, ტერიტორიაზე გავრცელებული მიგრირებადი და 

მობუდარი წყლის ფრინველების პოპულაციები უკეთ შესწავლილია, არსებული საფრთხეები 

შემცირებულია, ხოლო პოპულაციის მდგომარეობა სტაბილურია. 

  
 

ამოცანა  

 

ქმედება  

 

ინდიკატორი  

 

შემსრულებელი 

 

ამოცანა 1.1 

 

ტერიტორიაზე 

ყოველწლიურად 

მიმდინარეობს წყლის 

მიგრირებადი ფრინველ

ების პოპულაციების 

მდგომარეობის 

შეფასება  

 

ქმედება 1.1.1  

 

წყლის მიგრირებადი 

ფრინველების 

რაოდენობის 

შესაფასებლად 

ყოველწლიური 

მონიტორინგის 

განხორციელება 

  

 

 

 

 

მონიტორინგის 

ანგარიში  

 

 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო  

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები  

 

 

  

 

ქმედება 1.1.2  

 

ყოველწლიური 

მონიტორინგის 

შედეგების გაანალიზება 

  

 

 

 

გაანალიზებული 

შედეგების 

ანგარიში  

 

 

ამოცანა 1.2 

ტერიტორიაზე 

ყოველწლიურად 

მიმდინარეობს  

ქმედება 1.2.1  

 

მობუდარი ფრინველების 

რაოდენობის 

შესაფასებლად 

ყოველწლიური 

 

მონიტორინგის 

ანგარიში  

მართვის გეგმის მოკლევადიანი მიზნები, ამოცანები და 

ქმედებები 

 
 

მართვის გეგმის შეფასება და მონიტორინგიმართვის 
გეგმის მოკლევადიანი მიზნები, ამოცანები და ქმედებები 
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მობუდარ ფრინველთა 

რაოდენობრივი შეფასებ

ა 

მონიტორინგის 

განხორრციელება 

  
 

ქმედება 1.2.2   

 

ყოველწლიური 

მონიტორინგის 

შედეგების გაანალიზება 

  

 

 

 

გაანალიზებული 

შედეგების 

ანგარიში  

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა  1. 3.  

 

ბეღურასნაირ 

ფრინველთა 

პოპულაციებისა და 

მათი სამიგრაციო 

გზების შესწავლა, 

დარგოლვის მეთოდის 

გამოყენებით  

 

ქმედება 1.3.1  

 

ბეღურასნაირ 

ფრინველთა დარგოლვის 

ბანაკის აშენება და 

შესაბამისი ინვენტარით 

აღჭურვა 

  

 

 

შექმნილი და 

შესაბამისად 

აღჭურვილი 

დარგოლვის 

ბანაკი  

 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო  

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები  

 

აჭარის ასტონომიური 

რესპუბლიკის 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

განვითარების 

დეპარტამენტი  

  

 

ქმედება 1.3.2  

 

სეზონურად 

ბეღურასნაირთა 

დარგოლვა და შესაბამისი 

მონაცემების წარმოება და 

გაზიარება შესაბამის 

პლატფორმაზე 

  

 

წარმოებული 

მონაცემები  

 

ქმედება 1.3.3  

 

დარგოლვის პროცესში 

სტუდენტებისა და სხვა 

დაინტერესებული 

პირების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

  

 

 

დარგოლვის 

ბანაკში 

მონაწილეობის 

შესახებ 

საზოგადოებაში 

გავრცელებული 

ინფორმაცია  
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ამოცანა 1.4 

 

ფრინველთა 

პოპულაციებზე 

მოქმედი პირდაპირი 

საფრთხეების 

აღმოფხვრის მიზნით, 

დაცვის და 

კონსერვაციის 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

  

ქმედება 1.4.1 

 

გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის მიერ 

სეზონურად 

მონიტორინგის 

გაძლიერება, 

ბრაკონიერობის 

შემთხვევების 

შესამცირებლად 

  

ბრაკონიერობის 

შემცირებული 

მაჩვენებელი  

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

 

სსდ გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი  

 

 

 

ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

 

  

 

ქმედება 1.4.2   

 

გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის აჭარა-

გურიის რეგიონული 

სამმართველოს 

შესაძლებლობის 

გაძლიერებისთვის 

საჭიროების კვლევის 

განხორციელება 

და კვლევის შედეგებზე 

შესაბამისი რეაგირება 

  

 

განხორციელებულ

ი კვლევა 

 

 

 

კვლევისას 

გამოვლენილი 

საჭირობების 

შესრულება  

 

ქმედება 1.4.3  

 

ჭოროხის დელტის 

გარკვეულ ტერიტორიაზე 

ნადირობის ამკრძალავი 

სპეციალური 

ნიშნების/ბანერების 

განთავსება 

 

 

  

 

 

განთავსებული 

ბანერები/ნიშნები  
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მიზანი  2:  

 

გეგმის განხორციელების მეექვსე წლისთვის, ჭოროხის ზურმუხტის საიტზე არსებული ბერნის 

კონვენციის მე-4 რეზოლუციით გამოყოფილი ჰაბიტატების მდგომარეობის გაუმჯობესება; აქ 

მობუდარი, თუ მიგრირებადი ფრინველთა სახობებისათვის ხელსაყრელი გარემოს, 

საზოგადოებისათვის კი რეკრეაციული სერვისებით უზრუნველყოფის მიზნით.  

  
 

ამოცანა  

 

ქმედება  

 

ინდიკატორი  

 

შემსრულებელი   

 

ამოცანა 2.1  

 

ჭოროხის 

ტერიტორიაზე 

არსებული ჰაბიტატების 

კონსერვაცია და 

აღდგენა 

 

ქმედება 2.1.1.  

 

ჰაბიტატების 

მდგომარეობის შეფასების 

ინდიკატორების 

იდენტიფიცირება და 

მონიტორინგი 

  

 

იდენტიფიცირებუ

ლი 

ინდიკატორები, 

შემუშავებული 

მონიტორინგის 

გეგმა და 

განხორციელებულ

ი მონიტორინგის 

შედგები   

 

 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები  

 

  

 

ქმედება 2.2.2  

 

ჰაბიტატების აღდგენისა 

თუ გაუმჯობესების 

საჭიროებების 

იდენტიფიცირება და 

დარუკება 

  

 

იდენტიფიცირებუ

ლიდა 

დარუკებული საჭ

იროებები  

 

ქმედება 2.2.3  

 

ჰაბიტატების აღდგენისა 

და გაუმჯობესებისათვის 

საჭირო ღონისძიებების 

განხორციელება და 

მონიტორინგი 

 

 

 

  

 

 

განხორციელებულ

ი 

იდენტიფიცირებუ

ლი 

ღონისძიებების  
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ამოცანა 2.2   

 

საზოგადოებისთვის 

ჭოროხის დელტის 

რეკრეაციული 

პოტენციალის გაცნობა  

ქმედება 2.2.1 

 

ტერიტორიის 

ტურისტულ-

რეკრეაციული 

პოტენციალის 

წარმოჩენის მიზნით, 

პერიოდულად ეკოტურის

ტული აქტივობების 

განხორციელება  

  

 

განხორციელებულ

ილ 

ეკოტურისტული 

აქტივობების 

დამადასტურებელ

ი მასალა  

 

 

აჭარის ასტონომიური 

რესპუბლიკის 

ტურიზმისა და 

კურორტების 

განვითარების 

დეპარტამენტი  

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

 

მიზანი 3:  

 

გეგმის განხორციელების მეექვსე წლისთვის, გაზრდილია საზოგადოების, მონადირეებისა და 

ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერა ჭოროხის დელტაზე გავრცელებული 

სახეობების დაცვისა და კონსერვაციისათვის 

  
 

ამოცანა   

 

ქმედება   

 

ინდიკატორი  

 

შემსრულებელი   

 

 

 

 

ამოცანა 3. 1 

ადგილობრივი 

საზოგადოებისათვის 

ბუნების კონსერვაციის 

შესახებ ინტერაქტიული 

შემეცნებითი 

პროგრამების 

შეთავაზება  

 

ქმედება 3.1.1  

 

ჭოროხის დელტაზე 

არსებული სახეობების 

მნიშვნელობის შესახებ 

სასწავლო-შემეცნებითი 

პროგრამის შექმნა  

  

 

შემუშავებული 

სასწავლო 

პროგრამა  

 

 

 

 

 

 

აჭარის განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

 

 

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები   

 

ქმედება 3.1.2 

 

სასწავლო-შემეცნებითი 

რესურსების გავრცელება 

სკოლებსა და სხვა 

სასწავლო 

დაწესებულებებში 

 

 

  

 

სასწავლო 

დაწესებულებების 

სია 

სადაც გავრცელებ

ულია სასწავლო 

რესურსები  
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ამოცანა 3. 2  

 

ადგილობრივ 

მონადირეებთან 

აქტიური დიალოგის 

წარმოება 

 

ქმედება 3.2.1  

 

მიგრაციის 

პერიოდისთვის 

ადგილობრივ 

მონადირეებთან 

რეგულარული 

შეხვედრების 

განხორციელება 

  

 

შეხვედრების 

დამადასტურებელ

ი მასალა 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო   

 

ქმედება 3.2.2  

 

მონადირეებისთვის 

ჭოროხის დელტის 

ზურმუხტის 

ტერიტორიისა და იქ 

გავრცელებული 

სახეობების 

მნიშვნელობის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება 

  

 

შექმნილი და 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალა  

 

 

ამოცანა 3.3 

ადგილობრივი 

მთავრობის 

წარმოადგენლებთან 

ჭოროხის დელტის 

დასაცავად 

თანამშრომლობის 

გაღრმავება  

 

ქმედება 3.3.1  

 

ადგილობრივი 

მთავრობის 

წარმომადგენლებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება 

ჭოროხის დელტისა და 

სახეობების 

მნიშვნელობის შესახებ 

  

 

 

 

შექმნილი და 

ადგილობრივი 

მთავრობისთვის 

მიწოდებული 

საინფორმაციო 

მასალა  

 

 

 

 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

78 

 

ქმედება 3.3.2  

 

ჭოროხის დელტაზე 

არსებული სახეობების 

დაცვისა და 

კონსერვაციისთვის 

განსაზღვრული 

ქმედებების და 

ღონისძიებების 

შეთანხმება 

 
 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

მიზანი 4:23 

მართვის გეგმის მიღებიდან 6 წლის განმავლობაში ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ნაწილის 

საზღვაო ტერიტორიაზე შავი ზღვის ძუძუმწოვრების სამივე სახეობისთვის გამოვლენილი და 

შემცირებულია საფრთხეები 

 
 

ამოცანა   

 

ქმედება   

 

ინდიკატორი   

 

შემსრულებელი  

  
 

 

ამოცანა 4.1. 

 

ვეშაპისნაირების მიერ 

ტერიტორიის 

გამოყენების კვლევა 

სეზონური და წლიური 

მონიტორინგის 

წარმოება  

 

 

ქმედება 4.1.1  

 

ვეშაპისნაირების მიერ 

ტერიტორიის 

გამოყენების სეზონური 

და წლიური 

მონიტორინგის წარმოება  

 

 

 

 

  

 

 

 

მონიტორინგის 

ანგარიშები  

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

 

                                                 
23 შავი ზღვის ვეშაპისნაირებთან დაკავშირებული ამოცანები და ქმედებები შემუშავებული ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორებთან - ნათია კოპალინსა და ზურაბ გურიელიძესთან კონსულტაციით.  
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ქმედება 4.1.2  

 

სეზონური და წლიური 

მონიტორინგის შედგების 

ანალიზი ტერიტორიაზე 

არსებულ საფრთხეებთან 

მიმართებაში  

  

 

 

გაანალიზებული 

მონაცემები  

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები  

  

 

 

 

 

 

 

ამოცანა 4.2 

ჭოროხის დელტის 

მიმდებარე აკვატორიის 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით 

დაბინძურებისგან 

დაცვა  

ქმედება 4.2.1   

მდინარე ჭოროხის 

წყალშემკრები აუზის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

არსებული სოფლების 

უზრუნველყოფა 

ურნებით 

 

 

დასახლებულ 

პუნქტებში 

განთავსბეული 

ურნების 

რაოდენობა  

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

 

 

 

ადგილობრივი 

მუიციპალიტეტები  

 

 

 

 

 

ქმედება 4.2.2  

 

მდინარე ჭოროხის 

წყალშემკრები აუზის 

მიმდებარედ არსებული 

დასახლებების 

მაცხოვრებლების 

ცნობიერების ამაღლება 

ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებით 

  

 

მოსახლეობის 

ცნობიერების 

ამაღლების 

მიზნით 

განხორციელებულ

ი აქტივობების 

(შეხვედრები, 

ტრენინგები) 

დამადასტურებელ

ი მასალა (ფოტო, 

ანგარიშები) 

ქმედება 4.2.3 

გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის მიერ 

მონიტორინგის 

გაძლიერება 

 

გამოვლენილი 

კანონდარღვევები

ს რაოდენობა  
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ქმედება 4.2.4 

 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებითა და 

სამშენებლო ნარჩენებით 

დაბინძურების 

შემთხვევაში კანონით 

გათვალისწინებული 

ქმედებების გატარება 

  

 

 

 

გამოვლენილ 

კანონდარღვევებზ

ე რეაგირების 

დამადასტურებელ

ილ ფაქტები  

 

 

აჭარის განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

 

 

 

 

 

 

სსდ გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი  

 

 

 

 

  

 

ქმედება 4.2.5  

 

ჭოროხის შესართავთან 

ნარჩენების ზღვაში 

მოხვედრის პრევენციის 

მიზნით   სპეციალური 

ბადის დამაგრება 

 

დამაგრებული 

ბადე 

 

 

 

 

ამოცანა 4.3  

შავი ზღვის 

ძუძუმწოვრების შესახებ 

საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება  

 

ქმედება 4.3.1  

შავი ზღვის 

ძუძუმწოვრების 

კონსერვაციის შესახებ 

სასწავლო პროგრამის 

შემუშავება და დანერგვა 

ადგილობრივ სასწავლო 

დაწესებულებებში 

 

 

შემუშავებული 

სასწავლო 

პროგრამა 

 

 

 

სასწავლო 

დაწესებულებების 

ჩამონათვალი, 

სადაც 

დანერგილია 

პროგრამა 

 

 

 

 

აჭარის განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

 

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები  

  

ქმედება 4.3.2  

ჭოროხის დელტის 

აკვატორიის მიმდებარედ 

მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის შავი 

ზღვის ძუძუმწოვრების  

 

 

შემუშავებული და 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალები  
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შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება 

 
 

 

 

ამოცანა 4.4  

ვეშაპისნაირებისთვის 

ჭოროხის დელტის 

მიმდებარედ თანჭერის 

საფრთხის შემცირება  

ქმედება 4.4.1  

თანჭერის შემთხვევების 

კვლევა სეზონურობის 

მიხედვით სამომავლო 

შემარბილებელი 

მოქმედებების 

დასაგეგმად 

 

სეზონურად 

განხორციელებულ

ი კვლევის 

ანგარიშები  

 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო  

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  

 

 

 

 

 

 

კვლევითი/არასამთავრ

ობო ორგანიზაციები   

 

ქმედება 4.4.2  

 

თანჭერის “ცხელი 

წერტილების” გამოვლენა 

 

გამოვლენილი 

“ცხელი 

წერტილები” 

ქმედება 4.4.3  

ბადეების, 

განსაკუთრებით 

სახლართი ბადის 

გამოყენების შესახებ 

საკანონმდებლო 

ცვლილების ინიცირება 

 

 

ინიცირებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილება  

 

 

ამოცანა 4.5  

ჭოროხის დელტის 

მიმდებარე აკვატორიის 

წყლის ხარისხის 

რეგულარული 

მონიტორინგი 

ქმედება 4.5.1  

წყლის ხარისხის 

ლაბორატორიული 

კვლევა ზღვის 

დაბინძურების ხარისხის 

დასადგენად 

 

 

 

ჩატარებული 

ლაბორატორიულ

ი კვლევები და 

კვლევების 

ანგარიში  

  

 

 

 

 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 

 

სსიპ გარემოს 

ეროვნული სააგენტო  

 

ქმედება 4.5.2  

დაბინძურების წყაროების 

იდენტიფიცირება  

 

დაბინძურების 

იდენტიფიცირებუ

ლი დწყაროები  
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ქმედება 4.5.3 

წყლის 

ლაბორატორიული 

კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით 

საჭიროების შემთხვევაში, 

წყლის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

შესაბამისი ქმედებების 

დაგეგმა 

 

 

 

წყლის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლა

დ დაგეგმილი 

ქმედებები  

 

 

 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბიკის გარემოს 

დაცვის სამმართველო  
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მართვის გეგმის მონიტორინგის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ადაპტური მართვის მეთოდების 

დამკვიდრება წარმოადგენს. მონიტორინგისა და შეფასების პროცედურები, საშუალებას იძლევა 

შეფასდეს მართვის გეგმით დასახული ამოცანებისა და ქმედებების პროგერესი და მათი 

ეფექტიანობა, რაც ტერიტორიის სწორი მართვისთვის ერთ-ერთ მთავარი საფუძველია.  

რამდენადაც მართვის გეგმა ექვსწლიანი ვადით ისაზღვრება, შესაბამისად მონიტორინგის 

პერიოდულობის ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტად მიგვაჩნია შემდეგი სახის მიდგომები: 

ყოველწლიური მონიტორინგი: ყოველი წლის მართვის გეგმის განმახორცილებელი 

პასუხისმგებელი ორგანოები/ორგანიზაციები მოამზადებენ განხორციელებული ქმედებებისა და 

ღონისძიებების ანგარიშს. 

მართვის ეფექტიანობის შეფასებისთვის მონიტორინგი სამი წლის ინტერვალით: მართვის გეგმის 

განმახორცილებელი პასუხისმგებელი ორგანოები/ორგანიზაციები ამზადებენ გეგმით გაწერილი 

მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის პროგრესს, აფასებენ ქმედებების ეფექტიანობასა და 

საჭიროების შემთხვევაში შექვთ ცვლილებები მართვის გეგმაში. 

საბოლოო შეფასება: მართვის გეგმის განმახორცილებელი პასუხისმგებელი 

ორგანოები/ორგანიზაციები მომზადებენ მართვის გეგმით დასახული მოკლევადიანი მიზნების 

მიღწევის შეფასების დოკუმენტს, რაც მომავალი გეგმის საფუძველი გახდება. 

  

მართვის გეგმის შეფასება და მონიტორინგი  
 

მართვის გეგმის შეფასება და მონიტორინგი  

 

რეკომენდაციებიმართვის გეგმის შეფასება და 
მონიტორინგი  

 

მართვის გეგმის შეფასება და მონიტორინგი  
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საზღვრების კორექტირება  

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია გადაიხედოს ჭოროხის დელტის  ზურმუხტის ტერიტორიის 

საზღვრების საკითხი, რადგან არსებული საჭიროებს დაკორექტირებას. მოცემულ მართვის 

გეგმაში წარმოდგენილი გვაქვს გასწორებული საზღვრები. ზურმუხტის ტერიტორიის ძველი 

საზღვრები შემოფარგლავდა დელტის მხოლოდ ნაწილს, თუმცა იგივე ჰაბიტატები 

წარმოდგენილია მდინარის ზედა ნაწილშიც, საიდანაც დელტა იწყებს ფორმირებას. შესაბამისად, 

წარმოდგენილი ჰაბიტატების დაცვის გაუმჯობესებისთვის ტერიტორიის საზღვარი გაფართოვდა 

და გადაიწია მდინარე ჭოროხისა და მახოს შესართავამდე.   

რუკა 5: ჭოროხის დელტის დაკორექტირებული საზღვრები 

რეკომენდაციები  
 

 

რეკომენდაციები  

 

 

გამოყენებული ლიტერატურარეკომენდაციები  
 

 

რეკომენდაციები  
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ჰაბიტატების  ნუსხის განახლება  

 

გარდა ტერიტორიის საზღვრების გადახედვისა, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ჰაბიტატების 

ნუსხაც, გამომდინარე იქიდან, რომ ჭოროხის დელტის SDF- ში არსებული ჰაბიტატების 

იდენტიფიცირება ამ ტერიტორიაზე ვერ მოხდა. ამის მიუხედავად, იდენტიფიცირდა ბერნის მე-4 

რეზულიციისა და EUNIS-ის კლასიფიკაციის მიხედვით 19 ჰაბიტატი. 

 

B1.6  - სანაპირო დიუნა ჭოროხის დელტის მიმდებარედ ვერ იდენტიფიცირდა, აღნიშნულ 

ჰაბიტატს ძირითადად ვხვდებით ქობულეთში. C1.1-ოლიგოტროფული (საკვები ნივთიერებებით 

ღარიბი) ტბორების ნაცვლად ტერიტორიაზე იდენტიფიცირდა ეუტროფული ტბები, შესაბამისად 

ვერ იდენტიფიცირდა C3.4-იც, რადგან მოცემული ჰაბიტატი დაკავშირებულია ოლიგოტროფულ 

ტბებთან.  

შესაბამისად, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია გადაიხედოს და განახლდეს ჭოროხის დელტის 

ტერიტორიაზე არსებული ჰაბიტატები.  
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1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების 

გეგმა, (2016); 

2. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, მოქალაქის მგზამკვლევი, 

(2020); 

3. კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, (2016); 

4. კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ.,  დევიძე ნ.,  შაქარაშვილი მ. 2015. შავი ზღვის 

ვეშაპისნაირთა კონსერვაციის გეგმა საქართველოს ტერიტორიული წყლებისთვის 2016-

2021.  მომზადდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის 

მხარდაჭერით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი (2015); 

5. კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ. 2016-

2017. შავი ზღვის ძუძუმწოვრების მენჯმენტის გეგმის იმპლემენტაცია. I ეტაპი.  ანგარიში 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის. 

განხორციელდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის 

მხარდაჭერით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი (2017); 

6. მდინარე ჭოროხი‐აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა სანაპირო და გარდამავალი 

წყლები(პროექტი)- თბილისი (2016); 

7. ნიკო პავლიაშვილის ნაშრომი - აჭარის რელიეფის ანთროპოგენული ტრანსფორმაცია 

გეომორფოლოგია კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ნაშრომი შესრულებულია 

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად (https://bit.ly/2USIeoR); 

8. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები, http://pc-

axis.geostat.ge/PXWeb/pxweb/ka/Database;  

9. საქართველოს ხმელეთის ჰაბიტატები EUNIS -ის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის 

მიხედვით-“ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული  დირექტივების 

განხორციელების მხარდაჭერა საქართველოში“ - თბილისი, (2017); 

10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, 2020 წლის საქმიანობის შესახებ; 

11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და გამგეობა, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა, 

2012-2022; 

12. Geomorphology of Georgia – Springer International Publishing (2019) 

13. https://rm.coe.int/16807469e7 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

 

დანართი: ჭოროხის დელტის ზურმუხტის 
ტერიტორიის  ორნითოფაუნის კვლევის 
ანგარიშიგამოყენებული ლიტერატურა 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

https://bit.ly/2USIeoR
http://pc-axis.geostat.ge/PXWeb/pxweb/ka/Database
http://pc-axis.geostat.ge/PXWeb/pxweb/ka/Database
https://rm.coe.int/16807469e7


 

 

 

 

 

 

 

87 

 

14. https://rm.coe.int/1680746afc  

15. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites/index_en.htm; 

16. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/45844?publication=0; 

17. https://www.nacres.org/files/pdf/georgian_zurmukhti.pdf; 

18. https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network; 

19. https://investinbatumi.ge/SECTORS/5/senergy/sid3/lnggeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი: ჭოროხის დელტის ზურმუხტის 
ტერიტორიის  ორნითოფაუნის კვლევის ანგარიში 

https://rm.coe.int/1680746afc
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites/index_en.htm
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/45844?publication=0
https://www.nacres.org/files/pdf/georgian_zurmukhti.pdf
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network
https://investinbatumi.ge/SECTORS/5/senergy/sid3/lnggeo
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ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის ორნითოფაუნის კვლევა 

 

ტერიტორიის აღწერა:  ჭოროხის დელტა  საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ- დასავლეთ ნაწილში 

მდებარეობს, (Latitude: 41.597400° / Longitude: 41.565367°) ზღვის დონიდან 0 – 3 მეტრ სიმაღლეზე, 

მდინარე ჭოროხის ნაპირებზე  ფრაგმენტირებული ჭალის ტყე გვხვდება, სადაც ძირითად 

სახეობებს: მურყანი (Alnus barbata), მდგნალი (Salix caprea), ტირიფი (Salix alba), კატაბარდა 

(Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels) წარმოადგენს. ჭოროხის დელტის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მრავლადაა პატარა ტბორები, რომელთა გარშემოც ჭარბტენიანი ნიადაგის 

მოყვარული მცენარეები გვხვდება: ისლი (Carex acuta), ლელქაში (Typha latifolia), ლელი 

(Phragmites australis) და ჭილი (Juncus effuses) (ქვაჩაკიზე 2010). 

ასევე, მდინარე ჭოროხი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოზამთრე, თუ მიგრანტი 

სახეობებისთვის, ჭოროხზე ჩატარებული კვლევებით და ფრინველებზე პირდაპირი 

დაკვირვებით დაფიქსირებულია 302 სახეობის ფრინველი (იხ.დანართი 1). ასევე, სხვადასხვა 

წლებში, ჭოროხზე დაფიქსირებულია საქართველოსთვის პირველად ან/და იშვიათად 

შემომფრენი სახეობებიც. 

პირველად ან/და იშვიათად დაფიქსირებული სახეობები ჭოროხის დელტაზე: 

1. Clamator glandarius - შავთავა გუგული (Great Spotted Cuckoo) (იხ.სურათი 1.) 

2. Vanellus gregarius - ველის პრანწია (Sociable Lapwing) 

3. Eremopterix nigriceps - შავთავა ტოროლა  (Black-crowned Sparrow-lark) 

4. Caprimulgus aegyptius - Egyptian nightjar  

http://biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Clamator%20glandarius
http://biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Vanellus%20gregarius
http://biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Eremopterix%20nigriceps
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სურათი1: შავთავა გუგული (Clamator glandarius ) 

 

მდინარე ჭოროხი ძირითადად მიედინება ტექტონიკურ ხეობაში ლაზისტანისა და ჭოროხის 

ქედებს შორის, რის გამოც, შავი ზღვის შესართავში ხელსაყრელ პირობას ქმნის, რაც დიდი 

რაოდენობით იქტიოფაუნის წარმომადგენლების კონცენტრირებას იწვევს. მრავალფეროვანი 

საკვები ბაზა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა მიგრანტი ფრინველებისთვის მიგრაციის დროს 

დახარჯული ენერგიის აღსადგენად. სწორედ, ამის  გამოც ჩერდებიან ჭოროხის დელტაზე. 

მრავალფეროვანი ორნითოფაუნის გამო ჭოროხის დელტა აღიარებულია ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე დაცულ ტერიტორიად (SPA- Special protected area) და 

ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიად (IBA - Important Bird Area). 

 

 

ჭოროხის დელტის ორნითოფაუნის კვლევა 

კვლევა 

ჭოროხის დელტის ორნითოფაუნის კვლევები განხორციელდა სამი მიმართულებით: 

1. გაზაფხულისა და შემოდგომის მიგრანტი ბეღურასნაირი და მენაპირე სახეობების 

მონიტორინგი და კვლევა; 

2. მობუდარ სახეობათა მონიტორინგი და კვლევა; 

3. მოზამთრე სახეობათა მონიტორინგი და კვლევა. 

1. ბეღურასნაირთა სახეობების მონიტორინგი და კვლევა 

http://biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Clamator%20glandarius
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ბეღურასნაირი და მენაპირე მიგრანტ სახეობათა კვლევა დაიგეგმა და განხორციელდა 

შემდეგნაირად: 2021 წლის გაზაფხულის კვლევები ჩატარდა 28 აპრილიდან - 16 მაისის ჩათვლით, 

ხოლო 2021 წლის შემოდგომის კვლევები 29 აგვისტოდან - 15 ოქტომბრამდე. 

კვლევა ითვალისწინებდა სტანდარტული და არასტანდარტული მეთოდით ფრინველების 

დაჭერასა და დარგოლვას სპეციალური ფრინველების ბადეების გამოყენებით. 

სტანდარტული დაჭერის მეთოდი: სხვადასხვა პარამეტრების გათვალისწინებით წინასწარ 

განისაზღვრა, თუ რა ტერიტორიაზე მოხდებოდა ბადეები განთავსება და შეიქმნა შესაბამისი 

პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც განთავსდა ბადეები მზის ამოსვლიდან ერთი საათით ადრე 

(03:00-04:00 პერიოდში ეს დრო იცვლებოდა დღე-ღამის ცვლილების მიხედვით) და ბადეები 

დაიკეცა გაშლიდან 6 საათის შემდგომ (10:00-11:00).  

 

სურათი 2: სტანდარტული მეთოდით განთავსებული ბადეების ლოკაციები 
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ცხრილი 1: სტანდარტული მეთოდით დაჭერილი და დარგოლილი ფრინველთა სახეობების ჩამონათვალი 

სახეობა რაოდენობა 

ლელიანის მეჩალია 286 

ჭაობის მეჩალია 26 

ჭრიჭინა მეჩალია 15 

ჭრიჭინა ჩიტი 4 

ლელიანის დიდი მეჩალია 193 

ჭახჭახა მეჩალია 7 

ცისფერგულა 84 

ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა 212 

შავთავა ასპუჭაკა 184 

მაქცია 3 

ალკუნი 5 

სოფლის მერცხალი 71 

ჩვეულებრივი ღაჟო 48 

გულწითელა 174 

გაზაფხულა ჭივჭავი 39 

თეთრმუცელა ჭივჭავი 3 

რუხი ბუზიჭერია 7 

ჩიტბატონა 65 

გუგული 2 

ჩვეულებრივი ჭივჭავი 51 

ჩიბუხა 1 

ბულბული 22 

წყალწყალა 43 

წივწივა 32 

ტყის ჭვინტაკა 12 

შაშვი 29 

ჩხართვი 15 

ოფოფი 6 

მენაპირე მერცხალი 43 
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სურათი 3: ნომერ მეოთხე წერტილის ბადეებში დაჭერილი ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus 
phoenicurus) 
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სურათი  4: ფრინველის ასაკის სქესისა და ბუმბულის ცვლილების დადგენა. მიმინო (Accipiter nisus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სურათი  5: მდედრი შავთავა ასპუჭაკა (Sylvia atricapilla) 
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არასტანდარტული მეთოდით ბადეების განთავსება ხდებოდა დღე-ღამის სხვადასხვა დროს, 

ძირითადად, ღამის პერიოდში, რა დროსაც იზრდება  ღამით გადამფრენი სახეობების დაჭერის 

შესაძლებლობა. 

სურათი  6: ოთხი წერტილი, სადაც არასტანდარტული მეთოდით განთავსდა ბადეები 
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სურათი 7: D წერტილზე ბადეების განთავსების პროცესი 

არასტანდარტული მეთოდის გამოყენებით მკვლევარებმა, ძირითადად, მენაპირე სახეობები 

დაიჭირეს (იხ. სურათი 8; იხ. სურათი 9). 
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სურათი 8: ჭრელკუდა ლიას (Limosa lapponica) ნისკარტის გაზომვის და შემდგომ დარგოლვის პროცესი 
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სურათი 9: შავმუცელა მექვიშიას (Calidris alpina) ცხიმოვანი ფენის გაზომვა და შემდგომ დარგოლვა 

 

ცხრილი 2: არასტანდარტული მეთოდით დაჭერილი და დარგოლილი ფრინველთა სახეობების 
ჩამონათვალი 

სახეობა რაოდენობა 

ჭრელკუდა ლია 2 

შავმუცელა მექვიშია 32 

საყელოიანი წინტალა 12 

თავზოლა მექვიშია 3 

შავი მენაპირე 9 

მებორნე 21 

ჩვეულებრივი თევზიყლაპია 13 

მწყერი 4 

ჩიბუხა 2 
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ღალღა 6 

ზღვის კაჭკაჭი 1 

 

 

მობუდარი სახეობების კვლევა 

მობუდარი სახეობების კვლევა მიმდინარეობდა ივნისი-ივლისის პერიოდში, რა დროსაც 

მკვლევარები პირდაპირი გზით აკვირდებოდნენ და აღრიცხავდნენ მათ მიერ დანახულ 

სახეობებს. 

 

სურათი 10: ჭოროხის დელტაზე მობუდარი შავთავა ოვსადი (Saxicola rubicola) 

ჭოროხის დელტაზე კვლევისას დაფიქსირდა 30-მდე მობუდარი სახეობა, საიდანაც უმრავლესობა 

ბეღურასნაირებს წარმოადგენს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჭოროხის დელტაზე, ზაფხულის პერიოდში, ფრინველების  საკმაოდ მცირე 

სახეობრივი მრავალფეროვნებაა წარმოდგენილი. 



 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

ცხრილი 3: ჭოროხის დელტაზე მობუდარი ფრინველთა სახეობები 

# სახეობა 

1 შაშვი 

2 ჩვეულებრივი ღაჟო 

3 მცირე მურტალა 

4 ქედანი 

5 მელოტა 

6 ტბის თოლია 

7 მცირე ტეთრი ყანჩა 

8 რუხი ყანჩა 

9 ალკუნი 

10 ყვავი 

11 ყორანი 

12 ტყის ტოროლა 

13 გულწითელა 

14 ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა 

15 სახლის ბერურა 

16 წყალწყალა 

17 მოლაღური 

18 ჩვეულებრივი ჭივჭავი 

19 სკვინჩა 

20 წივწივა 

21 წიწკანა 

22 სოფლის მერცხალი 

23 ოფოფი 

24 ჩვეულებრივი იხვი 

25 კვირიონი 

26 ბუქნია მეღორღია 

27 შავთავა ოვსადი 

28 დიდი მეჩალია 

29 მცირე მეჩალია 

30 მაქცია 
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მოზამთრე სახეობების კვლევა 

 მოზამთრე სახეობების ძირითადი სამიზნე ჯგუფი ჭოროხის დელტისთვის არის წყალმცურავი 

ფრინველები. მათი კვლევისთვის გამოყენებულ იქნა პირდაპირი დათვლის მეთოდი, რა დროსაც 

ხდებოდა ჭოროხის დელტისა და მიმდებარედ არსებული ყველა ტბორისა, თუ დაჭაობებული 

ტერიტორიის შემოწმება. ასევე, რეგულარულად მოწმდებოდა ზღვის სანაპირო ზოლი; 

დაკვირვებების დროს რეგულარულად ინიშნებოდა კლიმატური პირობები, რათა განგვესაზღვრა, 

თუ როგორი კლიმატური პირობები განაპირობებდა ფრინველთა მრავალფეროვნებასა და 

რაოდენობს ჭოროხის დელტაზე. 

 

სურათი 11: მეტეოროლოგიური მონაცემები 
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მოზამთრე სახეობებზე დასაკვირვებლად ვიყენებდით ტელესკოპს 20X60 გადიდებით და 

ბინოკლს 10X გადიდებით; ფრინველებზე დაკვირვება ხდებოდა 2021 წლის 1 სექტემბრიდან - 5 

ნოემბრის ჩათვლით. 

აღსანიშნავია, რომ შემოდგომის მიგრაციის შემდგომ, ჭოროხის დელტაზე და მიმდებარედ, ზღვის 

სანაპირო ზოლზე საკმაოდ ბევრი ფრინველი რჩება, მკვლევარების მიერ, ტერიტორიაზე 

აღირიცხა  წყლის ფრინველების 57 სახეობა, საიდანაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი სახეობა 

აღმოჩნა   შავყელა ღორიხვების (Gavia arctica), დიდი მურტალას (Podiceps cristatus)  და ტბის 

თოლიას (Chroicocephalus ridibundus) დიდი ზომის გუნდები. 

 

საფრთხეები 

სამწუხაროდ, ჭოროხის დელტაზე ხშირია ნადირობა და ბრაკონიერობა. კვლევის დროს, 

მკვლევარებმა არაერთხელ დააფიქსირეს არალეგალურად მოპოვებული მტაცებელი 

ფრინველების კიდურები, ასევე ტერიტორიაზე გვხვდება დიდი რაოდენობით სანადირო თოფის 

მასრებიც.   

 

სურათი 12: კრაზანაჭამიას ფრთის ნაწილი                       სურათი 13: ქორის ფრთის ნაწილი  

http://biodiversity-georgia.net/index.php?taxon=Chroicocephalus%20ridibundus


 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

სურათი 14: ჭოროხის დელტაზე ბრაკონიერების მიერ მოკლული ირაოს ფეხი 

ასევე, ტერიტორიაზე უკონტროლოდ მიმდინარეობს თევზჭერა, ადგილზე გამოყენებულია 

თევზაობის მეთოდები როგორიცაა სახლართი ბადე და სამკავიანი სათევზაო კაუჭები, რაც 

ხშირად იწვევს ფრინველთა დაზიანებას ან სიკვდილს, ხოლო უკონტროლო 

თევზჭერა მნიშვნელოვნად ამცირებს ფრინველთა საკვებ ბაზას.  
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სურათი 15:  სათევზაო ბადეში გახლართული შავი მენაპირე 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჭოროხის დელტაზე საკმაოდ ხშირად იყრება სამშენებლო 

ნარჩენები, რომელიც ახდენს ჭოროხის დელტისა და მიმდებარე ტერიტორიების ცვლილებას, 

უკონტროლოდ განთავსებული სამშენებლო ნარჩენები, ანადგურებს ბალახის საფარს, რაც 

ფრინველისთვის თავშესაფრის როლს ასრულებს და ასევე მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს 

ადგილობრივ ფლორას. 
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სურათი 16: მდინარე ჭოროხის ნაპირზე დაყრილი სამშენებლო ნარჩენი 

ასევე, ჭოროხის დელტის ჩრდილო - დასავლეთ ნაწილში მდინარიდან ხდება ქვიშა-ხრეშის 

მოპოვება, რაც მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს მდინარის ნაპირებსა და მიმდებარედ არსებულ 

ჰაბიტატებზე, ხოლო ჰაბიტატის დაკარგვა გრძელვადიან პერსპექტივაში ნეგატიურად აისახება 

ფრინველთა მრავალრიცხოვნობაზე და მრავალფეროვნებაზე.  

ჭოროხის დელატაზე ექსპედიციის დროს, კერძოდ 2021 წლის 14 ოქტომბერს, შევხვდით ბატონ 

გიორგი ლომინაძეს, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის 

ინსტიტუტის მეცნიერია და შავი ზღვის სანაპიროს ეროზიას სწავლობს, მათ შორის, მდინარე 

ჭოროხის მიმდებარედ. მასთან გასაუბრებით გაირკვა, რომ ჭოროხის დელტის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საფრთხე ზღვის მიერ სანაპირო ზოლის ეროზიაა, რომლის გამოც, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, შესაძლოა, ჭოროხის დელტის ფიზიკურ არსებობასაც შეექმნას საფრთხე. მისი 

აზრით, მნიშვნელოვანია გატარდეს ნაპირსამაგრი ღონისძიებები (შესაბამისი სპეციალისტების 
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ჩართულობით) რათა შეუქცევადი პროცესი შერბილდეს. გარდა ამისა, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია მდინარე ჭოროხიდან ქვიშა-ხრეშის მოპოვებითი სამუშაოების აკრძალვა, 

რადგან ისედაც შემცირებული ნატანის ფონზე, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს არსებული ნატანი 

მასის  ზღვაში ჩადინების უზრუნველყოფა.  

 

 

სურათი 17: მდინარე ჭოროხზე ქვიშა-ხრეშის მოპოვების არეალი 
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სურათი 18: მოპოვებითი სამუშაოები 

 

 

რეკომენდაციები 

 

1.ზემოთ ჩამოთვლილი, საფრთხეებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ჭოროხის დელტაზე და 

მის შემოგარენში გაძლიერდეს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

მონიტორინგი ბრაკონიერობის პრევენციის მიზნით;  

2. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ, ჭოროხის დელტის ჩრდილო-

დასავლეთი ტერიტორიის მონიტორინგის გაძლიერება, სადაც აქტიურად ხდება სამშენებლო 

ნარჩენების განთავსება;  

3. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარამენტის მიერ, ჭოროხის დელტის შესართავთან 

თევზაობის მონიტორინგის გაძლიერება, თევზჭერის უკანონო მეთოდების პრევენციის მიზნით; 
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3. ფრინველების ყოველწლიური მონიტორინგის დანერგვა, დაჭერა კვლავ დაჭერის მეთოდით, 

რათა მოხდეს პოპულაციის შეფასება და სახეობრივი მრავალფეროვნების შესწავლა. 

4. სათანადო ექსპერტების ჩართულობით, ზღვისმიერი ეროზიის პროცესის მართვა, რათა არ 

მოხდეს ტერიტორიის მიტაცება ზღვის მიერ.  

 

დანართი 1: ჭოროხის დელტაზე დაფიქსირებული ფრინველთა სახეობები 

 

N 

 

ლათინური 

სახელი 

 

ინგლისური 

სახელი 

 

ქართული სახელი 

 

 

სეზონ

ი 

 

IUCN-ის 

სტატუს

ი 

 

საქართველო

ს წითელი 

ნუსხის 

სტატუსი 

1 Gavia stellata Red-throated 

Diver (or 

Loon) 

წითელყელა 

ღორიხვა 

WV LC   

2 Gavia arctica Black-throated 

(Arctic) Diver 

(or Loon) 

შავყელა ღორიხვა WV LC   

3 Podiceps 
cristatus 

Great Crested 

Grebe 

დიდი კოკონა YR-V LC   

4 Podiceps 
grisegena 

Red-necked 

Grebe 

რuხლოყება 

კოკონა 

M LC VU 

5 Podiceps 
auritus 

Horned (or 

Slavonian) 

Grebe 

სწორნისკარტა (ან 

წითელყელა) 

კოკონა 

Cas VU   

6 Podiceps 
nigricollis 

Black-necked 

Grebe 

აპრეხილნისკარტა 

(ან შავყელა) 

კოკონა 

WV LC   

7 Tachybaptus 
ruficollis 

Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC   
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8 Puffinus 
yelkouan 

Mediterranean 

(Yelkouan) 

Shearwater 

ხმელთაშუაზღვის 

ქარიშხალა 

YR-V VU   

9 Pelecanus 
onocrotalus 

Great White 

Pelican 

ვარდისფერი 

ვარხვი 

M LC VU 

10 Pelecanus 
crispus 

Dalmatian 

Pelican 

ქოჩორა (ან 

ხუჭუჭა) ვარხვი 

M VU EN 

11 Phalacrocorax 
carbo 

Great 

Cormorant 

დიდი ჩვამა YR-V LC   

12 Microcarbo 
pygmaeus 

Pygmy 

Cormorant 

მცირე ჩვამა M LC   

13 Phalacrocorax 
aristotelis 

Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC   

14 Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC   

15 Ardea 
purpurea 

Purple Heron წითურის (ან 

ქარცი) ყანჩა 

M LC   

16 Ardea alba Great White 

Egret 

დიდი თეთრი 

ყანჩა 

YR-V LC   

17 Egretta 
garzetta 

Little Egret მცირე თეთრი 

ყანჩა 

YR-V LC   

18 Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ 

ეგვიპტური) ყანჩა 

M LC   

19 Ardeola 
ralloides 

Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC   
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20 Nycticorax 
nycticorax 

Black-

crowned 

Night-Heron 

ღამის ყანჩა M LC   

21 Ixobrychus 
minutus 

Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC   

22 Botaurus 
stellaris 

Great Bittern დიდი ყარაულა 

(წყლის ბუღა) 

M LC   

23 Platalea 
leucorodia 

Eurasian 

Spoonbill 

ჟერო M LC   

24 Plegadis 
falcinellus 

Glossy Ibis ივეოსი M LC   

25 Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU 

26 Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU 

27 Phoenicopteru
s ruber 

Greater 

Flamingo 

ჩვეულებრივი 

ფლამინგო 

Cas LC   

28 Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა 

(ან სისინა) გედი 

M;WV LC   

29 Cygnus cygnus Whooper 

swan 

ყვითელნისკარტა 

(ან მყივანი) გედი 

M;WV LC   

30 Cygnus 
columbianus 

Tundra Swan მცირე მყივანი 

გედი 

WV LC   

31 Anser anser Gray Lag 

Goose 

რუხი ბატი M LC   

32 Anser 
erythropus 

Lesser White-

fronted Goose 

მცირე 

თეთრშუბლა ბატი 

M VU EN 
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33 Anser albifrons Greater 

White-fronted 

Goose 

დიდი 

თეთრშუბლა ბატი 

M LC   

34 Tadorna 
tadorna 

Common 

Shelduck 

ამლაყი იხვი M LC   

35 Tadorna 
ferruginea 

Ruddy 

Shelduck 

წითელი იხვი M LC VU 

36 Anas 
platyrhynchos 

Mallard გარეული იხვი M;WV LC   

37 Mareca 
strepera 

Gadwall რუხი იხვი M;WV LC   

38 Mareca 
penelope 

Eurasian 

Wigeon 

თეთრშუბლა იხვი M,WV LC   

39 Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან 

ჭიკვარა) 

M,WV LC   

40 Spatula 
querquedula 

Garganey ჭახჭახა იხვი (ან 

იხვინჯა) 

M LC   

41 Anas acuta Northern 

Pintail 

ბოლოსადგისა (ან 

კუდსადგისა) იხვი 

M LC   

42 Spatula 
clypeata 

Northern 

Shoveler 

განიერნისკარტა 

იხვი 

M LC   

43 Netta rufina Red-crested 

Pochard 

წითელნისკარტა 

ყურყუმელა 

M LC   

44 Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC   

45 Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC   

46 Aythya ferina Common 

Pochard 

წითელთავა 

ყვინთია 

M,WV VU   

47 Aythya nyroca Ferruginous 

Pochard 

თეთრთვალა 

ყვინთია 

M NT   
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48 Melanitta fusca White-winged 

(or Velvet) 

Scoter 

თეთრფრთიანი 

გარიელა 

WV VU EN 

49 Bucephala 
clangula 

Common 

Golden-eye 

ამაყა M,WV LC   

50 Mergus 
merganser 

Common 

Merganser 

დიდი ბატასინა M,WV LC   

51 Mergus 
serrator 

Red-breasted 

Merganser 

გრძელნისკარტა 

ბატასინა 

M,WV LC   

52 Mergellus 
albellus 

Smew მცირე ბატასინა M,WV LC   

53 Oxyura 
leucocephala 

White-Headed 

Duck 

თეთრთავა იხვი WV, 

BB? 

EN EN 

54 Pandion 
haliaetus 

Osprey შაკი M LC ? 

55 Haliaeetus 
albicilla 

White-tailed 

Eagle 

თეთრკუდა ფსოვი 

(ან თეთრკუდა 

არწივი) 

M LC EN 

56 Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან 

ბორა) 

Cas NT   

57 Milvus migrans Black Kite ძერა M LC   

58 Circaetus 
gallicus 

Short-toed 

Snake-Eagle 

გველიჭამია (ან 

ძერაბოტი) 

M LC ? 

59 Accipiter 
brevipes 

Levent 

Sparrowhawk 

ქორცქვიტა (ან 

შავთვალა მიმინო, 

ლევანმიმინო) 

M LC VU 
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60 Accipiter nisus Eurasian 

Sparrowhawk 

მიმინო YR-R LC   

61 Accipiter 
gentilis 

Northern 

Goshawk 

ქორი M LC   

62 Buteo buteo Common 

Buzzard 

ჩვეულებრივი 

კაკაჩა 

M LC   

63 Buteo lagopus Rough-legged 

Buzzard 

ფეხბანჯგვლიანი 

კაკაჩა 

M;WV LC   

64 Buteo rufinus Long-legged 

Buzzard 

ველის (ან 

გრძელფეხა) კაკაჩა 

M LC VU 

65 Pernis apivorus European 

Honey-

Buzzard 

კრაზანაჭამია (ან 

ირაო) 

M LC   

66 Pernis 
ptilorhynchus 

Crested Honey 

buzzard 

qoCora (ექვსთითა) 

კრაზანაჭამია 

M LC   

67 Hieraaetus 
pennatus 

Booted Eagle ჩია არწივი M LC   

68 Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან 

თეთრმხრება) 

არწივი 

M VU VU 

69 Clanga clanga Greater 

Spotted Eagle 

დიდი მყივანი 

არწივი 

M VU VU 

70 Clanga 
pomarina 

Lesser Spotted 

Eagle 

მცირე მყივანი 

არწივი 

M LC   

71 Aquila 
nipalensis 

Steppe Eagle ველის არწივი M EN   

72 Aquila 
chrysaetos 

Golden Eagle მთის არწივი M LC VU 
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73 Neophron 
percnopterus 

Egyptian 

Vulture 

ფასკუნჯი M EN VU 

74 Circus 
aeroginosus 

Western 

Marsh Harrier 

ჭაობის ძელქორი 

(ან ჭაობის 

ბოლობეჭედა) 

BB LC   

75 Circus cyaneus Hen (or 

Northern) 

Harrier 

მინდვრის 

ძელქორი (ან 

მინდვრის 

ბოლობეჭედა) 

M LC   

75 Circus 
macrourus 

Pallid Harrier ველის ძელქორი 

(ან ველის 

ბოლობეჭედა) 

M NT   

77 Circus 
pygargus 

Montagu’s 

Harrier 

მდელოს ძელქორი 

(ან მდელოს 

ბოლობეჭედა) 

M LC   

78 Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR 

79 Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა 

შავარდენი 

M LC VU 

80 Falco 
peregrinus 

Peregrine 

Falcon 

ჩვეულებრივი 

შავარდენი 

M LC   

81 Falco subbuteo Eurasian 

Hobby 

მარჯანი M LC   

82 Falco 
columbarius 

Merlin ალალი M LC   
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83 Falco 
vespertinus 

Red-footed 

Falcon 

წითელფეხა 

შავარდენი 

M NT EN 

84 Falco 
naumanni 

Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) 

კირკიტა 

M LC CR? 

85 Falco 
tinnunculus 

Common 

Kestrel 

ჩვეულებრივი 

კირკიტა 

M LC   

86 Coturnix 
coturnix 

Common 

Quail 

მწყერი M LC   

87 Grus grus Common 

Crane 

რუხი წერო M LC EN 

88 Anthropoides 
virgo 

Demoiselle 

Crane 

წეროტურფა M     

89 Rallus 
aquaticus 

Water Rail ლაინა YR-R LC   

90 Porzana 
porzana 

Spotted Crake ქათამურა M LC   

91 Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC   

92 Zapornia 
pusilla 

Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC   

93 Crex crex Corn crake ღალღა M LC ? 

94 Gallinula 
chloropus 

Common 

Moorhen 

წყლის ქათამურა YR-R LC   

95 Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC   

96 Porphyrio 
porphyrio 

Purple 

Swamphen 

ხონთქრის ქათამი M LC ? 

97 Haematopus 
ostralegus102 

Eurasian 

Oystercatcher 

ზღვის კაჭკაჭი 

(სირკაჭკაჭი) 

M NT   
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98 Himantopus 
himantopus 

Black-winged 

Stilt 

ოჩოფეხა M LC   

99 Recurvirostra 
avosetta 

Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC   

10

0 

Charadrius 
hiaticula 

Common 

Ringed Plover 

საყელოიანი 

წინტალა 

M LC   

10

1 

Charadrius 
dubius 

Little Ringed 

Plover 

მცირე წინტალა BB LC   

10

2  

Charadrius 
alexandrinus 

Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC   

10

3 

Eudromias 
morinellus 

Eurasian 

Dotterel 

ტიბუარა 

(მღრინავი) 

M LC   

10

4 

Pluvialis 
apricaria 

Eurasian 

Golden-Plover 

ოქროსფერი 

მეჭვავია 

M LC   

10

5 

Pluvialis 
squatarola 

Grey Plover რუხი მეჭვავია 

(კვათარი) 

M LC   

10

6 

Arenaria 
interpres 

Ruddy 

Turnstone 

მეკენჭია M LC   

10

7 

Vanellus 
vanellus 

Northern 

Lapwing 

პრანწია M NT   

10

8 

Vanellus 
gregarius 

Sociable 

Lapwing 

ველის პრანწია M CR   

10

9 

Vanellus 
spinosus 

Spur-Winged 

Lapwing 

შავმუცელა 

(შავმკერდა) 

პრანწია 

Cas LC   

11

0 

Calidris 
falcinellus 

Broad-billed 

Sandpiper 

თავზოლა 

მექვიშია 

M LC   
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11

1 

Calidris 
ferruginea 

Curlew 

Sandpiper 

წითელგულა 

მექვიშია 

M NT   

11

2 

Calidris alpina Dunlin შავმუცელა 

მექვიშია 

M LC   

11

3 

Calidris 
temminckii 

Temminck’s 

Stint 

თეთრკუდა 

მექვიშია 

M LC   

11

4 

Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია 

(კოკორინა-

ბეღურა) 

M LC   

11

5 

Calidris 
canutus 

Knot ისლანდიური 

მექვიშია 

M NT   

11

6 

Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC   

11

7 

Phalaropus 
lobatus 

Red-necked 

Phalarope 

წითელკისერა (ან 

მრგვალნისკარტა) 

ტივტივა 

M LC   

11

8 

Xenus cinereus Terek 

Sandpiper 

რუხი 

აპრეხილნისკარტა 

მექვიშია 

M LC   

11

9 

Tringa totanus Common 

Redshank 

წითელფეხა 

მენაპირე (მსევანი) 

M LC   

12

0 

Tringa 
erythropus 

Spotted 

Redshank 

ლაქებიანი 

წითელფეხა 

მენაპირე (კოხტა 

ჭოვილო) 

M LC   

12

1 

Tringa 
nebularia 

Common 

Greenshank 

მწვანეფეხა 

მენაპირე (დიდი 

ჭოვილო) 

M LC   
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12

2 

Tringa 
stagnatilis 

Marsh 

Sandpiper 

ჭაობის მენაპირე 

(მერუე) 

M LC   

12

3 

Tringa glareola Wood 

Sandpiper 

ტყის მენაპირე M LC   

12

4 

Tringa 
ochropus 

Green 

Sandpiper 

შავი მენაპირე BB LC   

12

5 

Actitis 
hypoleucos 

Common 

Sandpiper 

ჩვეულებრივი 

მექვიშია (მებორნე) 

BB LC   

12

6 

Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი 

(მაჩხუბარა 

კოკორინა) 

M LC   

12

7 

Numenius 
arquata 

Eurasian 

Curlew 

დიდი კრონშნეპი M NT   

12

8 

Numenius 
phaeopus 

Whimbrel საშუალო 

კრონშნეპი 

M LC   

12

9 

Limosa limosa Black-tailed 

Goldwit 

დიდი (ანუ 

შავკუდა) ლია 

M NT   

13

0 

Limosa 
lapponica 

Bar-tailed 

Godwit 

ზოლიანკუდა ლია M NT   

13

1 

Scolopax 
rusticola 

Eurasian 

Woodcock 

ტყის ქათამი 

(ვალდშნეპი) 

M;WV LC   

13

2 

Gallinago 
media 

Great Snipe დიდი ჩიბუხა 

(გოჭა) 

M NT ? 

13

3 

Gallinago 
gallinago 

Common 

Snipe 

ჩიბუხა M;WV LC   

13

4 

Lymnocryptes 
minimus 

Jack Snipe ჩიბუხელა 

(გარშნეპი) 

M LC   
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13

5 

Burhinus 
oedicnemus 

Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU 

13

6 

Glareola 
nordmanni 

Black-winged 

Pratincole 

შავფრთიანა 

მერცხალა 

M NT ? 

13

7 

Glareola 
pratincola 

Collared 

Pratincole 

ჟღალფრთიანა 

მერცხალა 

M LC   

13

8 

Larus genei Slender-billed 

Gull 

წვრილნისკარტა 

თოლია 

M,WV LC   

13

9 

Larus 
ichthyaetus 

Pallas’s Gull დიდი შავთავა 

თოლია 

M,WV LC   

14

0 

Larus 
ridibundus 

Common 

Black-headed 

Gull 

ტბის თოლია YR-V LC   

14

1 

Hydrocoloeus 
minutus 

Little Gull მცირე თოლია M,WV LC   

14

2 

Larus 
melanocephalu
s 

Mediterranean 

Gull 

შავთავა თოლია M,WV LC   

14

3 

Larus 
argentatus 

Herring Gull ვერცხლისფერი 

თოლია 

Cas LC   

14

4 

Larus 
armenicus 

Armenian Gull სომხური თოლია WV NT   

14

5 

Larus 
michahellis 

Yellow-legged 

Gull 

ყვითელფეხა 

თოლია 

YR-R LC   

14

6 

Larus 
cachinnans 

Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC   

14

7 

Larus fuscus Lesser Black-

backed Gull 

შავზურგა (ანუ 

ფრთაშავი) თოლია 

M,WV LC   
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14

8 

Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC   

14

9 

Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის 

თოლია 

Cas LC   

15

0 

Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია M,WV LC   

15

1 

Stercorarius 
pomarinus 

Pomarine 

Jaeger (Skua) 

განიერკუდა 

თოლია-მეკობრე 

YR-V LC   

15

2 

Stercorarius 
parasiticus 

Parasitic 

Jaeger (Skua) 

ვიწროკუდა 

თოლია-მეკობრე 

YR-V LC   

15

3 

Stercorarius 
longicaudus 

Long-tailed 

Jaeger (Skua) 

გრძელკუდა 

თოლია-მეკობრე 

YR-V LC   

15

4 

Gelochelidon 
nilotica 

Gull-billed 

Tern 

თოლიისნისკარტა 

თევზიყლაპია 

M LC   

15

5 

Thalasseus 
sandvicensis 

Sandwich 

Tern 

ჭრელნისკარტა 

თევზიყლაპია 

YR-V LC   

15

6 

Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი 

თევზიყლაპია 

M LC   

15

7 

Sternula 
albifrons 

Little Tern მცირე 

თევზიყლაპია 

M LC   

15

8 

Hydroprogne 
caspia 

Caspian Tern კასპიური 

თევზიყლაპია 

M LC   

15

9 

Chlidonias 
leucopterus 

White-winged 

Tern 

ფრთათეთრი 

თევზიყლაპია 

M LC   

16

0 

Chlidonias 
niger 

Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC   
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16

1 

Chlidonias 
hybrida 

Whiskered 

Tern 

ლოყათეთრი 

თევზიყლაპია 

M LC   

16

2 

Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC   

16

3 

Columba oenas Stock Dove გულიო (ან 

გვიძინი) 

M LC   

16

4 

Columba 
palumbus 

Common 

Wood-Pigeon 

ქედანი M LC   

16

5 

Streptopelia 
turtur 

Eurasian 

Turtle-Dove 

ჩვეულებრივი 

გვრიტი 

M VU   

16

6 

Streptopelia 
decaocto 

Eurasian 

Collared-Dove 

საყელოიანი 

გვრიტი 

YR-V LC   

16

7 

Spilopelia 
senegalensis 

Laughing 

Dove 

მაცინარა (ან 

სენეგალური) 

გვრიტი 

YR-V LC   

16

8 

Cuculus 
canorus 

Common 

Cuckoo 

გუგული BB LC   

16

9 

Clamator 
glandarius 

Great Spoted 

Cuckoo 

შავთავა გუგული Cas LC   

17

0 

Bubo bubo Eurasian Eagle 

Owl 

ზარნაშო M LC   

17

1 

Asio otus Northern 

Long-eared 

Owl 

ყურებიანი ბუ (ან 

ოლოლი) 

M LC   

17

2 

Asio flammeus Short-eared 

Owl 

ჭაობის ბუ M LC   

17

3 

Otus scops Eurasian 

Scops-Owl 

წყრომი BB,M LC   

17

4 

Athene noctua Little Owl ჭოტი M LC   
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17

5 

Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC   

17

6 

Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN 

17

7 

Caprimulgus 
europaeus 

European 

Nightjar 

უფეხურა M LC   

17

8 

Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC   

17

9 

Tachymarptis 
melba 

Alpine Swift მეკირია (ან 

თეთრმუცელა 

ნამგალა) 

M LC   

18

0 

Merops 
apiaster 

European Bee-

eater 

ოქროსფერი 

კვირიონი 

M LC   

18

1 

Merops 
superciliosus 

Blue-cheeked 

Bee-eater 

მწვანე კვირიონი M LC   

18

2 

Coracias 
garrulus 

European 

Roller 

ყაპყაპი M LC   

18

3 

Ceryle rudis Pied Kinfisher   ND LC   

18

4 

Alcedo atthis Common 

Kingsfisher 

ალკუნი YR-R LC   

18

5 

Upupa epops Common 

Hoopoe 

ოფოფი M LC   

18

6 

Picus viridis Eurasian 

Green 

Woodpecker 

მწვანე კოდალა YR-R LC   

18

7 

Dendrocopos 
major 

Greater 

Spotted 

Woodpecker 

დიდი ჭრელი 

კოდალა 

YR-R LC   

18

8 

Jynx torquilla Eurasian 

Wryneck 

მაქცია M LC   
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18

9 

Calandrella 
rufescens 

Lesser Short-

Toed Lark 

მცირე 

მოკლეთითა 

ტოროლა 

M LC   

19

0 

Calandrella 
brachydactyla 

Greater Short-

Toed Lark 

დიდი 

მოკლეთითა 

ტოროლა 

M LC   

19

1 

Melanocoryph
a calandra 

Calandra Lark ველის ტოროლა M LC   

19

2 

Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC   

19

3 

Alauda arvensis Eurasian 

Skylark 

მინდვრის 

ტოროლა 

M LC   

19

4 

Galerida 
cristata 

Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC   

19

5 

Eremopterix 
nigriceps 

Black-

Crowned 

Sparrow-Lark 

შავთავა ტოროლა ND LC   

19

6 

Hirundo 
rustica 

Barn Swallow სოფლის 

მერცხალი 

BB,M LC   

19

7 

Hirundo 
daurica 

Red-Rumped 

Swallow 

წელწითელა 

მერცხალი 

Cas LC   

19

8 

Hirundo 
rupestris 

Eurasian Crag-

martin 

კლდის მერცხალი M LC   

19

9 

Riparia riparia Sand Martin მენაპირე 

მერცხალი 

M LC   

20

0 

Delichon 
urbicum 

Northern 

Hause-Martin 

ქალაქის 

მერცხალი 

YR-V LC   

20

1 

Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC   

20

2 

Anthus 
pratensis 

Meadow Pipit მდელოს 

მწყერჩიტა 

M NT   
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20

3 

Anthus 
cervinus 

Red-Throated 

Pipit 

წითელგულა 

მწყერჩიტა 

M LC   

20

4 

Anthus 
spinoletta 

Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC   

20

5 

Anthus 
campestris 

Tawny Pipit მინდვრის 

მწყერჩიტა 

M LC   

20

6 

Motacilla alba White Wagtail თეთრი 

ბოლოქანქარა 

YR-R LC   

20

7 

Motacilla 
cinerea 

Grey Wagtail რუხი 

ბოლოქანქარა 

M LC   

20

8 

Motacilla flava Yellow 

Wagtail 

ყვითელი 

ბოლოქანქარა 

M LC   

20

8 

Motacilla 
citreola 

Citrine 

Wagtail 

ყვითელთავა 

ბოლოქანქარა 

M LC   

21

0 

Lanius 
excubitor 

Greater Grey 

(or Northern) 

Shrike 

რუხი ღაჟო WV LC   

21

1 

Lanius minor Lesser Grey 

Shrike 

შავშუბლა ღაჟო M LC   

21

2 

Lanius senator Woodchat 

Shrike 

წითელთავა ღაჟო M LC   

21

3 

Lanius collurio Red-backed 

Shrike 

ჩვეულებრივი 

ღაჟო 

BB,M LC   

21

4 

Lanius 
isabellinus 

Isabelline 

Shrike 

ყვითელგულა 

ღაჟო 

Cas LC   

21

5 

Prunella 
modularis 

Hedge 

Accentor 

(Dunnock) 

ტყის ჭვინტაკა BB,M LC   
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21

6 

Locustella 
lanceolata 

Lanceolated 

Warbler 

წინწკლა ჭრიჭინა 

მეჩალია 

Cas LC   

21

7 

Locustella 
naevia 

Grasshopper 

Warbler 

ჭრიჭინა-მეჩალია M LC   

21

8 

Locustella 
fluviatilis 

Eurasian River 

Warbler 

ჭრიჭინა-ჩიტი M LC   

21

9 

Locustella 
luscinioides 

Savi’s Warbler ბულბულისებრი 

ჭრიჭინა-ჩიტი 

MM LC   

22

0 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Eurasian Reed-

Warbler 

ლელიანის 

მეჩალია 

BB LC   

22

1 

Acrocephalus 
palustris 

Marsh 

Warbler 

ჭაობის მეჩალია BB LC   

22

2 

Acrocephalus 
dumetorum 

Blyth’s Reed-

warbler 

ბუჩქნარის 

მეჩალია 

M LC   

22

3 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Great Reed-

Warbler 

ლელიანის დიდი 

მეჩალია 

(შაშვისებრი 

მეჩალია) 

BB LC   

22

4 

Acrocephalus 
melanopogon 

Moustashed 

Warbler 

შავთხემა მეჩალია M LC   

22

5 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC   

22

6 

Acrocephalus 
agricola 

Paddyfield 

Warbler 

გრძელკუდა 

მეჩალია 

M LC   

22

7 

Cettia cetti Cetti’s 

Warbler 

ფართოკუდა 

ლერწამა 

BB LC   
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22

8 

Hippolais 
icterina 

Icterine 

Warbler 

მწვანე ბუტბუტა 

(მწვანე მქირდავი) 

M LC   

22

9 

Hippolais 
pallida 

Olivaceous 

Warbler 

ბაცი ბუტბუტა 

(ბაცი მქირდავი) 

M LC   

23

0 

Hippolais 
languida 

Upcher’s 

Warbler 

ბოლომქნევარა 

ბუტბუტა 

(ბოლომქნევარა 

მქირდავი) 

M LC   

23

1 

Hippolais 
caligata 

Booted 

Warbler 

მურა ბუტბუტა 

(მურა მქირდავი) 

M LC   

23

2 

Sylvia 
melanocephala 

Sardinian 

Warbler 

ხმელთაშუაზღვის 

ასპუჭაკა 

Cas LC   

23

3 

Sylvia 
communis 

Common 

Whitethroat 

დიდი თეთრყელა 

ასპუჭაკა 

BB LC   

23

4 

Sylvia curruca Lesser 

Whitethroat 

მცირე თეთრყელა 

ასპუჭაკა 

BB LC   

23

5 

Sylvia borin Garden 

Warbler 

ბაღის ასპუჭაკა BB LC   

23

6 

Sylvia nisoria Barred 

Warbler 

მიმინოსებრი 

ასპუჭაკა 

BB LC   

23

7 

Sylvia 
atricapilla 

Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC   



 

 

 

 

 

 

 

126 

 

23

8 

Phylloscopus 
trochilus 

Willow 

Warbler 

გაზაფხულა 

ჭივჭავი 

(გაზაფხულა 

ყარანა) 

BB LC   

23

9 

Phylloscopus 
collybita 

Common 

Chiffchaff 

ჩვეულებრივი 

ჭივჭავი 

(ჩვეულებრივი 

ყარანა) 

BB LC   

24

0 

Phylloscopus 
sindianus 

Mountain 

Chiffchaff 

მთის ჭივჭავი 

(მთის ყარანა) 

M LC   

24

1 

Phylloscopus 
sibilatrix 

Wood Warbler თეთრმუცელა 

ჭივჭავი 

(თეთრმუცელა 

ყარანა) 

M LC   

24

2 

Phylloscopus 
trochiloides 

Greenish 

Warbler 

მომწვანო ჭივჭავი 

(მომწვანო ყარანა) 

M LC   

24

3 

Regulus 
regulus 

Goldcrest ყვითელთავა 

ნარჩიტა 

(ყვითელთავა 

ღაბუაჩიტი) 

M LC   

24

4 

Regulus 
ignicapilla 

Firecrest წითელთავა 

ნარჩიტა 

(წითელთავა 

ღაბუაჩიტი) 

M LC   
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24

5 

Muscicapa 
striata 

Spotted 

Flycatcher 

რუხი ბუზიჭერია 

(რუხი მემატლია) 

BB LC   

24

6 

Ficedula 
hypoleuca 

European Pied 

Flycatcher 

ჭრელი 

ბუზიჭერია 

(ჭრელი მემატლია) 

M LC   

24

7 

Ficedula 
albicollis 

Collared 

Flycatcher 

თეთრყელა 

ბუზიჭერია 

(თეთრყელა 

მემატლია) 

M LC   

24

8 

Ficedula parva Red-breasted 

Flycatcher 

წითელყელა (ანუ 

მცირე) ბუზიჭერია 

(მცირე მემატლია) 

M LC   

24

9 

Ficedula 
semitorquata 

Semi-Collared 

Flycatcher 

ნახევართეთრყელა 

ბუზიჭერია 

(ნახევართეთრყელ

ა მემატლია) 

M LC   

25

0 

Saxicola 
torquatus 

Common 

Stonechat 

შავთავა ოვსადი M LC   

25

1 

Saxicola 
rubetra 

Whinchat თეთრწარბა (ანუ 

მდელოს) ოვსადი 

M LC   
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25

2 

Oenanthe 
oenanthe 

Northern 

Wheatear 

ჩვეულებრივი 

მეღორღია 

M LC   

52

3 

Anthus 
richardi 

Richard’s Pipit რიჩარდის 

მწყერჩიტა 

Cas LC   

25

4 

Oenanthe 
deserti 

Desert 

Wheater 

უდაბნოს 

მეღორღია 

ND LC   

25

5 

Oenanthe 
isabellina 

Isabelline 

Wheatear 

ბუქნია-მეღორღია M LC   

25

6 

Oenanthe 
hispanica 

Black-eared 

Wheatear 

შავყურა 

მეღორღია 

M LC   

25

7 

Phoenicurus 
ochruros 

Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC   

25

8 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Common 

Redstart 

ჩვეულებრივი 

ბოლოცეცხლა 

BB,M LC   

25

9 

Erithacus 
rubecula 

European 

Robin 

გულწითელა YR-R LC   

26

0 

Luscinia 
svecica 

Bluethroad ცისფერგულა M LC   

26

1 

Luscinia 
luscinia 

Thrush 

Nightingale 

აღმოსავლური 

ბულბული 

M LC   

26

2 

Luscinia 
megarhynchos 

Common 

Nightingale 

ჩვეულებრივი 

ბულბული 

BB LC   

26

3 

Turdus merula Eurasian 

Blackbird 

შაშვი YR-R LC   

26

4 

Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC   

26

5 

Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ 

ფრთაჟღალი) 

შაშვი 

WV NT   
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26

6 

Turdus 
philomelos 

Song Thrush წრიპა შაშვი 

(მგალობელი 

შაშვი) 

M LC   

26

7 

Turdus 
viscivorus 

Mistle Thrush ჩხართვი M LC   

26

8 

Panurus 
biarmicus 

Bearded 

Reedling 

ულვაშა წივწივა M,WV LC VU 

26

9 

Aegithalos 
caudatus 

Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC   

27

0 

Parus major Great Tit დიდი წივწივა 

(დიდი წიწკანა) 

YR-R LC   

27

1 

Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო 

წივწივა 

(მოლურჯო 

წიწკანა) 

YR-R LC   

27

2 

Certhia 
familiaris 

Eurasian Tree-

creeper 

ჩვეულებრივი 

მგლინავა 

M LC   

27

3 

Certhia 
brachydactyla 

Short-toed 

Tree-creeper 

მოკლეთითა 

მგლინავა 

M LC   

27

4 

Troglodytes 
troglodytes 

Winter Wren ჭინჭრაქა 

(ღობემძვრალა) 

YR-R LC   

27

5 

Miliaria 
calandra 

Corn Bunting მეფეტვია (ანუ 

მინდვრის გრატა) 

BB,M LC   

27

6 

Emberiza 
citrinella 

Yellowhamme

r 

მოყვითალო გრატა M LC   

27

7 

Emberiza 
melanocephala 

Black-headed 

Bunting 

შავთავა გრატა M LC   



 

 

 

 

 

 

 

130 

 

27

8 

Emberiza 
hortulana 

Ortolan 

Bunting 

ბაღის გრატა M LC   

27

9 

Emberiza 
schoeniclus 

Reed Bunting ლელიანის გრატა M,WV LC   

28

0 

Calcarius 
lapponicus 

Lapland 

Bunting 

ლაპლანდური 

გრატა 

ND LC   

28

1 

Fringilla 
montifringilla 

Brambling ჩრდილოეთის 

სკვინჩა 

M LC   

28

2 

Fringilla 
coelebs 

Eurasian 

Chaffinch 

სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC   

28

3 

Carduelis 
carduelis 

European 

Goldfinch 

ჩიტბატონა YR-R LC   

28

4 

Carduelis 
spinus 

Eurasian 

Siskin 

შავთავა მწვანულა M LC   

28

5 

Carduelis 
chloris 

European 

Greenfinch 

მწვანულა YR-R LC   

28

6 

Carduelis 
cannabina 

Eurasian 

Linnet 

ჭვინტა (მეკანაფია) M LC   

28

7 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Eurasian 

Bullfinch 

სტვენია M LC   

28

8 

Coccothraustes 
Coccothraustes 

Hawfinch კულუმბური M LC   

28

9 

Serinus serinus European 

Serin 

მოყვითალო 

მთიულა 

M LC   

29

0 

Carpodacus 
erythrinus 

Common 

Rosefinch 

ჩვეულებრივი 

კოჭობა 

M LC   

29

1 

Passer 
hispaniolensis 

Spanish 

Sparrow 

შავგულა (ანუ 

ესპანური) ბეღურა 

M LC   

29

2 

Passer 
montanus 

Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC   
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29

3 

Passer 
domesticus 

Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC   

29

4 

Sturnus 
vulgaris 

Common 

Starling 

შოშია (შროშანი) M LC   

29

5 

Sturnus roseus Rose-coloured 

Starling 

ვარდისფერი 

შოშია (ტარბი) 

M LC   

29

6 

Oriolus oriolus Eurasian 

Golden Oriole 

მოლაღური M LC   

29

7 

Garrulus 
glandarius 

Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC   

29

8 

Corvus corax Common 

Raven 

ყორანი YR-V LC   

29

9 

Corvus 
frugilegus 

Rook ჭილყვავი M LC   

30

0 

Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC   

30

1 

Corvus 
monedula 

Eurasian 

Jackdaw 

ჭკა M LC   

 

განმარტებები: 

 

YR-V = ვიზიტორი მთელი წლის განმავლობაში; შემოდის წლის ნებისმიერ დროს, ანუ 

არამობუდარი სახეობაა, წარმოდგენილია წლის ნებისმიერ დროს; 

BB = მობუდარი სახეობა, წარმოდგენილია გამრავლების სეზონზე და არ გვხვდება წლის სხვა 

პერიოდში; 

SV = ზაფხულის ვიზიტორი; არამობუდარი, იმყოფება გაზაფხულზე და ზაფხულში; 

WV = ზამთრის ვიზიტორი; არამობუდარი, იმყოფება გვიან შემოდგომაზე, ზამთარში და ადრე 

გაზაფხულზე; 

M = მიგრანტი; გადამფრენი; გვხვდება ძირითადად შემოდგომაზე და გაზაფხულზე; 

 

IUCN-ის მიხედვით:  

CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი 
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EN - გადაშენების წინაშე მყოფი  

VU- მოწყვლადი  

NT-საფრთხესთან მიახლოებულილ 

LC - ნაკლებ შეწუხებული  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


