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1 რეზიუმე 

2020 წლის მარტსა და აპრილში ბოტანიკური კვლევის ჯგუფის მიერ განხორციელდა 

საკვლევი ტერიტორიის ფლორისა და მცენარეულობის შესახებ ლიტერატურული 

მონაცემების მოძიება და ანალიზი. დადგინდა, რომ უშუალოდ საკვლევი ტერიტორიის 

ფლორა და მცენარეულობა წარსულში კომპლექსურად არ შესწავლილა და  მისი 

მცენარეული სამყაროს შესახებ მხოლოდ მწირი მონაცემებია ხელმისაწვდომი. 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა რამდენიმე საველე გასვლა, რის შედეგადაც 

გამოვლინდა ოთხი მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების  სახეობის (კავკასიური 

ღვინა - Fritilaria caucasica, რომაული გუგულის კაბა - Dactylorhiza romana subsp. georgica, 

კავკასიური ზამბახი - Iris caucasica, კავკასიური ფუტკრის დედა - Ophrys caucasica)  

რამდენიმე პოპულაცია; აღნიშნული სახეობები განეკუთვნება ველურად მოზარდ 

დეკორატიულ მცენარეებს. რეკომენდებულია მხედველობაში იქნას მიღებული ამ 

პოპულაციების მდგრადობის შენარჩუნება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის 

სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში. 

2 შესავალი 

საკვლევი ტერიტორიის ბოტანიკური შესწავლის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია 

მასზე წარმოდგენილი ჰაბიტატების/მცენარეულობის ერთეულების აღრიცხვა-

დარუკება,  მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების სახეობათა პოპულაციების აღნუსხვა 

და მათი გავრცელების ადგილების გამოვლენა, მაღალესთეტიკური ლანდშაფტური 

როლის მქონე მცენარეულობის ფრაგმენტების აღწერა-დარუკება და მცენარეულობის 

აღდგენისათვის საჭირო ასორტიმენტის შერჩევა საკვლევი ტერიტორიის ცალკეული 

უბნების სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ლიტერატურული წყაროების შესწავლა საკვლევი 

ტერიტორიის ფლორისა და მცენარეულობის შესახებ; მიუხედავად იმისა, რომ სამიზნე 

არე წარსულში არაერთ მკვლევარს დაუთვალიერებია, გამოქვეყნებულ ნაშრომებში 

წარმოდგენილია მხოლოდ შეზღუდული მოცულობის ინფორმაცია მისი მცენარეული 

საფრის შესახებ.  

საკვლევ ტერიტორიაზე მოზარდი ცალკეული მცენარეები მოცემულია ა. მაყაშვილის 

„თბილისის მიდამოების ფლორაში” (1952-1953), თუმცა მათი რიცხვი მცირეა და 

ტერიტორიის პოტენციური ფლორის უმნიშვნელო პროცენტს შეადგენს.   მთაწმინდისა 

და კუს ტბის მიდამოებში გავრცელებული მცენარეების შესახებ შეზღუდული 

ინფორმაციაა წარმოდგენილი „საქართველოს ფლორის“ 16-ტომეულში (კეცხოველი, 

1971-1984; გაგნიძე, 1985-2011); მასში მხოლოდ ზოგიერთი სახეობის შესახებ არის 

მითითებული, რომ ის იზრდება სამიზნე ტერიტორიაზე. მამადავითის ქედის (მათ 

შორის კუს ტბის მიდამოების) ფლორისა და მცენარეულობის  შესახებ მწირი 

ინფორმაციაა მოცემული  სხვადასხვა სამეცნიერო სტატიებსა და მონაგრაფიებში 

(ლაჩაშვილი, ერაძე, 2017; Lachashvili, Eradze, Khetsuriani, 2017; Lachashvili et al., 2017; 

Lachashvili et al., 2019; Lachashvili, Eradze, Siradze, 2020). ამ ნაშრომების საფუძველზე 

დგინდება, რომ სამიზნე ტერიტორიაზე გავრცელებულია შიბლიაკის ტიპის 
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ჰემიქსეროფილური ბუჩქნარების (გრაკლიანი), ქსერომეზოფილური ბუჩქნარების 

(ჯაგრცხილნარი), მთისწინებისა და მთის ქვემო სარტყლის ფოთლოვანი ტყეებისა (მაგ., 

ქართული მუხის მუხნარი) და სტეპის მცენარეული თანასაზოგადოებები. 

ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეულია შ. ქუთათელაძისა და რ. გაგნიძის ბოტანიკური 

მეგზური (1968), რომელიც გადამუშავდა და ხელახლა გამოიცა ავტორთა ჯგუფის მიერ 

თითქმის ორი ათეული წლის შემდგომ (გაგნიძე და სხვ., 1987). მასში განხილულია 

ბოტანიკური ექსკურსიების მარშრუტები თბილისის მიდამოებში. მათ შორის ცალკეა 

გამოყოფილი მარშრუტი „თბილისი-მამადავითი-კუს ტბა ანუ ქორქის ტბა“, რაც ხაზს 

უსვამს საკვლევი ტერიტორიის მცენარეული საფრის მრავალფეროვნებასა და 

მნიშვნელობას თბილისის მიდამოების საერთო მცენარეულ საფარში. ეს მარშრუტი 

მთლიანად თავსდება საკვლევ ტერიტორიაში. მეგზურში მოცემულია ინფორმაცია 

აღნიშნული ტერიტორიის მცენარეული საფრის შესახებ. კერძოდ, ნახსენებია, რომ აქ 

გავრცელებულია გრაკლიანი, ჯაგრცხილნარი და მუხნარი მცენარეული 

თანასაზოგადოებები, ასევე კლდოვანი ეკოტოპების ფლორისტული კომპლექსები. 

მერქნიანებიდან ყურადღება გამახვილებულია ძირითად მცენარეებზე (გრაკლა, 

ბერყენა, ჯაგრცხილა, კუნელი, ძეძვი, გლერძი, ჩიტაკომშა, მენახირის ბალი). 

ბალახოვნებიდან აქცენტი კეთდება ადრე გაზაფხულზე მოყვავილე დეკორატიულ 

მცენარეებზე, როგორებიცაა ენძელა, ზაფრანა, ცისთვალა, ყაზახა და სხვ. მათ გარდა 

ნახსენებია ეფემერებიც. მეგზურის ავტორები მიანიშნებენ მცენარეთა ყვავილობის 

სეზონურ ცვლაზე ადრე გაზაფხულიდან ზაფხულის დასაწყისამდე. 

უკანასკნელ პერიოდში გამოქვეყნდა საქართველოს ფლორის ილუსტრირებული 

გზამკვლევი (Fischer et al., 2018), რომელშიც შეტანილია საკვლევ ტერიტორიაზე, 

ძირითადად კუს ტბის მიდამოებში, მოზარდ მცენარეთა ზოგიერთი სახეობა, თუმცა 

მათი რიცხვი შეზღუდულია და არ იძლევა სრულყოფილ წარმოდგენას ტერიტორიის 

ფლორისტულ შემადგენლობაზე.  

აღსანიშნავია, რომ საკვლევ ტერიტორიის ნაწილზე წლების მანძილზე ტარდებოდა 

ბოტანიკური ექსკურსიები და გროვდებოდა საჰერბარიუმო მასალა, რომელიც ამჟამად 

დაცულია საქართველოს ეროვნულ ჰერბარიუმში (TBIi), ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (TB), სიმონ ჯანაშიას სახელობის 

სახელმწიფო მუზეუმისა (TGM) და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის (TBPH) 

ჰერბარიუმებში.  

3 მეთოდოლოგია 

ბოტანიკური კვლევის მეთოდოლოგია ჯერ კიდევ შერჩევისა და სრულყოფის 

სტადიაზეა, თუმცა გადაწყვეტილია ჰაბიტატების იდენტიფიკაციის პან-ევროპული 

                                                 

i კონკრეტული ჰერბარიუმის აბრევიატურა ჰერბარიუმების გლობალური დირექტორიის (Index 

herbariorum) მიხედვით 
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სისტემის (EUNIS) გამოყენება (EUNIS habitat classification, https://www.eea.europa.eu/data-

and-maps/data/eunis-habitat-classification). ამ ეტაპისთვის პრაქტიკულად 

დასრულებულია მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების პოპულაციების აღწერის 

მეთოდიკა.  საველე კვლევებისას თითოეული პოპულაციისთვის შეგროვდება შემდეგი 

მონაცემები: 

 სამიზნე სახეობების ინდივიდების შეფასებითი რაოდენობა პოპულაციაში 

 სოციალურობა 

 სიცოცხლიანობა და ნაყოფიერება 

 სივრცობრივი განაწილება 

 ეკოლოგიური პირობების, ჰაბიტატისა და შეშფოთების არსებული დონის 

მოკლე აღწერა. 

სოციალურობა ასახავს სახეობის ინდივიდების ჰორიზონტალურ განაწილებას და 

მცენარეთა შიდასახეობრივი ერთეულების (ჩვენს შემთხვევაში - ინდივიდების) 

კლასტერიზაციის ხარისხს. ბრაუნ-ბლანკეს ფლორისტულ-სოციოლოგიური მიდგომის 

მიხედვით (Braun-Blanquet, 1964; Westhof&Van der Maarel, 1978), სოციალურობის 

დასადგენად გამოყენებული იქნა შემდეგი გრადაცია: 

1 - ინდივიდები იზრდებიან ერთეულად: 

2 - ინდივიდები ქმნიან მცირე ჯგუფებს; 

3 - ინდივიდები ქმნიან მცირე რაყებს; 

4 - ინდივიდები ქმნიან ექსტენსიურ რაყებს; 

5 - ინდივიდები ქმნიან ძლიერ მრავალრიცხოვან დაჯგუფებებს. 

სიცოცხლიანობა და ნაყოფიერება მცენარის ზრდა-განვითარების მნიშვნელოვანი 

პარამეტრებია, რომლებიც განისაზღვრება მცენარეების ვეგეტაციური და გენერაციული 

ორგანოების განვითარებით. სამიზნე პოპულაციების სიცოცხლისუნარიანობა და 

ფერტილურობა გაიზომება ბრაუნ-ბლანკეს მიერ შემუშავებული ფარდობითი ზრდა-

განვითარების გრადაციით, რომელიც ოთხ კატეგორიას მოიცავს: 

1 - მცენარე კარგადაა განვითარებული, რეგულარულად ასრულებს სასიცოცხლო 

ციკლს 

2 - ვეგეტაციური ორგანოები კარგადაა განვითარებული, მაგრამ სასიცოცხლო 

ციკლი არასრულყოფილია 

3 - ვეგეტაციური ორგანოები სუსტადაა განვითარებული, სასიცოცხლო ციკლი 

არასრულყოფილია 

4 - აღმონაცენები იშვიათია, ვეგეტაციური ორგანოები არ ვითარდება.  

გარდა ამისა, დაფიქსირდება პოპულაციის სივრცობრივი განაწილება, ე.ი. სახეობის 

ინდივიდების განაწილება მოცემულ პოპულაციაში. აღინუსხება სახეობის 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
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ინდივიდების შეჯგუფებული, რანდომული, თანაბარი განაწილება და მათი 

გარდამავალი ფორმები (იხ. ნახ. 1). 

ნახ. 1 პოპულაციების სივრცობრივი განაწილება ნაკვეთებზე: (ა) თანაბარი; (ბ) შეჯგუფებული; 

(გ) რანდომული. 

 

თითოეული პოპულაციისათვის აღებული იქნება აბიოტური მახასიათებლები, 

როგორებიცაა გეოგრაფიული კოორდინატები, სიმაღლე ზღვის დონიდან, დახრილობა 

და ექსპოზიცია. 

4 საკვლევი ტერიტორია  

საკვლევი ტერიტორიის მცენარეული საფარი დეტალურად ჯერ არ შესწავლილა, თუმცა 

ცალკეული  მონაკვეთების წინასწარული ვიზუალური დაკვირვების, ისევე როგორც 

ხელმისაწვდომ რუკებზე დატანილი ინფორმაციის ინტერპრეტაციის საფუძველზე 

ნათელია, რომ იგი ძლიერ ანთროპოგენიზირებულია და წარმოადგენს ხელოვნურად 

გაშენებულ მერქნიან მცენარეთა ნარგაობებისა და ბუნებრივთან ახლოს მდგომი ან 

ნახევრად-ბუნებრივი მცენარეული ერთეულების ერთგვარ ნაზავს. ტერიტორიაზე 

წარმოდგენილია ადგილობრივ და ეგზოტურ წიწვოვან და ფოთოლმცვენ მერქნიან 

სახეობათა კულტურები, ასევე ბუნებრივთან ახლოს მდგომი ფოთლოვანი ტყეები, 
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ბუჩქნარები, ბალახოვან მცენარეთა თანასაზოგადოებები და კლდე-ნაშალთა 

ფლორისტული კომპლექსები, რომლებთანაც ასოცირებულია ზოგიერთი მაღალი 

საკონსერვაციო ღირებულების სახეობა. ცხადია, რომ საკვლევი ტერიტორიის კონტური 

არ ემთხვევა რომელიმე ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ ან მცენარეულობის ერთეულს; 

კვლევების შედეგად შესაძლოა მოხდეს კონტურის კორექტირების შეთავაზება 

ცალკეული ბოტანიკური ობიექტის ტერიტორიაზე სრულყოფილი რეპრეზენტაციის 

მიზნით. 

5 ფონური კვლევა 

საანგარიშო პერიოდში (2020 წლის მარტი-აპრილი) განხორციელდა რამდენიმე საველე 

გასვლა საკვლევი ტერიტორიის წინასწარული დათვალიერებისა და მაღალი 

საკონსერვაციო ღირებულების სახეობათა აღნუსხვის მიზნით მამადავითის ქედის 

ჩრდილოეთ ფერდობებზე, მათ შორის კუს ტბის მიდამოებში. კვლევის პროცესში 

ტარდებოდა დაკვირვება როგორც ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეულობის 

ერთეულებზე, ისე განსაკუთრებით გაზაფხულზე მოყვავილე მაღალი საკონსერვაციო 

ღირებულების სახეობების პოპულაციებზე. საკვლევი ტერიტორიის საველე 

დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა ოთხი მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების 

მცენარის რამდენიმე პოპულაცია. ეს მცენარეებია: კავკასიური ღვინა (Fritillaria 
caucasica), კავკასიური ზამბახი (Iris caucasica), რომაული გუგულის კაბა (Dactylorhiza 
romana subsp. georgica) და კავკასიური ფუტკრის დედა (Ophrys caucasica). ოთხივე 

სახეობა წარმოადგენს საქართველოში ველურად მოზარდ დეკორატიულ მცენარეებს, 

რომლებსაც საკვლევ ტერიტორიაზე შეზღუდული ფართობი უკავიათ. საველე 

მონაცემები ამჟამად დამუშავების სტადიაშია (ზემოთნახსენებ მცენარეთა 

პოპულაციების მდებარეობები იხილეთ რუკებზე დანართში 1 და გის shp ფაილებში 

დანართში 2).  
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სურ. 1 დოქტ. ნიკოლოზ ლაჩაშვილი დეკორატიული მცენარის - კავკასიური ღვინას (Fritillaria 
caucasica) ინდივიდის ფოტოდოკუმენტაციისას 

 

სურ. 2 დავით ქიქოძე სტეპის მცენარეულობის დათვალიერებისას 
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სურ. 3 კონსტანტინე კერესელიძე აფიქსირებს დეკორატიული მცენარის - კავკასიური ფუტკრის 

დედის  (Ophrys caucasica subsp. georgica) პოპულაციის ლოკალიზაციის გეოგრაფიულ 

კოორდინატებს 

 

სურ. 4 კავკასიური ღვინა (Fritillaria caucasica) 
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სურ. 5 რომაული გუგულის კაბა (Dactylorhiza romana subsp. georgica) 

 

სურ. 6 კავკასიური ზამბახი (Iris caucasica) 
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სურ. 7 კავკასიური ფუტკრის დედა (Ophrys caucasica) 

 

 

6 კვლევის ძირითადი შედეგები 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული კვლევების, მათ შორის ლიტერატურული 

წყაროების დამუშავებისა და კოლეგებთან კონსულტაციების შედეგად დადგენილია, 

რომ საკვლევი ტერიტორიაზე წარსულში არ ჩატარებულა მიზანმიმართული 

ბოტანიკური კვლევა, ამიტომ არსებული ინფორმაცია მისი ფლორისა და 

მცენარეულობის შესახებ ფრაგმენტული და არასრულია. საველე კვლევების შედეგად 

ნაპოვნი იქნა ოთხი ველურად მოზარდი დეკორატიული და მაღალი საკონსერვაციო 

ღირებულების სახეობის რამდენიმე პოპულაცია; აღნიშნული სახეობების პოპულაციებს 

შეზღუდული ფართობი უკავია და ისინი შედარებით მცირერიცხოვნებია. 
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7 რეკომენდაციები 

ამ ეტაპზე შეგროვილი მონაცემების საფუძველზე რეკომენდებულია ტერიტორიის 

დაგეგმარებისას მხედველობაში იქნას მიღებული მაღალი საკონსერვაციო 

ღირებულების მცენარეთა პოპულაციების მდებარეობები, რათა პოტენციურმა 
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