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აბსტრაქტი 
 

არსებული კვლევა მოიცავს ოქროყანა-წყნეთს შორის არსებულ ტერიტორიაზე ფაუნის 

(ძუძუმწოვრები, ფრინველები, რეპტილიები, ამფიბიები, ფეხსახსიანები) აღწერას. ენდემური 

ან კონსერვაციული სტატუსის (როგორც  საერთაშორისო ისე  ეროვნული) მქონე სახეობების 

აღრიცხვასა და მათთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიების (გამოსაზამთრებელი, 

გასამრავლებელი და ა.შ.) გამოვლენას, კონკრეტულ ტერიტორიებზე სახეობრივი 

მრავალფეროვნების ან/და ინდივიდთა რაოდენობის სიმრავლის განსაზღვრას, ასევე 

რეკომენდაციების შემუშავებას სამომავლო კონსერვასიცისთვის.  

საკვლევ ტერიტორიაზე მსგავსი დეტალური კვლევა არასოდეს ჩატარებულა, ჩვენ 

საორიენტაციოდ ავიღეთ და განვიხილეთ ის კვლევები რაც გასულ საუკუნეში ჩატარებულა 

თბილისის შემოგარენში და ნაწილობრივ მოიცავდა აღნიშნულ ტერიტორიასაც. ეს კვლევები 

დაგვეხმარა შეგვედარებინა წარსული მდგომარეობა აწმყოსთვის და განგვესაზღვრა 

ტენდენციები სახეობების კლებისა თუ მატების კუთხით. 

წვრილი ძუძუმწოვრების კუთხით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე კვლევები არ არსებობს, 

ამიტომ ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ იმ კვლევებით, რომელიც მოიცავს თბილისის შემოგარენს 

(ა.ბუხნიკაშვილი „მასალები საქართველოს წვრილ ძუძუმწოვართა კადასტრისათვის“). ამ 

კვლევებზე დაყრდნობით თბილისის გარშემო გვხვდება წვრილი ძუძუმწოვრების 44 სახეობა, 

საიდანაც უშუალოდ ჩვენი კვლევის პეიოდში ნანახი იქნა 24 სახეობა. ლიტერატურის 

მიხედვით საკვლევ ტერიტორიასა და შემოგარენში შესაძლოა შეგვხვდეს ფრინველთა 136 

სახეობა. აქედან, ჩვენ მიერ ნანახი იქნა ფრინველთა 107 სახეობა. მათ შორის 2 ისეთი სახეობა 

შავთავა ხეცოცია - Sitta krueperi, წითელშუბლა ღაჟო - Lannius senator , რომელიც 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით ამ ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება, კვლევის შედეგად 

კი დაფიქსირდა ამ ორი სახეობის ბუდობა. აგრეთვე, საველე კვლევის შედეგად აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე დაფიქსირდა ამფიბიების 3, ფეხსახსრიანების 85 და რეპტილიების 10 სახეობა; 

რაც მიუითითებს, რომ მიუხედავად საკვლევ ტერიტორიაზე მოქმედი მაღალი  

ანთროპოგენული და ურბანული გავლენისა, ფაუნის მავალფეროვნება საკმაოდ მაღალია. 

თუმცაღა, გამოიკვეთა ისეთი სახეობებიც, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკვე 

გადაშენებულია. ზოგიერთი გადაშენებული სახეობის ამ არეალში დაბრუნება 

შეუძლებელია,(მაგ: ფოცხვერი - Lynx lynx ), მაგრამ არის ისეთი სახეობებიც, რომელთა 

ჰაბიტატებიც კვლავ შენარჩუნებულია, მათი გადაშენება დაკავშირებულია მათ ჭარბ 

მოპოვებასთან და ტერიტორიაზე მათი რეინტროდუქცია გარკვეული კონსერვაციული 

ღონისძიებების მეშვეობით კვლავ შესაძლებელია (კოლხური ხოხობი - Phasianus colchicus, 

კაკაბი - Alectoris chukar, გნოლი - Pherdix pherdix ).  
 

საველე სამუშაოებმა, ტერიტორიის საფუძვლიანად შესწავლამ და მიღებულმა შედეგებმა 

საშუალება მოგვცა:  

 

 შეგვეფასებინა სახეობათა ტენდენციები ამ ტერიტორიისათვის 



 გამოგვეყო სახეობებისათვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები 

 ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი არსებული თუ მომავალი საფრთხეები  

 შეგვემუშავებინა ამ საფრთხეების აღმოფხვრისა და ტერიტორიის  მდგრადი 

განვითარებისთვის საჭირო რეკომენდაციები და ღონისძიებები.  

 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საკვლევ არეალზე ფაუნისთვის ძირითად პრობლემას 

წარმოადგნეს ადამიანთა და სამთო მოტოციკლეტების ქაოტური გადადგილება ტერიტორიის 

ყველა უბანზე; ორგანული, სამშენებლო ნარჩენებითა და ხმაურით დაბინძურება; მიუსაფარ 

უპატრონო ძაღლების ხროვათა არსებობა; შინაური ძაღლების უსაბელოდ სეირნობა და 

მონადირე ჯიშის ძაღლების წვრთნა  არსებულ ტერიტორიაზე. ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი 

ქმედება დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნებისთვის და 

აუცილებელია მოხდეს გარკვეული ზომების მიღება ამგვარი ფაქტების პრევენციისა და 

აღმოფხვრისათვის.  

 

აბრევიატურა , ტერმინთა განმარტება 
 

IUCN – International Union for Conservation of Nature / ბუნების დაცვის საერთაშორისო 

კავშირი 

RLG – Regional List of Georgia / საქართველოს წითელი ნუსხა 

წითელი ნუსხის კატეგორიები : 

EX - გადაშენებული / Extinct  

EW - ბუნებაში გადაშენებული / Extinct in wild 

CR - ცრიტიკულ საფრთხეში მყოფი / Critically endengared 

EN - საფრთხეში მყოფი / Endangered 

VU - მოწყვლადი  / vulnarable 

NT - საფრთხესთან ახლოს მყოფი / Near threatened 

LC - საჭიროებს ზრუნვას / Least concern 

 

სხვა აბრევიატურები:  

LD – Literaly data / ლიტერატურული მონაცემი 

FD – field data / ველზე დაფიქსირებული სახეობა 

BS – bordering species / მოსაზღვრე სახეობა 



ჰაბიტატი - ბუნებრივი გარემო, რომელსაც ცხოველი, მცენარე ან სხვა ცოცხალი ორგანიზმი 

საცხოვრებლად იყენებს.  

 

 

შესავალი 
 

არსებული კვლევის მიზანი იყო ოქროყანა-წყნეთს შორის არსებულ საპროექტო 

ტერიტორიაზე სამომავლოდ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მდგრადი 

განვითარების მიზნით ფაუნის კვლევა; გადაშენებული სახეობების გამოვლენა და მათი 

აღდგენისთვის, ტერიტორიაზე არსებული, შესაბამისი ჰაბიტატების ვარგისიანობის შეფასება 

- შემდგომში ამავე ტერიტორიაზე დაგეგმილი  მოქმედებების განსასაზღვრად.  

კონკრეტულად ეს ტერიტორია ზოოლოგიური კუთხით დეტალურად არ ყოფილა 

შესწავლილი. ჩვენ მოვიძიეთ სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც მოიცავდა თბილისის 

შემოგარენის ზოოლოგიურ კვლევებს, ეს ლიტერატურა ძირითადად გასული საუკუნის 

ნაშრომებს წარმოადგენს, ერთ-ერთი ასეთია ზოოლოგიის პროფესორ არჩილ ჯანაშვილის მიერ  

საკუთარი და სხვა წამყვანი ზოოლოგების კვლევებზე დაყრდნობით მომზადებული ნაშრომი 

“თბილისის მიდამოების ფაუნა“ ა. ჯანაშვილი , 1957 წ.“. ასევე ამ ტერიტორიებთან კავშირშია 

ზოოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ ალექსანდრე ბუხნიკაშვილის  ნაშრომი „მასალები 

საქართველოს წვრილ ძუძუმწოვართა კადასტრისათვის“ და ზოოლოგ მ.კუტუბიძის 

,,საქართველოს ფრინველების სარკვევი. 1985’’, ლიტერატური სრული ჩამონათვალი იხ. 

,,გამოყენებული ლიტერატურა’’  

გასული საუკუნის კვლევებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინდელი 

თბილისის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო.  

აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა იყო  ფაუნის აღრიცხვა , რიცხობრივი შეფასება, 

სახეობრივი მრავალფეროვნების გამოვლენა და ამ ტერიტორიაზე შემხვედრი შემდეგი 

ცხოველთა კლასების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები, რეპტილიები, ამფიბიები) აღწერა. 

ენდემური ან კონსერვაციული სტატუსის (როგორც  საერთაშორისო ისე  ეროვნული) მქონე 

სახეობების აღრიცხვა და მათთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიების (გამოსაზამთრებელი, 

გასამრავლებელი და ა.შ.) გამოვლენა, კონკრეტულ ტერიტორიებზე სახეობრივი 

მრავალფეროვნების ან/და ინდივიდთა რაოდენობის სიმრავლის განსაზღვრა. 

კვლევაში ყურადღება ექცევა ისეთი სახეობების გამოვლენას, რომლებიც  ისტორიულად 

ბინადრობდნენ (ხოხობი, კაკაბი, გნოლი) ამ ადგილებში. ხდება იმ მიზეზების გამოვლენა, 

რამაც ამ სახეობების გადაშენება გამოიწვია, შესაძლებელია თუ არა ამ მიზეზების აღმოფხვრა 

და შესაძლებლობის შემთხვევაში რა გეგმა და რეკომენდაციები შეიძლება გაიცეს თუ როგორ 

უნდა მოხდეს მათი აღდგენა, გამრავლება და შემდგომში როგორ განხორციელდეს 

მონიტორინგი ამ სახეობებზე.      



ვინაიდან აღნიშნული ტერიტორია ქალაქს ესაზღვრება და ურბანული განვითარების 

ზონებს შორის არის მოქცეული მაღალია ადამიანის მავნე ზემოქმედება, საჭიროა ყოველი 

ქმედება და ჩასატარებელი სამუშაო საფუძვლიან კვლევაზე იყოს დამყარებული. საკვლევ 

ტერიტორიაზე ველური ბუნების აღდგენისა და  შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანია 

ჩამოყალიბდეს ბუნებრივი კვებით ჯაჭვი, რაც შემდგომში დაარეგულირებს და 

უზრუნველყოფს ეკოსისტემის სიჯანსაღეს.  

აუცილებელია შეჯერდეს მიდგომები, რომლის მეშვეობითაც საკვლევ ტერიტორიაზე 

ბილიკების და სხვა ინფრასტრუქტურის დაგეგმარებისას არ მოხდება ჰაპიტატების და სხვა 

მნიშვენლოვანი ადგილების დაზიანება.  

 

მეთოდოლოგია 
 

ძუძუმწოვრები 
 

კვლევა მიმდინარეობდა 2020 წლის აპრილიდან ივნისის ჩათვლით, საკვლევ 

ტერიტორიაზე მსხვილი და საშუალო ძუძუმწოვრების აღსარიცხად გამოყენებულ იქნა 

ტრანსექტული გადაადგილების მეთოდი და ფოტოხაფანგებით კვლევა. 

ტრანსექტული კვლევის დროს ხდებოდა ფეხით გადაადგილება ტერიტორიაზე და 

ცხოველთა არსებობის დამადასტურებელი ნიშნების (კვალი, ექსკრემენტი, ბეწვი, სორო 

და.ა.შ.) გადაღება, გარკვევა და ამ ცხოველქმედების ნიშნების არსებობის წერტილის 

კოორდინატების  დაფიქსირება GPS - ის მეშვეობით. 

 წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე მოხდა ფოტოხაფანგების დამონტაჟება, როგორც 

სახეობების დასადგენად, ასევე მათი ინტენსიურად გამოყენებადი ადგილების, 

გადაადგილების მიმართულებების და  ცხოველების აქტივობის დასადგენად დღე-ღამის 

განმავლობაში.  

წვრილი ძუძუმწოვრებზე საველე კვლევები ჩატარდა წინასწარ შერჩეულ ადგილებში. 

მღრნელებისა და მწერიჭამიების სახეობების იდენტიფიკაციისათვის განხორციელდა 

ცხოველების ჭერა ცოცხალმჭერი ხაფანგებით, ჯამში გამოყენებული იქნა 50 ხაფანგი. 

ხაფანგებით კვლევა ჩატარდა 4 წერტილზე (ცხრილი 2) ჯამში 12 ღამე. 

ცხრილი 1 ცოცხლადმჭერი ხაფანგები 

N E 

ხაფანგების 

რაოდენობა 

საკვლევი 

ღამე 

41.6841 44.7511 30 3 

41.6891 44.7413 50 3 

41.6902 44.7476 30 3 

41.6918 44.7791 30 3 



 

 

ხელფრთიანების ინდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული იქნა ხელის ულტრაბგერითი 

დეტექტორები, სევე ხელფრთიანთა საჭერი სპეციალური ბადეები. ამას გარდა განხორციელდა 

მარშრუტები სოროებისა და ფუღუროების აღმოსაჩენად. 

 

  

ფრინველები 
 

 საველე სამუშაოების დროს შემოწმებული იქნა საკვლევი ტერიტორიის თითქმის ყველა 

ნაწილი. ორნითოლოგიური კვლევები ჩატარდა ფრინველთა აღრიცხვის რამოდენიმე 

სხვადასხვა მეთოდით: 

 საკვლევ ტერიტორიაზე წინასწარ შერჩეული ხელსაყრელი შემაღლებული ადგილიდან 

ფრინველებზე პირდაპირი ვიზუალური დაკვირვება ბინოკლებისა და ტელესკოპების 

გამოყენებით. 

 

 საკვლევ ტერიტორიაზე ფეხით ან 5კმ/სთ მოძრავი ავტომობილით გადაადგილებისას 

შემხვედრ ფრინველთა პირდაპირი ან ხმით აღრიცხვა. 

 

 საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ ფრინველთა წერტილოვანი აღრიცხვა.  

 

 საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ სანიმუშო წერტილებზე და მათ შორის ფეხით 

გადაადგილებისას ღამით ღამის ფრინველების ხმით აღრიცხვა. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ფრინველთა კვლევის მიზნით (პირდაპირი ვიზუალური 

დაკვირვებისა და წერტილოვანი აღრიცხვებისთვის) შეირჩა და კვლევისას გამოყენებული იქნა 

ჯამში 63 სანიმუშო წერტილი (იხ. რუკა N2). სანიმუშო წერტილებზე, ფრინველთა 

წერტილოვანი აღრიცხვის მეთოდის დროს, ფრინველთა აღრიცხვა ხდებოდა 10-15 წუთის 

განმავლობაში, ხოლო შემაღლებული ადგილიდან ვიზუალური დაკვირვებისას 2-3 საათის 

განმავლობაში. ერთი სანიმუშო წერტილიდან მეორეზე გადასვლის დროს ხდებოდა  ყველა 

შემხვედრ ფრინველთა პირდაპირი ან/და ხმით აღრიცხვა. ღამის ფრინველების აღრიცხვის 

დროს ფრინველთა აღრიცხვა/იდენტიფიკაცია ხდებოდა ფრინველთა ხმებით.  

სანიმუშო ტერიტორიაზე წერტილოვანი აღრიცხვის მეთოდით აღრიცხულ ფრინველთა 

რიცხოვნობისა და მრავალფეროვნების შესაფასებლად გამოვიყენეთ შემდეგი ინდექსები: (1) N 

= საერთო რიცხოვნობა, ანუ ყველა აღრიცხული სახეობის რიცხოვნობათა ჯამი, (2) R = 



სახეობათა რაოდენობა, და (3) H = სახეობათა მრავალფეროვნების შენონის ინდექსი, რომელიც 

ითვლება შემდეგნაირად: 

H = -(n1/N) Ln(n1/N) - (n2/N) Ln(n2/N) - (n3/N) Ln(n3/N) + .................. 

 

სადაც, n1, n2, n3,... არის სახეობა 1-ს, სახეობა 2-ს და სახეობა 3-ს რიცხოვნობა; შესაბამისად, 

N არის ყველა სახეობათა რიცხოვნობის ჯამი (ანუ n1+ n2+ n3+...); ხოლო Ln არის ნატურალური 

ლოგარითმი. 

 

პროექტის განხორციელების ვადებიდან გამომდინარე ჩვენ ასევე არ გვქონდა საკვლევ 

ტერიტორიაზე მოზამთრე ფრინველთა აღრიცხვების ჩატარების საშუალება. საკვლევ 

ტერიტორიაზე არსებული მოზამთრე და ღამის ფრინველების დასადგენად გამოვიყენეთ 

თითქმის ყველა გამოქვეყნებული და ხელმისაწვდომი ლიტერატურა (იხ. ბიბლიოგრაფია) და 

ჩვენს მიერ გასული წლების განმავლობაში სხვა კვლევების შედეგად მოპოვებული 

ინფორმაცია.   

 

 

რუკა N2. საკვლევ ტერიტორიაზე შერჩეული ხელსაყრელი ადგილები ფრინველებზე პირდაპირი 

ვიზუალური დაკვირვებისა და საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულ ფრინველთა წერტილოვანი 

აღრიცხვებისთვის. 

 

 



ამფიბიები, რეპტილიები, ფეხსახსრიანები და მუცელფეხიანები 
 

მონაცემების შესაგროვებლად შერჩეული გვქონდა საკვლევი ცხოველებისთვის 

ხელსაყრელი დრო და კლიმატური პირობები (მზიანი და უქარო ამინდი). მარშრუტებს 

გავდიოდით ფეხით, მონაცემებს ვიღებდით GPS (GPSMAP® 64s) – ით და შემდეგ შემქონდა 

მონცემთა ბაზაში. 

განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ მონაცემების შეგროვებას სენსიტიურ 

უბნებში, ასევე იმ იშვიათი და საფრთხის წინაშე მყოფი სახობების შესახებ, რომლებიც 

შეტანილია ,,გლობალურად საფრთხის წინაშე მყოფი სახობების ნუსხასა’’ და საქართველოს 

წითელ ნუსხაში.  ტრანსექტზე ასევე ვაფიქსირებდით ცხოველქმედების ნიშნებს: 

ექსკრემენტებს (ხვლიკების შემთხვევაში), სოროებს (ქვეწარმავლების შემთხვევაში), ვეძებდით 

ქვების და მორების ქვეშ. საველე აღწერის გარდა გამოყენებულია წინა წლებში მოპოვებული 

მასალა, სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები, რომელიც საკვლევი 

ტერიტორიის მიმდებარედაა ჩატარებული და კოლეგების მიერ მოწოდებული ზეპირი 

ინფორმაცია. 

სახეობების ტრანსექტული აღწერის გარდა გამოვიყენეთ ხმოვანი სიგნალით ამფიბების 

აღმოჩენის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით ტერიტორიაზე აღმოვაჩინეთ ჩვეულებრივი ვასაკა 

რომელიც მდედრს უხმობდა შესაჯვარებლად. ასევე გამოვლინდა მწვანე გომბეშო (სურ. 7 ). 

სიხშირის განსასაზღვრათ შეიძლება გამოვიყენოთ გზაზე მანქანების ან ფეხით 

მოსიარულეეების მიერ მოკლული ინდივიდების რაოდენობა. საველე გასვლიდან სულ ორი 

შემთხვევაა გამოვლენილი: პირველ შემთხვევაში  წყლის ანკარა (Natrix tessellata), ხოლო მეორე 

შემთხვევაში ბოხმეჭა (Anguis colchica).  საკვლევი ტერიტორიის მასშტაბების 

გავითვალისწინებთ, შეიძლება ითქვას რომ გველების სიხშირე ამ ადგილებში ნაკლებია. 

საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარედ  დადგმული გვქონდა მალაიზეს ხაფანგი, რომლის 

საშუალებითაც შევძელით რამდენიმე ტრივიალური სახეობის გამოვლენა. ასევე გამოვიყენეთ 

მეთოდი, წებოვანი ლენტი. კვლევაში გამოვიყენეთ აზიური ფაროსანას მისაზიდი ხაფანგები, 

რომელიც კუს ტბაზე, სურსათის ეროვნულმა სააგენტოს მცენარეთა დაცვის სპეციალისტებმა 

დაამონტაჟეს. საკვლევ ტერიტორიებზე, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ მწერებს ვეძებდით ქვების 

და ლპობადი ხეების ქვეშ, თუმცა ხოჭოების  (Coleoptera) სახეობრივი შესწავლის და სიხშირის 

დასადგენად გამოვიყენეთ ე.წ მიწის ხაფანგები  ,,Pitfall trap’’ მეთოდი. 

ამ მეთოდის მიხედვით:  მიწაში ვაკეთებთ მცირე ორმოს, ისე რომ შემდგომში გარკვეული 

ჭურჭელი მოთავსდეს მასში, რომელშიც  ვასხამთ ლუდს. ხაფანგში ჩასხმულ ლუდს ორი მისია 

აკისრია, 1) სპირტის ნაკლები შემოცველობის  გამო მალე არ ორთქლდება და შესაძლებელია 

რამდენიმე დღით დატოვება; 2)  სპირტის შემცველობა  მალე კლავს ხაფანგში მოხვედრილ 

ორგანიზმებს და არც ლპობის პროცესი იწყება მალე, რაც საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე 



დღე დავტოვოთ ხაფანგი. 3) ლუდის სუნი უფრო მეტ ორგანიზმს იზიდავს; სულ დამონტაჟდა 

ასეთი 30 ხაფანგი. 

ასევე პეპლებისა და ნემსიყლაპიების შესაგროვებლად ვიყენებდით ეგრედწოდებულ 

„ხელის ბადეს“ (hand net). პეპლების შესაგროვებლად უმეტესად ვეძებდით საკვლევ 

ტერიტორიაზე ან მასთან მაქსიმალურად ახლოს მდებარე მინდვრებს. ასევე, ნემსიყლაპიების 

შესაგროვებლად ვეძებდით საკვლევ ტერიტორიაზე ან მასთან ახლოს მდებარე გუბურებს. 

ბადის საშუალებით მაღალი ბალახის ზედაპირიდანაც ვაგროვებდით მწერებს.  

 

ფონური კვლევა 
 

საშუალო ძუძუმწოვრები 
 

ლიტერატურული მონაცემების დამუშავების შედეგად, გამოიკვეთა შემდეგი, რომ 

ზოოლოგიური კვლევები, რომლებიც მოიცავს თბილისის შემოგარენს და მათ შორის ჩვენ 

საკვლევ ტერიტორიას  განხორციელებული და გამოქვეყნებულია გასულ საუკუნეში. სტატია 

მომზადებულია ზოოლოგ არჩილ ჯანაშვილის მიერ („თბილისის მიდამოების ფაუნა“ ა. 

ჯანაშვილი , 1957 წ.). 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ საუკუნეში გვხვდებოდა მსხვილი და საშუალო 

ძუძუმწოვრების 10 სახეობა („თბილისის მიდამოების ფაუნა“ ა. ჯანაშვილი , 1957 წ.), აქედან 

ერთი სახეობის (ჭრელტყავა - Vormela peregusna) შესახებ ინფორმაცია არ არის 

დადასტურებული კვლევებითა თუ ფოტომასალით. ჩვენი კვლევის  შედეგად ნანახი იქნა 6 

სახეობა. კვლევის ფარგლებში არ დაფიქსირებულა რუხი მგლის (Canis lupus), ფოცხვერისა 

(Lynx lynx) და ტყის კატის (Felis silvestris) არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები, რაც 

გამოწვეულია საკვლევი ტერიტორიის ურბანულ განვითარების ზონასთან სიახლოვით და 

ტერიტორიაზე ადამიანთა სიმრავლით, წლის თითქმის ყველა პერიოდში.  

გასული საუკუნის კვლევებზე დაყრდნობით მაშინდელი თბილისის ფაუნა მსხვილი და 

საშუალო ძუძუმწოვრების კუთხით ასე გამოიყურება.  

ლიტერატურული წყაროებიდან მოყვანილია მხოლოდ იმ ცხოველების გავრცელება რომლებიც 

გვხვდებოდნენ საკვლევ ტერიტორიაზე ან მიმდებარედ.* 

ცხრილი N1 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით გავრცელებული დიდი და საშუალო 

ძუძუმწოვრები 

 

ლათინური 

სახელწოდება 

ქართული 

სახელწოდება ნახვის ადგილი IUCN  RLG 

1 Canis lupus რუხი მგელი ოქროყანა LC   



2 Lynx lynx 
ფოცხვერი 

ჭავჭავაძის გამზირი; ვერეს ხეობა 

ზოოლოგიურ პარკთან LC  CR 

3 Canis aureus ტურა მთაწმინდა, წყნეთი LC   

4 Vulpes vulpes მელა წყნეთი; წავკისი  LC   

5 Martes martes ქვის კვერნა წავკისი; წყნეთი LC   

6 Vormela peregusna ჭრელტყავა კოჯორი; წყნეთი VU  EN 

7 Mustela nivalis დედოფალა ვაკის რაიონი LC   

8 Meles meles 
მაჩვი 

ოქროყანა;ბოტანიკური 

ბაღი;წყნეთი LC  

9 Felis silvestris ტყის კატა კოჯორი LC   

10 Lepus europaeus კურდგელი 

ოქროყანა;ბოტანიკური 

ბაღი;წყნეთი LC  

 

საკვლევ ტერიტორიაზე საველე სამუშაოები  დაიწყო 2020 წლის პირველი აპრილიდან. 

ტრანსექტებით დაიფარა მთლიანი საკვლევი ტერიტორია (700 ჰა.) დამონტაჟდა 

ფოტოხაფანგები და  გამოვლენილდა საშუალო ძუძუმწოვრების 3 ოჯახში გაერთიანებული 6 

გვარის 6 სახეობა (იხ. ცხრილი N2)  

ჩვენ მიერ დაფიქსირებული ცხოველების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნების 

წერტილები გადავიტანეთ რუკაზე. ტერიტორიის დათვალიერების, ჰაბიტატების შეფასებისა 

და ცხოველქმედების წერტილების რუკაზე გადატანის შედეგად შუალედური ანგარიშისთვის 

საკმაოდ გამოიკვეთა აქტიურად გამოყენებადი ადგილები. (იხ რუკა N1) 

 

ცხრილი N2 

ჩვენს მიერ დაფიქსირებული საშუალო ძუძუმწოვრები 

 ლათინური 

სახელწოდება 

ქართული 

დასახელება 

ნახვის ადგილი IUCN RLG 

1 Canis aureus ტურა საკვლევი ტერიტორია LC  

2 Vulpes vulpes მელა საკვლევი ტერიტორია LC  

3 Martes foina ქვის კვერნა საკვლევი ტერიტორია LC  

4 Mustela nivalis დედოფალა საკვლევი ტერიტორია LC  

5 Meles meles მაჩვი საკვლევი ტერიტორია LC  

6 Lepus europaeus კურდღელი საკვლევი ტერიტორია LC  

 

ტერიტორიის კვლევისას ხდებოდა ცხოველების არსებობის ნიშნების ფოტოგადაღება, 

როგორც ფოტოხაფანგებით ასევე ფოტოაპარატებით. ჩვენს მიერ ნანახი ცხოველების 

არასრული ფოტომასალა შეტანილია ანგარიშში. (იხ. ფოტო 1-4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტო 3  ტურა - Canis aureus ფოტო 1 მაჩვი - Meles meles 

ფოტო 2  მელა - Vulpes vulpes ფოტო  1 რუხი კურდღელი - Lepus europaeus 



რუკა N1 

როგორც რუკა N1- ზე ჩანს აქტიურად არის  ათვისებული ოქროყანის მიმდებარე ტერიტორია და 

ვარაზის ხევი.  

ჩვენ ვნახეთ მელიის (Vulpes vulpes), მაჩვის (Meles meles), კვერნის (Martes martes) და 

დედოფალას (Mustela nivalis), საბუნაგე ადგილები (სოროები).  

საკვლევ ტერიტორიაზე არაერთი ტურის (Canis aureus)  ნახვისა და ფოტოხაფანგებით 

გადაღების მიუხედავად არ დაფიქსირდა მათი არცერთი სორო. ტურის ცხოვრების ნირიდან 

გამომდინარე ეს მოსალოდნელიც იყო, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ტურა საკმაოდ 

კარგადაა ადაპტირებული ურბანულ გარემოსთან, გასამრავლებლად მაინც ადამიანისგან 

მოშორებულ ადგილებს ირჩევს. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ტურები ძირითადად ღამით შემოდიან და აღნიშნულ 

ტერიტორიას საკვების მოსაძიებლად იყენებენ. მათ საკვებს ძირითადად ადამიანის საკვების 

ნარჩენები წაროადგენს რომელიც დღის განმავლობაში საკმაოდ რჩება როგორც საკვლევ 

ტერიტორიაზე ასევე დასახლებულ ადგილებში განლაგებულ ურნებსა თუ ჯერ კიდევ 

არსებულ ღია ნაგავსაყრელებში.  

სწორედ საკვების იოლად მოპოვების შესაძლებლობის გამო (პიკნიკიების დროს 

დატოვებული საკვები ნარჩენები, ნაგავსაყრელები) მტაცებელი ძუძუმწოვრების მაღალი 

აქტივობა შეინიშნება ვარაზის ხევსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე. (იხ. რუკა N 2) 

 

 



რუკა N 2 

ჩვენს მიერ კვერნის სოროსთან დამონტაჟებულმა ფოტოხაფანგმა ასევე დააფიქსირა თუ 

როგორ ცდილობდნენ ძაღლები სოროს ამოთხრას და იმავე ღამით კვერნა იძულებული შეიქმნა 

ნაშიერი სხვაგან  გადაეყვანა. (იხ. ფოტომასალა) 

 

წვრილი ძუძუმწოვრები 
 

ოქროყანა-წყნეთს შორის არსებულ ტერიტორიაზე ზოოლოგიური კვლევისას ჯამში 

დაფიქსირდა 24 სახეობის წვრილი ძუძუმწოვარი (ცხრილი 1) აქედან 3 შესულია საქართველოს 

წითელ ნუსხაში. 

ცხრილი 1 კვლევის დროს დაფიქსირებული სახეობების ნუსხა 

 ლათინური ქართილი IUCN  RLG 

1.  Erinaceus concolor 
აღმოსავლეთ ევროპული 

ზღარბი LC   

2.  Talpa caucasica  კავკასიური თხუნელა LC   

3.  Sorex satunini კავკასიური ბიგა LC   

4.  Sorex volnuchini ვოლნუხინის ბიგა LC   

5.  Crocidura leucodon 
თეთრმუცელა 

კბილთეთრა LC   

6.  Rhinolophus ferrumequinum დიდი ცხვირნალა LC   

7.  Nyctalus noctula წითური მეღამურა LC   

8.  Barbastella barbastellus ევროპული მაჩქათელა NT vu 



9.  Plecotus auritus რუხი ყურა LC   

10.  Pipistrellus pipistrellus ჯუჯა ღამორი LC   

11.  Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი LC   

12.  Pipistrellus nathusii ნათუზისეული ღამორი LC   

13.  Pipistrellus kuhlii კულის ღამორი LC   

14.  Hypsugo savii სავის ღამორი LC   

15.  Miniopterus schreibersii 
ჩვეულებრივი 

ფრთაგრძელი NT   

16.  Tadarida teniotis ევროპული ტადარიდა     

17.  Sciurus anomalus კავკასიური ციყვი LC vu 

18.  Sciurus vulgaris ჩვეულებრივი ციყვი LC   

19.  Dryomys nitedula ღნავი LC   

20.  Microtus majori ბუჩქნარის მემინდვრია LC   

21.  Microtus arvalis 
ჩვეულებრივი 

მემინდვრია LC   

22.  Microtus socialis 
საზოგადოებრივი 

მემინდვრია LC   

23.  Apodemus uralensis მცირე ტყის თაგვი LC   

24.  Apodemus witherbyi კავკასიური ტყის თაგვი LC   

 

საველე გასვლებმა გამოაჩინა, რომ საკვლევი ტერიტორია არის ანთროპოგენული წნეხის 

ქვეშ: მიმდინარეობს ძოვება, ზოგ ადგილებში ხდება სამშენებლო ნარჩენების უკანონო 

განთავსება, მოწყობილია ტურისტული იფნრასტრუქტურა (ველო-მოტო-საფეხმავლი 

ბილიკები, ტურისტული თავშესაფრები, საპიკნიკე ადგილები.) მიუხედავად 

ანთროპოგენული წნეხისა საკვლევი ტერიტორია თბილისის წვრილ ძუძუმწოვართა 

ფაუნისათვის მნიშვნელოვან საარსებო გარემოს წარმოადგენს. კვლევისას დაფიქსირდა 

თბილისის მიდამოებში გავრცელებული წვრილ ძუძუმწოვართა სახეობების ნახევარზე მეტი. 

 საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყო წვრილი ძუძუმწოვრებისათვის მნიშვნელოვანი 

ადგილები (რუკა 1) სადაც შედარებით მაღალია წვრილი ძუძუმწოვრთა სახეობების რიცხვი 



რუკა 1 წვრილი ძუძუმწოვრებისათვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები 

 

რუკაზე ყვითელი ფერით მონიშნულია წვრილი ძუძუმწოვრებისათვის მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიები, აქედან კუს ტბა წარმოადგენს საკვებ ადგილს ხელფრთიანებისათვის და 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ტბის მიმდებარე ტერიტორიების შენარჩუნება, დაცვა. ასევე 

მნიშვნელოვანი ტერიტორიაზე არსებული მცირე ზომის მდელოების შენარჩუნება სადაც 

გვხვდება მემინდვრიების კოლონიები.  

 

ფრინველები 
 

საველე სამუშაოების შედეგად მიღებული ინფორმაციის (საველე კვლევის დროს 

საკვლევ ტერიტორიაზე 107 სახეობის ფრინველი დაფიქსირდა) და არსებული 

ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით (იხ. ბიბლიოგრაფია) საკვლევ ტერიტორიაზე 

ამჟამად შესაძლებელია შეგვხვდეს  ფრინველთა 12 რიგში გაერთიანებული 33 ოჯახის 

წარმომადგენელი, ჯამში 136 სახოების ფრინველი, რაც საქართველოში გავრცელებული 

ფრინველების თითქმის ერთი მესამედია (იხ. დანართში - ცხრილი N1). ამათგან 11 სახეობის 

ფრინველი შეტანილია IUCN-ის წითელ ნუსხაში და მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი, 

ასევე 11 სახეობის ფრინველი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. ასევე 

ტერიტორიიდან  მოხდა გადამფრენ მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვებაც რის შედეგადაც 

ერთი წერტილიდან ერთი დღის განმავლობაში მოხდა 16 სახეობის აღრიხცვა (იხ. დანართში - 

ცხრილი N2).  

საველე სამუშაოების დროს, ხდებოდა ფრინველთა ფოტო გადაღება მათი 

იდენტიფიკაციისთვის.  

 

 



 

 

 

ჩატარებული კვლევის  საფუძველზე და არსებული შესაბამისი ლიტერატურის 

გამოყენებით სახეობებს მიენიჭა საკვლევ ტერიტორიაზე ყოფნის სტატუსი, რომლის 

მიხედვითაც საკვლევი ტერიტორიის ავიფაუნა დაიყო შემდეგ ჯგუფებად:  

 მობინადრე - საკვკევ ტერიტორიაზე ფრინველი ბუდობს და გვხვდება მთელი 

წლის განმავლობაში. 

 მობუდარი - საკვლევ ტერიტორიაზე ფრინველი გვხვდება მხოლოდ ბუდობის 

პერიოდში (აპრილი-სექტემბერი).  

 მოზამთრე - საკვლევ ტერიტორიაზე ფრინველი გვხვდება მხოლოდ ზამთრობის 

დროს (დეკემბერი-თებერვალი). 

 მიგრანტი - საკვლევ ტერიტორიაზე ფრინველი გვხვდება მხოლოდ მიგრაციის 

დროს (მარტი-მაისი და აგვისტო-ოქტომბერი). 

ფოტო 8 მცირე მყივანი არწივი - Clanga pomarina ფოტო 3 ფასკუნჯი - Neophron percnopterus 

ფოტო 2 თეთრყელა ბუზიჭერია (მემატლია) -  
Ficedula albicollis 

ფოტო 5 შავთავა ხეცოცია - Sitta krueperi 



 შემთხვევით შემომფრენი - ფრინველის არეალი ძალიან შორსაა 

საქართველოდან, თუმცა საკვლევ ტერიტორიაზე არსებობს მისი დაფიქსირების ფაქტე 

 

დიაგრამა N1. საკვლევ ტერიტორიაზე ყოფნის სტატუსის მიხედვით არსებული ფრინველები. 136 

სახეობის ფრინველიდან 45 (33%) - მობინადრეა; 36 (27%) - მობუდარი; 15 (11%) - მოზამთრე; 39 (29%) - 

მიგრანტი. დიაგრამაში არ არის შეტანილი შემთხვევით შემომფრენი ფრინველი (თხილიტეხია). 

შენიშვნა: მოზამთრე ფრინველები ზოგჯერ შესაძლებელია შეგვხვდნენ მიგრაციის დროსაც, ხოლო 

მიგრაციის დროს ადგილობრივ მობუდარ პოპულაციას შესაძლებელია დაემატოს ჩრდილოეთიდან 

მოსული მიგრანტი სახეობები.   

 

ამფიბიები, რეპტილიები, ფეხსახსრიანები და მუცელფეხიანები 
 

მოხდა ლიტერატურის მოძიება და დამუშავება, რომელიც საკმაოდ მწირეა და 

ფეხსახსრიანთა  შესახებ მწირე ინფორმაციის მატარებელია.  

განხორციელდა საველე კვლევები, რომლის მეშვეობიტაც აღვრიცხეთ საკვლევი 

ტერიტორიის ფარგლებში მობინადრე სახეობები.  სახეობების ზუსტმა აღწერამ საშუალება 

მოგვცა, გამოგვეყო ‘’ცხელი წერტილები’’, რაც ჩვენი კვლევის მეორე ამოცანა გახლდათ. 

,,ცხელი წერტილების’’ გამოყოფისას გავითვალისწინეთ  შემდეგი კრიტერიუმები: 

წითელნუსხოსანი და/ან ენდემური სახეობების არსებობა, სახეობათა დიდი 

მრავალფეროვნება ტერიტორიის მცირე მონაკვეთზე, გამრავლებისა და გამოსაზამთრებლად 

მნიშვნელოვანი ადგილების მოძიება და გამოყოფა.   

მობინადრე
33%

მობუდარი
27%

მოზამთრე
11%

მიგრანტი
29%

მობინადრე მობუდარი მოზამთრე მიგრანტი



 

ფოტო  9 მტკვრის ხვლიკი საკვლევი ტერიტორიიდან 

ამფიბიებისთვის მნიშვნელოვანი ჰაბიტატების გამოყოფა რთული საქმე აღმოჩნდა, 

რადგან ის სახეობები რომლებიც შესაძლოა ჩვენს საკვლევ ტერიტორიაზე მოხვდნენ 

ბინადრობენ კუს ტბაში, ეს უკანაკსნელი კი საპროექტო ზონაში არ შედის.  

გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ მაგალითად ტბორის ბაყაყი საკვლევ ტერიტორიაზე 

სადაც კი რამე ეფემერული გუბურაა ყველგან შეიძლება იყოს. ასევე მწვანე გომბეშო, საკმაოდ 

ბევრია საკვლევ ტეიტორიაზე. 

 

ლიტერატურულად ცნობილი და საველე კვლევების დროს დაფიქსირებული ამფიბიების 

სახეობები  

ქართულად ლათინურად IUCN RLG FD/LD 

მცირეაზიური ტრიტონი Ommatotriton ophryticus NT LC LD 

სირიული მყვარი Pelobates syriacus LC  EN LD 

მწვანე გომბეშო Bufotes variabilis DD LC FD 

ტბორის ბაყაყი Pelophylax ridibundus LC LC FD 

მცირეაზიური ბაყაყი Rana macrocnemis LC LC LD 

ჩველებრივი ვასაკა Hyla orientalis LC LC FD 

 

ყველაზე დაბალი სახეობრივი მრავალფეროვნება კი იყო ვაკის პარკიდან კუს ტბამდე 

არსებულ ფერდობზე. საპროექტო ტერიტორიაზე არ გამოვლენილა მნიშვნელოვანი 

ჰაბიტატები მწერებისათვის, არც რომელიმე სახეობა აღმოჩნდა ლოკალური ენდემი. 

აღწერილი სახეობებიდან არცერთი აარაა შეტანილი საერთაშორისო და წითელ ნუსხაში. 



როდესაც საქმე მწერებს ეხება რთულია ცხელი ტერტილების მონიშვნა (რუკა 29). თუმცა 

ჩვენ სხვადასხვა ზემოთ ხსენებული მეთოდების საშუალებით დავადგინეთ სად იყო მაღალი 

მრავალფეროვნება. მცირე მონაკვეთზე ამის მიხედვით განვსაზღვრეთ მწერებისთვის 

მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები (რუკა N10) 

 

Capnodis cariosa                                                             Rhaphigaster nebulosa 

 

 

 

რუკა N10 



 

კვლევის ძირითადი შედეგები 
 

 

ოქროყანა-წყნეთს შორის არსებულ ტერიტორიაზე ზოოლოგიური კვლევისას ჯამში 

დაფიქსირდა წვრილი და საშუალო ძუძუმწოვრების 30 სახეობა, რაც მთლიანად თბილისის 

შემოგარენში გავრცელებული ძუძუმწოვრების ნახევერზე მეტია. აქედან 3 (Barbastella 
barbastellus - ევროპული მაჩქათელა, Sciurus anomalus - კავკასიური ციყვი, Miniopterus 
schreibersii - ჩვეულებრივი ფრთაგძელი) შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში და/ან IUCN-

ის წითელ ნუსხაში. 

საველე გასვლებმა გამოაჩინა, რომ საკვლევი ტერიტორია არის ანთროპოგენული წნეხის 

ქვეშ: სამთო მოტოციკლების უკონტროლო ქაოტური გადაადგილება, ზოგ ადგილებში ხდება 

სამშენებლო ნარჩენების უკანონო განთავსება, ორგანული ნარჩენებით და პლასტმასით 

დაბინძურება, მონადირე ძაღლების წვრთნა, ძალების საბელის გარეშე სეირნობა, უპატრონო 

ძაღლების ხროვების არსებობა. მიუხედავად ანთროპოგენული წნეხისა საკვლევი ტერიტორია 

თბილისის  ძუძუმწოვართა ფაუნისათვის მნიშვნელოვან საარსებო გარემოს წარმოადგენს.  

 საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყო წვრილი და საშუალო ძუძუმწოვრებისათვის 

მნიშვნელოვანი ადგილები, სადაც შედარებით მაღალია წვრილი ძუძუმწოვრთა სახეობების 

რიცხვი; დაფიქსირდა სოროები, ბუნაგები, ფუღუროები; ან წარმოადგენს 

წუძუმწოვრებისთვის მნიშვნელოვან საკვებ ტერიტორიას.  

საველე სამუშაოების შედეგად მიღებული ინფორმაციის (საველე კვლევის დროს 

საკვლევ ტერიტორიაზე 107 სახეობის ფრინველი დაფიქსირდა) და არსებული 

ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით (იხ. ბიბლიოგრაფია) საკვლევ ტერიტორიაზე 

ამჟამად შესაძლებელია შეგვხვდეს  ფრინველთა 136 სახოება, რაც საქართველოში 

გავრცელებული ფრინველების თითქმის ერთი მესამედია (იხ. დანართში - ცხრილი N1). 

ამათგან 11 სახეობის ფრინველი შეტანილია IUCN-ის წითელ ნუსხაში და მინიჭებული აქვს 

შესაბამისი სტატუსი, ასევე 11 სახეობის ფრინველი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. 

ასევე ტერიტორიიდან  მოხდა გადამფრენ მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვებაც რის 

შედეგადაც ორი დღის განმავლობაში მოხდა 16 სახეობის აღრიხცვა (იხ. დანართში - ცხრილი 

N2).  

გამოვთვალეთ ფრინველთა სახეობრივი მრავალფეროვნების ინდექსი, შერჩეული 

წერტილებისთვის და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოვყავით ფრინველთათვის 

მნიშვნელოვანი ტერიტორიები. (იხ. დანართში - რუკა N4) 

აღსანიშნავია, რომ წარსულში საკვლევ ტერიტორიაზე გვხვდებოდა კაკაბი (Alectoris 

chukar), გნოლი (Perdix perdix) და კოლხური ხოხობი (Phasianus colchicus). თუმცა ადამიანის 

ზემოქმედების შედეგად დღეს ეს სახეობები აღარ გვხვდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. 

აღნიშნული კვლევის დროს გამოვლენილი იქნა აღნიშნული სამი სახეობის (კაკაბი, გნოლი და 



კოლხური ხოხობი) რეინტროდუქციისთვის პოტენციური ადგილები (იხ. დანართში - რუკა 

N5).  

ამფიბიების, რეპტილიების, ენტემოფაუნისა და მუცელფეხიანების კუთხით  კუთხით 

ლიტერატული მონაცემებით ტერიტორიაზე გვხვდება 185 სახეობა, აქედან ჩვენი კვლევის 

შედეგად ნანახი იქნა 127 სახეობა. გამოვლინდა მათთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები და 

მათზე მოქმედი საფრთხეები. (იხ. დანართში -  რუკა N6 და ცხრილი N3) 

მიღებული საველე მონაცემები და ამ მოანაცემებზე დაყრდნობით შედგენილი რუკები 

თუ ცხრილები, დავეხმარა ტერიტორიაზე და აქ არსებულ ფაუნაზე მოქმედი საფრთხეების 

დანახვასა  და საჭირო რეკომენდაციების შემუშავებაში. (იხ. დანართში - რუკა N7) 

 

 

რეკომენდაციები, საპროექტო ხედვა და გადაწყვეტები 
 

 

საკვლევ ტერიტორიაზე სამომავლოდ ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად და 

მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება: 

ვინაიდან მთელი ტერიტორია დაქსელილია მოტოციკლების, სამანქანო და საფეხმავლო 

გზებით და ბილიკებით, ბილიკების დაგეგმარებისას მოხდეს გზების ოპტიმალური 

რაოდენობისა და მომართულების რეკონტრუქცია, ხოლო დანარჩენი გაუქმდეს და 

სასურველია გამწვანდეს და ველურ ლანდშაფტს შეუერთდეს.  

ბილიკების მოწყობისას, გათვალისწინებულ იქნას ცხელი წერტილები(ცხოველთა 

სოროები, ბუნაგები,ბუდეები და სხვა მნიშვენოლვანი ტერიტორიები)  

სატყეო სამუშაოების (სანიტარული ჭრები, გამწვანება, ხმელი ხეების გამოტანა) დროს 

გათვალისიწნებულ იქნას, ცხოველთა გამრავლების პერიოდები - აღნიშნული სამუშაოები 

უნდა ჩატარდეს აგვისტოს თვიდან თებერვლის თვემდე. 

ასევე, შესაძლებლობის შემთხვევაში არ მოხდეს ისეთი ზეხმელი ხეების მოჭრა და 

გამოტანა, რომლებიც არ წარმოადგენს დაავადების გავრცელების პოტენციურ წყაროს ან არ 

არის ახლოს ბილიკებთან და არ წარმოადგენს ადამინებისათვის საფრთხეს, რადგან ასეთ ხეებს 

კრიტიკული როლი ეკისრებათ ჯანსაღ ეკოსისტემაში, როგორც კვებითი ჯაჭვის კუთხით, 

ასევე სხვადასხვა ორგანიზმთა გამრავლებისათვის.  

მნიშვნელოვანია, შენარჩუნდეს დღევანდელი ლანდშაფტური ელემენტები, მაგალითად 

როგორიცაა: მინდვრები, კლდიან-ქვიანი ფერდები, ტყეები, ბუჩქნარები და სხვა. ვინაიდან, 

მრავალფეროვანი ჰაბიტატები სახეობრივი მრავალფეროვნების საწინდარია.  



გამწვანებითი სამუშაოებისა ჩატარებისა და ტერიტორიის გასამწვანებელი სახეობების 

შერჩევის დროს გათვალისწინებული იყოს ამ ეკოსისტემისთვის დამახასიატებელი 

მცენარეული საფარი, რადგან ტერიტორიაზე გავრცელებული სახეობებისთვის 

მნიშვნელოვანია ის ჰაბიტატები, რომლებიც დღეს არსებობს ამ არეალში. უხეში ჩარევითა და 

სახეობრივი შემადგენლობის შეცვლით კი შეიძლება დაირღვეს არსებული ეკოლოგიური 

ბალანსი და მოხდეს რიგი სახეობების ტერიტორიიდან გაქრობა.  

სასურველია ტერიტორიაზე აიკრძალოს მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებით 

გადაადგილება, ვინაიდან, როგორც ჩვენი კვლევით გამოვლინდა, ტერიტორიები, სადაც ხდება 

ასეთი ტრანსპორტით ადამიანების აქტიური გადაადგილება საგრძნობლად დაბალია ასეთი 

ადგილების, როგორც სახეობრივი მრავალფეროვნება, ასევე ინდივიდთა რაოდენობაც. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემას წარმოადგენს შინაური 

ძაღლების სიმრავლე. ძაღლების სეირნობა ტერიტორიაზე ხდება საბელის გარეშე, ტადება 

მონადირე ჯიშის ძაღლების წვრთნები და ასევე ტერიტორიაზე მრავლადაა ნახევრად ველური 

უპატრონო ძაღლების ხროვები, რომლებიც გადაადგილდებიან მთელ ტერიტორიაზე დღისა 

და ღამის განმავლობაში. ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი დიდ საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ 

ბიომრავალფეროვნებას და ასეთ პირობებში შეუძლებელი იქნება რიგი 

სახეობებისშენარჩუნება და რეინტროდუქცია. მაგალითად: ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ ღრნიდა 

ძაღლი ცოცხალ ხმელთაშუაზღვეთის კუს(Testudo graeca), რომელიც შესულია მსოფლიო 

წითელ ნუსხაში, როგორც მოწყვლადი (VU). ასევე, თუ როგორ ამოთხარეს უპატრონო 

ძაღლებმა ქვის კვერნის (Martes foina) სორო, რის გამოც ინდივიდის მოუწია დაეტოვებინა 

საბუნგე ადგილი თავის ნაშიერებთან ერთად. აღნიშნული წნეხის პირობებში შესაძლებელია 

გადაშენდეს გარეული კურდღელი (Lepus europaeus) და ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება 

ხოხბის (phaesanus colchicus), კაკბისა (alectoris chukar) და გნოლის(pherdix pherdix) 

რეინტროდუქცია ამ ტერიტორიებზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გამოყენებული ლიტერატურა 
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დანართები 
 

ცხრილი N1  

სახეობა სამეცნიერო დასახელება სტატუსი IUCN RLG 

ძერა Milvus migrans M LC   

გველიჭამია არწივი (ძერაბოტი) Circaetus gallicus M LC   

ქორცქვიტა (ლევანმიმინო) Accipiter brevipes M LC VU 

მიმინო Accipiter nisus YR-R LC   

ქორი Accipiter gentilis M; WV LC   

ჩვეულებრივი კაკაჩა Buteo buteo vulpinus YR-R LC   

ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა Buteo lagopus M; WV LC   

ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა Buteo rufinus M; WV LC VU 

კრაზანაჭამია (ირაო) Pernis apivorus M LC   

ჩია არწივი Hieraaetus pennatus M LC   

ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი Aquila heliaca M VU VU 

დიდი მყივანი არწივი Clanga clanga M VU VU 

მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina M LC   

ველის არწივი Aquila nipalensis M EN   

მთის არწივი Aquila chrysaetos M LC VU 

ფასკუნჯი Neophron percnopterus M EN VU 

სვავი Aegypius monachus M NT EN 

ორბი Gyps fulvus M LC VU 

ჭაობის ძელქორი (ჭაობის ბოლობეჭედა) Circus aeroginosus M LC   

მინდვრის ძელქორი (მინდვრის ბოლობეჭედა) Circus cyaneus M LC   

ველის ძელქორი (ველის ბოლობეჭედა) Circus macrourus M NT   

მდელოს ძელქორი (მდელოს ბოლობეჭედა) Circus pygargus M LC   

ბარი (გავაზი) Falco cherrug M EN CR 

ჩვეულებრივი შავარდენი Falco peregrinus YR-R LC   

მარჯანი Falco subbuteo M LC   

ალალი Falco columbarius M LC   

წითელფეხა შავარდენი Falco vespertinus M NT EN 

მცირე (ან ველის) კირკიტა Falco naumanni M LC CR 

ჩვეულებრივი კირკიტა Falco tinnunculus YR-R  LC   



მწყერი Coturnix coturnix BB; M LC   

ტყის ქათამი Scolopax rusticola M LC   

გარეული მტრედი Columba livia YR-R LC   

ქედანი Columba palumbus YR-R LC   

ჩვეულებრივი გვრიტი Streptopelia turtur BB; M VU   

საყელოიანი გვრიტი Streptopelia decaocto YR-R LC   

მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი Spilopelia senegalensis YR-R LC   

გუგული Cuculus canorus BB; M LC   

ზარნაშო Bubo bubo YR-R LC   

ყურებიანი ბუ (ოლოლი) Asio otus YR-R LC   

წყრომი Otus scops BB; M LC   

ჭოტი Athene noctua YR-R LC   

ტყის ბუ Strix aluco YR-R LC   

უფეხურა Caprimulgus europaeus BB; M LC   

ნამგალა Apus apus BB; M LC   

მეკირია (თეთრმუცელა ნამგალა) Tachymarptis melba BB; M LC   

ოქროსფერი კვირიონი Merops apiaster BB; M LC   

ყაპყაპი Coracias garrulus BB; M LC   

ოფოფი Upupa epops BB; M LC   

შავი კოდალა Dryocopus martius YR-R LC   

მწვანე კოდალა Picus viridis YR-R LC   

დიდი ჭრელი კოდალა Dendrocopos major YR-R LC   

საშუალო ჭრელი კოდალა Leiopicus medius YR-R LC   

მცირე ჭრელი კოდალა Dryobates minor YR-R LC   

მაქცია Jynx torquilla BB; M LC   

ტყის ტოროლა Lullula arborea BB; M LC   

მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis YR-R LC   

ქოჩორა ტოროლა Galerida cristata YR-R LC   

სოფლის მერცხალი Hirundo rustica BB; M LC   

ქალაქის მერცხალი Delichon urbicum BB; M LC   

ტყის მწყერჩიტა Anthus trivialis BB; M LC   

მდელოს მწყერჩიტა Anthus pratensis M NT   

მთის მწყერჩიტა Anthus spinoletta M LC   

თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba YR-R LC   

რუხი ბოლოქანქარა Motacilla cinerea M LC   

ყვითელი ბოლოქანქარა Motacilla flava M LC   

შავშუბლა ღაჟო Lanius minor BB; M LC   

ჩვეულებრივი ღაჟო Lanius collurio BB; M LC   

წითელთავა ღაჟო Lanius senator BB; M LC   

ტყის ჭვინტაკა Prunella modularis YR-R LC   

დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა Sylvia communis BB; M LC   

მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა Sylvia curruca BB; M LC   

ბაღის ასპუჭაკა Sylvia borin BB; M LC   

მიმინოსებრი ასპუჭაკა Sylvia nisoria BB; M LC   

შავთავა ასპუჭაკა Sylvia atricapilla BB; M LC   

აღმოსავლური ყვითელთვალა ასპუჭაკა Sylvia crassirostris BB; M LC   

გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) Phylloscopus trochilus M LC   



ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) Phylloscopus collybita BB; M LC   

მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) Phylloscopus sindianus M LC   

თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) Phylloscopus sibilatrix M LC   

მწვანე ჭივჭავი (მწვანე ყარანა) Phylloscopus nitidus BB; M LC   

ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა 

ღაბუაჩიტი) Regulus regulus YR-R LC   

რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) Muscicapa striata BB; M LC   

ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) Ficedula hypoleuca M LC   

თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა 

მემატლია) Ficedula albicollis M LC   

წითელყელა ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) Ficedula parva M LC   

ნახევართეთრყელა (მემატლია) ბუზიჭერია  Ficedula semitorquata M LC   

შავთავა ოვსადი Saxicola torquatus M LC   

თეთრწარბა (მდელოს) ოვსადი Saxicola rubetra BB; M LC   

ჩვეულებრივი მეღორღია Oenanthe oenanthe BB; M LC   

ბუქნია-მეღორღია Oenanthe isabellina M LC   

შავყურა მეღორღია Oenanthe hispanica M LC   

შავი ბოლოცეცხლა Phoenicurus ochruros M; WV LC   

ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა Phoenicurus phoenicurus BB; M LC   

გულწითელა Erithacus rubecula YR-R LC   

აღმოსავლური ბულბული Luscinia luscinia BB; M LC   

ჩვეულებრივი ბულბული Luscinia megarhynchos BB; M LC   

შავი შაშვი Turdus merula YR-R LC   

რუხთავა შაშვი Turdus pilaris M; WV LC   

თეთრწარბა (ან ფრთაჟღალი) შაშვი Turdus iliacus M; WV NT   

წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) Turdus philomelos YR-R LC   

ჩხართვი Turdus viscivorus M; WV LC   

თოხიტარა Aegithalos caudatus YR-R LC   

მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) Parus ater YR-R LC   

დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) Parus major YR-R LC   

მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) Parus caeruleus YR-R LC   

ჩვეულებრივი ხეცოცია Sitta europaea YR-R LC   

შავთავა ხეცოცია Sitta krueperi YR-R LC   

ფრთაწითელი კლდეცოცია Tichodroma muraria M; WV LC   

ჩვეულებრივი მგლინავა Certhia familiaris YR-R LC   

ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) Troglodytes hiemalis YR-R LC   

მეფეტვია (მინდვრის გრატა) Miliaria calandra BB; M LC   

კლდის გრატა Emberiza cia YR-R LC   

მოყვითალო გრატა Emberiza citrinella M LC   

შავთავა გრატა Emberiza melanocephala BB; M LC   

ბაღის გრატა Emberiza hortulana BB; M LC   

ჩრდილოეთის სკვინჩა Fringilla montifringilla M; WV LC   

სკვინჩა (ნიბლია) Fringilla coelebs YR-R LC   

ჩიტბატონა Carduelis carduelis YR-R LC   

შავთავა მწვანულა Carduelis spinus M; WV LC   

მწვანულა Carduelis chloris YR-R LC   

მთის ჭვინტა Carduelis flavirostris M; WV LC   



ჭვინტა (მეკანაფია) Carduelis cannabina M; WV LC   

სტვენია Pyrrhula pyrrhula M; WV LC   

კულუმბური 

Coccothraustes 
Coccothraustes YR-R LC   

წითელშუბლა მთიულა Serinus pusillus M; WV LC   

მინდვრის ბეღურა Passer montanus YR-R LC   

სახლის ბეღურა Passer domesticus YR-R LC   

შოშია (შროშანი) Sturnus vulgaris YR-R LC   

ტარბი (ვარდისფერი შოშია) Sturnus roseus M LC   

მოლაღური Oriolus oriolus BB; M LC   

ჩხიკვი Garrulus glandarius YR-R LC   

თხილიტეხია Nucifraga caryocatactes Cas (2008) LC   

კაჭკაჭი Pica pica YR-R LC   

ყორანი Corvus corax YR-R LC   

ჭილყვავი Corvus frugilegus M; WV LC   

რუხი ყვავი Corvus corone YR-R LC   

 

ცხრილი N2  

სახეობის ქართული დასახელება სახეობის სამეცნიერო დასახელება რიცხოვნობა 

ძერა Milvus migrans 27 

გველიჭამია არწივი  Circaetus gallicus 2 

ქორცქვიტა Accipiter brevipes 3 

მიმინო Accipiter nisus 9 

ქორი Accipiter gentilis 2 

ჩვეულებრივი კაკაჩა Buteo buteo vulpinus 132 

ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა Buteo rufinus 6 

კრაზანაჭამია  Pernis apivorus 11 

ჩია არწივი Hieraaetus pennatus 4 

მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina 4 

ფასკუნჯი Neophron percnopterus 1 

ორბი Gyps fulvus 1 

ჭაობის ძელქორი  Circus aeroginosus 3 

მინდვრის ძელქორი  Circus cyaneus 1 

ჩვეულებრივი შავარდენი Falco peregrinus 2 

ჩვეულებრივი კირკიტა Falco tinnunculus 10 



 

რუკა N5. ფრინველთა რეინტროდუქციის პოტენციური ადგილები. 

განმარტებები რუკისთვის N5 

  - კაკბის სარეინტრუდუქციო ტერიტორია (2.6კმ²) 

  - გნოლის სარეინტრუდუქციო ტერიტორია (1.56კმ²) 

  - კაკბის სარეინტრუდუქციო ტერიტორია (1.79კმ²) 

 

 



 რუკა N4 

 

 

რუკა N6 



რუკა N7 

 

რუკა N4, N6, N7 -ის განმარტებები: 

 ხელშეუხებელი და მკაცრად რეგულირებული 

 

   საშუალო მნიშვნელობის და რეგულირების 

 

 უმნიშვნელო, მაგრამ რეგულირებული 

 

 

ცხრილი N3 

ქართული დასახელება  ლათინური დასახელება  IUCN RLG FD/LD 

Spialia sertorius  პეპელა LC LC FD 

Thymelicus sp. თავმსხვილა  NE NE FD 

Dendrolimus pini ფიჭვის პარკხვევია NE NE FD 

Lasiocampa sp. პარკხვევია  NE NE FD 

Amata phegea ცრუ ზიგენა NE NE FD 

Pieris brassicae კომბოსტოს ცისფრულა LC NE FD 

Vanessa cardui ნარშავის ფრთაკუთხა LC NE FD 

Issoria lathonia ველის სადაფა  LC NE FD 



Iphiclides podalirius მერცხალკუდა აფროსანა LC NE FD 

Empusa pennicornis ბუმბულულვაშიანი ემპუზა NE NE FD 

Polyommatus icarus იკარის ცისფერა  LC NE FD 

Glaucopsyche alexis პეპელა LC NE FD 

Panorpa sp. ბუზმორიელი NE NE FD 

Aricia agestis მურა ცისფერა  LC NE FD 

Rutpela maculata ხოჭო LC NE FD 

Pararge aegeria ტყის მურათვალა  LC NE FD 

Limenitis reducta მცირე ლენტურა LC NE FD 

Mantis religiosa ჩოქელა LC NE FD 

Graphosoma lineatum კუსებურასებრნი NE NE FD 

Capnodis cariosa ფსტის პეწიანა NE NE FD 

Pyrrhocoris apterus ჯარისჯაცა ბაღლინჯო NE NE FD 

Coccinella septempunctata შვიდ წერტილიანი ჭიამაია NE NE FD 

Gonepteryx rhamni ლიმონა, ლუკუხელა LC NE FD 

Dendroxena quadrimaculata ლეშიჭამიასებრნი NE NE FD 

Eristalis tenax ოჯახი (ჩუხჩუხელასებრნი) NE NE FD 

Opatrum sabulosum ქვიშის ზოზინა  NE NE FD 

Pentodon idiota ფუნაგორიები NE NE FD 

Saturnia pyri ღამის დიდი ფარშევანგთვალა NE NE FD 

Eulasia chrysopyga ხოჭო NE NE FD 

Melitaea cinxia ჩვეულებრივი კამათელა LC NE FD 

Melitaea didyma წითელი კამათელა LC NE FD 

Libythea celtis  აკაკის ცხვირანა LC NE FD 

Arge sp. სიფრიფანაფრთიანი NE NE FD 

Osmia sp. ფოთლისმჭამელა LC NE FD 

Andrena sp. ანდრენა DD NE FD 

Bombus sp. ბაზი LC NE FD 

Bombylius trichurus  ბზუალა ბუზი NE NE FD 

Rhaphigaster nebulosa კუსებურა ბაღლინჯოს NE NE FD 

Xylocopa  sp. ქსილოკოპა LC NE FD 

Zygaena lonicerae მდელოს ჭრელურა NE NE FD 

Uleiota planatus ხოჭო NE NE FD 

Scopula incanata მზომელა NE NE FD 

Cicadetta montana ჭიჭინობელა NE NE FD 

Palomena prasina კუსებურა NE NE FD 

Minois dryas პეპელა LC NE FD 

Meloe autumnalis მაისა NE NE FD 

Meloe proscarabaeus მაისა NE NE FD 



Melanargia galathea გალათეა  LC NE FD 

Mustha spinosula ბაღლინჯო NE NE FD 

Mylabris quadripunctata ოთხწერტილა სამწიფარა NE NE FD 

Macroglossum stellatarum გრძელხორთუმა სფინქსი NE NE FD 

Anthocharis cardamines გაზაფხულის თეთრულა LC NE FD 

Ephaerophoria scripta ჩუხჩუხელასებრი NE NE FD 

Callophrys rubi ჟოლოს ცისფერა LC NE FD 

Diaclina testudinea შავტანიანასებრი NE NE FD 

dorcadion sp. ხარაბუზა DD NE FD 

Calliptamus italicus იტალიური კალია LC NE FD 

Calliphora vicina ხორცის ბუზი NE NE FD 

Arethusana arethusa პეპელა LC NE FD 

Nalassus sp. ხოჭო NE NE FD 

Panagaeus sp. ბზუალა ხოჭო NE NE FD 

Plebejus argus არგუსი LC NE FD 

Brachinus elegans ბომბარდირი ხოჭო NE NE FD 

Myrmecophilus sp. ჭრიჭინა LC NE FD 

Cicindela campestris მინდვრის ჭენია NE NE FD 

Ampedus sp. ტკაცუნა ხოჭო DD NE FD 

Lacon punctatus ტკაცუნა ხოჭო LC NE FD 

Lasiommata megera  მურათვალა მეგერა LC NE FD 

Polistes sp. კრაზანა NE NE FD 

Silpha obscura შავი ლეშიჭამია NE NE FD 

Pieris napi თალგამურას თეთრულა LC NE FD 

Lycaena phlaeas მუქ-წითელა მრავალთვალა  LC NE FD 

Erynnis tages მოშავო თავმსხვილა LC NE FD 

Anthaxia sp. პეწიანა NE NE FD 

Eupeodes sp. ჩუხჩუხელასებრი NE NE FD 

Eurydema sp. ბაღლინჯო NE NE FD 

Tropinota hirta  ბანჯგვლიანი ბრინჯაოლა NE NE FD 

Syromastes rhombeus ბაღლინჯო NE NE FD 

Nymphalis polychloros მრავალფერა LC NE FD 

Sympetrum sp. ნემსიყლაპია LC NE FD 

Argynnis paphia მინდვრის სადაფა  LC NE FD 

Maniola jurtina დიდი მსხვილთვალა LC NE FD 

Carabus adamsi ადამსის ბზუალა NE NE FD 

Bolivaria brachyptera  ჩოქელა NE NE FD 

Cupido minimus  ჯუჯა ცისფერა LC NE FD 

Tarucus balkanicus ბალკანური ცისფერა LC NE FD 



Polygonia c-album c-თეთრი ფრთაკუთხა LC NE FD 

Byturus tomentosus ხოჭო NE NE FD 

Clytus sp. ხარაბუზა LC NE FD 

Polyommatus amandus ამანდას ცისფერაა LC LC LD 

Cossus cossus სუნიანი მერქნიჭამია NE NE LD 

Amata nigricornis ჭრელურა NE NE LD 

Arctia festiva დათუნელა ჰებე NE NE FD 

Callimorpha dominula  დათუნელა ბანოვანი NE NE FD 

Epicallia villica სოფლის დათუნელა NE NE FD 

Phragmatobia fuliginosa  კავკასიური მურა დათუნელა NE NE LD 

Zygaena purpuralis ალისფერი ჭრელურა  NE NE FD 

Apochima flabellaria პეპელა NE NE LD 

Carcharodus alceae ბალბის თავმსხვილა LC LC LD 

Ochlodes venatus პეპელა NE NE LD 

Pyrgus sp. თვამსხვილა NE NE FD 

Malacosoma sp. პარკხვევია NE NE FD 

Agrius convolvuli ხვართქლას სფინქსი NE NE LD 

Hyles euphorbiae რძიანას სფინქსი NE NE LD 

Hyles livornica ზოლიანი სფინქსი NE NE LD 

Smerinthus ocellatus თვალა სფინქსი NE NE LD 

Sphinx ligustri  იასამნის სფინქსი NE NE FD 

Colias sp. პეპელა NE NE FD 

Euchloe ausonia განთიდის თეთრულაა LC LC LD 

Leptidea duponcheli დიუპონშელის თეთრულა LC LC LD 

Furcula furcula ტირიფის ჰარპია NE NE LD 

Cupido argiades მოკლეკუდა ცისფერა NE NE LD 

Eumedonia eumedon ევმედონი NE NE LD 

Satyrium acaciae აკაციის მრავალთვალა LC LC LD 

Satyrium ilicis  მუხის კუდალა LC LC LD 

Satyrium sp. პეპელა NE NE FD 

Melanargia larissa პეპელა LC LC LD 

Minois dryas პეპელა LC LC LD 

Neptis rivularis  გრაკლას ჭრელა ლენტურა LC LC LD 

Hipparchia sp. გამჭირვალე სატირი NE NE FD 

Coenonympha arcania თეთრზოლიანი მეთივია LC LC LD 

Boloria sp. პეპელა NE NE FD 

Argynnis sp. სადაფა NE NE FD 

ობობები 

Thomisus onustus ობობა NE NE FD 



Agelena labyrinthica ობობა NE NE FD 

Philaeus chrysops ობობა NE NE FD 

Steatoda paykulliana პაიკულის სტეატოდა NE NE FD 

Misumena vatia ობობა NE NE FD 

Eresus kollari შავი ერეზუსი NE NE FD 

Eresus lavrosiae ლავროსის ერეზუსი  NE NE FD 

Tibellus sp. ობობა NE NE FD 

Tmarus sp. ობობა NE NE FD 

Bassaniodes loeffleri ობობა NE NE FD 

Arctosa sp. ობობა NE NE FD 

Lycosa sp. ობობა NE NE FD 

Latrodectus tredecimguttatus კარაკურტი  NE NE LD 

Pholcus phalangioides ობობა NE NE LD 

Spermophora senoculata ობობა NE NE LD 

Enoplognatha ovata ობობა NE NE LD 

Steatoda castanea ობობა NE NE LD 

Steatoda grossa ობობა NE NE LD 

Linyphia hortensis ობობა NE NE LD 

Linyphia triangularis ობობა NE NE LD 

Metellina mengei ობობა NE NE LD 

Metellina merianae ობობა NE NE LD 

Metellina segmentata ობობა NE NE LD 

Aculepeira ceropegia მუხის ობობა NE NE LD 

Agalenatea redii ობობა NE NE LD 

Araneus diadematus ჩვეულებრივი ჯვრიანა NE NE LD 

Araneus grossus ობობა NE NE LD 

Araniella cucurbitina ობობა NE NE LD 

Araniella opisthographa ობობა NE NE LD 

Pardosa bifasciata ობობა NE NE LD 

Pardosa hortensis ობობა NE NE LD 

Pardosa lugubris ობობა NE NE LD 

Pardosa monticola ობობა NE NE LD 

Pardosa tatarica ობობა NE NE LD 

Trochosa ruricola ობობა NE NE LD 

Pisaura mirabilis ობობა NE NE FD 

Agelena orientalis ობობა NE NE FD 

Gnaphosa modestior ობობა NE NE LD 

Drassodes lapidosus ობობა NE NE FD 

Drassyllus vinealis ობობა NE NE LD 



Zelotes longipes ობობა NE NE LD 

Micrommata virescens მომწვანო მიკრომატა NE NE FD 

Philodromus cespitum ობობა NE NE LD 

Philodromus collinus ობობა NE NE LD 

Diaea dorsata ობობა NE NE FD 

Coriarachne depressa ობობა NE NE LD 

Philodromus margaritatus ობობა NE NE LD 

coriarachne depressa ობობა NE NE LD 

Xysticus striatipes ობობა NE NE FD 

Asianellus festivus ობობა NE NE LD 

Heliophanus flavipes ობობა NE NE LD 

Heliophanus dubius ობობა NE NE LD 

ლოკოკინები 

Pseudochondrula tetrodon ლოკოკინა NE NE FD 

Helix locorum ვაზი ლოკოკინა LC LC FD 

Xeropicta derbentina ლოკოკინა LC LC FD 

Vallonia costata ლოკოკინა LC LC FD 

Oxychilus decipiens ლოკოკინა NE NE FD 

სხვა სახეობები 

Lumbricus sp. ჭიაყელა NE NE FD 

Armadilium sp. ნესტის ჭია  NE NE FD 

Mesobuthus eupeus ჭრელი მორიელი  NE NE FD 

 

 


