


GUIDE-U THROUGH 
WONDERS OF GEORGIA!

ფასდაკლების ბარათი

უფასო აუდიო გიდი
FREE AUDIO GUIDE

DISCOUNT CARD

Guide-U-ს აპლიკაცია უფასოდ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ 
ინფორმაციას საქართველოს შესახებ, ონლაინ და ოფლაინ 
აუდიო გიდს, რუკებს, სასტუმროების და რესტორნების სიას, 
და სხვას.  აპლიკაცია ხელმისაწვდომია   გადმოსაწერად Apple 
Store-ში და Play Store-ში.

Guide-U-ს უნივერსალური ფასდაკლების ბარათი გაძლევთ 
საშუალებას 1,000-მდე განსხვავებული ტიპის (სასტუმრო, 
რესტორანი, კაფე-ბარი, მაღაზია, გასართობი ობიექტი და 
სხვა) ობიექტში მიიღოთ სხვადასხვა ოდენობით (5%-დან 
30%-მდე) ფასდაკლება.

Guide-U app offers comprehensive information about Georgia, 
online and offline audio-guide, maps, lists of restaurants and 
hotels, etc. You can download application for free from Apple 
Store and Play Store. 

Guide-U Universal Discount Card gives you a chance to get 5 to 
30% discounts in up to 1,000 different locations (hotels, restau-
rants, cafes, bars. stores, entertainment centres and others).

Guide-U-ს ფასდაკლების ბარათი, რომელიც თქვენს 
ეკონომიურ და დაუვიწყარ მოგზაურებას უზრუნველყოფს 
საქართველოში, 1000-მდე ობიექტში შეგიძლიათ გამოიყენოთ. 
ბარათის მოქმედების ვადა 14 დღეა, ხოლო მაქსიმალური 
ლიმიტი 5000 ლარი. თუ სად შეგიძლიათ ფასდაკლების 
ბარათის შეძენა ამის შესახებ ინფორმაციას ვებ გვერდიდან და 
მობილური აპლიკაციიდან მიიღებთ.  ბარათის შეძენისთანავე, 
თქვენ მიიღებთ: კომპანია „მაგთიკომისგან“ უფასო 
სიმ-ბარათს, 1,000 მეგაბაიტი ინტერნეტით, 1,000 SMS-თა და 
100 წუთი სასაუბრო დრო მაგთიკომის ქსელის აბონენტებთან; 
5 ლარიან ფასდაკლების ვაუჩერს სატაქსო კომპანია 
Taxify-სგან, რომლის გამოყენებაც შეგეძლებათ ქალაქ 
თბილისში მგზავრობისას. ამისათვის თქვენს ტელეფონზე App 
Store-იდან ან Play Store-იდან გადმოტვირთავთ Taxify-ს 
აპლიკაციას და მიყვებით ინსტრუქციას.

You can use the Guide-U discount card in up to 1,000 locations, 
which ensures your cost-efficient and unforgettable travel 
throughout Georgia. The card is valid for 14 days from the time 
of the purchase. There is a maximum purchase limit of 5,000 
GEL. You can find information about where to buy the card and 
where to use it on the Guide-U website and mobile application. 
Upon receiving the card the following bonuses are yours:
A free SIM card from MagtiCom (Georgian mobile network 
provider) with 1,000 MB of 4,5G free internet, 1,000 SMS and 
100 minutes free talk time to numbers in the same network;
A 5 GEL voucher from Georgian taxi company Taxify, which you 
can use during your travel inside Tbilisi. For this, you have to 
download Taxify application from App Store or Play Store on 
your phone and follow the instructions.
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მზეზე რომ
არ დავიწვათ!

კანი ადამიანის ყველაზე 
დიდი ორგანოა, 

შესაბამისად, მას დაცვა და 
გაფრთხილება სჭირდება, 

განსაკუთრებით ზაფხულის 
სეზონზე, როცა მზე

განსაკუთრებით აქტიურია. 
იმისთვის, რომ მზეზე 

არ დავიწვათ 
გასათვალისწინებელია 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი
რჩევა: 

სახის მზისგან დამცავი საშუალებები       
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ალერგიული კანის სპეციალური მოვლა
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»» მიიღეთ გრილი შხაპი ან აბაზანა;

»» ნუ გამოიყენებთ საპონს ან გელს, რადგან ისინი 
იწვევენ კანის გამოშრობას;

»» გრილი შხაპის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
“პანთენოლის” შემცველი კრემი ან დამწვრობის 

საწინააღმდეგო მალამო;

»» მზის დამწვრობას გაწითლება და კანის დაჭიმვა 
ახლავს თან. არასასიამოვნო შეგრძნებას თუთიის 

ოქსიდზე დამზადებული მალამოები შეგიმსუბუქებთ;

»» არავითარ შემთხვევაში არც რუჯის 
მიღებამდე და მითუმეტეს არც დამწვრობის 
შემთხვევაში, კანზე არ წაისვათ ზეთი და 
ზეთოვანი, ან ცხიმის შემცველი სხვა 
ნივთიერებები, რადგან ცხიმი იწვევს მზის 
სხივების გარდატეხას ეს კი გამოიწვევს უფრო 
ძლიერ დამწვრობას და მხოლოდ გააუარესებს 
თქვენს მდგომარეობას;

»» არ შეიძლება სპირტი და სპირტის ბაზაზე 
დამზადებული ნივთიერებების გამოყენება, 
სპირტი დამწვარი კანს ძლიერად გამოაშრობს 
და გააღიზიანებს;

»» მიუღებელია დამწვრობის ადგილზე 
გაჩენილი ბუშტუკების დაჩხვლეტა, მასში 
არსებული სითხის იძულებით გარეთ 
გამოდევნა და კანის 
იძულებით მოცილება, 
ასეთ შემთხვევაში 
შესაძლოა  ლაქა 
დაგრჩეთ;

»» ვიდრე დამწვრობა 
არ მოგირჩებათ, თავი 
აარიდეთ მზეზე 
გასვლას

თუ მზის დამწვრობა მიიღეთ:

»»  მზე ყველაზე ადვილად ეკიდება ცხვირს, შუბლს, მკერდს, 
მხრებსა და მუხლებს. 

»»  ტუჩზე წაისვით ჰიგიენური პომადა SPF-ით

»»  მზეზე ყოფნისას ატარეთ ქუდი და მზის სათავლე

»»  წაისვით მზისგან დამცავი საშუალება ყოველ 2 საათში

 

-20%ფასდაკლება

მოქმედების ვადა: 
2017 წლის 1 ოქტომბრამდე

წარადგინეთ ეს კუპონი 
პსპ-ს ნებისმიერ აფთიაქში და
მიიღეთ 20% ფასდაკლება მზის
სერიის კოსმეტიკაზე



	 სამწლიანი	 პაუზის	 შემდეგ	 ჩვენი	
ჟურნალი	 კვლავ	 დაუბრუნდა	 ერთგულ	
მკითხველს.	 ჟურნალის	 ფურცლებზე	
თქვენ	 შეხვდებით	 როგორც	 ძველ	
ავტორებს,	 ასევე	 განახლებული	 გუნდის	
იმ	 	 წევრებს,	 რომლებმაც	 გადაწყვიტეს	
თავიანთი	 სათქმელი	 საჯარო	 გახადონ	
და	 მოკრძალებული	 წვლილი	 შეიტანონ	
საქართველოს	 ველური	 ბუნების	
გადარჩენის	 საქმეში;	 დიახ,	 სწორედაც	
რომ	 გადარჩენის,	 რადგან	 ბუნებაზე	
წნეხი	 მთელს	 მსოფლიოში	 დღითი	 დღე	 მატულობს,	 მათ	 შორის	
საქართველოშიც.	დაგეგმილია	არაერთი	მასშტაბური	პროექტი	ბუნების	
წიაღში,	შესაბამისად,	ბუნების	ხარჯზე.
	 ჟურნალის	 განახლება	 დიდწილად	 განაპირობა	 საქართველოს	
პარლამენტის	 ეროვნული	 ბიბლიოთეკის	 მხარდაჭერამ,	 რისთვისაც	
მადლობას	 ვუხდით	 და	 იმედს	 გამოვთქვამთ,	 რომ	 მათთან	
თანამშრომლობით	კიდევ	უფრო	გაიზრდება	საზოგადოების	წიგნიერება	
ამ	 კუთხით,	 რაც	 აუცილებლად	 გამოიწვევს	 ველური	 ბუნებისადმი	
სათანადო	დამოკიდებულებასა	და	ზრუნვას.
	 სახელწოდების	 შეცვლასთან	 ერთად	 დაიხვეწა	 ჟურნალის	
ფორმატი	და	მოხდა	პერიოდიკის	ოპტიმიზაციაც.	იგი	100	გვერდამდე	
გაიზარდა	და	დაემატა	მრავალი	საინტერესო	რუბრიკა,	რაც	საშუალებას	
მოგვცემს	 გავაერთიანოთ	 	 ყველა	 ის	 ადამიანი,	 რომლებიც,	 	 პირველ	
ყოვლისა,	 ბუნების	 სიყვარულით	 გამოირჩევიან	 და,	 ამავდროულად,	
ველურ	 ბუნებასთან	 სიახლოვის	 განსაცდელად	 	 საკუთარი	
გზისათვისაც	 მიუგნიათ.	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 ზოგ	 შემთხვევაში	
ჩვენი	 შეხედულებები	 არათუ	 არ	 ემთხვევა,	 არამედ	 ეწინააღმდეგება	
კიდეც	 ერთმანეთს,	 უნდა	 შევძლოთ	 ერთმანეთის	 აზრის	 პატივისცემა	
და	არგუმენტირებული	კამათი.
	 ჟურნალი	 გამოიცემა	 სამ	 თვეში	 ერთხელ	 და	 უფასოდ	
დარიგდება	 სხვადასხვა	 სახელმწიფო,	 საზოგადოებრივ	 და	 კერძო	
ორგანიზაციებში.	ყოველ	სტატიას	ახლავს	მოკლე	ანოტაცია	ინგლისურ	
ენაზე,	რაც	საშუალებას	გვაძლევს	ჟურნალი	გავავრცელოთ	საელჩოებსა	
და	 საერთაშორისო	 ორგანიზაციებში.	 ერთგულ	 მკითხველს	 ექნება	
საშუალება	მივიდეს	ეროვნული	ბიბლიოთეკის	ნებისმიერ	ფილიალში	
და	 ადგილზე	 გაეცნოს	 ჟურნალს.	 საქართველოს	 მონადირეთა	 და	
მეთევზეთა	ფედერაციის	წევრები	უნდა	მივიდნენ	თავიანთი	რაიონის	
ბიბლიოთეკაში	და,	წევრობის	დამადასტურებელი	საბუთის	წარდგენის	
შემდეგ,	 მიიღებენ	 კუთვნილ	 ჟურნალს.	 სხვადასხვა	 სოციალური	
ქსელისა	 და	 ფორუმის	 საშუალებით	 ყველა	 დაინტერესებულ	 პირს	
შეუძლია	ისარგებლოს	ჟურნალის	ელექტრონული	ვერსიით	სრულიად	
უფასოდ.
	 ძვირფასო	 მკითხველო,	 ეს	 იყო	 მოკლედ	 იმ	 ცვლილებების	
შესახებ,	რაც	თქვენმა	ჟურნალმა	განიცადა.	გთხოვთ	მოგვწეროთ	თქვენი	
შენიშვნები	და	მოსაზრებები,	რომლებსაც	ყურადღებით		განვიხილავთ	
და	შევეცდებით	გავითვალისწინოთ	მუშაობაში.

გოჩა	კობერიძე
მთავარი	რედაქტორი

Gocha Koberdize
Editor -in-Chief

The column by the editor in chief provides the information to readers about recent changes that presented magazine has 
gone through, specifically in terms of title, format, content and the schedule of publishing. We hope that this magazine 
will become a platform of discussion for all the opinionated wild nature lovers, where contrasting arguments will be 
equally respected.  Every article is followed by an annotation in English, this will enable our international guests to be 
acquainted and actively engage in the polemics around the topics covered in this magazine. 
Dearest readers, please do not hesitate to write us your thoughts and comments, we will review them wholeheartedly 
and try our best to meet your desires.
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	 aWaris	 avtonomiuri	 respublika	
mdebareobs	 saqarTvelos	 samxreT-dasav-
leT	 nawilSi,	 Savi	 zRvis	 sanapiroze.	
statistikis	 erovnuli	 samsaxuris	 mier	
saqarTveloSi	 Catarebuli	 mosaxleobis	
bolo	aRweris	Tanaxmad,	2014	wels	aWaris	
mosaxleoba	 Seadgenda	 333953	 adamians.	
aWaris	 mTliani	farTobi	 2880	 km²-s	 Sead-
gens.	 aWara	 umeteswilad	 maRalmTiania,	
mravalferovani	 klimaturi	 pirobebiT.	
teritoriis	 66	 procenti	 dafarulia	
tyiT.	 tyianobis	 procenti	 aWaraSi	 ufro	
maRalia,	 vidre	 saqarTvelos	 nebismier	
sxva	regionSi.	aWaris	tyis	safari	TiTqmis	
mTlianad	 bunebrivi	 tyis	 koromebisagan	
Sedgeba.
	 aWara	 warmoadgens	 florisa	 da	
faunis	 mravali	 saxeobis	 TavSesafars.	
aWaris	flora	 moicavs	 1900-mde	 saxeobas	
138	ojaxidan,	 maT	 Sorisaa	 13	 viwro	lo-
kaluri	 endemuri	 saxeoba.	 aWaris	 fauna	
aerTianebs	 	 1800-ze	 met	 saxeobas,	 saidanac	
20	saxeoba	saqarTvelos	wiTel	nusxaSia	Se-
tanili.	tyeebi	aRniSnuli	saxeobebis	didi	
nawilis	 habitats	 (saarsebo	 garemos)	 war-
moadgens.	
	 aWaris	 tyis	 ekosistemebi	 mraval	
funqcias	 asrulebs	 da	 sxvadasxva	 mniS-
vnelovani	 produqciis	 wyaroa,	romelTa	
Soris	 aRsaniSnavia	 merqani,	 tyis	 aramer-
qniTi	produqcia,	sasmeli	wyali,	turizmi	
da	 rekreacia,	 nadiroba	 da	 Tevzaoba,	 me-
futkreoba,	 iseTi	 bunebrivi	 safrTxeebis	
regulireba,	 rogoricaa	 wyaldidoba	 da	
mewyeri,	da	globaluri	klimatis	reguli-

reba	naxSirbadis	STanTqmis	gziT.	Sesabam-
isad,	 tyeebi	 asruleben	 umniSvnelovanes	
rols	adgilobrivi	mosaxleobis	keTil-
dReobis	SenarCunebasa	da	gaumjobesebaSi.
	 samwuxarod	 aWara	 (iseve,	 rogorc	
saqarTvelos	 sxva	 regionebi)	 rigi	 gare-
mosdacviTi	safrTxeebis	winaSe	dgas.	upir-
veles	yovlisa,	es	aris	niadagis	degrada-
cia	da	 bunebrivi	 katastrofebi.	 aRniSnul	
konteqstSi,	tyeebis	mniSvneloba	sul	ufro	
izrdeba.	Tumca,	 samwuxarod	tyis	dacviTi	
da	maregulirebeli	funqciebis	mniSvnelo-
ba	xSirad	arasaTanadod	aris	Sefasebuli,	
rac	 iwvevs	 tyeebis	 degradacias	 (mag.	 aram-
dgradi	 Wrebisa	 da	 Warbi	 Zovebis	 gamo).	
maTi	srulfasovani	Sefaseba	warmoadgens	
aucilebel	winapirobas	tyis	jansaRi	safa-
risa	da	umniSvnelovanesi	funqciebis	Sesan-
arCuneblad	da	gasaumjobeseblad.	

foto:	aWaris	tyeebi	 (c)WWF	 kavkasiis	war-
momadgenloba

	 ekosistemebisa	 da	 biomraval-
ferovnebis	 ekonomika	 (inglisurad	 -	 The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB)	
warmoadgens	inovaciur	meqanizms	tyis	sxva-
dasxva	(maT	Soris	ekologiuri	da	social-
uri)	 funqciis	 Sesafaseblad.	 aRniSnuli	
aseve	 gulisxmobs	 tyis	 funqciebis	 fulad	
erTeulebSi	Sefasebas	da	am	faseulobebis	
gaTvaliswinebas	tyeebis	marTvasTan	dakav-
SirebiT	gadawyvetilebebis	miRebis	dros.	
TEEB,	 rogorc	 saerTaSoriso	 iniciativa,	
wamowyebul	iqna	2007	wels	germaniis	gare-
mos	dacvis	federaluri	saministrosa	da	
evropis	 komisiis	 mier.	 iniciativas	 mxari	

tyeebis ekologiuri funqciebis 
ekonomikuri Sefaseba aWaraSi

avtori:	ilia	osefaSvili,	satyeo	
programis	xelmZRvaneli,	bunebis	
dacvis	msoflio	fondis	(WWF)	

kavkasiis	warmomadgenloba
2017	wlis	ivlisi
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dauWira	 gaeros	 garemosdacviTma	 pro-
gramam	(UNEP)	da	ramdenime	sxva	mniSvnelo-
vanma	saerTaSoriso	organizaciam.	
	 2013	 w.	 saqarTvelos	 mTavrobis,	
gaeros	 garemos	 dacvis	 programis	 (UNEP)	
da	bunebis	dacvis	msoflio	fondis	(WWF)	
kavkasiis	 warmomadgenlobis	 erToblivi	
ZalisxmeviT	Seiqmna	dokumenti	“TEEB	winas-
wari	 Sefaseba	 saqarTvelosTvis:	 ZiriTa-
di	Sedegebi	da	samomavlo	RonisZiebebi“.	
kvlevis	farglebSi	Sefasda	saqarTvelos	
ekonomikis	 xuTi	 seqtori	 -	 energetikis,	
turizmis,	 soflis	 meurneobis,	 wiaRiseu-
lis	 mopovebisa	da	 satyeo.	 kvlevam	 aCvena,	
rom	 aRniSnuli	 seqtorebi	 mniSvnelovan-
wiladaa	damokidebuli	bunebriv	ekosiste-
mebze.	 aseve	 ganisazRvra	 srulmasStabiani	
TEEB kvlevis	Catarebis	aucilebloba.	
	 Sesabamisad,	 2015-2016	 wlebSi	 pro-
gramis	 „satyeo	 seqtorSi	 kanonierebis	
dacvisa	 da	 mmarTvelobis	 gaumjobese-
ba	 evropis	 samezoblo	 da	 sapartnioro	
instrumentiT	 moculi	 aRmosavleTis	
qveynebisTvis	 -	 meore	 faza	 (FLEG II)“ far-
glebSi	 WWF	 kavkasiis	 warmomadgenlobam	
(aWaris	avtonomiuri	respublikis	garemos	
dacvisa	da	bunebrivi	resursebis	sammarT-
velosTan	 partniorobiT)	 Caatara	 TEEB	
kvleva,	raTa	Sefasebuliyo	tyis	ekosiste-
mebis	 funqciebi	 aWaraSi.	 programas	 fi-
nansurad	mxars	uWerdnen	evrokavSiri	da	
avstriis	ganviTarebis	saagento.	am	kvlevam	
moicva	 daaxloebiT	 190000	 ha	 tyis	 fon-
dis	 farTobi	 miwaTsargeblobis	 zogad	
konteqstSi	aWaraSi.	qvemoT	moyvanili	mo-
nacemebi	 aRebulia	 aRniSnuli	 kvlevidan:	
„ekosistemebisa	da	 biomravalferovnebis	
ekonomikis	 (TEEB)	 kvleva	 aWaris	 avtono-
miuri	 respublikis	 (saqarTvelo)	 satyeo	
seqtorisTvis:	 daskvniTi	 angariSi“;	 2015;	
avtori:	WWF	kavkasiis	warmomadgenloba).	
kvlevis	mTavari	miznebi	iyo:
	 1.	tyeebis	mdgomareobis	kuTxiT	mo-
mavali	alternatiuli	scenarebis	SemuSave-
ba	aWarisaTvis.	
	 2.	 TiToeuli	 scenaris	 mixedviT,	
tyis	 SerCeuli	 ekosistemebis	 servisebis	
ekonomikuri	Sefaseba.
	 3.	 tyis	 marTvis	 kuTxiT	 rekomenda-
ciebis	SemuSaveba.	 	 	 	

	
	 2015	wlis	noemberSi	q.	baTumSi	Sedga	
dainteresebul	mxareebTan	Sexvedra,	raTa	
dazustebuliyo	 kvlevis	 miznebi	 da	 Ser-
Ceuliyo	 tyis	 umniSvnelovanesi	 ekosiste-
mebi	 Sefasebis	 mizniT.	 Sexvedris	 monaw-
ileebma	SearCies	Semdegi	funqciebi:	saSeSe	
merqnisa	 da	 aramerqniTi	 produqciis	 mi-
wodeba,	 mewyerebis	 kontroli	da	 naxSir-
badis	STanTqma.	
	 ganxilul	iqna	aWaris	satyeo	sferos	
momavali	 ganviTarebis	ori	 SesaZlo	 sce-
nari,	 dRevandel	 (sabaziso)	 mdgomareo-
basTan	mimarTebaSi:	a)	tyeebis	degradaciis	
procesebis	 gamwvaveba	 da	 b)	 tyeebis	 mdgo-
mareobis	gaumjobeseba	aRdgenis	gziT.	de-
gradaciis	scenari	warmoadgens	krizisul	
viTarebas	regionSi,	sadac		moqmedebs	ram-
denime	sagareo	da	saSinao	ekonomikuri	da	
politikuri	 faqtori,	 rac	 iwvevs	 aWaraSi	
tyis	 resursebis	 Warb	 eqspluatacias,	 tyis	
marTvisTvis	gankuTvnili	biujetis	klebasa	
da	saerTaSoriso	donorebis	daxmarebis	

tyeebis ekologiuri funqciebis 
ekonomikuri Sefaseba aWaraSi
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moculobis	 Semcirebas.	 am	 scenaris	 mixed-
viT,	 tyis	 resursebis	 Warbi	 eqspluataciis	
Sedegad	2035	wlisTvis	aWaraSi	tyis	safari	
mcirdeba	18%-iT,	ZiriTadad	dasaxlebuli	
punqtebis	maxloblad	mdebare	tyeebis	xar-
jze.	
	 tyis	mdgradi	sargeblobisa	da	aRd-
genis	scenari	efuZneba	aWaris	satyeo	saagen-
tos	 strategiuli	 gegmis	 (romelic	 SemuSa-
vda	 da	 damtkicda	 2015	 w.)	 srulfasovan	
ganxorcielebas.	 kerZod,	 mosaxleoba	Ta-
vad	 aRar	moipovebs	 xe-tyes	 (rasac	dRemde	
adgili	 aqvs	 e.w.	 socialuri	Wrebis	 saxiT).	
SeSisa	 da	 samasale	 merqnis	 damzadeba	 da	
mosaxleobisaTvis	 miwodeba	 xorcield-
eba	aWaris	satyeo	saagentos	mier.	Sesabamis-
ad,	aRniSnuli	samuSaoebi	gacilebiT	ufro	
maRali	xarisxiTa	da	ekologiuri	norme-
bis	 dacviT	 mimdinareobs.	 2035	 wlisaTvis	
tyis	 safari	 izrdeba	 16%-iT,	 soflebis	
mimdebare	teritoriaze,	tyis	aRdgenisa	da	
bunebrivi	 ganaxlebis	 gziT.	 yovelive	 aR-
niSnuli	 SesaZlebeli	 xdeba	 aWaris	 satyeo	
saagentos	 adamianuri,	 finansuri	 da	 mate-
rialur-teqnikuri	 SesaZleblobebis	 ga-
Zlierebis	Sedegad.		
	 zemoaRniSnuli	 ori	 gansxvavebuli	
scenaris	 SemuSavebisa	 da	 analizis	 mizans	
warmoadgenda	 saWiro	 orientirebis	 Se-
qmna	 swori	 politikis	 SesamuSaveblad.	 ty-

eebis	degradaciisa	da	 aRdgenis	 scenarebi	
Sefasebulia	dRevandel	mdgomareobasTan	
(sabaziso	scenarTan)	mimarTebaSi,	raTa	cxa-
di	gaxdes,	Tu	rogor	icvleba	tyeebis	eko-
sistemebis	 servisebisa	da	 maTgan	 momavali	
sargeblis	faseuloba	tyis	marTvis	xarisx-
is	cvlilebasTan	erTad.	
	 TiToeuli	 scenarisaTvis,	 mi-
waTsargeblobis	reJimis	 cvlilebis	 mod-
elireba	 ganxorcielda	 geografiuli	
sainformacio	 sistemis	 (GIS)	 saSualebiT,	
xolo	cvlilebebi	tyis	ekosistemebis	ser-
visebis	(mag.	SeSa,	naxSirbadis	STanTqma)	moc-
ulobebSi	modelirebul	iqna	programuli	
uzrunvelyofa InVEST-is	gamoyenebiT	(GIS-is	
safuZvelze).	TiToeuli	scenaris	pirobeb-
Si	 miRebuli	 cvlileba	 Sefasda	 2016-2035	
ww	 drois	 monakveTSi	 (sabaziso	 scenari	
2016	 wels	 da	 SesaZlo	 scenarebis	 zemoq-
medeba	 2035	 wlisTvis).	 Semdgom,	 SerCeuli	
meTodebis	 erTobliobis	 gamoyenebiT,	
Sefasda	 ekosistemebis	 servisebis	 mimdin-
areobaSi	cvlilebebis	ekonomikuri	faseu-
loba.	
	 kvlevam	 daadgina,	 rom	 tyeebis	 de-
gradaciis	gamwvavebis	scenaris	SemTxvevaSi,	
damatebiTi	 jamuri	 ekonomikuri	 zarali	
18,5	milion	aSS	dolars	miaRwevs	aWaraSi	
2016-2035	ww	periodSi.	tyeebis	aRdgenis	sce-
naris	SemTxvevaSi,	damatebiTi	jamuri	sarge-
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beli	tyis	ekosistemebis	imave	servisebidan	
TiTqmis	 10	 milion	 aSS	 dolars	 miaRwevs	
(ixileT	cxrili	1	da	suraTi	1	qvemoT).	

	 cxrili	 1:	 ekosistemebis	 servise-
biT	 uzrunvelyofis	 cvlilebebis	 jamuri	
Rirebulebebi	 tyis	 marTvis	 alternati-
uli	 scenarebis	 mixedviT	 (2016-2035;	 aSS	
dolari)

degradacia aRdgena

SeSa -4320805 1380249

aramerqniTi	
prod.

-2208692 749227

mewyerebis	
kontroli

-6907341 1350911

naxSirbadi	 -5122499 6519273

sul -18559337 9999660

	
	 ufro	metic,	gacilebiT	maRali	iqne-
ba	aWaraSi	tyis	aRdgenis	Sedegad	miRebuli	
globaluri	 sargebeli,	 naxSirorJangis	
damatebiTi	 raodenobiT	 STanTqmis	 Sede-
gad.	aRniSnuli	kalkulacia	iTvaliswinebs	
atmosferoSi	 naxSirbadis	 garkveuli	 ra-
odenobis	 gatyorcnisa	 da	 Sesabamisi	 so-
cialur-ekonomikuri	 zaralis	 preven-
cias	 (ixileT	 suraTi	 2).	 kerZod,	 aWaraSi	
tyis	 aRdgenis	 scenaris	 mixedviT,	 wliuri	
globaluri	 damatebiTi	 sargeblis	 Rire-
buleba	 klimatis	 cvlilebis	 Serbilebis	
gamo	daaxloebiT	27	milioni	aSS	dolari	
iqneba	 2035	 wlisTvis.	 aRsaniSnavia,	 rom	
am	 pozitiur	 efeqts	 globaluri	 xasiaTi	
aqvs.	 Tumca,	 tyeebis	 degradaciis	 scenaris	
SemTxvevaSi,	 atmosferoSi	 naxSirorJangis	
damatebiTi	 raodenobiT	 gatyorcniT	 ga-
mowveuli	 damatebiTi	 wliuri	 zarali	
daaxloebiT	22	milion	aSS	dolars	miaR-
wevs	2035	wlisaTvis.

	

suraTi	1:	ekosistemebis	servisebiT	uzrun-
velyofis	 cvlilebebis	 jamuri	Rirebule-
bebi	tyis	marTvis	alternatiuli	scenarebis	
mixedviT	(2016-2035;)dolari

suraTi	 2:	 wliuri	 globaluri	 sargebe-
li	 romelic	 miiReba	 aWaris	 tyeebis	 mier	
damatebiTi	 naxSirbadis	 STanTqmidan	 (ga-
moTvlilia	 naxSirbadis	 socialuri	 xar-
jis	safuZvelze	-	59	US$/tona	CO2 eqvivalen-
ti;	wyaro:	US Interagency Working Group,	2013)	
	
	 aRniSnul	 Sedegebs	 uaRresad	 didi	
mniSvneloba	 aqvT	 aWaraSi	 tyis	 marTvis	
prioritetebisa	da	zogadad	satyeo	poli-
tikis	 gansazRvris	 kuTxiT.	 imisaTvis,	rom	
realizebul	 iqnas	 tyis	 aRdgenis	 scenari,	
aucilebelia	 aWaris	 satyeo	 saagentos	 Sesa-
Zleblobebisa	da	 uflebamosilebis	 gazr-
da.	es	ki	Tavis	mxriv	moiTxovs	mniSvnelo-
van	damatebiT	investiciebs.	
	 zemoaRniSnuli	kvlevis	Sedegebis	sa-
fuZvelze	SeiZleba	davaskvnaT,	rom	aWaris	
satyeo	saagentos	SeuZlia	damatebiT	miiRos	
mniSvnelovani	 dafinanseba	 (dRevandel	
doneze	 arsebul	 dafinansebasTan	 erTad),	
romelic	 droTa	 ganmavlobaSi	 gaizrde-
boda.	 kerZod,	 saagentos	 weliwadSi	 Seu-
Zlia	 damatebiT	 miiRos	 sul	 mcire	 100000	
aSS	 dolari	 2020	 wlisTvis	 da	 200000	 aSS	
dolari	2035	wlisTvis.	tyis	aRdgenis	gziT	
miRebuli	 sargebeli	 gacilebiT	 maRali	
iqneboda,	 vidre	 	 aRniSnuli	 investiciebis	
moculoba.		
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Economic evaluation 
of ecological 
functions of forests in 
Ajara
Author: Ilia Osepashvili, Senior Forest Officer, 
WWF-Caucasus Programme Office
July, 2017

Ajara Autonomous Republic is located in the south-west 
of Georgia. Its territory is 2,880 sq.km, population - just 
over 334,000 inhabitants. High mountainous relief and 
diverse climatic conditions in Ajara have resulted in the 
establishment of unique natural forest ecosystems with 
very high levels of species 
diversity, including many 
rare and endemic species 
of flora and fauna. Forest 
ecosystems play an essen-
tial role for the wellbeing 
of population in Ajara, 
providing wood and non-
wood products, reducing 
the risk of soil erosion, 
supplying drinking water 
and regulating climate. 
The importance of these 
functions is often underes-
timated, which results in 
forest degradation through 
unsustainable use. Better 
appreciation of these val-
ues is essential to maintain 
healthy forest ecosystems. 
Launched in 2007, The 
Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB) is 
an innovative mechanism 
for economic evaluation of 
forest functions and reflection of these values in deci-
sion-making. In 2015-2016, within the framework of 
the European Neighborhood and Partnership Instru-
ment East Countries Forest Law Enforcement and Gov-
ernance II Program, WWF-Caucasus Programme Of-
fice conducted TEEB study to evaluate forest ecosystem 
functions in Ajara (about 190,000 ha of Forest Fund).  
The study was financially supported by the Austrian 
Development Agency. The key stakeholders in Ajara 
selected the following forest ecosystem services for the 
assessment: the provision of fuelwood, non-timber for-
est products, landslide control and carbon sequestration.
 Two possible scenarios were assessed – forest degrada-

tion and forest restoration. Under the first scenario, due 
to illegal logging and other forms of unsustainable use, 
around 18% of the present forest cover in Ajara would 
be degraded or lost by 2035. Under the second scenario, 
the area of healthy forests would be increased by about 
16% by the same year, due to forest restoration and sus-
tainable management. 
The study concluded that if forest degradation scenario 
prevails, increased cumulative economic loss (due to the 
deterioration of the above-mentioned ecosystem ser-
vices) will amount to 18.5 million US$ in Ajara during 
the period 2016-2035. In contrast, if degraded forests 
are restored, total additional benefit from the same eco-
system services will amount to nearly 10 million US$. 
The annual global benefits from carbon sequestration 
(taking into account the avoided social costs of addi-
tional tons of carbon absorbed from the atmosphere) 
created by forests of Ajara would reach US$ 27 million 
under the forest restoration scenario by 2035. The lat-
ter, however, are mainly global-level benefits and can-

not directly be captured by the population of Ajara.
These findings have significant implications for forest 
management. In order to realize the forest restoration 
scenario, the capacities of Forestry Agency of Ajara 
(FAA) and their managerial responsibilities need to be 
increased. This would require substantial investments. 
Based on the findings presented above, in addition to 
its current funding, FAA could receive substantial ad-
ditional investments which would grow over time. Spe-
cifically, at least US$ 100,000 could be received by FAA 
per year by 2020 and US$ 200,000 by 2035. The bene-
fits achieved through forest restoration would be much 
higher than these investment costs.  
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parlamentis  garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis Tavmjdomaris pirve-
li moadgile  da  jguf „vakis parkis“ solisti zaza xuciSvili saubrobs garemos dacvaSi  
arsebuli problemebis Sesaxeb:  ukanono TevzWeris, brakonierobis, garemos dabinZure-
bisa da sxva mniSvnelovani sakiTxebis gadaWris gzebze; aseve saxelmwifosa da mediis pa-
suximgeblobasa da funqciaTa gadanawilebaze, sazogadoebriv  CarTulobasa  da monadi-
reTa  instituciis gaumjobesebaze. zazam aseve gagvando Tavisi, rogorc monadiris, metad 
saintereso gamocdileba da mosazrebebi. 

- batono zaza, saqarTveloSi dRes garemos dacvis kuTxiT sakmaod rTuli viTareba 
gvaqvs. riT aris es problemebi gamowveuli da ra zomebi SeiZleba iqnas gatarebuli ro-
gorc saxelmwifos, ise sazogadoebis mxridan?

zaza xuciSvili: garemos dacvis problemebi, ra Tqma unda, mZimed udgas saqarTvelos, 
gamomdinare im memkvidreobidan, rac miviReT 90-iani wlebis Semdeg. mogexsenebaT, xe-
tye  erTaderTi masala iyo, romelsac xalxi gadarCenisTvis iyenebda. garda amisa, mZime 
ekonomikuri mdgomareobis gamo, investorebs praqtikulad  yvela saSualeba eZleodaT, 
rom garemos dacvis moTxovnebze Tvali daexuWaT, ramac Zalian mZime Sedegebi gamoiwvia. 
dResdReobiT sazogadoebac mixvda da mTavrobaSic aris mzaoba, rom am mimarTulebiT  
muSaoba gaZlierdes. yovelwliurad ixveweba kanoni da axal investorebsa Tu sawarmoebs 
Zalian mkacrad mouwevT TavianT saqmianobaSi yvela im normebis gatareba, rac garemos 
dacvis saministros mier nebarTvis gacemis pirobebSi iqneba moTxovnili.

- sad gamoikveTa am kuTxiT yvelaze mZime viTareba? 

zaza xuciSvili: mogexsenebaT, rom wyali da haeri aris mTavari is sivrce, romelic war-
moebis dros binZurdeba. am sakiTxisadmi  midgoma absoluturad unda Seicvalos. mogex-
senebaT, rom haeri pirdapir xvdeba Cvens sxeulSi. xolo rac Seexeba wyals, aucilebeli 
ar aris dabinZurebuli wylis daleva. xSir SemTxvevaSi is gamoiyeneba sarwyavad da piru-
tyvis wyurvilis mosaklavad, rac, bunebrivia, zians ayenebs rogorc cxovels, aseve Cvenc. 
mas Semdeg,  rac „evro-5“-is standartis sawvavze gadavediT, haerSi mavne nivTierebebis  Sem-
cveloba SedarebiT Semcirebulia. 2018 wlis 1 ianvridan teqnikuri daTvaliereba isev  
aucilebeli xdeba da es niSnuli kidev ufro daiklebs. ra Tqma unda, erT-erTi mTavari 
komponenti manqanis katalizatori da is sistema iqneba, romelic haers maqsimalurad 
icavs mavne gamonabolqvisgan. 

- ra viTarebaa ukanono TevzWerisa da brakonierobis TvalsazrisiT  da ra aRmkveTi 
RonisZiebebi tardeba am mimarTulebiT?

zaza xuciSvili: me vnaxe kadrebi, romlebmac gamaogna: rogor misdevs curviT egeri kar-
gad SeiaraRebul, teqnikurad aRWurvil brakonierebs. mogexsenebaT, rom ukanono Tevz- 
Wera Zalian didi da Semosavliani industriaa, sakmaod kargad arian aRWurvilebi. ra 
Tqma unda, Tu garemos dacvis zedamxedvelobis samsaxurs Sesabamisi teqnika da saSualeba 
ar eqneba, gauWirdebaT brakonierebTan brZola. 
 aseve Zalian mniSvnelovania, rom garemos dacviTi zedamxedvelobis sistemaSi Ta-
namSromlebi  motivirebulebi iyvnen. TiToeuli dakaveba, rasakvirvelia, konfliqtia. 

interviu 
zaza xuciSvilTan
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iq mSvidobianad araferi xdeba. realurad, raRac TvalsazrisiT gmiruli Tavganwir-
va uwevT egerebsa da zedamxedvelobis samsaxuris TanamSromlebs, radgan xSirad Sei-
araRebul adamianebTan uwevT urTierToba. amitom maTi saqmianobac Sesabamisad unda 
iyos dafasebuli. sxvaTa Soris, „mwvane alternativis“ erT-erTma xelmZRvanelma, irak-
li maWaraSvilma, Zalian saintereso winadadeba daayena, romelsac komitetma mxari dau-
Wira. konkretulad: samsaxurebrivi movaleobis dros gardacvalebis SemTxvevaSi maTac 
iseTive pativi miegebaT, rogorc es xdeba policielebisa da samxedroebis SemTxvevaSi. 

- ra roli aqvs am procesSi saxelmwifosa da medias? ra aris is minimumi, ra kuTxiTac 
unda xdebodes sazogadoebis informireba?

zaza xuciSvili: saxelmwifo valdebulia, rom informaciis gavrceleba daiwyos 
saskolo programebidan. aris aseTi sagani, magram ufro Zireulad unda iqnas Seswavli-
li kanonmdeblobasTan mimarTebiT ra rogor muSaobs. medias rac Seexeba, swored mas-
mediam unda izrunos  cnobierebis amaRlebaze, Tundac kanonmdeblobis gacnobaze. mer-
wmuneT, rom bevri adamiani xSirad ar aris informirebuli, raze SeiZleba nadiroba, 
ra aris „wiTel nusxaSi„, rogoria nadirobis meTodebi, romelia brakonieruli da 
romeli „ daSvebuli. amitom esec mniSvnelovania. samwuxarod, es ZviradRirebuli siam-
ovnebaa.
mediam unda gaacnos rogorc kanonmdebloba, aseve imuSaos saerTod bunebis mimarT ada-
mianis siyvarulis gaRvivebaze. Sida turizmma didi tempebiT iwyo zrda, rac Zalian mniS-
vnelovania. qarTvelebma daiwyes saqarTvelos daTvaliereba. ara marto istoriuli 
Zeglebis, aramed erovnuli parkebisac. am mimarTulebiT waxmareba, ra Tqma unda, mniS-
vnelovani iqneba. 

- dRes yvela msurveli, romelic iaraRs yidulobs, avtomaturad monadiris statuss 
iRebs. rogor fiqrobT, ra regulaciebi unda arsebobdes da rogor unda miewodos 
damwyeb  monadireebs  garkveuli sabaziso informacia?

zaza xuciSvili: Cemi azriT, Tuki zrdasruli adamiani gadis elementarul swavlebas 
imisaTvis, rom saWesTan dajdes da iaros, monadirem, romelic gadawyvets nadirobas,   
swavlebis mokle kursi unda gaiaros:  usafrTxoebis, iaraRTan mopyrobis da a.S. mi-
maCnia, rom saqarTveloSi unda Seiqmnas Zalian bevri klubi. unda arsebobdes raRacis 
mixedviT gaerTianebuli klubebi. iqneba es regioni, ZaRli, Tu romelime frinvelze 
nadiroba. bevrs ar moswons amis xseneba, ma-
gram komunistebis dros saWiro iyo ori 
monadiris rekomendacia. aqac igive unda 
iyos daSvebuli. dasturi imisa, rom ada-
mians gavlili aqvs raRac etapebi. ase aris 
msoflios TiTqmis yvela qveyanaSi. germani-
aSi an CexeTSi  rom aiRo Tofi da waxvide 
sanadirod, aseTi ram warmoudgenelia.

- ra azris arian am sakiTxze TviTon monad-
ireebi?

zaza xuciSvili:  monadireebs miaCniaT, rom 
es gaurTulebT maT cxovrebas. aseve fiqro-
ben, rom nadiroba xdeba Zviri siamovneba. 
diax, nadiroba msoflios yvela qveyanaSi 
Zviri siamovnebaa, radgan rac  cotaa, is yovelTvis Zviria. xuTi aTasi kurdReli asi 
aTasma monadirem rogor unda gaiyos, Tu ara fasis regulaciiT? amaze pasuxi arc me 
maqvs da arc aravis. ratom Sen da ara sxvam? amitom aris dawesebuli fasi. me ver vetyvi 
adamians, romelsac fuli ara aqvs, rogor unda iswavlos samTo-saTxilamuro sporti, 
an rogor unda iseirnos iaxtiT. yvelaferi es garkveuli Tanxa Rirs da nadirobasac 
aqvs Tavisi fasi.
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- rogor fiqrobT, garkveuli staJis mqone monadireebmac unda gaiaron gamocda, Tu mx-
olod damwyebebma?

zaza xuciSvili: Zveli monadireebisTvis, romlebsac garkveuli staJi aqvT nadirobi-
sa, albaT uxerxuli iqneba amisi moTxovna. garkveul organizaciebSi vinc iyvnen gawevri-
anebulebi,  maT albaT avtomaturad mieniWebaT statusi.

- Tqven, rogorc monadires, darwmunebuli var,  araerTi saintereso istoria gadagxde-
niaT. romeli iyo yvelaze mZafri SegrZneba, rac nadirobis dros gamogicdiaT?

zaza xuciSvili: saerTod, rac ufro didia nadiri, adrenalinic ufro metia. xSir-
ad Rorze vnadirob xolme. misi gamosvlis dros marTla raRac gansakuTrebuli emo-
cia aqvs adamians. yvela nadirobis dros instruqtaJs vatarebT. maSin Rorze nadirobis 
didi gamocdileba ar mqonda. gavige, rom rodesac kolti gamodis, pirveli modis nez-
vi, Semdeg modis taxi da mohyveba burvakoba. moxda ise, rom  Cvens nomrebSi erTi patara 
kolti gamovida da Cvenma erT-erTma megobarma patara burvaki moinadira. gamovitaneT 
es burvaki, manqanaze davtvirTeT. uceb Cvens nomrebTan movida ori azerbaijaneli mwyem-
si. bevri iCxubes erTmaneTSi, ar vici, ra hqondaT gasayofi, ena ar mesmoda. mokled, yve-
laferi moxda ise, rom iq Rori aRar unda gamosuliyo. uceb wamebSi atyda yefa da isev 
davubrundi Cems nomers. videqi Walidan moSorebiT 30 metrSi. Rors erTi eSmakoba sCve-
via, Tu icis, rom WalaSi elodebian, an Tu vinme gainZra, garbis da wreze gamodis. mok-
led, gamovida pirveli Rori, davakvirdi da mivxvdi, rom nezvi iyo. mohyva ukan 
iseTi uSvelebeli Rori, arc manamde da arc imis Semdeg aRar minaxavs. daaxloebiT 20-
22 metrSi iyo. amoviRe mizanSi, vesrole da davarda. albaT gamoucdelobiT momivida, 
rom sakontrolo aRar vesrole. sanam me vzeimobdi, rom amxela Rori movinadire, es 
davardnili taxi uceb wamoxta da gaiqca. am dros moxda meore kuriozic. Cems megobars, 
didi Secdoma mouvida. Tofze dauyenes kalimatori da gausinjavad wamoiRo sana-
dirod. am Cemma dagdebulma da mere gaqceulma Rorma zustad aT metrSi Caurbina. Tvi-
Ton kalimatorSi iyureboda da umiznebda Zveli meTodiT, rogorc icoda. xuTjer es-
rola da ver daagdo, arada Zalian kargad isvris. rogorc mere gavarkvieT, lula caSi 
qonda miSverili. sayveduric vuTxariT, Seumowmebeli TofiT rom wamovida. 

- ra adgili uWiravs axla Tqvens cxovrebaSi musikas? ukana planze xom ar gadaiwia? 

zaza xuciSvili: politikas Zalian bevri dro miaqvs. dawyebuli kiTxviT, radgan, iseT 
mniSvnelovan kanonebze, romlebic Semodis, gamoricxulia zepirad gadawyvetilebis 
miReba. amavdroulad var maJoritari. ubanSi aris uamravi saqme. mosaxleobasTan Sex-
vedrebi, Semdeg gadamowmeba, ra keTdeba da a.S. amas emateba parlamentSi muSaobac, or 
komitetSi var, delegaciebi, Sexvedrebi. magram miuxedavad amisa, musikisTvis dros mainc 
vpoulob. Hard Rock kafeSi vukrav.

Interview with Zaza Khutsishvili
The First Deputy Chairman of Environmental Protection and Natural Resources Committee of Parliament 
of Georgia, discusses various problems of environment protection; different solutions of problems like Illegal 
fishing, poaching, littering and other important issues. He talks about the shared responsibilities of state and 
media, public engagement and improvement of hunting culture in general. As an experienced hunter himself, 
Mr. Khutsishvili shares some very interesting thoughts and experiences of his own.
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 iSviaT gamocemaTa ganyofilebaSi dacul unikalur gamocemaTa Soris inaxeba sxvadasxva saxis masalebi, 

romlebic Seexeba sabunebismetyvelo dargebs, florasa da faunas. SevarCieT Cvens ganyofilebaSi daculi sxva-

dasxva epoqaSi gamocemuli 3 wigni da gTavazobT maT mokle mimoxilvas. gansakuTrebiT mniSvnelovania maT Soris 

inkunabula. 

 cnobilia, rom meTeqvsmete saukuneSi medicina ZiriTadad samkurnalo mcenareebs da mkurnalobis sxva, 

naklebad sando xerxebs mimarTavda.

 Hortus Sanitatis enciklopediuri xasiaTis wigni samkurnalo mcenareebis Sesaxeb – daibeWda guten-

bergis mowafis, peter Seferis stambaSi maincSi 1485 wels. wignis ilustraciebi gravior erhard roivixs ekuT-

vnis. gazafxulsa da zafxulSi moyvavile mcenareebi feradi melniT, naturalisturadaa gamosaxuli. grafikis 

xarisxi im droisTvisac uCveulo iyo. 

 ramdenime specialistis (wignis redaqtori braidenbaxi, eqimi da Semdgeneli iohan fon qaubi, ilustra-

tori da grafikosi erhard roivixi, mestambe peter Seferi) erToblivi da SeTanxmebuli Sromis wyalobiT wigni 

gaxda yvelaze gavleniani wyaro mogviano periodis botanikosebiTvis. am wignis 60 mde gadamuSavebuli varianti 

gamoica, maT Soris 13 inkunabula.  

 eqimisa da botanikosis petro andrea gregirio matiolis naSromi Senensis, medici compendium– 

1571 wels daibeWda veneciaSi da avtoris yvelaze mniSvnelovan gamocemadaa miCneuli. wigni Tavdapirvelad ital-

iurad daiwera, laTinur enaze ki 1571 wels iTargmna, naSromi warmoadgens pirveli saukunis berZeni eqimis di-

oskoridosis nawarmoebis komentarebs, eqimma matiolim Seiswavla dioskoridosis mier aRwerili mcenareebi, 

daurTo maT ilustraciebi da axali cnobebiT Seavso da gaamdidra berZeni eqimis naSromi. matioli Tavisi drois 

gamoCenili botanikosi iyo, misi saxeli ewoda yvavilovan mcenare Matthiola-s. popularoba mis wigns imanac 

SesZina, rom matioli, rogorc samefo ojaxis mkurnali eqimi, garkveuli xelSeuxeblobiT sargeblobda da ikv-

levda Sxamiani mcenareebis zemoqmedebas adamianebze, kerZod, patimrebze. 

 a. a. kalinovskis wigni –parizis gamofenisTvis 1900 wels SezRuduli tiraJiT, sul 80 calad gamoica. 

erT-erTi uiSviaTesi gamocemaa. wignSi mocemulia kavkasiis floris mokle mimoxilva da dabeWdilia 

mravali foto, sadac ruseTis saimperatoro ojaxisa da karis warCinebuli pirebi arian ga-

mosaxuli. aRiarebulia profesiul wreebSi da dRemde aqtualobas ar kargavs 

nadirobis sakiTxebSi. 

saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis 

iSviaT gamocemaTa ganyofileba



National Library 
In the section of rare editions, among many unique publications, we can find a variety of special materials related to natural 
sciences, flora and fauna. We have selected 3 publications preserved in our section, published in various epochs and would 
like to present them to you for a brief overview.
„Hortus Sanitatis“ – Encyclopedia of medicinal plants - was printed in 1485, in the printing house of  Gutenberg’s pupil - 
Peter Schafer. 
A work of Petri Andrea Gregirio, the doctor and botanist: “The Senensis, medici compendium,” published in Venice in 1571, 
was named as the most important edition of the author.
A. A. Kalinovsky’s book “Okhoti Kavkaza” (Hunts of Caucasus), was published for the Paris exhibition in 1900, with a very 
limited  quantity of 80. One of the rarest editions.
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	 qarTul	 eTno-kulturul	 tradiciebSi	
Semonaxulia	ekologiuri	codnis	didi	
maragi.	xalxuri	ekologiis	mecnierul	
Seswavlas	xangZlivi	istoria	ara	aqvs,	
kvlevebi	 am	 mimarTulebiT	meoce	 sauku-
nis	 dasawyisidan	 iRebs	 saTaves.	 am	
droisTvis	 ukve	 Zlieraa	 darRveuli	
ekosistemebi,	 aqedan	 gamomdinare,	 saW-
iro	xdeba	ekologiuri	mimarTulebiT	
kvlevebis	gaaqtiureba.
	 dRes	 kacobriobis	 winaSe	 mrava-
li	 problema	dgas,	 maT	 Soris	 umwvave-
sia	ekologiuri	problemebi.	amitomac	
Zalze	 mniSvnelovania	 tradiciul	 yo-
faSi	 asaxuli	 xalxuri	 gamocdilebis	
gaTvaliswineba.	 xalxuri	 ekologiuri	
codna	saukuneebs	moiTvlis	da	igi	ada-
mianis	garemomcvel	bunebaze	uSualo	da-
kvirvebis	Sedegia.
	 xalxur	 ekologiur	 gamocdile-
bas	 eyrdnoba	 meurneobis	 mTeli	 rigi	
sistemebisa.	dadgenilia,	rom	rac	ufro	

mravalferovania	 xalxis	 gansaxlebis	
areali,	misi	eTnikuri	teritoria,	miT	
ufro	didi	codnaa	dagrovili.
	 saqarTvelos	 tradiciul	 yofa-
Si	 axali	 sacxovreblis	 agebis	 dros	
iTvaliswinebdnen	 yvela	 ekologiur	
faqtors.	niSnebi,	romlebiTac	adgend-
nen	samosaxlos	adgilis	vargisianobas	
iyo	Semdegi:	sasmeli,	sameurneo,	samkur-
nalo	 wylebis	 arseboba,	 haeris	 cirku-
lacia,	 qarebis	 mimarTuleba,	 naleqebis	
raodenoba	da	xasiaTi,	mze	da	Crdili,	
niaRvris,	zvavis,	mewyris	saSiSroeba;	sa-
mosaxlosTan	 misasvlelebi	 Tavdacvis	
TvalsazrisiT,	 saxlis	 teritoriuli	
mimarTeba	 sameurneo	 daniSnulebis	 mi-
webTan	 –	 saxnavTan,	 saTibTan,	 baR-bos-
tanTan,	 venaxTan,	 saZovarTan,	 tyesTan,	
da,	 agreTve,	wyalsa	da	gzasTan;	saxlis	
orientacia;	 xedi.	 gaTvaliswinebuli	
iyo	 sxvadasxva	 sarewaos	 ganviTarebis	
SesaZlebloba:	meTevzeoba,	mefutkreo-

xalxuri ekologia
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ba,	 monadireoba,	 xe–tyisa	 da	 sasargeb-
lo	wiaRiseulis	gadamuSaveba.
	 xalxuri	 ekologiuri	 codnis	
Sedegia	 umdidresi	 da	 mravalfero-
vani	 qarTuli	 samiwaTmoqmedo	 kultu-
ra,	 romelic	 diferencirebulad	 upa-
suxebda	 mocemuli	 garemos	 specifikur	
bunebriv-sameurneo	 pirobebs,	 saqarT-
velos	 geografiuli	 garemos	 mraval-
ferovnebasa	da	kontrastebs.
	 saqarTveloSi,	 tradiciulad,	
miwaTmoqmedeba	 mravaldargiani	 iyo,	

zonaluri	 xasiaTis	 (dablobis,	 baris,	
mTisZiris,	mTis	da	maRalmTiani	zoni-
sa).	 samiwaTmoqmedo	 kulturebic	 si-
maRlis	 mixedviT	 iyo	 gavrcelebuli.	
mravalferovani	da	garemo	pirobebTan	
Sexamebuli	 iyo	 sameurneo	 inventaric.	
saqarTvelos	 tradiciul	 yofaSi	 ar-
sebuli	sameurneo	iaraRi	adgilobriv	
bunebriv-sameurneo	pirobebTan	–	 konk-
retul	 TaviseburebebTan,	 sameurneo	
zonalobebTan		iyo		misadagebuli.
	 xalxuri	 ekologiuri	 codna	
ikiTxeba	 toponimebSic.	 qarTul	 to-
ponimiaSi	 xSirad	 meordeba	 ori	 to-
ponimi	 mzvare	 da	 Crdili,	 sxvadasxva	

dialeqturi	 variaciebiT.	 cxadia,	 erTi	
mzian,	 naTel	 adgils	 aRniSnavs,	 meo-
re	 ki	 – Crdilians.	 xalxuri	 gamoc-
dilebiT,	 meurneobaSi	 gamosayeneblad	
saukeTesod	 miiCnevdnen	 mzian	 adgilas	
gazrdil		balaxs.
	 garemo	 pirobebis	 didi	 codna	
ikveTeba	mevenaxeoba–meRvineobis	Tval-
sazrisiTac.	 	 cnobilia,	 samarne	 adgi-
lis	SerCeva	uamrav	gare	faqtorze	iyo	
damokidebuli:	 dasavleT	 saqarTve-
loSi,	 sadac	 niadagi	 teniania,	 marans	
SedarebiT	 mSral,	 wylisgan	 moSore-
bul	 adgilas	 aSenebdnen,	 ,,SubliT“	 aR-
mosavleTiT	 – mzis	 amosvlis	 mxares,	
radgan,	 xalxis	 dakvirvebiT,	 rodesac	
mze	amodis,	mas	Zala	ara	aqvs,	Rvinos	ve-
rafers	 avnebs,	 ’’Semotrialebuli“	 mze	
ki	marTlac	Zlieria,	magram	marans	ver	
moxvdeba,	mas	xeebi	uCrdilebs.	aRmosav-
leT	 saqarTveloSi	 ki	 marnis	 asagebad	
qviSnars	 irCevdnen,	 radgan	 qviSnari	
sinestes	inaxavda	da	Rvinoc	sigrileSi	
ukeT	inaxeboda.	marans		aqac	aRmosavle-
TiT	an	nagebobaTa	Soris	aSenebdnen.
	 dRes,	 faqtobrivad,	 qreba	 tradi-
ciuli	 qarTuli	 sameurneo–kulturuli	
gamocdileba,	 meurneobis	 tradiciuli	
dargebi,	sameurneo	qcevis	normebi,	Sromi-
Ti	 Cvevebi.	 ikargeba	 mravalsaukunovani	
ekologiuri	 codna	 –	 adamianisa	da	 gare-
momcveli	bunebis	mSvidobiani,	harmoniuli	
urTierTqmedebis	 xalxuri	 tradiciebi.	
aqedan	gamomdinare,	Zalze	mniSvnelovania	
gagrZeldes	 xalxuri	 ekologiis	 kvleva	
Semdgomi	mniSvnelovani	daskvnebis	
gasakeTeblad.

mirian	xositaSvili

Mirian Khositashvili, an ethnologist, reviews vast material on 
ecological knowledge preserved in Georgian ethno-cultur-
al traditions. People’s ecological knowledge counts centuries 
and is the result of direct observation of nature that surround-
ed humans. Prior to constructing a new place of residence, 
people considered many different issues, such as: local 
sources of water for agricultural use or drinking, healing; air 
circulation, wind directions; quantity of precipitations and 
their character, sun and shade; the dangers of torrents, 
valanches and landslide, the reach to the residency by means 
of self-defense, a territorial direction of the house towards
arable lands, hay meadows, vineyards, pastures, forests, 
water and roads. House orientation; the view,  possibili-
ties for the development of various types of trading, fish-
eries, beekeeping, hunting, timber and mineral sources.
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	 კახეთი	ჩვენი	ქვეყნის	ერთ-ერთი	ულამაზესი	კუთხეა,	რომელიც	მდინარეების	ივრისა	და	ალაზნის	
აუზებს	 მოიცავს	 და	 ადმინისტრაციულად	 როგორც	 კახეთს,	 ასევე	 ისტორიულ	 კუთხეს	 –	 თუშეთს	
აერთიანებს.
	 აქ	 ერთმანეთის	 გვერდიგვერდაა	 კავკასიონის	 მთავარი	 ქედის	 თოვლიანი	 მთები	 3300-მ-ის	 და	
4500მ-ის	 მწვერვალებითა	და	 უღელტეხილებით,	 ბარაქიანი	 ვაკეებით,	 ველ-მინდვრებითა	და,	 რაოდენ	
საოცარიც		უნდა	იყოს,		ნახევარუდაბნოებით.	საოცრად	ლამაზია	კახეთის	კავკასიონი!	ეს	აუცილებლად	
უნდა	ნახოთ!
	 კახეთის	 რეგიონს	 ჩრდილოეთიდან	 რუსეთის	 ფედერაცია	 ესაზღვრება,	 აღმოსავლეთიდან	 და	
სამხრეთიდან	–	აზერბაიჯანი.		მისი	ფართობი	12,2	ათასი	კმ²-ია,	რაც	საქართველოს	ტერიტორიის	17,5%-
ს	 შეადგენს;	 მოსახლეობა	 407,2	 ათასი	 კაცია	 და	 წარმოადგენს	 ქვეყნის	 მოსახლეობის	 8,3%-ს.	 კახეთი	 8	
ადმინისტრაციული	ერთეულისგან	შედგება.	მათი	უმეტესობა	(ახმეტის,	თელავის,	ყვარლის,	გურჯაანის,	
ლაგოდეხის)	შიდა	კახეთში	მდებარეობს,	საგარეჯოს	რაიონი	და	გურჯაანის	რაიონის	ნაწილი	გარე	კახეთს	
მიეკუთვნება.		სიღნაღისა	და	დედოფლისწყაროს	რაიონები	კახეთის	ცალკე	კუთხეს	-	ქიზიყს	შეადგენს.	
კახეთის	 ნაწილი	 იყო	დღეს	 აზერბაიჯანის	 ტერიტორიაზე	 მდებარე	 ზაქათალის,	 ბელაქანისა	 და	 კახის	
რაიონები,	რომლებიც	ლაგოდეხთან	ერთად	ისტორიულ	ჰერეთს	(საინგილოს)	წარმოადგენენ.
	 კახეთში	 წარმოდგენილია	 ჰავისა	 და	 ლანდშაფტის	 ნაირსახეობა,	 აქ	 გვხვდება	 როგორც	
სუბტროპიკული,	 ისე	 სტეპური	 ბუნება.	 საშუალო	ტემპერატურა	ზამთარში	 +1.4°	 C,	 ხოლო	ზაფხულში	
+23,…+25°C-ია.	 ასევე,	 რეგიონის	 მასშტაბით	 გვხვდება	 ნახევრადუდაბნო,	 სუბალპური	 მცენარეული	
საფარიც	კი.	ყველაზე	დაბალი	ადგილი	ელდარის	ვაკეა	90-150	მ.	ზღ.	დ.,	ხოლო	უმაღლესი	–	თებულოს	
მთა	–	4493	მ.	თუშეთის	საშუალო	სიმაღლე	–	1880	მ-ა
	 აუცილებლად	აღსანიშნვია	რომ	2014	წელს	თუშეთის	სოფელ	ბოჭორმას	მიენიჭა		ევროპის	ყველაზე	
მაღალი	დასახლებული	სოფლის	სტატუსი,	ის	ზღვის	დონიდან	2345	მეტრზე	მდებარეობს.
კახეთი	ისტორიულ-კულტურული	ძეგლების	სიმრავლითაც	გამორჩეულია.	მათ	შორისაა	საქართველში	
სიდიდით	მეორე	 ალავერდის	მონასტერი	 (მე-11	საუკუნე);	 იყალთოს	მონასტერი	 	და	შუა	საუკუნეების	
აკადემია	 (მე-11	 საუკუნე);	 დავით	 გარეჯის	 კლდეში	 ნაკვეთი	 სამონასტრო	 კომპლექსი	 (მე-6	 საუკუნე);	
ნინოწმინდა,	ბოდბე,	ხორნაბუჯის	ციხე,	უჯარმა,	სიღნაღი,	გურჯაანის	ყველაწმინდა,	ახალი	და	ძვ	შუამთა,	
გრემი,	ნეკრესი	...	

kaxeTi

saqarTvelos turizmis 

erovnuli administracia



	 როგორც	 ვიცით,	 კახეთი	 მევენახეობისა	 და	 მეღვინეობის	 ერთ-ერთი	 უძველესი	 კერაა,	
გავრცელებულია	მეხილეობაც.			მთა	გამორჩეულია		მეცხოველეობის,	კერძოდ,	მეცხვარეობის		ტრადიციით.	
ცნობილია	კახური	ჩურჩხელა,	რომელსაც	„ქართული	სნიკერსი“	დაერქვა.		უგემრიელესი,	ბამბის	ძაფზე	
ასხმულ	 ნიგოზი,	 რომელიც	 თათარაშია	 ამოვლებული.	 კარგი	 ჩურჩხელა	 	 გაზაფხულამდე	 ძლებს.	
საუკუნეების	 განმავლობაში	 ქართველ	 მოლაშქრეთა	 ერთ-ერთი	 მთავარი	 	 ენერგეტიკული	 საკვები		
ჩურჩხელა	იყო.	
	 ვინც	 კახეთში	 ერთხელ	 მაინც	 ყოფილა,	 მისთვის	 ეს	 მხარე	 მუდამ	 კარგ	 ღვინოსა	 და	 გულღია	
მასპინძლობასთან	 ასოცირდება,	 რადგან	 კახეთი	 მევენახეობა-მეღვინეობით	 განთქმული	 მხარეა.	 აქ	
მრავალი	ჯიშის	ვაზი	ხარობს	და,	შესაბამისად,	მრავალფეროვანი	მაღალხარისხიანი	ღვინოებიც	მზადდება.



	 ქალაქი	 თელავი:	 ის	 ყველაზე	 დიდი	 ქალაქია	
კახეთში,	დაახლოებით	30	000	მცხოვრებით.	თელავი	
ახ.	 წ.	 დასაწყისიდანაა	 ცნობილი.	 იგი	 X-XI	 და	 VII-
VIII	საუკუნეებში	კახეთის	სამეფოს	დედაქალაქი	იყო.	
ქალაქი	 ცნობილია	 გამორჩეული	 არქიტექტურითა	
და		უმშვენიერესი	ხედებით.	თელავში	მოხვედრისას	
გირჩევდით	 აუცილებლად	 	 გენახათ	 ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული	 	 მუზეუმი,	 ერეკლეს	 მოედანი,		
ჩოლოყაშვილის	 ქუჩა,	 	 ბატონის	 ციხე,	 	 ნადიკვარის	
პარკი	და,	რაღა	თქმა	უნდა,	900	წლოვანი	უზარმაზარი	
ჭადრის	 ხე,	 რომელიც	 ქალაქის	 ღირსშესანიშნაობად	
იქცა	თავისი	გარეგნობისა	და	ასაკის	გამო.

Telavi

	 ციხე-ქალაქი	 სიღნაღი:	 	 სიღნაღი	 	 ყველაზე	
გამორჩეულია	 საქართველოს	 იმ	 ქალაქებს	 შორის,	
სადაც	ქალაქი	ჯერ	კიდევ	პირვანდელ	ნანგრევებზე	
დგას.	 	 ეს	ციხე-ქალაქი	თანამედროვე	 სახით	XVIII	
ს-ის	 II	 ნახევარში,	 	 მეფე	ერეკლე	 II-ის	დროს,	1772	
წელს	დაარსდა.	მას	თითქმის	40	ჰექტარი	ფართობი	
უკავია,	 ხოლო	 გალავნის	 სიგრძე	 2,5	 კმ-ია.	 	 ციხეს	
23	კოშკი	და	5	შესასვლელი	აქვს.		თითოეულ	კოშკს	
საკუთარი	სახელი	ჰქონდა.
	 ციხის	 შიდა	 ქალაქი	 გამორჩეულია	
მოკირწყლული	 შეფენილი	 ქუჩებითა	 და		
აგურით	 ნაშენები	 ორ	 ან	 სამსართულიანი	
სახლებით.	 სახლები	 ერთმანეთზეა	 მიდგმული	
და	არა	აქვს	შიდა	ეზოები.	ყველა	სახლის	პირველი	
სართული	 	 განკუთვნილი	 იყო	 მაღაზიებისა	
და	 სახელოსნოებისათვის.	 	 ეს	 ქალაქი	 მუდამ	
განთქმული	 იყო	 ტრადიციული	 რეწვით,	
როგორიცაა:	 ტყავის	 დამუშავება,	 ხეზე	 ჭრა,	
ხალიჩების	ქსოვა,	 	კერამიკის	წარმოება,	ღებვა	 	და	
სხვა	მრავალი.		
		 განახლებული	 სიღნაღი	 დიდი	
პოპულარობით	სარგებლობს	ტურისტებში.

siRnaRi

	 კახეთის		ცალკე	ტერიტორიული	ერთეულის	დაარსებას	ქართული	საისტორიო	ტრადიცია	ქართველთა	
ეთნარქის	 ქართლოსის	ერთ-ერთ	ძეს	 კახოსს	მიაწერს.	 მისი	მიწა-წყალი	იყო	კავკასიონსა	და	კახეთის	მთას	
შორის,	არაგვიდან	ტყეტბამდე.	კახეთის	შენებაში	კახოსს	მისი	ძმა	კუხოსი	ეხმარებოდა,	რომლის	კუთვნილი	
ტერიტორიაც	 არაგვიდან	 ჰერეთამდე	 მიწებს	 მოიცავდა.	 კახეთის	ცენტრი	 ახ.წ.	 III-IV	 სს_ის	 მიჯნამდე	ბერ-
ჩელეთი	 (ჟალეთი)	 იყო.	 ამ	დროისთვის	 მეფე	 ასფაგურმა	 ააშენა	 ქ.	 უჯარმა,	 ხოლო	 მეფე	 მირიანმა	 IV	 ს-ის	
დამდეგს	იგი	კახეთ-კუხეთის	ცენტრად	აქცია.	XI	ს-ში	მხარის	დედაქალაქად		თელავი	იქცა.

istoria



	 აღნიშვნის	ღირსია	კახეთის	სამკურნალო	კურორტებიც:		არხილოსკალო,		ყვარელი,	ახტალა,	უჯარმა.	
	 არხილოსკალო	 დედოფლისწყაროს	 რაიონშია	 და	 კლიმატური	 ტიპის	 კურორტია.	 კურორტზე	
მიიღებიან	ნევროლოგიური	პროფილის	პაციენტები.	
	 ახტალა	გურჯაანის	რაიონშია	–	ტალახით	სამკურნალო	კურორტი.	ახტალის	ტალახი	არაორგანული	
წარმოშობისაა.	კურორტზე	მკურნალობის	ჩვენებებია	მოზრდილთათვის	საყრდენ-მამოძრავებელი	აპარატის,	
პერიფერიული	 ნერვული	 სისტემისა	 და	 გინეკოლოგიური	 დაავადებები;	 ბავშვთათვის	 ცერებრალური	
დამბლისა	და	პოლიომიელიტის	ნარჩენი	მოვლენების	დროს.	
	 უჯარმა	საგარეჯოს	რაიონია	და	ბალნეო-კლიმატური	ტიპის	კურორტია.	აქ	გამოვლენილია	თერმული	
მინერალური	წყლები	მრავალი	ბიოლოგიურად	აქტიური	მიკროკომპონენტით.	მინერალურ	წყლებს	იყენებენ	
სააბაზანო	 პროცედურების	 სახით,	 საყრდენ-მამოძრავებელი	 სისტემის,	 კარდიოლოგიური,	 ნერვული	 და	
გინეკოლოგიური	პროფილის	დაავადებათა	სამკურნალოდ.		
	 ყვარლის	 კურორტი	 	 –	 რაიონული	 ცენტრიდან	 8	 კმ-ზე,	 ორი	 სახის	 მინერალური	 წყალი	 საყრდენ-
მამოძრავებელი	 სისტემის,	 პერიფერიული	 ნერვული	 სისტემის,	 კანის	 დაავადებებისა	 და	 ნივთიერებათა	
ცვლის	მოშლის	შემთხვევაში	გამოიყენება.
	 რაც	შეეხება	სიმწვანესა	და	დაცულ	ტერიტორიებს,	კახეთი	უდავოდ	გამორჩეულია	ბუნებით.	რეგიონში		
ექვსი	დაცული	ტერიტორიაა	 –	 ბაწარა,	 ბაბანეული,	 მარიამჯვრი,	 აქედან	 ცალკე	 გამოსაყოფი	 	 ვაშლოვანის	
დაცული	 ტერიტორიები,	 თუშეთისა	 და	 ლაგოდეხის	 ეროვნული	 პარკები.	 თითოეული	 მათგანი	 ბუნების	
მოყვარულთ	 საოცარ	 ლანდშაფტს,	 ბუნებას,	 ბუნების	 ძეგლებსა	 და	 სხვადასხვა	 ტურისტულ	 აქტივობას	
სთავაზობს.

კახეთის	რეგიონის	3	ძირითად	განვითარებულ	ქალაქში	ფუნქციონირებს	ტურიზმის	საინფორმაციო	
ცენტრები,	რომლებიც	მუშაობენ	ყოველ	დღე	10:00-18:00	საათამდე.	

	 	 	 1.		თელავი	-	ერეკლე	II	ქუჩა		N9.			ტელ:	+995	350	275317
	 	 	 2.	სიღნაღი	-	კოსტავას	ქუჩა	N10.		ტელ:+995	355	232414
	 	 	 3.	ყვარელი	-	რუსთაველის	ქუჩა	8.		ტელ:	+995	352	221340	

	 ღვინის	 ტურიზმი	 -	 ქვეყანაში	 ტურიზმის	 ეს	 სახეობა	 ფართოდ	 არის	 	 გავრცელებული.	 ამ	
მიმართულებით	 აქტიურად	 მუშაობენ	 სხვადასხვა	 	 სახელმწიფო	 თუ	 კერძო	 უწყებები.	 მათ	 შორის	
საქართველოს	 ტურიზმის	 ეროვნულმა	 ადმინისტრაციამ	 ტურიზმის	 ამ	 მიმართულების	 	 განვითარების	
მიზნით	 	 შექმნა	 პროექტი	 „ღვინის	 გზა“.	 პროექტის	 ფარგლებში	 მოახდინა	 საქართველოს	 მასშტაბით	
არსებული	 ღვინის	 საოჯახო	 მარნებისა	 და	 საწარმოების	 იდენტიფიცირება	 და	 მათი	 გარკვეული		
კრიტერიუმის	 მიხედვით	შეფასება:	 გამართული	ინფრასტრუქტურა,	 მომსახურების	 ხარისხი.	 ერთ-ერთი	
აუცილებელი	 პირობა	 იყო	 ღვინის	 წარმოება,	 ასევე	 საჭირო	 მასპინძლობისა	და	 ღვინის	 სერვისებისთვის	
შესაბამისი	ინვენტარი	 (ღვინის	ჭურჭელი);	 ადმინისტრაციის	მხრიდან	თითოეულ	ობიექტს	ცენტრალურ			
და	 მისასვლელ	 გზაზე	 	 დაუყენდა	 მიმართულების	 მანიშნებლები	 და	 მარნების	 სახელობითი	 დაფები;	
მომზადდა	 სარეკლამო-საინფორმაციო	 მასალები:	ღვინის	რუკა	და	 გზამკვლევი.	 საოჯახო	 მარნებისთვის	
პერიოდულად		ტარდება	ტრენინგები	სხვადასხვა	თემაზე,	როგორიცაა:	ქართული	ღვინის	ისტორია,	ღვინის	
დაგემოვნების	ხელოვნება,	ფინანსები/ბუღალტერია,	საბაზისო	უცხო	ენა;	შეიქმნა	ერთიანი	ინტერაქტიული	
ბაზა	ადმინისტრაციის	ძირითად		საიტზე		ინფორმაციის		ხელმისაწვდომობის	მიზნით.
	 საქართველოში	 ფიქსირდება	 კულტურული	 ვაზის	 500-ზე	 მეტი	 ქართული	 ჯიში,	 ასეთი	
მრავალფეროვნება	კიდევ	ერთხელ	მიანიშნებს	იმ	ფაქტზე,	რომ	საქართველოში	კულტურული	მევენახეობა	
ათასწლეულებს	 ითვლის.	 საქართველოს	 8000	 წლიანი	 მეღვინეობის	 ტრადიციული	 მემკვიდრეობა	 აქვს,	
რაც	 მრავალჯერადი	 არქეოლოგიური	 გათხრებისა	 და	 ისტორიული	 ფაქტებით	 არის	 დამტკიცებული.	
თანამედროვე	მსოფლიომ	საქართველო	ღვინის	სამშობლოდ	აღიარა.
	 კახური	 სამზარეულო	 -	 აქაური	 კერძები	 ბარაქიანი,	 მარტივი	 და	 უბრალოა.	 ხორცის	 დიდრონი	
ნაჭრები,	სუფრაზე	გამოტანილი	ყველის	მთლიანი	თავები	და	წვნიანები	–	უზარმაზარ	ჯამებში.	თუმცა,	აქ	
როგორც	ამბობენ	ღორის	მწვადის	შეწვასა	და	ხაშლამის	(მოხარშული	საქონლის	ხორცი)	მომზადებას	დიდი	
ცოდნა	სჭირდება.	ამ	ყველაფერზე	კი	დედას	პურის	მიტანებას	კახელები	აუცილებლად	მიიჩნევენ.

Kakheti	is	one	of	the	most	beautiful	region	of	our	country,	which	encompasses	the	basins	of	Iori	and	Alazani	and	includes	a	
historic	area	–	Tusheti,	as	a	part	of	Kakheti	administration.		
A	varied	climate	and	landscape	is	present	in	Kakheti,	here	we	meet	different	types	of	nature,	from	subtropics	to	veld-like.	
Average	temperature	in	winter	is	+14	°C,	while	in	summer	it	goes	up	to	23/25	°C.	Kakhetian	nature	is	very	diverse;	throughout	
the	region,	you	will	see	semi-desert,	evergreen	forests	and	even	subalpine	vegetation.	The	lowest	place	is	Eldari	plain,	90-150	
meters	above	the	sea	level,	and	the	highest	point	is	Tebulo	mountain	(„Tebulosmta“)	–	4493	meters.	Average	height	of	Tusheti	
is	1880	meters.
We	definitely	need	to	mention,	that	in	2014,	“Botchorma”	–	a	village	in	Tusheti,	was	announced	as	a	highest	populated	village	
in	Europe,	it	is	located	at	2345	meters	above	the	sea.	As	it	is	known,	Kakheti	is	one	of	the	oldest	hearths	of	vine-growing	and	
winemaking.	Fruit	growing	is	very	common	as	well.	In	the	mountains,	cattle	breeding	is	more	common,	particularly	sheep	
farming.	



	 უკვე	მეორე	წელია,	რაც	გარემოს	დაცვისა	
და	ბუნებრივი	რესურსების	სამინისტრომ	დაიწყო	
პროექტი,	 რომელმაც	 სასიამოვნოდ	 გააკვირვა	
მონადირეთა	 საზოგადოება.	 კერძოდ,	 მის	 ერთ-
ერთი	 სტრუქტურული	 ერთეულში	 -	 სსიპ			
„ეროვნული	სატყეო	სანერგე	მეურნეობაში“		2016	
წელს	 მოხდა	 რეორგანიზაცია,	 რის	 შედეგადაც	
ჩამოყალიბდა	 „ეროვნული	 საშენი	 მეურნეობა,“	
ხოლო	 დებულებიდან	 გამომდინარე	 თუ	
ვიმსჯელებთ	–	საქართველოს	ფლორისა	და	ფაუნის	
იშვიათი,	 ასევე	 მოწყვლადი	 და	 მოთხოვნადი	
სახეობების	 მოსაშენებელი	 მეურნეობა.	
დებულებიდან	 ირკვევა,	 რომ	 მეურნეობა,	
გარდა	 „საქართველოს	 წითელ	 ნუსხაში“	
შემავალი	 მოწყვლადი	 და	 იშვიათი	 სახეობების	
მცენარეებისა,	 როგორებიცაა:	 კოლხური	 ბზა,	
უხრავი,	 უთხოვარი,	 პონტოს,	 ჰართვისისა	 და	
ჭოროხის	 მუხები,	 იბერიული	 ნეკერჩხალი	 	 და	
სხვა	მრავალი,	გეგმავს	გაამრავლოს	სამონადირეო	
საქმიანობისთვის	 საინტერესო	 სახეობები,	
კერძოდ,	 კოლხური	 ხოხობი,	 კაკაბი,	 გნოლი,	
დურაჯი,	 გარეული	 იხვი	 (ევრაზიული),	 ხოლო	
უფრო	 შორ	 მომავალში	 აპირებს	 შეისწავლოს	
ისეთი	 სახეობების	 გამრავლების	 შესაძლებლობა,	
როგორებიცაა	 კავკასიური	 როჭო	 და	 გავაზი	
შევარდნისებრთა	 ოჯახიდან,	 რომლის	 ბოლო	
წყვილის	 ბუდობა	 საქართველოში	 გასული	
საუკუნის	80-იან	წლებშია	დაფიქსირებული.
	 2016	 წლის	დასასრულს	 უკვე	 მიღებული	
იყო	 პირველი	 შედეგი	 –	 საინკუბატორო	
მეურნეობამ	 32	 წყვილი	 კაკბიდან	 მიიღო	 410	
ერთეული	 კაკაბი,	 ხოლო	 სუფთა	 სისხლის	
კოლხური	 ხოხბის	 სამი	 ოჯახიდან,	 რომლებიც	
მეურნეობას	 „ვაშლოვანის	 მეგობართა	
საზოგადოებამ“	 და	 „ჭიაურის	 სამონადირეო	
მეურნეობამ“	 	 მიაწოდეს	 -	 47	 ერთეული	
კოლხური	 ხოხობი.	 როგორც	 მეურნეობის	
ხელმძღვანელებთან	 საუბრებში	 გაირკვა,	 ჩვენი	
კოლხური	 ხოხბის	 პოპულაციას	 აქვს	 დიდი	
პრობლემა:	 გასული	 საუკუნის	 90-იანების	

განუკითხაობის	 დროს	 დaაუფიქრებლად	
შემოყვანილი	 მანჯურიული	 (თეთრყელიანი)	
ხოხბის	 ბუნებაში	 გაშვებამ	 	 წარმოშვა	 ჰიბრიდი,	
რომელიც	 შეიძლება	 გადაგვარებით	 დაემუქროს	
ენდემურ	 პოპულაციას,	 მით	 უფრო,	 რომ	
პოპულაციის	არეალი,	ბრაკონიერობის	გამო,	ისედაც	
ძლიერაა	 შემცირებული.	 ის	 აღარ	 გვხვდება	 მთელ	
რიგ	ტრადიციულ	ადგილებში.
	 დღეისათვის	 მეურნეობა	 აწარმოებს	
მოლაპარაკებას	 აზერბაიჯანელ	 კოლეგებთან	
დურაჯის	 (Frankolyn	 frankolyn)	 წყვილების	
შემოყვანაზე.	 უკვე	 იქნა	 მიღებული	 ხონთქრის	
ქათმის,	 იგივე	 პორფირიონის	 20	 ერთეული,	
რომლებიც	სულ	6-7	ათეული	წლის	უკან	მრავლად	
იყო	ქვეყნის	დედაქალაქიდან	არც	ისე	შორს,	კუმისისა	
და	 ჯანდარის	 ტბების	 ლერწმიან	 სანაპიროებსა	 და	
მიმდებარე	მდინარეების	ლელქაშებში.	
	 მიმდინარეობს	 მოლაპარაკება	 ბულგარეთის	
გარემოსა	და	სოფლის	მეურნეობის	სამინისტროსთან	
გნოლის	 კავკასიისათვის	 დამახასიათებელი	
ქვესახეობის	 	 Perdix	 perdix	 canescens	 რამდენიმე	
ათასი	ერთეული	კვერცხის	მიღებაზე.
	 დაბოლოს,	 რაც	 ალბათ	 ყველაზე	 უფრო	
საინტერესოა,	 აღნიშნული	 საქმიანობისთვის	
მეურნეობისთვის	 ბიუჯეტიდან	 თანხები	 არ	
გამოყოფილა.	 ყველაფრის	 შეძენა	 და	 წარმოება	
ხდება	იმ	ეკონომიკური	შემოსავლებიდან,	რომელიც	
მეურნეობას	 აქვს	 ნერგების	 რეალიზაციიდან	 თუ	
გარემოზე	 მიყენებული	 ზიანების	 კომპენსაციიდან.	
ბოლო	სამი	თვის	განმავლობაში	მეურნეობამ	შეიძინა	
ახალი	ინკუბატორი	40	000	კვერცხზე,	ააშენა	ახალი	
სენდვიჩური	 ნაგებობა	 წიწილების	 გასაზრდელად	
ერთდროულად	5	000	ერთეულზე	და	ახალი	1000მ²	
ვოლიერი	სადედე	გუნდებისთვის.	
	 ვუსურვოთ	 ეროვნულ	 საშენ	 მეურნეობას	
ზრდა	და	გაფართოება!

რეპორტაჟი	მოამზადა	დავით	კაკაჩიამ
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National Nursery
Apart from Georgia’s Red listed vulnerable and rare plants, such as Buxus colchica, Ostrya, Eastern conifer, Pontine, 
Hartvisian and Tchorokhian Oaks and many more, National Nursery of the Ministry of Environment and Natural 
Resources Protection of Georgia plans to breed the species interesting for hunting, namely: Colkhian pheasant, Rock 
partridge, Grey partridge, Black francolin and Eurasian wild duck. 
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გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის „მწვანე 
ალტერნატივის“ თავჯმდომარე მანანა ქოჩლაძე გვესაუბრება 
გარემოს დაცვის პოლიტიკისა და ველურ   ბუნებასთან 
დაკავშირებული საკითხების შესახებ;  მათ შორის ერთ-ერთ 
ყველაზე მწვავე პრობლემაზე - ჰიდროენერგეტიკასა და 
ენერგოუსაფრთხოებაზე. ქალბატონი მანანა დეტალურად 
განმარტავს, თუ რა ზიანი შეიძლება მიადგეს ბუნებას 
ჰიდროელექტროსადგურების შეუსაბამო ადგილებში 
მშენებლობით და რა ზომები შეიძლება იქნას მიღებული ამ 
პრობლემის გადასაჭრელად.

 - პირველ რიგში მინდა ყველაზე მწვავე 
საკითხით, ენერგოუსაფრთხოების პრობლემით 
დავიწყოთ. ხშირად მიუთითებენ ველური 
ბუნებისა და    ენერგოუსაფრთხოების კავშირზე 
და ამ  უკანასკნელის მეტად პრიორიტეტულობაზე.  
თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ გვაძლევს  
თანამედროვე ტექნოლოგიები იმის საშუალებას, 
რომ ეს პრობლემა ველური ბუნების 
მსხვერპლშეწირვის ხარჯზე არ მოვაგვაროთ? 
 
 მანანა ქოჩლაძე: „მწვანე ალტერნატივის“ 
თითქმის ყველა პროექტში, რა კამპანიასაც  უნდა 
ვაწარმოებდეთ, უდიდესი ადგილი სწორედ 
ველური ბუნების დაცვის საკითხს უჭირავს. 
განსაკუთრებით ეს ეხება იმ „Greenfield” პროექტებს, 
რომლის ფარგლებშიც შესაბამისი ღონისძიებები 
ტარდება საქართველოს ისეთ რეგიონებში, სადაც 
აქამდე ასეთი დიდი  ინფრასტრუქტურული  
პროექტები არ განხორციელებულა. ძირითადი 
პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით, ეს არის 
ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისება, 
რაც  ბუნების დაცვის თითქმის ყველა კანონის 
უგულებელყოფით ხდება. 
 საქართველოში ამ ეტაპზე მიდის ორი 
ტიპის ჰიდრორესურსის განვითარება. პირველი ეს 
არის დერივაციული ჰესების მშენებლობა; ასეთია, 
მაგალითად, ფარავანი, დარიალი და თითქმის 
ყველა პატარა ჰესი, ასევე,  სულ ახალი ჰესები, 
რომელთა მშენებლობაც კახეთშია დაგეგმილი. აქ 
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფოს 
ისეთი მეთოდოლოგია აქვს აღებული, რომელიც 
არ ეფუძნება მსოფლიოში აღიარებულ არცერთ, 
მათ შორის არც იმ მეთოდოლოგიას, რომელიც 
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა სპეციალურად 
ჩვენთვის შეიმუშავა. ეს გულისხმობს იმას, რომ, 
დერივაციული ჰესის მშენებლობისას, პროექტის 
განმახორციელებელი კომპანიისა და გარემოს 
დაცვის სამინისტროსთვის აბსოლუტურად 
მისაღებია ის ფაქტი, რომ საშუალო მოდინების 
კალაპოტში წყლის მხოლოდ 10%-ს ტოვებენ.   ეს 
ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს და პირდაპირ 

კავშირშია არა მხოლოდ მდინარის ეკოსისტემის 
ძირეულ ცვლილებასთან, არამედ მის ნაპირებთან. 
აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ  წყლის რეჟიმების 
ძირითადი კვლევები   80-იანი წლებით თარიღდება,  
შესაბამისად, თანამედროვე რეჟიმებზე არანაირი 
წარმოდგენა არა აქვთ. ფარავანი ამისი ნათელი 
მაგალითია. კი,  ბატონო, დატოვეს წლიური 10%, 
მაგრამ ზაფხულში, პრაქტიკულად, წყალი არ 
არის. იქ, სადაც მდინარე პერიოდულად შეიძლება 
დაშრეს, ჩავთვალოთ, რომ ის სისტემა სრულიად 
შეიცვლება. ამავდროულად, კარგად ვიცით, რომ 
ფარავანი მეთევზეებისთვის იყო ერთ-ერთი 
ყველაზე საინტერესო  მდინარე. 
 სხვა მხრივ რომ შევხედოთ, მიჩნეულია 
რომ ასეთი ტიპის ჰესები ნაკლებ ზემოქმედებას 
ახდენს გარემოზე, ვიდრე – რეზერვუარები, 
განსაკუთრებით თუ ჰესი შენდება ხელუხლებელ 
ტერიტორიებზე. ამის კარგი მაგალითია 
შუახევის  რაიონი:  დიდი რაოდენობით ხე 
იჩეხება – ენდემური, რელიქტური და „წითელ 
წიგნში“ შეტანილი. გარდა ამისა,  ცხოველებზე 
ზემოქმედებასაც  არავინ  სწავლობს. 
 მეორე ძირითადი პრობლემა შემდეგში 
მდგომარეობს: მოგეხსენებათ, რომ ევროპაში 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისთვის, გარდა 
ეროვნული პარკებისა, არის ე.წ. „Nature 2000”-
ის ქსელი, რომელიც ცდილობს ეს ეროვნული 
პარკები ერთმანეთთან დააკავშიროს. ევროკავშირის 
ფარგლებს გარეთ  „ზურმუხტოვანი ქსელის“ 
პროექტი ხორციელდება, რომელიც თავიდან ძალიან 
წარმატებით დაიწყო, მაგრამ რაღაც ეტაპზე შეჩერდა. 
ამის მიზეზი გახდა ის, რომ სადაც  „ზურმუხტოვანი 
ქსელის“ უმეტესობაა  დაგეგმილი, სწორედ იქ 
უნდა ენერგეტიკის სამინისტროს ჰესის აშენება. 
ზუსტად ეს მოხდა ნესკრა ჰესის შემთხვევაშიც.  
2016  წლის  დასაწყისში, ენერგეტიკის სამინისტროს 
მოთხოვნით, ტერიტორიები, რომლებიც წინასწარ  
განისაზღვრა „ზურმუხტოვან ქსელში“ შესატანად 
და  უკვე წარდგენილი იყო ბერნის კონვენციისთვის, 
ისე ამოიღეს ქსელიდან, რომ წესიერად არც კი 
დაასაბუთეს. არადა, ეს ველური ბუნების ძალიან 
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მნიშვნელოვანი ადგილია.  ბერნის კონვენციაში 
უკვე შევიტანეთ სარჩელი და, იმედი გვაქვს, რომ 
სექტემბერში დაიწყება მისი განხილვა.  ასევე 
ვითხოვთ მათი მისიის ადგილზე  ჩამოსვლას და 
საკითხის ძირეულად  შესწავლას. 

 - ერთია, რომ ხელისუფლების მიმართ 
კონკრეტული პოზიცია გვაქვს და ვცდილობთ 
არგუმენტირებულები ვიყოთ, მაგრამ რამდენად 
შედეგიანია სხვადასხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ჩართვა საქმეში და თუ გქონიათ 
კონკრეტული  შემთხვევები?

 მანანა ქოჩლაძე:  არცთუ ისე შედეგიანია, 
იმიტომ რომ პრაქტიკულად არასოდეს გვყოლია  
კერძო ინვესტორი, რომლის უკანაც სახელმწიფო 
არ დგას. თავისუფალი ბაზრის პრინციპი, როდესაც 
ინვესტორი მიჰყვება თავისუფალ კანონმდებლობას, 
არასოდეს მუშაობდა. ზოგადადაც თუ ავიღებთ 
საერთაშორისო ინსტიტუტებს, ყოველთვის 
ისე ხდება, რომ  პირველ რიგში დგას ქვეყნის 
კანონმდებლობა და მათ აქვთ რაღაც დამატებითი  
პოლიტიკური ხედვები ამ საკითხებზე. ჩვენთან 
კი საქართველოს კანონმდებლობა ხშირად არ 

შეესაბამება იმ სტანდარტებს. ისევ ნესკრა ჰესის 
მაგალითს მოვიყვან: 2015 წელს გარემოს დაცვის 
სამინისტრომ  ჰესის მშენებლობაზე გარემოს 
დაცვითი და ეკოლოგიური ექსპერტიზის ნებართვა 
გასცა,  თუმცა იყო მათ მიერვე დაქირავებული 
საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა, რომ ამაზე 
ნებართვის გაცემა არ შეიძლებოდა. ამის შემდეგ 

კომპანიამ მიმართა „EBRD“, „IDB“, „EIB“ და „IIB“-ს, 
რომლებმაც მოითხოვეს დამატებითი კვლევები. 
ეს დამატებითი კვლევები გაგრძელდა სადღაც 
წელიწად-ნახევარს  და  წარმოდგენილი იყო 2017 
წლის მარტში. 
    მაგრამ აქ თავი იჩინა ერთმა მომენტმა: ეს  
პროექტები სახელმწიფოსია  და იგი  საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტს აიძულებს,  რომ ასეთი 
პროექტი გაკეთდეს. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა 
გარემოს ზემოქმედების შეფასებები იდეალურია, 
ერთი პრობლემა მაინც რჩება: დავუშვათ,  გარემოს 
ზემოქმედების შეფასების ხარისხმა  აიწია, მაგრამ 
შემდეგ, განხორციელების მომენტში, უცნობია, ვინ 
იღებს ამის მონიტორინგზე პასუხისმგებლობას. 
ამ ეტაპზე ეს ყველაფერი გაკეთებულია მათი 
პოლიტიკის სტანდარტებით: წელიწადში 
ერთხელ ჩამოვა მისია და შეაფასებს, როგორ არის 
შესრულებული. მაგრამ საკითხავია, სახელმწიფო 
რას და რითი შეაფასებს, რა ადამიანური რესურსი 
აქვს ამისთვის? გარემოს ზემოქმედების შეფასების 
დეპარტამენტში ნებართვების გამცემიცა 
და  გაცემული ნებართვების შემმოწმებელიც 
რეალურად მაქსიმუმ 15 ადამიანია. გარდა 
ამისა, არ არსებობს შესაბამისი რეგულაციები. 

კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ 
თვითონ სახელმწიფო არ განიხილავს ამ დაცულ 
ტერიტორიებს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან 
ფასეულობას. ამას ადასტურებს  ის ფაქტი, რომ 
ძალიან ხშირად შენდება ჰიდროელექტროსადგურები 
დაცული ტერიტორიების  ბუფერულ ზონაში, რაც ასევე 
დაუშვებელია. ლაგოდეხის მაგალითი ალბათ ყველაზე 
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თვალსაჩინოა. გამოდის, არასწორი წარმოდგენა გვაქვს 
დაცულ ტერიტორიაზე. ფაქტია, რომ გადაწყვეტილების 
მიმღებებს არა აქვთ გაცნობიერებული  ველური ბუნების 
ღირებულება თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით 
და აქ მხოლოდ ნადირობაზე არ ვლაპარაკობ. ბუფერული 
ზონები ცნობილია, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა 
წარმოებისა და იქ რაიმეს აშენება კატეგორიულად  
დაუშვებელია. 
     საქართველოს მასშტაბით ერთ ან ორ 
ჰესზე რომ იყოს საუბარი, შეიძლება ყურადღებაც 
არ გამემახვილებინა ამ საკითხზე. მაგრამ 
მთავრობას 114 ჰიდროელექტროსადგურის 
აშენება აქვს გადაწყვეტილი. აქედან მარტო  35 
აშენდება სვანეთში. რაჭაშიც ბევრია დაგეგმლი. 
საბოლოოდ,  შეიძლება მივიღოთ განვითარება 
განვითარებისთვის და არა ბუნებისთვის. 
 
 - როგორია თქვენი პოზიცია : ყველანაირი 
ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებით, თუ 
მხოლოდ დიდ ჰესებს  და  მცირე ჰესები დასაშვებია? 

 მანანა ქოჩლაძე:   ჩვენ შევიმუშავეთ 
კრიტერიუმები, რომლებიც  სხვადასხვა ქვეყნიდან 
აღებულ მეთოდოლოგიებზე დავაფუძნეთ. 
დიდი ჰესების მშენებლობა საქართველოში 
ძალიან პრობლემატურია, განსაკუთრებით – 
მთიან რეგიონებში. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს 
უარყოფითად ზემოქმედებს მოსახლეობასა და 
ხელუხლებელ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება 
დაგეგმილ ძალიან ბევრ საშუალო და მცირე 
ჰიდროელექტროსადგურს:  პირველი კრიტერიუმი 
არის ძალიან მარტივი – ქვეყანას უნდა ჰქონდეს 

ენერგეტიკული განვითარების გეგმა. უნდა 
განისაზღვროს, სინამდვილეში, რამდენი 
ჰიდროელექტრო სადგური გვჭირდება, რადგან  
ენერგეტიკა, განსხვავებით ელექტროენერგეტიკისგან,  
უფრო ფართო ცნებაა. 
     სხვადასხვა ქვეყანამ  ნელ-ნელა დაიწყო  
შეთანხმება, რომ ეს არ არის განვითარების 
გზა. ურუგვაიმ და პერუმ საერთოდ უარი 
თქვეს ჰიდროენერგეტიკის განვითარებაზე. 
ჰიდროელექტრო სადგურების დაშლა დაიწყო 
ამერიკიდან, დაახლოებით 115 დაშალეს. 
საინტერესო ის არის, რომ ამერიკამ ჰიდროელექტრო 
სადგურების დაფინანსების თვალსაზრისით  
ძალიან მკაცრი პოზიცია  დაიჭირა  და  ეს  მათი  
გამოცდილებიდან  წამოსული  გადაწყვეტილებაა. 
     ჰიდროელექტრო სადგურები უნდა 
შენდებოდეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს რაღაც სქემაში 
მოქცეული. ენერგეტიკის განვითარების სქემასთან 
ერთად, უნდა ხდებოდეს გარემოზე ზემოქმედების 
სტრატეგიული შეფასება, რომელიც გვეტყვის, 
სად შეიძლება ისე აშენდეს, რომ ძალიან დიდი 
ზემოქმედება არ გამოიწვიოს. მომზადებული 
უნდა იყოს მდინარეთა სამენეჯმენტო გეგმები. 
შვეიცარიასა და ავსტრიაში მიღებულია, რომ იღებენ 
მდინარის აუზს, ახდენენ იდენტიფიცირებას, თუ  
სად შეიძლება ჰესი ისე აშენდეს, რომ გარემოს 
ყველაზე ნაკლები ზიანი მიადგეს,  თან ისე აქვთ 
დარეგულირებული, რომ ერთ მდინარეზე ხუთი-
ექვსი ჰიდროელექტრო სადგურის შენებაზე  
საერთოდ ლაპარაკი არ არის.  გადმოვიტანოთ იმ 
პრინციპებით, რითაც ისინი აშენებენ. 
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 - თუ გვსურს განვითარებული ქვეყნების 
რელსებზე გადავიდეთ, ანალოგიურად უნდა 
გავიზიაროთ მათი ტექნოლოგიები.  რა ხდება 
საქართველოში  ამ თვალსაზრისით? როგორ  
ვერგებით  თანამედროვე ტექნოლოგიებს?  

 მანანა ქოჩლაძე:   საქართველოში ახალი 
ტექნოლოგიები ძალიან ნელა შემოდის. იმიტომ 
არა, რომ ეს ტექნოლოგიები ძვირია, ყველაზე 
დიდი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს 
გააზრებული, სინამდვილეში რა გვიჯდება ეს 
ყველაფერი; ისევე, როგორც ვერ ვხვდებით, 
მომავალში რა დაგვიჯდება ეკოსისტემის მოსპობა,  
ასევე ვერ ვსახავთ გრძელვადიან პერსპექტივებს. 
     ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, 
რაც საქართველოში დგას,  არის  ის, რომ არა 
გვაქვს დიდი ინდუსტრია; შესაბამისად, ეს დიდი 
ოდენობის ელექტროენერგია ან გვჭირდება, ან – 
არა. ამასობაში კი ვაწყდებით პრობლემას –  როგორ 
უნდა შეგვინახოს  ველურმა ბუნებამ მომავალში?  
ამაზე წარმოდგენა არა გვაქვს. ეჭვი მეპარება, რომ 
მხოლოდ ტურიზმი გადაგვარჩენს.  

 - დღეს ადგილობრივ მოსახლეობაში 
საკმაოდ ხშირად ჩნდება პროტესტი, მაგრამ, 
სამწუხაროდ,   რას აპროტესტებენ,  უმეტესად არ 
იციან, ნაკლებად ინფორმირებულები არიან. ხომ  არ  
ჯობია, რომ საზოგადოების განათლებისთვის მეტი 
დრო და რესურსი დავხარჯოთ, რომ მოსალოდნელ 
შედეგებსა  და საფრთხეებზე ნათელი წარმოდგენა 
შეექმნათ? 

 მანანა ქოჩლაძე:   განათლება  ძალიან 
ცუდ მდგომარეობაშია, როგორც საშუალო, ისე 

 “Just when U.S. has removed 115 dams for hydro-electric power stations, 
our government has plans to build 114 of them. “
Manana Kochladze,  chairman of “Green Alternative” –NGO for environmental protection, speaks about the issues 
related to wild nature and environment protection policy; the most urgent problems are related to hydroelectric pow-
er stations and energy security issues. Ms. Kochladze defines in detail how damaging can dams be to nature, if built 
on irrelevant locations; she also suggests various solutions to solve this problem.

უმაღლესი. განსაკუთრებით ეს ეხება ეკონომისტებს. 
მთელს მსოფლიოში ეკონომისტებმა უკვე დაიწყეს 
გარეგანი ხარჯების შეტანა პროდუქტის ხარჯში. 
ჩვენთან ეს ჯერ კიდევ მიუღწეველი ფუფუნებაა. 
მეორე მომენტი ის არის, რომ ჩვენ არ ვიცით,  რა 
გვინდა ამ ერთი ბეწო საქართველოსგან. გვგონია, 
რომ აუცილებლად ექსტენსიური განვითარება 
უნდა მოვახდინოთ. არადა, ჩვენი ბუნება გვაძლევს 
იმის საშუალებას, რომ ძალიან ბევრი ლოკალური, 
ადგილზე მიმართული და სხვადასხვა ტიპის 
ეკონომიკები შევქმნათ, რომელიც არა მხოლოდ 
საინტერესოა, მდგრადობაც უფრო მეტი აქვს. 
     ბოლო დროს ისეთი განცდა მაქვს, რომ 
საზოგადოებამ განათლებით მთავრობას გაუსწრო. 
ართანას და ლოპოტას შემთხვევაში ძალიან კარგად 
გამოჩნდა, რომ მოსახლეობას მთავრობაზე უკეთ 
აქვს გაცნობიერებული, რას იძლევა მდინარის 
ხეობა ეკოსისტემური სერვისების სახით. ართანას 
შემთხვევაში ბიოლოგიური ვენახები მოჰყავთ და 
მოსახლეობა დადგა  საფრთხის წინაშე:  წყალი რომც 
არ შეუმცირდეთ, მიკროკლიმატი აუცილებლად 
შეიცვლება და მათ ჩადებულ ინსვესტიციას 
სერიოზული ზიანი მიადგება.  იგივე შემიძლია 
ვთქვა სვანეთზე. პირველ რიგში ეს არის მასობრივი 
შიშის პრობლემა, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილმა 
დაიწყო გააზრება რა რასთან არის დაკავშირებული. 
სვანეთში  ბევრად უფრო გამოხატულია, იმიტომ 
რომ ენგურმა საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება 
შესძინათ. თუმცა ეს არის მოსახლეობის 20-
30%, რომელიც შედარებით ინფორმირებულია. 
ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება 
მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 
  

ესაუბრა ნინა ჩაკვეტაძე
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saqarTvelos samonadireo turizmis 
potencialis kvleva

	 saqarTvelos	 turizmis	 erovnuli	
administraciis	 dakveTiT	 2014	 wels	 saqa-
rTvelos	 monadireTa	da	 meTevzeTa	fed-
eraciis	 mier	 SemuSavebuli	 iqna	 dokumenti	
„saqarTvelos	 samonadireo	 turizmis	 po-
tencialis	 kvleva“.	 mis	 SemuSavebaSi	 monaw-
ileobdnen	 rogorc	 adgilobrivi,	 ise	
ucxoeli	 mecnierebi,	 garemos	 damcvele-
bi,	 nadirobaTmcodneebi	 da	 turizmis	
eqspertebi.	
	 iqidan	 gamomdinare,	rom	dokumenti	
sakmaod	sqeltaniania	da	 misi	 srulad	 gac-
noba	Cveni	Jurnalis	furclebidan	SeuZle-
belia,	 	 periodulad	 SemogTavazebT	 aR-
niSnuli	kvlevis	zogierT	Sedegs.
	 Segnebulad	 viwyebT	 dokumentis	 gac-
nobas		bolodan,	rac	miuTiTebs	im	mizeze-
bze,	Tu	ratom	unda	ganvaviTaroT	samonad-
ireo	turizmi	da	ra	Sedegebis	momtania	igi	
qveynisTvis.	msgavs	dokumentebs	aucileblad	
unda	axldes	ama	Tu	im	dargis	ganviTarebis	
Sedegad	warmoqmnili	risk-faqtorebis	Se-
faseba,	rac	 SesaZleblobas	 mogvcems	 avici-
loT	 an	 SevasustoT	SesaZlo	safrTxeebis	
Sedegi.

samonadireo	turizmis	ganviTarebis	
Zlieri	da	susti	mxareebi

	 nebismieri	 dargis	 reformireba-
sa	 da	 ganviTarebas	 mohyveba	 garemoebebis	
cvlileba,	 rasac,	 situaciis	 gaumjobesebas-
Tan	 erTad,	 axlavs	 axali	 problemebi	 da	
garkveuli	 risk–faqtorebis	 win	 wamoweva.	
bunebrivia,	 samonadireo	 turizmis	 gan-
viTarebac	 moicavs	 mis	 Zlier	 da	 sust	 mxa-
reebs.	
	 Cveni	 naSromis	 ZiriTadi	 nawili	
swored	rom	 Zlier	 mxares,	 anu	 samonadi-

reo	 turizmis	 socialur-ekonomikur	 da	
garemos	dacviT	 mniSvnelobas	 eZRvneba.	 is	
ekonomikuri	 sargebeli,	 romlis	 gener-
irebac	 turizmis	 am	 konkretuli	 mimar-
TulebiT	 aris	 SesaZlebeli,	 Tanabrad	
nawildeba	 rogorc	 saqarTvelos	 yvela	
regionze,	 maT	Soris	 yvelaze	 miuval	ter-
itoriebze,	 aseve	 yvela	 socialur	 fenaze.	
monadiris	 mier	 gaweuli	 xarjidan	 ekono-
mikur	 sargebels	 Rebuloben	 rogorc	
samonadireo	 meurneobebi	 da	 turistuli	
kompaniebi,	aseve	gamyoli	(egeri),	taqsider-
misti	 (trofeis	 damamzadebeli),	 cxenebis	
gamqiravebeli,				sxvadasxva	produqtebis	da-
mamzadeblebi,	magaliTad,	yvelis	amomyvani	
bebo,	puris	mcxobeli	da	mravali	adgilo-
brivi	 mosaxle,	 romelic	 ama	 Tu	 im	 for-
miT	monawileobs	 	 stumris	maspinZlobaSi.	
yovelive	 es	 pirdapir	 gavlenas	 axdens	 im	
konkretuli	mxaris	socialuri	mdgomare-
obis	 gaumjobesebaze	 da	 ara	 marto	 mTiani	
regionebis	 daclis	 problemas	 agvarebs,	
aramed	 ukve	 wasuli	 mosaxleobis	 ukan	dab-
runebis	 socialur–ekonomikur	 niadags	
amzadebs.
	 magaliTisTvis	 aviRoT	 raWis	 re-
gioni.	 ukanaskneli	 monacemebiT	 onis	
raioni	 evropaSi	 yvelaze	daclili	raio-
nia	da	am	tempebiT	gagrZelebis	SemTxvevaSi,	
sul	 raRac	 20–25	 weliwadSi,	 igi	 absolu-
turad	dausaxlebeli	gaxdeba.	misi	adgilm-
debareobidan	 da	 Sesabamisi	 klimaturi	
pirobebidan	gamomdinare,	soflis	meurne-
obis	ganviTareba	SezRudulia	da	mTel	rig	
SemTxvevebSi	 ekonomikuri	 TvalsazrisiT	
maRal	riskebTan	aris	dakavSirebuli.	bune-
brivia,	rom	turizmis	ganviTareba,	maT	So-
ris	 aqtiuri	turizmis	xelSewyoba	mTavari	
prioritetia.	 xolo	 samonadireo	 tur-
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izmis	areali	swored	rom	naklebad	dasax-
lebuli	 veluri	 bunebaa.	 mxare,	 romelic	
yovelTvis	 mdidari	 iyo	 iseTi	 sanadiro	
obieqtebiT,	rogoricaa	jixvi,	arCvi,	daTvi,	
roWo	da	sxva,	dReisaTvis	mxolod	„wiTe-
li	 nusxis“	 nadir–frinvelis	 arealia	da,	
ra	Tqma	unda,	mglebis	saTareSo,	radgan	ma-
Tze	monadirec	cotaRa	darCa.	aqedan	gamom-
dinare,	nadir–frinvelis	aRwarmoebis	da	
bunebriv	arealSi	gamravlebis	xelSewyobis	
pirobebSi,	Sesabamisi	kadrebis	momzadebis	
da	elementaruli	infrastruqturis	Seqmnis	
Sedegad	es	regioni	aucileblad	gamococx-
ldeba	da	gaxdeba	mimzidveli	rogorc	viz-
itorebisTvis,	 aseve	 adgilobrivebisTvi-
sac.
	 samonadireo	 meurneoba,	 rogorc	
wesi,	 ar	 aris	 SeRobili,	 rac	 aRwarmoe-
biT	 da	 bunebriv	 garemoSi	 gamravlebis	 xe-
lSewyobiT	momravlebul	nadir-frinvels	
ar	 zRudavs	 mxolod	 meurneobis	 terito-
riiT.	Sesabamisi	farTobis	maqsimaluri	sim-
Widrovis	miRwevis	Semdgom	igi	Tavisufal	
teritoriebs	eZebs	da	gamravlebis	process	
mezobel	 teritoriebzec	 agrZelebs.	 Sede-
gi	 martivia,	 miuxedavad	 imisa,	 rom	 samona-
direo	 meurneobis	 ZiriTad	 saqmianobasa	
da	 mizans	 warmoadgens	 nadir–frinvelis	
amoReba,	 sworad	 warmarTuli	 saqmianobis	
SemTxvevaSi	igi	Tavad	aris	maTi	gammravle-
beli.	 im	 faqtis	 miuxedavad,	 rom	 konkre-	
tul	teritoriaze	 nadirobam	imata,	faunis	
warmomadgenlebi	 mainc	 ufro	 metni	 arian,	
vidre	 am	 kuTxeSi	 meurneobis	 ganviTarebam-
de	iyvnen.
	 samonadireo	turizmis	ganviTarebis	

Zlieri	 mxaris	 ganxilvisas	 aucileblad	
unda	 SevexoT	 sanadiro	 sezons,	 romelic	
ZiriTadad	mTeli	Semodgoma	da	zamTari	
grZeldeba.	 aWaris	 regionSi	 infrastruq-
turis	 SeqmnisaTvis	 ganxorcielebuli	 in-
vesticiebi	weliwadSi	3–4	Tvis	imedze	arian	
da	uamindobis	SemTxvevaSi	zogjer	es	vadac	
unaxevrdebaT.	rogorc	 mogaxseneT,	 sanad-
iro	 sezoni	 swored	 	 maSin	 iwyeba,	 roca	
sazRvao	 turizmi	 dasasruls	 uaxlovdeba,	
xolo	 sastumroebisa	 da	 restornebis	 me-
patroneebi,	rogorc	wesi,	momavali	zafxu-
lis	molodinSi	arian.	Tumca	aWaris	mTiani	
regionebi	raWaze	nakleb	nadir-frinvels	
ar	iTvlis,	ra	Tqma	unda,	jixvis	gamoklebiT.	
xolo	raWisgan	gansxvavebiT,	igi	mdidaria		
gadamfren	 frinvelTa	 mravalferovnebi-
Ta	da	raodenobiTac.	aseve	unda	aRiniSnos,	
rom	uZvelesi	sanadiro	tradiciebis	mqone		
yazbegis	regionSi	kurort	gudauris	turi-
suli	sezoni	mxolod	Tovlis	mosvla-ar-
mosvlazea	damokidebuli	da	samonadireo	
turizmi	 ugulvelyofilia.	 igive	 SeiZleba	
iTqvas	bakuriansa	da	mestiazec.
	 cnobili	faqtia,	rom	 nadiroba	 Zvi-
radRirebuli	 siamovnebaa,	 rac,	 pirvel	
rigSi,	 misi	organizatorebis	 mier	gaweul	
did	xarjebTan	aris	dakavSirebuli.	rode-
sac	monadires	uangariSdeba	satrofeo	na-
dirobis	 safasuri,	 mis	 ZiriTad	 nawils	
ganapirobebs	 sanadiro	 obieqtze	 wlebis	
ganmavlobaSi	 gaweuli	 xarji.	 Sedegad	
saxelmwifo	 ormag	 sargebels	 naxulobs,	
radgan	 	 samonadireo	 meurneoba	 gaweuli	
didi	 	 xarjebisTvis	 wlebis	 ganmavlobaSi	
ibegreboda	sxvadasxva	gadasaxadiT,	xolo	
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nadirobis	 Semdeg	 igi	 kvlav	 ibegreba	 mo-
sakrebliT,	 saSemosavlo	 da	 mogebis	 ga-
dasaxadebiT.	aqve	unda	vTqvaT,	rom	aRniSnu-
li	saqmianobiT	dakavebuli	piris	qveyanaSi	
ganxorcielebuli	 arapirdapiri	 xarjebic	
gacilebiT	 aRemateba	 sxva	 turistebis	 mier	
gaweul	analogiur	xarjebs.	magaliTisTvis,	
afrikis	 umetes	 qveyanaSi	 erTi	 monadire	
vizitoris	danaxarji,	 udris	daaxloebiT	
60	fotomonadiris	danaxarjs,		romlebic	
aseve	mravlad	stumroben	afrikas.
	 samonadireo	 turizmi	 ar	 aris	 mx-
olod	 ucxoel	 vizitorTa	 miReba.	 misi	
ZiriTadi	wili	adgilobrivebze	modis	da	
Sida	 turizmis	 umniSvnelovanesi	 nawilia.	
xSir	 SemTxvevaSi	 mogzaurTa	 Soris	 axal-
gazrdebi	Warboben,	ara	imitom,	rom	isini		
ufrosebze	metni	arian	monadireTa	Soris,	
aramed	maTi	 energia	da	jer	kidev	daukmay-
ofilebuli	 cnobismoyvareoba	 wlis	 gan-
mavlobaSi	 bevrad	 meti	 nadirobisken	 ubi-
Zgebs.	 es	 ki,	 rogorc	 monadireebi	 ityvian	
„momwamlavi	da	gadamdebia“.	qveyanaSi,	sadac	
narkomaniasTan	 da	 kriminalTan	 brZola		
prioritetia,	ra	sjobs	imas,	roca	jansaRi	
cxovrebis	wesi	gadamdebia	da,	rac	mTavaria	
gadamdebia,	 im	 axalgazrdebs	 Soris,	 ro-
melTa	 gadarCena	 da	 	 damRupveli	 senisgan	
daRweva	esoden	sanatrelia.
	 samonadireo	turizmis	ganviTarebis	
sust	mxared	pirvel	rigSi	is	risk–faqtore-
bi	 unda	 aRvniSnoT,	 rac	 evropuli	 gamoc-
dilebis	 gaTvaliswinebiT	 aucileblad	

wamoiweva	 wina	 planze.	 dReisaTvis	 saqarT-
velos	 mosaxleobas,	 kerZod	 ki	 –	 mesaqon-
leobas	–	veluri	bunebidan	mxolod	mtace-
blebi	 uqmnian	 safrTxes.	 maSasadame,	 qveyana	
nadir-frinvelidan	 mxolod	 mtaceblebis	
mier	 miyenebul	 zarals	 unda	 aRricxavdes	
(Tumca	 saxelmwifo	 amis	 aRricxvas	 Tavs	
aridebs).	 xolo	 samonadireo	 turizmis	
ganviTarebis	 SemTxvevaSi	 am	 sakiTxs	 namd-
vilad	 moevleba,	Tumca	 sxva	 saxis	 proble-
mebi	iCenen	Tavs.	rogorc	zeviT	mogaxseneT,	
samonadireo	 industria	 warmoudgenelia	
aRwarmoebisa	 da	 bunebriv	 arealSi	 gamrav-
lebis	 xelSewyobis	 gareSe.	 Sedegad	 	 Cveni	
dacarielebuli	tyeebi,	mTebi	da	mindvrebi	
kvlav	 gaivseba	 nadir–frinveliT	da	dRei-
saTvis	 Tu	 es	 mxolod	 sanatrelia,	 moma-
valSi	maTi	raodenobis	mkacri	regulireba	
gaxdeba	aucilebeli,	radgan	dasaSvebze	meti	
iremi	an	Sveli	tyis	ganaxlebas	aferxebs,	ga-
reuli	Rori		marcvleuli	kulturebis	moy-
varulia,	rac	zians	ayenebs	fermerebs	da	a.S.	
am	 problemebis	 Tavidan	 asacileblad	
saWiroa	nadir–frinvelis	raodenobis	
mkacri	 monitoringi,	 rac	 upirveles	
yovlisa	 maT	 mudmiv	 aRwerasa	 da	 gamox-
Sirvas	gulisxmobs.	
	 qveyanaSi	 nadir-frinvelis	 gamrav-
lebis	 Sedegad	 erT-erT	 risk-faqtorad	
garemosdacviTi	 zedamxedvelobis	 gac-
ilebiT	 aqtiuri	 muSaobis	 aucileblobac	
dadgeba.	 miuxedavad	 imisa,	 rom	 saqarT-
velos	 tyeebi	 da	 mdinareebi	 dReisTvis,	

32



SeiZleba	 iTqvas,	 rom	 carielia,	 mainc	 ar	
gvaklia	 brakonierebi.	 Tumca	 nadir-frin-
velis	gamravleba	xels	Seuwyobs	aramarto	
adgilobriv	 brakonierebs,	 	 aramed	 gaCn-
debian	 ucxoeli	 brakonierebic.	 am	 riske-
bis	 Semcirebis	 mizniT,	 aucilebelia	 kar-
gad	 organizebuli	 samonadireo	 sistemis	
Seqmna,	 rac	 uzrunvelyofs	 rogorc	 sazo-
gadoebrivi	 kontrolis	 amaRlebas,	 aseve	
brakonierebis	 WeSmarit	 gzaze	 dabruneba-
sac.	 	 adgilobrivebis	 xelSewyobis	 gareSe	
verc	ucxoeli	da	verc	qalaqeli	ver	axerx-
ebs	brakonierobas.

kvleva	SemuSavebulia	2014	wels	
saqarTvelos	monadireTa	da	
meTevzeTa	federaciis	mier	

saqarTvelos	turizmis	erovnuli	
administraciis	dakveTiT.

Research on the potential of hunting tourism of Georgia

In 2014, by the order of Georgian National Tourism Administration, the Federation of Hunters and Fishermen of 
Georgia drew up a document entitled as “Research on the potential of hunting tourism of Georgia”. Environmen-
talists, hunting and tourism experts, local and foreign scientists have all participated in the development of this 
document. 

We have intentionally begun to discuss the research from the final part of the document; it demonstrates the ne-
cessities of developing hunting tourism and shows how exactly it will contribute to an overall development of the 
country. Usually, such documents are accompanied by an assessment of the risk factors that could be generated 
by the development of a particular field; this will allow us to avoid or minimize the impact of potential threats. 
Some benefits of hunting tourism development, presented by the author are as follows: distribution of economic 
profit to all the layers of the population and regions of the country; apart from solving the problem of desolation in 
mountainous regions, preparing the firm socio-economic grounds for the return of inhabitants who have already 
left; sharp increase of number of species regardless of intensive hunting; a significant extension of high season in 
tourism oriented regions; increase of state income by various taxes; new employment opportunities; establishing a 
healthy lifestyle among young generations.

As of the disadvantages of developing hunting tourism, the author assumes several potential weaknesses: possible 
damage to agriculture brought by an increase of fauna: increased number of birds and animals can raise interest in 
poaching, not only among locals but among foreigners as well. This can bring new challenges to the supervision 
department of environment protection. 
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რეკრეაციული არქიტექტურა

 წარმოშობით ქართველები მთიელები ვართ, რადგან 
ჩვენი სამშობლოს უდიდესი ნაწილი მთიანი ქვეყანაა. 
საუბედუროდ, ჩვენი მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა მთა 
არ ვიცით, მით უფრო – მაღალი მთა, ამიტომ ვაჟა–ფშაველას 
აღფრთოვანება–

– ჩვენთვის რამდენადმე მიუწვდომელია.  მაღალმთიანეთი 
გაუკაცურდა. ეს კი მიტოვებული ტერიტორიებია. 
საუბედუროდ, ეს ტერიტორიები საზღვართანაა. ეს 
დღევანდელობაა, ეს შეუწყნარებელიცაა და ამ პრობლემის 
მოგვარება გადაუდებელია.
 გარდა ამისა, უნდა დავიჯეროთ, რომ ბუნება ჩვენ არ 
გვეკუთვნის, პირიქით, ჩვენ ვეკუთვნით ბუნებას; „ბუნება 
ჩვენშია და ჩვენ ბუნებაში ვართ.“ ამიტომ ბუნების კანონების 
მორჩილება გარდაუვალია. მან კომპრომისი, შეწყალება, 
ჰუმანიზმი და თავისუფლება არ იცის. ეკოლოგები მცდელობას 
არ აკლებენ, რომ შეგვაგნებინონ ბუნების მდგრადობის 
კანონები, მაგრამ მათ გვერდით ეკოლოგიური ექსტრემიზმიც 
არსებობს. ეკოლოგიაში ვერ მოვიძიე ვაჟა–ფშაველაზე 
სრულყოფილი, ლაკონური და მკაცრი შეგონება:

„გაძლება გვმართებს, ბუნება
რასაც დაგვადებს ხარკსაო?!“

დიახ, ჩვენი დამოკიდებულება ბუნებისადმი 
მომხმარებლურია,  ხარკს კი გადახდა უნდა. ადამიანი 
ვალმოხდილი უნდა მიდიოდეს ამქვეყნიდან. ვაჟას 
იმდენად ესმის ბუნება, რომ მისი არდაჯერება უგუნურებაა. 
მაგალითად, იგი მთას ასე წარმოიდგენს:
„სრულად სხვაა მაღალი მთა თხემით ცას მიბჯენილი, ის 
ამაყი, დიდებული, შეუპოვარი, მიუკარებელი, უკადრისი, 
არავის თავს არ უყადრებს, მსოფლიოს ავ-კარგს უცქერის, 
როგორც უბრალო რამ მასხრობას – ეს თითქოს მზემაც იცისო 
– წინდაწინ თავის სხივებს იმას მიაფრქვევს.“ 
 მიუხედავად ამისა, უხსოვარ დროში ჩვენი წინაპრები 
აქ, მთაში დასახლდნენ. არქეოლოგიური მონაცემების 
მიხედვით, ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანაში ალპურ მთებში 

(საკუთრივ ალპები, კავკასიონი და ჰიმალაი) ადამიანის 
ნასახლარები ფიქსირდება.  ადამიანმა გაიარა 
ხანგრძლივი და ურთულესი ადაპტაციის პერიოდი. 
ხელი ერთდროულად მოჰკიდა მიწათმოქმედებასა 
და მეცხოველეობას, რამაც აქ ცხოვრება რამდენადმე 
შესაძლებელი გახადა. მთაში ადამიანი დასახლდა  და 
გამრავლდა კიდეც. ეს სხვა მთიანეთში არ შეინიშნება. 
დასახლება სოფლად ჩამოყალიბდა, რამდენიმე სოფელი 
– თემად და თემი სახელმწიფოს ჩანასახად მოგვევლინა. 
მე-13–მე-14 საუკუნეებში მეცხოველეობა ეკონომიკურ 
დარგად ჩამოყალიბდა.
 რა ხდება? რა დაგვემართა? მაპატიეთ, მაგრამ ისევ 
ვაჟას უნდა მივმართო: „აზრის წარმოთქმა რომელიმე 
საგანზე თვით საგნის შეუსწავლელად და შეუგნებლად 
მხოლოდ რეგვენ ადამიანს შეუძლია;“ ასევე: „ბუნება 
გვაძლევს საზომს სიკარგისა და უვარგისობისა და ჩვენ, 
კაცთ, ეს არ გვესმის, თუნდაც რომ გვესმოდეს, მაინც 
ყურადღებით არ ვეპყრობით ამ ბუნების კანონს, მის 
განაჩენს.“ დაბოლოს, „არა მოგვცა რა ლამაზი სიტყვების 
ამაყობამაო“.
 ყოველივე ზემოთქმული, ჩავთვალე 
წინასიტყვაობად შემომეთავაზებინა იმ თემისა 
თუ რუბრიკის, რომელიც ამ ჟურნალის შემდგომი 
გამოცემების ფურცლებიდან მინდა გამცნოთ და საჯარო 
განხილვის თემად ვაქციო. რეკრეაციული არქიტექტურა 
უპირველეს ყოვლისა არსებულ გარემოსთან, ველურ 
ბუნებასთან შერწყმას მოითხოვს. მთიანი რეგიონები 
კი განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან უცხო 
სხეულის ჩარევისადმი. სამთო კურორტის ნებისმიერი 
ინფრასტრუქტურა, ისე უნდა ავსებდეს იქაურობას, რომ 
თვითონ შეუმჩნეველი რჩებოდეს.

კოსტა ქავთარია

The author states that in consideration of our country’s re-
lief, we can confidently consider Georgians to be mountain-
eers. However, the author expresses his displeasure with the 
fact that the major part of our society is not familiar with 
mountains at all. To express himself better, he frequently 
uses the words of “Vazha-Pshavela,” and considers them as a 
supreme truth. In the end, the main message of this article is 
that nature doesn’t belong to us, we belong to it.

„მთას ვიყავ, მწვერვალზე ვიდექ,
თვალწინ მეფინა ქვეყანა,

გულზედ მესვენა მზე-მთვარე,
ვლაპარაკობდი ღმერთთანა.“
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	 	 უპირველესად	 	 მოხარული	 ვარ,	 რომ	 ჩვენ	 მიერ	 5	
წლის	 წინ	 წამოწყებული	 საქმე,	 ვგულისხმობ	 საქართველოს	
მონადირეთა	 და	 მეთევზეთა	 ფედერაციის	 ყოველთვიურ	
ჟურნალს	 „ნადირობა	 და	 თევზაობა,“	 დღეს	 არათუ	
წარმატებით	 გრძელდება,	 არამედ	 გაიზარდა	 მისი	 ინტერესის	
სფეროც,	 დაფარვის	 არეალი	 და	 მის	 მომზადებაში	 ჩართულ	
მაღალკვალიფიციურ	 და	 ბუნებაზე	 უზომოდ	 შეყვარებულ	
ადამიანთა	 რიცხვიც.	 საერთო	 ძალისხმევით	 ჩვენ	 ვქმნით	

ერთიან	 სივრცეს,	 სადაც	 სახელმწიფოს,	 არასამთავრობო	 და	 საზოგადოებრივ	 ორგანიზაციებს,	
მეცნიერებსა	 და	 კერძო	 სექტორს	 ექნებათ	 საშუალება	 დააფიქსირონ	 თავიანთი	 პოზიციები,	
იმსჯელონ,	გააანალიზონ	 არსებული	მდგომარეობა	და	დასახონ	სამომავლო	გეგმები.	თუ	ჩვენ	
შევძელით	და	ზემოჩამოთვლილი	მხარეები	ათიდან	რვა	საკითხზე	მაინც	შევთანხმდით,	მაშინ	
შესაძლებელი	იქნება	ძალების	გაერთიანება	და	ველური	ბუნების	შენარჩუნება	ჩვენი	მომავალი	
თაობებისთვის	ისე,	რომ	ადამიანსაც	სარგებელი	მოუტანოს	და	თვითონაც	არ	განადგურდეს	და	
გაჩანაგდეს.
	 	 სამწუხაროა,	რომ	სეზონი	იხსნება	კვლავ	ნადირობის	შესახებ	კანონის	გარეშე,	თუმცა,	
ცუდ	კანონს,	ისევ	ასე	სჯობია.	ვერც	მთავრობა	გაერკვა	იმაში,	თუ	რა	სურს	საზოგადოებას	და	ვერც	
თვითონ	საზოგადოება	აღმოჩნდა	მზად,	რომ	 უკვე	 ჩამოყალიბებული,	 ერთიანი	 პოზიცია	
გამოეხატა.	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 საზოგადოებრივი	 აქტიურობა	
იზრდება,	 ჩნდება	 ახალ- ახალი	 კლუბები	 თუ	 ჯგუფები,	
ჯერჯერობით	ერთიანი	აზრი	არ	 იკვეთება,	 კონკრეტიკაზე	 არავინ	
ფიქრობს,	უმეტესობა	მხოლოდ	 კრიტიკაზეა	 გადასული,	 რაც	
საქმეს	 უფრო	 ართულებს.	 საქართველოს	 გარდა	 ძნელად	
თუ	 ნახავ	 ქვეყანას,	 რომ	 ნადირობის	სფერო	ასე	თუ	ისე	
არ	 ჰქონდეს	 მოგვარებული,	 რაიმე	სტრუქტურა	არ	ჰქონდეს	
შექმნილი,	 სახელმწიფოსა	 და		 საზოგადოების			როლი						არ	იყოს	
გამიჯნული.	ეს	საქმიანობის	ის	 სფეროა,	 სადაც	 საზოგადოებას	
მეტი	 ეთქმის,	 რადგან	 მისი	 ინტერესების	 უმეტეს	 ნაწილს	
წარმოადგენს.	ამიტომ	არის,	რომ	 ნადირობის	მმართველი	ორგანო	
მთელს	 მსოფლიოში	 უმეტესად	 საზოგადოების	 ხელშია,	 რა	 თქმა	
უნდა,	 სახელმწიფო	 უწყებებთან	 თანამშრომლობითა	 და	 კონტროლის	
ქვეშ,	რაც	სწორი	მართვისა	და	განვითარების	 აუცილებელი	 პირობაა.	 კანონი	 და	
საზოგადოებრივი	ორგანოს	არსებობა	არსობრივად	სხვადასხვა	რამეა.	კანონი	შეიძლება	დროთა	
განმავლობაში	 ცვალებადი	 იყოს	 (განსაკუთრებით	 ჩვენს	 შემთხვევაში),	 მაგრამ	 საზოგადოება	
მუდმივი	 რჩება	 (მცირედი	 ცვლილებებით),	 რომლის	 ინტერესების	 გათვალისწინებით	
პერიოდულად	იცვლება	კანონი.		ჩვენ	დღეს	არც	ერთი	გვაქვს	და	არც	მეორე.	უპრიანი	იქნებოდა,	
რომ		ჯერ	შემდგარიყო	საზოგადოებრივი	ორგანო	(ერთიანი	ეროვნული	საზოგადოების	მსგავსი),	
რომელიც	 იმუშავებდა	 	 კანონზე	 სახელმწიფოსა	 და	 საზოგადოების	 ყველა	 დაინტერესებული	
წევრის,	მათ	შორის	ქალაქში	თუ	სოფლად	მაცხოვრებლის,	ღარიბისა	თუ	მდიდრის	ინტერესების	
გათვალისწინებით.
	 რადგან	 ნადირობასა	და	თევზაობაზე	 მოთხოვნილება	 ყოველდღიურად	იზრდება,	დრო	
აღარ	ითმენს	და	ჩვენს	საწინააღმდეგოდ	მოქმედებს.	პრობლემები	მატულობს,	მიწების	უმეტესობა	
საკუთრებაში	 გადადის,	 ჩამოუყალიბებელია	 მიწათსარგებლობის	 საკითხი,	 ტყეთმოწყობა	 ან	
საერთოდ	არ	არსებობს,	ან	ნადირთმოწყობის	გარეშეა.	დაუსრულებელია	ბიომრავალფეროვნების	
კანონი	 და	 ტყის	 კოდექსი,	 ამ	 სამი	 სუბიექტის	 (ნადირობა,	 ბიომრავალფეროვნება,	 ტყე)	 ცალ-
ცალკე,	დამოუკიდებლად	განხილვა	 ნიშნავს,	რომ	 ავაშენოთ	 სახლი	და	 არ	 გავითვალისწინოთ	
ადამიანის	 საყოფაცხოვრებო	 პირობები.	 ასე	 რომ,	 სანადირო	 სავარგულების,	 სანადირო	
ობიექტებისა	 და	 ველური	 ბუნების	 მიმართ	 დამოკიდებულება	 თვითდინებაზეა	 მიშვებული.	

saqarTvelos monadireTa

da meTevzeTa federacia
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დღემდე	 არ	 არსებობს	 სახელმწიფო	 უწყებაში	 სპეციალური	 მაკოორდინებელი	 ჯგუფი,	
რომელიც	 ხელს	 შეუწყობს	 ნადირობის	 კულტურის	 განვითარებას	 ისე,	 რომ	 ლეგალურად,	
ნაწილობრივ	მაინც	დააკმაყოფილოს	ადგილობრივი	მოსახლეობისა	თუ	უცხოელი	ტურისტების	
მოთხოვნილებები	 –	თუნდაც	 გადამფრენ	და	 წვრილ	 ნადირზე	 სანადიროდ.	 გაუგებარია	 ასევე	
წითელი	ნუსხის	ცხოველების	მიმართ	დამოკიდებულება	(ეს	საკითხი	ალბათ	ცალკე	განხილვის	
საგანი	უნდა	გახდეს).	ფაქტია,	რომ	გადაშენების	პირას	მყოფი	ცხოველების	გამრავლება	მხოლოდ	
აკრძალვებით	ვერ	ხერხდება.	 აუცილებელია	 	უფრო	ფართო	საზოგადოების	დაინტერესება	და	
ჩართულობა,	განათლებისა	და	ინტელექტის	ამაღლება.	ბევრი	ქვეყნის	გამოცდილება	გვაჩვენებს,	
რომ	სამონადირეო	ტურიზმის	განვითარება	გახდა	არაერთი	სახეობის	გადარჩენის	წინაპირობა.	
ეს	 ის	 დარგია,	 სადაც	 სახელმწიფოსა	 და	 საზოგადოების	 ინტერესები	 თითქმის	 აბსოლუტურ	
თანხვედრაშია.	სამონადირეო	ტურიზმი	მოიაზრება	მთელს	მსოფლიოში,	როგორც	პირდაპირი	
და	 არაპირდაპირი	 შემოსავლების	 უშრეტი	 წყარო,	 რომელსაც	 ბადალი	 არა	 აქვს	 რეგიონების	
განვითარებისა	და	დასაქმების	სფეროში.	სწორად	მოწყობილი	სისტემის	პირობებში	შემოსავლები	
ნაწილდება	 ფართო	 მასებზე,	 სადაც	 სარგებელს	 ნახულობს	 როგორც	 სახელმწიფო	 და	 კერძო	
სექტორი,	 ასევე	 ადგილობრივი	 მოსახლეობა,	 რომელიც	 ამა	 თუ	 იმ	 ფორმით	 არის	 ჩართული	
მომსახურების	 სფეროში.	 შედეგად,	 მატერიალურად	 დაინტერესებული	 მოსახლეობა	 თვითონ	
ხდება	საკუთარი		შემოსავლის	წყაროს,	ანუ	ბუნებისა	და	მის	ბინადართა	დამცველი.	
	 საქართველოს	 ტურიზმის	 ეროვნული	 ადმინისტრაციის	 დაკვეთით	 ჩვენმა	 ფედერაციამ	
შეიმუშავა	 საქართველოში	 სამონადირეო	 ტურიზმის	 პოტენციალის	 კვლევა.	 სამწუხაროდ,	
მისი	 პრეზენტაცია	 მოხდა	 მხოლოდ	 ეკონომიკური	 განვითარების	 სამინისტროში	 და	 ფართო	
მასებისთვის	მიუწვდომელი	გახლდათ.
	 დაბოლოს,	 არ	 შეიძლება	 აეწყოს	 ისეთი	 სისტემა,	 სადაც	 ვინმეს	 ინტერესები	
უგულებელყოფილია	 (გარდა	 ბრაკონიერებისა).	 ყველა	 დაინტერესებულ	 პირს	 უნდა	 მიეცეს	
შესაძლებლობა	პროცესის	მონაწილე	გახდეს	და	შედეგად,	ჩვენს	რეალობაზე	მორგებული	კანონის	
ფარგლებში,	დატკბეს	ველური	ბუნებით.	 ყოველმა	ჩვენგანმა	უნდა	გაითავისოს,	რომ	როგორც	
ნებისმიერ	 ურთიერთობაში,	 აქაც	 „მიეცი–აიღეს“	 პრინციპი	 მუშაობს.	 სანამ	 რამეს	 ავიღებდეთ	
ბუნებიდან,	დავფიქრდეთ	იმაზე,	თუ		რას	ვაძლევთ	ჩვენ.

თეიმურაზ	ტყემალაძე
გამგეობის	თავმჯდომარე

The Chairman of the Federation of Hunters and Fishermen of Georgia, expresses his irritation with the fact 
that the hunting season has again opened without any law on hunting. However, he also states that having no 
law is better than having a damaging one. In his opinion, the government still has not understood the desires 
of society, and society itself, is not ready to formulate a unified position. In most parts of the world, hunting 
is governed by society, but of course, with close collaboration and control of the state – this is an inevitable 
formula of proper development and governing. As Mr. Tkemaladze states, the law should simultaneously 
adopt to the interests of both state and each interested member of society, would he be poor or rich, from city 
or from village. He also brings up the issue of IUCN Red List and marks, that prohibition alone cannot act 
as an effective tool of multiplication of endangered species. Active interest and involvement of larger society 
is essential, as well as raising awareness, improvement of education and intellectual upbringing. Using the 
experience of many countries as an example, we can see how developing hunting tourism becomes essential 
to the survival of many species. 
Lastly, each one of us has to understand that a give and take approach is most effective, just as in every hu-
man relation. Before we take something from nature, we must give first. 
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departamentis biomravalferovnebis 

kontrolis samsaxuris pirveladi 

struqturuli erTeulis xelmZRvaneli

 რა საბუთები უნდა იქონიოს ნადირობისას თან მონადირემ?

 საქართველოში ნადირობის წესები და მოთხოვნები განსაზღვრულია საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებით დამტკიცებული 
– „ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და 
მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ“ – დებულებით, 
რომლის თანახმად,  მონადირეს ნადირობისას თან უნდა ჰქონდეს: 
ა) „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის 
გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი);
ბ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო 
თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 რამდენი მწყრის მონადირება შეუძლია ერთ მონადირეს ერთ ჯერზე და აქვს თუ არა უფლება  მას  
ნანადირევით ვაჭრობისა?

 აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე ყოველდღიურად მონადირეს შეუძლია მოინადიროს  
20  მწყერი (Coturnix coturnix), ნანადირევით ვაჭრობის უფლება პირს აქვს, ვინაიდან „ცხოველთა სამყაროს 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის თანახმად, „ნადირობა არის გარეულ ცხოველთა სპეციალური 
სარგებლობის ფორმით მოპოვება, ფიზიკური და იურიდიული პირების მატერიალური, რეკრეაციული 
და სხვა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად“.

 აქვს თუ არა უფლება მონადირეს, მასზე გაფორმებული სანადირო თოფი ნადირობისას გადასცეს 
სხვა პირს?

 პირი, რომელიც ნადირობს, ვალდებულია თან იქონიოს მასზე გაფორმებული სანადირო თოფი. 
აკრძალულია სხვა პირზე გაფორმებული სანადირო თოფით ნადირობა, ვინაიდან შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიერ გაცემული დოკუმენტი  სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლებას ანიჭებს 
მხოლოდ იმ პირს, ვისზეც ეს დოკუმენტია გაცემული.

 თუ თოფის გადაცემის უფლება არა გვაქვს, როგორ ვიქცევით უცხოელი ტურისტების შემთხვევაში? 
ძალიან ცოტა, პრაქტიკულად, ერთეულები ჩამოდიან თავიანთი თოფებით.  მთელს მსოფლიოში 
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მიღებული პრაქტიკაა, რომ სამონადირეო მეურნეობა უზრუნველყოფს ტურისტებს თოფებით ადგილზე.  
ჩვენს შემთხვევაში რა ხდება?

 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომპეტენტური ორგანოა საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების სააგენტო.
 თუმცა, აქვე აღვნიშნავ, რომ „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მეორე პუნქტის 
თანახმად, „2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უფლება აქვს საქართველოში შემოიტანოს სანადირო ან სპორტული 
ცეცხლსასროლი იარაღი, აგრეთვე, აღნიშნული იარაღისათვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალა (მაგრამ 
არა უმეტეს 500 ერთეული ვაზნისა), თუ არსებობს შესაბამისი კონტრაქტი (ხელშეკრულება) ნადირობაზე 
ან სპორტულ ღონისძიებაზე მოწვევა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ნებართვა“. ამასთან, „შემოტანილი იარაღი 
საქართველოდან გატანილი უნდა იქნას იმ ვადებში, რომლებიც გათვალისწინებულია, შესაბამისად, 
კონტრაქტით (ხელშეკრულებით) ან მოწვევით.“
 ხოლო ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, „საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
ბრძანებით, გათვალისწინებულ შემთხვევებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უფლება აქვს ნადირობის მიზნით 
საქართველოში შემოიტანოს და საქართველოდან გაიტანოს კუთვნილი სანადირო ცეცხლსასროლი 
იარაღი ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ნებართვის მიღების გარეშე.“
 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე კანონის მე-19 მუხლის თანახმად, იარაღისა და საბრძოლო 
მასალის შეძენის უფლება აქვს „იურიდიულ პირს, რომელიც ეწევა სარეწაო, სამოყვარულო, სპორტულ 
ან სამეცნიერო ნადირობას, ან აღნიშნული პროფილით ახორციელებს ტურისტულ მომსახურებას და 
აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს“; ამასთანავე, იურიდიული 
პირი ვალდებულია სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის (ან მისი ძირითადი ელემენტის) შეძენიდან 
10 სამუშაო დღის ვადაში განახორციელოს მისი რეგისტრაცია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში 
– საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, საქართველოს  შინაგან 
საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით. ამ პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების 
შესრულებამდე დაუშვებელია იარაღის განკარგვა ან მისით სარგებლობის უფლების სხვა პირისათვის 
გადაცემა. “

 როგორ უნდა მოიქცეს პირი, თუ ეგრეთ წოდებულ „მანიოკით“ ნადირობას, დენით თევზაობას, 
ან სხვა უკანონო ფაქტს შეესწრო? ამ შემთხვევაში რა უფლებები აქვს სამოქალაქო პირს შესაბამისი 
სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების გამოჩენამდე?

 ნადირობის პროცესში აკრძალულია ნებისმიერი მასობრივი მოპოვების იარაღის გამოყენება, 
რომელთა ნუსხაში შედის ე.წ. „მანოკი“. ასევე, მკაცრად იკრძალება ე.წ. „ელექტროშოკური იარაღის“ 
გამოყენებით თევზაობა, რომელიც მავნე ზემოქმედებას ახდენს არა მხოლოდ მოპოვებულ ინდივიდებზე, 
არამედ აღნიშნული აპარატის ზემოქმედების არეალში მოხვედრილ ცოცხალ ორგანიზმებზეც. ორივე 
შემთხვევაში გათვალისწინებულია შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომა.
 აქვე აღვნიშნავ, რომ სახელმწიფოს უზენაესი კანონით, „საქართველოს კონსტიტუციის“ 37-ე 
მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად, „ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ 
გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს 
ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს“. შესაბამისად, ბუნერივი გარემოს - სააქართველოს ველური ბუნების, 
ფლორისა და ფაუნის დაცვისა და გაფრთხილების ვალდებულება გაგვაჩნია თითოეულ ჩვენთაგანს.
 ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალია მაქსიმალური ძალისხმევა გამოვიჩინოთ გარემოსდაცვითი 
დარღვევების პრევენციისათვის და დაუყოვნებლივ მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ სახელმწიფო 
მაკონტროლებელ უწყებას, რომელიც უფლებამოსილია დარღვევის აღმოსაფხვრელად გაატაროს კანონით 
გათვალისწინებული ზომები.
 აქვე აღვნიშნავ, რომ ინფორმაციის მოწოდების სხვადასხვა გზა არსებობს (წერილი, ელექტრონული 
შეტყობინება, სოციალური ქსელები და სხვა), რომელთაგან შედარებით მარტივი, სწრაფი და ოპერატიულია 
სამინისტროს ცხელ ხაზზე (153) დარეკვა და ინფორმაციის დატოვება არსებული სამართალდარღვევის 
ფაქტის შესახებ. 
 ინფორმაციის გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირება ხდება სამინისტროს 
უფლებამოსილი პირების მიერ.

A representative of supervision department of environment protection answers some timely questions in connection to 
launching the new hunting season. Along with other information, we learn from the interview, that a citizen of foreign 
country has the right to bring hunting or sports firearm to Georgia, accompanied by the corresponding ammunition (not 
exceeding 500 units of cartridge). This is possible if an appropriate contract (agreement) on hunting or an invitation to 
a sport event is presented, along with a permit, issued by Legal Entity of Public Law – The Service Agency of Ministry 
of Internal Affairs. Herewith, an imported weapon must be exported from Georgia within the time limit specified in the 
contract or invitation.
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	 მემორანდუმის	ძირითადი	მიზნებია	საქართველოს	ბიომრავალფეროვნების	
განვითარების	 საკითხებთან	 დაკავშირებით	 მონადირეთა	 საზოგადოების	
კონსოლიდაცია	 და	 ერთიანი	 პოზიციის	 შეჯერება.	 ასევე,	 შესაბამის	 სახელმწიფო	
უწყებებთან	 თანამშრომლობის	 მიზნით	 საკოორდინაციო	 სამუშაო	 ჯგუფის	
ჩამოყალიბება	და	აქტიური	თანამშრომლობის	უზრუნველყოფა.
	 ვითვალისწინებთ	რა	ბიომრავალფეროვნების	სფეროში	საქართველოში	დღეს	
არსებულ	რთულ	მდგომარეობას	და	 შესაბამის	 საკანონმდებლო	 ბაზაში	 არსებულ	
ხარვეზებს,	საქართველოს	მონადირეთა	საზოგადოება	ვთანხმდებით	შემდეგზე:

	 1.	 ბუნებრივი	 რესურსების,	 მათ	 შორის,	 ბიომრავალფეროვნების	
კონტროლი	 სახელმწიფოს	 პრეროგატივა	 და	 მოვალეობაა.	 დაუშვებელია	
სახელმწიფოს	 სტრატეგიული	 რესურსების	 სრული	 მოცულობით	 კერძო	
სექტორისთვის	 გადაცემა.	 შესაბამისად,	 სანადირო	 ტერიტორიების	 კონტროლი,	
ასევე	 სანადირო	 ობიექტების	 მონიტორინგი,	 აღწარმოება	 და	 ამოღება	 უნდა	
უზრუნველყოს	სახელმწიფომ;
	 2.	 საჭიროა	 ნადირობის	 სახეობების	 კლასიფიკაცია:	 სამოყვარულო,	
სპორტულ	და	 სატროფეო	 ქვესახეობებად.	 აღნიშნული	უზრუნველყოფს,	როგორც	
ლიცენზირებისა	და	მისი	საფასურის	კლასიფიკაციას,	ასევე	ბიომრავალფეროვნების	
მდგრად	და	თანმიმდევრულ	განვითარებას;
	 3.	 ახალი	 კანონპროექტი	 უნდა	 ითვალისწინებდეს	 ტრადიციული	
სამონადირეო	 კულტურის	 შენარჩუნებასა	 და	 პოპულარიზაციას.	 ამასთან,	
დაფუძნებული	უნდა	იყოს	სოციალური	თანაფარდობის	პრინციპებზე;
	 4.	 საქართველოს	 სამონადირეო	 საზოგადოება	 ქმნის	 ერთიან	
საკოორდინაციო	სამუშაო	ჯგუფს,	რომელიც	უფლებამოსილი	იქნება	საზოგადოების	
სახელითა	 და	 ზემოთ	 აღნიშნული	 პრინციპების	 გათვალისწინებით,	 მჭიდროდ	
ითანამშრომლოს	 საქართველოს	 გარემოსა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 დაცვის	
სამინისტროსთან	შესაბამისი	საკანონმდებლო	ბაზის	მომზადების	პროცესში;

memorandumi

A Memorandum 
Active clubs of hunting sphere in Georgia, existing federations, unions, media, hunting grounds and shops have agreed to create a co-
ordinating working-group, which will be entrusted by public to cooperate according to agreed principles, with corresponding state and 
international organizations, during the process of preparing a legislative base. 
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oTar lomTaZe
	 დაიბადა	 1937	 წლის	 25	 ივლისს	 ქალაქ	
თბილისში.	 1962	 წელს	 დაამთავრა	 თბილისის	
სახელმწიფო	 უნივერსიტეტის	 ფიზიკის	
ფაკულტეტი	კიბერნეტიკის	განხრით.	1962	წლიდან	
45	 წლის	 განმავლობაში	 მუშაობდა	 საქართველოს	
მეცნიერებათა	 აკადემიის	 კიბერნეტიკის	
ინსტიტუტში.	 გახლავთ	 არაერთი	 გამოგონებისა	
და	 სამეცნიერო	 სტატიის	 ავტორი	 კიბერნეტიკის	
დარგში.	 მინიჭებული	 აქვს	 შრომის	 ვეტერანის	
წოდება.
	 ბატონი	 ოთარი	 ბავშობიდან	 გახლავთ	
ნადირობით	გატაცებული.	შედეგად,	1963	წელს	იგი	
გაწევრიანდა	 „მონკავშირში“,	 ხოლო	 1974	 წლიდან	
საზოგადოებრივ	 საწყისებზე	 ჩაება	 „მონკავშირის“	
მუშაობაში		და	სათავეში	ჩაუდგა	ფაუნის	დაცვისა	და	
მტაცებელ	 ნადირ–ფრინველთა	 მარეგულირებელ	
სექციებს.	მინიჭებული	აქვს	საქართველოს	საპატიო	
მონადირის	წოდება.	იგი	ერთ–ერთი	თანაავტორია		
მონადირული	კრებულისა	„მონადირე	და	მეთევზე“.	
სხვადასხვა	 ჟურნალ–გაზეთში	 გამოქვეყნებული	
აქვს	 40–მდე	 სტატია	 ნადირობაზე,	 სანადირო	
იარაღსა	 და	 გარემოს	 დაცვაზე.	 	 ოთარ	 ლომთაძე	
რედაქტორობდა	ჟურნალს	„მიმინო“	1999	წელს	და	
ჟურნალს	„ნადირობა“	2003	წელს.	იგი		ავტორია	2011	
და	2012	წლებში	გამოცემული	ორი	ფუნდემენტური	
ნაშრომისა:	 „სანადირო	 თოფი“	 და	 „ბუნება	 და	
ნადირობა“.	 მის	 სახელთან	 არის	 დაკავშირებული	
ცნობილი	 მონადირის,	 ნატურალისტისა	 და	

მონადირული	ლიტერატურის	 კლასიკოსის	 ა.ა	 კალინოვსკის	 სახელის	 ხელახალი	 აღზევება.	 2013	 წელს	
გამოსცა	კალინოვსკის	ალბომის	„Охоты	Кавказа“	ასლი,	ბიოგრაფიის	თანდართვით	და	ნარკვევის	„Очерк	
Кавказской	Фауны	и	Кавказских	Охот“	თარგმანი.
	 ბატონი	 ოთარის	 სურვილით	 მიღწეულ	 იქნა	 შეთანხმება	 საქართველოს	 პარლამენტის	 ეროვნულ	
ბიბლიოთეკასთან	და	ახლო	მომავალში	მონადირის	დარბაზის	შესაქმნელად	იგი	ბიბლიოთეკას	გადასცემს	
უნიკალურ	 მონადირულ	 ლიტერატურას,	 სანადირო	 იარაღის	 კატალოგებს	 და	 პრეისკურანტების	
კოლექციას,	აგრეთვე	ინგლისური	ფირმის	„ჯეიმს	პერდეს“	და	ფრანგული	–„იდეალის“	სანადირო	თოფებს.

mgeli
	 რამდენიმე	 ათასი	 წელიწადია	 მგელი	
და	 ადამიანი	 ერთ	 გარემოში	 თანაარსებობენ.	
ამ	 დროის	 განმავლობაში	 იცვლებოდა	 მათი	
ურთიერთდამოკიდებულების	 ფორმები	 და	
ხასიათი.
	 თუ	 თვალს	 გადავავლებთ	 ქართული	
ხალხური	 ანდაზების	 კრებულს,	 აღმოვაჩენთ,	
რომ	 მგელზე	 ქართველებს	 55–მდე	 ანდაზა	
შეუქმნიათ,	მაშინ,	როდესაც	დათვსა	და	მელაზე	
ერთად		–	მხოლოდ	40–მდე.
	 უცხოელი	 ზოოლოგების	 მეცნიერული	
კვლევების	 მიხედვით	 დანამდვილებით	
შეიძლება	 ითქვას,	 რომ	 იქ,	 სადაც	 ადამიანი 
სამეურნეო	საქმიანობას	არ	ეწევა,	მგლის	სრული	

ლიკვიდაცია,	ან	მისი	რაოდენობის	რეგულირება	
დაუშვებელია	 (რეგულირებაში	 ყოველთვის	
რაოდენობის	შემცირება	იგულისხმება,	რადგან	
რაოდენობის	გაზრდას		გამრავლება	ეწოდება),	
ვინაიდან	 დაირღვევა	 ის	 ბალანსი,	 რომელიც	
ათასწლეულების	 განმავლობაში	 მგელსა	 და	
მის	 მსხვერპლ	 გარეულ	 ჩლიქოსნებს	 შორის	
ხანგრძლივ	 თანაარსებობას	 განაპირობებდა:	
გარეული	 ჩლიქოსნები	 ისე	 გამრავლდებიან,	
რომ	სულ	გადაჭამენ	მწვანე	საფარს	და	შემდეგ	
ეპიზოოტითა	 და	 შიმშილით	 ამოწყდებიან.	
ამერიკელმა,	კანადელმა	და	რუსმა	ზოოლოგებმა	
დაადგინეს,	 რომ	 მგელსა	 და	 მის	 მსხვერპლ	
გარეულ	ჩლიქოსნებს	შორის	გარკვეული	ხნის	
შემდეგ	მყარდება	ეკოლოგიური	წონასწორობა,	
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რომლის	 დროსაც	 1	 მგელზე	 მოდის	 30	
ცხენირემი,	 ან	 100	 ირემი,	 ან	 	 120	 ირმის,	
შვლის,	 ჯიხვის,	 არჩვისა	და	 გარეული	ღორის	
ერთობლიობა	 (ეს	 ასეა,	 მაგალითად,	კავკასიის	
ბიოსფერულ	ნაკრძალში).
	 ნიშანდობლივია,	 რომ	 ამ	 ეკოლოგიური	
წონასწორობის	 შემოქმედია	 მგელი,	 ეს	
მრავალმხრივ	 გამორჩეული	 და	 შესანიშნავი	
ცხოველი.	 იგი	 თავის	 რიცხოვნობას	 თვითონ	
ირეგულირებს	 მსხვერპლის	 რაოდენობის	
მიხედვით:	 როდესაც	 მსხვერპლი	 საკმარისი	
რაოდენობითაა,	 მაშინ	 ძუ	 მგელი	 შობს	
და	 გაზრდის	 5–8	 ლეკვს	 და	 ბუნებრივი	
ყოველწლიური	 ნამატი	 30%–ია.	 როგორც	
კი	 მსხვერპლის	 რაოდენობა	 დაეცემა,	 მან	
კიდეც	 რომ	 შობოს	 იგივე	 რაოდენობა,	 ანუ	
5–8	 ლეკვი,	 გამოზრდის	 მხოლოდ	 1–2-ს	 და	
ამით	 ბალანსი	 მგლის	 პოპულაციასა	 და	 მისი	
მსხვერპლის	 რაოდენობას	 შორის	 საწყის	
ნიშნულს	 უბრუნდება.	 ასეთ	 შემთხვევაში	
მყარდება	ჰარმონია	ბუნების	ყველა	ელემენტს	
შორის:	 მგელი	 უზრუნველყოფილია	
საკვებით,	 გარეული	 ჩლიქოსნების	
პოპულაცია	 ჯანსაღდება	 იმის	 გამო,	 რომ	
მგელი	 უპირატესად	 დეფექტურ,	 ავადმყოფ	
ცხოველებს	 კლავს,	 ხოლო	 მწვანე	 საფარი	
გადაურჩება	 განადგურებას	 ჩლიქოსანთა	

რიცხოვნობის	შეზღუდვის	გამო.
	 მგელი	 ხორცისმჭამელი	 მტაცებელია.	
ამიტომ	 კაცობრიობის	 განვითარების	
გარიჟრაჟზე	 დამოკიდებულება	 ადამიანსა	
და	 მგელს	 შორის	 ისეთივე	 იყო,	 როგორიც	
მგელსა	და	მის	მსხვერპლს	შორის.	მგელი	თავს	
ესხმოდა	 ადამიანს	 ისევე,	 როგორც	 ირემსა	და	
შველს.	განსაკუთრებით	ემტერებოდა	ქალებსა	
და	ბავშვებს,	ვინაიდან	ისინი	უფრო	ადვილი	
დასამორჩილებლები	იყვნენ.
	 დამოკიდებულება	მგელსა	და	ადამიანს	
შორის	 კიდევ	უფრო	დაიძაბა	 მას	 შემდეგ,	რაც	
ადამიანმა	 გარეული	 ცხოველები	 მოიშინაურა	
და	 ისინი	 საძოვრებზე	 გაიყვანა.	 იმისათვის,	
რომ	 მგელმა	 ირემი	 ან	 შველი	დაიმორჩილოს,	
სულ	 ცოტა	 4–5-ჯერ	 მაინც	 უნდა	 სცადოს	
მაშინ,	როდესაც	ცხვარს	პირველსავე	შეტევაზე	
იმორჩილებს.	 ამიტომ	 იყო,	 რომ	 მგელმა	
შინაური	 პირუტყვი	 მაშინვე	 თავის	 „მენიუში“	
შეიტანა,	რასაც	ადამიანი	ვერასდროს	შეეგუება.	
	 მგლის	 პოტენციური	 „რაციონის“	
მკვეთრ	 ზრდას,	 „მტაცებელ-მსხვერპლის	
კანონის“	 თანახმად,	 მგლის	 რიცხოვნობის	
მკვეთრი	 ზრდა	 მოჰყვა.	 მგელმა	 თავისი	
რიცხოვნობა	 დაირეგულირა	 გარეული	
ჩლიქოსნების	 რაოდენობას	 მიმატებული	
მისთვის	 ხელმისაწვდომი	 შინაური	 საქონლის	
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რაოდენობით.	 იქიდან	 გამომდინარე,	 რომ	
განვითარებულ	ქვეყნებში	შინაური	პირუტყვის	
რაოდენობა	 რამდენიმე	 ათეულჯერ	 და	
ასეულჯერ	აღემატება	გარეული	ჩლიქოსნების	
რაოდენობას,	 ამ	 უკანასკნელთან	 მიმართებით	
მგლის	ბალანსი	მკვეთრად	დაირღვა.
	 რუსმა	 ზოოლოგმა	 მაკრიდინმა	
მრავალწლიანი	კვლევების	შედეგად	დაადგინა,	
რომ	 მგლების	 რაოდენობა	 არა	 მოცემულ	
ფართობზეა	 დამოკიდებული,	 არამედ	 მათში	
შინაური	 პირუტყვის	 რაოდენობაზე.	 ხოლო	
ჯერ	 კიდევ	 მე–19	 საუკუნის	 ბოლოს	 რუსი	
ნატურალისტი	საბანეევი	მივიდა	დასკვნამდე,	
რომ	 ცივილიზებული	 ქვეყნებისთვის	 მგელი	
არის	 პარაზიტი,	 რომელიც	 ძირითადად	
ადამიანის	ხარჯზე	ცხოვრობს.
	 ეს	 ფაქტი	 აქტუალურია	
საქართველოსთვისაც,	 სადაც	 მგლის	
პოტენციური	 საკვები	 შედგება	 6	 მილიონი	
შინაური	 პირუტყვისა	 და	 20–30	 ათასი	
გარეული	 ჩლიქოსნისგან.	 ამიტომ	 მგელი	
მრავლდება	მოსახლეობის	კუთვნილი	შინაური	
პირუტყვის	ხარჯზე,	რის	შედეგადაც	იგი	99%–
ით	პარაზიტია	და	მხოლოდ	1%-ით	–	ბუნების	
სანიტარი.	წინააღმდეგ	შემთხვევაში	იგი	თავის	
რიცხოვნობას	დაირეგულირებდა	20–30	 ათასი	
გარეული	ჩლიქოსნის	 მიხედვით,	 ანუ	200–300	
ერთეულამდე.

	 ევროპელთა	 ცხოვრების	 წესი	
ბევრისთვის	 მისაბაძი	 გახდა;	 ვგულისხმობთ	
ევროპულ	სტანდარტებს	იურისპრუდენციაში,	
განათლებაში,	 მედიცინაში,	 სოფლის	
მეურნეობასა	თუ	 ბუნების	დაცვაში.	როგორია	
ეს	სტანდარტები	მგელთან	მიმართებით?
	 ევროპაში	 ყველაზე	 ადრე	 ეს	 პრობლემა	
ინგლისმა	 მოაგვარა.	 966	 წელს	 მეფე	 ედგარმა	
თავის	 ქვეშევრდომებს	 შფოთი	 შეუნდო		
მხოლოდ	 ერთი	 პირობით:	 აჯანყებულებს	
მისთვის	ხარკი	უნდა	ეხადათ	მგლის	თავებით.	
ამას	გარდა	მან	ბრძანა,	რომ	სხვადასხვა	ჯარიმას,	
გადასახადსა	 და	 ბაჟს	 ისინი	 გადაიხდიდნენ	
დახოცილი	მგლებით.	მე–15	საუკუნის	ბოლოს	
ინგლისში	 არცერთი	 მგელი	 აღარ	 იყო.	 ბოლო	
მგელი	 შოტლანდიაში	 მოკლეს	 1680	 წელს,	
ხოლო	ირლანდიაში	–	1710	წელს.	უელსის	ერთ	
ქალაქს	 იმ	 ძაღლის	 სახელი	 ჰქვია,	 რომელმაც	
მგლის	კბილებისაგან	პატარა	ბავშვი	იხსნა.
	 საფრანგეთში,	ლუდოვიკო	XII–ის	კარზე	
საეგერო	 სამსახურის	 ლეტენანტი,	 რობერ	
დე	 სალნოვი	 წიგნში	 „სამეფო	 ნადირობა“	
ამტკიცებდა,	 რომ	 მას	 მგლისაგან	 მოკლული	
300–მდე	 ადამიანი	 უნახავს.	ლუდოვიკო	 XIV–
ის	 დროს	 მგლებზე	 ნადირობის	 სამსახური	
ყველაზე	კარგად	ფინანსდებოდა.	ნაპოლეონის	
დროს,	1805	წლის	22	მარტის	დადგენილებით,	
სახელმწიფო	 ტყეებში	 	 ნადირობის	 უფლება	



ეძლეოდათ	 იმ	 მონადირეებს,	 რომლებიც	
ინადირებდნენ	მგლებზე.	ისინი	ვალდებულნი	
იყვნენ	 მეტყევეებისთვის	 შეეტყობინებინათ	
მათ	მიერ	მოკლული	მგლების	რაოდენობა	და	
ამის	დასამტკიცებლად	მიეტანათ	მოკვეთილი	
მარჯვენა	 თათი.	 ამავე	 ბრძანებით,	 მგლის	
მოკვლაზე	საფრანგეთში	დაწესდა	პრემია:	ერთ	
მგელზე	 	 12	 ფრანკი,	 ძუ	 მგელზე	 –	 15,	 მაკეზე	
–	 18,	 ლეკვზე	 –	 3	 ფრანკი.	 მე–19	 საუკუნის	
ბოლოს	 გაიზარდა	 დაწესებული	 პრემიები	
და,	შედეგად,	1884	წელს	ამოღებულ	იქნა	1035	
მგელი,	1892	წელს	–	307,	1896	წელს	კი	170,	რაც	
ნათლად	 მეტყველებს	 მგლის	 რაოდენობის	
მნიშვნელოვან	 კლებაზე.	 მეორე	 მსოფლიო	
ომის	წინ	საფრანგეთში	 არცერთი	მგელი	აღარ	
იყო.
	 მე–20	 საუკუნის	 90–იანი	 წლების	
დასაწყისში	 დასავლეთ	 ევროპაში	 ასეთი	
მდგომარეობა	 იყო:	 დიდ	 ბრიტანეთს,	
ირლანდიას,	საფრანგეთს,	გერმანიას,	შვეიცარიას,	
ავსტრიას,	 ჰოლანდიასა	 და	 ბელგიას	 არცერთი	
მგელი	 აღარ	 ჰყავდა.	 ამ	 ქვეყნებში	 მგელი	
ბრაკონიერებმა	 კი	 არ	 გადააშენეს,	 არამედ	 იგი	
სახელმწიფო	 ბუნებისდაცვითი	 სტრუქტურების	

წინასწარ	 დაგეგმილმა,	 დაფინანსებულმა	 და	
განხორციელებულმა	 კამპანიამ	 გაანადგურა,	
რომლის	 მთავარი	 ინსტრუმენტი	 იყო	
პრემიალური	სისტემა.
	 სხვა	 ქვეყნებმა,	 მაგალითად,	
რუმინეთმა,	 ბელორუსიამ,	 რუსეთმა	
მგლის	 პრობლემა	 ვერ	 მოაგვარა	 მისი	
სირთულის	 გამო.	 ზოგმა	 ქვეყანამ	 მგლის	
სრული	 ლიკვიდაცია	 ან	 ვერ	 მოახერხა,	
ან	 შეგნებულად	 არ	 განახორციელა	 და	
დაიტოვა	მისი	სიმბოლური	რაოდენობა.	90–
იან		წლებში	დასავლეთ	ევროპის	ზოგიერთ	
ქვეყანაში	 მეზობელი	 სახელმწიფოებიდან		
შეაღწია	მგლების	უმნიშვნელო	რაოდენობამ.	
ამ	ქვეყნების	მთავრობებმა,	დემოკრატიული	
პრინციპებიდან	გამომდინარე,	გაითვალისწინეს	
ბუნების	 მოყვარულთა	 გარკვეული	 ნაწილის	
მოთხოვნები	და	ისინი	დაიტოვეს,	როგორც	
ბიომრავალფეროვნების	ელემენტი.
	 ამრიგად,	 ბოლო	 ათწლეულებში	
დასავლეთ	 ევროპის	 ქვეყნებში	 ასეთი	 ვითარება	
დამყარდა:	 4	 ქვეყანაში	 არცერთი	 მგელი	 არ	
იყო,	ხოლო	დანარჩენი	ქვეყნების	ტერიტორიის	
1000	კმ²-ზე	მოდიოდა	0,01-დან	4-მდე	მგელის	
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ერთეული.	 თუ	 გავიხსენებთ,	 რომ	 მგლის	
ყოველწლიური	ბუნებრივი	ნამატი	აღრიცხული	
რაოდენობის	 28–32%–ს	 შეადგენს,	 შეგვიძლია	
დავასკვნათ,		რომ	ამ	ქვეყნებმა	ეს	სიმჭიდროვე	
დაადგინეს	ოპტიმალურ	რაოდენობად	და	მის	
შემდგომ	 ზრდას	 შეგნებულად	 აფერხებდნენ;	
ჩავთვალოთ	ქვეყნის	ტერიტორიის	1000	კმ²–ზე	
4	მგელი	ევროპულ	სტანდარტად.
	 ისმება	 კითხვა:	 	 რატომ	 მოსპო	 ზოგმა	
ევროპულმა	 ქვეყანამ	 საერთოდ	 მგელი,	
ხოლო	 ზოგმა	 რამდენიმე	 ათეული	 და	 ზოგ	
შემთხვევაში	 ასეული	 დაიტოვა?	 მათ	 არ	
იცოდნენ,	რომ	მგელი	„ტყის	სანიტარია“?	ნუთუ	
ასეთი	 გაუნათლებლები	 იყვნენ?!	 ანდა	 რას	
ეყოფოდა,	 მაგალითად,	 ჩეხოსლოვაკიის	 400	
ათასამდე	ირემს,	შველს,	მუფლონს,	ცხენირემსა	
და	გარეულ	ღორს	370	„სანიტარი	მგელი“?!	ანუ	
1080	 გარეულ	 ჩლიქოსანს	 –	 1	 მგელი?	 (1980	
წლის	მონაცემები).
	 სხვადასხვა	 ისტორიულ	 წყაროებზე	
დაყრდნობით	 (ვახტანგ	 მეექვსე,	 დავით	
გურამიშვილი,	 ვახუშტი	 ბატონიშვილი,	
შარდენი	 და	 სხვები)	 ირკვევა,	 რომ	
საქართველოში	 მგლისგან	 მიყენებული	 ზიანი	
ყოველთვის	 მნიშვნელოვანი	 იყო	 და	 მასთან	
ბრძოლა	 გამუდმებით	 მიმდინარეობდა.	 მე-
20	 საუკუნის	 დამდეგს	 	 მისი	 პოპულაცია	
ყოველგვარ	 ზღვარს	 ცდებოდა.	 1923	 წელს	
გაზეთში	 „ზარია	 ვოსტოვკა“	 დაიბეჭდა	
წერილი	 „მგლები	 ტფილისის	 ქუჩებში“:	 „...
ერთ	დღეში	 სამი	თავდასხმა:	 ჩერქეზიშვილის	
ქუჩაზე	მგელმა	დაკბინა	გუშაგი	 პოლიციელი,	
მეეზოვე	და	რკინიგზის	მუშა...	სამი	დღის	წინ	
ტფილისის	 11	რაიონში	 გამოჩნდნენ	 მგლები...	
გუშინ,	დღის	5	საათზე	ერთი	მგელი	თენებისას	
მოკლეს	საბჭოს	ქუჩაზე“
	 მგლის	 თარეში	 საქართველოში	
გაგრძელდა	 1931	 წლამდე,	 ვიდრე	 საბჭოთა	
საქართველოს	 მთავრობა	 იძულებული	 არ	
გახდა	 დაეწყო	 მგლის	 წინააღმდეგ	 ბრძოლა	
პრემიალური	 სისტემის	 შემოღებით.	 1931-86	
წლების	მონაცემებით,	ანუ	55	წლის	

განმავლობაში,	 ყოველწლიურად	 იღებდნენ	
267-დან	 1187-მდე	 	 მგელს,	 ე.ი.	 	 წელიწადში	
საშუალოდ	628-ს.
	 1960,	 70-იან	 და	 80-იან	 წლებში	
საქართველოში	 მგლის	 რიცხოვნობის	
რეგულირების	 ინტენსივობა	 საკმარისი	
რომ	 არ	 იყო	 მისი	 პოპულაციის	 ევროპული	
სტანდარტების	 დონემდე	 დასაყვანად,	
ჩანს	 ზოოლოგიის	 ინსტიტუტის	 უფრ.	
მეცნიერ-თანამშომლის	 კ.ტ.ბარათაშვილის	
გამოკვლევებიდან:	 „რესპუბლიკაში	 მგლების	
უმეტესი	 ნაწილი	 დასპეციალებული	 იყო	
შინაური	ცხოველების	ჭამაზე,	განსაკუთრებით	
აღმოსავლეთ	 საქართველოში.	 თვით	
ნაკრძალებშიც	 კი,	 სადაც	 ჩვეულებრივ	 ბევრი	
გარეული	 ჩლიქოსანია,	 შინაური	 პირუტყვის	
წილი	 მათ	 რაციონში	 მნიშვნელოვანია.	
მაგალითად,	ბორჯომის	ნაკრძალში	მტაცებელთა	
წლიურ	კვებაში	შინაური	ცხოველები	შეადგენენ	
28,9%-ს,	 ხოლო	 გაზაფხულსა	და	 ზაფხულში	 –	
60-70%-ს.	 ისინი	 პირუტყვებს	 ხოცავდნენ	 არა	
მხოლოდ	 საძოვრებზე,	 არამედ	 სოფლებთან	
ახლოსაც.“
	 სტატიის	 დასასრულს,	 თავს	 შევიკავებ		
დასკვნებისაგან	 	 და	 ჟურნალის	 მკითხველს	
დავუსვამ	 შეკითხვას:	 სად	 გადის	 ზღვარი	
ბიომრავალფეროვნების	დაცვასა	და	 ადამიანის	
უფლებების	დაცვასა	და	უსაფრთხოებას	შორის?

The	number	of	wolves	is	a	matter	of	self	regulation	due	to	the	quantity	of	potential	victims.	AS	a	result,	there	is	a	harmo-
ny	among	all	elements	of	nature:	wolves	have	a	regular	reach	to	food,	population	of	
wild	ungulate	mammals	becomes	healthier	(because	wolves	mainly	hunt	defective,	sick	animals)	and	green	zones	are	safe	
from	destruction	due	to	controlled	quantity	of	ungulates.	
Ever	since	the	wolves	added	domestic	cattle	to	their	“menu,”	they	have	regulated	their	quantity	according	to	the	sum	of	
ungulate	mammals	and	the	amount	of	available	domestic	animals	within	its	reach.	In	developed	countries,	the	overall	
quantity	of	domestic	cattle	exceeds	the	number	of	wild	ungulates	ten,	or	even	hundred	times,	hence,	the	latter	has	sig-
nificantly	disproportioned	the	balance	of	the	wolves.		
Potential	food	sources	for	wolves	in	Georgia	consist	of	6	million	domestic	animals	and	20-30	thousand	wild	ungulates.	
This	is	why	wolves	multiply	on	the	expense	of	domestic	cattle	owned	by	locals.	This	makes	wolves	99%	into	parasites	
and	only	1%	as	a	“nature	sanitar”.	Otherwise,	wolves	would	regulate	their	quantity	to	200-300	units	(corresponding	to	
the	number	of	20-30	thousand	wild	ungulates).
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მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი “ბაზიერი”

 საქართველო ტრადიციებით, წეს-ჩვეულებებით  მდიდარია. ამ მხრივ ნადირობაც არ გახლავთ 
გამონაკლისი. საქართველოში  ნადირობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ადამიანის გაჩენის დღიდან 
ნადირობა, მომპოვებლობა მისთვის ჩვეული საქმიანობაა. დღეს აღარ არსებობს საჭიროება  ნადირობის, 
როგორც საკვების მოპოვების ერთ-ერთი საშუალებისა, აღარ არის საჭირო ნადირობა არსებობისთვის, 
მაგრამ ქართველი მამაკაცების უმეტესობას საჭურვლისა და ნადირობის სიყვარული  მაინც აქვს 
გენში,  ოღონდ, ერთი ეგ არის, რომ ამ “სიყვარულს“ მათი უმეტესობა მახინჯი 
ფორმით გამოხატავს,  რადგან ჰგონია, რომ ნამდვილი მონადირეობა და ნადირობა 
აუცილებლად თოფის ბათქაბუთქს ნიშნავს! დღეს, ამ მხრივ,  ძალიან  ცუდი 
სიტუაციაა საქართველოში! არ არსებობს  სამონადირეო კანონმდებლობა! არ 
არსებობს  არანაირი მაკონტროლებელი  ინსტიტუტი!  
 ბოლო წლებში ძალიან მომრავლდნენ  არამკითხე, უწიგნური 
გარემოს დამცველები! მოკლედ, არსად არ არის ისე დაულაგებელი და 
მიგდებულ-მივიწყებული  ნადირობა და ბუნება, როგორც საქართველოში! 
 მონადირეთა  კლუბები და გაერთიანებები ცდილობენ  სიტუაციის 
გამოსწორებას, უწევენ პროპაგანადას  სწორ და კულტურულ ნადირობას, ცდილობენ 
ებრძოლონ ბრაკონიერობას, ცდილობენ ხმა მიაწვდინონ და გონივრული რჩევები მისცენ მათ,  ვისაც 
პირდაპირ ევალება ფლორა-ფაუნის დაცვა, მაგრამ “ძაღლი ყეფს და ქარავანი მიდის”. დღეს  აღარ არსებობს  
სხვაობა  მონადირესა და ბრაკონიერს შორის! რაც  უნდა კარგი და პატიოსანი მონადირეები ვიყოთ, ვიღაცა 
არამკითხე „ბუნების დამცველი” მაინც მკვლელებად და არაადამიანებად შეგვრაცხავს! 
 მონადირე ვარ და მთელი გულით მიყვარს ჩემი სამშობლოს ბუნება! გრანტიჭამია  “გარემოს 
დამცველი”  ჩემზე უკეთ ვერასდროს დაიცავს  ჩემი სამშობლოს ფლორა-ფაუნას,  რადგან  მე  ყოველგვარი 
გრანტ-ტრანშ-ხელფასის გარეშე მტკივა და მიყვარს ჩემი ბუნება!

გიორგი სარიშვილი

მონადირეთა და სპორტული სროლის მოყვარულთა კლუბი „ჩუბინი“

 დედაბუნების მოყვარულნო! გილოცავთ ახალი ჟურნალის,  „ველური ბუნების“, დაბადებას. 
მიუხედავად სოციალური ქსელებისა  და ინტერნეტ-ფორუმების არსებობისა, 
ბეჭდვით ორგანოს მაინც სულ სხვა დატვირთვა აქვს. წიგნისა თუ ჟურნალის 
კითხვისას ადამიანი სხვაგვარ სითბოსა და სიმყუდროვეს განიცდის.
 საბჭოთა წყობილებისას, რამდენადაც მახსოვს, საქართველოში 
მსგავსი ჟურნალი არ იბეჭდებოდა. მხოლოდ 2003 წელს გამოიცა პირველი 
ქართული ჟურნალი „ნადირობა“ (რედ. დ. ცხვედიანი), ხოლო 2013 წელს 
გამოვიდა მაღალპოლიგრაფიული მეორე ჟურნალი „ნადირობა და თევზაობა“ 
(რედ. კ. ციხისელი). სამწუხაროდ, დღეისათვის ორივე ჟურნალი 
დახურულია. არადა, მსგავსი ჟურნალების არსებობა ქვეყნისა და საზოგადოების 
მაღალი განვითარების მანიშნებელია.
 ძალინ ბევრი საჭირბოროტო საკითხი დაგროვდა ნადირობის, თევზაობისა და, ზოგადად,  ჩვენი 
ბუნების გარშემო. იმედია, რომ ამ ჟურნალში დაბეჭდილი წერილები და ჯანსაღი დისკუსიები სასურველ 
შედეგამდე მიგვიყვანს. 
 კიდევ ერთხელ გილოცავთ  „ველური ბუნების“ რედაქციის თანამშრომლებს, ღმერთმა ხელი 
მოგიმართოთ!

პრეზიდენტი: ლევან ახმეტელი

klubebi
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საერთაშორისო  საფარი  კლუბი  კავკასია

 2008 წელს 40–მდე ქართველი და ასევე  საქართველოზე შეყვარებული რამდენიმე უცხოელი 
მონადირე შეიკრიბა და დააარსა კლუბი, რათა ადამიანთა ჯგუფს, რომლებსაც ჰქონდათ საერთო 
ინტერესები და მისწრაფებები, შესძლებოდა გაერთიანებული ძალებით, ერთმანეთის მხარდამხარ  
შრომით გაეუმჯობესებინა გარემოც და არსებული შესაძლებლობებიც.
 ძალიან მალე ცხადი გახდა, რომ გათითოკაცებული საზოგადოება, რომელიც დაყოფილი 
იყო სხვადასხვა ჯგუფებად და კლუბებად, საერთო სურათს ვერ შეცვლიდა, ბოლო 
ათწლეულების განმავლობაში ინერციაზე მიშვებული დარგი კი ნადგურდებოდა 
და ასე გაგრძელების შემთხვევაში არათუ სანადირო ადგილები, არამედ 
ნადირ–ფრინველიც გაქრებოდა. 2011 წელს კლუბი გაწევრიანდა მსოფლიო 
სამონადირეო საზოგადოების ლიდერ ორგანიზაციაში SCI (Safari Club In-
ternational) და ამავე წელს მისივე ინიციატივით შეიკრიბა  საქართველოში  
იმ დროს მოქმედი თითქმის ყველა სამონადირეო კლუბი, ასოციაცია და 
ფედერაციები და შეიქმნა საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა ფედერაცია, 
რათა ერთიანი ძალისხმევით  სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვლილიყო. 
 2012 წელს ფედერაციამ გამოსცა ყოველთვიური ჟურნალი „ნადირობა და 
თევზაობა“, რომლის საქმესაც აგრძელებს დღეს დაარსებული ჟურნალი „ველური ბუნება“. 
 ჩვენი კლუბი მზად არის როგორც ინტელექტუალური, ასევე ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს 
აღნიშნულ ჟურნალს.

საქართველოს მონადირეთა 
ლეგიონი

 მოგესალმებით მეგობრებო!
 სასიამოვნო და სასიხარულოა ჟურნალ 
“ველური ბუნების“ ხილვა დღევანდელი 
საქართველოს მედიასივრცეში. ალბათ დროულია 
ასეთი ჟურნალის გამოსვლა, ვინაიდან ქვეყანაში  
ნადირ-ფრინველთა, გარემოსდაცვით და ნადირობა-
თევზაობის სფეროში ბევრი საჭირბოროტო საკითხი 

დაგროვდა, რაც არა მარტო სახელმწიფო ორგანოების საზრუნავია, არამედ საზოგადოების აქტიურობასა 
და ჩართულობას მოითხოვს. არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც ფაქიზ მიდგომასა და ყურადღებას 
საჭიროებს. გვინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ ყველა სპონსორსა და ორგანიზაციას ამ კეთილი 
საქმის მხარდაჭერისთვის. საქართველოს მონადირეთა ლეგიონი წარმატებებს უსურვებს სარედაქციო 
კოლეგიას. დარწმუნებულები ვართ, რომ პროფესიონალებისაგან შემდგარი ჯგუფი ჩამოაყალიბებს სწორ 
სარედაქციო პოლიტიკას. იმედი გვაქვს, ექსპერტებისა და თავისი საქმის უბადლო  სპეციალისტების 
მოწვევით, მათი მოსაზრებების მკითხველისათვის გაცნობის გზით მოახერხებთ საზოგადოებაში სწორი 
პოზიციის ფორმირებას. გვინდა წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს მეგობრებს ამ რთულ და საპასუხისმგებლო 
საქმეში, ხოლო ჟურნალს – საინტერესო, მრავალფეროვანი სტატიების სიუხვე და ერთგული  მკითხველის  
ფართო  აუდიტორია. 

წარმატებებს გისურვებთ მთელს  კოლექტივს!

This section enables all hunting clubs registered and functioned in Georgia to express views on the developments of 
the hunting business as well as on the published materials.  Safari Club International Caucasus provides a short infor-
mation on its developments, that directly links to establishing this magazine.   Hunter’s and Fishermen’s Club Bazieri 
speaks up of the unsystematic developments in  the hunting business and expresses concern over the competence of the 
NGO sector involved in wildlife protection,  and the real objectives behind. Georgian Hunters Club Legion welcomes 
and underlines the importance of the very timely managed magazine, and express gratitude to all counterparts and or-
ganizations supporting   the periodical publication. Amateur Hunters and Sport Shooting Club Chubini shares its view 
on the advantages of published materials amidst of social media era.  The printed media provides yet another comfort 
for better assuming and recognizing the issue under the cover.
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nadirobis 

biologis kuTxe
 
	 ამ	 რუბრიკაში	 ჩვენ	 ვიწყებთ	 ველური	 ბუნების	 წიაღში	
შესვლას	 და	 მის	 ცოცხალ	 სამყაროს	 სიმდიდრესთან	 ზიარებას.	
საქართველო	 ველური	 ბუნებით	 მდიდარია	 და	 გამოირჩევა	
მრავალფეროვანი	 ლანდშაფტებით,	 რაც,	 თავის	 მხრივ,	 ფლორის,	
ფაუნის,	გეოგრაფიული	მდებარეობისა	და	დედამიწის	რელიეფის	
დამსახურებაა.	 რაც	 შეეხება	 ადამიანის	 ფაქტორს,	 ველური	
ბუნების	 ჩამოყალიბებაში	 უარყოფითის	 გარდა	 არავითარი	
სხვა	 დამსახურება	 არ	 მიუძღვის.	 ანუ	 ბუნება	 წარსულში	 უფრო	
მომხიბვლელი,	მრავალფეროვანი	და	თვალთწარმტაცი	იყო.	მაგრამ	
დღეს	 ჩვენ	 უნდა	 შევთანხმდეთ	 იმაზე,	 რომ	 ამჟამად	 ჩვენ	 გვაქვს	
ის,	რაც	 გვაქვს	და	 საჭიროა	 ვეცადოთ	გავითავისოთ	ის	რეალობა,	
რომელიც	 ჩვენ	 გარშემოა.	 ამის	 შემდეგ	 ჩვენი	 ნებისმიერი	 ნაბიჯი	
ველურ	 ბუნებასთან	 ურთიერთობისას	 უნდა	 იყოს	 ზომიერი	 და	
ზედმიწევნით	 შესწავლილი,	 რათა	 თავიდან	 ავიცილოთ	 ველური	
ბუნების	 შემდგომი	 კარგვა	 და	 	 განვახორციელოთ	 ხელშემწყობი	 მოქმედებები	 წარსულში	 არსებული	
ველური	ბუნების	თვითაღდგენისათვის.	ამ	საქმიანობაში	უდიდესი	მნიშვნელობა	ენიჭება	საზოგადოებრივ	
აზრს.	საზოგადოებრივი	აზრის	ჩამოყალიბებას	მიეძღვნება	ამ	ჟურნალში	ჩვენი	კუთხე.	
	 ვინ	არიან	ისინი,	ვინც	ველურ	ბუნებასთან	ურთიერთობის	საქმეში	საზოგადოებრივ	აზრს	ქმნიან?	
სწორედ	ამ	ადამიანებს	შორის	არის	საჭირო	ველური	ბუნების	რიგ	საკითხებზე	ბოლომდე	იყოს	მიღწეული	
კონსენსუსი	ფუნდამენტურ	ხედვებზე:

1.	ველური	ბუნების	არსებობა;
2.	ველური	ბუნების	სახეობათა		 	 	
				რეინტროდუქციის	ფორმები;
3.	ველური	ბუნების	დაცვისა	და		 	 	
				შენარჩუნების	ფორმები;
4.	ველური	ბუნების	აღწარმოების	ფორმები;
5.	ველური	ბუნების	მდგრადი	სარგებლობის		
				ფორმები.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ზემოთ	 აღნიშნული	 ყველა	 პუნქტი	
მნიშვნელოვანია,	 თუმცა	 საკითხების	 ზოგად	
განხილვას	 დავიწყებთ	 მეხუთე	 პუნქტიდან	 და	
შემდგომ	 ეტაპობრივად	 შევეხებით	 დანარჩენებს.	 რატომ	 გადავწყვიტე	 განხილვა	 დავიწყო	 ველური	
ბუნების	მდგრადი	სარგებლობის	ფორმებიდან?	მხოლოდ	და	მხოლოდ	იმიტომ,	რომ	საზოგადოებისათვის	
იგი	 უფრო	 აქტუალურია	 და	 მნიშვნელოვანი.	 ამიტომ	 განხილვისას	 ეტაპობრივად	 ჩავწვდებით	 სხვა	
პუნქტების	სიღრმეებს.
	 ველური	ბუნების	მდგრადი	სარგებლობის	ფორმებიდან	ვირჩევთ	ფაუნის	მდგრად	სარგებლობას	
და,	კერძოდ,	სანადირო	სახეობებს.

sanadiro saxeobebi
                             

	 რა	ფორმები	არსებობს	საქართველოში	სანადირო	სახეობების	მდგრადი	სარგებლობისა	და	როგორ	
ხდება	მათი	რეალიზება?	დღეს	ჩვენ	ამ	საკითხის	განხილვით	დავიწყებთ.
	 ზედაპირულად	თუ	შევხედავთ	საკითხს	აღმოვაჩენთ,	რომ	საქართველოში	სანადირო	სახეობების	
მდგრადი	 სარგებლობის	 მიზნით	 სახელმწიფო	 ტყის	 ფონდის	 ფართობებზე	 დღეისათვის	 არსებობს	 17	
სამონადირეო	მეურნეობა.	აღსანიშნავია	ის	ფაქტი,	რომ	გარკვეულ	პერიოდში	28	სამონადირეო	მეურნეობა	
არსებობდა	 და	 რიგი	 მათგანი	 დროთა	 განმავლობაში	 გაუქმდა.	 გაუქმების	 მიზეზი	 შეიძლება	 იყოს	 ის	
მდგომარეობა,	რა	მდგომარეობაშიც	არის	დარჩენილი	სამონადირეო	მეურნეობები.	არსებული	სიტუაცია	
კი	 შემდეგია:	 საქართველოში	 არ	 არსებობს	 სანადირო	 პოლიტიკა	 და	 სტრატეგია.	 ასევე	 არ	 არსებობს	
ნადირობის	მაკოორდინირებელი	ორგანო	არც	ცენტრალურ	და	არც	მუნიციპალურ-რეგიონალურ	დონეზე.	
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ნადირობის	 სისტემისა	 და	 სტრუქტურის	 არარსებობა	 სამონადირეო	
საქმიანობაში	 იწვევს	 ქაოსსა	 და	 გაუგებრობას.	 თვითდინებაზე	
მიშვებული	 ნადირობის	 რეგულირების	 საკითხები	 ხელს	 უშლის	
ცოცხალი	 ველური	 ბუნებით	 მდგრად	 სარგებლობას.	 აღსანიშნავია		
ის	 ფაქტი,	 რომ	 	 გარემოსა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 დაცვის	
სამინისტრო	ამუშავებს	და	დამტკიცებისთვის	ამზადებს	საქართველოს	
ტყის	 კოდექსს,	 ბიომრავალფეროვნების	 შესახებ	 კანონს,	 	 მისივე	
თხოვნით	სამონადირეო	საკითხების	მოგვარებაში	ჩართულია	გაეროს	
სურსათისა	და	სოფლის	მეურნეობის	ორგანიზაცია	-	FAO.	სანადირო	
სახეობათა	 მდგრადი	 სარგებლობა	 სრულიად	 დამოკიდებულია	
საქართველოს	 ნადირობის	 შესახებ	 კანონზე,	 საქართველოს	 ტყის	
კოდექსზე,	ბიომრავალფეროვნების	შესახებ	კანონსა	და	თევზაობის	და	
თევზჭერის	კანონზე.	საქართველოში	არსებული	პრაქტიკა,	რომელიც	
უკავშირდება	 კანონებზე	 მუშაობასა	 და	 მათ	 მიღებას,	 მიგვანიშნებს	
იმაზე,	 რომ	 კანონები,	 რომლებიც	 უკავშირდება	 ველური	 ბუნების	
მდგრად	 სარგებლობას,	 მიიღება	 ცალ-ცალკე	 და	 არ	 ხდება	 მათი	
განხილვა		ერთ	პაკეტში,	თუმცა		მისაღები	კანონები	სამართლებრივ-
იურიდიულ		ფარგლებში		შესაბამისობაში	მოდის		სხვა	კანონებთან.
	 გამომდინარე	 ზემოთ	 თქმულიდან,	 შეგვიძლია	 დავასკვნათ,	
რომ	17	სამონადირეო	მეურნეობა,	თავისი	დანიშნულების	მიუხედავად,	
ვერ	 აკმაყოფილებს	 სანადირო	 რესურსების	 მდგრადი	 სარგებლობის	
მოთხოვნებს,	 რაც	 ზემოთ	 აღნიშნული	 ობიექტური	 და	 სუბიექტური	
მიზეზებით	არის	განპირობებული.
	 ვინაიდან	 ჩვენ	 ვეხებით	 სანადირო	 სახეობებს,	 უპრიანი	
იქნებოდა	 განგვეხილა,	 თუ	 რა	 მოიაზრება	 სანადირო	 სახეობებში.	
საქართველოს	 ენერგეტიკისა	და	 ბუნებრივი	რესურსების	 მინისტრის	
2011	 წლის	 1	 სექტემბრის	 N175	 ბრძანების	 შესაბამისად,	 ნადირობას	
დაქვემდებარებული	 ცხოველთა	 სამყაროს	 ობიექტების	 (გარდა	
გადამფრენი	ფრინველებისა)	სახეობებია:

The corner of Hunting Biologist
The Author invites us in the lap of nature and shares its rich and lively world. He points out that the factor of 
humanity has contribution of nothing but negativity in the realm of wild nature development, meaning the nature 
was much more varied, beautiful and captivating before. In his opinion, consensus is necessary around the issues of 
wildlife, around its existence first of all, reintroduction of species, protection and preservation, reproduction and 
forms of sustainable use. The author also analyses the current situation and perspectives of hunting objects and 
licensed hunting grounds in Georgia. At the end of the article, he announces detailed discussions on each hunting 
object for the following issues of magazine.

	 როგორც	 ვხედავთ,	 მინისტრის	 ბრძანებაში	 განსაზღვრულია	 ცხოველთა	 ის	 სახეობები	 (გარდა	
გადამფრენი	ფრინველებისა),	რომლებზეც	ნადირობა	დაშვებულია.	საქართველოში	სანადირო	ცხოველთა	
სახეობების	 ჩამონათვალი	 გაცილებით	 მეტია.	 შემდეგ	 ნომრებში	 საქართველოში	 სანადირო	 ცხოველთა	
თითოეულ		სახეობას					ფართოდ		მიმოვიხილავთ.	

1.	 ძუძუმწოვრები
1.1.	 ნუტრია	(Myocastor	coypus)
1.2.	 კურდღელი	(Lepus	europaeus)
1.3.	 მაჩვი	(Meles	meles)
1.4.	 ტყის	კვერნა	(Martes	martes)
1.5.	 ქვის	კვერნა	(Martes	foina)
1.6.	 მგელი	(Canis	lupus)
1.7.	 ტურა	(Canis	aureus)
1.8.	 მელა	(Vulpes	vulpes)
1.9.	 ენოტისებური	ძაღლი	
	 (Nyctereutes	procyonoides)
1.10.	 ტყის	კატა	(Felis	silvestris)

1.11.	 გარეული	 ღორი	 (Sus	
scrofa)
1.12.	 შველი	(Capreolus	capreo-
lus)
1.13.	 ენოტი	(Procyon	lotor)
2.	 ფრინველები
2.1.	 ხოხობი	 (Phasianus	 col-
chicus)
2.2.	 კაკაბი	(Alectoris	graeca)
2.3.	 დურაჯი	 (Francolinus	
francolinus)
2.4.	 გნოლი	(Perdix	perdix)
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	 ბაზიერობა (დამჭერი მტაცებელი 
ფრინველებით ნადირობა) უძველესი და 
ურთულესი პროფესიაა. ათასწლეულების 
მანძილზე მრავალი ერი ავითარებდა ბაზიერობის 
ხელოვნებას, მათ შორის ქართველ ერსაც 
მიუძღვის წვლილი. ქართული საბაზიერო სკოლა 
უნიკალურია მსოფლიოში, რაზეც მეტყველებს 
არა მხოლოდ თანამედროვე ბაზიერების 
დამოკიდებულება საქმის მიმართ, არამედ 
ჩვენი კლუბის მიერ მოპოვებული ისტორიული 
მასალები, ძირითადად ძველი ხელნაწერები, 
რომლებიც, ფაქტობრივად, წარმოადგენს 
სამეცნიერო ნაშრომს სხვადასხვა მტაცებელი 
ფრინველის მოვლა-მკურნალობის შესახებ.

 მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იუნესკოს მიერ 
მინიჭებული აქვს ზოგადად ბაზიერობას. 2016 წელს „საქართველოს ბაზიერთა კლუბის“ ძალისხმევით 
მოძიებულ და გადაგზავნილ იქნა მასალები, საქართველოს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის 
სააგენტოში, რის საფუძველზეც ქართულ ბაზიერობას მიენიჭა არამატერიალური,  კულტურული ძეგლის 
სტატუსი. დღესდღეობით ჩვენი კლუბის მიზანი და მიმდინარე სამუშაო არის, ქართული ბაზიერობის 
წარდგენა იუნესკოში საერთაშორისო ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად.
 არსებული წარმატებების ფონზე, საქართველოში ბაზიერობის განვითარებას საკმაო პრობლემები 
აქვს კანონმდებლობის მხრივ. კერძოდ, კანონმდებლობიდან გამომდინარე ყველა ქართველი 
ბაზიერი ბრაკონიერია, რადგან არამარტო მტაცებელი ფრინველების, არამედ მათ დასაჭერად საჭირო 
ფრინველების (ღაჟო, მტრედი დ აა.შ) მოპოვება  აკრძალულია და ეს მაშინ, როდესაც სამკუთხა ბადით და 
ღაჟოთი მტაცებლის ჭერა სუფთა ქართული უძველესი ტრადიციაა, რაც მსოფლიო საბაზიეროს მიერაც 
არის აღიარებული. ბევრ უცხოელ ბაზიერს დიდი სურვილი აქვს ჩამოვიდეს საქართველოში და ძველი 
ქართული მეთოდით მიმინოს ჭერაში მონაწილეობა მიიღოს, მაგრამ არსებული კანონმდებლობის გამო 
ბევრ ტურისტს ვკარგავთ.
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 გარდა ამისა, ბაზიერთა შეჯიბრებები საქართველოს მასშტაბით 
ბოლო წლების განმავლობაში აღარ ტარდება უსახსრობისა და 
სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობის გამო. არადა, ეს ხომ ჩვენი 
ერის კულტურული მემკვიდრეობაა. ჩვენი ძალებით მცირერიცხვოვან 
ბაზიერთა ჯგუფები თბილისსა და დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ 
რაიონში ვახერხებთ ჩვენი ხელოვნების დემონსტრირებას, ისიც 
ვიწრო წრეში.  არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ერთ–ერთი უძველესი 
ქართული ტრადიციაა და ამ ლამაზ სანახაობას არა მარტო ბაზიერებმა, 
არამედ ყველა მსურველმა უნდა უყუროს. 
 ერთი მხრივ, ბაზიერობას იცავს კანონი, როგორც 
არამატერიალურ კულტურულ ძეგლს, მეორე მხრივ, გარემოსდაცვითი 
კანონმდებლობა, ფაქტობრივად, კრძალავს ბაზიერობას, იმედია ამ 
გაურკვევლობას ახლო მომავალში ბოლო მოეღება.                                                
  
                                                                  „საქართველოს ბაზიერთა კლუბი“

A Falconer
Falconry – (hunting with trained birds of prey) is an ancient and complex professional practice. Through centuries, many nations 
have developed the art of falconry, including Georgians. Georgian school of falconry is unique in the world. Historical materials 
obtained by the club (mostly ancient manuscripts), can actually be represented as a scientific work, containing in-depth information 
on care and treatment of various birds of prey. 
In 2016, Falconry club of Georgia sent some research materials to National Agency for Cultural Heritage Preservation, based on 
which, Georgian falconry was announced as a monument of intangible cultural heritage.
However, in the context of existing legislation, all Georgian falconers are technically poachers, because procuring these birds is 
officially forbidden. 
On one hand, the practice of falconry is protected by law, as a monument of intangible cultural heritage, and on the other hand, the 
legislation of environmental protection is forbidding it entirely. Hopefully, this uncertainty will be clarified in near future.
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	 monadirisTvis	 yvela	 Tofi	 Zvirfasia.	
Zalian	xSirad	sanadiro	Tofi	ganuyrel	mego-
brad	 iqceva	 xolme	 mflobelisTvis.	 ar	 aqvs	
mniSvneloba	 brends,	 modelsa	 da	 	 Rirebule-
bas,	ubralod,	kargad	aqvs	morgebuli	da	uamra-
vi	sasiamovno	mogoneba	akavSirebs	masTan.	Tumca	
am	elementaruli	WeSmaritebis	 	 garda,	 yvelasT-
vis	 cnobilia,	 rom	 arsebobs	 gansakuTrebulad	
damzadebuli	da	 xelnakeTi	 sanadiro	 iaraRic.	
es	 ki	 martivad	 ar	 mosula	 dRevandelobamde.	
dRes	arsebul	Zvirfas	sanadiro	iaraRs	es	saxe	
rom	 mieRo,	 	 ramdenime	 aswleuli	 da	 uamravi	
eqsperimenti	dasWirda.	albaT	ar	iqneba	sadavo,	
rom	adamiani	yovelTvis	midrekili	iyo	esteTi-
kuri	 mxarisadmi.	 es	 gamoixateba	 nebismier	 war-
moebasa	da	industriaSi.	 arc	sanadiro	iaraRia	
gamonaklisi.	 uZvelesi	 droidan	 moyolebuli	
adamiani	yovelTvis	cdilobda	raime	miematebi-
na	da	lamazad	Seemko	Tavisi	iaraRi,	iqneboda	es	
mSvildi	Tu	Subi.	savaraudod,	aqedanve	modis	sa-
saCuqre	variantebic.	beladebi	da	damsaxurebuli	
meomrebi	Tu	monadireebi	gansakuTrebiT	Semkul	
iaraRs	flobdnen	(rac	arqeologiuri	gaTxre-
biT	 dasturdeba).	 es	 tendencia	 ucvlelad	 gagr-
Zelda	 mogviano	 periodSic	 ukve	 cecxlsasrol	
iaraRze.	gaCnda	moTxovna	samefo	ojaxis	warmo-
madgenelebisgan,	 Tavadaznaurobisa	 da,	 ubral-
od,	 mdidari	 adamianebisgan.	 isini	 ukveTavdnen	
gansakuTrebiT	Zvirfas	da	saimedo	iaraRs	Zir-
iTadad	an	sasaCuqred	an	sakuTari	siamovnebisT-
vis.	aman	ki	gamoiwvia	aRniSnuli		dargis		swrafi	
ganviTareba.	 gaCnda	 uamravi	firma	da	 warmoeba,	
maT	Soris	Zalian	bevri	dReisTvis	ukve	legend-
aruli.	
	 aseT	 Tofebs	 Soris	 uZvelesad	 bereta	
miiCneva.	arsebobs	dokumenti,	saidanac	Cans,	rom	
pietro	beretas,	qalaq	breSias	maxloblad,	dau-
fuZnebia	 firma,	 sadac	 igi	 lulebs	 amzadebda.	
dokumenti	TariRdeba	1526	wliT.	xolo	mis		mem-
kvidres,	jovani	beretas	ukve		Tofebis	warmoeba	
dauwyia.	 	zogadad,	sanadiro	Tofma	ganviTare-
bis	 Zalian	 rTuli	 etapebi	 ganvlo.	 dawyebuli	
umartivesi,	 egred	 wodebuli	filTa	Tofidan,	
dRes	arsebuli	urTulesi	sistemebiT	damTavre-
buli.	 	 3000–ze	meti	 sistemaa	 Seqmnili	 am	drois	
monakveTSi.	 Tumca	 am	 dargis	 ayvavebis	 xana	 iyo		
me–19	 saukunis	 meore	 naxevridan	 	 me–20	 saukunis	
pirvel	naxevramde.	swored	am	periodSi		eZle-
va	 sanadiro	 Tofs	 is	 saxe,	 rogoriTac	 dRes	
gvxvdeba.	 	zogierTi	sistema	gacilebiT	martivi,	
Tumca	 praqtikulad	 gamarTlebuli	 gamodga.	
magaliTad	 ensonis	 da	 dilis	 sistema,	 	 egred	
wodebuli	boqsloki,	Tavisi	teqnikuri	maxasiaT-
eblebiT,	 sando,	 magram	 SedarebiT	 martivi	 da,	
aqedan	 gamomdinare,	 iafic,	 metad	 warmatebuli	
gamodga.	 swored	 amitom	 farTod	 gavrcelda.	
Zalian	bevri	cnobili	brendi	iyenebda	am	siste-
mas	 SedarebiT	 iaffasiani	 TofebisTvis.	 Tum-
ca	 arsebobs	 iSviaTi	 gamonaklisebic,	 rodesac	
Zalian	Zvirfasi	Tofebi	damzadda.	magaliTad,	
nikoloz	meoris	lebo–kurali,	20	kalibris.
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	 rodesac	meiaraRes	ukveTavdnen	Zvirfas	Tofs,	ra	Tqma	unda,	is	amzadebda	yvelaze	
Zvirfasi	sistemiT	da	masalebiT.	msgavs	Zvirfas	sistemas,	SeiZleba	iTqvas,	legendarul-
sac,	 warmoadgenda	 frederik	 bizlis	 mier	 Seqmnili	 sistema,	 romelic	 jeims	 perdem	
SeiZina	da	mxolod	am	sistemaze	amzadebda	Tofebs	(Tu	ar	CavTvliT	Caxmaxian	variantebs).	
es	 urTulesi	da	 unikaluri	 sistemaa.	 garda	 sistemis	 unikalurobisa,	 mzaddeboda	 war-
moudgeneli	sizustiTa	da	sinatifiT.	aseTi	donis	Sesruleba	sakmaod	did	dros	moiTx-
ovs	da	mxolod	xeliT	keTdeba.	paralelurad	unikaluri	sistema	Seqmna	holandma,	erTi	
SexedviT,	ufro	martivi,	Tumca		genialuri	mignebiT.	piradad	Cemi	azriT,	
holandis	mier	Seqmnili	sistemis	gaumjobeseba	ubralod	SeuZlebe-
lia,	igi	Tavisi	monacemebiT	srulyofili	sistemaa.	yvelaferi	
isea	ganlagebuli,	aswleulebis	manZilze	rom	ver	moeZebne-
ba	nakli	da	susti	wertili,	rac	daamtkica	kidec	Tavisi	
arsebobis	manZilze.
	 aseve	 gansakuTrebuli	da	 unikaluri	 siste-
ma	 aqvs	Seqmnili	Teofil	brits.	 am	sistemasac	
iyenebdnen	 meiaraReebi	 Zvirfas	 Tofeb-
ze.	 magaliTad,	 lebos	 aqvs	 damzadebu-
li	oTxi	Tofi	misi	sistemiT.	dRes	es	
Tofebi	raritetad	iTvleba.		
	 zemoaRniSnuli	 gaxlavT	
Zvirfasi	Tofis	erTi	mxare.	gar-
da	 amisa,	 ra	 Tqma	 unda,	 salule	
foladi	 unda	 yofiliyo	 gan-
sakuTrebuli.	 rogorc	 wesi,	
meiaraRebi	 mag	 dros	 ukveTa-
vdnen	 vitvortis	 lulebs,	
romlebic	 calobiT	 mzad-
deboda.	 aseve	 Sefildis	
folads,	saxelwodebiT	– 
„Toledo“;	 aseve,	 belgielebi	
Zvirfas	Tofebze	Zalian	
xSirad	 iyenebdnen	 val-
reinis	da	legranis	fo-
ladebs.	 	 sakondaxe	 ma-
sala	 unda	 yofiliyo	
gansakuTrebuli,	 rac	
sakmaod	didi	fufuneba	
gaxlavT.



	 aseTi	sistemebiTa	da	 masalebiT	nakeTeb	Tofs,	romelic	xeliT	keTdeboda	Tveebis	
manZilze,	ra	Tqma	unda,	mxatvruli	gaformebac	Sesabamisi	unda	hqonoda.		gravireba,	rome-
lic	 am	donis	Tofebze	 keTdeboda,	 nel-nela	xelovnebis	doneze	 avida.	 swored	am	mxriv	
gamoirCeoda	iseTi	legendaruli	iaraRis	saxlebi,	rogorebicaa:	perde,	holandi,	vudvar-
di,	bosi,	CerCili,	uiliam	evansi,	skoti,	grineri,	lebo–kurali,	frankoti,	forJeroni,	an-
tonin	defurni,	defurni	sevrini,	botsoni,	diqsoni,	maknautoni,	fore	le	paJi,	gastin	rene,	
iohan	 Springeri,	 bitneri,	 Strempeli,	legendaruli	lebeda,	 novotni	da	 sxva	 mravali.	 aq	
CamoTvlili	meiaraReebidan	zogierTs	lomis	wili	miuZRvis	Tanamedrove	Tofis	SeqmnaSi.	
magaliTad,	perdes	mier	Seqmnili	Camketi	CarCo	dRes	arsebuli	Tofebis	udides	nawilze	
gamoiyeneba.	 es	didi	 meiaraReebi	 garkveul	 krizisul	 periodebSi	 amzadebdnen	 SedarebiT	
iaffasian	Tofebsac,	 gansakuTrebiT	didi	warmoebis	mflobelebi	 (frankoti,	skoti,	 gri-
neri).		TumcaRa,	imave	skotis	„imperial premieri“	im	drois	yvelaze	Zvirian	Tofad	iTvleboda.	
Tu	perdes	Tofi	950	funti	Rirda,	skotis	–imperial	premieri“	1075	funtad	fasobda.		es	
(da	ara	marto)	meiaraReebi	mainc	elituri	Tofebis		Seqmnaze	iyvnen	orientirebulni.	maTi	
nakeTebi	umaRlesi	klasis	sanadiro	Tofebi	aRar	aris	ubralod	kargi		iaraRi	-	aq	iaraRi	
da	xelovneba		Serwymulia.

A Precious Hunting Gun
All guns are precious for a hunter. Very often, a hunting gun becomes an inseparable friend to its owner. Neither a brand, nor 
a model or cost matters, it is just connected to a lot of pleasant memories and fits him/her perfectly over time, but apart from 
this being a universal truth, everyone knows that there are peculiarly crafted, handmade hunting weapons. 





          ოლო წლებია თევზაობის ეს სტილი ნელ-ნელა                                                                   
       იკიდებს ფეხს  საქართველოში, სადაც ყველა 
პირობაა შექმნილი ასეთი თევზაობისთვის და, 
შესაბამისად, შეინიშნება მისი მიმდევრების მატებაც.
 საქართველოში გავრცელებული აზრით, 
გაშოლტვით მხოლოდ კალმახს იჭერენ, რაც 
სიმართლეს არ შეესაბამება. ამ სტილით 
შესაძლებელია ნებისმიერი თევზის დაჭერა, თუმცა 
არაფერი შეედრება ისეთი მტაცებელი თევზის 
ჭერას, როგორიცაა ორაგულისებრთა ოჯახის 
წარმომადგენელი, ნაკადულის კალმახი, რომელიც, 
სამწუხაროდ, საქართველოში გადაშენების პირასაა,  
შეტანილია  „წითელ ნუსხაში“  და მისი ბუნებიდან 
ამოღება ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით. 
სწორედ ამიტომაც 2016 წლიდან გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
ქვემდებარე ეროვნული საშენი მეურნეობის მიერ 
დაწყებულია უნიკალური პროექტი, რომელიც 
საქართველოს მდინარეებში ნაკადულის კალმახის 
აღდგენას ისახავს მიზნად. 

დაიჭერე–გაუშვის პრინციპი ანუ რეკრეაციული 
თევჭერა:

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №193
2016 წლის 22 აპრილი, ქ. თბილისი

„თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 
№423 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ:
„31. რეკრეაციული თევზჭერა – სპორტული 
თევზჭერის სახე (მათ შორის, საქართველოს 
„წითელ ნუსხაში“ შეტანილ კალმახზე) – თევზჭერის 
ობიექტის გარემოდან ამოღების გარეშე.“
თ) საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ 
კალმახზე რეკრეაციული თევზჭერა აკრძალულია 
პირველი ოქტომბრიდან პირველ იანვრამდე. 
(ქვირითობის პერიოდი)
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი 
შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:
„ზ) რეკრეაციული თევზჭერისას აკრძალულია:
ზ.ა) ბუნებრივი სატყუარას გამოყენება;
ზ.ბ) არასპორტული (ენის მქონე), ასევე 
ორეული, სამეული და მეტი ნემსაკვის მქონე 
თევზსაჭერი იარაღის გამოყენება თევზჭერის 
განმახორციელებელ ერთ პირზე;
ზ.გ) თევზზე მშრალი ხელით ან მშრალი 
ხელთათმანით შეხება; (ხელთათმანი უნდა იყოს 
სველი)

ზ.დ) თევზის ნაპირზე ამოყვანა ან  მისი ხელში 
აყვანა, თუ ქვემოთ წყალი არ არის;
ზ.ე) თევზის სიმაღლიდან გადაგდება წყალში 
დაბრუნების დროს;
ზ.ვ) თევზის წყალში დაბრუნება მანამ, 
სანამ არ მოძლიერდება იგი თევზჭერის 
განმახორციელებელი პირის მიერ მისი წინ და 
უკან წყალში მოძრაობებით, რაც საჭიროა თევზის 
ლაყუჩებში წყლის გასატარებლად.“

 სწერედ ასე გამოიყურება ე.წ. დაიჭირე–
გაუშვის პრინციპი საქართველოში, რომელიც 
„წითელი ნუსხის“  სახეობას, კერძოდ,  ნაკადულის 
კალმახს ეხება.
 აღნიშნული ცვლილებები „საქართველოს 
გაშოლტვით მეთევზეთა კლუბმა“ მოითხოვა 
და მის განხორციელებასაც მიაღწია მთელს 
ცივილიზებულ სამყაროში ორაგულისებრთა 

მიმართებაში არსებულ რეგულაციებზე დაყრდნობით. 
 რატომ გახდა მსგავსი რეგულაციები საჭირო 
და რის საფუძველზე იქნა იგი საქართველოში 
მიღებული? მსგავსი რეგულაცია მიზნად ისახავს 
როგორც სპორტული თევზაობის განვითარებას, 
ასევე სათევზაო ტურიზმის ხელშეწყობას, რაც ჩვენი 
ქვეყნის პრიორიტეტია და როგორც სხვა ქვეყნებში, 
საქართველოშიც სულ მალე ვიხილავთ ასეთ 
მეთევზეებს. განვითარებულ ქვეყნებში ფართოდ 
არის გავრცელებული სათევზაო ტურიზმი, რაც 
ყოველწლიურად უამრავ მეთევზე-ტურისტს 
იზიდავს.
 მეთევზეთა ეს კატეგორია, როგორც წესი, 
არასდროს აგემოვნებს თავის დაჭერილ თევზს. მათი 
მთავარი მიზანი მხოლოდ ღირსეული ნადავლის 
დაჭერა-გაშვება და ამის ამსახველი ფოტოს გადაღებაა. 
სპორტული თევზაობის მსოფლიო ჩემპიონატები ამ 
ქვეყნებისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს.
 რასაკვირველია, სანამ კანონზე მუშაობას 
დავიწყებდით, მანამდე შევისწავლეთ ეს საკითხი და 
ჩვენი უცხოელი მეგობრებისა და სათევზაო კლუბების 
დახმარებით ჩამოვაყალიბეთ ყველაზე მისაღები 
რეგულაცია, რომელშიც  როგორც სპორტული მეთევზის, 
ასევე თევზის ინტერესებია მაქსიმალურად დაცული.

დაიჭირე და გაუშვი!
შოთა ჯოხაძე, საქართველოს გაშოლტვით 

მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი

FLY FISHING
gaSoltviT Tevzaoba

,
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Author of this article joins the proponents  for  popular-
ization of angling method  termed as fly fishing and catch 
& release. Though these angling methods are widely 
used for any other species they prefer to hook a preda-
tory fishes especially  the brown trout belonging  to the 
Salmon family and being on the Red List of endangered 
species of  Georgia.  Given the fact, and at the initiative 
of  the Fly Fishing Clubs of Georgia the amendments was 
made to the respective Government’s Order providing  a 
clear guidelines for recreational (sport) fishing. The well 
articulated and assumed principles  and sense of angling 
method as catch & release along with the  growing trout 
farming business in Georgia provides a solid ground for 
restoring brown trout. The author expresses  confidence 
that the increased number of brown trout attracts fish-
ing tourists in the county.
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	 albaT	bevrs	uocnebia	drois	manqa-

naze,	yvelas	Tavisi	mizeziT...		me	ar	vicnob	

arcerT	meTevzes,	visac	Tanamedrove	aR-

WurvilobiT	erTi	asi	wlis	win	Tevzaoba-

ze	ar	eocnebos,	im	droze,	rodesac	mdina-

reebi	da	tbebi	TevziT	iyo	savse	da	Tan	–	ra	
TevziT!

	 axla	ki	warmoidgineT,	rom	Tqven	

aseTi	drois	manqana	gyavT	da	saTevzaod	

miemgzavrebiT	ara	asi,		aramed	

milioni	wlis	win.

rTulia	aRWurvilobaze			

raime	rCevis	micema:	

iq	(ufro	sworad,	

im	droSi),		sadac	

Cven	Tevzaobas	

vapirebT,	iseTi	

giganturi	mon-

strebi	cxov-

robdnen,	rom,	

didia	eWvi,		me-

Tevze	TviTon		

aRmoCndes	

nadavli.	ami-

tom	yvelaze	

mZime	klasis	

ankesebTan	er-

Tad	(ar	mgonia,	

aseTi	klasi	ar-

sebobdes,	magram	

Cven	xom	fantastikis	

sferoSi	SeviWrebiT		

)	Tan	viqonioT	msxvil-

kalibriani	SaSxanac.	Tqve-

niT	gansajeT,	Cveni	trofeebi	

iqnebian	ara	marto	Tevzebi,	aramed	

reptiliebi	da	dinozavrebic	ki!

	 maS	ase,	SeikariT	usafrTxoebis	

Rvedi,	Cveni	mogzauroba	iwyeba,	pirveli	

gaCereba	500	milioni	wlis	win,	kembriuli	

periodis	zRva.	cxovrebis	am	periodSi		

CvenTvis	saintereso	forma	mxolod	fexs	

ikidebs	dedamiwaze	da	zRvaSi	gvxvdebian	

trilobitebi,	Wiebi	da	sxva	primitiuli	

organizmebi.	am	dros		Cveni	interesi	

mxolod	erTi	arsebiT	SeiZleba	Semoi-

farglos	-	anomalokarisiT.	es	arseba	

iyo	mtacebeli	giganturi	kreveti,	romelic	

erTroulad	hgavda	kibos,	Wias	da	kal-

mars.	misi	zoma	aRwevda	TiTqmis	2	metrs.	

anomalokarisis	saWerad	mZime	fskeruli,	

satyuarad	trilobiti.	nadavli	muzeums.

gadavinacvloT	100	milioni	wliT	win,	anu	

400	milioniT	ukan	siluriuli	periodis	

zRvaSi.	primitiuli	Tevzebi	gaCndnen	gvian	

kembriul	periodSi,	swrafadve	imravles	

da	ganicades	evolucionireba.	maT	jer	ar	

hqondaT	ybis	aparati,	amitom	sakvebs	iwo-

vdnen	Slamidan.	savaraudod,	arsebobd-

nen	jiSebi,	romelnic	leSis	

mWamelni	iyvnen	da	paraziti	

jiSebis	arsebobac	ar	

aris	gamoricxuli.	

adrian	siluris	

periodSi	gaCn-

da	TevzTa	jiSi,	

romelsac	akan-

todebs	uwode-

ben.	es	gaxldaT			

pirveli	mtace-

beli	Tevzi.	

igi	pirve-

li	Tevzia,	

romelsac	ukve	

aqvs	ybis	apara-

ti.	mas	mTeli	

piri	basri	da	

mravalricx-

ovani	kbilebiT	

aqvs	savse.	ase	rom,	

vfiqrob,	pirvel	

mtacebels	pirvele-

bi	spiningistebi	Sever-

kinebiT,	satyuarad	mZime	

friala	gvWirdeba,	Torem	

voblers	da	silikons	dagviReWavs.

	 300	milioni	wlis	win	(ufro	zustad	

–	360–is)	dadga	Tevzebis	batonobisa		da	
uZlieresi	katastrofebis	xanac	– evropa,	
Crdilo	amerika	da	grenlandia	Seejaxnen	

erTmaneTs.	rogorc	mixvdiT,		zustad		am	

periodSia	Cveni	morigi	gaCereba.

devonuri	epoqis	wylebSi	batonoben	prim-

itiuli	zvigenebi	(maTi	kbilebis	zoma	

jer	sul	raRac	ramdenime	milimetria),	

akantodebi,	javSniani	Tevzebi,	mtevanfar-

flianebi,	orgvarad	msunTqavi	Tevzebi	da	

Tevzmagvarni	uyboTa	klasidan.

gansakuTrebul	interess	iwvevs	10	metri-

ani	agresiuli	giganti	dunkleosteusi.	es	

prehistoriuli 

Tevzaoba

mozozavri

akand
o
ti

anomalokarisi
dunkleostiusi
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javSnosani	binadrobda	okeaneebSi	da	ikve-

beboda	masze	mcire	TanamoZmeebiT.	mainc-

damainc	nu	iTevzavebT	masze,	sifrTxiles	

Tavi	ar	stkiva,	xom	iciT.

	 qvanaxSiris	periodi	pirveli	rep-

tiliebis	gaCenis	droa.	Tevzebi	srulad	

batonoben	okeaneebsa	da	zRvebSi.	Cveni	

morigi	gaCereba	200	milioni	wlis	win	

(ufro	zustad	–	280).	zvigenebis	Weris	moy-
varulT	es	dro	namdvilad	moewonebaT,	aq	

xom	2	metriani		plevrokanti	cxovrobda,	

romelsac	Tavze	basri	maxvili	hqonda.	

aqac	gamogadgebaT	mZime	fskeruli,	satyu-

arad	amblifteri.	zvigenis	farflebis	

uxa	cnobili	delikatesia,	ase	rom,	daWer-

ilebidan	erTi	mainc	daitoveT.

	 permuli	periodis	(240	milioni	

wlis	win)	zvigenebis	saWerad	mxolod	

arasportuli	meTodebi,	kerZod,	rkinis	

trosisgan	moqsovili	ekrani	gamodgeba,	

TqveniT	gansajeT,	am	alogikuri	Sesaxedao-

bis	Tevzs	aba	kidev	riTi	daiWer?

	 triasul	periodSi	gaCerebas	saer-

Tod	moveridoT,	Torem	aq	swored	

is	SaSxana	gamogvadgeba,		Tan	rom		gvaqvs	

wamoRebuli..	triasuli	periodis	wylebSi	

xom	notozavri	mefobs,	4	metriani,	Zalian	

agresiuli	reptilia,	romelic	Wams	yve-

lafers,	risi	gadasansvlac	SeuZlia.

	 iuruli	xana	winamorbeds	arafriT	

Camouvardeba	agresiuli	monstrebis	war-

moSobiT,	vSiSob,	SaSxanasTan	erTad	tankic	

unda	wamogveyolebina.	dakozavri,	daun-

dobeli	6	metriani	monstri,	darwmunebu-

li	var,	nebismier	navs	daesxmeboda	Tavs		

Tundac	imitom,	rom	warmodgena	ar	aqvs,	

navi	ra	aris		

	 145	milioni	wlis	win,	carcis	peri-

odSi,	SevediT	dinozavrTa	batonobis	

epoqaSi.	patiosani	meTevzisTvis	sruliad	

saxifaTo	droa,	aq	Cven	SeiZleba	SegvWamon,	

gagvWyliton	da	dagvasaxiCron	rogorc	

wyalSi,	aseve	xmeleTzec.	mozozavrTan	

Sexvedras	Tu	avcdebiT,	did	siamovnebas	

miviRebT	qsifaktinis	WeriT,	marTalia,	

is	6	metri	izrdeba	da	wyalSi	Cavardnis	

SemTxvevaSi,	savaraudod,		SegvWams,	magram	

riski	Rirs,	is	xom	yvelaze	didi	Zvlovani	

Tevzia.

	 amdeni	saxifaTo	Tevzaobis	Semdeg		

droSi	erTi	naxtomic	gavakeToT	da	ga-

davinacvloT	kainozour	epoqaSi,		sul	

raRac	1,5	milioni	wlis	win.	am	epoqas	vera-

friT	avuvliT	gverds,	vinaidan	swored	

am	dros	binadrobda	planetis	istoriaSi	

yvelaze	didi	zvigeni	-	megalodoni.

megaladonis	saWerad	Cven	gamogvadgeba	

samxedro	gemi	sruli	sabrZolo	aRWur-

vilobiT,	es	uZlieresi	mtacebeli	xom	

20	metrs	aRemateboda,	xolo	misi	basri	

kbilebi	ki	30	santimetri	iyo.

amiT	davasruloT	Cveni	mogzauroba,	

Cemi	azriT,	100	wlis	win	Tevzaoba	kargi	

iqneboda,	ai	milionobiT	wlebis	win	ki	

saintereso,	magram	–	saxifaTo,	ase	rom	
,daubrundeT	Cvens	karCxanebs.

p.s.

Tevzaoba	trosisgan	moqsovili	ekraniT,	

SaSxaniTa	da	samxedro	gemiT	Cveni	klubis	

wevrebisTvis	miuRebelia	da	mkacrad	gani-

kicxeba!

This article belongs to more of a fantastic genre cate-
gory, where the author invites us to time-travel and 
imaginary fishing for the species that became extinct 
hundreds of  millions of years ago. Our Journey starts 
500 million years back, by  fishing for Anomalocaris 
at the sea of Cambrian period. Along with traveling, 
our imaginary prey gets richer with species: acan-
thodians, which would be fought by heavy whirl-
ing, otherwise Wobbler  and Silicon would surely 
be chewed up.  Dunkleosteus, which was a 10-meter 
size armadillo, Pleurocanthus, which had an enor-
mous sword on its head. Nothosaurus, 4 meter big 
aggressive reptile, Dakosaurus, which would nevere-
frain from attacking, Mosasaurus, which in case of a 
fisherman falling in the water – he would definitely 
be eaten alive, and lastly, the biggest shark in planet 
history – Megalodon, to catch it – we might need a 
full-armed military ship. In the end of the article, au-
thor mentions that fishing a million years ago would 
be fascinating, but a very dangerous experience.
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interviu 

Tengiz 

sefiaSvilTan
yvelasaTvis cnobili arqiteqtori, mxatvari, 
dizaineri da skulptori Tengiz sefiaSvili 
sakmaod gamocdili da profesionali mona-
direa. misi nadirobis Tavgadasavlebi gan-
sakuTrebuli, saintereso da gamorCeulia. 
batonma Tengizma gagvando Tavisi unikaluri 
gamocdilebis detalebi, mosazrebebi nad-
irobis procesis Sesaxeb da wlebis manZilze 
nagrovebi STabeWdilebebi, romlebmac seri-
ozuli gavlena iqonia misi, rogorc xelo-
vanis Semoqmedebaze. 

–	 ბატონო	თენგიზ,	რას	 ნიშნავს	თქვენთვის,	 იყოთ	მონადირე.	რა	ცხოვრებისეული	გამოცდილება	
მოგცათ		ნადირობამ?	

თენგიზ	სეფიაშვილი:					რა	მომცა	და,	პირველ	რიგში,	სულის	თავისუფლება.	შენს	თავზე	ხარ	დამოკიდებული.	
ნადირობა	 საკუთარ	 თავთან	 გამუდმებული	 ჭიდილი	 და	 გამოცდაა.	 ნადირობისას	 ბევრი	 ნიუანსი	 და	
ხასიათის	 შტრიხი	 მჟღავნდება.	 რა	 შეგიძლია,	 რაზე	 ხარ	 პასუხისმგებელი.	 ძალიან	 დიდი	 სიძლიერე	
მომცა	და	ბევრი	რამ	 მასწავლა.	 ყოველთვის,	როცა	ცუდად	ვიყავი,	 ამას	 გამოვყავდი.	 მახსოვს,	 ერთხელ	
მოსკოვის	საავადმყოფოში	ვიწექი	და	ერთადერთი,	რასაც	ხასიათზე	მოვყავდი,	ნადირობაზე	ფიქრი	იყო.	
ყველას	უკვირდა,	მაგრამ	ჩემთვის	მნიშვნელოვანი	იყო.	ნადირობისას	ადამიანის	სული	თავისუფლდება	
კომპლექსებისგან,	შიშებისგან,	ყველაფრისგან.	მთელი	შენი	შინაგანი	ბუნება	იქ	სარკესავით	ჩანს.	

-	 ნადირობის	ხანგრძლივი	სტაჟი	გაქვთ	და	ალბათ	ამ	მხრივ	საკმაოდ	საინტერესო	ცხოვრება	გექნებათ	
გავლილი.	

თენგიზ	 სეფიაშვილი:	 საკმაოდ	 საინტერესო	 მონადირის	 ცხოვრება	 მაქვს	 გავლილი.	 ჯიხვზე,	 დათვზე,	
ღორზე,	კაკაბზე,	ყველა	მნიშვნელოვან	ნადირსა	თუ	ფრინველზე	მინადირია.	ყველგან	ვმონაწილეობდი	
და	თან	ძალიან	მიმართლებდა	–	ნადირობისას	თუ	ვერ	მოვკლავდი,	დანახვით	მაინც	ვხედავდი.	შეიძლება	
ვერ	მომეკლა,	მაგრამ	თითქმის	ყველა	მათგანი	საკუთარი	თვალით	მყავს	ნანახი.	
	 იმ	 პერიოდში,	 როცა	 ნადირობა	 დავიწყე,	 პრაქტიკულად	 არაფერი	 გვქონდა.	 არც	 მანქანა	
გვყავდა.	პირველივე	შემხვედრ	სატვირთოს	შევახტებოდით	ბიჭები,	ზურგჩანთებს	დავყრიდით	და	ისე	
მივდიოდით.	 კაცმა	 არ	იცოდა,	 ან	 სად	მივდიოდით,	 ან	როდის	ჩამოვიდოდით.	 ყველგან	დავდიოდით.	
პამირის	მთებშიც	ვარ	ნამყოფი.	სამი	სეზონი	თუშეთშიც	გავატარე,	მეცხვარეებთან	ერთად.	

-	 თქვენი	გამოცდილებით,	რომელ	ცხოველზე	ნადირობაა	ყველაზე	სახიფათო	და	რთული?	

 თენგიზ	სეფიაშვილი:  ნადირობისას	ასე	ვერ	გაიგებ,	დიდ	ნადირს	არ	დავუშავებივარ,	მაგრამ	კაკბის	გამო	
ხევიდან	გადავვარდი	და	მთელი	ერთი	წელი	თაბაშირში	გავატარე.	არადა,	ძნელი	წარმოსადგენია	თითქოს,	
კაკაბზე	ასეთი	რამ	რატომ	უნდა	მოგივიდეს?	მაგრამ	ჩამოვვარდი,	ქვა,	რაომელსაც	ხელი	მოვკიდე,	მოწყდა	
და	ზედ	დამეცა.	
 ერთხელ,	მახსოვს,	მე	და	ერთი	ახალგაზრდა	ჩეჩენი	ბიჭი	ვიყავით	წასულები.	მე	ე.წ.	„ცენტრალკა“	
მქონდა	წაღებული,	იმას	–	კარაბინი.	ერთმანეთისგან	50	მეტრის	მოშორებით	ვიყავით.	იქვე	მოცვის	ბუჩქი	
დავინახე.	მივადექი	და	ჭამა	დავიწყე.	რაღაც	ხმაური	გავიგონე,	გადავწიე	ბუჩქი	და	იქიდან	დათვმა	გამოყო	
თავი.	მოკლედ,	10	მეტრში	ავაცილე.	არადა	ასეთი	რამე	არ	ხდება,	მაგრამ	ბედი,	რომ	არ	მოვარტყი.					
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მეტიც,	 იმ	 ჩეჩენმაც	 ააცილა.	 იმდენად	 მოულოდნელი	 იყო	და	 იმდენად	 ახლოს	 იდგა,	 რომ	 გონზე	 ვერ	
მოვედით.	ჩვენი	ბედი,	რომ	არ	მოხვდა,	თორემ	ამ	მანძილზე	ვერ	მოვკლავდით	და	ცოცხალს	არცერთს	არ	
დაგვტოვებდა.	

-	 რა	თვისებების	მატარებელი	უნდა	იყოს	მონადირე,	რა	აუცილებელი	უნარ-ჩვევები	უნდა	ჰქონდეს?	

თენგიზ	 სეფიაშვილი:	 ძნელია	 სხვას	 ურჩიო,	 როგორ	 მოიქცეს.	 მაგრამ	 არის	 რაღაცები,	 რაც	 უნდა	
გაითვალისწინოს.	ერთხელ	ჩამაბარეს	მეგობრის	ბავშვები.	იქამდე	არ	იყვნენ	სანადიროდ	ნამყოფები	და	
წინასწარ	დავარიგე,	რა	და	როგორ	უნდა	ექნათ.	საღამოს,	რა	თქმა	უნდა,		სუფრა	გაიშალა,	ყველამ	დავლიეთ	
და	მეორე	დილას	ალბათ	ხვდებით,	რა	დღეშიც	ვიქნებოდი.	მაგრამ	ბავშვებს	გულს	ხომ	არ	დავწყვეტდი	
და	მაინც	წავყევი.	 შუა	პროცესში	 ატყდა	უცებ	 ყვირილი	ტახი	მოდისო.	 მე,	ჯერ	კიდევ	ნასვამმა,	რაღაც	
შავი	დავლანდე,	მივუშვირე	თოფი	და	ვესროლე.	აღმოჩნდა,	რომ	ჩემი	მეგობრის	ძაღლს	მოვარტყი	ფეხში.	
გადავყევით	მერე	იმ	ძაღლს,	ოპერაცია	გავუკეთეთ	და	დიდხანს	ვუვლიდით.		რასაც	ბავშვებს	წინა	ღამეს	
ვეუბნებოდი,		თვითონვე	დავარღვიე.	
	 ბევრი	თვისებაა,	რაც	მონადირეს	უნდა	გააჩნდეს.	ერთ-ერთი	მნიშვნელოვანია,	რომ	არ	უნდა	იყოს	
სულსწრაფი	და	 ხარბი.	 არიან	 ადამიანები,	რომლებიც	 მთელი	 გზა	 გვერდით	გისხედან	და	როგორც	 კი	
დანიშნულების	 ადგილზე	 მიხვალ,	 ისე	 გადახტებიან	 და	 გაიქცევიან,	 რომ	 არც	 კი	 დაგელოდებიან.	 ასე	
მოქცევა	არ	შეიძლება.	

-	 პირადად	თქვენთვის	რა	არის	ნადირობის	პროცესში	ყველაზე	ღირებული	და	მნიშვნელოვანი?

თენგიზ	სეფიაშვილი:	 პირველ	რიგში	ის,	რომ	წარმოუდგენელ	სილამაზეს	ხედავ.	მეორე	არის	ჭიდილი	
შენსა	 და	 მხეცს	 შორის.	 შენსა	 და	 ნადირს	 შორის	 თანაბარი	 პირობები	 უნდა	 იყოს.	 პირველად	 რომ	
მითხრეს	ჯიხვზე	ნადირობა	ყველაზე	რთულიაო,	ძალიან	გამიკვირდა.	მაშინ	სხვა	კუთხით	ვუდგებოდი,	
ვფიქრობდი,	 ჯიხვმა	 რა	 უნდა	 მიყოს-მეთქი.	 დათვი,	ლომი	 ან	 მგელი	 მოგერევა,	 შეგჭამს.	 მაგრამ	 სანამ	
ჯიხვამდე	მიაღწევ,	იქამდე		შეიძლება	ასჯერ	მოკვდე.	
	 ერთხელ	თუშეთში	ვიყავი	თბილისელ	ბიჭებთან	და	ადგილობრივ	თუშებთან	ერთად.	ვერტმფრენმა	
ალპურ	ზონაში	დაგვტოვა	და	წავიდა.	დანარჩენებმა	სიარული	ვეღარ	შეძლეს,	ზოგს	დაეზარა	და	მარტო	მე	
წავედი.	კლდეებზე	ვიარე	და	ეს	ზუსტად	ერთ-ერთი	ის	მომენტი	იყო,	თქვენ	რაც	მკითხეთ.	ამ	შემთხვევამ	
უპირველესად	სირთულეების	გადალახვა	მასწავლა.	ნადირთან	ჭიდილი	იყო	ყოველთვის	მნიშვნელოვანი,	
მოკვლისა	და	ხორცისთვის	არასოდეს	მინადირია.		
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-	 თქვენთვის,	 როგორც	 მონადირისთვის,	 თუ	 არის	 რამე	 მიუღებელი	 ნადირობისას	 და	 რა	
განსაკუთრებული	ცხოვრებისეული	გამოცდილება	შეგძინათ	ნადირობამ?	

თენგიზ	სეფიაშვილი:		ნადირობისას	ადამიანის	ყველა	მინუსი	ჩანს.	როცა	გაჭირვებაში	ვარდება,	საკუთარ	
ნამდვილ	 ბუნებას	 ვეღარ	 მალავს.	 	 ბევრისთვის	 	 შემინიშნავს	 ასეთი	 თვისებები	 და	 მათთან	 ერთად	
სანადიროდ	არასოდეს	ვყოფილვარ.	 ასეთ	ადამიანთან	 არანაირი	ურთიერთობა	 არ	გინდა.	 ასევე	სხვისი	
გამარჯვების	დანახვა	უნდა	შეგეძლოს.	ბევრი	მინახავს,	სხვას	მოუკლავს	ნადირი	და	თვითონ	დაბოღმილა.	
ნადირობა	ურთიერთობის	სერიოზული	ფილტრია.	შეიძლება	წლები	იცნობდე	ადამიანს	და		უცებ	ისეთი	
თვისებები	აღმოუჩინო,	რომლებიც	კატეგორიულად	მიუღებელია.	იქ	რეგალიებს	არანაირი	მნიშვნელობა	
არ	აქვს.	ან,	შეიძლება,	პირიქით	მოხდეს–	ისეთი	ცხოვრების	მეგობარი	აღმოაჩინო,	რომელიც	ყოველთვის	
შენი	საყრდენი	იქნება.	

-	 თქვენს	 მრავალფეროვან	 თავგადასავლებში	 ალბათ	 არაერთი	 შემთხვევა	 მოიძებნება,	 რომელსაც	
დღემდე	იხსენებენ	თქვენი	მეგობრები...	

თენგიზ	 სეფიაშვილი:	 	 ერთხელ	ლაგოდეხის	ტყეში	 ვიყავით.	 ზამთარში	დავდიოდით	 სანადიროდ	და	
დაგვიღამდა.	ზოგი	სხვაგან	წავიდა,	ზოგი	გაიფანტა,	მოკლედ,	აირია	მონასტერი.	მე	დავრჩი	მარტო	და	
არ	 ვიცოდი	 საით	 წავსულიყავი,	 პირველად	 ვიყავი	 იმ	ტყეში.	 მაგრამ	 ინსტინქტურად	 ვხვდებოდი,	 	 რა	
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მიმართულება	ამეღო.	ვიცოდი,	რომ	ჩანჩქერს	არ	უნდა	წავყოლოდი	იმიტომ,	რომ	სადღაც	გავიჭედებოდი.	
თან	ყინავდა.	ბევრი	ვიძრომიალე,	ჩამოვაღწიე	რაღაც	ტერიტორიაზე	და	მაყვლიანი	რომ	დავინახე,	გული	
მომეცა.	ვიფიქრე,	უკვე	დაბალზე	ვარ-მეთქი.	თან	არც	ფანარი	და	არაფერი	არ	მქონდა.	უცებ	ამ	მაყვლიანში	
რაღაცას	გამოვედე	და	 სადღაც	გადავფრინდი.	დავეცი,	როგორც	იქნა,	და	 ვხედავ,	რომ	თოფი	 არ	მაქვს.	
როგორია?	უთოფოდ	როგორ	უნდა	ჩავიდე	ქვემოთ.	დავიწყე	ამ	სიბნელეში	მაყვლიანებში	ხელის	ცეცებით	
თოფის	ძებნა,	როგორც	იქნა,	მივაგენი	და	დილისთვის	ჩავაღწიე	ქვემოთ.	კოცონი	რომ	დავინახე,	მივხვდი,	
ჩვენები	იყვნენ.	დღემდე	ჩემი	 მეგობრები	 კვდებიან	 სიცილით,	 ყველაფერი	გვინახავს,	 მაგრამ	 კაცს	რომ	
სიარულისას	ზემოდან	გადაეგლიჯა	ხელები,	პირველად	ვნახეთო.	ხუმრობენ	ხოლმე,	ცოცვისას	ხელები	
რომ	დაეღალა,	გადააბრუნა	და	ისე	მოდიოდაო.	

-	 ბატონო	თენგიზ,	თქვენი	 ცხოვრების	 ამ	 მეტად	 მნიშვნელოვანმა	 ნაწილმა	და	 გამოცდილებამ	თქვენს	
შემოქმედებაზე	თუ	იქონია	გავლენა	და	რა	ფორმით	აისახა?	

თენგიზ	სეფიაშვილი:	ბევრი	ნამუშევარი	მაქვს	შექმნილი	სწორედ	
აი	 ამ	თემატიკაზე.	 იქ	 ისეთ	რაღაცებს	 ხედავ	და	 ისეთ	 მომენტებს	
იჭერ,	 რომლებსაც	 სხვაგან	 ვერსად	 ნახავ,	 რაც,	 თავისთავად,		
მოქმედებს,	 სხვა	 ემოციებს	 იწვევს.	 მუშაობა,	 ფაქტობრივად,	
ათი	წლის	წინ	დავიწყე.	იქამდე	არქიტექტურისა	და	მშენებლობის	
განხრით	 ვმუშაობდი.	 სადღაც	 250	 ნამუშევარი	 ამ	 ბოლო	 10	
წელიწადში	შევქმენი.	მუშაობაც	რეალურად	ნადირობის	პროცესმა	
მასწავლა.	 რომ	 გიჭირს	 და	 მაინც	 რომ	 უნდა	 მიაღწიო	 დასახულ	
მიზანს,	 ეს	 უკვე	 ხასიათში	 გადაგდის.	 მუშაობის	 პროცესიც	
საინტერესოა	და	ისევე	ხდება,	როგორც	ტყეში,	როცა	არ	იცი,	ესა	თუ	
ის	ბილიკი	სად	მიგიყვანს,	ტერიტორიას	რომ	არ	იცნობ	და	ახალ	
გარემოს	რომ	იკვლევ,		ზუსტად	იგივეა.	რაღაცას	რომ	ფიქრობ	და	
შენთვის	აკეთებ,	ბოლომდე	არა	ხარ	დარწმუნებული.	აი,	ეს	ძიების	
პროცესი	არის	ცხოვრების	აზრი.	

-	 და	ბოლოს,	რას	ურჩევდით		დამწყებ	მონადირეებს?	

თენგიზ	სეფიაშვილი:			რაც	შეიძლება	მეტი	იარონ.	თუ	არ	მოკლავენ,	
ნადირს	 დაინახავენ	 და	 თუ	 ვერ	 დაინახავენ,	 ბუნებით	 მაინც	
დატკბებიან,	 რაღაც	 დროით	 ქალაქის	 საგიჟეთს	 გამოეთიშებიან.	 აქ	
ყველა	ადამიანს	ნიღაბი	აქვს	და		ისეთ	ხალხთან	ურთიერთობა	გიწევს,	
რომლებსაც	ვერ	ეგუები.	სანადიროდ	როცა	მიდიხარ,	იქ	მხოლოდ	
ისეთები	გახვევია	გარს,	რომლებსაც	ბოლომდე	ენდობი.	იქ	ბედნი-
ერი	ხარ	და	ამაში	ხელს	არავინ	გიშლის.																																																																																						

ესაუბრა	ნინა	ჩაკვეტაძე

A	well-known	architect,	artist,	designer	and	sculptor,	Tengiz	Sephiashvili	is	an	experienced	and	professional	
hunter.	His	adventures	of	hunting	are	interesting,	exceptional	and	remarkable.	Mr.	Sephiashvili	shared	the	details	
of	his	unique	experience	with	us,	his	opinions	on	the	hunting	process	and	impressions,	collected	throughout	many	
years,	which	have	an	enormous	impact	on	his	art.	
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samSoblo  - krebiTi cnebaa
vaJa gigaSvili

...samSobloa eris jiSi da jilagi, modgmis uTvalav TaobaTa uwyveti jaWvi, dineba... si-
cocxlis mudmivi estafeta... samSobloa am TaobaTa namoqmedar-naRvawi... Rvino da puri, 
nafiqri, naTqvam-naweri, naSenebi da danaxati, namRereb-namusikari, nacekvi, naWedi xmali 
da guTani, mudmivi Seupovari brZola samSoblos SesanarCuneblad...  da miwa-wyali... 
adgili, romelic uxsovari droidan mogvaniWa gangebam da sadac cocxlobs da hgiebs 
yvelaferi is, rasac samSoblo hqvia...
    ...Cven, qarTvelebi, im erovnebaTa ricxvs vekuTvniT, romlebic aTadan-babadan 
erT adgilze, Tavis miwaze cxovrobs...
   ...ratomaa “Tavisi”?.. arc sxvisTvis warTmeuli, arc “sakuTrebis SeZena-gaformebiT” 
mopovebuli araa “Tavisi”... “Tavisia” miwa, romelic eris Taobebisaganaa Seqmnili... es 
araa metafora... es materialuri realobaa... winaparTa uTvalavi Taoba Cadioda am 
miwaSi... Cven Cveni winaprebis miwad qceul neStsa da ferflze davdivarT da Cvenc iq 
CavalT... “miwa xar da miwad iqeco” - es wyevla araa, dalocvaa... “dedaSvilobam, bevrs 
ar gTxov, Sens miwas mimabareo”... ras iTxovs poeti?.. mxolod da mxolod gangebis didi 
kanonis aRsrulebas - Tavis wiaRSi dabrunebas... es wiaRi CvenTvis mxolod aqaa... sxvagan 

ar arsebobs da verc iarsebebs...
 ...am miwa-wyalze Cven garda xom cocxloben da CvensaviT gadian TaobaTa estafetas sxva cocxali arsebebi - nadir-frinveli, 
mTeli fauna... gavixsenoT, rom isini Cveni samSoblos nawils warmoadgenen...
    ...gangebam Seqmna mudmivi Sejibri cocxal arsebaTa Soris... am Sejibris mizania ara vinmes damarcxeba da ganadgureba, aramed 
populaciaTa sijansaRisa da sicocxlisunarianobis SenarCuneba - gaZliereba... gangebam Cvenc, adamianebic, imTaviTve CagvrTo am 
SejibrSi... maSin daibada nadirobac - adamianis uZvelesi profesia... magram adamianis goneba ise ganviTarda, iseT simaRleebs miaRwia, 
iseTi rameebi Seqmna da moigona, rom SeuZlia am Sejibris wesisa da kanonis (romelsac avtomaturad emorCileba yvela - mgelica da 
turac) wuTSi gadaTelva... SeuZlia Tavad Sejibris mospobac (aba, ra Sejibria, jeirans sirbilSi vertfreniT gaejibro?..)   uaresic!.. 
adamians SeuZlia am cocxal arsebaTa Tavad saarsebo garemos mospoba da amas akeTebs kidec!.. (magaliTia pirwmindad amoJletili 
duraji da jeirani... amoJletis piras miyvanili sxva nadir-frinveli...)
     ...magram adamians isic SeuZlia, rom aRadginos, umkurnalos da moaSuSos bunebis pirRia Wrilobebi, Seqmnas Seuvali dac-
visa da aRorZinebis pirobebi... safrTxe didia da karsmomdgari... roca saxlSi xanZari iwyeba, sigiJea Caqrobaze zrunvis saxvaliod 
gadadeba... wamsve unda agugundes gangaSis zarebi...
    ...gangaSis zarebis Semokvraa am Jurnalis mTavari mizani... amocanaa, rac SeiZleba meti yurisa da gulisaTvis miwvdena 
gangaSis Sinaarsis axsna gacnobierebisa...
 ...am Jurnalma unda Seasrulos Tavis gadarCenis instruqciis roli damRupveli epidemiis dros...
 ...gza davulocoT!..
 ... da gvaxsovdes: problema gadauWrelia mxolod specialistebisa da enTuziastebis calkeuli jgufebis ZalisxmeviT... 
masStabi didia, qveynis momcveli... mxolod mTlianad saxelmwifos, mTeli eris bolomde gaTvlili da gacnobierebuli qmedebiT 
SevZlebT safrTxis SeCerebas...



ნაწყვეტი ვაჟა გიგაშვილის დოკუმენტური მოთხრობიდან 

„ნადირობა ჩონ-ტაშში“
...

 წინა საღამოს ამინდი აირია. ძლიერი ქარი ამოვარდა. ქვემოდან შემორეკა ყომრალი ღრუბლები, 
ამოტენა და მთლად ჩააბნელა ხეობა. სწრაფად დაღამდა. დადგა უკუნეთი სიბნელე. დასცხო წვიმა და 
მერე ეს წვიმა ხორხოშელად გადაიქცა. ვიჯექი ბნელ კარავში ბაიყუშივით და ვუსმენდი ქარიშხლის 
ღრიალს. არც სანთელი მქონდა და არც ფანარი, დაძინება კი ძნელი საქმე იყო. კარავს დასავლეთიდან 
აწყდებოდა ქარიშხლის ტალღა. ერთი კალთა ისე ჩამოიბურთა, რომ თავზე დამეხურა. მეორე, პირიქით, 
გარეთ გაიბერა. კარავი ყველა ფოლაქსა და თასმაზე  მქონდა შეკრული და კარგადაც  დაჭიმული, მაგრამ 
ძონძივით ცახცახებდა და ფარფატებდა. ყოველ წუთს ველოდი, რომ მომგლეჯდა. ისეთი ღრიალი 
და ხრიალი იდგა, თითქოს კლდეები ირღვევა და შვავის ნიაღვარი თავზე გეხორავებაო. როგორც კი 
შენელდებოდა ქარიშხლის შემოტევა, გასარჩევი ხდებოდა უფრო შორეული ხმები: ხეობიდან მოდიოდა 
საზარელი კივილი, ჩხავილი და ღმუილი. უცებ ატყდებოდა უცნაური ხორხოცი და ჭახაჭუხი, მერე მას 
გულის გამყინავი მოთქმა და სასოწარკვეთილი წივილი ცვლიდა. ხორხოშელა ისე ურტყამდა კარავს, 
თითქოს ზედ ცოცხებს უბრახუნებენო. ქარიშხლის ამოსუნთქვის წამებში უცნაურად ჩაერთვებოდა 
ხოლმე მდინარის გახელებული ბურტყუნი და ხმამაღალი ოხვრა, კარვის გარშემო აწყვეტილი ზღაპრული 
ნადირივით დაჯლიგინებდა გრიგალი. ისეთი შთაბეჭდილება იყო, თითქოს უზარმაზარი ცოცხალი 
არსება მოძრაობსო: მკაფიოდ ისმოდა, როგორ გაიშლიგინებდა ხან კარვის წინ, ხან უკან. ხან კივილით 
დატრიალდებოდა ზემო ტერასებში, ხან ისევ კარავს დაებრდღვნებოდა შეშლილი ღრიალით და მაშინ ამ 
გამაყურებულ ღრიალში ინთქმებოდა ყველა სხვა ხმა.
 ვიჯექი დაძაბული და ვფიქრობდი კოსტაზე: ვაითუ,  გზაშია და ვეღარ მოაღწია აქამდე?!.. ამისთანა 
ჯოჯოხეთურ ღამეში სრულიად წარმოუდგენელია და უაზრო ყოველგვარი მოძრაობა. ალბათ სადმე 
ქვებში შეაფარებს თავს, როგორ გაძლებს დილამდე მშიერი და გზით დასუსტებული?...
განსაკუთრებით მაშინებდა ხეობიდან მომავალი გამყრუებელი ხრიალი და ჭახაჭუხი. ვინ იცის, 
მერცბახერის ტბამ გამოხეთქა და მისმა ნიაღვრებმა წალეკეს მთელი რიყე. ვინ იცის, კოსტა სწორედ სადმე 
მის ნაკადებს შორისაა? ვარაუდით, სწორედ ამ დროისათვის გამოაღწევდა მყინვარის ბოლო მორენებში 
და სადმე რიყეში უნდა გადმოდიოდეს...
 მერცბახერის ტბა ინილჩეკის მყინვარზე ზედ შუა ქედის კიდეზე მდებარეობს. სიგრძით სამ 
კილომეტრს აღწევს, სიღრმით ორმოცი მეტრია. ზაფხულობით, ცხელი დღეების შემდეგ, მყინვარის 
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სხეულში დნება ტბის წყალქვეშა საცობები და წყლის გიგანტური მასა იძვრება მყინვარის ქვეშ მის მიერვე 
გათხრილ გვირაბში. სამ-ოთხ დღეში მთელი ტბა იცლება და ამ დროს საშინელი სისწრაფით წამოსული 
ნიაღვრები კიდით კიდემდე ავსებენ ინილჩეკის კილომეტრის სიგანე კალაპოტს. იქაურობა ერთ მთლიან 
კოშმარულ წისქვილად იქცევა. ნიაღვრებისაგან წამოღებული გოლიათური ლოდების ხეთქება და 
ტრიალი ქვებსა ფქვავს და უწმინდეს სილად აქცევს.
 ამ ორომტრიალში გავიდა სამი საათი. განუწყვეტელმა დაძაბულობამ მომთენთა და არ ვიცი, 
რამდენი ხნის ჩათვლემილი ვიყავი, როცა ადამიანის კივილმა გამომაფხიზლა.
 „კოსტა!“ - დავიყვირე და როგორ გავხსენი კარავი და გამოვვარდი გარეთ, აღარ მახსოვს...
 „ეეეეეე!..“ - შეშლილივით ავღრიალდი ქარიშხალში. მერე გამოვათრიე თოფები და ავტეხე ბათქი.
 არავითარი პასუხი. გარშემო ისევ გადარეული დოღია გამართული. გრიგალი ფეხზე არ მაყენებს. 
ჩაკუნტული ვტენი თოფს და ვისვრი. ისევ ვტენი და ისევ ვისვრი...
 წვიმამ უკვე მოასწრო ჩემი თავიდან ფეხებამდე გალუმპვა. უკუნი სიბნელის გარდა ქარიშხალი 
საშუალებას არ მაძლევდა თვალები ღია მქონოდა გადაბმულად ერთი წუთის განმავლობაში.
 ისევ კარავში შევძვერი. დაძაბული და აცახცახებული ვზივარ კარებთან. ვუსმენ. კივილი აღარ 
განმეორებულა.
 მომეჩვენა?... მაგრამ ღრიალ-ყმუილის ამ ნაირგვარობაში ეს კივილი იმდენად განსხვავებული და 
აშკარად ადამიანისა იყო, რომ შეუძლებელია, მომჩვენებოდა. არადა, კივილი გარკვევით ზემო ტერასიდან 
მოვიდა. იქ რა უნდა კოსტას?... რაც გინდა გზა აბნეოდა, იქ მაინც ვერ მოხვდებოდა.
 სიცივისგან ვძაგძაგებდი. გავიხადე სველი ტანსაცმელი და გერმის საძილე ტომარაში შევძვერი, 
ტომრიანად წამოვჯექი და ასეთ სულელურ პოზაში გავატარე ღამე. არაფრით არ შემეძლო დაწოლა და 
დაძინება. თითქოს ამითი აშკარად ვწირავდი და ვღალატობდი კოსტას.
 გათენებისას მაინც ჩამთვლიმა და ამჯერად უეცრად დამყარებულმა დუმილმა გამომაფხიზლა.
გარეთ ცრიატი შუქი და ღრუბლები ჩუმად, გამალებით გადადიოდნენ ქედებზე. წყნარი მზიანი დილა 
თენდებოდა. საჩქაროდ ჩავიცვი და გამოვედი. ორლულა თოფი და ბინოკლი ავიკიდე და მყინვარის 
ენისაკენ გზას დავადექი.
 ძველ ნაბანაკართან წყაროსპირა ჯაგებიდან კაკბები წამოვაფრთხე და დუპლეტით ჩამოვყარე ორი 
ცალი. იქვე, მაღალ ბუჩქზე ჩამოვკიდე ისინი და გზა განვაგრძე. მყინვარის ბოლო მორენებში გავედი, 
ბევრი ვიყვირე და რამდენჯერმე გავისროლე. მერე გვერდის კულუარში გადავედი და იმ ღარში, მე 
და ჯოკიამ რომ ნანადირევი ჩამოვუშვით ნახევრად ავძვერი. აქედან კარგა ხანს ვათვალიერე მორენა. 
იქიდანაც ვისროლე და ვიკივლე, მაგრამ არავის უპასუხნია.
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The competition among all living beings was created by divine providence…the aim of this competition is not 
a defeat of someone, nor annihilation, but strengthening the health, maintaining vitality and wellness of pop-
ulation. God has drawn us humans in this competition as well, this is where hunting takes origins – the oldest 
profession of a human being. However, human consciousness has evolved so fast, reached such grate heights, 
created and designed such things, that he can now crush all the rules of this competition and its laws. He can now 
cease the competition itself (is competition fair if one outruns a gazelle with a helicopter?), moreover, man can 
destroy all conditions of these living beings and this is exactly what he does (completely exterminated gazelles 
and francolins can serve as a perfect example…other animals and birds near extinction…)
But a man can also revive, heal and soothe the open wounds of nature, create the unbreakable surroundings of 
protection and rebirth…the danger is huge and it is near. When fire bursts at your home, leaving the extinguish-
ment for tomorrow is madness…alarm bells should ring instantly! 
The primary goal of this magazine is to ring these alarm bells…our objective is to reach as many hearts and ears 
as possible and make this urgency conscious and explain it.
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სუფთა, კრიალა დილა დადგა. მდინარეც წყნარად მოდიოდა. ნიაღვარი კი არა, თითქოს კიდევ დაეკლო 
წყალს. სიმშვიდე იყო. არსად ნაწვიმარი არ ეტყობოდა. ლამის იყო, ვიფიქრე, ღამით ყველაფერი 
მომეჩვენამეთქი.
 ბანაკში დავბრუნდი. ცეცხლი გავაჩაღე. კაკბები გავბრტყვენი და შევწვი. ყავა მოვხარშე და ის 
იყო, საუზმეს შევუდექი, რომ ზემოდან ყვირილი მოისმა. ორი კაცი იდგა ლოდებიან კეხზე და ხელებს 
მიქნევდნენ. გამოვიტანე ბინოკლი, გავარჩიე ერთის შინდისფერი გერმის ქურთუკი და მივხვდი, რომ 
გივი იყო. სირბილით წავედი ზევით.
 გივი მექარავნე ყირგიზებთან ერთად ტერასებზე მიგდებულ ძველ კოშში მოთავსებულიყო. 
თავი გადაპარსული ჰქონდა. მზეზე გარუჯულიყო. შეფერთხილი და გაახალგაზრდავებული ჩანდა. 
ამერიკული „ვესტერნის“ კინოვარსკვლავს ჰგავდა...
 სეტყვასავით დავაყარეთ ერთმანეთს კითხვები და პასუხები. ნახევარი ვერაფერი გავარკვიეთ 
და დამშვიდების შემდეგ ისევ თავიდან ჩავატარეთ ერთმანეთის საფუძვლიანი გამოკითხვა. გუშინ 
საღამოს ჩამოსულან უღელტეხილიდან. „საშინელ ქარიშხალში მოვხვდით და ბანაკს ვეღარ მოვაგენით... 
რამდენჯერმე დავიკივლეთ და არავინ გვიპასუხა. მერე კოშს წავაწყდით და დავბინავდითო“...



Alhelali

Our comany offers you
Villa, New Jeep Cars, Guns, Bullets.

Proffessional hunters and cooks
Hunting dresses, shoes, rain coats, jackets for bullets

Food and beverage all travel and all the services you need

amer_hlalat@yahoo.com
+995 577 17 47 50

Hunting
Fishing
Diving

Under Water Fishing
Camping

Jeep Tour



აქტიური 
დასვენება



 ბ-ნო მამუკა, როგორც ვიცი, 
თქვენ იყავით პირველი ადამიანი, ვინც 
საქართველოში ჯომარდის ტურების 
განხორციელებას ჩაუყარა საფუძველი, იქნებ 
მოგვიყვეთ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი?
 
 ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 
გუდაურში ვმუშაობდი სნოუბორდის 
ინსტრუქტორად ჩემს ავსტრიელ მეგობარ 
პეტერ უინტერ ლუგაუერთან ერთად, 
რომელიც იყო დამფუძნებელი საჯომარდო 
კლუბ Fit & Fun-ის ავსტრიაში. სწორედ 
აქედან წამოვიდა ჩემი დაინტერესება 
ჯომარდისადმი, მე საერთოდ მიზიდავს 
ყველაფერი რაც ექსტრემალური და 
ინოვატორულია, ამიტომ პეტერმა 
შემომთავაზა თავისთან სამუშაოდ წასვლა, 
რაზეც დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი. 
იქ დიდი გამოცდილება დავაგროვე და 
სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი გავხდი. 
საქართველოში დაბრუნების შემდეგ 
კი დავაარსე „სათავგადასავლო კლუბი 
ჯომარდი“, პირველი კომპანია ჩვენს ქვეყანაში, 
რომელმაც ორგანიზებული საჯომარდო 
ტურების განხორციელება დაიწყო. 
წლების განმავლობაში ვიზრდებოდით, 
ვითარდებოდით და ამჟამად გვყავს ძალიან 
ბევრი ერთგული მომხმარებელი. ამასთან 
ერთად, შევქმენით საკმაოდ დიდი და 
მრავალფეროვანი ბაზა ფშავში, სადაც,  
ჯომარდის  გარდა,  ჩვენს სტუმრებს ბევრ 
საინტერესო გასართობს ვთავაზობთ.

 არ შემიძლია არ გკითხოთ სნოუბორდის 
შესახებ, როგორც ვიცი, თქვენ ხართ ერთ-ერთი 
პირველი,  ვინც სნოუბორდით სრიალი დაიწყო 
საქართველოში?

 დიახ, მართალი ხართ. როგორც 
უკვე აღვნიშნე, ბუნებით ნოვატორი ვარ 
და მიყვარს ექსტრემი. თხილამურით 
ბავშვობიდან ვსრიალებდი. გუდაურში 
მუშაობისას ვერტმფრენით სრიალს – He-
liski-ს –აკეთებდა შვეიცარული ფირმა Al-
pin travel და მათ ჩამოიტანეს სნოუბორდები 
პირველად საქართველოში, ეს იყო 1989 წელი. 

ავიღე ერთი სნოუბორდი, მახსოვს ფირმა 
Crazy Banana, და ერთი კვირა დამჭირდა, 
რომ პირველი მოხვევა გამეკეთებინა - 
მასწავლებელი, უბრალოდ, არავინ იყო. ერთი 
წლის შემდეგ უკვე ნორმალურად ვსრიალებდი 

და დავიწყე მუშაობა Heliski-ს გიდად,  
ჯგუფებს დავყვებოდი, როცა ისინი გაუკვალავ 
თოვლში ეშვებოდნენ. 1993-94 წლებში ჩემმა 
მეგობარმა დათო ანთელაძემ დამაფინანსა,  
გავიარე სნოუბორდის ინსტრუქტორების 
კურსი ავსტრიაში  და  ავიღე სერთიფიკატი. 
ისე, მაშინ ამ ფულით 4 ოთახიანი ბინის 
ყიდვა შეიძლებოდა (იცინის). ჰელიგიდად 
ვიმუშავე 1997 წლამდე და გაუკვალავ თოვლში 
დაახლოებით 20 000კმ გავიარე... ეს, რა თქმა 
უნდა, მიახლოებით. 
 
 დავუბრუნდეთ ჯომარდს. რომელ 
მდინარეებზე ახორციელებთ დაშვებებს და 
რა არის სტნდარტული საჯომარდო ტურის 
ღირებულება?

 ძირითადად დაშვებებს ვახორციელებთ 
შემდეგ მდინარეებზე: ფშავის არაგვი, 
მთიულეთის არაგვი, მტკვარი, რიონი. 
სტანდარტული საჯომარდო ტურის 
ღირებულება კი 1 ადამიანზე 40 ლარიდან 
იწყება, მდინარის სირთულესთან ერთად ფასი  
იზრდება. 

 თქვენ ახსენეთ ბაზა, რომელიც ფშავში 
მდებარეობს. გთხოვთ უფრო დაწვრილებით 

ინტერვიუ 
„სათავგადასავლო  კლუბ  

ჯომარდის“  დამფუძნებელ  
მამუკა ბურდულთან
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მოგვიყვეთ, თუ რა გველოდება იქ ჩამოსვლის 
შემთხვევაში?

 ჩვენი ბაზა ფშავში, სოფელ თვალივში 
მდებარეობს. თბილისიდან სულ რაღაც 1 
საათის სავალ გზაზე. ჯომარდობასთან ერთად 
ჩვენს სტუმრებს აქვთ საშუალება დაისვენონ 
არაგვის ნაპირას, ულამაზეს ბუნებაში, სადაც 
ბევრ საინტერესო აქტივობას ვთავაზობთ. 
მაგალითად,ზიპ-ლაინი, მშვილდის სროლა, 
ფეხბურთის და ფრენბურთის მოედნები, 
ბუშტ-ბურთი, გუნდური თამაშები და ა.შ. 
ასევე ბაზაზე მუშაობს რესტორანი და ბარი, 

An Interview with Mamuka Burduli, the founder of “Adventure Club Jomardi”
Mr. Burduli recalls those days when first got interested and than made essential steps towards developing of rafting in 
Georgia. Nowadays, it is well organized and very popular trend of recreational activities in Georgia. Interview also tells 
us about a base in Pshavi, specifically the village Tvalivi, where other than rafting, there are many other interesting ad-
ventures that one can enjoy.

71

სადაც უგემრიელესი კერძებისა და სასმელების 
დაგემოვნება შეუძლია ჩვენს მომხმარებლებს, 
სწორედ ამიტომ ჩვენი ბაზა იდეალურია დიდი 
კორპორაციული წვეულებების მოსაწყობად, 
სასკოლო და საოჯახო ტურებისთვის. 
ერთდროულად შეგვიძლია 200-300 ადამიანის 
მიღება. ახლა კი ძალიან დიდი სიახლე 
ელოდება ჩვენს მომხმარებელს:  აგვისტოდან 
ჩვენთან სათავგადასავლო თოკების პარკი 
დაიწყებს ფუნქციონირებას და ქართველ 
ექსტრემალებს, განურჩველად ასაკისა, ექნებათ 
საშუალება ამ სიახლით გაერთონ. 



"grinvudi" (GreenWood) jer kidev axalbeda molaSqreTa klubia saqarTveloSi. ratom gad-
awyvita axalgazrdebis jgufma yoveli uqmeebis miuval mTebsa da tyeebSi gatareba? ra aris, 
maTi azriT, laSqrobis mTavari mizani da ratom urCevniaT rTuli samTo marSrutebis 
gavla  komfortul barebsa da restornebs?
vito simoniSvili - molaSqreTa klubi "grinvudis" damfuZnebeli: molaSqreTa klubis 
Seqmnis idea didi xania mqonda, xSirad marto davdiodi laSqrobaSi. Semdeg ki erTgvar 
miznad davisaxe Cems megobrebs da aramarto megobrebs egrZnoT da enaxaT igive, rasac me 
vgrZnobdi laSqrobaSi, SeeZinaT igive gamocdileba da gaecnoT sakuTari qveyana. 
 pirveli gasvla ama wlis martSi gvqonda javaxeTSi. movinaxuleT faravnis tba, saR-
amos tba, xerTvisis cixe, Tmogvis cixe, vanis qvabebi da wiTuri saro. Semdeg ki marSrutebi 
gavarTuleT da am droisTvis ukve vilaSqreT juTaSi, xevsureTSi, raWa-leCxumSi, svaneT-
Si da abudelauris tbebze. 
 mimaCnia,  rom molaSqreTa klubis idea da mizani, garda bunebaSi drois sasiamov-
nod gatarebisa, bevrad ufro seriozulia. Cveni qveynis ulamazesi adgilebis 80%, dami-
jereT, jer arc ki gvinaxavs. amasTanave, istoriuli da kulturuli codnis gaRrmavebac 
laSqrobis erTerTi Tanmdevi pirobaa.
elene koberiZe -  pirvelad laSqrobaSi 2011 wels lagodexis nakrZalSi viyavi, sad-

laSqroba, rogorc cxovrebis wesi

Camping as Lifestyle



ac gurgenianis CanCqeri movinaxuleT. wavedi imitom, rom axali emociebi mindoda, ama-
vdroulad fotografiiT var gatacebuli da uamravi kadri da mogoneba damigrovda am 
drois manZilze. pirvel etapze swavlob karvis gaSlas, koconis danTebas, Zalian mar-
tivad gemrieli saWmlis momzadebas da a.S
 axalbeda molaSqreebs vurCevdi sul Tan hqondeT mzisgan damcavi yvelanairi sa-
Sualeba, wyalgamZle fexsacmeli, fanari da a.S, rac SeiZleba  bunebaSi dasWirdeT. iyvnen 
momTmenebi, raTa laSqrobisgan maqsimalurad didi siamovneba miiRon.
mari kanaSvili - dResdReobiT umravlesobas stresul situaciaSi gviwevs muSaoba. ami-
tom SabaT-kviras mainc ginda Tavi daaRwio yoveldRiur rutinas da jansaRad daisveno. 
laSqroba, Tu, ra Tqma unda, fizikurad amisaTvis mzad xar, idealuri SesaZleblobaa. 
pirvelad laSqrobaSi  "grinvudTan" erTad abudelauris feradi tbebis sanaxavad wavedi, 
ver aRvwer iseTi silamaze dagvxvda. es adgilebi yvelam unda naxos. miuxedavad tbebi-
sken mimavali gzis sigrZisa (9km), samive tba erTmaneTisgan ise gansxvavebuli da mraval-
ferovnia rom daRla aRarc maxsovda. 

 mniSvnelovania, rom Tu adamians sakuTari fizikuri an moraluri mzaobis imedi 
ara aqvs, jobia saerTod ar wavides. zogs laSqroba mTaSi qeifi hgonia. amitom, sanam 
laSqrobaSi waxvalT, kargad gaarkvieT, visTan, romel jgufTan erTad midixarT mTis 
rTuli marSrutebis gasavlelad. 
 vito simoniSvili - rodesac sakuTari TvaliT naxav, rom sadRac, mikargul mTeb-
Sic, Seni qveyanaa da ara mxolod moasfaltebul  qalaqebSi,  TiTqos TviTonac icvlebi 
da sxvanairad iwyeb sakuTari qveynis Sefasebas. amitom sazogadoebis didma nawilma erT-
gvar cxovrebis wesad unda gaixados laSqrobaSi siaruli da sakuTari qveynis  gacnoba. 

goCa abzianiZe

Greenwood  a camping travel club shares a very interesting  view why in  leisure activities  people prefer the off road 
camping and mountain hiking  rather than spending time in restaurants and bars. 
Vito Simonishvili a founder of the Club set a very simple goal to acquaint friends with the beauty of  pristine  nature 
of Georgia  and to establish  healthy lifestyle through introducing  advantages of outdoor adventures with its amazing  
recreational  qualities.



saqarTvelos 

daculi

teritoriebi

 dacul teritoriebze ekoturizmis gan-

viTarebas  wvlili Seaqvs turizmis da, zo-

gadad, qveynis ekonomikur ganviTarebaSi. eko-

turistuli produqtis warmoeba xels uwyobs 

turizmis mdgradi ganviTarebis erT-erTi 

komponentis – adgilobrivi mosaxleobis Car-
Tulobis gaZlierebas, rac gamoixateba dac-

uli teritoriebis mimdebared turistuli 

infrastruqturis, saojaxo sastumroebis, kve-

bis obieqtebis, satransporto saSualebebisa 

da turizmis seqtorSi CarTuli adgilobrivi 

mosaxleobis (cxenebis gamqiraveblebi, gidebi, 

adgilobrivi saojaxo sastumros mepatroneebi, 

satransporto saSualebebis mepatroneebi) ra-

odenobis zrdaSi. 

 kvlevebi adasturebs, rom 2016 wels 

2015 welTan SedarebiT, daculi terito-

riebis mimdebared saojaxo sastumroebis ra-

odenoba – 28%-iT, maRaziebis raodenoba 
– 30%-iT, kvebis obieqtebis raodenoba –  
40%-iT, turizmis seqtorSi dasaqmebulebis 

raodenoba ki  24 %-iT gaizarda.

 adgilobrivi mosaxleobis mdgradi gan-

viTarebis procesebSi CarTulobis erT-erTi 

naTeli magaliTia martvilis kanioni.

 martvilis kanionze daculi terito-

riebis vizitorTa centris aSenebis da in-

frastruqturis mowyobis Sedegad turizmi 

gaxda usafrTxo, gaizarda vizitorTa ra-

odenoba, mimdebared Seiqmna axali samuSao 

adgilebi. 

 martvilis kanionze vizitorTa cen-

trisa da infrastruqturis mowyobis Semdeg 

kanionSi da mis mimdebared  dasaqmebulTa 

raodenoba 50-dan 120-mde gaizarda. 

 municipalitetSi mniSvnelovnad ima-

ta saojaxo sastumroebis raodenobamac. 2016 

wlamde adgilze sul 10 sastumro fun-

qcionirebda. dRes maTi ricxvi 25-იa. 1-dan 
5-mde gaizarda kvebis obieqtebis raodenoba.

 1 weliwadSi kanionis vizitorTa cen-

tris Semosavalma – 1,404,278,  adgilobrive-
bis Semosavalma ki  3,500,000  lari Sead-

gina. 

martvilis kanionze infrastruqturis mowyo-

bamde kanionis mimdebared kvadratuli metri 

miwis safasuri 1 lars aRwevda, dRes ki 

misi fasi, saSualod 25 dolars Seadgens. 

aRsaniSnavia, rom miwis mepatroneebi  mis 

gayidvas amjobineben Tavad wamoiwyon biznesi 

sakuTar miwaze.

 okaces kanionze kiduli bilikisa da 

vizitorTa centris mowyobis Semdeg gaizarda 

turistTa raodenoba, Seiqmna servisebi – 
manqaniT momsaxureba, kafe, cxenebis gaqiraveba, 

mcire sastumroebi. 

 martvilisa da okaces bunebis Zeglebis 

administracia aerTianebs 13 bunebis Zegls, 

maT Soris 3 kanions, 5 CanCqersa da 5 

mRvimes.  

martvilis municipaliteti

 • baldis kanionis bunebis Zegli 
 • martvilis kanionis bunebis Zegli 
 • md. abaSis CanCqeris bunebis Zegli 
 • moTenas mRvimis bunebis Zegli 
 • oniores CanCqerisa da tobis pir  
     veli mRvimis bunebis Zeglebi 

 • oCxomuris CanCqeris bunebis Zegli 
 • tobis CanCqerisa da arsen 
     oqrojanaS vilis bunebis Zeglebi 

 • jorwyus mRvimis bunebis Zegli 

xonis municipaliteti

 • okaces kanionis bunebis Zegli 
 • okaces CanCqeris bunebis Zegli 
Cxorowyus municipaliteti

             •    nazodelavos mRvimis bunebis Zegli 

daculi teritoriebis SeqmniT gamowveuli efeqtebi



 

 

 okaces kanionis bunebis Zegli xonis 

municipalitetis sofel gordis midamoebSi 

mdebareobs.

 okaces kanionis 2-3 saaTiani safexmav-

lo marSruti dadianebis istoriul tye-park-

sa da 780m sigrZis kidul biliks gaivlis 

da panoramuli gadasaxediT sruldeba, sadac 

vizitorebs iqve damontaJebuli smart-selfis 

aparatiT samaxsovro fotosuraTis gadaReba 

SeuZliaT.

servisebi

• kidul bilikze gaseirneba
• samoqalaqo qorwinebis ceremonia

samuSao saaTebi: 10:00-dan 18:00 saaTamde.

samuSao dReebi: yoveldRe, orSabaTis garda.

 

 turebi xorcieldeba mTeli wlis gan-

mavlobaSi. aqtiuri sezoni grZeldeba apri-

lidan oqtombris CaTvliT. vizitorTa usa-

frTxoebis normebidan gamomdinare, wvimasa da 

TovlSi bilikze gasvla akrZalulia.

okaces kanioni



 

 martvilis kanionis bunebis Zeglis 

vizitorTa centri sofel inCxurSi, kanionis 

SesasvlelTanaa ganTavsebuli.

 qviT mokirwyluli 700m-is sigrZis 

wriuli safexmavlo biliki  vizitorTa cen-

tridan iwyeba da gaivlis dadianebis is-

toriul biliks. bilikze ganlagebulia 2 

xidi, 3 gadasaxedi platforma, kirqvis didi 

lodebisgan aSenebuli 30-safexuriani istori-

uli kibe.

 vizitorebs aseve SesaZlebloba aqvT 

gaiseirnon naviT md. abaSis 300-metrian 

(erTi gza) monakveTze da datkbnen mTis mdi-

naris kanionis ulamazesi xedebiT.

servisebi:
• naviT gaseirneba
• bilikis dalaSqvra
• samoqalaqo qorwinebis ceremonia

samuSao saaTebi: 10:00-dan 18:00 saaTamde.

samuSao dReebi: yoveldRe, orSabaTis garda.

 turebi xorcieldeba mTeli wlis 

ganmavlobaSi. aqtiuri sezoni grZeldeba 

aprilidan oqtombris CaTvliT. vizitorTa 

usafrTxoebisaTvis, sanaosno monakveTze gasvla 

wvimasa da TovlSi akrZalulia wylis donis 

momatebis gamo.

martvilis kanioni





 

 kolxeTis erovnuli parki mdebare-

obs dasavleT saqarTveloSi. igi moicavs 

Savi zRvis aRmosavleT sanapiro zolsa da 

paliastomis tbis auzs. kolxeTis erovnu-

li parki saerTaSoriso mniSvnelobis mqone 

Warbteniani ekosistemebis dacvisa da Senar-

Cunebis mizniTaa Seqmnili.

 parkSi gansakuTrebulad sainteresoa 

paliastomis tba, Savi zRvis akvatoria, uni-

kaluri Waobebi da kolxuri tye. kolxeTis 

erovnuli parkis administracia vizitorebs  

paliastomis tbasa da md. fiCoris xeobaSi 

sanaosno turebs, aseve sportul TevzW-

eras, frinvelebze dakvirvebas (berdvoCings) 

da eko-saganmanaTleblo turebs sTavazobs. 

 parkSi 4 turistuli marSruti fun-

qcionirebs da vizitorebs sanaosno turebs 

sTavazobs. SesaZlebelia kateriT, pantoniT da 

kaiakiT gaseirneba.

 palisastomis tbis marSrutze viz-

itorebi naxaven misi napirebis ulamazes 

peizaJebs. SesaZlebelia gadamfren frinvelebze 

dakvirveba.

 paliastomi-fiCoris marSrutze Sesa-

Zlebelia pontoniT gaseirneba. vizitorebi 

daaTvaliereben paliastomis tbis ulamaz-

es napirebs da mdinare fiCoris SesarTa-

vis Tvalwarmtac xeds. daSvebulia spor-

tuli Tevzaoba. aseve SesaZlebelia kateriT 

gaseirneba. gauvali lianebis tyis masivi 

vizitors, kateriT seirnobisas, uqmnis minia-

turuli junglebis asociacias.

 mdinare Wuria - turis ganmavlobaSi 

vizitorebs SesaZlebloba aqvT daaTvalieron 

Tvalwarmtaci xedebi. Wuriis xeobaSi weli-

wadis nebismier dros SesaZlebelia wylis 

frinvelebisa da zogierTi mtaceblis naxva. 

kolxeTis erovnuli 
parki



There are eight administrations of protected areas in West 
Georgia, including: Martvili and Okatse Natural Monuments 
and Kolkheti National Park. Martvili and Okatse Natural 
Monuments’ Administration unites 13 natural monuments. 
It has to be mentioned that touristic infrastructure is ar-
ranged at Martvili and Okatse Canyons. Visitors have oppor-
tunity to hike through Dadiani trail and have a boat tour in 
amazing valley. Currently, the one and only hanging trail in 
Georgia is in Okatse Canyon.
Palisatomi Lake, Black Sea Water Area, unique wetlands and 
Colchic forest are specifically important at Kolkheti National 
Park. Kolkheti National Park’s Administration offers visitors 
boat tours at Paliastomi Lake and River Pichori as well as fly 



	 მინდა	 მოკლედ	 მოგითხროთ	 ჩვენი	
პირველი	 ჰაილაინის	 გაჭიმვის	 შესახებ.	 (“High-
line”	–	სლექლაინზე	სიარული	მაღალ	სიმაღლეზე).	
დიდი	 ხნის	 განმავლობაში	 ვეძებდით	 შესაფერის	
მაღალ	ადგილს,	სადაც	შევძლებდით	ჩვენი	სლექის	
გაჭიმვას	 და	 ძალების	 მოსინჯვას.	 როგორც	 კი	
თავისუფალი	 დრო	 გაგვიჩნდებოდა,	 თბილისის	
შემოგარენში	 დავეხეტებოდით,	 გვინდოდა	
უსაფრთხო,	ადვილად	მისადგომი	ადგილი	გვენახა.	
მანამდე	რამდენიმეჯერ	ზედა	დაცვით	ვცადეთ	6-8	
მეტრის	 სიმაღლეზე	 გაჭიმვა.	 მალევე	 ჩაგვითრია	
სიმაღლეზე	სიარულმა	და	მტკიცედ	გადავწყვიტეთ,	
რაიმე	 უკეთესი	 ადგილი	 მოგვენახა,	 თანაც	 ქვედა	
დაცვით	უნდა	გვეცადა.
	 ზედა	 დაცვასა	 და	 ქვედა	 დაცვას	 შორის,	
შეგრძნებების	 მხრივ,	 დიდი	 სხვაობაა,	 ზედა	
დაცვისას	 სლექიდან	 მოწყდომის	 შემთხვევაში	
დაახლოებით	იქვე	რჩები,	არსად	ვარდები,	რადგან	
დაცვის	თოკი	 მობმულია	 სლექის	 პარალელურად,	
შენი	თავის	ზემოთ	გაჭიმულ	თოკზე.
	 ქვედა	 დაცვა	 კი	 უკვე	 სულ	 სხვა	 რამეა,	
დაცვის	 თოკი	 მიმაგრებულია	 რგოლით	 თვითონ	
სლექლაინზე,	 ჩავარდნის	 შემთხვევაში	 ვარდები	
ზუსტად	იმდენს,	რა	სიგრძისაც	არის	დაცვის	თოკი,	
დაახლოებით	 1.5–2	 მეტრამდე.	 მინდა	 აღვნიშნო,	
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რომ	ქვედა	დაცვით	სლექზე	მოწყდომისას	 	უფრო	
მძაფრი	 შეგრძნებაა,	 ვიდრე	 ცოცვისას	 როდესაც	
წყდები.
	 საბოლოოდ,	 ბევრი	 ძებნის	 შემდეგ,	
მივაგენით	 ერთ	 მიგდებულ	 შენობას	 თბილისის	
ზღვაზე,	რომლის	მესამე	სართულსა	და	20	მეტრში	
მდგარ	 ხეს	 შორის	 გავაბით	 ჩვენი	 პირველი	
ნამდვილი	ჰაილაინი	ქვედა	დაცვით	(28	დეკემბერი,	
2013)…	 პირველი	 ნაბიჯები	 განსაკუთრებით	
ადრენალინით	 იყო	 სავსე.	 ადგომაც	 და	 პირველი	
ნაბიჯებიც	 კი	 წარმოუდგენლად	 ძნელი	 იყო,	
არადა,	ვითომც	არაფერი,	ამაზე	გაცილებით	გრძელ	
სლექებზე	 გვივლია	 მიწასთან	 ახლოს,	 მაგრამ	
სიმაღლე	 ყველაფერს	 ცვლის,	 თითქოს	 თავიდან	
სწავლობ	 სიარულსო.	 ამ	 ადგილს	 ერთი	 თვის	
შემდგომ	 კიდევ	 დავუბრუნდით,	 	 ცოტა	 ნაკლები	
შიშითა	და	მეტი	გამოცდილებით.
          
          ჰაილაინი	გველეთის	ჩანჩქერზე
 
	 ზამთრის	 სუსხის	 მიუხედავად,	 ყაზბეგის	
რაიონში	გველეთის	გაყინულ	ჩანჩქერს	მივაშურეთ.	
ამ	ორ	დღეში	ყველაფერი	იყო:	ჰაილაინი,	ყინულზე	
ცოცვა,	 ბოდიალი	 55	 მეტრიანი	 ჩანჩქერის	 თავზე	
მოსაქცევად,	 თოვლი,	 ყინული,	 სიცივე,	 შიმშილი	
და	 ძალ–ღონის	 გამოცლა,	 დრელით	 კლდეების	
ხვრეტა	და	წერაყინების	ქნევა...

First highline in Georgia
In this article, a group of young adrenaline lovers 
tell us about their first experience of the slack from 
years ago. They note that despite the intensive 
exercise, highline on great heights has entirely
different feelings and sensations. This year, 
highline was arranged on a frozen waterfall 
“Gveleti,” where an experienced group enjoyed 
their adrenaline,  followed by typical feelings of 
cold, hunger and exhaustion. 

81



ukan bunebisaken
X X -  parki - erT muWSi moqceuli  saTavgadasavlo suli  da Tanamedrove teqnologiebi

Back to Nature
X Park - Modern Technologies and Adventurous spirit in one box
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 saTavgadasavlo parki  esaa  Tokebisagan Seqmnili Tanamedrove sportul-gasar-

Tobi qalaqi bavSvebisa da mozrdilebisaTvis. aqtiuri da saojaxo dasvenebis qarTuli 

bazrisaTvis „Tokebis parki“ axali da didwilad amoucnobi mimarTulebaa.

 Cven mier Seqminli parki warmoadgens umcires detalebamde gaTvlil da efeqti-

anad moqmed kompleqss, romlisTvisac damaxasiaTebelia sruli usafrTxoeba, saime-

do dazRveva, gamorCeuli dizaini da mkafio lojistika.

 Tu davakvirdebiT ukanasknel wlebSi msoflio turizmis ganviTarebaSi 

gamokveTil trendebs, vnaxavT, rom erT-erTi yvelaze popularuli ase xasiTdeba 

-„ukan bunebisaken“. specialistebisa da eqspertebis SefasebiT, saukeTeso perspeqtivebi 

aqvT iseT turistul da rekreaciul obieqtebs, romlebic ganlagebulia bunebaSi an bune-

briv wyaroebTan axlos. „ekologiuri“ (eсo), naturaluri (natural), organuli (organic), 

mwvane (green) – es swored is sityvebia, romlebsac aqvT gansakuTrebuli mizidulobis 

Zala im adamianebisTvis, romlebic dasasvenebel da gasarTob obieqts eZeben. 

 marTlac, yvelaze metad es sityvebi miesadageba fSavSi, aragvis Tvalwarmtac na-

pirebze, Walis xeebze gadaWimul axladSeqmnil saTavgadasvlo parks. 

 msoflioSi Seqmnili pirveli aseTi parkebi swored, tyeSi, xeebze iqmneboda. sx-

vanairad arc SeiZleboda, radgan xis Rero yvelaze bunebrivi, gamZle, sando, sakmaod 

xisti da sakmarisad dempferuli (rxevebis CamxSobi) sayrdenia nebismieri sahaero kon-

struqciisaTvis. amitomac xeebze gaWimul Tokebis parkSi dabrkolebebi yvelaze ufro 

avTenturad da mimzidvelad gamoiyureba, Tanac, amis gamo, isini gansakuTrebuladaa mi-

axloebuli namdvil saTavgadasavlo sulTan.

 Cvens parkSi warmodgenilia sxvadasxva sirTulisa da dizainis 4 trasa: ori 

bavSvebisaTvis, xolo ori zrdasrulTaTvis. sabavSvo trasebze 8-8 dabrkolebaa, 

xolo mozrdilebisaze – 14-14. amis gamo CvenTan stumroba sainteresoa yvelasTvis, mi-

uxedavad asakisa, dawyebuli bavSvebidan, damTavrebuli ojaxebiTa da xandazmuli adami-

anebiT. aqve funqcionirebs jomardis baza, restorani da bari.

„saTvagadasavlo parkis“ marketingis 

menejeri TaTa yufaraZe

Back to Nature
X Park - Modern Technologies and Adventurous spirit in one box

Adventure Park is a modern sports-entertainment village for children and adults created from 
ropes. Adventure Park is a new and yet unexplored option for active and family vacation of Geor-
gian market. Our park is an efficiently functioning complex, calculated in the most scrupulous de-
tails, with perfect safety, reliable insurance, prominent design and clear logistics. “Eco”, “Natural”, 
“organic”, “green”… these are the words that especially attract people seeking for a place to rest 
and entertain themselves. Indeed, most of these words apply to captivating Aragvi coastlines in 
Pshavi and the newly created reserve park stretching over the grove trees.
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	 mogesalmebiT	 Zvirfaso	 mkiTxve-
lo!	gilocavT	axali	Jurnalis	̀ veluri	
buneba~	 gamocemas,	romelSic	 sxva	 saint-
ereso	 werilebTan	 erTad,	 rubrikaSi	
`mwvervalTmswrobeli~,	 mTamsvlelo-
basa	da	mTamsvlelTa	cxovrebis	Sesaxeb	
momzadebul	masalasac	SemogTavazebT.	
	 cnobilia,	rom	 mTamsvlelebs	 ma-
yurebeli	 ar	 hyavT.	 isini	 martoni	 mia-
bijeben	 lamazi,	 miuvali	 mwvervalebis	
dasalaSqravad.	swored	amitomaa	saint-
ereso	da	 mimzidveli	maTi	Tavgadasav-
lebis,	 sxvadasxva	istoriebis,	dRiure-
bis,	Canawerebisa	da	mogonebebis	gacnoba.	
giambobT	mTamsvlelTa	sxvadasxva	Tao-
bis	warmomadgenlebze,	im	gamoCenil	da	
Rvawlmosil	mamuliSvilebze,	vinc	saku-
Tari	sicocxlis	fasad	qmnida	qarTuli	
alpinizmis	gmirul	istorias.	
	 mTebi	 mTel	 msoflioSi	 mrava-
li	 kulturisa	 da	 tradiciis	 umaRles	
faseulobas	gamoxatavs.	uZvelesi	adami-
anis	 gonebam	 `miwier~	 RmerTTa	 Soris	
gamorCeulni	 daamkvidra	 miuwvdomel	
mTaTa	 mwvervalebze.	 magaliTad,	 ber-
Znuli	 miTologiiT,	 mTeli	 qveynier-
ebis	 mpyrobeli	 da	 momwesrigebeli	

zevsi	 maRal	 olimpoze	 cxovrobs	 da	
iqidan	 marTavs	 samyaros.	 amayma	 zevs-
ma	 Tavbrudamxvevi	 ufskrulebis	 Tavze,	
kavkasionis	 frialo	 kldeze	 miajaWva	
promeTe	 -	 kacobriobis	 sikeTisaTvis	
tanjuli	titani.
	 Tu	 Zveli	 berZnebisaTvis	 kavka-
sioni	legendaruli,	miTuri	mxare	iyo,	
qarTvelebisaTvis	is	realur	samyaros	
warmoadgenda,	 romliskenac	 uxsovari	
droidan	iltvodnen.	
	 kavkasionis	 mwvervalebze	 ama-
RlebiT	 erTni	 RmerTTan	 miaxloebas	
cdilobdnen,	 rom	 iqidan	 locva	 ukeT	
miewvdinaT	 zecierisaTvis,	 meoreni,	
daWrili	 jixvis	 devniT	 garTulni	 aR-
wevdnen	 myinvarTa	 sauflos,	 mesameni	
ki	mijaWvul	amiransa	Tu	promeTes	dae-
Zebdnen.	 Semdeg,	 TandaTanobiT,	 spor-
tuli	 interesic	 gaCnda	 da	 ukve	 pro-
fesionali	 mTamsvlelebi	 mieZalnen	
kavkasions.	 aseve	 iyo	 alpebze,	 andebze,	
kordilierebze,	pamirze,	tian-Sansa	Tu	
himalaize.
	 mTas	 miaSureben	 isini,	 visac	
fizikuri	 monacemebis	 garda,	 SeuZlia	
sZlios	adamianur	sisusteebs	da	gaacno-
bieros	–	sad	gadis	misi	pirovnuli	Ses-
aZleblobis	zRvari...	
	 am	Ziebebisas	mTam	araerTi	mTamsv-
lelis	sicocxle	Seiwira,	magram	Seupo-
varni	da	maZiebelni	mainc	dadian	mTeb-
Si.	
	 mTaSi	 erTbaSad	 xdeba	 is,	 rasac	
adamianebi	 zogjer	 mTeli	 sicocxlis	
ganmavlobaSi	ver	aRweven	–	es	sakuTari	
Tavis	Secnobaa!	
	 qarTuli	 mTamsvlelobis	 pirve-
li	 nabijebidanve,	 mTamsvlelTa	 erTi	

alpinizmi
vano jafariZe
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nawili	 Tavs	 movaled	 Tvlida	 Caewera	
sakuTari	 STabeWdilebebi,	 aRebeWda	 is	
asvlebi,	 gzebi	Tu	 marSrutebi,	romel-
Ta	gavlac	mas	uxdeboda.	
	 qarTuli	 mTamsvlelobis	 isto-
riis	 sxvadasxva	 etapze,	 bunebrivia,	 jam-
deboda	qarTvel	mTamsvlelTa	miRwev-
ebi	 -	igi	wignebisa	Tu	krebulebis	saxiT	
gamoicemoda;	 sazogadoeba	 ecnoboda	
mravalTaTvis	 uxilav	 da	 miuwvdomel	
mwvervalTa	 samyaros,	 romelTa	 da-
laSqvra	 mxolod	sulierad	 mtkice	da	
fizikurad	 nawrTob	 axalgazrdobas	
xelewifeboda.		
	 cxovrebis	 logika	 aseTia:	 erTi	
Taoba	 midis,	 modis	 meore,	 romelic	
wina	 Taobis	 saqmianobis	 piruTvneli	
Semfasebelia.	Cvenda	sabednierod,	wina	
Taobis	 mTamsvlelTa	 naRvaw-naSromSi	
imdeni	gmiruli	da	gauxunari	furcelia	
Cawerili,	rom	maTi	xsovna	da	zedmiw-
evniT	codna	Cveni	da	momavali	Taobis	
valia.
	 msoflioSi	 alpinizmis	 dasawy-
isad	 iTvleba	 1786	 weli,	 rodesac	 al-
pebis	 umaRles	 mwverval	 monblanze	
(4810m)	 frangi	 eqimi	 miSel	 pakari	 da	
Sveicarieli	gamyoli	Jak	balma	avidnen.	
pirveli	 samecniero	 asvla	 imave	 mwver-
valze	 	 1787	 wels	 ganaxorciela	 Svei-
carielma	bunebismetyvelma	benediqt	so-
siurma.	 termini	 `alpinizmic~	 swored	
am	 asvlebis	 Semdeg	damkvidrda,	 magram	
Tu	 Tvals	 gadavavlebT	 saqarTvelo-
Si	 mTaze	 asvlebis	 istorias,	 saTaveebi	
ufro	Soreul	warsulSia	saZiebeli.
	 saqarTveloSi	 mravali	 miTi,	
legenda	 da	 magaliTi	 arsebobs,	 rom-
lebic	qarTvelTa	mTamsvlelobas	uZve-
lesi	 droidan	 adasturebs.	 qarTveli	
mTielebi	 ZvelTaganve	 sargeblobdnen	
kavkasionis	 uReltexilebiT,	 mimodi-
odnen	rogorc	 axlo,	 ise	 Soreul	 me-
zoblebTan.	
	 am	 TvalsazrisiT,	 metad	 mniS-
vnelovania	svaneTis	arqeologiuri	eqs-
pediciis	xelmZRvanelis,	mTamsvlelis,	
sportis	ostatis,	istoriis	mecniereba-
Ta	doqtoris,	profesor	SoTa	CarTo-
lanis	mier	1965	wels,	sofel	WuberSi,	
Zv.w.	 VI-V	 saukuneebis	 larilaris	 krem-
aciul	 samarovanze	 mikvleuli	 monad-
iris	 samarxi,	 romelSic	 dRevandeli	

werayinis	 analogi,	 maRal	 mTebsa	 da	
yinulebze	 gadaadgilebisaTvis	 saWiro	
iaraRi	aRmoCnda,	rac	2500	wlis	winaT	
saqarTvelos	 mTianeTSi	 Znelad	 saval	
mTebze	asvlis	faqtebs	mowmobs.

2500 wlis winandeli mTebsa da yinulebze gadaadgilebisaTvis saWiro iara-

Ri – Tanamedrove werayinis analogi

Mountaineering
It is a well-known fact that climbers do not have an audi-
ence, they step up to beautiful and uninhabited peaks all 
alone. This is why getting to know their adventures differ-
ent stories, diaries, drafts and memories seems interesting. 
We will tell you about representatives of different gener-
ations, those famous and dedicated patriots, who created 
the heroic history of Georgian alpinism at the cost of their 
own lives.
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 cxeni kacobriobis isto-

riaSi adamianTan yvelaze metad 

dakavSirebuli cxovelia. igi ada-

mianis erTguli megobaria WirSi-

ca da lxinSic. teqnologiurma 

ganviTarebam daaSora erTmaneTs 

es ori ganuyreli megobari. daS-

orebas gaucxoeba mohyva. xSir-

ad gagvigia saubarSi, rom cxeni 

arc ise gonieria da erTguli. 

Tu cxenebs kargad ar vicnobT, 

marTlac, SeiZleba mogveCve-

nos, TiTqos igi naklebad mego-

bruli da mosiyvarule arsebaa 

vidre,  magaliTad, ZaRli, magram 

es mxolod erTi SexedviTaa. visac 

wilad xvda bedniereba cxenTan 

namdvili megobrobisa, man icis 

cxenis fasi. gamocdili mejinibe 

Tvalis erTi SevlebiT SeamCnevs  

mowyenilia cxeni Tu gabrazebuli, 

daRlili Tu gaxarebuli. Tavis 

mxriv, cxenic uSecdomod grZnobs 

patronis Sinagan mdgomareobas. 

igi sxvadasxva adamianTan gansx-

vavebulad iqceva.  bunebiT mSvid 

da gawonasworebul pirovnebasTan 

igi gacilebiT ufro Tvinieri 

da morCilia. amasTanave, cxenis 

gawvrTnas mtkice xasiaTi, didi 

Sroma da faqizi mgrZnobeloba 

Wirdeba. amitomac cxenTan urT-

ierToba uaRresad sasargebloa 

adamianisTvis, gansakuTrebiT ki 

– bavSvebisaTvis. Znelia gadmosce 

is fizikuri SegrZnebebi, rom-

lebsac cxenze jdomisas ganic-

di. visac gijiriTiaT navardiT, 

dameTanxmebiT, rom es frenismag-

vari grZnobaa, romelic kidev da 

kidev ginda ganicado, magram mTa-

vari da umTavresi  mainc cxenTan 

namdvili megobrobis sixarulia. 

es sixaruli erTnairad axarebs 

cxensac da adamiansac. cxenTan 

damegobreba, misi gulis moge-

ba yvelas SeuZlia, ganurCevlad 

asakisa, es Zalian advilia. sul 

mcire yuradRebas an erT natex 

Saqars cxeni usaTuod dagifasebT 

da ormagad gadagixdiT. amgvari 

xerxebiT damyarebuli urTier-

Toba aucileblad gaxdeba WeS-

mariti  megobrobis sawindari.

 cxenosnobiT gataceba si-

yrmidan Rrma moxucebulobamdea 

SesaZlebeli da erTnairad xele-

wifeba qalebsa da kacebs. dRemde 

sacxenosno sporti erTaderTia, sad-

ac mamakacebi da qalebi erTad aspare-

zoben da qalebi ufro met warmatebas 

aRweven, radgan cxenosnobaSi fiziku-

ri Zala ki araa gadamwyveti, aramed 

iseTi unarebi,  rogorebicaa: alRo, 

intuicia, pedagogiuri niWi da ufro-

sobis unari.  jiriTis umaRlesi mi-

zania harmoniis miRweva adamiansa da 

cxens Soris. es akeTilSobilebs 

adamians da aaxloebs mas bunebasTan.

 dRes mTels dedamiwaze 

milionobiT adamiania dakavebu-

li sacxenosno profesionaluri 

da samoyvarulo sportiTa da 

turizmiT; cxeni kurnavs mraval 

daavadebas; igi gamodis Teatra-

lur warmodgenebSi da TamaSobs 

kinoSi. Tavidan ki ase rodi iyo. 

SevecdebiT mokled mogiTxroT 

cxenis warmoSobisa da adamianTan 

pirveli urTierTobebis Sesaxeb.

Tanamedrove Sinauri cxenis wina-

pari hirakoteriusi daaxloe-

biT 50 mln wlis win binad-

robda CrdiloeT amerikaSi. igi 

gacilebiT ufro patara zomisa 

iyo, vidre Tanamedrove cxeni da 

cxenisTavian melas waagavda. Ta-

namedrove cxenis (laT. EQUUS 
CABALLUS) formebs hirakote-

riusma ramdenime evoluciuri 

safexuris gavliT daaxloebiT 

5 mln wlis win miaRwia. sadRac 

2,5 mln. wlis win cxeni im dros 

arsebuli saxmeleTo gziT gada-

vida CrdiloeT amerikidan evra-

ziaSi da iq gavrcelda. Crdi-

loeT amerikaSi darCenili 

cxenebis populacia Zv.w.aR. 

IV aTaswleulSi sruli-

ad gadaSenda am kontinen-

tidan. cxenebi mxolod 

XVI saukuneSi Seiyvanes 

CrdiloeT amerikaSi 

evropelma kolo-

nizatorebma. ev-

ropelebis mier 

Seyvanili cxen-

ebi mustangebis 

saxelwodeb-

iT arian 

c no b il n i . 

g a r e u l i 

c x e n i s 

saxeobaTa-

gan dRes-

d R o b i T 

SemorCenilia tarpani (laT. equus 
ferus ferus) da prJevalskis cxeni 

(laT. equus ferus przewalski). moS-
inaurebamde cxeni nadirobis obi-

eqts warmoadgenda. Tanamedrove 

mecnierebis azriT, cxeni unda 

moeSinaurebinaT evraziuli ste-

pebis dasavleT nawilebSi (ter-

itoria Tanamedrove ukrainidan 

Tanamedrove yazaxeTis dasavle-

Tamde) Zv.w.aR. V–IV aTaswleuleb-

Si momTabare xalxebs samxedro 

saqmisaTvis. Zv. w. III saukuneSi 

moSinaurebuli cxenis niSnebs 

vxvdebiT mTels kavkasiaSi, aRmo-

savleT evropasa da dunaispireT-

Si, mogvianebiT – axlo da Sua 

aRmosavleTSi, centralur evro-

paSi, Sua aziaSi, CineTSi, afri-

kasa da evropaSi. iseT ganviTare-

bul qveynebSi, rogorebic iyvnen: 

asureTi, babiloni, egvipte, cxeni 

Cndeba Zv.w.aR. 2000–1500 wleb-

Si momTabare xalxebTan urT-

ierTo- bis Sedegad.



 Tavdapirvelad cxeni etl-

Si Seabes Zv.w.III–II aTaswleulSi. 

Zv. w. X saukuneSi Cndebian ubelo 

cxenze amxedrebuli meomrebi. am-

rigad, cxeni gaxda samxedro saqmis 

yvelaze mTavari nawili.  xangr-

Zlivi seleqciis Sedegad momTabare 

tomebma Seqmnes mSvenieri, msubuqi 

da amtani cxenis jiSebi, romel-

Tac yvelaze ufro Tanamedrove 

Turqmenuli da arabuli cxenebi 

enaTesavebian. pirveli unagirebi  

Technological progress has parted the two inseparable
friends – horses and human, and this is the author’s deep 
concern. Upon the separation, alienation also followed. 
In author’s opinion, horse is as friendly and as loving of 
a creature as dog. Communicating with this animal is 
highly beneficial to human beings, especially children, 
because training a horse requires a will power, a lot of 
work and gentle sensibility. To this day, horseback rid-
ing is the only sport where men and women compete 
together. Ladies are usually even more successful at it, 
because physical power is not a key when it comes to 
this discipline, but instinct, intuition, pedagogic skills 
and leadership counts the most. 
Author takes us on a historical journey afterwards, 
from Hyraotherium inhabitant of 50 million years ago 
and first horses domesticated by nomads in 5000-4000 
BCE to 19th century and beginning of 20th century, 
where horses became one of the most important mili-
tary weapons, when superiority in cavalry decided the 
success and failure of certain empires, their rise and 
their fall. 

Cndeba asureTsa da evraziis sxva-

dasxva momTabare tomebSi Zv.w.aR. 

daaxloebiT VII saukuneSi. unagiri 

mxedris simdidresa da socialur 

mdgomareobas asaxavda. 2000 wlis 

winaT indoeTSi tyavis uzangebs 

xmarobdnen. rkinis uzangis sam-

Soblod CineTi iTvleba (Zv.w.aR.

IV saukune). rkinis uzangis ga-

mogoneba mniSvnelovani etapia 

cxenosnobis istoriaSi. pirveli 

nalebi tyavisa da mcenareuli war-

moSobis iyo (gadamuSvebuli Cala, 

kanafi, bambuki). romaelebi rkinis 

e.w. hiposandalebs iyenebdnen, rom-

lebic TasmebiT magrdeboda flo-

qvebze. iTvleba, rom rkinis nale-

bi keltebma gamoigones. es metad 

wingadadgmuli nabiji iyo. dRemde 

rkinis nali faqtiurad Seucvle-

lia. iseve rogorc uzangi, lagamic 

Tavidan rbili masalebisagan iyo 

damzadebuli (cxovelis ZarRvi, 

kanafi) da Semdeg Seicvala rkiniT. 

uZvelesi droidan XX saukunis 

dasawyisamde cxeni rCeboda umniS-

vnelovanes samxedro „iaraRad“. ka-
valeriaSi upiratesoba ganapirobeb-

da calkeul imperiaTa warmatebasa 

da marcxs, aRzevebasa da dacemas.
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თინათინ თოფურია
ჰომეოპათიის აკადემიის პრეზიდენტი; ევროკავშირის ექსპერტი; ნობელის პრემიის ლაურეატის, ჯორჯ 
ვიტულკასის მოწაფე და პირადი წარმომადგენელი საქართველოში;  ადამიანის ეკოლოგიის დაცვის 
ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარე; მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;

soko
 სოკო ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ბინადარია.  მიიჩნევენ, რომ  უკვე  400 მილიონი წელია, 
რაც ის  დედამიწაზე არსებობს. ასე რომ, ადამიანი გაჩენის დღიდანვე  იცნობს მას, აგროვებს, მიირთმევს 
და ახალ-ახალ რეცეპტებს იგონებს. სოკო გვხვდება ყველა  კლიმატურ ზონაში, გარდა ანტარქტიდისა. 
აღწერილია 1600-მდე სახეობა. საქართველოში დაახლოებით 100-მდე ჯიშია ცნობილი, თუმცა, რაოდენ 
გასაკვირიც   უნდა იყოს, კერძების მრავალფეროვნებით განთქმული ქართული სამზარეულო სოკოსგან 
მომზადებული კერძების სიუხვით ვერ დაიტრაბახებს;  მეტიც, არც სოკოს მოგროვება ყოფილა ოდესმე 
ჩვენში პოპულარული, რაც ალბათ მოწამვლის შიშით განპირობებული  ზედმეტი სიფრთხილით აიხსნება.
 საბედნიეროდ, ბოლო წლებში საგრძნობლად იმატა სოკოზე „ნადირობის“ მოყვარულთა 
რაოდენობამ. ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასთან ერთად, სოკოს საკრეფად სიარული 
მოდაშიც კი შემოვიდა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ფსიქო-ემოციური განტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა. 
გარდა იმისა, რომ აქტიურად მოძრაობ, ბუნებასთან ხარ კავშირში და იღებ დადებით ემოციებს; შეიძლება 
ითქვას, რომ ეს მედიტაციის ერთ-ერთი უმარტივესი და საუკეთესო ფორმაა. გონება გათიშულია 
ყოველგვარი პრობლემისაგან და მთლიანად მხოლოდ ერთ მიზანზე – სოკოს პოვნაზეა კონცენტრირებული. 
როცა სოკოს პოულობ, იღებ უდიდეს სიამოვნებას, მეტიც, რაღაც თავისებური ბედნიერების განცდა 
გეუფლება. მართლაც, თურმე ამ დროს  აქტიურდება  ბედნიერების ჰორმონის  გამოყოფა. 

 ტყის სოკოსადმი ნდობის ზრდასთან ერთად, 
იმატა სოკოთი მოწამვლამაც.  ამიტომ მინდა 
რამდენიმე რჩევა მივცე ახალბედა  სოკოზე 
„მონადირეებს“.
 სოკოზე მონადირის იარაღია დაწნული კალათა 
და პატარა დანა, უმჯობესია წითელტარიანი. რატომ 
წითელი? ბავშობაში მჯეროდა, რომ ტყის ელფებს 
წითელი ფერი უყვართ და ვისაც ხელში ასეთ დანას 
დაუნახავენ, იმას ეხმარებიან სოკოს პოვნაში. იქნებ 
მართლაც ასეა, ვინ იცის?  უფრო პრაგმატულად 
თუ შევხედავთ, სხვა ახსნასაც ვიპოვით:  დანა 
ხშირად იკარგება ბალახში, ან სოკოთი სავსე 
კალათში. და რა თქმა უნდა  წითელტარიანი დანა 
უფრო ადვილად მოსაძებნია, ვიდრე ნებისმიერი 
სხვა ფერის.  სოკოს არ უყვარს ხმაური, ამიტომ რაც 
უფრო ჩუმად იქნებით, მით მეტ სოკოს იპოვით.

 ილუზიები, რომლებიც არ შეესაბამება სიმართლეს და  შეიძლება შეგაცდინოთ:

დამკვიდრებულია აზრი, რომ შხამიანი სოკოს გარჩევა ადვილად შეიძლება რამდენიმე ნიშნის მიხედვით:
1) კარგ სოკოს სასიამოვნო სუნი აქვს, უვარგისს კი მყრალი. ხშირად პირიქით არის: შხამიანი ლამაზიც 
არის და სურნელოვანიც, ხოლო საჭმელად ვარგისი  უსიამოვნო შესახედაობისა და სუნისაა;
2) ხარშვის დროს უნდა ჩააგდო ხახვი ან ვერცხლის კოვზი. თუ ხახვი ან კოვზი გაშავდა, ეს ნიშნავს, რომ  
სოკო არ ვარგა – ზოგი შხამი მართლაც შედის რეაქციაში და აშავებს ხახვს ან ვერცხლს, ზოგი კი არა. 
ამიტომ ამაზე დაყრდნობა არ შეიძლება.
3) თუ სოკოს გვერდი ოდნავ მოჭმული აქვს, ის უვნებელია, რადგან შხამიანს ცხოველები და მწერები არ 
ეკარებიან - ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სოკო ადამიანისათვის  უვნებელია. 
4) სოკო სასარგებლოა ბავშვებისათვის - არა, 5 წლამდე ბავშვებისთვის სოკოს მიცემა არანაირი სახით არ 
არის რეკომენდებული. სოკო შეიცავს ცილებს, ნახშირწყლებს, ბ ჯგუფის  ვიტამინებს, კალიუმს, იოდს, 
ფოსფორს, თუთიას. მისი მცირე რაოდენობითაც მიღებისას, სწრაფად იწვევს დანაყრებას და კალორიებს 
თითქმის არ შეიცავს. ამიტომაც გამოიყენება ასე წარმატებულად  გასახდომ დიეტებში. 
 შეაგროვეთ მხოლოდ ახალგაზრდა სოკო, გადაყარეთ დაბერებული და ჭიანი, რადგანაც სრულიად 
უვნებელი სოკო დაბერებისას შეიძლება ტოქსინებით იყოს სავსე. უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან 
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შხამიანი სოკოთი მოწამვლა, ადგილობრივი ან მსუბუქი მოწამვლა (პირობითად ვარგისი სოკოს არასწორი 
გამოყენების შედეგად)  და ის შემთხვევები, როცა სოკომ უბრალოდ აწყინა ადამიანს. 
 როდის შეიძლება მოგვწამლოს სოკომ? როცა მივირთვით შხამიანი ჯიში, ან დაკრეფილ კალათაში 
თუნდაც 1 შხამიანი სოკო აღმოჩნდა;
 როდის შეიძლება სოკომ გვაწყინოს?

მიზეზები:

1.   თუკი სოკო არასწორადაა დაკონსერვებული;
2. გადაბერებული სოკო. ზოგიერთი ჯიშის ახალგაზრდა სოკო 
საჭმელად ვარგისია, ხოლო დაბერებისას მავნე თვისებებს იძენს;
3. ტრასასთან ან წარმოებასთან ახლოს დაკრეფილი სოკო. იგი 
ადვილად ისრუტავს გარემოში არსებულ ნივთიერებებს და ახდენს 
მათ აკუმულირებას. ამიტომ  სოკო, რომელიც ეკოლოგიურად 
დაბინძურებულ გარემოში იზრდება, იწოვს ჰაერიდან  და ნიადაგიდან 
მავნე ნივთიერებებს, განსაკუთრებით მძიმე მეტალებს. მათი დიდი 
რაოდენიობით აკუმულირების შემთხვევაში სრულიად უვნებელმა ჯიშმა 
შეიძლება მოწამვლა გამოიწვიოს. ეს უკვე სოკოთი კი არა, იმ ტოქსიკური 
ნივთიერებით მოწამვლაა, რომლებიც ჭარბადაა იმ გარემოში; 
4. სათბურის სოკომაც შეიძლება მოწამვლა გამოიწვიოს იმ 
შემთხვევაში: ა) თუ დიდი ხნის დაკრეფილია. სოკო სწრაფად 
ფუჭებადი პროდუქტია და მასში სწრაფად გროვდება ტოქსინები; ბ) 
თუ ნიადაგი, რომელზეც ის არის მოყვანილი, შეიცავს უხარისხო ან 
ჭარბი რაოდენობით სასუქს; 
5.   არის ხშირად ისეთი  შემთხვევები, როცა სოკო სხვებმაც მიირთვეს, 
მაგრამ მარტო თქვენ გაწყინათ. ამის მიზეზი  სოკო არ არის. ეს თქვენი 
ჯანმრთელობის პრობლემაა. უფრო ხშირად ეს ემართებათ იმ ადამიანებს, 
რომლებიც ვერ იტანენ რძეს. ამ შემთხვევაში მათ უნდა მიაქციონ ყურადღება 
ღვიძლს, რადგან ეს მიუთითებს ფერმენტაციის პრობლემებზე.
6.   სოკოს შენახვა დიდხანს არ შეიძლება. იმ დღესვე უნდა მომზადდეს ან 
უკიდურეს შემთხვევაში მეორე დღეს. არც მომზადებული კერძის ჭამა 
შეიძლება 2 დღეზე მეტ ხანს. 

 სოკოს მიღება არ არის რეკომენდირებული მათთვის, ვისაც 
აწუხებს თირკმელების უკმარისობა, ქრონიკული ჰეპათითი, ღვიძლის 
ცეროზი, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ქრონიკული ფაღარათი. 
ასევე მეძუძური დედებისათვის, რადგან გამოიწვევს ჩვილის მუცლის 
შებერილობას.
 სოკოთი მსუბუქი მოწამვლისას იწყება გულისრევა, პირღებინება, 
თავბრუსხვევა, მუცლის მოვლითი ხასიათის ტკივილები, შეიძლება ჰალუცინაციაც განვითარდეს. 
 სასწრაფოდ უნდა გამოირეცხოს კუჭი, მიეცეს საფაღარათე საშუალებები, მარილიანი წყალი, 
მარგანეცის პერმანგანატის სუსტი ხსნარი და, რაც შეიძლება, მეტი სითხე, მინერალური წყალი და 
ელექტროლიტების ხსნარი. გაუკეთდეს გადასხმები. ასეთი ინტოქსიკაციის შედეგები 3-4 დღეში 
ალაგდება. 

Mushrooms 
Mushrooms are one of the oldest inhabitants of our planet. It is considered, that mushrooms have already 
existed 400 million years ago. About 1600 species are registered to this day. About 100 species of mushrooms 
are known in Georgia, however, people refrain from eating dishes prepared with mushrooms in the fear of 
food poisoning. Collecting mushrooms serve as a superb method of psycho-emotional recreation. Apart 
from being physically active, you are in close contact with nature and receive positive emotions. One can 
say that mushroom hunt is best and most simple form of meditation. The mind is free from all the problems 
and is concentrated exclusively on one goal – to find a mushroom. At last, when it is found – one feels joy 
and a certain feeling of genuine happiness. Apparently, happiness hormones are released in that moment.   
Further, the author discusses some of the false statements around mushroom hunting and cook-
ing, how can we differ harmless mushrooms from poisoned ones and in what cases can mush-
room harm us, what symptoms are found during mushroom poisoning and how can we treat them.
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li, Tafli, dindgeli, futkris rZe, Sxami 
da a.S.) – gansakuTrebiT bolo aTwleulSi, 
rodesac inseqticidebisa da sxvadasxva pesti-
cidebis gamoyenebis Sedegad veluri damamt-
verianebeli mwerebi Zalian Semcirdnen. 
 es problema gaeros winaSec dgas, 
radgan futkrebis gadaSenebas SeiZleba mo-
hyves im mcenareebis gadaSeneba, romlebsac 
futkrebi mtveraven. am mcenareebis wili ki 
adamianis sasursaTo kalaTaSi erT mesa-
medze metia.
 bolo wlebSi mTel msoflioSi daim-
zireba futkris ojaxebis TiTqos „umizezo,“ 
masobrivi daRupva. magaliTad, a.S.S.-Si 
bolo xanebSi yovelwliurad iRupeba fut-
kris ojaxebis 35-40%. asea evropasa da saqa-
rTveloSic.
 aqedan gamomdinareobs daskvna, rom 
futkris ojaxebi veluri bunebis nawili da 
warmomadgeneli ki aris, magram adamianis 
mzrunvelobisa da mkurnalobis gareSe Sei-
Zleba gadaSendes, rac SeiZleba katastrofu-
li Sedegis momtani gamodges adamianebisT-
vis.

Teimuraz RoRoberiZe
saqarTvelos profesional

mefutkreTa asociacia.
E-mail- temurigogob@gmail.com

erTi futkris ojaxi - erTi 

biologiuri da sameurneo 

erTeuli
 1. daviwyoT iqidan, rom dedamiwaze 
arsebuli mwerebidan Seswavlili da klas-
ificirebulia daaxloebiT milion-naxevari 
saxeoba, sul mcire, ori-sami amdeni Seswav-
lasa da klasifikacias elodeba. am uamravi 
mwerisgan adamiani sul ramdenime saxeobas 
iyenebs, esenia: sxvadasxva saxeobis futkrebi, 
abreSumis Wia, ramdenime saxeobis mtacebeli 
mweri- mavnebeli mwerebis gasanadgureblad.
 2. dedamiwaze arsebuli yvela futkris 
ojaxi gareulia, isinic ki, romlebic mrava-
li aTeuli welia skebSi arian moTavsebuli 
da adamianis mzrunvelobis qveS imyofebian. 
 3. futkris ojaxi miekuTvneba sazogadoe-
briv mwerebs da maTi biologia da cxovrebis 
niri sruliad gansxvavebulia Cven irgvliv 
arsebuli sxva cocxali arsebebisgan. sazoga-
doebriv mwerebs miekuTvnebian: WianWvelebi, 
krazanebi, bzikebi, termitebi, sxvadasxva saxeo-
bis futkrebi. 
 saWiroa naTlad davinaxoT is gansx-
vaveba, romelic adamianebs, frinvelTa 
gunds, cxovelTa jogs da sazogadoebriv 
mwerTa ojaxebs Soris arsebobs. zemoT nax-
senebi sazogadoebrivi mwerebis erTiani 
ojaxebi sinamdvileSi warmoadgenen ara 
mwerTa sazogadoebebs, aramed erT biolo-
giur organizms. ufro naTlad rom vTqvaT, 
WianWvelebis bude da skaSi an xis fuRuroSi 
dasaxlebuli futkris ojaxi warmoadgens 
erT biologiur organizms.
 futkris ojaxs, sxva sazogadoebrivi 
mwerebis msgavsad, gamomuSavebuli aqvs sazo-
gadoebrivi instinqtebi, rac, erTi Sexed-
viT, maTSi arsebuli gonebis STabeWdilebas 
tovebs. magaliTad, futkris ojaxSi  muSa fut-
krebi erTad aSeneben budes, erTad amzadeben 
sakvebs, erTad icaven temperaturas, erTad 
zrdian momaval Taobas, erTad icaven budes 
da a.S. yovelive es aris ara gonebis nayofi, 
aramed gamomuSavebuli da SeZenili koleq-
tiuri instinqtebi.
 futkris ojaxebis mniSvneloba adami-
anisaTvis maT mier warmoebuli produqci-
iT ar Semoifargleba. iTvleba, rom fut-
kris ojaxis mier Sesrulebuli damtverviTi 
samuSaos Rirebuleba aTjer aRemateba imave 
ojaxis mier warmoebul produqcias (cvi-
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A Family of One Bee – a Biological and Agricultural Unit
Every bee family on earth is wild by its nature, even those who have been in a hive for many decades and are cared for. 
The bee communities, like other social insects, have generated social instincts, which at first glance could leave an im-
pression of conscious phenomena. For example, workers in the bee house build nests together, prepare food together, 
protect the temperature together, take care of the next generation and so on…but all of above mentioned is not a product 
of conscious planning, but a developed and well-trained collective instinct. The importance of the bee families is not 
limited to the products created for human consuming. It is known that the pollinating job done by one bee family, has 
ten times more value than actual products delivered by the same family (wax, honey, propolis, bee milk, poison and etc.). 
This especially applies to the last decade, when usage of insecticides and various pesticides has alarmingly reduced the 
number of pollinator insects. 
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j a n j a f i l i
„ yvela wamali Sxamia da yvela Sxami SeiZleba wamali iyos“

 mTavaria swori dozireba

	 wamlismieri	 daavadebebi	 (wamlebis	 araswori	 an	 Warbi	 gamoyenebiT	 gamowveuli	
garTulebebi)	dRevandelobis	 erT-erTi	mTavari	 problemaa.	 amitom	 kacobrioba	 cdi-
lobs	 mkurnalobis	 sxvadasxva	 alternatiuli	 gzis	 gamoZebnas	 da	 nel-nela	 ubrundeba	
mkurnalobis	 tradiciul	 	 meTodebs,	 maT	 Soris	 kargad	 aprobirebul	 mimarTulebas	
–	 mcenareebiT	mkurnalobas.	 	 adamianebi	TandaTan	xvdebian,	Tu	raoden	mniSvnelovania	
janmrTelobis	 SenarCunebisaTvis	 bunebasTan	 siaxlove	 da	 cdiloben	 misi	 resursebis	
maqsimalur	gamoyenebas.	bolo	dros	modaSic	ki		Semovida	velur	bunebaSi	dakrefili	
mcenareebis	 gamoyeneba	 sxvadasxva	 problemebis	 mosagvareblad.	 	 Zalian	 bevri	 adamiani	
mimarTavs	popularul	presaSi	amokiTxul,	internetSi	reklamirebul	an	mezoblis	mier	
micemul	rCevebs.zogi	maTgani	aRwevs	Sedegs,zogi–vera,	zogic,	piriqiT,	damatebiT	axal	
problemas	uCens	sakuTar	Tavs	da	izianebs	organizms,	radgan	ar	iTvaliswinebs,	rom	yve-
laferi	 	individualuria	da	 	rac	sxvas	mouxda,	SeiZleba	masze	dadebiTad		ar	imoqme-
dos.		sanam	gadawyvetT		ama	Tu	im	mcenaris	miRebas,	unda	gaecnoT	mis	rogorc		dadebiT,	
aseve	 uaryofiT	moqmedebasac,	 icodT,	 	ra	 SemTxvevaSi	 ar	 SeiZleba	 misi	 gamoyeneba,	 	ra	
saxiT	unda	miviRoT,	vis		mouxdeba	da	vis	daazianebs,	ra	sasargeblo	Tvisebebi	gaaCnia	da	
ra	ukuCvenebebi	aqvs?	ra	saxiT	da	ra	doziT	aris	rekomendebuli!
	 me	Seviswavle	bevri	 qveynis	samedicino	tradiciebi,	dawyebuli	evropulidan	dam-
Tavrebuli	CinuriT	da	tibeturiT,	da	davrwmundi,	rom		universaluri		ar	arsebobs.		yve-
la	ers	aqvs	Tavisi,	saukuneebiT	gamocdili,		Sesabamisi	samkurnalo	tradicia,	romelSic	
gaTvaliswinebulia	rogorc	regionis	ekologia,	aseve	eris	genetikuri	Taviseburebebi.	
ratomRac	gabatonebulia	azri,	rom	rac	ufro	egzotikuri	mcenareebisaganaa	damzadebu-
li	wamali,miT	ufro	Sedegiani	iqneba	misi	miReba.	sinamdvileSi	piriqiTaa.	unda	gvaxso-
vdes,	rom	yvelaferi,		rac	gvWirdeba	sakvebad	an	samkurnalod,	aris	Cven	garSemo.	xolo	
is,	rac		Cvens	miwaze	ar	xarobs,		SesaZloa	araTu	ar	mogvixdes,	ukuSedegic	ki	mogvces.
	 amitom	gadavwyviteT	mogawodoT	mokle	informacia	im	mcenareebis	Sesaxeb,	rom-
lebic	xSirad	gvxvdeba	Cveni	qveynis	sxvadasxva	regionSi	da	farTod	gamoiyeneba	rogorc	
samkurnalod,	aseve	profilaqtikis	mizniT.	
	 jinjeri,	janjafili,	romelsac	jinjers	an	imbirsac	uwodeben.	– ra	dadebiTi	Tvise-
bebi	aqvs,	riTia	gamorCeuli?	jinjeri		seriozuli	wamalia.	me	mas	didi	xania	viyeneb.	is	

Cemi	bevri	wamlis	SemadgenlobaSi	Sedis.
es	efeqturi	mastimulirebeli	saSualeba	Seicavs	vitaminebs	da	sakmaod	iSviaT	mikro-
elements.	 aqvs	 bevri	 samkurnalo	 Tviseba:	 	 antivirusuli	 da	 antimikrobuli;	 aum-
jobesebs	nivTierebaTa	cvlas;	 xels	uwyobs	 kaloriebis	 	 wvas;	 aumjobesebs	 kuW–naw-
lavis	moqmedebas,	mohyavs	nawlavebi	tonusSi,	xsnis	spazmebs;	amis	xarjze	moipova	
gasaxdomi	saSualebis	reputacia;	gamoyavs	qolesterini;	aris	kargi	antioqsidanti,	
gaaCnia	 tkivilgamayuCebeli	 efeqti,	 aumjobesebs	 sisxlis	 mimoqcevas,	 matebs	orga-
nizms	 	 simxurvales,	 gansakuTrebiT –	 Semcivnebuls,	Svelis	Rebinebasa	da	gulis-
revas.	 odiTganve		 mezRvaurebs	 mihqondaT	 gemze	
rogorc	 zRvis	 avadmyofobis	 sawinaaRm-

dego	 saSualeba.	 uxdeba	 asTmas-
,Sakiks,	 xvelas.	 gamoiyenEEEEEEEEEeba	 gri-

pis,	asteniuri	sindromis,	zogadi	
sisustis,anTebiTi	procesebis,	apaTi-

is,	depresiisa	da	ugunebobis	dros,	kun-
Tebisa	da	saxsrebis	tkiviilsas,	aCqarebs	
dabeJilobebisa	da	 sisxlCaqcevebis	 gawo-
vas.	gamoiyeneba	varikozuli	daavadebebi-
sas	da	amagrebs	sisxlZarRvebis	kedlebs.
me	saerTod	ara	var	momxre	saWiroebis	
gareSe	 aseTi	 saSualebebis	 gamoyenebisa,	

miT	umetes	didi	xnis	ganmavlobaSi.	is	ram-
denadac	 SeiZleba	 mouxdes	 erTs,	 imdenad	
SeiZleba	avnos		meores.	arsebobs		mTeli	
rigi	daavadebebisa,	roca	 misi	 gamoyeneba	
ar	aris	sasurveli	an	sulac	ar	SeiZleba.	



aseTebia:	infarqtisa	da	insultis	Semdgomi	mdgomareobebi;		hipertonia;		kuWis	an	12	gojas		
wyluli,	eroziuli	gastriti,	wylulovani	koliti,	buasili,	RviZlis	daavadeba	an	kenWebi	
naRvlis	buStSi.	aseve	safrTxiloa	imaTTvis,	vinc	midrekilia	sisxldenebisken.	jinjeri	
wnevis	amwevia,	amitom	ar	aris	sasurveli	misi	miReba	hipertonikebisTvis.	safrTxiloa	
misi	gamoyeneba	maTTvis,	visac	stenti	udgas	da	iRebs		sisxlis	gamaTxeleblebs.	agreTve	ar	
SeiZleba	misi	miReba	antiariTmiul	wamlebTan	erTad.	arc	maSin,Tu	adamians	aqvs		maRali	
sicxiT	mimdinare	gripi	an	infeqciuri	daavadeba,radgan	jinjeri	gamaxurebeli	saSualebaa	
da	SeiZleba	sicxe	kidev	ufro	auwios.
	 jinjers	xSirad	iyeneben	orsulebis	toqsikozis	dros.	aqac	sifrTxilea	saWiro,		
gansakuTrebiT		orsulobis	meore	naxevarSi,	radganac	gulisrevas	ki	xsnis,	margam	imde-
nad	aZlierebs	saSvilosnos	tonuss,	rom	SeiZleba,	naadrevi	mSobiaroba	gamoiwvios.	
	 erTi	sityviT,janjafili	frTxilad	da	dakvirvebiT	unda	miviRoT,	rom	sasurve-
li	Sedegi	mogvces	da	ar	gvavnos.	jinjeris	miReba	ar	SeiZleba		Zilis	win,	radgan	is,	ro-
gorc	yvela	stimulatori,	iwvevs	aRgznebas,	foriaqs	da	Zilis	moSlas.	amitom	Cais	pirve-
li	miReba	sjobs	dilas,	xolo	meore		umjobesia	araugvianes	6	saaTisa.	salaTis	miReba	ki	
sakmarisia	dReSi	erTxel,	sadilze.
	 gaxexil		cocxal		fesvs	amateben	salaTebSi	an	asxamen	mduRares	da	iReben		Cais	sax-
iT.		gamxmari	fesvisgan	ki	cnobili	sanelebeli	mzaddeba.		CvenSi	dResdReobiT	yvelaze	
popularulia	TafliT	da	limoniT	Sezavebuli	janjafilis	Cai,	romelsac		gasaxdom		sa-
Sualebad	iyeneben.			
	 me	 jinjers	 	 	 Wiebis	 samkurnalodac	 viyeneb.	 mZafri	gemos	 gasaneitraleblad	Cems	
pacientebs	vurCev	daamaton	vaSli,	mwvane	salaTa	an	stafilo	da	niaxuri.	
	 rac	Seexeba	xangrZlivobas,	2-3	kviraze	metad	ar	vniSnav.	vanacvleb		erTmaneTs	sxva-
dasxva	saSualebas,	radganac	xangrZlivi	miRebisas	yvelaze	uwyinarsac	ki		SeiZleba	gverdi-
Ti	movlenebi	gamouCndes.

TinaTin	Tofuria
homeopaTiis	akademiis	prezidenti,	

evrokavSiris	eqsperti,	
medicinis	mecnierebaTa	doqtori

Medicinal Plants – Ginger
“Every medication is poison, and every poison could be used as a medicine” – doses are crucial. People are starting to realize how closely 
healthcare is tied with nature and are trying to fully use its resources.
Before deciding to treat oneself with any plant as a medication, one has to be acquainted with its positive as well as negative effects. In 
what cases one should use it? Who will benefit from it and who will get hurt? In what form is it recommended and in what dosage?
Author has a long list of illnesses that are treated with ginger, however she also mentions the specific circumstances where ginger can be 
or cannot be applied. 
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Savardeni

(Falco peregrinus)
	 mtacebeli	frinveli	SavardnisebrTa	
rigisa,	 aqvs	 molurjo–monacrisfro	zur-
gi,	TeTri	gulmkerdi	da	Savi	Tavi.	mTavari	
maxasiaTebeli	 gaxlavT	 ganieri	 mkerdi,	
mkveTrad	 gamoxatuli	 kunTebi,	 mokauWebul	
klanWebiani	 TiTebi	 da	 namglisebri,	 mo-
Runuli	 niskarti.	 mkveTrad	 amoburculi,	
didi	zomis	Tvalebi.	zrdasruli	Savarde-
ni	saSualo	zomisaa,	misi	sigrZe	Seadgens	34–
50sm,	 xolo	frTaTSorisi	 gani	–	 80–120sm.	
mdedri	ufro	didi	zomisaa.	Tu	maTi	wona	
910–1500	 gramia,	 mamrebi	 mxolod	 440–750	
grams	 iwonian.	 sqesobrivi	 simwife	 dgeba	
ori	wlis	asakSi.	isini	monogamebi	arian,	anu	
wyvili	narCundeba	mTeli	sicocxlis	ganmav-
lobaSi.	 xmasac	 ZiriTadad	 Sewyvilebis	 pe-
riodSi	iReben,	raTa	miiqcion	sapirispiro	
sqesis	 yuradReba.	 zomisa	da	 Seferilobis	
mixedviT	ganasxvaveben	Cvidmetamde	qvesaxeo-
bas.
	 Savardeni	 	 cxovelTa	 samyaro-
Si	 	 yvelaze	 didi	 siswrafiT	 gamoirCeva,	
radgan	 nadirobisas	 322km/sT	 aviTarebs,	
xolo	 zogierTi	 cnobiT	 misi	 siswrafe	
389km/sT–sac	aRwevs.	
	 Savardeni	 gavrcelebulia	 an-
tarqtidis	garda	yvela	kontinentze,	zRvis	

donidan	4000m–mde	simaRleze.	aseTi	far-
To	arealis	gamo,	SeiZleba	iTqvas,	rom	igi	
yvelaze	 gavrcelebuli	 mtacebeli	 frinve-
lia	msoflio	masStabiT.	budes	ZiriTadad	
ikeTebs	 kldovan	 ferdobebze.	 bunebaSi	
arsebuli	 Senoba–nagebobebis	 SemTxvevaSi,	
SeiZleba	budeebs	SevxvdeT	maT	saxuravebze.	
debs	1–4	kvercxs,	sainkubacio	perodi:	30–31	

dRe,	bartyebi	budidan	6	kviraSi	gadmodi-
an.
	 Savardeni	 nadirobisas	 Casafrebu-
lia	an	caSi	boinobs.	Setevisas	nadavlis	Tav-
ze	imyofeba	da	TiTqmis	marTi	kuTxiT	el-
viseburad	ecema	Tavs.	Sedegad,	Setyupebulad	
urtyams	tanze	akecil	fexebs	da	ukana	TiTebis	
klanWebis	 meSveobiT	 sasikvdilo	dartymas	
ayenebs	 msxverpls.	 ikvebeba	 mxolod	frin-
velebiT,	Tavs	esxmis	mxolod	haerSi.	Savar-
deni	Setanilia	 „wiTel	nusxaSi“	da	CITES–is	
konvenciis	 pirvel	 danarTSi,	 rac	 krZala-
vs	 am	frinveliT	 vaWrobas.	 maTze	 nadiro-
ba	 aramxolod	kanoniT	ikrZaleba,	 aramed	
amoraluria	 da	 dagmobili	 samonadireo	
sazogadoebis	mier.

end
emi

imedne
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qaSapi 

(LEUCISCUS CEPHALUS)
												saqarTveloSi	binadrobs	qaSapis	ori	
nairsaxeoba:	 juja	 (kavakasiuri)	 da	 evropu-
li	qaSapi.	maTi	gavrcelebis	areali	mTeli	
saqarTveloa.	juja	qaSapi,	rogorc	wesi,	ar	
aRemateba	 15-20	 santimetrs,	 xolo	 evropu-
li	ki	izrdeba	6-7	kilomde.	
	 qaSapi	 Zlieri	 da	 Seupovari	 mowi-
naaRmdegea,	 meTevzeTa	 umetesoba	 miiCnevs,	
rom	dartymis	siZlieriT	igi	kalmaxis	Sem-
deg	meore	adgilzea.
	 mTeli	zafxulis	ganmavlobaSi	qaSapi	
aqtiuria.	 am	 periodSi	 misi	 sakvebis	 90%	 –s	
Seadgenen	 mwerebi	 da	 zustad	 amitom	 qaSapi	
unda	veZeboT	wyalze	gadaxrili	xeebisa	da	
buCqebis	qveS.	aseve	mas	uyvars		cicabo	napiris	
qveS		an	wyalqveSa	dabrkolebebis	mier	Seqm-
nili	dinebis	SenelebaSi	dgomac.
	 qviriTobs	 qaSapi	 april-maisSi.	 pa-
tar-patara	 qaravnebiT	 Sedis	 igi	dabal	 wy-
alze	sadac	qviani	fskeri,	sufTa	JangbadiT	
mdidari	dinebaa	da	erT	etapad	debs	qvir-
iTs.	mciredi	Sesvenebis	Semdeg	igi	ubrunde-
ba	Tavis	 zafxulis	 sadgomebs	da	 aqtiurad	
ikvebeba.
	 ikvebeba	 qaSapi	 sxvadasxva	 sakvebiT,	
igi	SeiZleba	yovlismWamel	Tevzadac	CavT-
valoT.	 mis	 racionSi	 Sedis:	 mwerebi,	 Wie-
bi,	 moluskebi,	 kiborCxalebi,	 bayayebi,	
qviriTi	da	lifsitebi,	 wyalmcenareebi	da	
wyalSi	 Cacvenili	 xilic	 ki.	 gazrdili	 eg-
zemplarebi	 ki	 aqtiuri	 mtaceblebi	 arian.	
SeiZleba	iTqvas,	rom	qaSapis	kveba	mkveTrad	
sezonuria.	 gazafxulze	 igi	 ZiriTadad	
ikvebeba	 WiebiT,	 qviriTiT,	 moluskebiT,		
zafxulSi	 TiTqmis	 mxolod	 mwerebiT	 da	
wyalmcenareebiT,	 SemodgomiT	 ki	 patara	
bayayebiTa	da	lifsitebiT.
	 Tevzaoben	 qaSapze	 saxvadasxva	
meTodebiT:	 tivtivaze	 gatarebiT,	 fskeru-

liT-fideriT,	spinigiT	da	Fly Fishing-iT.	
unda	 gvaxsovdes,	 rom	 qaSapze	 Tevzaobisas	
damatebiTi	 sakvebi	 mxolod	 zafxulSi	 ga-
moiyeneba	da	masSi	cxoveluri	komponentebi	
aucilebelia	(TeTri	da	wiTeli	Wia).	

Peregrine Falcon
(Falco peregrinus)
One of the most common and equally distinctive spe-
cies among predatory birds. Falcon is known as the fast-
est bird, due to developing the speed of 322km/h, some 
sources even state that it can reach up to 389km/h. Fal-
con inhabits at the 4000 m altitude of all the continents 
except Antarctica. Prior to attacking, the falcon is waiting 
in the heights, when it is ready, it locates just above the 
prey and attacks in the blink of an eye, forming the right 
angle. It hits the prey with his legs coupled very closely, 
giving a deadly shot to the victim through the clutches of 
the back fingers. Hunting objects are mostly medium size 
birds, which it attacks only in the air. The falcon is listed 
in IUCN Red List of Threatened Species and is included 
in the first appendix of the CITES convention, which for-
bids trading with this bird. Hunting for Falcon is not only 
illegal, but it is considered immoral and condemned by a 
hunting community.

The chub
(Leuciscus cephalus)
There are two varieties of a chub in Georgia: Dwarf (Cau-
casian) and European chubs. Their spread area is entire 
territory of Georgia. Dwarf chub usually does not exceed 
15-20 centimeters, while European rises up to 6-7 ki-
lograms. This fish is a strong and aggressive opponent; 
most of the anglers believe that he is in the second place 
after the trout. Chubs start to spawn in April-May, they 
enter low waters making caravans, where stony floor and 
water is oxygen-rich and spawns caviar there. After a 
small break, it goes back to its spring dwellings and ac-
tively nourishes itself with food - which could actually be 
anything. There are different methods of fishing for chub: 
float fishing, feeder, spinning and fly fishing. 
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kalmaxi tarxunis sousiT

 viRebT  kalmaxis files, vkmazavT mariliT da 
Savi wiwakiT.
 kalmaxis SigniT vaTavsebT limonis or naW-
ers.
 vdebT RumelSi da  vacxobT 180 gradusze 5 
wuTi.
 viRebT yabays, mwvane da wiTel bulgaruls 
vWriT Txlad da vSuSavT grilze CiliT da soioTi. 
 am procesis paralelurad vamzadebT tarxunis 
souss:
 viRebT wiTel xaxvs, vWriT Txlad da vSuSavT cxel 
tafaze, vasxamT 200 gram TeTr mSral Rvinos da vafeTqebT. 
(spirtianobis gasaqrobad),  vukeTebT qaTmis bulions, mar-
ils Sav wiwakas, wvrilad daWril tarxunas da ru souss 
mosayvanad. 
 amasobaSi kalmaxi gamocxva, viRebT Rumlidan, 
gverdiT vulagebT moTuSul bostneuls, vasxamT tarxunis 
souss da broweulis maSarafs.

 
xbos CaSuSuli saferavSi

 viRebT saqonlis demiglasSi moxarSul 
200 gram xbos xorcs, vaTavsebT cxel qvabSi, vasx-
amT 200 gram saferavs da vafeTqebT (spirtianobis 
gasaqrobad). vSuSavT 5 wuTis ganmavlobaSi. vumatebT 
karamelizirebul xaxvs, Semwvar qama sokos da vaCe-
rebT 1 wuTs. vurevT soiosa da Cilis souss, 3 wuTis 
Semdeg vumatebT koncentrat balzamikos da Sav wiwak-
as. 
 kerZis dasrulebis Semdeg vumatebT wvrilad 
daWril qinZsa da mwvane xaxvs. (raTa kerZi ufro 

cocxlad gamoiyurebodes da hqondes aromati)

kulinaria
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