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ანოტაცია 

 

სამაგისტრო ნაშრომი შეეხება საქართველოს მეტად აქტუალურ რეგიონს _ 

კოლხეთის ცენტრალურ შავიზღვისპირეთს და ასევე თანამედროვეობის გლობალურ 

პრობლემას – ბუნებისა და ადამიანის ურთიერთზემოქმედების საკითხებს. სამაგისტრო 

ნაშრომის თავდაპირველ და ძირითად მიზანს შეადგენდა საკვლევი რეგიონის 

ბუნებრივ-სარესურსო პოტენციალის შესწავლა, შეფასება და რეგიონულ-გეოგრაფიულ 

კანონზომიერებათა გამოვლენა. 

სამაგისტრო თემის დასრულების შედეგად, მიზანი გარკვეულწილად შესრულდა, 

კერძოდ: ჩატარდა ფაქტორთა ცალკეული ჯგუფის ანალიზი, რის შედეგადაც დადგენილ 

იქნა საკვლევი რეგიონის, რაციონალური ბუნებათსარგებლობის, მრავალფაქტორული 

(წამყვანი, ბარიეროგენური, ინდიკაციური) ხასიათი.  შესწავლილ და გაანალიზებულ 

იქნა საკვლევი რეგიონის, ბუნებრივ-სარესურსო პოტენციალი და მისი ძირითადი 

მიმართულებანი (აგრო-კლიმატური, საკურორტო-მინერალური, ტურისტულ-

რეკრეაციული) და სხვ. 
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Annotation  

 

The master’s thesis deals with the most important region of Georgia - the Colchis central coast 

of Black Sea, as well as contemporary global problem – the issue of interaction between a nature and 

a human. The original and primary purpose of the Master's thesis is studying and evaluation of the 

region's natural - resource potential and identifying of regional - geographic regularities. 

After completion of the masters thesis, the goal was somewhat fulfilled, in particular: the 

individual group of factors were analyzed and in the result, the character of the study area, the 

harmonious exploitation, multifactor (Drive, barierogenic, indicative) character has been established. 

The natural - resource potential of the study area and its main fields (agro – climatic, resort - mineral, 

tourism - recreational) and others have been examined and analyzed. 
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შესავალი 

თანამედროვე ბუნებრივ–ტერიტორიული კომპლექსების ბუნებათსარგებლობის, 

გარემოს მდგრადი განვითარებისა და დაცვის პრობლემების სწორი და მიზანდასახული 

გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მათი ფუნქციონირებისა და დინამიკის 

ოპტიმალური მიმართულების (ქცევის ტრაექტორიის) დადგენით. აქედან გამომდინარე, 

მიზნად დავისახეთ შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:  

– კოლხეთის ცენტრალური ნაწილის თანამედროვე და პალეოლანდშაფტების 

დინამიკის შედარებითი შესწავლა  და მათი ფორმირების ანალიზი. 

–კოლხეთის შავიზღვისპირა თანამედროვე ლანდშაფტების მიმოხილვა.   

– წამყვანი, ინდიკაციური და ბარიეროგენური ფატორების როლის განსაზღვრა 

თანამედროვე ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლესების ჩამოყალიბებაში 

–კოლხეთის ლანდშაფტების საკურორტო-რეკრეაციული პოტენციალის შეფასება და 

ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური საკითხები 

–  კოლხეთის ლანდშაფტების ტურისტულ-რეკრეაციული ბუნებათსარგებლობის 

პერსპექტივები და ბუნებათსარგებლობითი რეკომენდაციები და სხვ. 

საინფორმაციო რესურსი და კვლევის მეთოდები. საინფორმაციო მასალად 

გამოყენებულ იქნა გამოქვეყნებული და საფონდო სამეცნიერო ლიტერატურა, ასევე 

ტურიზმისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტისა და ინტერნეტის მონაცემები საკვლევ 

საკითხებხე და სხვ. 

    კვლევისას გამოყენებულ იქნა როგორც ზოგადგეოგრაფიული, ისე სპეციფიური 

(ფუნქციონალური ზონირების, ლანდშაფტურ–ეკოლოგიური, რეკრეაციული ტევადობის 

განმსაზღვრელი და სხვ.) მეთოდები. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა.  სამაგისტრო ნაშრომი შედგება ანოტაციის, 

შესავლის, ოთხი ძირითადი თავის, დასკვნებისა და რეკომენდაციებისაგან.  ნაშრომს თან 

ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ( 17 დასახელების) და საინფორმაციო ვებ–

საიტის მისამართები. 

    შრომა მოიცავს კომპიუტერზე აკრეფილ 80  გვერდს, მათ შორის 12 ცხრილს, 

საკვლევი რეგიონისა და მისი ცალკეული ნაწილების 2 სქემატურ გამოსახულებას და ასევე 

ტიპიურ ხედთა ფოტო–ილუსტრაციებს. 
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თავი I. კოლხეთის ცენტრალური ნაწილის 

თანამედროვე და პალეოლანდშაფტების დინამიკის შედარებითი ანალიზი 

 

I.1.კოლხეთის პალეოლანდშაფტების ფორმირების ანალიზი. კოლხეთი – დასავლეთ 

საქართველოს ისტორიული სახელწოდება- მომდინარეობს ჯერ კიდევ ძველბერძნული 

წყაროებიდან. სწორედ კოლხეთთან (ძვ.წ. VI ს.) არის დაკავშირებული მითი 

არგონავტების მიერ გატაცებული ოქროს საწმისის შესახებ. კოლხეთის დაბლობის 

შავიზღვისპირეთი მოიცავს გურია-სამეგრელოს ტერიტორიის ნაწილს, ძირითადად მდ. 

რიონის ქვემო დინების აუზს, აქვს სამკუთხედის ფორმა, რომლის ფერდები გაუყვება 

მდ. ენგურისა და ჩოლოქის ხეობებს, აღმოსავლეთით ვრცელდება სენაკი-ლანჩხუთის 

მერიდიანზე, ხოლო ფუძე შავ ზღვას ებჯინება და წარმოადგენს იდეალურად ბრტყელ 

დაჭაობებულ დაბლობს. 

Pპალეოგეოგრაფიული მეთოდი საერთოდ, და კერძოდ, კოლხეთის ლანდშაფტურ-

გეოგრაფიულ პრობლემასთან დაკავშირებით, წარმოადგენს გეოგრაფიის ერთ-ერთ 

ფუნდამენტურ მეთოდს. სწორედ ამ მეთოდის საშუალებით არის შესაძლებელი 

კოლხეთის თანამედროვე ლანდშაფტების დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის პრობლემის 

პროგნოზირება და მისი მიმართულებების სწორი გადაწყვეტა. Eეს უკანასკნელი კი 

მოითხოვს ერთის მხრივ, თანამედროვე დინამიკური პროცესების და მეორეს მხრივ, 

წარსულ გეოლოგიურ პერიოდში ბუნების ცვლილების კანონზომიერების ანალიზს. 

აქედან გამომდინარე, ნაშრომის ამ თავის დამუშავებაში ძირითად მეთოდად სწორედ ეს 

მეთოდი იქნა გამოყენებული. 

საკვლევი რეგიონის, კოლხეთის ბუნებრივი და ბუნებრივ-ანთროპოგენური 

ლანდშაფტების დინამიკისა და ფუნქციონირების გრძელვადიანი პროგნოზისათვის, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მეოთხეული და მისი შემდგომი 

გეოლოგიური პერიოდი, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 120-140 ათასი წლის წინ. ამ 

პერიოდს მიეკუთვნება შავზღვიური ნალექების ქვედა კარანგატული წყება, როცა შავი 

ზღვის დონე რამდენიმე ათეული მეტრით ჭარბობდა თანამედროვეს, საშუალო 

მარილიანობით, დასახლებული ხმელთაშუაზღვიური ტიპის თერმოფილური ფაუნით. 

დაახლოებით 6 ათასი წლის წინ, როცა შავი ზღვის დონემ მაქსიმუმს მიაღწია და 3-4 

მეტრით აღემატებოდა თანამედროვე დონეს, სავარაუდოა, რომ კოლხეთის 

პალეოდიუნები, რომლებიც დღესაცაა შემორჩენილი მდინარეების _ ენგურისა და 
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გაგიდას შესართავებთან, სწორედ ამ ტრანსგრესიის დროს ჩამოყალიბდნენ. ამ დროს 

გაძლიერდა და გააქტიურდა კოლხეთის დაჭაობების პროცესებიც, ამასვე მოწმობს 

იმნათის, ჭურიასა და სხვა ტორფიანი ჭაობების აბსოლუტური ასაკიც. ამის შემდეგ კი, 

შავი ზღვის აუზისა და მისი კონტურების რყევა უმნიშვნელოდ მერყეობდა (2, 4, 6 მ). 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ დიდ თუ მცირე 

ტრანსგრესიებს არ შეიძლებოდა გავლენა არ მოეხდინა კოლხეთის დაბლობის 

რელიეფის, ჰიდროგრაფიის და ბუნების სხვა კომპონენტების შემდგომ ფორმირებაზე. 

კოლხეთის დაბლობის ახალგაზრდა რელიეფის ანალიზიც სწორედ იმის 

დასტურია, რომ ჰოლოცენში კოლხეთის დაბლობის პალეოლანდშაფტების ფორმირებისა 

და ცვლილების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი იყო არა კლიმატი, არამედ შავი ზღვის 

ევსტატიური რყევა. 

Gგლობალური ხასიათის კლიმატის ცვლილებები, რომლებიც თავის მხრივ, 

განაპირობებდა გამყინვარებისა და გამყინვარებათშორისი ეპოქების მორიგეობას, 

უშუალოდ ძალზე სუსტად მოქმედებდა კოლხეთის ბუნებაზე, ხოლო მათი ირიბი 

ზემოქმედება, გლაციოევსტატიზმის მეშვეობით გადამწყვეტ როლს ასრულებდა 

დაჭაობების, ნიადაგ-მცენარეული საფარის, ფაუნისა და ზღვისპირა სოფლებისა და 

ქალაქების განვითარებაში. 

შუა პალეოლითიდან დაწყებული, უკვე ადამიანი ხდება ჩვენი ქვეყნის და კერძოდ, 

კოლხეთის ფლორისა და ფაუნის გარდამქმნელი აქტიური ფაქტორი. Bბუნებივი 

პირობების ცვლილებებს ადგილი ჰქონდა თვით ისტორიულ პერიოდშიც, რომელიც 

უკანასკნელ 5000 წელს მოიცავს. ამ პერიოდს მიეკუთვნება კოლხეთის დაჭაობებაც, 

აქაური სამოსახლეობის ჩამარხვა უახლეს ნაფენებს ქვეშ და შავი ზღვის საქართველოს 

სანაპიროს მდებარეობისა და მოხაზულობის გარდაქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

კოლხეთი წარმოადგენდა რეფიგიუმს, თბო და ტენის მოყვარული ნეოგენური ფლორისა 

და ფაუნისა. 

Aამგვარად,  კოლხეთის ლანდშაფტებმა განვითარების საკმაოდ ხანგრძლივი გზა 

განვლეს, მაგრამ თანამედროვე ბუნებრივი კომპლექსების (ანთროპოგენური 

ლანდშაფტების) უშუალო წინამორბედს წარმოადგენს 300 წლის წინანდელი 

ლანდშაფტები, რომლის კვლევის საკითხებს მეცნიერულ დონეზე შეეხო გამოჩენილი 

ქართველი გეოგრაფი ვახუშტი ბაგრატიონი, რომელმაც, რაოდენ გასაკვირი არ უნდა 
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იყოს, ჯერ კიდევ სამი საუკუნის წინ შეისწავლა კოლხეთის ბუნება, საქართველოს 

ერთიან ფონზე, როგორც ცალკეული კომპონენტების, ისე კომპლექსების რანგში. 

ვახუშტი ბაგრატიონი დასავლეთ საქართვლოს ვაკისა და დაბლობის ტყეებს 

მოიხსენიებს@,,ეწერების‖ სახელწოდებით -  ,, ტყენი აყრილნი და უწოდებენ ეწერს‖-ო 

და აღნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით, ეს ტყეები ჭაობიანი და 

დაჭაობებულია, რომელიც ძირითადად მურყანისა და თხმელისგან შედგება. მთლიანად 

კოლხეთის ლანდშაფტებს, ოდიშის მაგალითზე ის შემდეგნაირად ახასიათებს: ,,კვლად 

ქვეყანა ესე არს ფრიად ტყიანი, მთით ბარამდე და მცირე ველოვანი, მდინარეთა 

კიდენი ჭალოვანნი და ვაკეთა აყრილნი ეწერნი, ბარდოვან-ტალახ-ჭინჭობიანი და 

ფრიად წვიმიანი, ამისგან არის ფრიად ნოტიობა, გარნა უვნებელი‖. გარდა ამისა, 

ოდიშის დახასიათებისას ვახუშტი აღნიშნავს: ,,და არის ჰავითა ესე ოდიში მშვენი, 

ზაფხულის ზღვის პირნი და ვაკენი ცხელი და არა გაუსაძლისი, მთის კერძონი 

გრილნი, აგარაკოვანნი, კეთილნი, ზამთარ თბილი, არამედ ზაფხულიცა სველნი, და 

ნამიანი, და ნოტიო, გარნა უწყინარ, უვნო, უქარო და უყივნო დიდთოვლიანი‖. თუმცა, 

აღსანიშნვია, რომ თანამედროვე ქართველი კლიმატოლოგები დღეს არ ეთანხმებიან 

ვახუშტის ამ მოსაზრებას, ვინაიდან დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ რიონის ხეობა იმ 

,,დერეფანს‖ წარმოადგენს, სადაც თითქმის მთელი წლის განმავლობაში საკმაო 

სიძლიერის ქარი ქრის. მაგრამ, სავსებით შესაძლებელია, ხშირი ტყეების არსებობის 

გამო, იმ პერიოდში ჰაერის მასების მოძრაობა მნიშვნელოვნად ყოფილიყო 

შესუსტებული. 

ვაკე-ტყის ლანდშაფტი ვახუშტი ბაგრატიონს აღწერილი აქვს კოლხეთის დაბლობის 

აღმოსავლეთ ნაწილშიც, თუმცა განსხვავებული მისი სხვა ნაწილებისგან: ,, ტყენი 

აყრილნი და უწოდებენ ეწერს; და ეწერნი არიან არგვეთს, საჩხეიძოს და საჩიჯავაძოსა 

შინაცა‖. აღსანიშნავია, რომ აქ მურყნიან-ლიანებიანი დაჭაობებული და ჭაობიანი ტყეები 

ავტორს არა აქვს აღნიშნული და სავსებით სამართლიანად, ვინაიდან კოლხეთის ამ 

ნაწილის, იმერეთის ლანდშატები შeდარებით მშრალი, უფრო დრენირებული ვაკის 

პირობებშია ჩამოყალიბებული და ბოლოს, საინტერესოა წარმოვადგინოთ კოლხეთის 

თანამედროვე ანთროპოგენური ლანდშატების წინამორბედი ვახუშტისეული ბუნებრივი 

კომპლექსები, რომლებიც შემდეგნაირადაა განაწილებული: 

1. ვაკე-ტალახ-ჭინჭრობიანი, ფრიად ნოტიო (ჭაობის ლანდშატი); 
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2. ვაკე -- ტყიანი, ბარდოვან-ტალახ-ჭინჭრობიანი და ფრიად წვიმიანი, ჰავით 

მშვენი, ზახულ ცხელი და არა გაუსაძლისი (კოლხური ტიპის ლეშამბოიანი ტყის 

ლანდშაფტი); 

3. მდინარეთა კიდე ჭალოვანი, ნოტიო (ჭალის ტყის ლანდშაფტი); 

4. ვაკე - ეწერიანი და მცირე ველოვანი ( ვაკე-დაბლობი ტყეებითა და მცირე 

მდელოებით). 

I. 2 კოლხეთის შავიზღვისპირა თანამედროვე ლანდშაფტები.  მას ამჟამად თამამად 

შეიძლება ბუნებივ-ანთროპოგენური ეწოდოს, ანთროპოგენური მოდიფიკაციების 

სიჭარბით. თუმცა დღესაც კოლხეთის მაღალი რანგის ბუნებრივ-ტერიტორიული 

კომლექსების ჩამოყალიბებაში საკმაოდ აქტიურ როლს თამაშობს ნოტიო ზღვიური 

სუბტროპიკული კლიმატის და ვაკე-დაბლობის რელიეფის პირობები, რომელიც 

განსაზღვრავს არსებითად ლანდშაფტის ტიპის ხასიათსაც (მიკრორელიეფს) და სწორედ 

მას უკავშირდება მჭიდროდ კოლხეთის ნიადაგ-გრუნტის დანესტიანება და ნიადაგ-

მცენარეული საფარის ფორმირების თავისებურება, საბოლოოდ კი, მრავალრიცხოვანი 

მიკროლანდშაფტების ჩამოყალიბება. 

კოლხეთის საკვლევი ნაწილის თანამედროვე ლანდშაფტების დეტალურმა 

ნახევრადსტაციონარულმა და საექსპედიციო კვლევებმა მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ 

კოლხეთში გამოიყოფა ლანდშაფტწარმომქმნელი პროცესების მოქმედების ორი 

განსხვავებული არეალი: პირველი, რომელიც მოიცავს უფრო ვრცელ ტერიტორიას, 

შედარებით ამაღლებულ აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც რელიეფის თავისებური 

პირობების (,,პლაკორული‖) გამო, ნიადაგწარმომქმნელი და მცენარეული საფარის 

განვითარების პროცესები მიმდინარეობს გრუნტის წყლების ნაკლები  მონაწილეობის 

პირობებში, რის შედეგადაც, ადგილი აქვს ვაკე-დაბლობის კოლხური ტყეების 

ჩამოყალიბებას ფსევდოეწერ ნიადაგებზე, კულტურული ლანდშატის სიჭარბით. 

შედარებით განსხვავებული ლანდშაფტწარმომქმნელი პროცესები მიმდინარეობს 

დაბლობის უფრო დაბალ, მის  დასავლეთ ნაწილში, სადაც ჰიდრომორფული 

ლანდშაფტწარმოქმნის პროცესები ინტენსიურია. აქ ბუნებრივ-ტერიტორიული 

კომლექსების ფორმირებას ძირითადად განაპირობებს ბრტყელი, ტოპოგრაფიული 

ზედაპირის სუსტი დრენაჟი, ჭარბი დანესტიანების ფონზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 

შედეგად, კოლხეთის ამ ნაწილში დღეს ჩამოყალიბებულია ძირითადად ჭაობები და 
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დაჭაობებული ადგილები, ისლიან-ჭილიანი მცენარეულობით, ტყე-ბუჩქნარით და 

მურყნიან-ჭაობიანი ტყეებით, ტორფიან-ჭაობიანი ნიადაგებითა და ტორფნარებით. 

Mმოკლედ შევეხებით კოლხეთის ჭაობიანი ვაკე-დაბლობის შავიზღვისპირეთის 

ჩვენს მიერ გამოყოფილი ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების 

(მიკროლანდშაფტების) დახასიათებას, უმთავრესად მათი თანამედროვე სამეურნეო 

გამოყენების თვალსაზრისით.  

I. ნოტიო სუბტროპიკული აკუმულაციური ვაკე-მდელოები, ჭაობებით და დაჭაობებული 

ადგილებით, რომელშიც გამოიყოფა: 

1. აკუმულაციური ვაკე-დაბლობის გაუვალი ჭაობები ისლიან-ჭილიანი და 

ლელქაშიან-ლელიანი მცენარეულობით, ტორფიან ჭაობიანი ნიადაგებითა და 

ტორფნარებით. 

მიკროლანდშაფტი ფართოდაა გავრცელებული შავიზღვისპირა დაბლობზე 

მდ.სუფსის შესართავიდან  მდ. ენგურის შესართავამდე, ასევე პალიასტომის ტბის 

აღმოსავლეთით, ფიჩორის მარცხენა სანაპიროზე. მარჯვენაპირეთში კი, აღნიშნული 

ლანდშაფტი საკმაო ფართობზეა ს. ყულევის მიდამოებში და მდ.ხობისა და ჭურიას 

წყალთაშუეთში (ცხრ. № 1).          
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                                                                       ცხრ. №1.                                                          

კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებული მიწების  

მორფომეტრიული მახასიათებლები ადმინისტრაციული  

                                                          რაიონების მიხედვით 

                                               (გ. სვანიძე, ლ. პაპინაშვილი, 1993) 

  

 № 

  

  

  

  

  

Aadminis-

traciuli 

raionebi 

 

farTobi, km² 

saerTo 
Ddablobis 

farglebSi 
Waobebi 

daWaoebuli 

teritoria 

daSrobili 

teritoriebi 

1925-

1993ww 

1937- 

1979ww 
sul 

 1 zugdidi 682 345 2,25 342 9,51 84,3 93,8 

 2 xobi 668 565 243 322 3,21 201 231 

 3 senaki 522 176 - 176 2,17 110 112 

 4 abaSა 320 184 16,0 168 3,10 130 133 

 5 lanCxuTi 533 320 196 124 8,0 63,7 71,7 

 6 ozurgeTi 671 39,9 3,3 36,6 13,0 15,7 28,7 

 7 qobuleTi 720 31,0 20,0 11,0 4,6 5,92 10,5 

 

დამახასიათებელია თითქმის იდეალურად სწორი ტოპოგრაფიული ზედაპირი, 

რომლის აბს. სიმაღლე 1-1,5 მ-ს არ აღემატება, ზოგან კი ზღვის დონიდან დაბალი 

ადგილებიც შეინიშნება (ტბ. ფართოწყლის მიდამოები). 
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აღნიშნული მიკროლანდშაფტის ფორმირების განმსაზღვრელი ძირითადი 

ფაქტორებია _ ვაკე-რელიეფი, უხვი ატმოსფერული ნალექები, წყალდიდობისას 

დატბორვითი მოვლენების სიხშირე, გარდა ამისა, ზედაპირული ჩამონადენის 

მოუწესრიგებლობა და ა.შ. 

ბუნებრივი პირობის კომპლექსების შესაბამისად, მიკროლანდშაფტის არეალში 

გაბატონებულია ჭაობის ნიადაგწარმომქმნელი პროცესები და ჩამოყალიბებულია 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის თითქმის გამოუსადეგარი, ტორფიან-ჭაობიანი 

ნიადაგები. 

არსებობს მოსაზრება (დ. უკლება, 1979), რომ აღნიშნული მიკროლანდშაფტი 

დაშრობითი მელიორაციის შედეგად, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მრავალწლიანი 

სუბტროპიკული კულტურების ნარგავებისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ შემდგომმა 

პერიოდმა ეს მოსაზრება ვერ გაამართლა, მხედველობაში გვაქვს ის დაშრობითი 

ღონისძიებები, რომელიც განხორციელდა საკვლევი რეგიონის ამ ნაწილში. ვინაიდან, 

ჩვენი აზრით, ბუნებრივი ლანდშატწარმომქმნელი პროცესები აქ, და საერთოდაც, 

იმდენად ძლიერი და ინტენსიურია, რომ სამეურნეო-ანთროპოგენური პროცესების 

დაპირისპირება შედეგს ვერ იძლევა, რომლის ნათელი მაგალითიც კოლხეთის 

ტერიტორიის ―დამორჩილების‖ მცდელობაც იყო, რაც კრახით დამთავრდა და 

პირდაპირი და არაპირდაპირი გაგებით, მილიონობით თანხა (იმდროინდელი საბჭოური 

მანეთი) წყალში ჩაიყარა. 
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2. დაბლობი- ვაკის  ნატყევარი მდელოები ეწერ-ლებიან ნიადაგებზე.  

ამ მიკროლანდშაფტში ჰიდროფილური და მეზოფილური ლანდშაფტის ჩარევით 

ჩამოყალიბებულია ნატყევარი მდელოები, რომელიც ფრაგმენტებად გვხვდება მდ. ფიჩორას 

აუზში, ხობი მუნჩიასა და მუნჩია-ენგურის წყალთაშუეთში. აქ ტოპოგრაფიული ზედაპირი 

შედარებით ამაღლებულია, სუსტად დრენირებულია, ტერასული ვაკის სახით, სადაც 

ჭარბობს მდელოს მცენარეულობა – ლაკარტია, გლერტა, კოინდარი, ნამიკრეფია, თეთრი 

სამყურა, თივაქასრა და სხვ. 

მიკროლანდშაფტი მხოლოდ ნაწილობრივაა ათვისებული ძირითადად 

ერთწლიანებისათვის, ზოგან გვხვდებოდა მრავალწლიანებიც, კერძოდ ჩაი, ამჟამად ისიც 

აღარ არის წარმოდგენილი, ზოგადად ამ კულტურის გადაშენების გამო და უფრო მეტად  

გამოყენებულია სათიბ-საძოვრებად. 

3. დელტური დაბლობი – ვაკე ნოტიო მდელოს მცენარეულობით, ალუვიურ-კორდიან 

მდელოს ქვიშნარ-სილნარ ნიადაგებზე. 

ეს მიკროლანდშაფტი შედარებით ახალგაზრდა ბუნებრივ-ტერიტორიული 

კომპლექსია, მდ. რიონის შესართავთან, სადაც იქმნება ხუთი ე.წ. ,,კუნძული‖, ყველაზე დიდი 

,,კუნძულის‖ სიგრძე დაახლოებით 1,5 კმ-ია, ხოლო სიგანე _ 600-700მ-ია. ასეთივე 

კუნძულებია წარმოქმნილი მდ. რიონის ახალ შესართავთან, რომლებიც აგებულია კენჭნარ-
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თიხნარითა და ქვიშნარ-სილნარით. ტერიტორია ამჟამად გამოიყენება მხოლოდ დაბალი 

ხარისხის საძოვრებად. 

 

 

4. ზღვიური ქვიშიანი დიუნები და პლაჟი ფსამოფილური მცენარეულობით, ქვიშიან-

სილიან ნიადაგებზე. 

მიკროლანდშაფტი ქვიშიანი დიუნების სახით, ვიწრო ზოლად (200-300მ) გადსდევს 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთს, რომლის აბს.სიმაღლე 2-3 მ-ს არ აღემატება, მაქსიმუმს აღწევს 

სოფ.ურეკის მიდამოებში (4-5 მ) დიუნებს შორის მოქცეული ტერიტორია დაჭაობებულია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ლანდშაფტისთვის დამახასიათებელია კოლხეთისთვის 

უჩვეულო, მცენარეულობის ქსეროფიტული იერი, რაც შეიძლება აიხსნას იმ გარემოებით, 

რომ ზვინულები და ამგებელი გეოლოგიური ნაფენები ძლიერ ხუნდება და იქმნება 

თავისებური თერმული რეჟიმი, სითბოსა და ტენის განსხვავეული შეფადებით. მიზეზი 

უნდა აიხსნას სოფ. ურეკის მიდამოებში სამკურნალო-კლიმატური პირობების არსებობა. 

 

 

აღსანიშნავია, რომ აქ მცენარეულობა მთლიან საფარს ვერ ქმნის და 

წარმოდგენილია ეფემერებით (გაზაფხულზე). პლაჟი, როგორც წესი, მცენარეულ 

საფარს მთლიანად მოკლებულია. ზვინულების სიღრმეში ჭარბობს ბალახოვნები- 

გლეტა, რძიანა, ლურჯი ნარი, ზღვის შროშანი, ეწრის გვიმრა, დედაფუტკარა და სხვა. 
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დიუნურ ზვინულებზე ხარობს ბუჩქნარები- ძეძვი, კუნელი, მაყვალი, ზოგან ქაცვი. 

ცალკეულ ღრმულში შემორჩენილია ტყის ფრაგმენტები ჯაგ-რცხილის, ბზის, 

ქსეროფიტული ბუჩქებისა და სხვათა მონაწილეობით. 

 

II. ნოტიო სუბტროპიკული ვაკე-დაბლობი ჭარბტენიანი და დაჭაობებული კოლხური 

ტყეებით (მურყანის სიჭარბით), ჭაობის ლამიან-ეწერ ნიადაგებზე. 

მიკროლანდშაფტი ფართოდაა გავრცელებული მდ. ფიჩორას აუზში, ასევე 

მდინარეების რიონი-ხობისწყლის ქვემოდინების წყალთაშუეთში და მდ, ჭურიას აუზში. 

როგორც ზემოთ განხილული ლანდშაფტისათვის, ისე ამ ბუნებრივი კომპლექსისთვისაც, 

დამახასიათებლია მცირე აბოლუტური სიმაღლე (3-4 მ). აგებულია ახალგაზრდა ფხვიერი 

მდინარეული აკუმულაციური ნალექებით. დაჭაობების მიზეზიც იგივეა, რაც ზემოთ 

აღინიშნა და ამის გამო აქ, ჭაობის ლამიან-ეწერ ნიადაგებზე ხარობს დაჭაობებული კოლხური 

ტიპის ტყეები, სადაც დომინირებს მურყანი. გარდა ამისა, ვხვდებით რცხილას, მუხას 

(იმერული და კოლხური), ლაფანს, ტირიფს, იფანს, თელას, ვერხვს და სხვ., ხშირია ლიანები 

და ბუჩქნარები.  

აღსანიშნავია, რომ სწორედ აქ არის შემორჩენილი კოლხური უნიკალური ტყეები, 

რომელიც მდიდარია მესამეულის რელიქტური და ენდემური სახეობებით. ამიტომაც არის 

რეკომენდებული ამ ტყეების დაცვა-აღდგენა ხელუხლებლად, როგორც იშვიათი სამეცნიერო, 

ერონული და ბუნებისდაცვითი ობიექტი. 

 



16 
 

 

6. აკუმულაციური დაჭაობებული ვაკე-დაბლობი კოლხური ტყე-ბუჩქნარით ჭაობიან-

ლამიან თიხნარ-ეწერ ნიადაგებზე. 

ეს მიკროლანდშაფტი შესწავლილი და გამოყოფილი იქნა მდ.ფიჩორას აუზში. აქ 

ჭაობწარმოქმნის პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურია, რის გამოც დიდი სისქის ჭაობის 

ლამიან ნიადაგებზე განვითარებულია ბუჩქნარი, მეჩხერი ტყეები, ნაკლებად 

განვითარებული მურყანის ხეებით, მათ შორის ტიპიურია ჭაობის ბალახმცენარეულობა. 

ჩვენი რეკომენდაციით, სწორი აგრო-ტექნიკური ღონისძიებების გატარების შედეგად, 

შესაძლებელია ლანდშაფტი გარდაიქმნას  კულტურულ-ანთროპოგენურ მოდიფიკაციად, 

კერძოდ, ნოტიო სუბტროპიკული ვაკის კულტურულ ლანდშაფტად. 

7. აკუმულაციური ვაკე-დაბლობი კოლხური ტიპის ტყე-ბუჩქნარით, თიხნარ და 

თიხიან-ეწერ სუბტროპიკულ ნიადაგებზე, კულტურული ლანდშაფტის სიჭარბით. 

ეს მიკროლანდშაფტი საკვლევი ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილშია გავრცელებული, 

მცირედ დახრილ ვაკეზე, ზღვის დონიდან 4-5 მ-დან 8-16 მ-მდე. ამ ლანდშაფტისათვის 

დამახასიათებელია  საკმაოდ კარგი ბუნებრივი დრენაჟი, გრუნტის წყლის დონის ღრმად 

მდებარეობა, ზედაპირული ჩამონადენის შედარებით მოწესრიგებულობა და 

ჰიდროთემურული კოეფიციენტის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი (ცხრ. №2). 
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ცხრ. №2 

სავეგეტაციო პერიოდის ჰიდროთერმული კოეფიციენტის (ჰთკ) სხვადასხვა 

უზრუნველყოფა 

 

საშუა

ლო 

მნიშვნელობა 

უზრუნველყოფა,   % 

90 75 50 25 5 

1,5 1,0 1,3 1,5 1,9 3,1 

2,0 1,5 1,8 2,0 2,6 4,7 

2,5 1,9 2,3 2,5 2,9 5,0 

3,0 2,2 2,6 3,0 3,4 5,5 

3,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,9 

 

 

კოლხური ტყე შედგენილია პოლიდომინანტური სახეობებით, როგორიცაა იმერული 

და კოლხური მუხა, ცაცხვი, თელა, ნეკერჩხალი, ლაფანი; ხშირია ხურმა და ლეღვი, 

რომელსაც აქა-იქ ერევა წაბლი. მარადმწვანე ქვეტყეს შქერი, ჭყორი, ბზა, თაგვისარა და სხვა. 

უხვადაა ფოთოლმცვენი ბუჩქები და ლეშამბო. საკვლევ ტერიტორიაზე ეს ლანდშაფტი 

ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის ტიპიურ არეალს წარმოადგენს. 

8. ქვიშიანი დიუნები ბუნებრივ ხელოვნური ტყე-პარკებით, კორდიან მდელოს ქვიშიან-

სილიან ნიადაგებზე. 

ლანდშაფტი ეს სახე გავრცელებულია ფრაგმენტებად ქ. ფოთის მიდამოებში 

(მალთაყვასთან), მდ.რიონის შესართავიდან ჩრდილოეთის სოფ. ყულევამდე და ანაკლიას 

მიდამოებში. 

ქვიშიან-დიუნური ზვინულები, როგორც წესი, ფსამოფილური მცენარეულობის 

გავცელების ტიპიური ასპარეზია, მაგრამ ანთროპოგენური ფაქტორის ზემოქმედებით, 
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ბუნებრივი მცენარეულობა მკვეთრად სახეშეცვლილია და წარმოდგენილია ფიჭვნარი და 

მურყან-ევკალიპტიანი ტყე-პარკებით. აღნიშნულ ლანდშაფტს გააჩნია საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი საკურორტო-რეკრეაციული ღირებულება და მისი შემდგომი განვითარებაც 

ამ მიზნით უნდა წარიმართოს, რაზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

9. ჭალები, ,,ნარიონალები‖ კუნძულებით, ნოტიო, მდელო-ბუჩქნარით და კოლხური 

ტყის ფრაგმენტებით ალუვიურ, კორდიან-მდელოს ნიადაგებზე. 

ლანდშაფტის ეს სახე ჩამოყალიბებულია საკვლევი რეგიონის თითქმის ყველა 

მდინარის (რიონი, ენგური, ხობისწყალი) ქვემო მდინარის გასწვრივ. აქ, შედარებით ახალ 

მდინარეულ ნაფენებზე, განვითარებულ მდელოს ალუვიურ ნიადაგებზე წარმოდგენილია 

სანაპირო ტყეები, ძირითადად მურყნითა და ლაფანით. დამახასიათებელია ალაგ-ალაგ 

ჭაობწარმომქმნელი პროცესების სიჭარბე, ასევე ტყის, მდელოს და კულტურული 

მცენარეულობის მონაცვლეობა. აღსანიშნავია, რომ ზემოთაღნიშნული კოლხური 

ლეშამბოიანი ტყეებისაგან განსხვავებით, აქ ჭალის ტყეები მეტი ჰიდროფილურობით 

გამოირჩევა და გაბატონებულია მურყანი, ტირიფი და ლაფანი. ლანდშაფტი საკმაოდ 

სახეშეცვლილია და ნოყიერი ნიადაგისა და ხელსაყრელი რელიეფური პირობების გამო, 

მაქსიმალურადაა ათვისებული ბოსტნეულ-ბაღჩეული ერთწლიანი კულტურებით. 

ამგვარად, როგორც ჩანს, გამოყოფილი ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების 

სივრცითი განაწილება საკმაოდ ახლოსაა და თითქმის იდენტურია იმ 

პალეოლანდშაფტებისა, კერძოდ ვახუშტისეული დიფერენციაციისა და მათგან მხოლოდ 

დეტალიზაციის მეტი ხარისხითა და ანთროპოგენურობის მაღალი კოეფიციენტით 

განსხვავდება. 
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თავი II.  კოლხეთის ცენტრალური ნაწილის ლანდშაფტების 

დინამიური წონასწორობისა და შიდაკორელაციური კავშირების 

განმსაზღვრელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორები 

 

2.1 წამყვანი, ინდიკაციური და ბარიეროგენური ფატორების როლი თანამედროვე 

ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლესების ჩამოყალიბებაში 

 

საქართველოს, კერძოდ, კოლხეთის ანთროპოგენური ლანდშაფტოგენეზის ძირითად 

ფაქტორად მიჩნეულია: 

1. ტექტომორფოგენეზი და მასთან დაკავშირებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

შედეგები _ კლიმატოგენეზი, პედოგენეზი, ჰიდროგენეზი, გლაციოგენეზი და ა.შ. 

2. ადამიანის ზემოქმედება რელიეფზე, ჰიდროგრაფიულ ქსელზე, ნიადაგურ 

საფარზე, მცენარეულობასა და ცხოველთა სამყაროზე, რომელიც მომდინარეობს შუა 

ჰოლოცენიდან და განსაკუთრებით გააქტიურდა მე-20 საუკუნის მე-2 ნახევრიდან. 

3. კლიმატის ცვლილება, დაკავშირებული ატმოსფეროს ცირკულაციის 

გაძლიერებისა და შესუსტების გლობალურ პროცესებთან. ზემოთ ჩამოთვლილი 

ლანდშაფტოგენეზის ფაქტორები შეიძლება გაერთიანდეს სამ ჯგუფად: წამყვანი, 

ინდიკაციური და ბარიეროგენური. 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთის წამყვან ლანდშაფტწარმომქმნელ ფატორად 

გვევლინება რელიეფი, რომელიც აქ ჩამოყალიბებულია ხანგრძლივი და რთული 

ენდოგენური და ეგზოგენური პროცესების ურთიერთმოქმედებით. გეოლოგთა 

მოსაზრებით, დაბლობის რელიეფის ფორმირება დაიწყო პლიოცენსა და მეოთხეულ 

პერიოდში, კავკასიონის საერთო აზევების ფონზე, რომელიც დაფარულია შემდგომი 

პერიოდის ალუვიურ-დელუვიური ნაფენებით. ასე, რომ მეოთხეულამდელი და 

ნაწილობრივ, მეოთხეული პერიოდის ნაფენები კოლხეთის თანამედროვე რელიეფის 

ფორმირებაში თითქმის არ ღებულობენ მონაწილეობას. რაც შეეხება საკვლევი რეგიონის 

ამგებ ძირითად, მეოთხეულ ზღვიურ და ალუვიურ ნაფენებს, მათი სისქე აქ რამდენიმე 

ასეულ მეტრს აჭარბებს და შედგება კენჭნარის, თიხისა და ლამისაგან. მეოთხეული 

ნალექები ზემოდან დაფარულია შემდგომდროინდელი და თანამედროვე ნაფენებით, 



20 
 

რომელიც წარმოიქმნება მდინარეთა აუზში გაძლიერებული წარეცხვით და მიმდინარე 

ქედების კალთებიდან დელუვიური ჩარეცხვით. Hოლოგოცენური ნალექების ჯამური 

სისქე აქ 40-50მ-ია, ეს უკანასკნელი კი, ზემოდან გადაშრევებულია (გადაფარულია) 41, 37 

და 10 მ სიღრმეზე ჩაწოლილ ტორფის სამ ჰორიზონტთან. 

გეოლოგიური აგებულების თვალსაზრისით, საკვლევი რეგიონი შედარებით 

მარტივია, თუმცა წყებათა შორის საკმაოდ დიდი ხარვეზებია: მეოთხეული პერიოდის 

ნალექებში ზღვიური ტერასები ნაკლებადაა გავრცელებული, რამდენადაც ისინი 

მხოლოდ დაბლობის ცალკეულ მონაკვეთებს ქმნიან, ტერასები კი უფრო მეტად 

ეოცენური ასაკის ქანებში არიან გამომუშავებული. Eეს მდგომარეობა, თავის მხრივ, 

ხელს უწყობს ტერასული საფეხურების დღემდე შემონახვას და სუბტროპიკული 

კლიმატის პირობებში, მათზე წითელმიწა ნიადაგების წარმოშობას. 

კოლხეთის დაჭაობებული დაბლობი დღეს, როგორც ცნობილია, ნელ დაძირვას 

განიცდის (წელიწადში 0.6 სმ), რის გამოც ხმელეთის ზრდა ზღვის ხარჯზე ხდება, რაც 

გამოწვეულია მდინარეების მიერ დიდი რაოდენობით  მასალის ზღვაში შეტანით. 

მარტო მდ. რიონს ყოველწლიურად ზღვაში 7 მლნ ტონაზე მეტი მყარი მასალა შეაქვს. 

ამ პროცესის ნათელი დადასტურებაა, მდინარე რიონის ჩრდილო ტოტის შესართავიდან 

დელტის წარმოქმნა. 

Mმიუხედავად იმისა, რომ საკვლევი ტერიტორიის რელიეფი იდეალურად ბრტყელ, 

ერთფეროვან ვაკეს წარმოადგენს, აქ მაინც შესაძლებელია გამოიყოს რელიეფის ორი 

გენეტური ტიპი: ფლუვიო-აკუმულაციური და მარინო-აკუმულაციური. პირველი ტიპი 

წარმოქმნილია მხოლოდ მდინარეთა აკუმულაციური მოქმედებით და მისი 

აბსოლიტური ნიშნული 20 მ-ს არ აღემატება. ის ვრცელდება ზღვისპირა ქვიშიანი 

დიუნებიდან აღმოსავლეთით ქ. სამტრედიამდე. უშუალოდ ზღვის სანაპიროზე, 

იდეალურად სწორი ზედაპირის სიმაღლე 4-5 მ-დან 0-ს უახლოვდება. ზოგან არის 

ადგილები, რომლებიც ზღვის დონეზე დაბლაა, მაგ. ფართოტბისა (- 0,3მ ) და ს. 

გრიგოლეთის მიდამოები, მდინარე ფიჩორას ქვემოწელის ხეობა, ასევე მდინარეების 

ცივის, ჭურიის და სხვ. ხეობები. საკვლევი ტერიტორიის სწორედ ეს ნაწილია 

ძირითადად ჭაობების, დაჭაობებული ადგილებისა და ტბების გავრცელების არეალი. 

კოლხეთის ჭაობებისა და დაჭაობებული ტერიტორიების ერთ-ერთ ძირითად 

მახასიათებელს წარმოადგენს ჭაობების მორფომეტრიული მაჩვენებლები (ცხრ. #3). 
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                                                                                                     ცხრ. #3 

კოლხეთის დაბლობის ჭაობების ძირითადი მონაცემები 

(გ. სვანიძე, ლ. პაპინაშვილი, 1983წ.) 

 

@# 
Waobi 

 

adgilmdebareo

ba 

simaRle  

zR.d 

adgilmdebareoba 

wyaSemkrebi 

auzi 

 

wylis 

mocul

oba 

WaobSi 

udidesi 

sigrZe.km 

udidesi 

sigane.km 

f

farT

obi 

km2 

saS. 

siRr

me m 

1 eriswylis 

diunebsa da 

zRvis napirs 

Soris 

2 4,5 0,5 1,5 1,0 - 1,2 

2 
fiCora- 

qviSonis 

md.oqumsa da 

gagidas Soris 0,5-18 20,0 10,0 
1

17 
1,0 

gagida,oqvinore,

obegora, 

eriswyali 

93,6 

3 
Tixori 

Wuriis 

md.xobiswyals, 

engursa da Sav 

zRvas Soris 

0,5-5 15,0 16,0 90,0 0,8 
md.Wuria da   

Tixori 
64,8 

4 
Waladidi- 

foTis 

md.xobiswyals,

rionsa da Sav 

zRvas Soris 

0,15 22,0 12,0 
 

 44 2,0 
md.civi,xobiswya

li,xankula 
194 

5 qveSenaTis 

md.qveSenaTis 

orive 

sanapiro 

8-9 1,5 1,0 1,0 1,0 md.qveSenaTi 0,8 

6 
fiCora-

paliastomis 

paliastomis  

tbis auzi 0,5-18 34,0 20,0 
1

91 
0.8 

md.fiCora,Txor

ina,Savwyala 
132,8 

7 
sufsa-

natanebis 

mdinare 

sufsasa da 

natanebs 

Soris 

0,5-18 13,0 2,0 5,0 1,5 md.ureki 20,0 

8 laiTuris md.Saras xeoba 
0,5-18 1,3 0,8 1,0 2,0 md.Sara 1,6 

9 
I da II 

ispanoვkis 

md.aWyvas, 

oCxamuris, 

Coloqvis 

auzebi 

0,5-8 6,5 3,5 9,0 6,0 

md.aWyva, 

oCxamuri, 

Coloqi 

100,0 

 

ცალკე უნდა გამოიყოს შავი ზღვის ვიწრო სანაპირო ზოლი ქ. ქობულეთიდან ს. 

ანაკლიამდე. Aაქ რელიეფის გაბატონებულ ტიპს წარმოადგენს ზღვიური ქვიშიანი 

დიუნების ზვინულები და პლაჟი. დიუნების ზონის სიგანე 200-300 მ ფარგლებში 

მერყეობს, ხოლო აბსოლიტური სიმაღლე 2-3 მ-ს უდრის, ქობულეთ-ურეკის მონაკვეთში 

ის შედარებით მაღალია და 4-5 მ-ს აღწევს. დიუნების ზოლში რელიეფის დრენირება 
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შედარებით კარგად მიმდინარეობს, მაგრამ თვით ზვინულები ხელს უშლის კოლხეთის 

დაბლობიდან ჩამონადენის ზღვაში მოხვედრას, რაც ერთ-ერთი მიზეზია დიუნების 

მიღმა ჭაობებისა და დაჭაობებული ადგილების ფართო გავრცელებისა. როგორც 

რელიეფის თავისებურების მიმოხილვიდან ჩანს, კოლხეთის შავიზღვისპირეთი, 

მიუხედავად მისი რელიეფის შედარებით ერთფეროვნებისა, მაინც ამჟღავნებს 

განსხვავებულობას გეოლოგიური აგებულების, ტოპოგრაფიული პირობების, 

დრენირებისხარისხისა და სხვ. მიხედვით.  

ზემოაღნიშნულს ემატება ხანგრძლივი ისტორიული პერიოდის განმავლობაში 

ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა, რის შედეგადაც აქ ჩამოყალიბდა ლანდშაფტების 

დიფერენციაციისა და დინამიკის თავისებური ხასიათი. 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთის წამყვან ლანდშაფტწარმომქმნელ ფაქტორად, 

რელიეფთან ერთად, გვევლინება კლიმატი. Eეს უკანასკნელი განსაზღვრავს 

ლანდშაფტების ტიპის ხასიათს. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ცნობილი 

სწავლულები ჰეროდოტე (V სკ. ძვ.წ) და ჰიპოკრატე (IV ს. ძვ.წ) ახასიათებდნენ 

კოლხეთის კლიმატს, როგორც ზამთარს თბილს და ზაფხულს ცხელს, უხვნალექიანსა 

და ნესტიანს. იტალიელი მისიონერი არქანჯელი ლამბერტი (XVII ს.) კოლხეთის ჰავის 

თავისებურებაზე აღნიშნავს, რომ ,,კოლხიდას თავისი მდებარეობის გამო, ისეთი ნოტიო 

ჰავა აქვს, რომლის მსგავსი არსად მოიპოვება. Aამის მიზეზია ის, რომ დასავლეთით, 

შავი ზღვით მოდის ნამიანი ჰაერი და აღმოსავლეთით აკრავს კავკასიონის მთები, 

საიდანაც მრავალი მდინარე ჩამოდის. Aმას დაუმატეთ ხშირი ტყეები, რომლის გამო 

ჰაერი ვერ მოძრაობს, ზღვის ქარი ძალიან ხშირია და მუდამ მოსდევს წვიმა და 

ნისლი...~ ამგვარად, იტალიელი მოგზაური არა მარტო აღწერს დასავლეთ საქართველოს 

კლიმატს, არამეს მიუთითებს იმ ფაქტორებზეც, რომელიც მონაწილეობს მისი 

ლანდშაფტების ფორმირებაში.  

კოლხეთის კლიმატის მეცნიერული, ინსტრუმენტალური შესწავლა დაიწყო XIX ს-

ში, მისი კლიმატური პირობების გამოკვლევა მოცემულია მ. კორძახიას (1968), კ. 

გოგიშვილის (1974), შ. ჯავახიშვილის (1977,1981), გ. ჭირაქაძის (1968) და სხვ. შრომებში. 

Aამ უკანასკნელის მიერ კოლხეთის ტერიტორია დაყოფილია ხუთ მიკროკლიმატურ 

რაიონად: 

1. სანაპირო ზოლი ქობულეთიდან სოხუმამდე; 

2. ცენტრალური დაბლობი ნაწილი; 
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3.  განაპირა აღმოსავლეთი ნაწილი; 

4. კოლხეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ბორცვიანი მთისწინეთი; 

5. კოლხეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი მთისწინეთი. 

კოლხეთის თანამედროვე მიკროკლიმატური დიფერენციაცია მეტ-ნაკლებად 

თანხვდენილია ზემოაღნიშნული დაყოფისა.  

გარდა ამისა, აღნიშვნის ღირსია ჭაობის ეფექტის გავლენა კოლხეთის თანამედროვე 

კლიმატის ფორმირებაში. კოლხეთის ბუნებრივი ჭაობები, რომელთა ზედაპირიდან 

ინტენსიურად ხდება აორთლება, ხელს უწყობს აქ ჰაერის სინოტივის მომატებასა და 

ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის შენარჩუნებას, თუ რა რაოდენობრივი და 

ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, ცხადია, ამის დადგენა ზუსტად საკმაოდ ძნელია, მაგრამ 

,,კოლხეთის პრობლემაზე~ მომუშავე სპეციალისტები ამ საკითხზე მუშაობენ და 

გარკვეული შედეგები მიღებულია კიდეც. 

შიგა წყლებს, როგორც ერთ-ერთ წამყვან ლანდშაფწარმომქმნელ ფატორს, 

განსაკუთრებით დიდი როლი ენიჭება კოლხეთის ამ ნაწილის ფორმირებაში. შეიძლება 

ითქვას, რომ საართველოში არ მოიძებნება ისეთი ადგილი, სადაც ესოდენ აქტიური 

როლი ჰქონდეს ჰიდროგრაფიული ქსელის მოქმედებას ლანდშაფტების 

დიფერენციაციასა და ფუნქციონირებაში, როგორც კოლხეთის ცენტრალურ ნაწილში. 

შიგა წყლების, კერძოდ, მდინარეების, როგორც ლანდშაფტწარმომქმნელი ფაქტორის 

აღნიშნული როლი დაკავშირებულია იმასთან, რომ მდინარეები (სუფსა, ნატანები, 

ხობისწყალი, ენგური, რიონი და სხვ.) ჩამოედინებიან რა კავკასიონისა და მესხეთის 

ქედების ფერდობებიდან, მოაქვთ დიდძალი ნგრეული მასალა, რომელსაც ალაგებენ 

საკვლევი რეგიონის ფარგლებში, რის გამოც იქმნება მდინარეთა ამაღლებული 

კალაპოტები და ზოგან გამოზიდვის კონუსებიც კი. ამ პირობებში, წყალდიდობის დროს, 

ხშირად ადგილი აქვს მდინარეთა ნაპირებიდან გადმოსვლას და დაბლობის დატბორვას, 

რასაც თან სდევს ტერიტორიის დაჭაობება და შესატყვისი ლანდშაფტების ფორმირება. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ გარდა ტრანზიტული მდინარეებისა, საკვლევ ტერიტორიაზე 

მრავალრიცხოვანი პატარა მდინარე და ღელე (ფიჩორა, ცივი, მუნჩია და სხვ.) გაედინება, 

რომელთათვისაც დამახასიათებელია შესართავებთან ქვიშის საცობების შექმნა და 

ნაპირიდან გადმოსვლა და ამ ნაწილში ტბებისა და ჭაობების წარმოქმნა. ეს ბუნებრივი 

პროცესი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ სამელიორაციო ღონისძიებების განხორციელებისას და 
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სხვა სახის ანთროპოგენური ჩარევის დროს, არხებზე რომელიც უშუალოდ ზღვას არ 

შეუერთეს, გარდა ზემოაღნიშნულისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კოლხეთის მცირე 

მდინარეებისათვის (შავი ღელე, კაპარჭინა, ცივი, ჭურია და სხვ.) დამახასიათებელი ერთ-

ერთი ძირითადი ნიშანია ისიც, რომ ისინი საკმაოდ დიდ მანძილზე, ზღვის სანაპირო ზოლის 

პარალერულად მოედინებიან და შემდეგ ,,პოულობენ~ ზღვაში შესართავს, რაც ზღვის 

სანაპირო ქვიშიანი დიუნების ბარიერული მიზეზითაა განპირობებული. 

კოლხეთის მდინარეთა შორის ერთ-ერთ ძირითად ლანდშაფტწარმომქმნელ 

ჰიდროფაქტორად გვევლინება მდ. რიონი, რომელიც ამ ნაწილში კალაპოტის მაღალი 

მდებარეობის გამო, წყალდიდობის დროს კვებავს პარაზიტულ მდინარეებს და მიმდებარე 

ჭაობებს. ახასიათებს კლაკნილობა და ე.წ. ,,ნარიონალები~, განსაკუთრებით 

მარცხენაპირეთში. ზღვასთან შეერთების ადგილას, ქარების ზემოქმედებით, ადგილი აქვს 

წყლის შეგუბებას, ხშირად უკუდინებასაც, რომელიც შესართავიდან აღმა, 5 კმ-ზე 

ვრცელდება. შესართავთან აჩენს საკმაოდ მოზრდილ კუნძულებს, რომელზედაც მდელოს 

ნოტიო ლანდშაფტებია ჩამოყალიბებული. 

კოლხეთის რელიეფურ-კლიმატური პირობები ხელსაყრელი აღმოჩნდა კოლხეთის 

დაჭაობებული დაბლობის ფარგლებში ტბების წარმოშობისათვის. შედარებით მცირე 

ფართობის მქონე ტერიტორიაზე 10-მდე ტბაა, რომელთა შორის უდიდესია პალიასტომი 

(ფართობი 17,3 კმ2, მაქს. სიღრმე 8-10მ), რომელიც ამჟამად ზღვასთან არხითაა შეერთებული. 

სხვა ტბებიდან აღსანიშნავია იმნათი, გრიგოლეთის ტბა, ნაბადას ტბა, ფართოწყალი, პატარა 

პალიასტომი, პატარა ნარიონალი, დიდი ნარიონალი, ჯაპანა და სხვ. მათი ნაპირები 

დაჭაობებულია და დაფარულია ისლიან-ჭილიან-ლელიან-ლელქაშიანი მცენარეულობით, 

ზოგან (ფართოწყლის სანაპიროზე) ხარობს მეორადი მურყანიც. 

კოლხეთის მნიშვნელოვან ლანდშაფტწარმომქმნელ ფაქტორად გვევლინება მიწისქვეშა 

წყლები და კერძოდ, მათი სიღრმითი გავრცელება-განლაგების თავისებურებანი. ამ მხრივ, 

საკვლევი რეგიონის ერთ-ერთ ძირითად თავისებურებას წარმოადგენს დიდი რაოდენობით, 

შედარებით მცირე ზომის არტეზიული აუზების არსებობა (0,5-1,5 მ სიღრმეზე მდებარეობა, 

ჰიდროკარბონატულ-კალციუმ-მაგნიუმიანი შემადგენლობით), განსაკუთრებით მის 

ცენტრალურ ნაწილში. გეოლოგიური თავისებურებების შედეგად მიწისქვეშა წყლები 

გამოირჩევიან მაღალი მინერალიზაციით და სიხისტის დიდი ხარისხით. სასმელად 

ნაკლებად გამოსაყენებელია. 
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აღსანიშნავია ისიც, რომ მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენენ ერთ-ერთ ძირითად 

ფაქტორს კოლხეთის დაჭაობებისა, ვინაიდან აქ ტენის შემოსავალსა და გასავალს შორის 

ბალანსი უმნიშვნელოა (0,75მმ), ზოგ წლებში კი 0-საც კი უტოლდება (ბუაჩიძე თ, ჩიხლაძე დ. 

1990). 

ამგვარად, ამ შემთხვევაში ჩვენ, შიგა წყლების მიმოხილვაში ყურადღება გავახვილეთ 

არა მათ წმინდა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე, არამედ ლანდშაფტწარმომქმნელ ფუნქციაზე და 

აღმოჩნდა, რომ მათ უდიდესი როლი აკისრიათ კოლხეთის ლანდშაფტწარმოქმნასა და 

ფუნქციონირებაში. 

ბუნებრივია, კოლხეთის დაბლობის ამ ნაწილის რელიეფურ-კლიმატურ- 

ჰიდროლოგიურმა პირობებმა განსაზღვრა აქ ნიადაგწარმომქმნელი პროცესების ხასიათი, 

რაც გამოვლინდა სხვადასხვა სახისა და ვარიაციების ეწერი და დაჭაობებული ნიადაგების 

ჩამოყალიბებაში. სწორედ ნიადაგწარმომქმნელი პროცესების ანალიზი იძლევა საკვლევ 

რეგიონში ორი სხვადასხვა ასაკობრივი წარმოშობის რეგიონის გამოყოფის საშუალებას: 

1. უძველესი გეომორფოლოგიური წარმონაქმნების რაიონი -ძველი ზღვიური 

ტერასებითა და შლეიფებით, სადაც მესამეული პერიოდიდან იწყება ნიადაგწარმომქმნელი 

პროცესები, ვაკე რელიეფისა და ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში. თავიდან ეს 

პროცესები გაეწრებისკენ იყო მიმართული, ახლა კი განვითარების უფრო დიდ საფეხურს 

მიაღწია, ხასიათდება ნიადაგური პროფილისა და მისი ჰორიზონტების დიდი სიმძლავრით, 

ჰუმუსისა და ორშტეინის ზედა ჰორიზონტებში დაგროვებით, დარღვეული წყალ-ჰაერაციის 

რეჟიმით და აღდგენითი უნარის განვითარებით. 

2. შედარებით ახალი გეომორფოლოგიური წარმონაქმნების, ალუვიურ-დელტური 

დაბლობის რაიონი, რომელიც წარმოადგენს კოლხეთის დაბლობის ძირითად ნაწილს. 

რაიონი იმდენად ახალგაზრდაა, რომ ის ჯერ კიდევ არ გამოსულა ალუვიონის აკუმულაციის 

სტადიიდან, რის გამოც აქ ხშირად ირღვევა ნიადაგწარმომქმნელი პროცსების ბუნებრივი 

ხასიათი და დროდადრო ყოვნდება ნიადაგების ჰორიზონტების ჩამოყალიბების პროცესი, 

ზოგან კი პირიქით, ადგილი აქვს აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას. ამგვარად, 

კოლხეთის ამ ნაწილში ადგილი აქვს ნიადაგების დროდადრო ,,გაახალგაზრდავებას და მათ 

არა აქვთ რეგიონის შესატყვისი ასაკი. 

ბუნებრივ ფაქტორებთან ერთად ნიადაგწარმომქმნელი პროცესები ირღვევა ადამიანის 

ზემოქმედებით, თუმცა, მხოლოდ ზედა ჰორიზონტებში, რომლებიც იმყოფებიან არა 

მუდმივ, არამედ ცვალებადი ტენიანობისა და ხშირი დამუშავების პირობებში. 
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მხედველობაში მიღებულ იქნა რა, ნიადაგწარმომქმნელი დაჭაობების 

მრავალფაქტორული ხასიათი, კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების თანამედროვე 

მდგომარეობა გამოისახა       (ფურცელაძე ლ. 1999) ვექტორის საშუალებით: 

 X={X1, X2, X3, X4, X5}  

სადაც X1 _ ნალექების რაოდენობაა; X2 _ ჰაერის ტემპერატურა; X3 – მდინარეთა 

ქსელის სიხშირე; X4 _ ზედაპირული დახრილობა; X5 _ ტყის ფართობი. აღნიშნული 

კომპონენტები იმ ძირითადი ფაქტორების ამსახველი რიცხვებია, რომელთა საშუალებით 

შეიძლება კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებული და ჭარბტენიანი ნიადაგების 

შეფასება.Aამდენად, თუ მოცემული იქნება ნებისმიერი ტერიტორიის ხუთივე 

კომპონენტის საშუალო მნიშვნელობები X1, X2, X3, X4, X5 და საშუალო კვადრატული 

გადახრები n2 (X1,), n2 (X2), n2 (X3), n2 (X4),  n2 (X5), შეიძლება განსაზღვრულ იქნას თუ 

რომელ კლასს მიეკუთვნება მოცემული ნიადაგი და რაც მთავარია, განისაზღვროს მისი 

ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

კოლხეთის ნიადაგურ-გრუნტი საკმაოდ დიდი მრავაფეროვნებით გამოირჩევა _ 

ქვიშებიდან მძიმე თიხნარამდე და ხასიათდება ფილტრაციის კოეფიციენტის საკმაოდ 

მაღალი დიაპაზონით. 

სადრენაჟო სისტემის სწორი დაპროექტების მიზნით, აუცილებელია დრენაჟის 

მთავარი პარამეტრების დადგენა, რაც განხორციელდა წყალთა მეურნეობისა და 

საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელთა (ლ.იტრიაშვილი და სხვ. 1999) 

მიერ. ჩატარებულ იქნა კოლხეთის სხვადასხვა მელიორაციული რაიონებისა და 

ქვერაიონების (ხობი, ლანჩხუთი, აბაშა, ზუგდიდი, გალი, სენაკი და სხვ.) ნიადაგების 

შეფასება. გაანგარიშება წარმოებდა გრუნტის წყლების დონის 5 დღე-ღამეში 0,5 მ-ით 

დაწევისა (რაც შეესაბამება ჩაის აგრობიოლოგიურ მოთხოვნილებებს) და დრენის 

დიამეტრიც 0,25; 0,05; 0,125 მ პირობებისათვის. 

მიღებული შედეგებით, კოლხეთის დაბლობის მძიმე ჭარბტენიანი თიხებისათვის 

დრენაჟთშორისი მანძილი 2 მ-ზე ნაკლებია. მისი 5მ-მდე გაზრდისათვის საჭიროა ზედა 

0,5მ შრის ფილტრაციის კოეფიციენტის (k) გაზრდა არა ნაკლებ 0,03მ-მდე დღე-ღამეში, 

თუმცა ეს მეტად ძვირადღირებული ღონისძიებაა და არარენტაბელობის გამო საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში გაუმართლებულია და მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, 

რომ კოლხეთის ჭარბტენიანი ნიადაგების ათვისებისათვის უნდა შეირჩეს სხვა, 

ეკონომიკურად გამართლებული ღონისძიებები. 



27 
 

თანამედროვე ლანდშაფტის ,,სარკეს~ და თუ შეიძლება ითქვას, ბუნებრივ-

ტერიტორიული კომპლექსის ასოციაციას, ქმნის ტერიტორიის მცენარეული საფარი. 

ამიტომაც აუცილებელია ამ კომპონენტებზე განსაკუთრებული ყურადღების 

გამახვილება. ეს უკანასკნელი კოლხეთში ერთობ მრავალფეროვანი და თავისებურია. ის 

საკმაოდ დეტალურადაა შესწავლილი (რადე, 1866; დოლუხანოვი, 1941; გროსჰეიმი, 1952; 

და სხვ). 

ისტორიული წყაროების მიხედვით, კოლხეთი და მათ შორის დასავლეთი, 

დაჭაობებული ნაწილი, თითქმის მთლიანად ,, გაუვალი ტყეებით~ იყო დაფარული, 

რომლის ფლორისტულ ფორმაციებს წარმოადგენდა ტყიანი და ბალახიანი ჭაობები, 

დაბლობის კოლხური ტყე მრავალფეროვანი ფოთლოვანებით. 

ადამიანის სამეურნეო ჩარევის შედეგად, ამჟამად მცენარეული საფარი 

სახეშეცვლილი და მისი დიფერენციაცია უფრო მკვეთრადაა გამოხატული. დარღვეული 

და ,,დანაგვიანებულია~ უმთავრესად კულტურული ფორმებით. ზღვისპირა 

ზოლისათვის, გარკვეულ ბუნებრივ პირობებში დამახასიათებელია ბუჩქნარები _ ძეძვი, 

კუნელი, ზოგან ქაცვი, ზღმარტლი, მურყანი, აღსანიშნავია, რომ ამავე ზოლში 

(ქობულეთის, ურეკის, გრიგოლეთის, მალთაყვის, ყულევის, ანაკლიის და სხვ. 

მიდამოებში) ამჟამად ხელოვნურადაა  გაშენებულია ფიჭვისა და ფიჭვნარ-ევკალიპტიანი 

ტყეები, რომლებიც ქვიშიანი დიუნების გავრცელების ზოლში გარკვეულ ანთროპოგენურ 

მიკროლანდშაფტს ქმნიან. შავიზღვისპირა დიუნების ზოლს აღმოსავლეთით აკრავს 

ჭაობის მცენარეულობა _ ბალახოვან-ბუჩქნარიანი და ტყიანი ჭაობებით. 

სანაპირო დაბლობზე და ძლიერ დაჭაობებულ ტერიტორიაზე ფართო 

გავრცელებით სარგებლობს დაჭაობებული მურყანის ტყეები _ მურყნარები, სადაც 

მურყანთან ერთად, აქ ხარობს რცხილა, იმერული და კოლხური მუხა, თელა, იფანი, 

ლაფანი; ,,ნარიონალებზე~ გავრცელებულია წყალ-ჭაობის მცენარეულობა _ წყლის პერი, 

წყლის კაკალი, წყლის სურო, დუმფარა, წყლის გვიმრა, წყლის ვაზი და სხვ. 

Mმურყნიანი ჭაობებისგან განსხვავებით, ჰიდროფილური ტიპის დაბლობის 

კოლხურ ტყეებში მურყანს უერთდება სხვა ჯიშები _ რცხილა, იმერული მუხა, იფანი, 

ლაფანი, ნეკერჩხალი, თელა, თუთა, ლეღვი და სხვ. ბუჩქნარებიდან ამ ტყეებში ხარობს 

ძახველი, ანწლი, კუნელი, თხილი; მარადმწვანე ბუჩქნარი _ჭყორი, თაგვისარა. 

მრავლადაა ლიანები და ბალახოვნები. 
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შედარებით დრენირებულ ,,პლაკორებზე~, დიდი ფართობი უჭირავს მეზოფილური, 

კოლხური ტიპის ტყეებს. გრუნტის წყალი ამ ტყეების გავრცელების არეალში ღრმადაა 

ჩაწოლილი და იშვიათად იტბორება, რის გამოც, ამ ტიპის ტყეებში მურყანს 

გაბატონებული მდგომარეობა არ უჭირავს და მისი არეალი შეზღუდულია.Nნაცვლად 

ამისა, უხვადაა გავრცელებული მარადმწვანე ქვეტყე, ხოლო ბალახოვნები საგრძნობლად 

მცირეა, რადგანაც ხეების ხშირი ვარჯი ხელს უშლის მათ განვითარებას.  

მეზოფილური კოლხური ტყეების შემადგენელი ელემენტებია: მუხა, რცხილა, 

თელა, წიფელი, მურყანი, იფანი. იშვიათად წაბლი, ცაცხვი, მაჟალო, პანტა და სხვ. 

ხშირია ლიანები (კოლხური სურო, კრიკინა, ღვედკეცი, ეკალღიჭი), არის ვაზიც, 

კატაბარდა, სვია და სხვ. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გამო, ეს ტყეები ძნელად 

გასავალი ტყის შთაბეჭდილებას ტოვებს. კოლხეთის დაჭაობებულ დაბლობზე, ტყის 

გაჩეხვის შედეგად, ბევრგან ჩამოყალიბებულია მეორადი ბუჩქნარები, რომელიც 

შეხამებულია მდელო მცენარეულობასთან, ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული 

ლიანებით გადახლართული მურყანის ბუჩქები, არის ლაფანიც. ბუჩქებს შორის 

გავრცელებულია მდელოს ელემენტები _თეთრი სამყურა, გობისცხვირა, ჭილი და სხვ. 

 

                                         კოლხური პოლიდომინანტური ტყე 

 

მდინარეთა გასწვრივ, დაბალ ტერასებზე გავრცელებულია ჭალის მცენარეულობა, 

სადაც კარგადაა შეხამებული ტყე–ბუჩქნარი და კულტურული ლანდშაფტი. 

აღსანიშნავია, რომ ტყის მცენარეულობა კოლხეთში და კერძოდ, მის დასავლეთ 

ნაწილში გაჩეხილია და მკვეთრად სახეშეცვლილია. თუმცა ფლორისტული სამყაროს 

ბუნებრივი ფორმაციების მიმოხილვიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ კოლხეთის 

მცენარეული საფარი ძალზე მდიდარი, მრავალფეროვანი და ორიგინალურია. მხოლოდ და 

მხოლოდ აქ შეიძლება ვიხილოთ განსაცვიფრებელი შეხამება ჩრდილოეთისა და სამხრეთის 
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ფლორისტული ელემენტებისა, მრავალფეროვანი ენდემური და რელიქტური სახეობებით, 

მცენარეთა შორის უნიკალური შეხამებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი 

დამოკიდებულება მცენარეთა ასოციაციებს შორის აქ უსაზღვროდ დარღვეულია, კოლხეთის 

ეკოსისტემის ანთროპოგენური სახეცვლილების შედეგად. 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ბუნებრივი 

მცენარეულობის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, რომელიც ინდიკაციურად ასახავს 

ბუნებრივი პირობების ცვალებადობას. ეს პროცესები ისეთი ჩქარი ტემპით მიმდინარეობს, 

რომ აუცილებელია თანამედროვე მდგომარეობის ცვალებადობის მნიშვნელობის შეფასება 

და პერსპექტივების პროგნოზირება. 

კოლხეთის დაბლობის მცენარეულობის ანთროპოგენური ცვალებადობის სურათი 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგნაირად: ნაცვლად კოლხეთის დაბლობის გაუვალი 

ტყიანი და ბალახოვანი ჭაობისა და კოლხური დაბლობი ტყეებისა, რომელიც არც თუ ისე 

დიდი ხნის წინათ იყო გაბატონებული, ამჟამად ჭარბობს კულტურული სავარგულები, 

შემორჩენილი ბუნებრივი მცენარეულობის ცალკეული უბნებიც კი მნიშვნელოვნად 

სახეშეცვლილია ტყის გაჩეხვის, ამოშრობისა და ცხოველთა ძოვების გავლენით. დაბლობის 

ტყეებში შემცირდა ლაფნის, თელისა და იფნის რაოდენობა, ფართოდ გავრცელდა მეორადი 

წმინდა მურყანის კორომები, გაუარესდა ხეთა ბონიტეტი, ფართოდ გავრცელდა ლიანები. 

ამდენად ადვეტური მცენარეულობის ხარჯზე წარმოიქმნა სრულიად ახალი მცენარეული 

თანასაზოგადოება და კოლხეთის დაბლობზე ადამიანის ზემოქმედებით ბუნებრივი 

მცენარეული საფარის მკვეთრი ანთროპოგენური ცვალებადობა, უდაოდ მიგვიყვანს 

ადვენტურ და სარეველა მცენარეთა თავდასხმამდე, მეორადი მცენარეული  

თანასაზოგადოების უპირატესობით. 

 

გამომდინარე აქედან, აუცილებელია ამ პროცესების შეჩერება და ღონისძიებათა 

დროული დასახვა: 1) შენარჩუნებულ და აღკვეთილ იქნას ნაკრძალებისა და 

აღკვეთილების სახით ბუნებრივი დაბლობის ყველა ეკოსისტემა, განსაკუთრებით 
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კოლხეთის რელიქტური და ჭაობიანი ტყეები, ზღვისპირა ქვიშიანი დიუნების  

ფსამოფილური თავისებური მცენარეულობა, უნიკალური ტორფიან-სფაგნუმიანი 

ჭაობები; 2) გაფართოვდეს და რაციონალურად იქნას გამოყენებული ძნელად დასაშრობი 

ბალახეული ჭაობები, მათი ბუნებრივი ეკოსისტემის დაურღვევლად ( სათიბი, 

სამონადირეო, თევზსაჭერი, რეკრეაციული); 3) მკაცრად იქნას დაცული აგროტექნიკური 

წესები დაშრობილ მიწებზე, რათა არ გავრცელდეს რუდელარული მცენარეები; 4) 

ინტენსიურად მოხდეს ქარსაცავი ზოლების გაშენება, დასახლებული პუნქტების და 

ზღვისპირა დიუნების გამწვანება, გამოყენებულ იქნას სათანადო ბუჩქებისა და ხეების 

ფართო ასორტიმენტი; 5) რეალურად განხორციელდეს აქ მზარდი იმ მცენარეების 

გენოფონდის დაცვა, რომლებიც შეტანილნი არიან საქართველოს წითელ წიგნში (1982). 

აღსანიშნავია, რომ ტყის მასივებს დიდი ბიოდრენაჟული როლი აქვს 

დაჭაობებული ვაკის პირობებში, განსაკუთრებით ეკოსისტემის ეკოლოგიური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ასე მაგალითად, მურყნიანი ტყის მასივებში 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა წლის განმავლობაში 1,3-ჯერ ნაკლებია, ხოლო 

ტყის ვარჯით ტენის დაკავებულობის სიდიდე  47%-ს აღწევს. ტენის ტრანსპირაციული 

ხარჯი, 15-17 წლიანი მურყანისა 1 ჰა-ზე, მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში 

2040 მმ-მდე აღწევს (კოსტავა გ. და სხვ. 1976). აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია 

კოლხეთში ბუნებრივი მცენარეულობის მაქსიმალური შენარჩუნება. სამწუხაროდ, 

კოლხეთის უნიკალური ეკოსისტემის იშვიათი და უნიკალური კომპონენტი დღემდე 

უმოწყალოდ ნადგურდება. 

II.2. შავი ზღვა _ კოლხეთის ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლექსების 

ფუნქციონირებისა და დინამიკის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორი 

საქართველოს, განსაკუთრებით კოლხეთის ლანდშაფტების ფორმირებასა და 

ფუნქციონირებაში შავი ზღვა მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ასრულებს დღესაც. 

შავი ზღვის სანაპირო თავდაპირველად ე.წ. რიასული ტიპის იყო და გრძელი ყურეები 

ღრმად იჭრებოდა მდინარეთა ხეობებში. დროთა განმავლობაში მდინარეთა ნაშალი მასალით 

მოხდა მათი აკუმულირება და მიიღო თანამედროვე, შედარებით გლუვი ხასიათი. უფრო 

მეტიც, უკანასკნელი 5000 წლის განმავლობაში, ადრე არსებული პლეისტოცენური ყურე 

ამოივსო ალუვიური და აბრაზიული ნაშალი მასალით და კონცხებიც კი გაჩნდა, 

განსაკუთრებით განაპირა უბნებში. გარდა ამისა, მაღალი ტექტონიკური აქტივობის გამო, 

სავარაუდოა, რომ პლეისტოცენში ადგილი ჰქონდა მძლავრი ნასხლეტების გაჩენას. სწორედ 
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ამით უნდა იქნას განპირობებული, რომ შავი ზღვის ზოგიერთი მონაკვეთი (60კმ) 

კონტინენტურ მეჩეჩს მოკლებულია, ანუ უშელფოდაა. 

                     

                    შავიზღვისპირა აბრაზიული სანაპირო 

 

შავი ზღვა წლის განმავლობაში განიცდის პოლარული და ტროპიკული ჰაერის მასების 

გავლენას. მის სანაპიროზე ზამთარი თბილია, ზაფხული გრილი და ნალექიანი. 

 

ცხრ. #4 

ტემპერატურა შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროზე 

 

# 

                       Tveebi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 

1 baTumi 10,9 9,6 9,4 11,7 16,2 21,5 24,3 25,4 23,6 20,9 16,8 13,4 16,9 

2 foTi 9,8 8,9 9,2 11,4 16,1 21,5 24,7 25,6 23,2 14,4 15,5 11,9 16,1 

3 soxumi 10,2 8,8 9,0 11,2 16,0 20,3 24,1 25,9 23,7 19,8 16,1 12,4 15,6 

4 gagra 10,1 8,9 9,2 10,9 14,6 19,4 23,8 25,0 23,2 19,4 15,9 12,5 15,2 

 

კოლხეთის დაბლობის საკვლევი ტერიტორიის სანაპირო ძირითადად ვიწრო        

(10-15 კმ) სიგანის თავთხელია, რაც ხელს უშლის ამ ზონაში ხელსაყრელი ,,პლაჟის~ 

არსებობას, 23 კმ-ზე ,,პლაჟი~ საერთოდ არ არის. 
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სანაპირო ზოლის დინამიკისა და მორფოლოგიის შესწავლა (ზენკოვიჩი, 1984) 

იძლევა იმის დასკვნის შესაძლებლობას, რომ ტერიტორია ნაკლებ სტაბილურია, რის 

გამოც ანთროპოგენური ჩარევის მცირე ხარისხის შემთხვევაშიც კი, ადგილი აქვს 

მიმდებარე უბნების ბუნებრივი პირობების წონასწორობის დარღვევას, რასაც საბოლოოდ 

მხოლოდ ნეგატიური შედეგები მოსდევს. მდინარეებზე კაშხლების, ჯებირების, 

ელექტროსადგურების მშენებლობის გამო, იცვლება ბუნებრივად ჩამოყალიბებული 

წონასწორობა მდინარისა და ზღვის სტიქიის ძალთა თანაფარდობაში, ირღვევა ნატანის 

დადებითი ბალანსი, ზღვა იწყებს შემოტევას, მაგალითად ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გამო, პლაჟწარმომქმნელი მასალის რაოდენობა 

შემცირდა 15-ჯერ და შეადგინა მხოლოდ 75 000კმ3 (ალფენიძე მ., დავითაია ე. 2003), 

რასაც მოჰყვა სანაპირო ზოლის ინტენსიური ნგრევა და სავარაუდოა, კოლხეთის 

ჩრდილოეთში (ენგურის შესართართავთან) განვითარდეს დიდი ყურე და ნაწილის 

აბრაზიის სიჩქარემ წელიწადში შეიძლება 25 მ-ს მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, 

კოლხეთის მდინარეებზე დიდი ჰესების მშენებლობისაგან თავი უნდა შევიკავოთ. 

ნაპირების გამაგრებამ ბუნით, კედლებითა და სხვა ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობებით, რაც ჩვენში ფართოდ იქნა გამოყენებული (დღეს მათი მნიშვნელოვანი 

ნაწილი ზღვამ ,,დამარხა~), ეფექტი ვერ მოგვცა, პირიქით, მან გამოიწვია ,,ქვედა 

გარეცხვები~, რაც არანაკლებ არასასურველი მოვლენაა. დღეისთვის ბევრ მოწინავე 

ქვეყანაში ყველაზე საიმედო, ეფექტურ მეთოდად მიღებულია ე.წ. ხელოვნური პლაჟების 

შექმნა, რასაც ეკონომიკურ ღირებულებასთან ერთად, დიდი ლანდშაფტურ-ესთეტიკური 

ღირებულებაც აქვს. 

Uუნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვნური პლაჟების შექმნა უნდა მოხდეს ადგილობრივი 

ბუნებრივი პირობების და ზღვის ჰიდრო-გეოლოგიური რეჟიმის გათვალისწინებით. ეს 

ღონისძიებები ბევრად შეუწყობს ხელს საკვლევი ტერიტორიის გეგმაზომიერ, 

რაციონალურ ათვისებას და საქართველოს ზღვისპირეთის საკურორტო-რეკრეაციული 

პირობების ამაღლებას. თავის მხრივ, სანაპირო ზოლის გამაგრება და მისი 

გეგმაზომიერი ათვისება საქართველოს ზღვისპირეთის საკურორტო მეურნეობის 

განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 

II.3   ბუნებრივი ფაქტორების როლი რეკრეაციული ლანდშაფტების ფორმირებაში 

ბუნებრივი ფაქტორები ერთ-ერთი წამყვანია ტერიტორიის რეკრეაციულ 

ორგანიზაციასა და გამოყენებაში. ბუნებრივი რესურსები უდიდეს როლს ასრულებენ 
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დასასვენებელი ადგილების შერჩევასა და განაწილებაში. რეკრეანტები უპირატესობას 

ანიჭებენ ლანდშაფტის თავისებურებებს, კერძოდ კლიმატს, ფლორის და ფაუნის სიუხვესა 

და მრავაფეროვნებას, ბუნებრივ შესაძლებლობებს სპორტული ღონისძიებებისათვის, 

ნადირობისა და თევზაობისათვის. იმისდა მიხედვით, თუ ბუნებრივი რესურსების როგორ 

ნაკრებს მოიცავს ტერიტორია, განისაზღვრება რეკრეაციული საქმიანობის ორგანიზაციის 

ფორმები და სახეები. 

ტურისტულ-რეკრეაციული კომპლექსების ფორმირებასა და ასევე, ცალკეული 

რეკრეაციული ობიექტების გამოსავლენად, დიდ როლს თამაშობს ტერიტორიის 

გეოგრაფიული მდებარეობა, კერძოდ ზღვასთან, მთის მასივებთან და ტყის ზონასთან 

სიახლოვე; 

რეკრეაციული მეურნეობის განვითარებისათვის ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის 

(რეგიონის) ზედაპირის თავისებურებებს (რელიეფს). ერთის მხრივ, ტერიტორია რთული, 

მთიანი რელიეფით, ლანდშაფტური მოზაიკით, ეგზოტიკური პეიზაჟებით, მთის სასიამოვნო 

ჰაერით, ალპინიზმის, ნადირობის შესაძლებლობებით, ერთობ მიმზიდველია 

ტურისტისათვის და მეორეს მხრივ, რელიეფის სირთულე მთელ რიგ ტექნიკურ სიძნელეებს 

ქმნის, რაც დამატებით სახსრებთანაა დაკავშირებული. საქართველოც ამ მხრივ 

გამორჩეულია. 

საქართველოს რელიეფი საშუალებას იძლევა არსებობდეს და კიდევ უფრო 

განვითარდეს, როგორც სამთო ტურიზმი, ასევე ბარის და განსაკუთრებით საზღვაო 

ტურიზმი. ქვეყნის სამთო კურორტებს, როგორიცაა: ბაკურიანი, გუდაური და ახლა უკვე 

მესტია ექსტრემალ ტურისტებს არაჩვეულებრივ სათხილამურო ტრასებს სთავაზობენ. 

რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და სათანადო განაშენიანებისათვის 

ერთობ ხელსაყრელი პირობებია შავიზღვისპირა ზონაში. ასევე საქართველოს რელიეფის 

ფორმებში წარმოდგენილია მღვიმეები, გამოქვაბულები, დენუდაციური შთენილები და 

კანიონები, რაც მრავალ ტურისტს იზიდავს. მაგ: ახალი ათონის მღვიმეს ადრე 

(ოკუპაციამდე) წელიწადში 1-მლნ-ზე მეტი დამსვენებელი სტუმრობდა. 

ნებისმიერი რანგის ტურისტულ-რეკრეაციული კომპლექსების ფორმირებაში ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კლიმატური ფაქტორი, საქართველოში გვხვდება ყველა 

ტიპის კლიმატი, რაც კი დედამიწის ზედაპირზეა, ტროპიკული და ეკვატორული 

კლიმატური ტიპის გამოკლებით. 
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საქართველოს კლიმატი ხომ, ძირითადად ყალიბდება შავი ზღვიდან შემოჭრილი 

თბილი და აღმოსავლეთის კონტინენტური ჰაერის მასებით. უდიდეს დამცავ როლს 

ასრულებს კავკასიონის მთავარი ქედი და სამხრეთ საქართველოს მთიანეთი. 

არაჩვეულებრივი კლიმატური პირობების მქონეა შავიზღვისპირეთი (განსაკუთრებით 

აფხაზეთი, აჭარა), რომ არაფერი ვთქვათ მის კლიმატურ მახასიათებლებზე (ტემპერატურა, 

მზის რადიაცია, წნევა, საბანაო სეზონის ხანგრძლივობა და სხვ.) უნიკალურია ზღვის წყლის 

მნიშვნელობა, რომელიც შეიცავს ნატრიუმს, მაგნიუმს, ბრომს, ქლორს, იოდს და სხვ. ასევე 

მასში გახსნილია ჟანგბადი, აზოტი, ნახშირორჟანგით და სხვ. 

საქართველოს რეკრეაციული კომპლექსების განვითარებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს ზღვა და ზღვის სანაპირო. ის უზრუნველყოფს კავშირურთიერთობებს, 

მოგზაურობის ორგანიზაციას და ბოლოს, ალამაზებს და ამკობს ლანდშაფტს. ასევე ზღვის 

კლიმატური პირობები _ ხელსაყრელი და მოხერხებული პლაჟები, უზრუნველყოფს აქ 

ზღვისპირა კურორტების სიუხვეს. 

ტურისტულ-რეკრეაციული კომპლექსების ჩამოყალიბებასა და ფუნქციონირების ერთ-

ერთი ძირითადი ფაქტორია მდინარეები და ტბები. ისინი ამშვენებენ ლანდშაფტს, ქმნიან 

ხელსაყრელ და საამო მიკროკლიმატს, რაც კარგ პირობებს უქმნის რეკრეანტს საწყლო 

სპორტით დაკავდეს. 

რეკრეაციული კომპლექსების განვითარებაში არანაკლები მნიშვნელობა აქვს 

ბიორესურსებს და კერძოდ, ტყეს. ტყე ქმნის ერთგვარ ,,დამამშვიდებელ~ გარემოს, რაც 

ესეოდენ აუცილებელია დამსვენებლებისათვის. ტყეს აქვს გამაჯანსაღებელი მნიშვნელობა. 

საზაფხულო დამსვენებლებისათვის უფრო კარგია ფართოფოთლოვანი და შერეული ტყის 

ზონა, კარგად განვითარებული ქვეტყითა და ბალახოვანი საფარით. განსაკუთრებით 

ხელსაყრელია ვრცელი ტყის მასივები, რომლებიც ქმნიან მიკროკლიმატს სუფთა 

,,არომატული‖  ჰაერით და უქარო ამინდებით, ხოლო წიწვნარები, რომელიც ძალზე 

დაბურულია და ცუდად ნიავდება, ნაკლებად ხელსაყრელია დასვენებისათვის. 

ტყეები და საერთოდ მწვანე ნარგავები წარმოადგენს ბუნებრივი გარემოს ,,სანიტრებს~. 

მათი მეშვეობით იწმინდება ატმოსფერული ჰაერი კვამლის, მტვრის, ჭვარტლის და სხვა 

მავნე მინარევებისგან. გამოანგარიშებულია, რომ ერთი ძირი მოზრდილი ხე დღე-ღამის 

განმავლობაში შთანთქავს 1კგ-მდე მტვერს, ხმაურის 10-15%-ს და ავტოტრანსპორტის მიერ 

გამონაბოლქვი გაზის 60%-ს, გარდა ამისა, ის არის საარსებო გარემოს ჟანგბადით 

უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. ჟანგბადს კი დიდი რაოდენობით გამოყოფს 
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ფიჭვი, ნაძვი, მუხა, არყი და სხვ. ტყის ფორმაციის მრავალი წარმომადგენელი გამოყოფს ე.წ. 

ფიტოციდებს, რომლებიც სპობენ ავადმყოფობის გამომწვევ მიკრობებს. ცნობილია, რომ 

ფიჭვის ტყე, ოზონის უხვად გამოყოფით, ხელს უწყობს ორგანიზმის გაჯანსაღებას.  

ეკოლოგიურ ტურში გარეული ცხოველის ნახვა ტურისტისთვის დიდ ემოციურ 

განცდასთანაა დაკავშირებული. ამდენად გარეულ ცხოველთა სამყარო ეკოლოგიური 

ტურიზმისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. ფაუნის სიუხვე და მათი გავრცელების 

თავისებურება მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ქვეყანაში ნადირობისა და ტურიზმის 

განვითარებას და აისახება ტურისტულ-რეკრეაციული კომპლექსების (ტრკ) 

სპეციალიზაციისა და ტიპიზაციაში. 

აღსანიშნავია, რომ სარეკრეაციო ობიექტთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი 

უჭირავს დაცულ ტერიტორიებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს მთიან 

ზონაშია შექმნილი, თუმცა საკმაოდ მაღალი სარეკრეაციო შეფასება აქვს შავიზღვისპირა 

დაცულ ტერიტორიებსაც.  

ამჟამად ჩვენში 14 სახელმწიფო ნაკრძალია, რომელთა საერთო ფართობი 168,8- ჰა-ს 

აღემატება, რაც ქვეყნის ფართობის 2,4%-ია. უდაოა, რომ თავის დროზე სანაკრძალო სისტემამ 

სათანადო როლი შეასრულა უნიკალური და პირველყოფილი ლანდშაფტების შენარჩუნების 

საქმეში, თანდათანობით გამოიკვეთა დაცული ტერიტორიების ახალი, უფრო ეფექტური და, 

რაც მთავარია, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან მჭიდროდ 

დაკავშირებული სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობა. 

სწორედ, ამ მიზნით, 1995 წელს, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) 

მონაწილეობით საქართველოში შეიქმნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ბორჯომ-

ხარაგაულის ეროვნული პარკი, მოგვიანებით კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც ჩვენი 

საკვლევი რეგიონის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს და  სადაც ლანდშაფტურ-

რეკრეაციული ზონირება შესაძლებელია წარმოვიდგინოთ შემდეგი სახით: 

I. ბირთული ზონა, მხოლოდ სამეცნიერო და და სასწავლო_შემეცნებითი მიზნებისთვის 

(რეკრეანტებისთვის არახელმისაწვდომი). 

II. ზონა _ ლანდშაფტები რეკრეაციისთვის გამოსადეგი ოპტიმალური პირობებით; 

III. ზონა _ ლანდშაფტები საინტერესო სანახაობითი (პეიზაჟური) მრავალფეროვნებით, 

ხელსაყრელი მასობრივი დასვენებისა და ტურიზმის ორგანიზაციისათვის; 
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IV. ზონა _ ლანდშაფტები რეკრეაციისთვის დაბალი ოპტიმალური პირობებით. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველო, და კერძოდ საკვლევი რეგიონის ბუნებრივი 

რესურსების მრავალფეროვნება და ბუნებრივი პირობების ხელსაყრელი შეთანაწყობა, 

მნიშვნელოვანი წინაპირობაა იმისათვის, რომ განვითარდეს რეკრეაციული მეურნეობის 

სხვადასხვა ფორმა და სახე. ამასთან ერთად ყურადღება უნდა მიექცეს გარემოს დაცვის 

პრობლემებს. 

 

M                      mwvane tba zemo aWaraSi 
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თავი III. კოლხეთის ლანდშაფტების საკურორტო-რეკრეაციული 

პოტენციალის შეფასება და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური საკითხები 

 

ამა თუ იმ რეგიონის ბუნებრივი რესურსი და მასთან დაკავშირებული ბუნებრივ-

სარესურსო პოტენციალი საზოგადოების სულიერი და მატერიალური მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია. ამიტომაც მათ რაციონალურ 

გამოყენებას და დაცვა-აღდგენას სასიცოცხლი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით 

საქართველოში. 

3.1. ბუნებრივ-სარესურსო პოტენციალი. მას განსაზღვრავს მოცემული ტერიტორიის 

ბუნების მრავალფეროვნება. ცხადია, ბუნებათსარგებლობის პროცესში ბუნების სარესურსო 

პოტენციალი, მისი შემადგენელი ცალკეული ელემენტების მიხედვით, თანდათან მცირდება, 

მაგრამ მის ზოგიერთ ნაწილში სხვადასხვა მიზეზების ზეგავლენით, ის შეიძლეება 

გაიზარდოს კიდეც. ასე მაგალითად, მიწების კომპლექსური მელიორაციით, ეროზიასთან 

ბრძოლით, ჩამონადენის დარეგულირებით, ხელოვნური ტყის ნარგავების, აღკვეთილების 

და ეროვნული პარკების ქსელის გაფართოების საფუძველზე და სხვ. 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთი ბუნებრივი პირობებით ერთ-ერთი გამორჩეული 

რეგიონი და სარესურსო პოტენციალით საკმაოდ ორიგინალურია. ამ მხრივ, მის ანალოგად 

შეიძლება ჩაითვალოს პოს დაბლობი ჩრდილოეთ იტალიაში. მისთვის დამახასიათებელი 

სწორი, ზღვისკენ სუსტად დახრილი ზედაპირი, რასაც პირველ რიგში განსაზღვრავს 

გეოლოგიური აგებულება და ლითოლოგია. 

ამჟამად, კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზოლის ზოგიერთ მონაკვეთზე, კერძოდ კი, ქ. 

ფოთის მიდამოებში, გაძლიერდა ზღვის აბრაზია, განსაკუთრებით კი მდ. რიონის 

შესართავის გადანაცვლების შემდეგ. ახალ შესართავში წარმოიქმნა დელტა, ძველი 

დელტური ნაწილი კი განიცდიდა ძლიერ ჩამორეცხვას, ამან წარმოშვა სერიოზული 

პრობლემა, რაც გამოიხატა მდ. ენგურის და რიონის მყარი ნატანის შემცირებაში, 

ჰიდროელექტროსადგურებისა და წყალსაცავების შექმნის შედეგად. 

საკვლევ რეგიონში ბუნებრივ-სარესურსო პოტენციალის გამოყენების ერთ-ერთ მთავარ 

ხელშემშლელ მიზეზს წარმოადგენს დაჭაობება, რომლის წარმოქმნის მთავარი ფაქტორებია, 

ტოპოგრაფიული ზედაპირის მცირე სიმაღლე, მისი იდეალურად სწორი ხასიათი და 

ატმოსფერული ნალექების სიუხვე. ყოველივე ამის შედეგად, კოლხეთის დაბლობზე 
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ყოველწლიურად გროვდება დაახლ. 2,7 მლრდ მ3 წყლის მასა. გარდა ამისა, დაჭაობებას 

აძლიერებს აქ რიგი სხვა ფაქტორები, კერძოდ, ხშირი კოლხური ტიპის მცენარეული საფარი, 

ზღვის ნაპირის გასწვრივ არსებული დიუნური ზვინულები, რომელიც საგრძნობლად 

აფერხებს ზედაპირული წყლების ,,ევაკუაციას― ზღვაში, ასევე, გრუნტის 

წვრილმარცვლოვნება და სხვა. 

მდინარეთა ნაპირებიდან გამოსვლის საწინააღდეგოდ და აბრაზიული პროცესების 

ინტენსივობის შემცირების მიზნით, არაერთი პროექტი შეიქმნა და განხორციელდა: 

ნაპირების გასწვრივ აგებულ იქნა ხელოვნური დამბები, ჭაობების დამშრობი ქსელი, მაგრამ 

არასწორი ექსპლოატაციის შედეგად, ბევრგან კვლავ აღინიშნა ხელოვნური დაჭაობება 

მიუხედავად კოლხეთის დაბლობის მოჩვენებითი ერთფეროვნებისა, აქ აღრიცხულია 

მინერალური რესურსების ათობით სახეობა. მათ შორის აღსანიშნავია სათბობ-

ენერგეტიკული რესურსი, რომელიც მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში იქნა აღმოჩენილი აღმ. 

ჭალადიდის, შრომისუბნის და წყალწმინდის საბადოები, მათ შორის სამრეწველო 

მნიშვნელობისაა პირველი. რაც შეეხება ტორფს, მისი ძირითადი ბუდობები თავმოყრილია 

ქ.ფოთის მიდამოებში       (მალთაყვა, ნაბადა, ფიჩორა), ტორფის მარაგი 450 მლნ მ3 აღემატება. 

მნიშვნელოვან მარაგს ფლობს ჭურიისა და იმნათის (83 მლნ მ3) ასევე ანაკლიის (28 მლნ მ3) 

მაღალხარისხოვანი ტორფის საბადოები. გარდა ამისა, აქ მრავლადაა გავრცელებული 

მერგელები, ცარცი, აგურ-კრამიტის, თიხის საბადოები. კერძოდ, მერგელები დიდი 

რაოდენობით მოიპოვება ზუგდიდისა და სენაკის რაიონების დაბალ ზონაში; ეკის მთის 

მიდამოებში _ კირქვის საბადო, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. 

სფაგნუმიანი ტორფის გარკვეული მარაგია ქ.ზუგდიდის სამხრეთით, ასევე ფიჩორასა და 

ანკლიაში. აღსანიშნავია, რომ გარდა სათბობი რესურსებისა ის აქ გამოყენებულია, როგორც 

ორგანული სასუქი ( 1 ჰა-ზე 20ტ/წწ-ში) საბადოთა ზედაპირი კი ადგილობრივი 

მცხოვრებლების მიერ გამოყენებულია საძოვრებად. 

ლითონური წიარისეულიდან საკმაოდ კარგი პერსპექტივით გამოირჩევა მაგნეტიტური 

ქვიშები ზღვისპირა ზოლში (სუფსიდან ფოთამდე); მაგნეტიტის მაღალი შემცველობით 

გამოირჩევა ასევე პალიასტომის ტბის მიდამოები( 2,2% 3 მ-მდე სიღრმეზე), რიონის 

ტოტებშორისი ტერიტორია (1,5%) და ურეკის მიდამოები (ვრცელდება 3 კმ-ზე სამხრეთით. 

ქ.ფოთამდე), რომელიც შეიცავს 7%-მდე რკინას, ხოლო ელექტრომაგნიტურ სეპარატორზე 

მათი გამდიდრების შემდეგ, რკინის შემცველობა 43-47%-მდე იზრდება. ამ ნედლეულის 

ბაზაზე ფუნქციონირებს საკმაოდ დიდი პერსპექტივის მქონე კურორტი ურეკი. 
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სოფ. ნატანებიდან ჩრდილოეთით, 2,5კმ-ზე განლაგებულია ნატანების ასფალტის 

საბადოები, რომელიც აქ სამი უბნითაა წარმოდგენილი: მარუჯა, იაკობი და საკუპრე. 

ბითუმიანი ფენები (7%-იანი საბადო) ნარუჯას უბანზე წარმატებით მუშავდებოდა ქარხანა 

,,ნატანების ბითუმში~, რომელიც წლიურად უშვებდა 1026 ტ ბითუმს. ამჟამად ქარხანა არ 

ფუნქციონირებს. ბითუმის საბადოებია, ეგრეთვე სოფ. სუფსის, ომფარეთის და სამთხის 

მიდამოებში (ცხრ# 5), თუმცა მათ ჯერ-ჯერობით სამრეწველო მნიშვნელობა არა აქვთ. 

 

ცხრ. #5 

იმნათის საბადოს ტორფის მარაგი და ხარისხი 

(საქ. გეოლოოგიის სახ. Dდეპერტამენტი, 2000) 

 

@# 
torfis 

maragi 

samrewvelo 

sazRvris 

farTobi ha-

Si 

fenis 

saSualo 

siRrme m-Si 

torfis 

sanedleulo 

maragi aT.m3 

torfis nafenebis 

xarisxis gasaSualebeli 

maCveneblebi 

ganlagebis 

xarisxi 

zoluroba 

1. 
saerTo 

gamokvleuli 

maragi 

3831,1 7,18 275073 30 23,3 

 2. sasargeblo 

maragi 
3409,8 6,85 233573 30 16,8 

 3. zeda nawiis 

maragi 
72,4 10,9 7891 22 6,9 

 4. Sereuli tipi 1097,1 8,98 98421 24 11,5 

 5. gardamavali 

tipi 
118,6 8,77 10401 24 8,0 

 6. dabali 2112,7 5,4 116843 30 19,6 

 

არამადნეული მინერალური რესურსებიდან აღსანიშნავია ბენთონითური თიხის 

საბადო ოზურგეთის რაიონის სოფ. ასკანაში უბნებით: ციხისუბანი, მთისპირი, 

ვანისქედი და სხვ. აქ წარმოდგენილია თიხის ორი სახეობა _ ასკანგელი და ასკანთიხა, 

რომელთა მარაგი შესაბამისად, 60505 და 30863 ათ. მ3-ია. ბენთონითური თიხა, 

წარმოადგენს ერთ-ერთ უნიკალურ და მრავალპროფილიან ნედლეულს, რომელიც 
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გამოიყენება, როგორც გამწმენდი საშუალება ღვინის ტექნოლოგიაში, მეტალურგიულ და 

ქიმიურ მრეწველობაში. უხვადაა საკვლევ რეგიონში სამშენებლო მასალების მარაგი, მათ 

შორის აგურ-კრამიტის, კირის, ტეშენიტების, ინერტული მასალების და სხვ (ცხრ. # 6). 

ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ბლომადაა მდინარეთა ქვემო წელის მიდამოებში და 

ზღვიპირა დიუნებსა და პლაჟებზე. 

ცხრ. #6 

კოლხეთის აგურ-კრამიტის თიხის მარაგი 

                                                                                   (ი.ბონდირევი, ი.მიქაძე და სხვ. 1995) 

# administraciuli 

raioni 

saerTo maragi mocemul 

teritoriaze, aT.m3 
kategoria 

1. senakis 650 + C1 

2. xobis 2413 + + C1 

3. ozurgeTis 288 + + C1 

4. lanCxuTis  475 + C1 

5. abaSis 4411 + + C1 

6. samtrediis  602 + C1 

7. wyaltubos 382 + C1 

 

ასევე უხვადაა საკვლევ რეგიონში ჰიდრომინერალური რესურსები. ამ მხრივ მას ერთ-

ერთი თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს რესპუბლიკაში.ასევე აღნიშვნის ღირსია მენჯის, ცაიშის 

და ნაქალაქევის თერმული წყლები. 

ჰიდრომინერალური რესურსები მაღალეფექტური საკურორტო-სამკურნალო 

მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია. მრავალრიცხოვანი წყლის 

ნაკადი,  რომელიც ასე უხვად გაედინება კოლხეთის ტერიტორიაზე, წარმოადგენს არა მარტო 

აგენტს მუდმივად მოქმედი ეროზიულ-აკუმულაციური პროცესებისა, არამედ ისინი 

ასრულებენ უფრო მნიშვნელოვან როლს სხვადასხვა სივრცით ობიექტებს შორის. ასე, რომ 

ისინი წარმოადგენენ თავისებურ არტერიას ბუნების ამ უზარმაზარ ორგანიზმში, არამარტო 

მის ზედაპირზე, არამედ მიწისქვეშაც. 

კოლხეთის ზღვისპირეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰიდრორესურსია პალიასტომის 

ტბა, რომელიც შავ ზღასთან დაკავშირებულია მდ.კაპარჭინათი. ტბის წყლებმა ორ ადგილას 
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გაარღვია ნაპირი და მდინარისკენ უფრო მოკლე გზა იპოვა, ხოლო 1933 წელს ტბის წყალმა 

გაარღვია ქვიშის ზვინული, რომელიც კაპარჭინას ზღვისაგან გამოჰყოფდა და ტბა უშუალოდ 

შეუერთდა ზღვას, რის შედეგადაც შეიცვალა ტბის წყლის მარილიანობა და ის საგრძნობლად 

გაიზარდა. 

პალიასტომის ტბას აქვს საკმაოდ დიდი სარეწაო მნიშვნელობა, ვინაიდან მასში 

ცხოვრობს ორმოცამდე სახეობის თევზი, მათგან აღსანიშნავია ფარგა, კობრი და კაპარჭინა. 

აღსანიშნავია რომ თევზის რაოდენობა უკანასკნელ ათწლეულში საგრძნობლად შემცირდა. 

ტბის პროდუქტიულობის შემცირება, სხვა ფაქტორებთან ერთად, შესაძლებელია 

მარილიანობის მომატების შედეგად, აქვაპლანქტონის საკვები ბაზის ძლიერ  გაღარიბებით 

იყოს გამოწვეული. 

პალიასტომის ტბის სარეწაო მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ აუცილებელია 

დაისვას საკითხი ტბის წყლის ხელოვნურად გამტკნარებისა და მისი პროდუქტიულობის 

აღდგენისა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ცხრ.№ 7 

მტკნარი მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსების  

განაწილება  კოლხეთის შავიზღვისპირეთში 

                                                                                                          (ი.ბუაჩიძე, დ.ჩიხლაძე, 1990) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

mxare raioni 
mdinaris wyal- 

Semkrebi auzi 

bunebrivi  

resursebi  

mln3dRR 

prognozuli 

saeqsploatacio 

resursi 

mln3dRR 

moTxovnileba 

sasmel-

sameurneo 

wyalze 

mln3dRR 

deficit(-) 

Warbi 

resursebi 

mln3m3(+) 

samegre 

lo 

zugdidis 
md.enguris 

marcx.sanapiro 
1.123 0.561 0.09477 +0.464523 

abaSis 
md.civi 

md.texura 

0.127 

0.211 
   

 sul  0.338 0.169 0.018032 +0.150968 

guria 

Coxatauri 
md.gubazeuli 

md.sufsa 

0.367 

0.378 

0.136 

0.372 

0.111284 

0.013040 

+0.024716 

+0.35896 

ozurgeTi 

md.natanebi 

md.baxviswyali 

md.sufsa 

0.474 

0.205 

0.046 

   

imereTi 

samtrediis 

md.cxeniswyali 

marcx.sanapiro 

md.rioni 

0.156 

0.117 
   

xonis 

md.cxeniswyali 

marcxenapireTi 

md.cxeniswyali 

marjvenapireTi 

0.405 

0.411 
0.408 0.033429 +0.374571 

vanis 

md.xaniswyisa 

da sufsas 

Soris 

0.893 0.362 0.070645 +0.291345 

 

კოლხეთის დაბლობის მიწისქვეშა წყლებიდან შეიძლება გამოიყოს სამი ჯგუფი: 

მტკნარი, თერმული და მინერალური. წყალშემცველი კომპლექსის კვების ძირითადი 

ოლქი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის მეოთხეულ ნაფენებში, ჩრდილო და ჩრდილო-

დასავლეთ პერიფერიაზე, ხოლო განვითარების და დატვირთვისა-მის ცენტრალურ 

ნაწილში, სადაც იტვირთება მიწისქვეშა წყლის 90%. საექსპლოატაციო მარაგი 4.7 მლნ 

მ3დღ/ღ შეადგენს, ხოლო მტკნარი წყლების, ბუნებრივ მარაგთან ერთად, თითქმის 

ორმაგდება. Aასე მაგალითად, მხოლოდ რიონის მარცხენაპირეთში, ალუვიურ ნაფენებში, 
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ქ. სამტრედიის მიდამოებში მტკნარი წყლის მარაგი 1300ლ/წმ შეადგენს, ანუ 122,3 მლნ 

მ3დღ/ღ. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ ზედა ცარცული წყებების გარდა, ეს წყალი 

ნაკლებად გამოსადეგია იმდენად, რამდენადაც მათი მინერალიზაცია 20%0-ს აღწევს. აქვე 

უნდა შევნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი აქტუალურია ამ წყლების დაცვის პრობლემა. 

ამისთვის უნდა შეიქმნას სპეციალური უწყვეტი, რეგულარული დაკვირვების ქსელი, ე.წ. 

მიწისქვეშა წყლებზე მეცნიერულად დასაბუთებული მონიტორინგის ორგანიზაცია. 

ამგვარად, კოლხეთის ზედაპირის მიწისქვეშა წყლების მარაგის სრული გამოვლენა 

სავსებით დააკმაყოფილებს არა მარტო პერსპექტიულ მოთხოვნილებას სასმელ და 

სამეურნეო წყალზე, არამედ მოხსნის სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და საძოვრების 

გაწყლიანების პრობლემასაც. 

აღსანიშნავია, რომ კოლხეთის ზღვისპირა ზონაში მინერალური და თერმული 

წყლების სიუხვე მნიშვნელოვანი წინაპირობაა აქ სამკურნალო დაწესებულებების 

(კლიმატური და ბალნეოკლიმატური) ფართო ქსელის შექმნისა. სამკურნალო მიზნით, 

შესაძლებელია ბუნებრივი თერმული წყლებით მომარაგება სანატორიუმების, 

დასასვენებელი სახლების და სხვ. ყველაფერი ეს, მკვეთრად გააუმჯობესებს 

სანატორიუმებისა და სარეკრეაციო ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარულ 

მდგომარეობას და გადაჭრის მთელ რიგ აქტუალურ საკითხებს. აქვე უნდა აღვიშნოთ, 

რომ გეოთერმული წყლები არამარტო იაფი ბუნებრივი ენერგორესურსია, არამედ, 

ამავდროულად, ის ითვლება ძალიან სუფთა (ჰიგიენურ) ენერგიის წყაროდ. 

საკვლევი რეგიონის ჰიდრორესურსული შეფასებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია 

მტკნარი წყლის პრობლემა. ამ უკანასკნელის ძირითად წყაროს და საიმედო რეზერვს 

წარმოადგენენ სხვადასხვა ლანდშაფტურ ზონაში გაფანტული მიწისქვეშა წყლები. 

დადგენილია, რომ მოსახლეობის საშ.სიმჭიდროვე აქ 270 კაცი/მ2-ია, ხოლო 

წყალმოთხოვნილება თითოეულ ადამიანზე 0,01ლ/წმ-ს შეადგენს. აქედან გამომდინარე, 

წყალმოთხოვნილების საშუალო მოდული 3,1 ლ/წმ-კმ2-ის ტოლია, ჯამური 

წყალმოთხოვნილება კი 22133 ლ/წმ-ზე მეტია. უშუალოდ ზღვისპირეთის საკურორტო 

ზონაში წყალმოთხოვნილების საშუალო მოდული 15,7 ლ/წმ-კმ2-ია. ზემოაღნიშნულის 

საილუსტრაციოდ წარმოდგენილია საკვლევი რეგიონის თერმული მინერალური 

რესურსების ნუსხა. Pპირველ რიგში აღსანიშნავია რეგიონის უკიდურეს აღმოსავლეთ 

ნაწილში, მსოფლიოში სახელგანთქმული წყალტუბოს თერმული მინერალური წყლების 

ჯგუფი, რომელიც აზოტიან-სულფატურ-ჰიდროკარბონატურ-ქლორ-კალციუმ-

ნატრიუმიანია და მაგნიუმის ქიმიური შედგენილობით ხასიათდება, 0,8% 
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მინერალიზაციით, დებიტი 20 მლნ ლ/დღ/ღ.amaRlebis sabado-sustad Termaluri 

(410c) naxSirmJava qlorian-natriumiani SemadgenlobiT, mineralizacia 9,4-10,3 b/l, 

debiti 350-400 aT.l/dR/R. 

კინდღის- ჰიდროთერმული (1030c), ქლორ-ნატრიუმ-კალიუმიანი წყლებით, 

მინერალიზაცია _ 1.7 g/ლ, დებიტი _ 2 მლნ ლ/დღ/ღ-ზე მეტი. 

მენჯი- წყლის ტემპერატურა 240c, სულფიდურ-ნატრიუმიანი წყლით, 

გოგირდწყალბადის შემცველობა 75 მგ/ლმ-მდე, მინერალიზაცია _11,8 გ/ლ, დებიტი-250-

500 ათ.ლ/დღ/ღ. ხასიათდება სამკურნალო თვისებებით. 

ნასაკირალის _ ქლორ-ნატრიუმიანი შემადგენლობის წყლებით, მინერალიზაცია _ 

3.8-7.8 გ/ლ, დებიტი – 500 ათ.ლ/დღ/ღ. სამტრედიის _ თერმული წყლები (60-670c),○ 

სულფატურ ქლორ-ნატრიუმიან-კალციუმიანი წყლებით, მინერალიზაცია 2,5-3,0 გ/ლ. 

სიმონეთის _ მცირე თერმალური ( 38-390c), სულფიდურ-სულფატურ-ჰიდრო-

კარბონატულ-ნატრიუმიანი წყლებით, დებიტი _ 100 ათ.ლ/დღ/ღ. აქვს სამკურნალო 

მნიშვნელობა. 

სულორის _ მცირედ თერმალური (35-370c), სულფატურ-სულფიტურ-

ჰიდროკარბონატულ-ნატრიუმიანი ქიმიური შემცველობის წყლებით, მინერალიზაცია 0,3-

0,4 ბ/ლ. 

ცაიშის – მინერალური წყლების საბადო ორ ჯგუფად იყოფა: მცირედ 

თერმალური(260c) და ჰიდროთერმული (820c); პირველი მათგანი სულფიდურ-

ქლორნატრიუმიანი წყლებით ხასიათდება, დებიტი 20-30 ათ.ლ/დღღ; მეორე აზოტოვან-

ქლორ-სულფატური, ნატრიუმ-კალციუმიანი წყლებით, მინერალიზაცია 1,6-2 ბ/ლ, 

დებიტი 2 მლნ ლ/დღღ. გამოიყენება სამკურნალოდ. 

კვლევების შედეგად გამოანგარიშებულია კოლხეთის დაბლობის თერმული 

წყლების პროგნოზული რესურსი, რომელიც აქ შეადგენს 152,3 ათ მ3/დღ/ღ, საშუალოდ 

70-1000c ტემპერატურით. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქ არ იგულისხმება ანაკლია-

ფოთის ზონა, ძლიერი დაჭაობების გამო.  

კოლხეთის ზღვისპირეთში მინერალური და თერმული წყლების პროგნოზული 

შეფასებით და მათი გავრცელების ჰიდროქიმიური ზონალობის გათვალისწინებით, 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ შესაძლებელია თითქმის უწყვეტ ზოლად, როგორც ზღვის 
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სანაპიროს გასწვრივ ისე მის მიმდებარე რაიონებში ბალნეო-კლიმატური კურორტების 

ფუნქციონირება, წლის ნებისმიერ პერიოდში. 

ამგვარად, საკვლევი რეგიონის მინერალური რესურსები საკმაოდ მრავალფეროვანია 

და ზოგ მათგანს პრაქტიკული გამოყენებაც აქვს, მაგრამ მხოლოდ ისინი ნაკლებად 

განსაზღვრავენ ამ რეგიონის სამეურნეო და ტურისტულ-რეკრეაციულ პოტენციალს. ამ 

მხრივ უნდა აღინიშნოს რეგიონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები, რომელიც 

ხელსაყრელია ციტრუსოვნების, ჩაის, სუბტროპიკული მეხილეობის (ლეღვი, ხურმა, 

ფეიხოა და სხვ.), სუბტროპიკული მებოსტნეობა (ზამთრის სავეგეტაციო პერიოდის 

ინტენსიური გამოყენებით, მეაბრეშუმეობის და რაც მთავარია, ტურისტულ-

რეკრეაციული მეურნეობის განვითარებისათვის. კოლხეთის დაბლობზე თბილი 

პერიოდის (100-ზე მეტი მაღალი საშუალო დღე-ღამური ტემპერატურებით) 

ხანგრძლივობა (ცხრ.# 8) საკმაოდ დიდია და შეადგენს 200-250 დღეს. 

 

ცხრ. #8 

100-ზე მეტი საშუალო დღე-ღამურ ტემპერატურიანიპერიოდის ხანგრძლივობა 

(დღეებში). სხვადასხვა უზრუნველყოფა (%)-ში  

(გ. გაგუა, 1998) 
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საკვლევი რეგიონის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის განმსაზღვრელი ერთ-

ერთი ძირითადი აგრო-კლიმატური რესურსია მზის ნათების ხანგრძლივობა, რომელშიც 
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შავიზღვისპირეთის რეგიონებიდან ყველაზე მეტი სამეგრელოს რაიონებშია, ნაკლებია ის 

გურიისა და აჭარის სანაპიროებზე. ასე მაგალითად, ანაკლიაში მზის ნათების საათების 

რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 2223, ფოთში _ 2183-ია. 

ნალექების ტერიტორიული განაწილება კოლხეთის ოლქში მკვეთრად გამოხატულ 

კანონზომიერებას არ ემორჩილება, თუმცა შეიმჩნევა მათი შემცირება ზღვიდან შიდა 

რაიონებისაკენ. 

ინტერესმოკლებული არ იქნება რეგიონის ტემპერატურულ-დანესტიანების რეჟიმის 

გარკვევა. 25-30 წლიანი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე (სვანიძე გ. პაპინაშვილი ლ. 

და სხვ. 1983).დადგენილ იქნა, რომ შეფარდებითი სინოტივის სიმეტრიის კოეფიციენტი 

უარყოფითია, შეფარდებითი სიმეტრიის მაღალი მაჩვენებლის გამო. ზემთქმულიდან 

გამომდინარე, ასიმეტრიის მაღალი უარყოფითი კოეფიციენტით გამორჩეულია 

ზღვისპირა ზოლი, კერძოდ, გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდი, როცა შეფარდებითი 

სინოტივე მაქსიმუმს აღწევს. ქუთაისის მიდამოებში მცირე სიდიდის დადებითი 

ასიმეტრია აღნიშნულია ნოემბერ-დეკემბერში, რაც აიხსნება ამ ტერიტორიაზე ფიონური 

ქარების სიხშირით. 

საინტერესოა კლიმატური და რადიაციული მაჩვენებლების 

ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი, რომელიც ნებისმიერი რეგიონის და ამ 

შემთხვევაში, კოლხეთის ზღვისპირეთის ტურისტულ-რეკრეაციული და სასოფლო-

სამეურნეო ათვისების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. 

ჰაერის სინოტივისა და ტერიტორიის დაშრობითი ღონისძიებების 

ურთიერთდამოკიდებულების საკითხები საკმაოდ სადისკუსიოა. ერთი რამ კი უდაოა, 

რომ კოლხეთის შავიზღვისპირეთში საკმაოდ მჭიდრო პირდაპირი ურთიერთკავშირია 

ჰაერის ტემპერატურასა და ჰაერის სინოტივეს შორის და ეს მახასიათებელი აქ შეადგენს 

0,6 _ 0,8-ს. წლის განმავლობში (ზამთრიდან ზაფხულამდე) ჰაერის საშუალო წლიურ 

ტემპერატურასა და სინოტივეს შორის ურთიერთდამოკიდებულება პრაქტიკულად 

უცვლელია. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სინოტივის სივრცე-დროითი მერყეობა 

კოლხეთში უმნიშვნელოა. წლის მნიშვნელოვან ნაწილში ის ნორმის ფარგლებშია 

(უმეტესად შიდა რაიონებში). წყლის ორთქლის პარციალური წნევის ცვალებადობა 

ზღვისპირა ზოლის ატმოსფეროს ნაწილში (თბილ პერიოდში) შეიმჩნევა 70-75 წლიანი 

პერიოდულობით. 

Aამგვარად, კოლხეთის დაბლობში დაშრობითი ღონისძიებების გატარებამ 

არსებითი გავლენა ვერ მოახდინა ჰაერის სინოტივეზე. გამომდინარე აქედან, ეს 
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უკანასკნელი ძირითადად დამოკიდებულია კლიმატწარმომქმნელ ფაქტორებზე 

(რადიაცია, ატმოსფეროს ცირკულაცია, ქვეფენილი ზედაპირი და სხვ.) 

მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ერთი რამ უდავოა, რომ ჭაობების 

ათვისების შემდეგ, ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილბა ძირითადად ხდება ჯამური 

აორთქლების ცვლილების ხარჯზე. გამოანგარიშებულია, რომ წლიური ჩამონადენების 

ზრდა, ჭაობების დაშრობაზე კოლხეთში შეადგენს დაახლოებით 5%-ს, ხოლო 

სავეგეტაციო პერიოდში 10%-ს. რაც შეეხება ცივ პერიოდს, ამ დროს ჩამონადენი 

პრაქტიკულად უცვლელია. 

დაშრობითი ღონისძიებების გატარების შემდეგ, ხდება მცირედი ცვლილება 

ჯამური აორთქლების ხარჯზე. ამ მაჩვენებელს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს 

კოლხეთის ძირითადი კულტურებს განვითარების ფაზების მსვლელობაში. 

აორთქლების განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორებია: ნიადაგის ტენტევადობა, 

მცენარეთა ბიოლოგიური თვისებები და მეტეოროლოგიური პირობები, ამიტომაც ამ 

დროს გამოიყენება შემდეგი დამოკიდებულება: 

𝐸=β𝐸0Ψ(W) 

სადაც, β _ მცენარეთა განვითარების ჯამურ აორთქლებასთან დამოკიდებულების 

განმსაზღვრელი პარამეტრია, 𝐸0_ აორთქლებადობა, ანუ მეტეოროლოგიური 

ელემენტებისა და და ჯამური აორთქლების დამოკიდებულების კომპლესური 

მაჩვენებელი, ხოლო Ψ(W) _ ნიადაგის სინოტივის  ზოგი ფუნქცია. Mმოცემული 

დამოკიდებულების მიხედვით, დადგენილ იქნა, რომ კოლხეთში ყურძნის სავეგეტაციო 

პერიოდში ნიადაგის ტენტევადობის ქვედა საზღვარი 60-80% შორის მერყეობს, 

ციტრუსებისათვის 65-90%-ია, ჩაისათვის _ 75-95%, ხოლო სიმინდისათვის 60-85%-ის 

ფარგლებშია. 

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონის ნიადაგური პირობებისა 

და რესურსების შეფასებას, რომელიც აქ საკმაოდ მრავალფეროვანია. უკანასკნელი 

მონაცემების მიხედვით (2002), კოლხეთის დაბლობში დაჭაობებული მიწების 

ფართობი შეადგენს 2250 კმ2-ს, ანუ მთელი ტერიტორიის 25,5%-ს. საბჭოთა 

პერიოდში დაშრობილ იქნა 900კმ2-ზე მეტი ფართობი (ცხრ. # 9). 
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ცხრ. #9 

 

კოლხეთის დაბლობის დაშრობილი მიწების ფართობი ადმინისტრაციული 

რაიონების მიხედვით 

                                                              (ი. ბინდირევი,ზ. სეფერთელაძე და სხვ. 1995)  

 

# administraciuli 

raioni 

farTobi km2 

Waobi daWaobebuli 

miwebi 

daSrobili  

miwebi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

galis 

zugdidis 

xobis 

senakis 

abaSis 

lanCxuTis 

ozurgeTis 

 

170 

2,25 

245 

- 

16,0 

196 

3,3 

324 

342 

322 

176 

168 

124 

36,6 

229,6 

938 

204,2 

112,2 

133,1 

71,7 

28,7 

 

 

ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია ბიოლოგიური რესურსი. კოლხეთი ამ მხრივ უნიკალურ ბიოლოგიურ 

მუზეუმს წარმოადგენს, როგორც ბიომრავალფეროვნებით, ისე პროდუქტიული მასის 

რაოდენობით. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს უნიკალური კოლხური 

პოლიდომინანტური ტყეები. ტყის კორომების უმეტესობა მაღალ წარმადობას აღწევს. 

Aუცილებელია ამ ძირეული ტყეების აღდგენა, სტრუტურისა და პროდუქტიულობის 

გაუმჯობესება, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს ტყე-კულტურების გზით ( რგვა 

გამეჩხერებულ უბნებში და ტყისპირებში, 2X2 მ ნაკვეთზე). ასორტიმენტში ძირითადად 

იგივე სახეობები უნდა ჭარბობდეს, რაც ტრადიციულად მონაწილეობდა ბუნებრივ 

ტყეებში. კერძოდ წაბლი, წიფელი, ხურმა. არის მოსაზრება, რომ ამ მიზნით 

რეკომენდირებულია ეგზოტოპების ფართო გამოყენება (იაპონური კრიპტომერია, 

ლუზიტანიის კვიპაროსი, როდოდენდრონი, და სხვ.). 

მიუხედავად ზოგი ეგზოტოპის წრაფი ზრდისა და ადგილობრივ (კოლხურ) 

კლიმატურ-ნიადაგურ პირობებთან კარგი შეგუებისა, მათთან მიმართებაში მაინც 

სიფრთხილე გვმართებს, განსხვავებით გამწვანებაში და პლანტაციების შესაქმნელად 

მათი გამოყენებისაგან, ყოველ შემთხვევაში მანამ, ვიდრე ექსპერიმენტულად არ იქნება 
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გამოკვლეული ტყის ბუნებრივ (ადგილობრივ) ფიტოცენოზებში მათი ჩანერგვის 

თავისებურებანი. 

კოლხეთის პოლიდომინანტური ტყის ერთ-ერთი ძირითადი შემქმნელი 

პოპულაციაა მურყანი. ძირეული მურყანები დას. საქართველოში მხოლოდ კოლხეთშია, 

კერძოდ მდინარეთა სანაპირო ზოლში (ჭალაში). მურყანებში მეურნეობა დამყარებულია 

ედიფიკატორის (მურყანის) ვეგეტატიურ განახლებაზე. კოლხეთის ჭაობიან მურყანებში 

დასაშვებია პირწმინდა ჭრა, 40 წლიანი ბრუნვით (ტყეკაფვის სიგანე -1000მ-მდე). მაღალი 

წარმადობის ჭალის მურყანებში რეკომენდირებულია პირწმინდა ჭრა, 20 წლიანი 

ბრუნვით. სამწუხაროდ, ამ ტყეების მნიშვნელოვანი ნაწილი დეგრადირებულია, არადა, 

მათ აქვთ ძალიან დიდი გარემოსდაცვითი (მდინარეთა ნაპირგამაგრება) მნიშვნელობა. 

Uუახლოესი პერიოდის სამეცნიერო ნაშრომებში ტყისდაცვითი რამდენიმე 

კატეგორია გამოიყოფა, რომლის ძირითადი კრიტერიუმებია ედიფიკატორის როლი 

თანასაზოგადოებაში, უნიკალობის ხასიათი, მგრძნობელობა, ეკოლოგიური ვალენტობა, 

ესთეტიური ღირებულება და სხვ. აღნიშნული კრიტერიუმების მიხედვით, საკვლევ 

რეგიონისათვის შემუშავებულია (ე. დავითაია, 2011) მცენარეული კომპონენტის დაცვითი 

ღირებულების შეფასების სისტემა (10 ბალიანი). 

ცხრ. #10 

მცენარეული კომპონენტის დაცვითი ღირებულების შეფასების სისტემა 

(ბალებში) 

# 

# 

dacviTi 

mniSvnelobis 

Sefaseba 

maCveneblis 

mniSvneloba 

mgrZnobelobis 

Sefaseba 

ekologiuri 

valentoba 

dacviTi 

rekomendaciebi 

1 2 3 4 5 6 

1 Zalian maRali 8-10 dabali maRali absolurturi dacva 

2 maRali 6-7 damakmayofilebeli saSualo daculi 

teritoriebis 

qselis Seqmna, 

biotopebis 

mdgomareobaze 

kontroli 

3 saSualo 4-5 maRali viwro droebiT daculi 

teritoriebis 

Seqmna, 

aRkveTilebis reJimi 

4 damakmayofilebeli 2-3 Zalian  

maRali 

Zalian 

viwro 

sameurneo 

zemoqmedebis 

droebiT SezRudva 
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კოლხეთის დაბლობში სიმრავლის ინდექსი 0,45-0,6 აღწევს, ჰიდროთერმული 

მაჩვენებელი 1-6-ის ტოლია, ბიოჰიდროთერმული პოტენციალი კი 5-8 ბალის ტოლია. 

მოთხოვნილება ქიმიურ ელემენტებზე _ 600-800 კგ/ჰა წწ-ში. გარდა ამისა, ყურადსაღებია 

ის ფაქტი, რომ ბიომასის მარაგი კოლხეთში 40-დან 60 ტ/ჰა-ის ფარგლებში მერყეობს. 

სუფთა პროდუქცია, როგორც წესი, 0,5-დან 1,1 კგ/მ3_ის ფარგლებშია, ამასთან 

მცენარეულობის მიერ გამოიყენება მზის ენერგიის დაახლოებით 1,8%. 

ზემოთმოყვანილი რიცხვითი მაჩვენებლების ანალიზი მოწმობს, რომ კოლხეთის 

თანამედროვე ანთროპოგენური ლანდშაფტები უზრუნველყოფს ოპტიმალურ პირობებს 

ისეთი კულტურებისათვის როგორიცაა ჩაი და ციტრუსოვნები. მარცვლოვნებიდან _ 

სიმინდი, რომელიც აქ XVIII საუკუნიდან იქნა შემოტანილი ტექნიკური კულტურებიდან 

საუკეთესო პირობებია ტუნგოს, დაფნის, თამბაქოს, ბამბუკის და სხვ. Aასევე წარმატებით 

ხარობს ევკალიპტი, აზალეია და კაუჩუკოსნები. 

აღსანიშნავია, რომ ჭაობიანი მიწები, კულტივაციის შემდეგ, საკმაოდ კარგ პირობას 

იძლევა ბრინჯის მოსაყვანად, რომლის მოსავალმა, სათანადო ტექნოლოგიით, 

შესაძლებელია 70 ცენტრ/ჰა-ზე გადააჭარბოს. 

ბიოლოგიურ რესურსებს შორის კოლხეთის ზღვისპირეთში და ასევე, მდინარეების 

კოდორის, ენგურის, რიონის, სუფსის და პალიასტომის ტბის მიდამოებში, ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანია აქვაპლანქტონი. გასული საუკუნის 30-იან წლების ბოლოს, კოლხეთის 

დაბლობში, კერძოდ მდინარეთა ქვემო დინებებში, აკლიმატიზირებულ იქნა ნუტრია, 

რომელიც შემდგომ ისე გამრავლდა, რომ მან სარეწაო-სამრეწველო მნიშვნელობაც კი 

მიიღო. 

რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო და ტურისტულ-რეკრეაციული შეფასებისას 

აუცილებელია შევეხოთ აქ განვითარებულ სტიქიურად საშიშ ეგზოდინამიურ 

პროცესებს, რომელიც მიუხედავად დაბლობი ხასიათისა, ასე ფართოდაა გავრცელებული. 

თანამედროვე გეოდინამიური პროცესები, ის მოვლენებია, რომელთა შედეგადაც 

ადგილი აქვს არამარტო გეოლოგიური გარემოს ხასიათის ცვალებადობას, არამედ ხდება 

რელიეფის თანამედროვე ფორმებისა და ცალკეული ელემენტების ფორმირება. ამ 

პროცესების ხასიათისა და ტენდენციის შეწავლა აუცილებელი წინაპირობაა იმისა, რათა 

გავერკვეთ ბუნებრივი გარემოს შესაძლო ცვლილებებში და გამოვიანგარიშოთ 

ლანდშაფტის შესაძლო ზღვრული დატვირთვა. Gგარდა ამისა, დავსახოთ ის 

ღონისძიებები და რეკომენდაციები, რომელიც უზრუნველყოფს კოლხეთის ბუნების 

დაცვა-აღდგენასა და მისი დინამიური კომპონენტების მონიტორინგს. 
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თანამედროვე გეოდინამიური პროცესების ენერგიის განვითარების ძირითადი 

წყაროა ნეოტექტონიკის უწყვეტი მოქმედება, ამ უკანასკნელის მმართველი კი ადამიანია. 

საშიში გეოლოგიური პროცესების გამოვლინების ინტენსივობის და მათგან 

გამოწვეული ზარალის სიდიდისა და სახეობის მიხედვით, რეგიონში გამოყოფილი სამი 

ძირითადი გეომორფოლოგიური ზონის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია კოლხეთის 

შავიზღვისპირეთი. გეოდინამიური პროცესების განვითარებაში აქ ძირითადი ადგილი 

უკავია მდინარეთა ნაპირების გარეცხვას, დატბორვას და დაჭაობებას. ამასთან, 

საგრძნობი ზიანი მოაქვს მდინარეთა გვერდით ეროზიას, რის შედეგადაც ხდება 

საავტომობილო გზების, ხიდ-ბოგირების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საგრძნობი 

დაზიანება-გარეცხვა. მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა დაფიქსირებულია 166 უბანზე, 

რომელთა ჯამური სიგრძე 148,2კმ-ია. 

ჭაობები და დაჭაობებული მიწები ძირითადად შავიზღვისპირეთშია, თუმცა 

ცალკეული რეგიონების მიხედვით მეტ-ნაკლებად განსხვავებული მდგომარეობა 

ფიქსირდება. 

ტრანზიტული აკუმულაციის ზონაში ხეობების ფართო ფსკერზე მდინარეთა 

,,ხეტიალი~ იწვევს კალაპოტების ხშირ მონაცვლეობას, ნაპირების ინტენსიურ გარეცხვას 

და დეფორმირებებს, რის შედეგადაც ნადგურდება ათასობით ჰექტარი ნაყოფიერი მიწის 

სავარგულები. ასე მაგალითად, მდ. სუფსის ჭალა და ჭალისზედა I ტერასა, სოფ. 

მაიდანის მიდამოებში, მთლიანად გადარეცხილია და დაწყებულია 10-12მ სიმაღლის II 

ტერასის გადარეცხვაც. 

Aამრიგად, მდინარეების ნატანებისა და სუფსის ქვემო დინებებში კალაპოტების და 

ნაპირების დეფორმაციის პროცესმა ახლო მომავალში შესაძლებელია შესაძლებელია 

შეუქცევადი ხასიათი მიიღოს, თუ არ იქნება გატარებული სათანადო ღონისძიებები, 

უპირველეს ყოვლისა _ მდინარეთა გასწორხაზოვნება და ნაპირების გაბიონებით 

გამაგრება. 

ქვემოთ მოყვანილია იმ ძირითადი დასახლებული პუნქტებისა და სავარგულების 

ნუსხა, რომლებიც მოქცეული არიან განსაკუთრებით საშიში გეოლოგიური პროცესების 

გააქტიურების ზონაში და საჭიროებენ გადაუდებელ ღონისძიებების გატარებას. 
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ცხრ. #11 

საშიში გეოდინამიური პროცესების გააქტიურების ზონები (გურიის რეგიონი) 

                                                                   (საქ. გეოლოგიის სახ.დეპარტამენტი, 2000) 

# raioni, obieqtis 

dasaxleba 

saSiSi geologiuri 

procesebi 

saSiS zonaSi 

moqceuli obieqtebi 

operatiuli 

RonisZiebebi 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ozurgeTis r-ni 

sof.gurianTa 

sof.xvarbeTi 

sof.meria 

sof.qv.natanebi 

sof.jumaTi 

sof.koWkaTi 

sof.Sroma 

sof.zemonatanebi 

sof.nagomari 

lanCxuTis r-ni 

sof.CoCxaTi 

sof.Sromisubani 

sof.meidani 

sof.Rrmarele 

sof.acana 

sof.mamaTi 

sof.ninoSvili 

 

 

 

 

Coxatauris r-ni 

sof.erkeTi 

sof.dablacixe 

sof.buknari 

 

mewyeri 

napirebis 

gamorecxva 

 

Walis  

datborva 

 

 

 

mewyeri 

 

 

 

 

 

napirebis 

gamorecxva 

 

 

 

 

 

Walis 

datborva 

sakarmidamo 

nakveTebi, 

Sida sasoflo 

gzebi, 

citrusis 

baRebi, 

Cais 

plantaciebi 

 

 

 

 

sacxovrebeli 

saxlebi, 

sakarmidamo  

nakveTebi, 

Cais da  

subtropikebis 

plantaciebi 

sasoflo 

gzebi 

xid-bogirebi, 

eleq- 

rtogadamcemi  

xazebi 

saxnav-saTesebi 

sasoflo 

gzebi, 

xid-bogirebi, 

eleq- 

trogadamcemi 

xazebi 

saxnav-saTesebi 

1.zedapiruli 

Camonadenis 

regulireba 

2.ferdobebis 

dagegmareba, 

gatyianeba 

3.drenaJebis  

mowyoba 

4. 

mewyesawinaaRmdego 

meqanikuri 

winarobebi 

 

 

 

 

1.zedapiruli 

Camonadenebis 

  regulireba 

 

 

 

 

2.jebirebis mowyoba 

 

 

 

 

 

 

jebirebis mowyoba 
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გარდა მეწყერებისა და ნაპირგარეცხვის პროცესებისა კოლხეთის შავიზღვისპირა 

რეგიონებში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ღვარცოფები, კლდე-

ზვავები, ქვათაცვენა, თოვლ-ზვავები და ა.შ. 

3.2. საკვლევი რეგიონის ლანდშაფტების ეკოლოგიური ტიპიზაცია და საკურორტო 

რეკრეაციული ფუნქციები 

 

ნებისმიერი ტერიტორიის ბუნებათსარგებლობის დაგეგმარებისას პირველ რიგში 

აუცილებელია ლანდშაფტური ერთეულების ეკოლოგიური ტიპიზაცია, რომელიც 

მოიცავს ეკოლოგიური თავისებურების ანალიზს და სინთეზს. ამგვარად ეკოლოგიური 

ტიპიზაცია ეფუძნება აბიოტური და ბიოტური კომპონენტების ანალიზის შედეგებს. რაც 

თავის მხრივ წარმოადგენს საფუძველს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დარაიონებისათვის. 

ლანდშაფტების ეკოლოგიური ტიპიზაცია, იძლევა საშუალებას არა მხოლოდ 

ადამიანის (საზოგადოების) ბუნებაზე ზემოქმედების კლასიფიკაციისა, არამედ 

ანთროპოგენური ზემოქმედების მიმართ ლანდშაფტების საპასუხო რეაქცია ტიპიზაციისა, 

რომელიც აისახება ლანდშაფტის სტრუქტურის სტაბილიზაციასა და მდგრადობაში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად დამუშავებულია მხოლოდ ადამიანის (საზოგადოების) 

ლანდშაფტებზე ზემოქმედების ტიპიზაცია, პირიქით კი _ ძალიან სუსტად. 

ლანდშაფტის ეკოლოგიური ტიპიზაცია არის ერთ-ერთი საფუძველი მათი 

ოპტიმიზაციისა, ეს უკანასკნელი კი, თავის მხრივ, ეფუძნება ლანდშაფტის ცალკეული 

კომპონენტის შესახებ ეკოლოგიურ ინფორმაციას (მონაცემებს). უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

მონაცემების მოპოვება მთელ რიგ სიძნელეებთან იყო დაკავშირებული (უახლესი 

მონაცემების არარსებობა, დამკვირვებლების სიმცირე და არაკომპეტენურობა, ხელსაწყო-

დანადგარების ნაკლებობა და ა.შ.). ამიტომ უპირატესობა აქვს ,,კლასიკურ~ ანალიტიკურ, 

განზოგადებულ მონაცემებს, რაც გულისხმობს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების 

სტაბილიზაციის, მდგრადობისა და თვითრეგულაციის უნარის გათვალისწინებას. 

ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 

ანთროპოგენური ზემოქმედებისა ხარისხისა და ხასიათის დადგენა . ანთროპოგენური 

ზემოქმედების სახე დამოკიდებულია ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის მიზანზე. 

სასურველია განხორციელდეს ზემოქმედების რენტაბელობის შეფასება და იმ თვისებების 

ოპტიმალური გამოყენება, როცა ადგილი ექნება ამ ლანდშაფტების შენარჩუნებასა და 

განვითარებას. ძირითადი კრიტერიუმების რანგში აქ გვევლინება შეფასება ისეთი 

ზემოქმედებისას , როცა ადგილი ექნება მოცემულ გარემოში კაპიტალურ მშენებლობას, 
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წყალსატევების შექმნას, სამრეწველო და რეკრეაციული ზონების გამოყოფას, რაც 

განსაზღვრავს ლანდშაფტთა წონასწორობის მდგრადობისა და სტაბილურობის 

შენარჩუნებას. 

საკვლევ რეგიონში ბუნებათსარგებლობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის (ტრს) განვითარებაა. 

ტერიტორიული რეკრეაციული სისტემა, ბუნებრივ-ტერიტორიული სისტემისაგან 

განსხვავებით, სპეციფიური სისტემაა, რომლის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა 

ადამიანია, ამიტომაც მას საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს, მათ შორის სოციალურ-

ფსიოლოგიური და ფიზიოლოგიური ხასიათის და ეთიკური, ესთეტიკური კატეგორიის. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტრას-ში ბუნებრივი კომპლექსების მდგრადობის საკითხი 

რეკრეაციული დატვირთვის მიმართ, ჩვენი კვლევის ძირითადი ობიექტია. 

ტერიტორიული რეკრეაციული კომპლექსების განვითარების თანამედროვე 

ტენდენცია მოწმობს, საზოგადოების ცხოვრებაში რეკრეაციული მოთხოვნილების 

მრავალფეროვნების გაფართოებას. სწორედ ამიტომაც, ჩვენს წინაშე დადგა პრობლემათა 

მთელი სისტემა: 

_ შემუშავებული იქნას ტრს-ბის ტერიტორიული ორგანიზაციისა და პროგნოზების, 

პრინციპები და მეთოდები. 

_ შესწავლილ იქნას ტრს-ბის ფუნქციონირებისა და დინამიკის სპეციალური 

თვისებები _ ერთიანობა, დინამიურობა, მიმზიდველობა, მდგრადობა და საიმედობა. 

უნდა ითქვას, რომ ზემოაღნიშნული მონაცემების სიზუსტეს და საიმედობაზე დიდადაა 

დამოკიდებული საკვლევი რეგიონის ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის ეფექტურობა.  

კოლხეთის ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის რეკომენდაციების შემუშავებისას, 

გათვალისწინებულია კურორტების, დასვენების ზონების და ტურისტული ობიეტების 

სივრცითი განაწილების თავისებურებანი. კერძოდ: სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი 

დაწესებულების შესაძლო ჯამური რაოდენობა. Aაქვე მხედველობაში უნდა იქნეს 

მიღებული ბუნებრივი პირობების (რელიეფი, კლიმატი, მცენარეულობა, ნიადაგი და 

სხვ.), ანთროპოგენური დატვირთვის მიმართ მდგრადობა, ბუნების ძეგლების არსებობა 

და სხვ. გარდა ამისა, დადგენილ უნდა იქნას ტურისტული მარშრუტების სიგრძე და 

მათი ესთეტიური ხარისხი (ლანდშაფტის ხასიათი, შემეცნებითი პირობები და ა.შ.). აქვე 

უნდა გათვალისწინებული, რომ ტერიტორიის ხასიათის მიხედვით (ტყე, ვაკე, 
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დაბლობი) ზღვრული რეკრეაციული დასაშვები დატვირთვა (ფეხით ყოველდღიური 

სეირნობა 8 საათის განმავლობაში) სხვადასხვაა (ცხრ. #12). 

ასე მაგალითად, ფართოფოთლოვან ტყეებში მაჩვენებელი ტოლია 2-3კაც/ჰა, ხოლო 

ზომიერი დანესტიანების ჭალის ტყეებში და მდელოებში ის 10-20 კაც/ჰა-ის ტოლია. 

 

ცხრ. #12 

ტერიტორიის რეკრეაციული ტევადობა 

                                                                                                        (პ. ჩიმას მიხედვით) 

 

# 

teritoriis tipi 

zRvruli dasaSvebi 

rekreaciuli 

datvirTva kaci/km2 
farTobi km2 

teritoriis 

Teoriuli 

tevadoba 

mln.kaci 

1 Zalian maRali  

rekreaciuli  

tevadobis 

180-220 17500 3,5 

2 maRali 140-180 8300 1,33 

3 saSualo 100-140 9500 1,14 

4 saSualoze dabali 60-100 12900 1,03 

5 dabali 0-60 44800 1,34 

 

ზდნ-ის შიდადიფერენციაცია დამოკიდებულია ასევე ნიადაგის მექანიკურ 

შედგენილობაზე. 3-80, 8-300 და 300-ზე მეტი ნორმატიული დაქანების პირობებში, 

ნორმატიული მაჩვენებლები კლებულობს შესაბამისად, 25, 50 და 100%-ით. ეს 

მაჩვენებლები ითვალისწინებს სისტემატიურად ფართობის 25%-ით გამოყენებისაგან 

გამოთავისუფლებას, ,,რეკრეაციული დაღლილობის~ აღდგენის მიზნით,. თუ 

,,ტერიტორიის დასვენების~ რეგულირება მიზანშეწონილად მოხდება აღნიშნული 

ნორმები შესაძლებელია ამაღლდეს კიდეც. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბუნებაში 

მკაცრი ნორმების დადგენა ძალზე ძნელია, თუმცა მიახლოებითი მაჩვენებლები მაინც 

საფუძვლად დაედება კონკრეტულ პირობებში, კონკრეტულ ლანდშაფტურ დაგეგმარებას. 
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გამოყოფილ იქნა ლანდშაფტი დაბალი, საშუალო და მაღალი რეკრეაციული 

ტევადობით. 

მაღალი რეკრეაციული ტევადობის ლანდშაფტებს მიეკუთვნება ის ლანდშაფტები, 

რომელთაც ახასიათებთ სხვადასხვა სახის რეკრეაციული გამოყენების რელიეფი, 

რეკრეაციულად ფასეული საწყლო ობიექტები და შედარებით მაღალი ტყიანობის 

მაჩვენებელი. მათ მიეკუთვნებათ მდინარეთა ქვემო წელის ჭალის ლანდშაფტის ტყის 

ხეივნებით, გორაკ-ბორცვების ლანდშაფტები ხშირი ტყიანობით, ზღვისპირა ზოლი და 

სხვა. 

საშუალო რეკრეაციული ტევადობით ხასიათდება ლანდშაფტები, რომლებიც 

ფლობენ დასვენებისათვის შედარებით ხელსაყრელ ბუნებრივ თვისებებს; მაგრამ 

ადამიანის მიერ ათვისებული და საკმაოდ სახეშეცვლილია. მათ მიეკუთვნებათ 

სელიტებური ლანდშაფტების მოსაზღვრე ბუნებრივი კომპლექსები, ბუნებრივ-

მოზაიკური ელემენტებით და ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული ძეგლებით. 

დაბალი ბუნებრივ-რეკრეაციული ტევადობის ლანდშაფტებში ერთიანდება 

შედარებით ერთგვაროვანი (ერთფეროვანი) ლანდშაფტური სტრუქტურით, შედარებით 

მცირე ხარისხის ტყიანობით და სამეურნეო ათვისების მაღალი მაჩვენებლებით. ამ 

კატეგორიას მიეკუთვნება ათვისებული ჭალის ლანდშაფტები რეგულირებული წყლის 

რეჟიმით და ტორფიან-ჭაობიანი ნიადაგებით. 

რაც შეეხება დასახლებულ ტერიტორიებს, სელიტებურ ლანდშაფტებს, რეკრეაციულ 

ტევადობაზე გავლენის მიხედვით ისინი დაყოფილ იქნა ოთხ ჯგუფად: 1) რეკრეაციულ 

ტევადობაზე დადებითი ზემოქმედების რესპუბლიკური და რეგიონული მნიშვნელობის 

დასვენების ცენტრები; 2) რეკრეაციულ ტევადობაზე არამოქმედი ლანდშაფტები; 3) 

ლანდშაფტები, რომლებიც გარემოს დაბინძურების გამო, ამცირებენ რეკრეაციულ 

ტევადობას და 4) დასახლებული პუნქტები, რომლებიც ძლიერ აქვეითებენ რეკრეაციულ 

ტევადობას, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო კომუნალური წყაროებით გარემოს 

მნიშვნელოვანი დაბინძურების გამო. 

საკვლევი რაიონის პერსპეტიული განვითარება შესაძლებელია ორი 

მიმართულებით: საკურორტო-სამკურნალო (წყალტუბოს მინერალური წყლების 

შავიზღვისპირა კურორტების ბაზაზე) ტურისტული ცენტრი ქ. ქუთაისი და 

შავიზღვისპირეთი. 
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კოლხეთის შავი ზღვისპირეთში შესაძლებელია სამი საკურორტო-ტურისტული 

კომპლექსის გამოყოფა: ანაკლიის, ფოთის და ურეკის. თითოეული მათგანის მიმდებარე 

ტერიტორია და კერძოდ,Aანაკლია პერსპექტივაში შესაძლებელია საბავშვო კურორტად 

წარმოგვიდგეს, რის წინაპირობასაც აქ, მიმდებარე ტერიტორიებთან შედარებით, 

წარმოადგენს ვრცელი ქვიშიანი პლაჟი, მზის ნათების მაღალი ხანგრძლივობა (2223 

სთ/წწ) და ნალექების ოპტიმალური რაოდენობა (1500 მმ-ზე ნაკლები). 

ფოთის კომპლექსის ძირითად დანიშნულებად მიჩნეულია ტურისტული და 

საბავშვო-საკურორტო მომსახურება. კერძოდ, ამ მხრივ გამორჩეული ობიექტია მალთაყვა 

(ქ. ფოთის გარეუბანში), მისი სამომავლო გამოყენების ძირითადი პირობაა მეტად 

მოხერხებული პლაჟი. თვით ქ. ფოთი კი, პერსპექტიულია ტურისტული ბაზებისა და 

სასტუმროების მოსაწყობად. 

                                              ‖ ფრინველთა ბაზარი‖ პალიასტომის ტბაზე 

 

რაც შეეხება მე-3 კომპლექსის _ ურეკი-გრიგოლეთის სამომავლო რეკრეაციულ 

გამოყენებას, ის ოდითგან საკმაოდ პოპულარული სამკურნალო-საკურორტო კომპლექსია 

და პერსპექტივაში თავისი საუცხოო ქვიშნარ-სილნარი პლაჟით, ლამაზი ბუნებითა და 

სიმყუდროვით, ცენტრალური შავიზღვისპირეთის მთავარ ბირთვად უნდა იქცეს. 
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თავი IV.  კოლხეთის ლანდშაფტების ტურისტულ-რეკრეაციული 

ბუნებათსარგებლობის პერსპექტივები და ბუნებათსარგებლობითი 

რეკომენდაციები 

4.1. ლანდშაფტების გეოეკოლოგიური ანალიზი 

ნაშრომში განხილულია კოლხეთის ლანდშაფტთა ჰორიზონტალური სტრუტურა 

და მისი რესურსული პოტენციალი, რის საფუძველზეც განსაზღვრულ იქნა 

ბუნებათსარგებლობის ზოგიერთი ამოცანა, ბუნებათსარგებლობის მრავალფეროვნება 

განაპირობებს ლანდშაფტის ეკოლოგიური სტრუქტურის მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას 

და შესაბამისად, ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლექსების მრავალფეროვნებას. ხშირია 

რთული, გეოეკოლოგიური დაძაბული არეალებიც. 

Gგეოეკოლოგიური ვითარების გამწვავების წინააღმდეგ ბრძოლის თუ 

ბუნებათსარგებლობითი რეკომენდაციების შემუშავებისას ყურადღება უნდა მიექცეს 

ლანდშაფტის სტუქტურულ-ფუნქციონალურ მახასიათებელს და პოტენციალს, როგორც 

ლანდშაფტის გეოეკოლოგიურ თავისებურებათა  ძირითად მახასიათებელს. 

გეოეკოლოგიურ თავისებურებათა გამოვლენა გეოეკოლოგიური ანალიზისა და სინთეზის 

გზით უნდა განხორციელდეს, რაც თავის მხრივ ლანდშაფტური დაგეგმარების 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. 

გეოეკოლოგიური ანალიზის არა ერთი საკითხი განხილულ იქნა სადისერტაციო 

ნაშრომში, გეოეკოლოგიური სინთეზისას სასურველია გათვალისწინებულ იქნას 

ლანდშაფტის რესურსწარმოებითი და გარემოსდაცვითი, გარემოსაღმდგენი და 

რეკრეაციული ფუნქცია, როგორც საზოგადოების მატერიალური და სულიერი 

დაკმაყოფილების წყარო. 

ლანდშაფტი არ წარმოადგენს მხოლოდ რაღაც გარკვეული ფართობის მქონე 

ერთეულს, რომელმაც შეიძლება გაუძლოს ნებისმიერ ზემოქმედებას იგი წარმოადგენს, 

რთულ სისტემას, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვაგვარი პოტენციალი და მდგრადობა. 

აღსანიშნავია, რომ ზემოქმედების ნორმების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს 

ლანდაშაფტური სისტემის დეგრადაცია და ამასთან ერთად, მისი სოციალ-ეკონომიკური 

ფუნქციის შესრულების უნარის დაქვეითება. 



59 
 

Aმრიგად, ლანდშაფტთა გეოეკოლოგიური თავისებურებების და 

ბუნებათსარგებლობითი რეკომენდაციების განსაზღვრისას აუცილებელია არა ერთი 

გეოგრაფიული პარამეტრის ანალიზი, აგრეთვე გეოგრაფიული და ლანდშაფტური 

დაგეგმარების მეთოდეის გამოყენება.  

ლანდშაფტური დაგეგმარების ,,ლანდშაფტური გეგმის~ განსაზღვრით იწყება. 

თერმინი გერმანული წარმოშობისაა და წარმოადგენს, შემოკლებულ ვარიანტს 

,,ლანდშაფტზე ზრუნვის გეგმისა‖ . გასული საუკუნის 60-იან წლებში ეს ცნება 

გამოიყენებოდა მხოლოდ საინჟინრო-დეკორატიული და ვიწრო ეკოლოგიური გაგებით. 

თანამედროვე მნიშვნელობით, ,,ლანდშაფტური გეგმა~ გამოიყენება ლანდშაფტისა 

(ნებისმიერი რანგის) რაციონალური სივრცითი ორგანიზაციისა და მისი დაცვის 

მიზნით. იმისთვის, რომ გეგმა ეფუძნებოდეს გეოგრაფიულ კრიტერიუმებს, ის უნდა 

იყოს ინტეგრალური (მასში უნდა შედიოდეს, როგორც ბუნებრივი, ისე სოციალურ-

ეკონომიკური ნიშნები). 

ამრიგად, ,,ლანდშაფტური გეგმა~ შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან: ლანდშაფტური 

სტრუქტურის ანალიზისა და ლანდშაფტის პოტენციალის განსაზღვრისა და ფუნქციური 

ანალიზისაგან (ნ. ელიზბარაშვილი, 2005). Bბუნებრივი (ფონური) ლანდშაფტის 

დეტალური შესწავლა ასევე აუცილებელია, რადგან ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის 

მიუხედავად მათ განვითარებას ძირითადად ძირითადად განსაზღვრავს ბუნებრივი 

რეჟიმი. გეოეკოლოგიური თვალსაზრისით ლანდშაფტის სტრუქტურის ტრანსფორმაციის 

მიხედვითლანდშაფტების მდგომარეობის რამოდენიმე ჯგუფი გამოიყოფა 1) 

უმნიშვნელო-ტრანსფორმირებულია გეოჰორიზონტების 1/4, 2) საშუალო- 

ტრანსფორმირებულია გეოჰორიზონტების ნახევარი, შეცვლილია ვერტიკალური 

სტრუქტურების სირთულე, სიმძლავრე კი უცვლელია, 3) მნიშვნელოვანი- 

ტრანსფორმირებულია გეოჰორიზონტების 3/4, მეტნაკლებად შეცვლილია ვერტიკალური 

სტრუქტურის სიმძლავრე, 4) ძლიერი (ეკოციდი) _ ტრანსფორმირებულია მიწისზედა 

გეოჰორიზონტები, მთლიანად სახეშეცვლილია ვერტიკალური სტრუქტურის სიმძლავრე, 

5) ძალზე ძლიერი (გეოციდი) _ პრაქტიკულად არ არსებობს პირვანდელი ბუნებრივ-

ტერიტორიული კომპლექსის არც ერთი სტრუქტურული მახასიათებლები (ნ. 

ბერუჩაშვილი,1993). 

ლანდშაფტების მდგომარეობა, ვერტიკალური სტრუქტურის ტრანსფორმაციის 

მიხედვით, ვლინდება მხოლოდ მაღალი სირთულის გეოსისტემებში. Aამგვარი 

ლანდშაფტები საქართველოში პრაქტიკულად არ გვხვდება. შეიძლება მათთან 
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მიახლოებულაად ჩაითვალოს სუბტროპიკული კოლხური ტყის ლანდშაფტები, სადაც 

მაღალი ხარისხის ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად, გეოჰორიზონტების 

რაოდენობა მეტნაკლებად შემცირებულია. 

ლანდშაფტების თანამედროვე მდგომარეობის დასადგენად, მნიშვნელოვანია არა 

მხოლოდ ვერტიკალური სტრუქტურის გეოჰორიზონტების რაოდენობრივი ცვლის 

განსაზღვრა, არამედ არამედ აუცილებელია მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლის 

ტრანსფორმაციის მასშტაბების დაფიქსირება. დადგენილია, რომ უმეტეს შემთხვევაში 

ტრანსფორმაციას განიცდის სპეციფიური, მხოლოდ ამ ლანდშაფტისათვის 

დამახასიათებელი და მისი ფუნქციონირების განმსაზღვრელი გეომასა. ასე მაგალითად, 

კოლხურ ტყეებში მარადმწვანე ქვეტყის შეცვლა ან განადგურება, უმნიშვნელოდ, ან 

თითქმის არ ცვლის ვერტიკალური სტრუტურის სიმძლავრეს. მაშინ, როცა იცვლება 

ბტკ-ს არა მარტო ფუნქციონირება, არამედ კოლხური ლანდშაფტისათვის 

დამახასიათებელი ყველა არსებითი ნიშან-თვისება. 

ლანდშაფტური პოტენციალი დამოკიდებულია როგორც მის სინრგეტიკულ 

(კომპონენტებს შორის), ასევე ქორულ (ლანდშაფტებს შორის) კავშირებზე. Eეს იმას 

ნიშნავს, რომ ლანდშაფტის პოტენციალი განისაზღვრება არა მხოლოდ ადგილობრივი, 

არამედ მიმდებარე ტერიტორიების ზემოქმედებით. 

Gგამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, ლანდშაფტის პოტენციალი განისაზღვრება 

როგორც ,,ლანდშაფტური რესურსი~, განსაზღვრული ლანდშაფტური მდგრადობის 

პირობებში. ლანდშაფტის მდგრადობა კი გამოხატავს მის უნარს წინააღმდეგობა 

გაუწიოს ზემოქმედებას. Aმდენად, ის წარმოადგენს ზღვარს, გარეგანი ,,დატვირთვა 

ლანდშაფტზე~ არ იწვევს მისი სტრუქტურული მდგომარეობისა და თვისებების 

დარღვევას. 

ლანდშაფტის პოტენციალი პირველ რიგში, დამოკიდებულია მის ბუნებრივ 

თვისებებზე და ადამიანს მხოლოდ კორექტივების შეტანა შეუძლია მასში, შესაბამისად, 

მას ძალუძს მისი პოტენციალისა და რესურსების გამოყენების შესაძლებლობების 

შეცვლა. ამიტომაც, ლანდშაფტის პოტენციალის შესწავლას ერთდროულად თან უნდა 

ახლდეს საზოგადოების ტექნოლოგიების შესაძლებლობების შესწავლაც. 

ლანდშაფტის გამოყენებისა და მისი პოტენციალის შედარებითი ანალიზი კი იმაში 

მდგომარეობს, რომ განისაზღვროს ის უარყოფითი, ნეგატიური შედეგები, რომელიც 
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წაროიშვება ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსბის პოტენციალის არგონივრულ, 

არასწორ გამოყენებაში. 

ამრიგად, ლანდშაფტურ გეგმაში მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა ლანდშაფტის 

პოტენციალის გამოყენების მასშტაბების და თავისებურებების განსაზღვრას, ბუნებრივი 

გარემოს დაცვას და რაციონალურ ბუნებათსარგებლობას, რეკრეაცია და ტურიზმს. 

4.2.    ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის პრინციპები და ამოცანები 

 

ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის პრინციპები წარმოადგენს ტერიტორიის 

სივრცითი დაგეგმარების ფუნდამეტურ საფუძვლებს. მათგან ცნობილია სუბოპტიმიზაციის 

პრინციპები, რაშიც იგულისხმება ლანდშაფტის ზოგიერთი ქვესისტემის ოპტიმალური 

ფუნქციონირების ზოგიერთი დასაპროექტებელი (მაგ.,წყალსაცავი, 

ჰიდროელექტროსადგური, ტურისტულ-რეკრეაციული ობიექტები და სხვ.)  

გეოეკოლოგიური თავისებურებების განსაზღვრისას გამოიყენება პერსპექტივის სიშორის 

პრინციპი, იმ შემთხვევაში, როცა დასაგეგმარებელი ობიექტის ინერციულობა უკავშირდება 

ხანგრძლივ პერიოდს. ამ შემთხვევაში, მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგები 

შესაძლებელია 20-30 და ზოგჯერ 50 წლის შემდეგ გამოვლინდეს. 

ლანდშაფტური გეოგრაფიული სპეციფიკის გათვალისწინების პრინციპი, რომელიც 

თავისი მნიშვნელობით ერთ-ერთი ძირითადია, ვინაიდან იგი უკავშირდება საკვლევი 

ობიეტის ბუნებრივ სპეციფიკას, ითვალისწინებს, ლანდშაფტის შიგნით მიმდინარე, 

კომპონენტთაშორისო კავშირების მუდმივ ცვალებადობას. 

ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის თანამედროვე ეტაპზე, როცა მზარდი 

მოთხოვნილებაა მიწის და ტყის რესურსებზე, რეკრეაციული მეურნეობის და ობიექტების 

გაფართოებაზე, როცა სულ უფრო ატქუალურია ეკოლოგიური პრობლემები, მისი 

ამოცანების და რეკომენდაციების განსაზღვრას დიდი გამოყენებითი მნიშვნელობა გააჩნია. 

ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობისას სასურველია გათვალისწინებულ იქნას 

მოცემულ ტერიტორიაზე საზოგადოების მოთხოვნები, ანუ განსაზღვრულ იქნას ფუნქციები, 

რომელიც ,,აკისრია~ ამა თუ იმ ლანდშაფტურ ერთეულს პერსპექტივაში (სამომავლოდ). 

ზემოთაღნიშნულის განსახორციელებლად გეოეკოლოგიური თვალსაზრისით, საჭიროა 

შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა. 
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1. გეოეკოლოგიური თვალსაზრისით ლანდშაფტის კომპონენტებისა და თვით 

ლანდშაფტების მდგრადი სამეურნეო ღონისძიებების და მიმართულებების განსაზღვრა, 

გამოყენების უპირატესი სახის გათვალისწინება. ამით გამორიცხული იქნება ლანდშაფტებზე 

არასასურველი ზემოქმედება, მოხდება მისი გამოყენების ოპტიმიზაცია, საზოგადოების 

მოთხოვნილებათა გათვალისწინებით. 

2. ლანდშაფტის ცალკეული კომპონენტების გამოყენება ძირითადად უნდა 

ეფუძნებოდეს ტერიტორიის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიურ თავისებურებების და 

ეკოლოგიური ვითარების ანალიზს. 

3. კოლხეთის ცენტრალური ნაწილის მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური 

ბუნებათსარგებლობის რეკომენდაციების შემუშავება უნდა განხორციელდეს რამდენიმე 

ეტაპად (დ. უკლება, 1990), კერძოდ: 1. ლანდშაფტური ანალიზი, რომელიც გულისხმობს 

ლანდშაფტის ყველა კომპონენტის (გეოლოგიური აგებულება, რელიეფი, კლიმატი, შიგა 

წყლები, ნიადაგ-მცენარეული საფარი) სივრცითი და ფუნქციური თავისებურებების 

გათვალისწინება. ბევრი ანალიზის შედეგად მიღებულმა ინფორმაციამ განსაზღვრა ამა თუ იმ 

ლანდშაფტის შესაძლო გამოყენების შესახებ ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღების 

საშუალება. ეკოლოგიურად დასაბუთებული ნორმატივების მიხედვით 

,,ლანდესკულტურული~ ღონისძიებების, რეკომენდაციების შემუშავება. სადაც 

გათვალისწინებულია ლანდშაფტის კულტურულ ერთეულებს შორის 

ურთიერთდამოკიდებულების თავისებურება. მათ ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

მაღალპროდუქტიული, ეკოლოგიურად ჯანსაღი, ჰარმონიული ლანდშაფტების შენარჩუნება 

და განვითარება. 

ამდენად, სწორედ დეტალური ლანდშაფტური ანალიზი, ბუნების ნორმატივები და 

ლანდშაფტური რეკომენდაციები ქმნიან საფუძველს მდგრადი ეკოლოგიური 

განვითარებისათვის. 

4.3. საკვლევი რეგიონის ლანდშაფტური  ბუნებათსარგებლობის გეოეკოლოგიური 

მიმართულებანი 

ბუნებისდაცვითი საქმიანობის და მისი ოპტიმალური განხორციელების ძირითადი 

წინაპირობაა სანაკრძალო მეურნეობის და დაცული ტერიტორიების სივრცითი ორგანიზაცია. 

სანაკრძალო მეურნეობას ჩვენს ქვეყანაში საუკუნოვანი ისტორია აქვს და მას 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დასაცავი ბუნებრივი კომპლექსების სისტემაში. 

ამასთანავე, ბუნებისდაცვითი ობიექტები (ნაკრძალები, აღკვეთილები, ეროვნული პარკები) 
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გარემოსდაცვითი მიზნებისა და ფუნქციების ნაზავია და მაშასადამე, ის წინააღმდეგობრივი 

მოვლენის სახეს იღებს. უფრო მეტიც, მასში თითქოს თავიდანვე კონფლიქტური არსია 

ჩადებული, სახელდობრ, ბუნების ,,შენახვა~ პირველყოფილი სახით, ცხადია, არანაირად არ 

ესადაგება რეკრეაციული მიზნებით მის ტერიტორიაზე მოსულ მრავალრიცხოვან მნახველს 

(რეკრეანტს). არის შემთხვევები, როცა რეკრეაცია გაცილებით გაცილებით დიდ უარყოფით 

ზეგავლენას ახდენს ეკოსისტემებზე, ვიდრე ანთროპოგენური ზემოქმედების ნებისმიერი 

სხვა სახე, რომელთაგანაც დაცვის მიზნით ეს ობიექტები იყო შექმნილი. ამდენად, როგორც 

ამბობენ რეკრეაცია ,,უმანკო კრავისაგან~, უეცრად თვით ხომ იქცა მტაცებელ ცხოველად. ასე 

ხომ ბუნებისდამცავი ობიექტებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად, სწორედ 

ბუნებისა და საზოგადოების ურთიერთობათა რეგულირება წარმოადგენს. 

  ზემოთხსენებული პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთ მართებულ გზას წარმოადგენს 

დაცული ტერიტორიების, კერძოდ, ნაკრძალების ფუნქციური ზონირება, ანუ ტერიტორიის 

დაყოფა ექსპლოატაციის სხვადასხვა რეჟიმის მქონე ცალკეულ უბნებად. სწორედ 

ცენტრალური კოლხეთის ეროვნული პარკის ზონირება დაედება საფუძვლად, კოლხეთის 

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების ბუნებისდაცვით მიმართულებას. 

ზემოაღნიშნულიეროვნული პარკი შეიქმნა შავი ზღვის სანაპიროზე, ადრე არსებული 

კოლხეთის ნაკრძალის ტერიტორიის ირგვლივ, ფართობით 1200კმ2. 

 

 

 

 

.                                 კოლხეთის ეროვნული პარკი 
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        კოლხეთის ნაკრძალი — ნაკრძალი შავი ზღვის სანაპიროზე, პალიასტომის ტბის 

მოდამოებში. აღმოსავლეთით ესაზღვრება მდინარე ეწერი, სამხრეთით მდინარე ფიჩორი. 

ფართობი 561 ჰა. დაარსდა 1935 წელს. 

     ნაკრძალის მიზანია კოლხეთის დაბლობისათვის დამახასიათებელი რელიქტური 

ფლორისა და ფაუნის მთლიანი კომპლექსის დაცვა. ნაკრძალს დიდი სამეცნიერო-კვლევითი 

და ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. შემონახულია კოლხეთისათვის დამახასიათებელი 

ჭაობისა და დაბლობის ტყეების ლანდშაფტი. გავრცელებულია მურყანი, წიფელი, რცხილა, 

კოლხური სურო, წყავი, შქერი და რელიქტური ბალახოვანი მცენარეები. ცხოველებიდან — 

შველი, გარეული ღორი და სხვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კოლხეთის ნაკრძალი მოწყობილი იყო შავიზღვისპირეთში, პალიასტომის ტბის 

მიდამოებში, რომელსაც აღმოსავლეთით ესაზღვრება მდ. ეწერი, სამხრეთით კი _ მდ. 

ფიჩორა. ფართობით 5,61 კმ2. ნაკრძალის შექმნის მთავარი მიზანია კოლხეთის 

უნიკალური რელიქტური ფლორისა და ფაუნის მთლიანი კომპლესის დაცვა 

პალიასტომის ტბასა და ჭაობებთან ერთად. ამჟამად ის წარმოადგენს კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ბირთვულ ზონას. 

ზოგი ავტორის აზრით, კოლხეთის ეროვნული პარკის ზონირებისას უნდა მოხდეს 

რამდენიმე ძირითადი რადიალური ზონის გამოყოფა (ე. დავითაია, ნ. სულხანიშვილი, 

2003): 1. ყოველგვარი გამოყენებისათვის აკრძალული უნიკალური ლანდშაფტების ზონა, 
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2. ზონა, რომელიც საჭიროებს პირვანდელი ლანდშაფტების აღდგენას, 3, რეკრეაციული 

მეურნეობისათვის ვარგისი ზონა, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეოგამოყენების 

აკრძალვით და 4. კულტურული ლანდშაფტები, დასახლებული უბნებითა და 

ტრადიციული სავარგულებით (ბუფერული ზონა) და სხვ. 

    გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მოცემულ ფუნქციონალურ ზონებში  

(გარდა ბუფერულისა), შესაძლებელია გამოიყოს შიგადაშიგ ხელუხლებელი ბუნებრივი 

კომპლექსები (რეზერვატები), რომელიც დაცვის საკმაოდ მკაცრ რეჟიმს მოითხოვს, ასე 

მაგალითად, სანაპირო დიუნების ზოლის ფლორისტული შედგენილობა, 

ბიომრავალფეროვნებასთან ერთად, იმდენად ორიგინალური და განსხვავებულია 

საკვლევი რეგიონის სხვა ნაწილებისაგან, რომ შესაძლებელია ის ხმელთაშუაზღვიურ 

პროვინციასაც მივაკუთვნოთ, თუმცა, ამგვარი ფლორისტული მრავალფეროვნება 

შესაძლებელია კოლხეთის ფართო ეკოლოგიური შესაძლებლობებითაც აიხსნას. 

ამიტომაც, მთლიანად ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსის თუ არა, მისი რომელიმე 

ფრაგმენტის (მონაკვეთის) ხელუხლებლად შემონახვა, ურიგო არ იქნებოდა, როგორც 

მეცნიერულ-შემეცნებითი, ისე რეკრეაციული თვალსაზრისით. 

 

კოლხეთის ეროვნული პარკი 
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        კოლხეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს დასავლეთ საქარათველოში. 

იგი მოიცავს შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო ზოლსა და პალიასტომის ტბის აუზს. 

პარკი შექმნილია კოლხეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი 

ეკოსისტემების დაცვისა და გადარჩენის მიზნით. 

          კოლხეთის დაბლობი საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში პირველად 

1996 წელს მოექცა, როდესაც საქართველო საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, 

განსაკუთრებით – წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ 

არსებულ რამსარის კონვენციას შეუერთდა. 2000 წლიდან კოლხეთის ეროვნულმა პარკმა 

სრულმასშტაბიანი ფუნქციონირება დაიწყო. კოლხეთის ეროვნულ პარკი არ არის 

მონოლითური წარმონაქმნი და ის წყვეტილი ტერიტორიებისგან – უბნებისგან შედგება. 

პარკი იყოფა ანაკლია-ჭურიის (მდინარეების ჭურიისა და ხობისწყლის ხეობების 

ზღვისპირა მონაკვეთებს შორის), ნაბადასა (მდინარეების ხობისწყლის და რიონის 

ხეობების დასავლეთ მონაკვეთებს შორის) და იმნათის (მდინარეების რიონის და 

სუფსის ხეობების დასავლეთ მონაკვეთებს შორის) ბუნებრივ გეოგრაფიულ უბნებად. ეს 

ის ადგილებია, სადაც ჭარბტენიანი ეკოსისტემები ყველაზე უკეთ არის შემორჩენილი. 

ამას გარდა, ეროვნულ პარკში შედის მდინარეების რიონსა და ჭურიის შესართავებს 

შორის მდებარე ზღვის აკვატორია. ანაკლია-ჭურიის უბნის ფართობი შეადგენს 13 713 

ჰექტარს; ნაბადის უბნის სიდიდე 10 697 ჰექტარია, ხოლო იმნათის უბნის – 19 903 

ჰექტარი. სულ ეროვნული პარკის სახმელეთო ფართობის სიდიდე 28 571, ხოლო ზღვის 

აკვატორიის – 15 742 ჰექტარია. ეროვნული პარკის უბნები ხუთი ადმინისტრაციული 

რაიონის – ზუგდიდის, ხობის, სენაკის, აბაშის და ლანჩხუთის ტერიტორიაზეა 

განლაგებული და საქართველოს ორი ისტორიული მხარის – სამეგრელოსა და გურიის 

ნაწილია. 

        კოლხეთის ეროვნული პარკის ნამდვილი მშვენება პალიასტომის ტბაა, 

რომელიც რამდენიმე ათასი წლის წინ შავი ზღვის ყურე იყო. საუკუნეების მანძილზე 

ზღვის ტალღების მიერ სანაპიროს გასწვრივ გადაადგილებულმა ქვიშის დიუნებმა 

ლაგუნა ზღვის მარილიან წყალს მოსწყვიტა, ხოლო მდინარე ფიჩორიდან პალიასტომში 

ჩადინებულმა სუფთა წყალმა ტბა გაამტკნარა და წყლის უხერხემლოებითა და 

პლანქტონით მდიდარ, სამი მეტრის სიღრმის ბუნებრივ წყალსატევში თევზის მრავალი 

სახეობისთვის იდეალური საარსებო გარემო შეიქმნა. 
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                                               პალიასტომის ტბა 

     კოლხეთის ჭაობები, პირველ რიგში, თავის რელიქტური წარმოშობითაა 

მნიშვნელოვანი. ეს დაბლობი ნაშთია დღემდე შემორჩენილი იმ ტროპიკული და 

სუბტროპიკული ლანდშაფტისა, დაახლოებით 10 მილიონი წლის წინ, კაინოზოურ 

ხანაში მთელ ევრაზიის კონტინენტზე უწყვეტ ზოლად რომ იყო გადაჭიმული. კოლხეთს 

შემორჩა მცენარეები, რომელიც დღეს მხოლოდ შორეული ჩრდილოეთის ტუნდრისა და 

ტაიგის ჭაობიანი ეკოსისტემებისთვისაა დამახასიათებელი. კოლხეთის დაბლობს სხვა 

საერთაშორისო მნიშვნელობაც აქვს. 

      ჭაობებში ხარობს კოლხეთისათვის უცხო ბორეალური სახეობები – სფაგნუმის 

ხავსები მრგვალფოთოლა დროზერა (Dროსერა როტუნდიფლორა), ჩრდილოეთის ისლი 

და სხვა ალპური ზონის მცენარეები ისლი და შქერი. დაჭაობებულ და ტენიან ტყეებში 

შედის: მურყანი, ლაფანი, იმერული და ხართვისის მუხები, კარგად განვითარებული 

მარადმწვანე ქვეტყით, კოლხური სურო და სხვ. დიუნების ქვიშიან ზოლში ხარობს 

ქაცვი, 

ძეძვი და სხვ. მრავალფეროვანია წყალმცენარების სახეობრივი შემადგენლობაც. 

ტერიტორიები, უპირველეს ყოვლისა, ბოტანიკური თვალსაზრისით არის 

საინტერესო. აქ დღემდე შემორჩენილია ფლორისტული შედგენილობით საკმაოდ 

მრავალფეროვანი, რელიქტური და ენდემური სახეობებით მდიდარი ფიტოცენოზების 

კომპლექსები – ჭაობების, დაჭაობებული ტყეებისა და ზღვის სანაპიროს გასწვრივ 

მდებარე ქვიშიანი დიუნების განსხვავებული მცენარეული დაჯგუფებები: რძიანა, 

ლურჯი ნარი, კოლხური ისლი, იმერული მაწაქი, გლერძა, ზღვისპირა დედაფუტკარა, 

ქოთანა, ძეძვი, კუნელი, ქაცვი და სხვ. 



68 
 

 

                                კოლხეთის ეროვნული პარკის ჰემიჰილეები 

       აქ გავრცელებულია გადაშენების პირას მისული მცენარეთა სტატუსით წითელ 

წიგნშია შეტანილი ორი სახეობა – ყვითელი ყაყაჩურა და ზღვის შროშანი. ტბების და 

ჭაობის მდინარეების გასწვრივ ძლიერ დანესტიანებულ ადგილებში კი გავრცელებულია 

ისეთი მცენარეები, როგორიცაა: კოლხური (Nყმპჰეაე ცოლცჰიცა) და ყვითელი დუმფარა 

(Nუპჰარ ლუტეა), წყლის კაკალი (თრაპა ცოლცჰიცა) და ლემნა (Lემნა მინორ), ხოლო 

ტორფიან ჭაობებში, ტუნდრისმაგვარ ჩრდილოურ სახეობებთან ერთად, სამეფო გვიმრა 

(Oსმუნდა რეგალის) და იმერული ისლი (Mოლიონია ლიტორალის) გვხვდება. 

       იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების სახით, ზოგიერთი მათგანი 

შესულია საქართველოს ―წითელ ნუსხაში‖:Kკოლხური მუხა, ლაფანი,  კოლხური ბზა, 

ხოლო დანარჩენი სახეობებისაგან დაზიანებულია: იფანი,  ქართული მუხა და თხმელა. 

     ტორფიანი ჭაობების პერიფერიულ ზოლში და ჭაობის მდინარეთა ხეობების 

გასწვრივ აღმოცენებულ დაჭაობებულ ტყეებში დაახლოებით 9-10 მეტრის სიმაღლე 

კოლხურ-ჰირკანული მურყანი დომინირებს, იშვიათად თუ გამოერევა ლაფანი, იმერული 

მუხა ან ნეკერჩხალი, წიფელი, ნეკერჩხალი, იფანი და რცხილა. დღემდე შემორჩა ბზა, 

იელით, შქერით, თაგვისსარათი, ბაძგი, ძმერხლი. 

     კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ფრინველების სულ 194 სახეობის 

ფრინველი ბინადრობს. აქ უამრავი ფრინველის ყოველწლიული მიგრაციის მარშრუტი 

გადის. შემოდგომობით ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ, ხოლო გაზაფხულზე თბილი 
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ქვეყნებიდან თავიანთი ბუდობის ადგილებისკენ დაძრული მილიონობით 

ფრინველისთვის დაუსახლებელი ჭაობები დასვენების და შორეულ გადაფრენებს შორის 

სულის მოთქმის იდეალური ადგილია, ხოლო მრავალი სახეობის ფრთოსანისთვის 

კოლხეთი გამოსაზამთრებელ ადგილს წარმოადგენს. 

       

ლელქაშ-ლაქაშიანი ისლიან-ჭილიანი მცენარეულობა პალიასტომის ტბის  

პირას 

       ფრინველებიდან კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე წყლის პატარა 

ქათამურები, ყანჩები, ლურჯი ალკუნი გვხვდება. ოქტომბრის თვეში სამხრეთისკენ შავი 

ზღვის სანაპიროს გასწვრივ დაძრულ მტაცებელებზე დაკვირვებაა შესაძლებელი. 

სხვადასხვა სიმაღლეზე ჰაერში მოლივლივე კაკაჩები, ძერები, კირკიტები, 

მარჯნები, შევარდნები, ძელქორები, კრაზანაჭამია, თეთრკუდა, ველის და ბექობის 

არწივები სამხრეთისკენ მიუყვებიან ზღვის ნაპირს. ზამთარში ჩრდილოეთიდან იხვების, 

ბატების, გედების, ჩვამების გუნდები მოფრინავენ. გარდა ამისა, აქ გავრცელებულია 

შემდეგი სახეობები: ტყის ქათმები, კაუჭნისკარტა კრონშნეპები, მელოტები, კოკონები, 

ქოჩორები, თეთრშუბლა ბატები, სისინა, მყივანა გედი, ხუჭუჭა ვარხვი, დიდი მყივანი 

არწივი და სხვა. უკვე ძნელად თუ შეხვდებით საქართველოს ფაუნის სიამაყესა და 

მშვენებას, ულამაზეს ფრთოსანს – ხოხობს რომლის, არსებობაც ძველმა მსოფლიომ 

ოდესღაც კოლხეთში ჩამოსული ბერძენი ზღავაოსნებისგან შეიტყო. 
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        მსხვილი ძუძუმწოვრებიდან კოლხეთის ჭაობიან ჭალებს, ტყეებსა და ბარდებში 

გავრცელებულია: ტურა და გარეული ღორი, შველი, წავი. აღსანიშნავია, რომ აქ 

საქართველოს „წითელი ნუსხის― 6 სახეობის ძუძუმწოვარია გავრცელებული. ზღვის 

ძუძუმწოვრები წარმოდგენილი არიან დელფინების 3 სახეობით: აფალინა, თეთრგვერდა 

დელფინი და ზღვის ღორი. 

       კოლხეთის ბინადარი ამფიბიებიდან ყურადღებას იქცევს ვასაკა და ტბორის 

ბაყაყი. ქვეწარმავლებიდან აქ ჩვეულებრივი  და მცირეაზიური ტრიტონი, წყლის ანკარა, 

ესკულაპის მცურავი და ჭაობის კუა გავრცელებული. 

     ეროვნული პარკის ტერიტორიის იქტიოფაუნა თევზების 88 სახოებითაა 

წარმოდგენილი, მათგან გამსვლელი თევზები 23 სახეობა, მტკნარი წყლის თევზი 21 

სახეობა, შავი ზღვის თევზი 44 სახეობა. ხრტილოვანი თევზებიდან აღსანიშნავია: 

ატლანტური ზუთხი და სვია, ხოლო ძვლოვანი თევზებიდან – შავი ზღვის ორაგული, 

ქაშაყი, ლობანი, ქარიყლაპია, სკუმბრია და სხვა. 

        კოლხეთის ეროვნული პარკის წყლის ეკოსისტემებში გავრცელებულია 

საქართველოს ―წითელ ნუსხის― თევზის 6 სახეობა: სვია, ფორეჯი, ატლანტური ზუთხი, 

შავი ზღვის ორაგული, ღორჯო – მექვიშია, მორევის ნაფოტა. 

       კოლხეთის ეროვნული პარკში ვიზიტს უფრო საინტერესოს მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე არსებული არქეოლოგიური და კულტურის ძეგლების მონახულებაც ხდის. 

ლაზიკის ძველი დედაქალაქი არქეოპოლისი და კოლხეთის ქრისტიანული ძეგლები – შუა 

საუკუნეების წარწერებითა და ფრესკებით მდიდარი მარტვილის სამონასტრო კომპლექსი, 
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ხობის მონასტერი, ცაიშის, კორცხელის და გულევლის ეკლესიები ეროვნული პარკის 

სიახლოვეს მდებარეობს. ასევე, საინტერესოა ზუგდიდში დადიანების ევროპული სახლ-

მუზეუმი და იქ დაცული უნიკალური ექსპონატები. 

      კოლხეთის ეროვნულ პარკს ეკოტურიზმისთვის საკმაოდ კარგი პერსპექტივები 

აქვს. მასიური მიგრაციის პერიოდში აქ მრავალ იშვიათ ფრინველზე დაკვირვებაა 

შესაძლებელი. ტურიზმის ეს ფორმა დასავლეთის ქვეყნებში სულ უფრო და უფრო 

პოპულარული ხდება. საქართველოს და, მით უმეტეს, ორნითოლოგიურად მდიდარ 

კოლხეთს ფრინველთა თვალთვალის მოყვარულთათვის ბევრი საინტერესო შეხვედრის 

შეთავაზება შეუძლია. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობილია ფრინველთა სათვალთვალო 

კოშკები, ხოლო ტურისტთა განთავსება, როგორც ეროვნულ პარკში არსებულ ვიზიტორთა 

სახლში, ასევე ფოთის, გრიგოლეთის და ზუგდიდის სასტუმროებში შეიძლება. 

ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია დამთვალიერებელს რამდენიმე დაუვიწყარ 

სანაოსნო მარშრუტს სთავაზობს. სანაპირო დიუნების და იმნათის ტორფნარის გასწვრივ 

შემუშავებულია ფეხით სავალი მარშრუტებიც, მაგრამ ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

დათვალიერების საუკეთესო საშუალებად მაინც მოტორიანი კატარღები რჩება. თუკი 

ანაკლიის მახლობლად ჭურიის შავ ზღვასთან შესართავში ნავში მოთავსდებით და 

მდინარეს აღმა აუყვებით, ან იმნათ-პალისტომის გავლით მდინარე ფიჩორის კალაპოტში 

შეხვალთ, მრავალ ძლიერ შთაბეჭდილებას მიიღებთ – აქაური რელიქტურ ტყეებში 

მიმავალი მდინარის ყოველი მოსახვევი ახალ-ახალ სურპრიზებს და ფრინველთა იშვიათ 

სახეობებთან შეხვედრას გიქადით. 

                  პალიასტომის  ტურისტული   მარშრუტი 
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ანთროპოგენური ლანდშაფტების ,,შემოტევა~ განადგურებით ემურება უნიკალურ 

კოლხურ ტყეებს და კერძოდ, მის იშვიათ ეგზემპლარებს. ,,ცენტრალური კოლხეთის 

ეროვნული პარკის~ ტერიტორიაზე და სხვაგან შესაბამის ლანდშაფტურ ერთეულში მისი 

შენარჩუნების მიზნით, მდ. ფიჩორის სანაპიროზე, ტორფიანი ჭაობების გარემოცვაში ის 

შესაძლებელია რეზერვატად გამოვაცხადოთ. გარდა ამისა, იგივე შეიძლება 

განვახორციელოთ თხმელნარების (მურყანები) მიმართაც. Aამ უკანასკნელითაა 

დაფარული სამომავლო ტყეპარკის ძირითადი ნაწილი, კერძოდ, მდინარისპირა 

ტერასებზე და ჭაობების მახლობლად, ის 42-43 მ სიმაღლისაც კი იზრდება, ეს 

ლანდშაფტური ერთეული ერთადერთია, სადაც იშვიათი ფლორის გარდა, ენდემური 

კოლხური ფაუნაა შემონახული. 

ცალკე უნდა შევჩერდეთ რეზერვატებზე, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა 

სიდიდის და რეკრეაციული თვალსაზრისით, განსხვავებული მნიშვნელობის რეგიონულ 

ბუნებრივ-ტერიტორიულ კომპლექსებს, სადაც ერთ შემთხვევაში, ბუნება შედარებით 

,,ხელუხლებელია~ და თამედროვე ბუნებრივ-გეოგრაფიული პროცესები ბუნებრივი 

კანონზომიერებებით მიმდინარეობს, მეორე შემთხვევაში კი,  უნიკალური ( თავისებური 

გაგებით რელიქტური) ბუნებრივი ლანდშაფტები, ადამიანის ხანგრძლივი სამეურნეო 

ზემოქმედების შედეგად დარღვეულია, განადგურების პირასაა მიყვანილი და საჭიროებს 

აღდგენას. ამ თვალთახედვით, რეზერვატების გამოყოფას საფუძვლად ედება შემდეგი 

პრინციპები: 

ა) საკვლევი რეგიონის ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების (ლანდშაფტების) 

დაცულობის ხარისხი, ბუნებრიობა და მათი ესთეტიკურ-მიმზიდველობითი თვისებები. 

ბ) მისადგომობა. 

გ) სამეცნიერო და სასწავლო-შემეცნებითი მნიშვნელობა. 

დ) უნიკალური ბუნებრივი ლანდშაფტების აღდგენის საჭიროება. 

ე) საკურორტო-რეკრეაციულ თვისებათა კომპლესი. 

ვ) ნიადაგდაცვითი და წყალშენახვითი როლი. 

Aამ და სხვა დიაგნოსტიკური თვისებების გათვალისწინებით, კოლხეთის 

შავიზღვისპირეთში გამოყოფილი ინა რამდენიმე ჯგუფი რეზერვატისა: ურეკი, 
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ნასაკირალი, მალთაყვა, გრიგოლეთი, ყულევი, ანაკლია, ცაიში, ზუგდიდის მიდამოები, 

სათაფლია-ქუთაისი, წყალტუბო, პალიასტომის ტბა და მისი მიდამოები სულორი_ 

ამაღლება. 

რაც შეეხება ზონას, რომელიც საჭიროებს პირვანდელი ლანდშაფტების აღდგენას, 

აქ შეიძლება გაერთიანდეს საკვლევი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ჰიდროლოგიური ობიექტი პალიასტომის ტბა. ამჟამად ამ რეგიონისათვის ერთობ ხშირი 

თავსხმა წვიმებისა და მასთან დაკავშირებული წყალდიდობების დროს, მდ. კაპარჭინას 

დონე ძალზე სწრაფად იწევს ზემოთ და იტბორება მიმდებარე ტერიტორია 

(დაახლოებით 42კმ2 ფართობი), მათ შორის, ქ. ფოთის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილიც. ამ 

მოვლენისაგან ქალაქის გადარჩენის მიზნით, 1924 წელს პალიასტომის ტბა ხელოვნური 

არხით ზღვას დაუკავშირეს, რამაც ტბის წყლის მკვეთრი დამლაშება გამოიწვია, 

შედეგად მოისპო პალიასტომის ტბის ბინადარი ძვირფასი ჯიშის თევზების საკვები 

მიკროორგანიზმები და, ცხადია, წყალსატევის პროდუქტიულობაც მნიშვნელოვნად 

დაქვეითდა. ამავე მიზეზით, იგივე მოვლენები განვითარდა მდ. ფიჩორაზე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია აღდგენილ იქნას პალიასტომის 

ტბისა და ზღვის დამაკავშირებელი ბუნებრივი სქემა, რის შედეგადაც კიდევ ერთი 

მნიშვნელოვანი ობიექტი შეემატება და გაამდიდრებს ცენტრალური კოლხეთის და 

ეროვნული პარკის ხელშეუხებელი ლანდშაფტების ზონას (რეზერვატს). 

ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის ბუნებისდაცვითი მიმართულების ერთ-ერთი 

ძირითადი პრინციპია გეოეკოლოგიური პრინციპი, რომელსაც გასული საუკუნის შუა 

წლებიდან იყენებენ დასავლეთ ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში (Gერმანია, ჩეხეთი, 

საფრანგეთი) მიწათმოწყობისა და ასევე, ბუნებრივი რესურსების ეფექტური 

გამოყენებისა და ,,ლანდესკულტურების~ კეთილმოწყობის მიზნით. 

Mმოკლედ შევეხოთ ლანდაშაფტური დაგეგმარების თეორიულ საკითხებს. ამ 

შემთხვევაში ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები განიხილება, როგორც ,,ბტკ-ს 

კულტურული მდგომარეობის საფეხური~. გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებრივი 

რესურსების გამოყენებისას ადგილი აქვს ორი ძირითადი სუპერსისტემის ,,საზოგადოება 

_ ბუნება~ ურთიერთზემოქმედება, აუცილებელია იმ ზოგადი კანონზომიერებების 

ცოდნა, რომლებიც განაპირობებენ ბუნებრივი სისტემების (ბს), ბუნებრივ-ტექნიკური 

სისტემების (ბტს) და სოციალ-ეკონომიკური სისტემების (სეს) ფუნქციონირებასა და 

დინამიკას, ვინაიდან, სწორედ ეს უკანასკნელნი წარმოადგენენ პროგნოზირების 

ძირითად ბერკეტს. 
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სქ 1. Bბუნებრივი კომპლექსების განსაკუთრებული დასაცავი კატეგორია.  

ხელსაყრელი ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნების ფუნქციით                                                                               

I.                 ძირითადი მნიშვნელობის     II.                დამატებითი მნიშვნელობის 

 

 

საკვლევ რეგიონში ლანდშაფტური ბუნებათსარგებლობის ძირითადი 

(დაპროექტების) რეკომენდაციები შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოყალიბდეს: 

1. ბუნების დაცვის მიზნით ღონისძიებების გატარება უნდა ხდებოდეს მისი 

გამოყენებისთანავე და განუწყვეტლივ მიმდინარეობდეს გარემოს დაცვასა და ბუნებრივი 

რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე ზრუნვა. 
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2. ბუნების დაცვის და მისი ოპტიმიზაციის კრიტერიუმების შემუშავება: 

ა) ლანდშაფტისათვის ისეთი პრიორიტეტული ფუნქციების მინიჭება, რომელიც 

განაპირობებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვას და მის კეთილდღეობას. 

ბ) კულტურული ლანდშაფტის ისეთი მოდიფიკაციის შექმნა, რომელშიც 

ერთმანეთთან შერწყმული იქნება მაღალპროდუქტიულობა და ესთეტიკური 

მიმზიდველობა 

გ) მიწების მრავალმხრივი გამოყენებისას, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს მწვანე 

საფარს, როგორც ლანდშაფტის ფუნქციონირების განმსაზღვრელ ძირითად ფაქტორს. 

3. ლანდშაფტური დაგეგმარებისას ბუნებისდაცვით ღონისძიებებმა უნდა მოიცვას 

დასაგეგმი ტერიტორია სრულად. გამომდინარე იმ პრინციპებიდან, რომ ლანდშაფტები 

ღია სისტემებია და მათი გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას პირველ რიგში, 

ცვლილებები გამოწვეული ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორების ერთდროული 

ზემოქმედებით, მეორე მხრივ მიმდებარე ტერიტორიების ბუნებრივ-ტერიტორიული 

კომპლექსების დინამიკისა და ფუნქციონირების საკითხები. 

4. ბუნებათსარგებლობისას ძირითადი ყურადღება უნდა მიენიჭოს იმ ფაქტორებსა 

და პროცესებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ განსაკუთრებით არასასურველი 

ნეგატიური შედეგები (პროფილაქტიკის პრინციპი). 

5. გლობალური (ქვეყნის) მასშტაბის ოპტიმალური ეკოლოგიური ბალანსის 

შემქმნელი ბუნებრივ-ტერიორიული კომპლექსების გამოვლენა. 

6. ეტალონური და ნახევრადეტალონური ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების 

გამოვლენა-დაჯგუფება, ძირითადად სამეცნიერო-ინფორმაციული მიზნით. 

7. შედარებით სრული ბიოლოგიური გენოფონდის, როგორც მნიშვნელოვანი 

პოტენციური რესურსის გამოვლენა და შეფასება. 

8. საზოგადოების სამოღვაწეო გარემოს დაცვა და გაუმჯობესება, ადამიანის 

ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა. 
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სქ. 2. განსაკუთრებით დაცული ბუნებრივი კომპლექსები, რომლებიც განაპირობებენ 

ბუნებრივი გარემოს დაცვას. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

საქართველოს მდგრადი განვითარებისა დ, პრიორიტეტული მიმართულების _ 

ტურიზმის და რეკრეაციის განვითარებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტის 

კოლხეთის შავიზღვისპირეთის ბუნებრივ _სარესურსო პოტენციალის გამოვლენისა და 

რაციონალური ბუნებათსარგებლობის მიზნით ჩატარებული კვლევის, ძირითადი შედეგები 

შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი დებულებების სახით: 

1.ჩატარებულ იქნა საკვლევი რეგიონის თანამედროვე ბუნებრივ _ ტერიტორიული 

კომპლექსების მსხვილმასშტაბიანი დიფერენციაცია (მიკროლანდშაფტების დონეზე), 

სათანადო სამეურნეო-რეკრეაციული შეფასებით. 

2.კოლხეთის პალეოლანდშაფტებისა და თანამედროვე ბუნებრივ _ ტერიტორიული 

კომპლექსების შედარებითი ანალიზის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ საკვლევ რეგიონში 

გამოყოფილი ბტკ-ბის, სივრცითი განაწილება საკმაოდ ახლოსაა და თითქმის, იდენტურია 

პალეოლანდშაფტებისა კერძოდ, ვახუშტისეული დიფერენციაციისა და მათგან მხოლოდ 

დეტალიზაციის მაღალი ხარისხითა და ანთროპოგენურობის მაღალი კოეფიციენტით 

განსხვავდება. 

 3. ჩატარდა ფაქტორთა ცალკეული ჯგუფის ანალიზი, რის შედეგადაც დადგენილ იქნა 

საკვლევი რეგიონის, რაციონალური ბუნებათსარგებლობის, მრავალფაქტორული (წამყვანი, 

ბარიეროგენური, ინდიკაციური) ხასიათი.      

  4. შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა საკვლევი რეგიონის, ბუნებრივ-სარესურსო 

პოტენციალი და მისი ძირითადი მიმართულებანი (აგრო-კლიმატური, საკურორტო-

მინერალური, ტურისტულ-რეკრეაციული და სხვ.) 

      მცენარეთა დაცვის მიზნით, აუცილებელია ღონისძიებათა დროული დასახვა:  

ა) შენარჩუნებულ და აღკვეთილ იქნას ნაკრძალებისა და აღკვეთილების სახით 

ბუნებრივი დაბლობის ყველა ეკოსისტემა, განსაკუთრებით კოლხეთის რელიქტური და 

ჭაობიანი ტყეები, ზღვისპირა ქვიშიანი დიუნების  ფსამოფილური თავისებური 

მცენარეულობა, უნიკალური ტორფიან-სფაგნუმიანი ჭაობები; 

 ბ) გაფართოვდეს და რაციონალურად იქნას გამოყენებული ძნელად დასაშრობი 

ბალახეული ჭაობები, მათი ბუნებრივი ეკოსისტემის დაურღვევლად ( სათიბი, სამონადირეო, 

თევზსაჭერი, რეკრეაციული); 

 გ) მკაცრად იქნას დაცული აგროტექნიკური წესები დაშრობილ მიწებზე, რათა არ 

გავრცელდეს რუდელარული მცენარეები;  
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დ) ინტენსიურად მოხდეს ქარსაცავი ზოლების გაშენება, დასახლებული პუნქტების და 

ზღვისპირა დიუნების გამწვანება, გამოყენებულ იქნას სათანადო ბუჩქებისა და ხეების 

ფართო ასორტიმენტი;  

ე) რეალურად განხორციელდეს აქ მზარდი იმ მცენარეების გენოფონდის დაცვა, 

რომლებიც შეტანილნი არიან საქართველოს წითელ წიგნში (1982). 
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