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Tema 1. zogadi mimoxilva:
bunebrivi resursebis raoba, klasifikacia, Sefasebis kriteriumebi,

gamoyenebis mokle istoria da mdgradi gamoyenebis principebi

termini
termini “resursi” (ressource) frangulia da niSnavs marags, saSualebas

(igulisxmeba daxmarebis saSualeba), wyaros. resursebi mravalgvaria. arse-
bobs bunebrivi, teqnikuri, adamianuri, anu humanuri (SromiTi, profesiuli,
kvalificiuri) da sxva saxis resursi.

bunebrivi resursi aris yvelaferi is, rac bunebaSi arsebobs _ buneb-
rivi obieqtebi da movlenebi, romlebic gamoyenebadi iyo warsulSi da aris
awmyosa da momavalSi pirdapiri Tu arapirdapiri gzis (nedleulad, energi-
ad, an uSualo moxmarebisaTvis). bunebrivi resursebia: mzisa da qaris
energia, haeri, wyali, niadag-mcenareuli safari da cxovelTa samyaro, sa-
sargeblo wiaRiseuli da sxv.

klasifikacia
arsebobs bunebrivi resursebis mravali klasifikacia:
I. zogadad:
bunebriv resursebs yvelaze xSirad hyofen klasebad. es klasebia: minera-
luri, wylis, klimaturi, miwis da biologiuri resursebi1.

II. geosferoSi mdebareobis mixedviT:
 liTosferuli _ mineraluri

miwis;
 atmosferuli _ klimaturi,

m.S. agroklimaturi);
 hidrosferuli _ wylis,

m.S. mtknari wylis,
hidroenergetikuli,
zRvis;

 biosferuli _ mcenareuli,
cxoveluri.

III. genezisis mixedviT:
* bunebrivi komponentebis resursebi

- mineraluri resursebi;
- miwis resursebi;
- klimaturi resursebi;
- wylis resursebi;
- mcenareuli resursebi;
- niadaguri resursebi;
- cxoveluri resursebi;

* bunebriv-teritoriuli kompleqsebis resursebi
- landSaftebis;
- regionebis.

1
saleqcio kursSi bunebriv resursebs ganvixilavT swored am klasifikaciiT.
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IV. gamoyenebis tradiciulobis mixedviT:
tradiciuli bunebrivi resursebidan zogierTis gamoyeneba dRes Sewyve-
tilia, magram qveynis socialur-ekonomikuri pirobebis gaumjobesebis kval-
dakval maTi mopoveba da gamoyeneba savaraudoa rom kvlav daiwyeba. amitom
bunebrivi resursebis es saxeebi mikuTvnebulia tradiciulisadmi (nax. 1).

nax. 1 bunebrivi resursebis klasifikacia tradiciulobis mixedviT

V. gamoyenebis xangrZlivobis mixedviT (nax. 2):

nax. 2. bunebrivi resursebis klasifikacia gamoyenebis xangrZlivobis mixedviT

amouwuravi resursebi
resursis Semcireba ar daikvirveba
misi xangrZlivi gamoyenebis gan-
mavlobaSi. es resursebi jer kidev
naklebad gamoiyeneba sazogadoebis
mier, Tumca mas sakmaod didi
perspeqtiva aqvs.
es resursebia:

 mzis gamosxivebis energia

 qaris energia

 zRvis miqcev-moqcevis energia

 geoTermuli

 zRvis dinebebis energia

 da a.S.

amowurvadi resursebi
gamoyenebis  (xarjvis) procesSi
xdeba maTi maragis gamoleva. maT
miekuTvneba resursebis umetesoba.
iyofa or jgufad:

aRdgenadi resursebi
ganaxlebis siswrafe SeiZleba
Seedaros xarjvis siswrafes.

 wylis

 mcenareuli, cxoveluri

 niadagis

 haeris

aRudgeneli resursebi
 sasargeblo wiaRiseuli

 gadaSenebis gzaze mdgari
biologiuri saxeobani

 miwis

tradiciuli
istoriulad damkvidrebuli
gamoyenebadi resursi.
igi gansxvavebulia sxvadasxva
qveynisaTvis, reginisaTvis,
raionisaTvis.

aratradiciuli
axlad gamovlenili wiaRiseuli.
axlo warsulSi saerTod ar iyo
cnobili, an umniSvnelo maragisa
da mopovebis sirTulis gamo misi
eqspluatacia ar xorcieldeboda.

navTobi
naxSiri
manganumi
rkina
spilenZi

iSviaTi liTonebi
ceoliTi
faifuris qva
kalciti

saqarTvelosaTvis

mineraluri wyaroebi
merqani
samkurnalo mcenareebi
cxovelis bewvi
saZovrebi

qaris energia
mzis energia
geoTermuli energia
miqcev-moqcevis energia

tyvia
oqro
dariSxani
vercxliswyali
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VI. sameurneo dargebSi gamoyenebis mixedviT:
samrewvelo resursebi
- energetikuli;
- metalurgiuli;
- qimiuri da sxv.;
sasoflo-sameurneo;
turistul-rekreaciuli resursebi.

VII. mniSvnelobis mixedviT:
 respublikuri (saxelmwifo);
 adgilobrivi.

bunebrivi resursebis aseT dayofas aqvs ekonomikuri da sa-
marTlebrivi aspeqti. ekonomikuri imitom, rom fasdeba ra mniSvneloba aqvT
maT qveynisaTvis, xolo samarTlebrivi _ imitom, rom gansxvavebulia maTi
gamoyenebis wesebi.

yvela bunebrivi resursisaTvis rodi arsebobs samarTlebrivi baza. ma-
galiTad, saqarTveloSi miRebulia kanoni wiaRis Sesaxeb (1996). am kanonis
Tanaxmad arsebobs saxelmwifo da adgilobrivi mniSvnelobis wiaRiseuli,
romelTa sargeblobis wesebi da normebi gansxvavebulia. magram
analogiuris Tqma ar SeiZleba yvela sxva danarCen bunebriv resursze.

bunebrivi resursebis Sefaseba
bunebrivi resursebi sxvadasxva ganzomilebiT fasdeba. isini SeiZleba

gamoisaxos raodenobiT, maragiT, woniT, xangrZlivobiT, sixSiriT, xarisxiT
(siTbotevadoba, qimiuri Sedgeniloba) da a.S. amasTan erTi da igive klasis
bunebrivi resursi SeiZleba sxvadasxva ganzomilebiT Sefasdes. magaliTad,
sasargeblo wiaRiseuli SeiZleba gamovsaxoT tonobiT, an m3-obiT, xolo
klimaturi resursebi _ saaTebis raodenobiT, an  gradusebiT da a.S.

bunebrivi resursi unda Sefasdes agreTve kompleqsurad _ bunebrivi
TaviseburebebisaA da socialur-ekonomikuri maCveneblebis erTdrouli gaT-
valiswinebiT.

bunebrivi resursebis Sefasebisas metad mniSvnelovania ganisazRvros
misi rentabeloba2, anu ekonomikuri efeqtianobis ganzogadebuli maCvenebe-
li. faqtobrivad igi TviTRirebulebisa3 (mopovebasa da damuSavebis Sedegad
miRebuli produqciis fuladi danaxarjebi) da wminda Semosavlis (mogebis)
Tanafardobaa. mas rentabelurobis normasac uwodeben.

rentabeloba ama Tu im resursis mopovebis (bunebidan amoRebis) mizan-
Sewonilobis gansazRvris saukeTeso kriteriumia. sxvanairad rom vTqvaT,
igi gviCvenebs resursis mopoveba da misgan miRebuli produqcia momgebiania
Tu zaraliani. amitom bunebrivi resursi unda Sefasdes ara marto misi ma-
ragiTa da xarisxiT, aramed aucilebeli im danaxarjebiTac, romelsac mo-
iTxovs misi mopoveba da misgan miRebuli produqciis warmoeba. es SeiZleba
iyos: bunebrivi resursebis mopovebis sirTuleebi, maRali teqnologiuri
danaxarjebi, energotevadoba, Sromatevadoba, satransporto saSualebebis
farTo gamoyeneba, ekologiuri zarali da sxv. ekologiur zarals ar

2 rentabeluri (germ. rentabel) – Semosavliani, momgebiani, xelsayreli.
3 TviTRirebuleba _ fuladi danaxarji produqciis warmoebasa da realizaciaze.
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eniWeba saTanado yuradReba, Tumca igi xSirad arsebiTicaa. magaliTisaTvis
SeiZleba moviyvanoT wiaRiseulis Ria karieruli4 wesiT mopoveba, rasac
SeiZleba mohyves geodinamikuri procesebis gaaqtiureba. amas ki xSirad Tan
mosdevs sasoflo-sameurneo savargulebisa da komunikaciebis mwyobridan
gamoyvana, dasaxlebuli punqtebis dangreva-dazianeba da a.S. es ki, Tavis
mxriv, niSnavs ekonomikur zaralsac. am zaralis masStabebi ki gansazRvravs,
saerTo jamSi, wiaRiseulis mopovebiT miRebuli mogebis danakargs an moge-
bis sruliad gabaTilebas.

bunebrivi resursebis Sefasebisas gasaTvaliswinebelia kidev erTi ga-
remoeba, kerZod, resursis mopovebiTaAda misgan miRebuli produqciis sa-
bazro fasebi. Tuki qveyanaSi warmoebuli produqtis TviTRirebuleba mniS-
vnelovnad aRemateba msoflios sabazro fasebs, es imas niSnavs, rom igi
arakonkurentunariani da uperspeqtivoa.

sasargeblo wiaRiseulis Sefaseba mniSvnelovania agreTve, saerTaSo-
riso standartebiT wayenebuli samrewvelo kondiciebis gansazRvra. es niS-
navs sasargeblo wiaRiseulis iseT sasurvel, vargis mdgomareobas, roca
igi gamoyenebadia meurneobis sxvadasxva dargisaTvis. igi normaa, erTgvari
“moTxovna”, winapirobaa imisaTvis, rom misi mopoveba gamarTlebuli (momge-
biani) iyos. mniSvnelovania is, rom sasargeblo wiaRiseulis kondinciebi ga-
dasinjuli da ganaxlebuli iyos, raTa igi Seesabamebodes saerTaSoriso
standartebs.

bunebrivi resursebis gamoyenebis mokle istoria
kavkasia uZvelesi periodidanaa dasaxlebuli. Sesabamisad bunebrivi re-

sursebis gamoyenebas didi xnis istoria aqvs. cxadia, adamiani kacobriobis
ganviTarebis sxvadasxva etapze sxvadasxva masStabiT axdenda gavlenas garemo-
ze da sxvadasxva masStabiT sargeblobda bunebrivi resursebiT. es gansxvaveba
TvalsaCinoa winaagrarul, agrarul industriul da postindustriul perio-
debSi.

cnobilia, rom pirvelyofili adamiani kavkasiaSi saxlobda 1.7-1.8 mln
wlis win (dmanisis midamoebi, saqarTvelo, qveda pleistoceni), romelic uZve-
lesia mTels evropaSi. aseve Zveli dasaxlebebia mikvleuli azixis mRvimeSi
(yarabaRis mTianeTi, 800 aTasi wlis win). am periodSi adamiani ver iqneboda
bunebrivi resursebis didi momxmarebeli da masze mniSvnelovani zemomqmedi.
amasTan am periodSi igi iyo bunebrivi resursebis mxolod garkveuli nawilis
(nadir-frinvelis, Tevzis, sxvadasxva mcenaris) momxmarebeli. mecnierebis
azriT, bunebrivi resursebis ara marto rogorc momxmarebelze, aramed masze
zemomqmed adamianze msjeloba SeiZleba im periodidan, roca sruldeba misi
biologiuri ganviTarebis procesi, anu winaagrarul epoqidan (zeda paleoli-
Ti, evropaSi daiwyo daaxloebiT 40-30 aTasi wlis win, geologiurad Seesaba-
meba Sua viurmuls).

bunebrivi resursebis moxmarebis axali etapia mas Semdeg, rac adamianma
miwis damuSaveba da cxovelTa moSinaureba daiwyo _ agraruli epoqa
(neoloTi). am periodSi adamiani miwis resursebis momxmarebladac gvevlineba.

4 karieri (frang. carriere – qvis samtexlo) _ dedamiwis zedapiridan araRrmad ganlagebuli sasargeblo

wiaRiseulis mopovebis adgili.
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antikur da feodalur periodebSi sakmaod maRal dones miaRwia
miwaTmoqmedebam da mesaqonleobam, aigo arxebi, wyalsadenebi, samimosvlo
gzebi, xidebi, mravali axali dasaxlebuli punqti da sxv. Sesabamisad
bunebrivi resursebi moxmareba kidev ufro gamravalferovnda da igi Seexo
bunebis yvela komponents.

gansakuTrebiT gaizarda bunebrivi resursebi moxmareba industriul
periodSi, ramac mravali resursis (sasargeblo wiaRiseulis, tyisa da miwis
resursebis) mimarT mtacebluri xasiaTi miiRo. mTavari aqcenti keTdeboda ama
Tu im resursis mopovebiT da gadamuuSavebiT, misgan damzadebuli
produqciiT  rac SeiZleba meti mogeba mieRoT. adgilobrivi Tu ucxoeli
kompaniebi, kerZo pirebi mtaceblurad axdendnen qvanaxSiris, navTobisa Tu
manganumis, feradi liTonebis mopovebas, tyeebis Wras.

XX saukuneSi daiwyo bunebrivi resursebis kidev ufro farTo da inten-
siuri gamoyeneba, ris Sedegadac gamovlinda ama Tu im resursis maragis mniS-
vnelovani Semcireba, an degradireba.

kavkasiis bunebrivi resursebis mdgradi gamoyenebis ZiriTadi
principebi

garemos dacvisa da bunebaTsargeblobis samarTlebriv sakiTxebs are-
gulirebs kavkasiis qveynebis (saqarTvelos, azerbaijani, somxeTis, Crdi-
loeT kavkasiisaTvis ruseTis) konstituciebi da kanonqvemdebare aqtebi. bo-
lo periodSi regionSi miRebul iqna saerTaSoriso standartebis Se-
satyvisi araerTi strategiuli mniSvnelobis normativebi.

dasavleTis qveynebSi miRebuli normebi da strategiebi srulyofilad
rodi pasuxoben garemos dacvis interesebs. swored amitom mizanSewonili
araa saerTaSoriso gamocdilebis pirdapiri, meqanikuri gadmotana,
adgilobrivi specifikis – socialuri, politikuri, ekonomikuri Tavise-
burebebisa da sazogadoebrivi cnobierebis gauTvaliswineblad. SeiZleba
iTqvas, rom regionis sakanonmdeblo sistema garemos dacvis sferoSi jer
kidev formirebis procesSia. mis SemuSavebasa da srulyofas gansakuTrebu-
li mniSvneloba aqvs, vinaidan regionSi safuZveli eyreba da ukve
ganxorcielebulia saerTaSoriso mniSvnelobis proeqtebs (evropa-kavkasia-
aziis satransporto derefani, baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadeni, samxreT
kavkasiis gazsadeni, “nabuko” da sxv.), romlebic garkveul saSiSroebas uq-
mnian mis bunebas.

sabWoTa kavSiris daSlisa da saqarTvelo, azerbaijanisa da somxeTis
politikuri damoukideblobis gamocxadebis Semdeg aucilebeli gaxda axa-
li samarTlebrivi bazis Seqmna. ganzraxulia Seiqmnas garemos dacvis
sruliad axali sistema, romelic SesabamisobaSi iqneba evrokavSiris kanon-
mdeblobasTan, bunebis dacvis saerTaSoriso kavSiris (IUCN – International
Union for Nature Conservation) mier SemoTavazebul debulebebTan, msoflio jan-
dacvisa da saerTaSoriso standartebis organizaciebis mier SemuSavebul
normebTan. es ki saSualebas iZleva meti yuradReba daeTmos garemos dacvis
sakiTxebs da igi ekonomikasTan ufro mWidro kavSirSi iqnes ganxiluli.

kavkasiis qveynebma miieRes kanoni „garemos dacvis Sesaxeb“, sadac
gansazRvrulia bunebrivi resursebiT sargeblobisa da garemos dacvis
samarTlebrivi safuZvlebi.
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kanoni aregulirebs samarTlebriv urTierTobebs saxelmwifo xeli-
suflebis organoebsa da fizikur da iuridiul pirebs Soris garemos dac-
visa da bunebaTsargeblobis sferoSi; gansazRvravs garemos dacvis ZiriTad
miznebsa da amocanebs. kanonis Sesabamisad, saqmianobis subieqtma TviTon
unda moaxdinos garemos dabinZurebis integraluri kontroli.

regionSi moqmedi garemos dacvis kanonenis Tanaxmad, nebismieri saqmi-
anobis dagegmva da ganxorcieleba unda efuZnebodes ramdenime umTavres
prioritetul princips. es principebia5:

riskis Semcirebiს principi. nebismieri saqmianobisas saTanado zomebi
unda iyos miRebuli imisaTvis, rom Tavidan aviciloT garemosa da adamian-
TaAjanmrTelobaze mavne zemoqmedeba.

prioritetulobis principi. nebismieri saqmianoba, romelsac aqvs
uaryofiTi zegavlena garemosa da adamianTa janmrTelobaze, unda Seicva-
los naklebriskiani, Tundac Zvirad Rirebuli saqmianobiT. Tumca gaTva-
liswinebuli unda iyos erTi garemoeba, rom Zvirad Rirebul saqmianobas
maSin eniWeba prioriteti, Tu misi Rirebuleba ar aRemateba naklebad Rire-
buli saqmianobiT miyenebuli ekologiuri zaralis anazRaurebis xarjebs.

narCenebis minimizaciis principi. saqmianobisas prioriteti eniWeba
iseT teqnologias, romelic uzrunvelyofs narCenebis minimizacias.

biologiuri mravalferovnebis SenarCunebis principi. saqmianoba ar
unda iwvevdes biomravalferovnebis Semcirebas, mis Seuqcevad degradirebas.
miRebuli kanonebiT daculia sensitiuri da gansakuTrebuli funqciis mqone
ekosistemebi. aseT ubnebad miCneulia Savi da kaspiis zRvebis sanapiro zo-
li, Waobebi, wyarosTavebi da mdinareTa saTaveebi, subalpuri da Walis
tyeebi, Zvirfasi tyis masivebi da sxv. daculi teritoriebis daarsebis
mizniT miRebul iqna sxvadasxva kanonebi.

restituciis principi. saqmianobis Sedegad degradirebuli garemo un-
da aRdges pirvandel mdgomareobasTan maqsimaluri miaxloebuli saxiT.

fasiani bunebTsargeblobis principi. bunebruivi resursebiT sargeb-
loba fasiania. kerZod, sasargeblo wiaRiseuliT, miwis, wylis tyis, flo-
risa da faunis resursebiT sargebloba Cvens qveyanaSi fasiani da mas
gansazRvravs sxvadasxva samarTlebrivi normebi. es principi metad mniS-
nelovania, vinaidan man unda Seqmnas bunebrivi resursebis racionaluri
sargeblobis stimuli.

principi „dambinZurebeli ixdis“. nebismieri saqmianobis Sedegad gare-
moze miyenebuli zarali an adamianis janmrTelobaze mavne zemoqmedeba unda
aanazRauros (jarimis saxiT) saqmianobis subieqtma. gadasaxadis odenoba
damokidebulia miyenebuli zaralis sidideze da mavne zemoqmedebis
potencialze.

zemoT CamoTvlilis garda, metad mniSvnelovania bunebrivi resursebis
kompleqsuri Sefaseba. igi iTvaliswinebs bunebrivi resursebis  teritori-

5 kavkasiis qveynebis kanonmdeblobebi garkveulwilad gansxvavdeba am TvalsazrisiT, Tumca
garemos dacvis ZiriTadi principebis mixedviT bevri saerTo arsebobs.
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uli ganawilebis Taviseburebebis, raodenobisa da maragis, xarisxis,
Sedgenilobis, TviTaRdgenis intensivobis, eqspluataciis, transportirebisa
da mopovebis pirobebis, mogebisa da rentabelobis, sabazro Rirebulebis,
garemoze miyenebuli zaralis analizs.

aseve mniSvnelovania is garemoeba, rom axali kanonmdeblobiT gazrdi-
lia gadawyvetilebis miRebis procesSi sazogadoebriobis monawilebis Se-
saZlebloba da informaciis xelmisawvdomloba. Tumca es Tanabrad erT-
nairi ar aris regionSi. zogan meti Tavisufleba aqvs miniWebuli sazoga-
doebas, zogan _ naklebi.

bunebrivi resursebis arasaTanado Sefasebasa da aqedan gamomdinare,
araracionalur gamoyenebas xSirad savalalo Sedegebamde mivyavarT. es sa-
valalo Sedegi gamoixateba ara marto bunebrivi resursebis gamoleviT,
aramed garemos dabinZurebiTa da degradirebiT. amitom bunebaTsargeblobi-
sas aucileblad unda gaviTvaliswinoT bunebrivi resursebis Sefasebis yve-
la zemoT dasaxelebuli komponenti, rac, Tavis mxriv, bunebrivi resursebis
kompleqsur kvlevas saWiroebs.

Tema 2. sasargeblo wiaRiseuli
raoba, klasifikacia, teritoriuli ganawilebis Taviseburebani,

gamoyenebis tradiciuloba

raoba
sasargeblo wiaRiseuli dedamiwis qerqSi (miwis wiaRSi an mis zeda-

pirze) arsebuli araorganuli da organuli warmoSobis bunebrivi warmonaq-
mnia, romlebic bunebrivi saxiT an gadamuSavebis Sedegad SeiZleba gamo-
yenebul iqnes ekonomikis sxvadasxva sferoSi. igi liTosferuli resursia,
Tumca maTi mopoveba xdeba rogorc xmeleTidan, ise akvatoriidan. amJamad
adamiani iyenebs sxvadasxva saxis 200-mde wiaRiseuls.

sasargeblo wiaRiseulis gamoyenebis gareSe warmoudgenelia ganviTar-
des meurneobis mTeli rigi dargebi. igi gansakuTrebiT mniSvnelovania
energetikis, metalurgiis, manqanaTmSeneblobis, qimiuri, samSeneblo  mrew-
velobisaTvis. gamoTvlebis Sedegad dadgenilia, rom msoflios samrewvelo
produqciis daaxloebiT 70 % sasargeblo wiaRiseulidan iwarmoeba [Wan-
turia, 1995].

sasargeblo wiaRiseuli wylis resursebTan erTad qveynis ekonomikuri
siZlieris erT-erTi yvelaze mniSvnelovani ganmsazRvreli faqtoria.
amasTan swored isini ganapirobeben qveynis ekonomikuri ganviTarebis ara
marto dones, aramed specializaciasac. Tumca isic unda iTqvas, rom sa-
sargeblo wiaRiseulis siuxve yovelTvis rodi ganapirobebs qveynis ekono-
mikur siZlieres. magaliTad, iseTi qveynebi, rogoricaa iaponia, islandia da
singapuri Raribia sasargeblo wiaRiseuliT, magram ekonomikurad sakmaod
ganviTarebuli qveynebia.

klasifikacia
fizikuri Tvisebebis mixedviT arsebobs:

 myari (naxSiri, torfi, merqani da sxv.);
 Txevadi (navTobi, mineraluri wyali da sxv.);
 gazobrivi (bunebrivi airi) bunebrivi resursebi.
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gamoyenebis mixedviT arsebobs:
 saTbob-energetikuli (sawvavi, kaustobioliTuri6);
 madneuli (liTonuri, metaluri);
 aramadneuli (araliTonuri, arametaluri);
 hidromineraluri7 (ix. danarTi I).

sasargeblo wiaRiseuli amowurvadi da aRudgenelia. es imas niSnavs,
rom maTi gamoyenebis procesSi xdeba resursis amowurva, xolo maT
warmoqmnas aTaswleulebi da milioni wlebi esaWiroeba.

teritoriuli ganawileba
dedamiwis zedapirze sasargeblo wiaRiseuli metad araTanabradaa ga-

nawilebuli. sxvadasxva saxis wiaRiseuli sxvadasxva geologiur warmo-
naqmnebSi gvxvdeba. amitom ama Tu im teritoriis geologiuri agebulebis
codna gvexmareba vivaraudoT sad ra sxis wiaRiseuli SeiZleba iyos da-
Ziebuli, an piriqiT sad aris gamoricxuli maTi arseboba. magaliTad, kav-
kasiaSi paleogenur-neogenuri asakis wyebebSi navTobisa da bunebrivi airis
budobebia, xolo kavkasonis mTianeTze, romelic agebulia umTavresad
mezozuri wyebebiT _ liTonuri wiaRiseuli.

saqarTveloSi daregistrirebulia aseulobiT mineraluri resursis
sabado da gamovlineba, romelTac gaaCniaT garkveuli ekonomikuri mniSvne-
loba. maT Sorisaa dakonservebuli an naklebad Seswavlili sabadoebi, rom-
lebic warmoadgenen respublikis mineralur-sanedleulo bazis mniSvne-
lovan rezervs.

saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebi saministros ofici-
aluri monacemebiT [2009] saqarTvelos mineraluri resurduli fondi mo-
icavs 950 sabado da gamovlineba. resursuli fondis 62.8 % erovnuli da
saerTaSoriso mniSvnelobis sabadoa, 30.9 % _ adgilobrivi mniSvnelobis
sabado, xolo 6.2 % _ gamovlineba.

azerbaijani mdidaria wiaRiseuliT, gansakuTrebiT navTobiTa da bu-
nebrivi airiT. gvxvdeba alenitis, rkinis, gogirdis, molibdenis, baritis,
kobaltisa da sxva sabadoebi.

somxeTs ar gaaCnia saTbob-energetikuli wiaRiseuli, Tumca mdidaria
spilenZ-molibdenis, spilenZis almadinis, oqros, rkinis, polimetalebis, ne-
feliniani sienitebisa da qvamarilis resursebiT. aqvea warmodgenili ara-
erTi saxeobis samSeneblo masala, bentonituri Tixebi da sxv.

CrdiloeT kavkasia mdidaria rogorc saTbob-energetikuli (bunebrivi
airi), ise liTonuri wiaRiseuliT (feradi liTonebiT).

gamoyenebis tradiciuloba
kavkasiaSi sakmaod mravalferovani mineraluri resursebia, romlebic

gansxvavdebian genezisis, mdebareobis, tradiciulobis, daniSnulebisa da
sameurneo dargebSi gamoyenebis mixedviT. sasargeblo wiaRiseuli
gamoyenebis tradiciuloba metad gansxvavebulia. zogierTi qveynisaTvis

6 kaustobioliTuri wiaRiseuli (berZn. kaustus – sawvavi, bios - sicocxle, lithos - qva) _ organuli

warmoSobis sawvavi wiaRiseuli. igi warmoqmnilia mcenareuli da zogjer cxoveluri organizmebis

naSTebis gardaqmniT.
7 hidromineralur resursebs ganvixilavT hidrosferul resursebTan erTad.
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saargeblo wiaRiseulis erTi saxea tradiciuli, zogierTisaTvis ki _
meore. amitom TiToeuli maTgani cal-calke unda Sefasdes.

saqarTvelosaTvis tradiciuli sasargeblo wiRiseulia: manganumi,
rkina, spilenZi, tyvia, TuTia, dariSxani, vercxliswyali, oqro, vercxli,
qvanaxSiri, navTobi da sxv. aratradiciul mineralur resursebs miekuTvne-
ba: iSviaTi liTonebi, kalciti, ceoliTi, faifuris qva da sxv. maTi mo-
poveba da gamoyeneba arc Soreul da arc uaxloes warsulSi ar xorciel-
deboda. magram maT SeiZleba garkveuli roli Seasrulon qveynis eko-
nomikuri potencialis gafarToebis TvalsazrisiT.

azerbaijanisaTvis tradiciuli bunebrivi resursebia: navTobi, rkinis
madani, qvamarili da sxv.

somxeTisaTvis tradiciuli bunebrivi resursebia: spilenZi, oqro,
tufi, pemza, marmarilo da sxv.

CrdiloeT kavkasiisaTvis tradiciuli bunebrivi resursebia:
volframi, molibdeni, tyvia, TuTia, kirqva da sxv.

tradiciul sasargeblo wiaRiseuls didi samrewvelo Rirebuleba
aqvs nebismieri qveynisaTvis. marTalia, wiaRiseulis araerTi sabado (axal-
cixis mura naxSiris, CaTaxis rkinis, karobis molibdenis, engurisa da
xramis oqros qviSrobebis sabadoebi) umniSvnelo maragis, mopovebis sir-
Tuleebis, teqnologiebis moZvelebisa da saxsrebis simciris gamo daixura
da dakonservda (ukanasknel wlebSi), isini mainc inarCuneben perspeq-
tiulobas da mineralur-sanedleulo bazis rezervs qmnian. amitom saWiroa
warsulSi arasrulyofilad Seswavlili sabadoebis xelaxali dazverva da
ufro detaluri Seswavla. amisaTvis ki gamoyenebuli unda iyos samTo-
dazveriTi samuSaoebis8 Tanamedrove meTodebi. metad mniSvnelovania aseve
naklebad Seswavlili sabadoebis gamokvlevac. es gansakuTrebiT saSuria
perspeqtiuli da strategiuli mniSvnelobis iseTi wiaRiseulisaTvis, rogo-
ricaa qvanaxSiri, navTobi, bunebrivi airi, bentonituri Tixebi, diatomiti
da sxv.

zogierTi wiaRiseulis mopoveba postsabWoTa sivrceSi warmoqmnilma
rTulma socialur-ekonomikurma viTarebam SeaCera. ukanaksnel wlebSi ki
daiwyo mravali „daxuruli“ sabados amuSaveba. magaliTad, daiwyo vol-
frmaisa da molibdenis mopoveba tirniauzis volfram-molibdenis sabadoSi
(yabardo-balyareTi, ruseTi), dagegmilia samrewvelo sawarmos aRdgena da
Tanamedrove standartebTan Sesatyvisi samrewvelo kompleqsis formireba.

8 samTo mecniereba Seiswavlis sasargeblo wiaRiseulis sabadoTa ganlagebis bunebriv pi-
robebsa da qanebis sizrqeSi gvirabebis gayvaniT gamowveul fizikur movlenebs, agreTve
wiaRiseulis gamdidrebis, sabados usafrTxo da ekonomikuri damuSavebis meTodebs [qse,
1985].
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Tema 2.
kavkasiis saTbob-energetikuli resursebi

saTbob-energetikuli wiaRiseuli aerTianebs saTbobis samive saxes –
myars, Txevadsa da airovans. wylis resursebTan erTad igi qmnis kavkasiis
saTbob-energetikuli bazis safuZvels. zogadi SefasebiT kavkasia Zalze
mdidaria saTbob-energetikuli resursebiT, Tumca es resursebi metad
araTanabradaa ganawilebuli mis teritoriaze. marTalia, saqarTvelo ar
gamoirCeva mravali strategiuli mniSvnelobis sasargeblo wiaRiseulis ma-
ragiT, magram igi farTobis erTeulze mineraluri resursebis koncentraci-
is donis mixedviT erT-erT pirvel adgilzea yofili sabWoTa kavSiris te-
ritoriaze [http://otvet.mail.ru/question/9493889].

naxSiri da sawvavi fiqlebi

maragi da teritoriuli ganawileba
qvanaxSiri strategiuli metalurgiuli da energetikuli mniSvnelo-

bis nedleulia. igi kavkasiaSi gvxvdeba or geologiur formaciaSi: iurul-
sa da mesameulSi. gansakuTrebiT gamoirCeva Sua iuruli formacia (ix. da-
narTi II), romelic gadaWimulia umTavresad dasavleT saqarTveloSi, afxa-
zeTidan zemo imereTamde _ Crdilo-dasavleTidan samxreT-aRmosavleTis mi-
marTulebiT. sabadoebi aq wyvetilad gvxvdeba. aq mdebareobs bzifis, tyvar-
Celis, maganis, tyibul-Saoris, gelaTis qvanaxSiris sabadoebi. rac Seexeba
mura naxSirs igi mesameuli asakis naleqebSi gvxvdeba.

qvanaxSiris maragiT kavkasiaSi saqarTvelo da somxeTi gamoirCeva. aq
misi raodenoba 1/2 mlrd tonas aRwevs, rac mniSvnelovani maCvenebelia.

saqarTveloSi misi geologiuri maragi (arsebuli da perspeqtiuli) 1
mlrd tonas aRemateba, xolo samrewvelo mniSvnelobis prognozuli maragi
_ 500 mln tonas. maragis mixedviT yvelaze metad gamorCeulia tyibul-Sao-
ris, axalcixisa da tyvarCelis sabadoebi (nax. 1). kavkasiaSi qvanaxSiris
ramdenime mniSvnelovani sabadoa. maT Soris yvelaze gamorCeulia saqarTve-
los sabadoebi (nax. 2): tyibul-Saoris, tyvarCelis, bzifis, maganis, gela-
Tis, agreTve perspeqtiuli sinaTle-Sqmeris, farcxanayanevis. maTgan samrew-
velo mniSvneloba mxolod tyvarCelis, tyibul-Saorisa da gelaTis saba-
doebs aqvs. sabWoTa periodSic mxolod pirveli ori iyo moqmedi sabado.

nax. 1. kavkasiis naxSiris sabadoebis maragi
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nax. 2. saqarTvelos naxSiris sabadoebi
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mura naxSiris 2 sabadoa saqarTveloSi: axalcixis (vales) da samxreT
kaxeTis. samrewvelo mniSvnelobis ki mxolod axalcixis mura naxSiria.

somxeTSi naxSirisa da swvavi fiqlebis dazverili maragis saerTo ra-
odeboba 17-18 mln toniT ganisazRvreba. gansakuTrebuli daniSnuleba aqvs
ijevanis qvanaxSiris (10 mln t) da jajuris mura naxSiris sabadoebs.

naxSiris rogorc resursis Sefaseba unda ganxorcieldes ara marto
maragis, aramed xarisxiTac. naxSiris xarisxis upirvelesi gansmazRvrelia
misi koqsvadoba9. metalurgiaSi gamoiyeneba koqsvadi naxSiri (koqsvadi
qvanaxSiri, antraciti), xolo energetikuli mizniT savsebiT SesaZlebelia
mura naxSiris gamoyenebac. kavkasiaSi gavrcelebuli naxSiris sabadoebis
gansxvavebulia, rac ganisazRvreba maTi umaRlesi TbotevadobiT (cxr. 1).

metalurgiisaTvis vargisi naxSiri (agreTve energetikulic) saqarTve-
los ekonomikas mTlianad ver amaragebs. magaliTad, 1970-iani wlebis bolos
metalurgias igi uzrunvelyofda sanaxevrod, xolo energetikas _ 70-80 %-
iT. raki maRali iyo tyvarCelis, rusTavis metalurgiuli da quTaisis
savtomobilo qarxnebis Tboeleqtrosadgurebis moTxovnileba naxSirze,
amitom sakoqse naxSiri SemohqondaT doneckidan (ukraina) da yaraRandidan
(yazaxeTi). ukanaskneli aTeuli wlebis ganmavlobaSi naxSiris mopovebis
Semcireba ganpirobebuli iyo sabadoebis rTuli geologiuri pirobebiTa da
arasrulyofili teqnologiiT, rasac daerTo resublikaSi arsebuli rTu-
li socialur-ekonomikuri viTarebac.

cxr. 1. kavkasiis naxSiris ZiriTadi sabadoebis
zogierTi maCvenebeli

#
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1
tyibul-
Saoris

qvanaxSiri 432 000 000 6 800 – 7 800

2 tyvarCelis qvanaxSiri 40 278 000 7 500 – 8 400
3 gelaTis qvanaxSiri 5 000 000 3 000 – 5 000
4 maganis qvanaxSiri 1 000 000 6 000 – 7 000
5 bzifis qvanaxSiri 840 000 3 480 – 4  100

6 axalcixis
mura

naxSiri
75 000 000 –
100 000 000 3 200 – 4 500

7
samxreT
kaxeTis

mura
naxSiri 320 000 3 500 – 5 660

8 faxulanis
mura

naxSiri 320 000 2 700 – 4 300

9 ijevanis qvanaxSiri 10 000 000

10 jajuris
mura
naxSiri

412 000

arc CrdiloeTi kavkasiaa gamorCeuli naxSiris maragiT. aq ramdenime sa-
badoa SedarebiT gamorCeuli. magaliTd, malolabinis qvanaxSiris sabado

9 koqsi (germ. koks) myari xelovnuri sawvavia, romelic miiReba qvanaxSiris an navTobis gaxurebisas

maRal temperaturaze (950-10500C-ze).
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mdebareobs krasnodaris mxareSi, mciremaragiania (10.18 aT. tona). amasTan
rTul samTo-geologiuri pirobebis gamo sabados damuSaveba ar mimdinare-
obs.

daRestanSi naxSirSemcveli iuruli nafenebi gadaWimulia samurispira ra-
ionidan md. andi-yoisus (sulakis auzi) xeobamde. aq qvanaxSiris 16 sabadoa,
Tumca maTi umetesoba mciremaragiania da ar aqvs samrewvelo daniSnuleba.
gamonaklisia mxolod sabadoTa ori jgufi: CiraxCaisisa da rubasCais, ro-
melTac mxolod adgilobrivi mrewvelobis ganvTarebisaTvis aqvT mniSvne-
loba. CiraxCais sabadoTa jgufi mdebareobs maRalmTian daRestanSi da mis
farglebSi ramdenime nakveTi Semodis: lakis, feregis, kuStilis, arxitisa
da sxv. yvelaze mniSvnelovani es ukanasknelia. aseve ramdenime nakveTiTaa
warmodgenili rubasCais sabadoTa jgufi (xursatilis, SilanSinis,
uicminisa da sxva nakveTebi).

sawvavi fiqlebi kavkasiaSi
ramdenime adgilasaa gamovle-
nili (oTxive qveyanaSi). saba-
doTa umetesoba adgilobrivi
mniSvnelobisaa, vinaidan igi
umTavresad dabali, an saSua-
lo xarisxisaa, Seicvas didi
raodenobiT nacars da tens,
amasTan mciremaragiania. Tum-
ca aris sabadoebi, romlebic
yuradsaRebia. sawvavi fiqlebi
da misgan miRebuli gazi bu-
nebrivi airi miCneulia im
efeqtur saSualebad, romli-
Tac SesaZlebelia evropis
daRweva ruseTis energomata-
reblebebisagan. miTumetes,
rom igi gacilebiT iafia. al-
baT, amiT aixsneba is survili,
romelic gaCnda somxeTsa da
daRestanSi, rom sawvavi fiq-
lebidan gazis miReba daiwyon.

magram es ararealur perspeqtivad isaxeba. Tumca eqspertebi Tvlian, rom
sawvavi fiqlebisagan gazis miReba saqarTvelosa da somxeTSi araperspeq-
tiulia, vinaidan amas didi teritoria Wirdeba. magaliTad, iseTi qveynebi-
saTvis, rogoricaa ruseTi, poloneTi, aSS, kanada, afrikis rigi qveynebi, es
realuri perspqtivaa da mas mravali qveyana iyenebs kidec sawvavad.

sawvavi fiqlebiT SedarebiT gamorCeulia mdinareebis didi da patara
labis wylaSueTi, romelic didi maragis miuxedavad (saerTo maragi 136.25
mln t), ar muSavdeba. igi dabali energetikuli Rirebulebisaa.

kavkasiaSi sawvavi fiqlebi aris, agreTve daRestanSic _ gunibisa da
yaradagis sabadoebi (daRestani), diliJanis kompleqsi (somxeTi) da sxv.

nax. 3. somxeTis naxSirisa da sawvavi
fiqlebis sabadoebi



15

ZiriTadi sabadoebi

tyibul-Saoris qvanaxSiris sabado mdebareobs tyibulisa da ambrola-
uris raionebis teritoriaze, tyibulas xeobasa (erTvis tyibulis wyalsa-
cavs) da Saoris qvabulSi, q. quTaisidan Crdilo-aRmosavleTiT 45-50 km man-
Zilze. saqarTvelos qvanaxSiris sabadoebs Soris aq yvelaze didi (produq-
tiuli) maragia Tavmoyrili (432 mln t), romlis umaRlesi Tbotevadoba saw-
vav masaze sakmaod maRalia (6800-7800 kkal/kg). maragis daaxloebiT 30 % sam-
rewvelo mniSvnelobisaa. tyvarCelis sabadosTan SedarebiT, igi SedarebiT
dabalxarisxiania (airovani) da damoukideblad ar ikoqseba (sustad koqsva-
dia). amitom metalurgiuli koqsis misaRebad mas urevdnen tyvarCelis Seda-
rebiT ufro maRalxarisxovan qvanaxSirs. amiT iRebdnen maRali Tbotevado-
bis naxSirs. miRebul koqss ki foladis, Tujisa da rkinis gamosadnobad
iyenebda rusTavis metalurgiuli qarxana.

tyvarCelis (akarmaris) qvanaxSiris sabado mdebareobs oCamCiris
raionSi, md. RaliZgis zemo dinebaSi, z.d. 400-2000 m simaRliT diapazonSi. aq
ramdenime Saxtia, saidanac qvanaxSiri 3-5 km sigrZis sabagiro gziT gadaaqvT
rkinigzis sadgur akarmaramde, xolo aqedan rkinigziT _ kvezanis gamamdid-
rebel fabrikamde. naxSiri metad maRalxarosxovania. igi iolad ikoqseba
SedarebiT dabali xarisxis naxSiris (tyibulis) didi raodenobiT Serevis
drosac. marTalia, tyibul-Saoris sabadosTan SedarebiT maragi mcirea
(aRemateba 40 mln tonas, sakoqse qvanaxSiris maragi _ 20 mln t-s), magram
igi mniSvnelovan rols asrulebda da momavalSic Seasrulebs qveynis Savi
metalurgiisaTvis.

gelaTis qvanaxSiris sabado mdebareobs tyibulis raionSi, q. quTaisi-
dan aRmosavleTiT 9 km manZilze, md. wyalwiTelas marcxena napirze. qvanax-
Siris maragi aq mcirea da Seadgens 5 mln t-ze mets. aseve dabalia Tboteva-
doba (3000-5000 kkal/kg).

axalcixis (vales) mura naxSiris sabado mdebareobs axalcixis raion-
Si, soflebis valesa da naoxrebis midamoebSi, q. axalcixidan dasavleTiT
8-10 km manZilze, focxoviswylis xeobaSi (qvablianis SesarTavTan), z.d. 1000-
1600 m simaRleze. naxSirSemcveli naleqebis gavrcelebis areals ukavia 90-
110 km2. tyvarCelis sabadosTan SedarebiT, maragi aq ufro metia da Seadgens
75-100 mln t-s, magram dabali xarisxisa da samTo-geologiuri samuSaoebis
(rac zrdis mis TviTRirebulebas) ganxorcielebis sirTulis gamo misi mo-
poveba sagrZnoblad Semcirda da 1980-ian wlebSi saerTod Sewyda. sabados
dabalia misi Tbotevadoba, rac Seadgens mxolod  2200-4500 kkal/kg-s.

ijevanis qvanaxSiris sabado mdebareobs CrdiloeT somxeTSi, q.
ijevanTan axlos. maragia 10 mln tona, xolo perspeqtiuli maragi _ 80-100
(zogierTi monacemiT 200) mln t. igi qveynis yvelaze iafi sawvavia, Tumca
misi momxarebis erTgvari “gamoucdelobisa” da sabados mimdebare tyis masi-
vebis SesaZlo ganadgurebis gamo misadmi “interesi” jerjerobiT naklebia.
Tumca iyo mosazrebebi, rom erevnis Tboeleqtrosadguri gadasuliyo ijeva-
nis qvanaxSirze. magram es, Tavis mxriv,  moiTxovs sadguris mowyobilobebis
gadayvanas qvanaxSiris wvis reJimSi, rac finansur danaxarjebs moiTxovs.

jajuris mura qvanaxSiris sabado mdebareobs CrdiloeT somxeTSi.
misi maragi 512 aTasi toniTaa Sefasebuli, Tumca fiqroebn, rom misi realu-
ri maragi 2-jer metia.



16

gunibis sawvavi fiqlebis sabado mdebareobs md. yarasus marjvena sana-
piroze, s. gunibTan.

yaradagis sawvavi fiqlebis sabado mdebareobs s. yaradRidan samxreT-
dasavleTiT 2 km-ze. aq moipovebdnen resurs da mas sawvavad iyenebdnen.

resursis daskvniTi Sefaseba
kavkasiaSi naxSiris yvelaze mniSvnelovani maragi aqvs saqarTvelos:

 saerTo maragi mniSvnelovania, Tumca ver uzrunvelyofs respublikis
moTxovnilebis srul dakmayofilebas energetikasa da metalurgiaSi;
 miCneulia perspeqtiul resursad, vinaidan, eqspertTa gaTvliT, am
resurss SeuZlia daakmayofilos saqarTvelos energomoTxovnilebis 70-80
%, xolo metalurgiis _ 50 %;
 marTalia, saqarTvelos qvanaxSiris sabadoebidan amoRebulia sakmaod
didi raodenoba. magram Saxtebis aRdgenis SemTxvevaSi SesaZlebeli gaxdeba
miRweul iqnes mopovebis is done, rac arsebobda 1975-80-ian wlebSi da qva-
naxSiris saerTo mopovebam Seadginos 1.5-2.0 mkn t;
 saqarTveloSi maRalxarisxovani naxSiris arseboba (Serevis Sedegad
ikoqseba) ganapirobebs mis metalurgiaSi gamoyenebis SesaZleblobas. Tumca
mcirea maRalxarisxovani, sakoqse naxSiris maragi, amitom igi ver uzrun-
velyofs rusTavis metalurgiuli qarxnis sruli datvirTviT amoqmedebas;
 kavkasiis naxSiris sabadoebis umetesoba mciremaragiani, maRalnacriani
da dabali siTbotevadobiT xasiaTdeba;
 somxeTSi mdebare qvanaxSiris sabadoebis xarjze meZamoris eleqtrosad-
gur funqcionireba mxolod ideis doneze ganixileba;
 mura naxSiri kavkasiaSi Rrma fenebSi mdebareobs, rac arTulebs mis
mopovebas da zrdis TviTRirebulebas;
 naxSiri metad mniSvnelovani resursia qimiuri mrewvelobisaTvis da sxva-
dasxva saxis warmoebisaTvis.

torfi
teritoriuli ganawileba
torfi (germ. torf) yviTeli, muqi mura, an Zlier Savi myari sawvavi wi-

aRisulia, romelic warmoiqmneba mcenareuli narCenebis arasruli daSlis
Sedegad Warbi datenianebisas, TiTqmis anaerobuli garemos pirobebSi. kavka-
siaSi torfis mniSvnelovani maragia saqarTvelosa da CrdiloeT kavkasiaSi.

torfi kavkasiaSi umTavresad meoTxeul nafenebSi warmodgenili _
kolxeTis dablobze, Savi zRvis mimdebare teritoriazea (q. soxumidan q. ba-
Tumamde), azovisa da kaspiis zRvebis sanapiroebze, yubanispirad dablobze.
torfis calkeuli gamovlinebebi gvxvdeba javaxeT-somxeTis vulkanur ze-
ganze, tbebis midamoebSi. magram aq isini ar qmnian mZlavr masivebs da
gvxvdeba mxolod mcire zomis RrmulebSi, mdinareTa da tbaTa sanapiroebze.
amitom aq torfs mxolod adgilobrivi mniSvneloba aqvs. torfis Zlier
mcire fragmentebi gvxvdeba kavkasiis sxvadasxva kuTxeSic _ mdinareTaAda
tbaTa sanapiroebze.

kolxeTis dablobze torfs ukavia 20 aTasi ha. saqarTveloSi torfis
saerTo maragia 60-65 mln tonaze meti (rac 8 mlrd m3-s aRemateba). gamovle-
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nili torfis saerTo fondidan sasargebloa (respublikuri da adgi-
lobrivi mniSvnelobis) geologiuri maragis naxevarze naklebi. kolxeTis
dablobis torfis mTavari damaxasiaTebeli Tvisebaa TviT erTi sabados
farglebSic ki mcenareuli narCenebis gaxrwnis sxvadasxva xarisxi (merye-
obs 5-dan 70 %-is farglebSi), nacris maRali Semcveloba, maRali tenianoba,
torfis mcire simkvrive (0,7-1,4 gr/sm3) da maRali forianoba 85-95 %.

CrdiloeT kavkasiaSi, saqarTvelosTan SedarebiT, gacilebiT didi ma-
ragia. sabadoebidan aRsaniSnavia: malis, Sulinis, kunSulis, labis da sxv.

torfis didi maragia somxeTSi. gansakuTrebiT gamoirCeva ivanis olqi,
sadac misi saerTo maragia 120 mln tona.

sabadoebis daxasiaTeba.
saqarTveloSi torfis 49 sabadoa cnobili. aqedan kolxeTis dablob-

ze gvxvdeba 30, romelsac 20 aT. heqtari ukavia. igi gavrcelebulia kol-
xeTis dablobis Cadablebul adgilebSi. maTgan yvelaze mniSvnelovania: im-
naTis, fiCoris, anakliis, nabadas, malTayvas, grigoleTis, qobuleTisa da
sxv. (nax. 3). gansakuTrebiT aRsaniSnavia torfis yvelaze mZlavri budobebi
_ imnaTis, nabadasa da Wuriis. torfis simZlavre aq 7-14 m-s aRwevs, xolo
farTobi aRemateba 1000 ha-s. tenianoba 90 % da ufro metia, gaxrwnis xaris-
xi ki _ 17-40 % [zuxbaia, 1984; Колхидская низменность, 1990; South Caucasus…, 2004].

imnaTis (foTis) torfis sabado mdebareobs lanCxuTis raionSi, pali-
astomis tbis aRmosavleT da samxreT sanapiroze, mdinareebs fiCorsa da
Txorinas Soris, sufsidan 6,5 km manZilze.

nabadis torfis saba-
do mdebareobs xobis
raionSi, Savi zRvis
sanapiros gaswvriv, ri-
onisa da xobis xeo-
bebs Soris. torfiani
safaris simZlavrea 5-6
m, zogan ki igi 10 m-ac
ki aRwevs. maragi _ 36
mln tonaa. maragis mni-
Svnelovani nawili gr-
untis wylisa da zR-
vis doneze dablaa.
grivenis (yubanis) tor-
fis sabado mdebareobs
md. yubanis qvemo wel-
Si, novokubanis tor-
fis sabado
mzimTa-fsous torfis
sabado mdebareobs Sa-
vi zRvis sanapiroze

nax. 1. kavkasiis torfis sabadoebi da
gamovlinebebi
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mdinareebis mzimTasa da fsous Soris.
Sulinisa da kunSulis torfis sabadoebi mdebareobs Terg-kumis dab-

lobze, s. kulidan Crdilo-aRmosavleTiT 3 km-ze. torfis saSualo simZlav-
rea 2 m, zogan 5 m. torfnarebis farTobi 50-600 aTas m2-s aRwevs, romlis
Totevadobaa 1940 kkal/kg. mas adgilobrivi mniSvneloba aqvs da
SesaZlebelia sawvad gamoyenebac.

malis torfis sabado mdebareobs Terg-kumis dablobze, daRestanSi,
xunZanidan Crdilo-dasavleTiT 12 km-ze (ss. Sototosa da xilakoros
Soris). aq torfis simZlavres 2 metramdea.

saqarTvelos torfis sxva sabadoebidan aRsaniSnavia:
Wuriis _ xobis raionSi, xobisa da Wuriis xeobebs Soris.
qobuleTis _ qobuleTis raionSi, s. qobuleTis midamoebSi, z.d. 6,5-7 m simaRleze.
biWvinTis _ gagris saqalaqo sakrebulos teritoriaze, biWvinTis koncxze, bzifis xeobaSi,
inkiTis tbis mimdebare teritoriaze.
gagris _ gagris saqalaqo sakrebulos teritoriaze. ukavia 30 ha farTobi.
kolxidis _ gagris saqalaqo sakrebulos teritoriaze, s. kolxididan Crdilo-
dasavleTiT, 2 km manZilze.
malTayvis _ kolxeTis samxreT–dasavleT nawilSi, malTayvasa da Txorinas Soris.
grigoleTis _ grigoleTsa da malTayvis xeobas Soris.
anakliis _ Savi zRvis sanapiroze.
anariis _ zugdids raionSi.
anariis _ wtyaltubos saqalaqo sakrebulos teritoriaze.
velispiris _ walkis qvabulis samxreT nawilSi, md. fSanis WalaSi.
xanCalis _ ninowmindis raionSi, xanCalis tbis sanapiroze da gadaWimulia Crdilo-
dasavleTidan samxreT-aRmosavleTisaken.
menCauris _ walkis raionSi, mTaTaSoris qvabulSi.
xarobis _ walkis raionSi, qvabulSi. utyeo masivia.

resursis daskvniTi Sefaseba
torfi kavkasiaSi rogorc bunebrivi resursi, Semdegnairad SeiZleba

Sefasdes:

 mas ara aqvs samrewvelo mniSvneloba. mcire maragis gamo gamouyenebelia
rogorc sawvavi resursi. zogan SezRudulad iyeneben sawvavad adgilobrivi
daniSnulebiT;
 saqarTvelosaTvis mniSvnelovani resursia soflis meurneobisaTvis (ro-
gorc sasuqi da mecxoveleobaSi sakvebad);
 mniSvnelovani resursia qimiuri mrewvelobisaTvis (iReben sxvadasxva qi-
miur nedleuls _ amiaks, ZmarmJavas, kuprs, parafins, fenols, kreolins da
sxv.);
 mniSvnelovani balneologiuri da parfiurmeruli resursia;
 mcenareuli narCenebis araTanabari gaxrwna da maRali tenianoba amci-
rebs mis xarisxs, rac specialur damuSavebas moiTxovs da zrdis TviTRire-
bulebas.
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navTobi da bunebrivi airi
navTobi ufero, moyviTalo, mowiTalo-moyavisfro, kupriviT Savi, an

momwvano zeTisebri specifikuri sunis mqone Txevadi sawvavia. sxvadasxva Se-
ferilobas mas aZlevs asfaltisa da fisis nivTierebaTa Semcveloba. eko-
nomikisaTvis misi mniSvnelobis gamo mas xatovnad “Sav oqros” uwodeben.
berZnulad navTobis saxelwodebaa petroleumi. am sityviT damkvidrda igi
mraval enazec. Zvel qarTul wyaroebSi igi “qvis zeTis”, „mTis zeTis“ saxe-
liT ixsenieba.

bunebrivi airi xSirad navTobis Tanmxlebia. igi Seicavs naxSirwyalba-
debs, naxSirorJangs, meTans, heliums, argons, propans, butans, azots, go-
girdwyalbads da sxva nivTierebebsa da naerTebs. arsebobs mSrali da
cximiani bunebrivi airebi. mSrali, anu mwiri bunebrivi airebi Seicaven didi
raodenobiT meTans, eTans da mcire raodenobiT naxSirwyalbadebs. aseTi
airebi damaxasiaTebelia kavkasiis mravali regionisaTvis. magaliTad, igi
gvxvdeba azerbaijanSi, daRestanSi, CeCneTSi, inguSeTSi, stavropolisa da
krasnodaris mxareebSi. cximovani bunebrivi airebi navTobTan erTad
gvxvdeba da misTvis damaxasiaTebelia ara marto meTanisa da eTanis, aramed
propanis, butanis, Txevadi naxSirwyalbadebis maRali Semcveloba.

bunebrivi airi yvelaze iafi sawvavi wiaRiseulia. misi gamoyenebiT mi-
Rebuli produqcia ufro iafi jdeba, vidre navTobi da miTumetes qvanaxSi-
ris wviT. amasTan igi ekologiurad naklebad abinZurebs garemos. amitom bu-
nebrivi airis roli TandaTan izrdeba. amasTan igi Zvirfasi qimiuri nedle-
ulicaa.

navTobis mopoveba adamianma uZvelesi periodidan daiwyo. magaliTad,
cnobilia, rom Zv.w. V saukuneSi wyaroebisa da mcire WaburRilebis meSve-
obiT iRebdnen navTobs asureT-midiaSi, aleqsandre makedonelis droidan ki
_ afSeronis naxevarkunZulze. Zvel droSi navTobs ganaTebis an samkurnalo
mizniT iyenebdnen. XVIII saukunis II naxevridan ki misi gadamuSavebiT iRebd-
nen navTs, benzins da iyenebdnen sawvavad Siga wvis ZravisaTvis.

informacia navTobis arsebobisa da misi mopovebis Sesaxeb saqarTve-
loSi uZvelesi droidan arsebobs. SemorCenilia cnobebi, rom mirzaanSi
(dedofliswyaros municipaliteti) 2,000 wlis win moipovebdnen navTs da
romelic iranSic ki gahqondaT. saqarTveloSi sawvavad navTis gamoyenebis Sesaxeb
arsebobs cnobebi ioane sabanisZis TxzulebaSic (“wameba wmindisa aboisi): “miiRes SeSaT
Tiva da navTi da daasxes mas zeda wmidisa da daagznes cecxli”. XI-XII saukuneebSi
saqarTvelos imdroindeli saeqsporto saqonlis siaSi navTobic aris moxseniebuli.
cxadia, Sua saukuneebSi navTobis mopoveba xdeboda iq, sadac es sawvavi bunebrivad Jonavda
miwis zedapirze. aseTi adgilebi iyo: navTluRi, mirzaani, patara Siraqi, baida, sufsa-
natanebis midamoebi.

marko polos wignSi (1298) aRniSnulia, rom saqarTvelos sazRvarTan aris “nafTis”
wyaro, romelsac adgilobrivebi mxolod sawvavad iyeneben, maSin roca am zeTisaTvis
Soreuli qveynebidan modiano (aqlemebisaTvis qecisa da munis samkurnalod iyenebdnen).
magram ramdenad aris marko polos mier naxsenebi „nafTi“ saqarTvelos Tanamedrove teri-
toriis farglebSi moqceuli, es sadavoa.

vaxuSti bagrationi navTiss arsebobas miuTiTebs Tbilisis maxloblad (amJamad qa-
laqis farglebSi) _ navTluRSi: “tfilisis samxreT aRmosavliT ars navTluxi _ mun dis
navTi kldesa mtkurisasa”. saxelwodebac am ubanma “navTidan” moigo, rac Turqulad navTis
adgils, sanavTes niSnavs [qse].



21

metad saintereso cnobebi navTobis saqarTveloSi mopovebis Sesaxeb
mogvepoveba XVIII saukunis cnobili germaneli mecnierisa da mogzauris gi-
uldenStedtis CanawerebSi (“mogzauroba ruseTsa da kavkasiis mTianeTSi”),
sadac uxvad mogvepoveba cnobebi saqarTveloSi ama Tu im sasargeblo wia-
Riseulis mopovebis Sesaxeb. kerZod, igi aRniSnavs SigniT kaxeTSi _ iltos
(alaznis marjvena Senakadi) xeobaSi da gare kaxeTSi _ maCxaanSi, agreTve
guriaSi  “mTis zeTis” wyaroebis arsebobis Sesaxeb.

samrewvelo masStabiT navTobis mopoveba daiwyo XIX saukunis Sua pe-
riodSi, roca dainerga burRvis xerxi. kerZod, pirveli WaburRili gabur-
Res 1846-47 wlebSi azerbaijanSi, kaspiis zRvis sanapiroze (bibi-eibaTSi)10.
Tavdapirvelad navTobs iRebdnen Surfebis meTodiT, xolo WaburRilebi
iburReboda dartymiTi wesiT, amJamad ki igi brunviT da vibraciul meTo-
debzea dafuZnebuli.

pirveli navTobsadeni gaiyvanes 1878 wels baqoSi (navTobi miewodebooda navTobgada-
samuSavebel qarxanas). 1897-1901 wlebSi ki gaiyvanes baqo-baTumis navTobsadeni (Zmebi nobe-
lebi, v. Suxovis proeqti). 1960-64 wlebSi gaiyvanes msoflios ugrZesi navTobsadeni “druJ-
ba” (sigrZe - 5000 km, diametri – 1020 mm). aseve mniSvnelovania transaliaskis navTobsadeni
CrdiloeT amerikis kontinentze (sigrZe - 1250 km, diametri – 1200 mm). msoflioSi udidesi

10 cnobilia, rom navTobis mopoveba aSS-Si daiwyes 1883 pensilvaniis StatSi. Tumca isic
faqtia, rom gacilebiT adre, jer kidev 1829 wels, kentukis StatSi (aSS) tardeboda bur-
Rvebi marilxsnaris mosapoveblad da navTobis Sadrevanma amoxeTqa.

nax. 3. kavkasiis navTob- da gazSemcveli fenebis
teritoriuli ganawileba
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gazsadenia transcimbiris magistrali, urengoidan (md. puris auzi, dasavleT cimbiris dab-
lobi, ruseTi) dasavleT evropisaken (sigrZe - 4449 km).

kaspiis zRvis navTobisa da gazis transportirebis 3 alternatiuli
marSruti SemuSavda (nax. 3):
 CrdiloeTis, anu baqo-novorosiiskis. proeqtis Tanaxmad unda gaiaros
CrdiloeT kavkasiaze;
 dasavleTis, anu baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadeni da baqo-Tbilisi-
erzrumis (samxreT kavkasiis) gazsadeni.
 samxreTis, anu baqo-sparseTis. proeqtis Tanaxmad, igi yvelaze
ekonomiuria, magram marSrutebis SerCeva xdeba ara marto ekonomikuri,
aramed politikuri TvalTaxedviTac.

navTobi mniSvnelovani strategiuli nedleulia ekonomikuri Tvalsaz-
risiT. garkveulwilad igi gansazRvravs msoflios politikur procesebsac.
eqspertTa azriT, am mniSvnelobas igi SeinarCunebs uaxloesi 15-20 wlis
ganmavlobaSi mainc. navTobisa da bunebrivi airis Semcveli teritoriis farTobi
dedamiwaze daaxloebiT 75 mln km2-ia11, navTobis potenciuri maragi (navTobSemcveli
fiqlebis CaTvliT) _ 300-400 mlrd t, xolo
misi damtkicebuli maragi _ 1,02 trln. ba-
reli12 (170 mlrd t).

kavkasiaSi navTob- da gaz-
Semcveli raionebidan yvelaze
mniSvnelovania afSeronis naxevarkun-
Zuli, baqos arqipelagi, kaspiispira
dablobi azerbaijanisa da daRestnis
midamoebSi da kaspiis zRvis fskeri.
aq mowyobilia estakadebi da „fola-
dis moednebi”, e.w. “neftianie kamni”.
maragiT gansakuTrebiT gamoirCeva
kaspiis zRvis sanapiro da Selfi
(nax. 4).

amJamad azerbaijanSi xmeleTze
navTobisa da gazis 42 sabadoa gamov-
lenili, romelTagan 37 muSavdeba.
saxmeleTo sabadoebze maragebis ga-
momuSavebis saSualo donea 87%.
perspeqtivaSia 4000-mde gaCerebuli
WaburRilis aRdgena, agreTve produqtiul fenebze xelovnuri zemoqmedebis
axali teqnologiebis gamoyeneba, romelic navTobis mopovebas 1,5-2-jer gaz-
rdis. gansakuTrebuli interesiT sazRvao sabadoebi sargebloben, sadac am
resursis 65%-ze meti moipoveba.

navTobisa da gazis perspeqtiul teritoriad saqarTveloSi miCneulia
26,5 aT. km2 xmeleTze da 9 aT. km2 akvatoriaSi. navTobis daZiebuli maragi
saqarTveloSi didi ar aris, Tumca igi sakmaod maRalxarisxovania (msubuqia
da mcire raodenobiT Seicavs gogirds). Savi zRvis Selfur zolSi

11 zogi monacemiT _ 45 mln km2.
12 bareli (ing. barrel - kasri) – tevadobisa da moculobis sazomi. ixmareba yvela im qveyanaSi (gaerTiane-

buli samefo, aSS), sadac sazomTaAinglisuri sistemaa gamoyenebaSi. navTobis bareli 158 m3-ze metia.

nax.4. kaspiis zRvis Selfis
navTobisa da gazis sabadoebi
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saqarTvelos farglebSi bunebrivi airis warmadoba 1,8 mlrd m3-iTaa
gansazRvruli weliwadSi.

saqarTveloSi navTobisa da bunebrivi airis Semcveli fenebia saqar-
Tvelos beltis farglebSi _ zeda carcul, oligocenur (maikopis wyeba)
da miocenur, agreTve qveda pliocenur (Siraqis wyeba) qviSaqvebSi, qviSebSi,
konglomeratebSi. marTalia, igi didi maragiT ar gamoirCeva, magram misi
xarisxi sakmaod maRalia. misi amoqaCva umTavresad (97 %) xdeba Sadrevnis
xerxiT.

saqarTveloSi navTob- da gazdagrovebis zonebia:
I. kolxeTis dablobi (samegrelosa da guriaSi _ sarmatul qviSaqvebsa

da qviSebSi) da Savizrvispira Selfi.
II. ivris zegani Tbilisis midamoebsa (Suaeocenur, qveda- da Suamiocenur,

agreTve sarmatul qviSaqvebSi) da gare kaxeTSi (zeda sarmatul qviSebSi,
qviSaqvebsa da konglomeratebSi, agreTve pliocenur wyebebSi). es uka-
naskneli aris azerbaijanis navTobdagrovebis zonis gagrZeleba.

sameurneo gamoyeneba
navTobis gadamuSavebiT 700-ze meti saxis produqti miiReba. Tavdapirvelad xdeba Wa-

burRilidan amoqaCuli navTobis (pirveladi navTobi) ganTavisufleba Tanmxlebi airisagan

(separacia13) da sxvadasxva minarevebisagan. Semdgom specialur navTsaxdel qarxnebSi xdeba

navTobis krekingi14 (naxSirwyalbadebis gaxleCa), anu misi nawil-nawil gamoxda.
navTobis gadamuSavebiT miiReba agreTve, plastamasebi, sinTezuri spirtebi, sinTezu-

ri boWkoebi, sinTezuri kauCuki, plastmasebi, sxvadasxva gamxsnelebi, asafeTqebeli
nivTierebebi, zeTebi, spirtebi, fisebi, cximebi (maT Soris sakvebi cximebi), gudroni,
vazelini, azotiani sasuqebi, organuli mJaveebi, saponi da sxva sarecxi saSualebebi,
medikamentebi, parfiurmeriis nawarmi da mravali sxva.

navTobs da navTobproduqtebs farTod iyenebs ekonomikis TiTqmis yvela dargi (man-
qanaTmSenebloba, eleqtro- da radioteqnika, qaRaldisa da asanTis warmoeba, qimiuri,
tyavis, parfiurmeriis dargebi).

qarTvelma qimikosebma navTobisagan miiRes luminofori, romelsac iyeneben zust
xelsawyoTmSeneblobaSi. qarTuli navTobidan miRebulia agreTve transmisiuri zeTi,
romelic gamoiyeneba arqtikaSi [saqarTvelos mTiani..., 2001].

bunebriv airs SedarebiT ufro naklebi gamoyeneba aqvs, vidre navTobs. upirvelesad
mas sawvavi daniSnuleba aqvs. misgan miiReba benzinis orTqli (gazis ganbenzineba). mas ga-
zolins uwodeben.

ZiriTadi sabadoebi
samgor-patarZeulis (sarTiWalis) navTobis sabado mdebareobs

gardabnisa da sagarejos raionSi, q. Tbilisis maxloblad. s. sarTiWalas-
Tan. navTobis mopoveba aq Sadrevnis xerxiT xdeba. maRaldebitiani da ma-
Ralxarisxiania _ msubuqi, mcired parafiniani da ugogirdo. sabadoSi gamo-
iyofa 3 ubani: samgoris, patarZeulisa da samxreT.

13 separacia (laT.. separatio – gamoyofa).
14 krekingi (ing. crack - gaxleCa). navTobis krekingi gulisxmobs daxurul navTsaxdel qvabebSi mzardi

temperaturis pirobebSi sxvadasxva saxis navTobproduqtis miRebas: 0_1500-ze _ benzini, 150-2700 _

navTi, 270-3000 _ solaris zeTi, 3000-ze metze _ sapoxi zeTebi, 4500-ze metze _ kreking-benzini.

benzinisa da navTis miRebis ASemdeg narCeni produqtia mazuTi. 650-7000_ze maRal temperaturaze

navTobis gamoxdas pirolizi ewodeba. aseT maRal temperaturaze navTobis gaxurebisas miiReba pirolizis

gazi, aromatuli naxSirwyalbadebi (benzoli, toluoli da sxv.), fisi da sxva narCenebi.
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mirzaanis navTobis sabado mdebareobs dedofliswyaros raionSi, ior-
alaznis wyalgamyofis aRmosavleT daboloebaze, dedofliswyarodan sam-
xreT-aRmosavleTiT 28 km manZilze. navTobSemcveli fenebi mdebareobs 500-
1200 m siRrmeze. sabadodan amoRebulia misi maragis daaxloebiT 2/3.

patara Siraqis navTobis sabado mdebareobs dedofliswyaros raionSi,
Siraqis vakeze, mirzaanis sabados aRmosavleTiT.

taribanis navTobis sabado mdebareobs dedofliswayros raionSi. nav-
TobSemcveli fenebi sakmaod Rrmad mdebareobs..

TeleTis navTobisa da gazis sabado mdebareobs q. Tbilisis midamoeb-
Si. navTobi mcire maragiania, Tumca bunebrvi airi _ maRaldebitiani. nav-
Tobis sabado 15 km2-s moicavs, xolo produqtiuli qanebis simZlavre 65 m-
ia. navTobis maragia 1,3 mln.

norio-martyofis navTobis sabado mdebareobs q. Tbilisis midamoebSi,
misgan CrdiloeTiT 20 km manZilze. samrewvelo mniSvnelobisaa 700-1200 m
siRrmeze mdebare wyebi. aq muSavdeba 5-6 samrewvelo horizonti.

sacxenisis navTobis sabado mdebareobs gardabnis raionSi, s. sacxeni-
sis maxloblad. mciredebitiania.

norio-martyofisa da sacxenisis sabadoebis navTob- da gazSemcveli
Sreebis simZlavrea 600-700 m. arsebobs varaudis, rom ufro Rrmad
ganlagebuli horizontebi navTobis TvalsazrisiT ufro perspeqtiulia.

muxrovnis navTobis sabado mdebareobs sagarejos raionSi, saguramo-
ialnos qedis mTiswineTSi.

rusTavis navTobisa da gazi sabado mdebareobs mdebareobs q. rusTa-
vis dasavleTiT, md. mtkvris marjvena sanapiroze. navTobis prognozuli
maragia 5-6 mln t. samrewvelo mniSvnelobisaa.

rusTavis gaz-kondensatis15 sabado mdebareobs q. rusTavis Crdilo-
eTiT, md. mtkvris marcxena sanapiroze. produqtiuli wyebis simZlavrea 300
m. ori WaburRilidan aq miRebulia dRe-RameSi 120 aT. m3 gazi da 10-12 m3 kon-
densati.

sufsis (sufsa-omfareTis) navTobis sabado mdebareobs lanCxuTis ra-
ionSi, kolxeTis dablobze, sufsasTan axlos. mcire debitiania naxSir-
Semcveli wyebebia Sua sarmatis qviSaqvebiani da Tixebiani naleqebi.

Waladidis navTobis sabado mdebareobs md. rionis marjvena sanapiro-
ze, senakis raionSi. aq 20-mde WaburRili gaiburRa, magram mcire debitis
gamo, daixura.

Sah-denizis gazkondensantis sabado mdebareobs kaspiis zRvis samxreT-
dasavleT nawilis Selfur zolSi, azerbaijanis farglebSi, q. baqodan
samxreT-aRmosavleTiT 70 km manZilze. geologiurad miekeuTvneba samxreT
kaspiis gazSemcvel zonas. aq zRvis siRrmea 50-650 m-ia. navTobgazSemcveli

15 kondensati – kondensaciis dros warmoqmnili siTxe.
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auzis farTobia daaxloebiT 860 km2. gazis saerTo maragia 1.2 trln m3,
xolo gazis kondensantis – 240 mln t. bunebrivi airis miwodeba samxreT
kavkasiis gazsadeniT baqo-Tbilisi-erzrumis marSrutiT.

azeri-CiraR-giuneSlis navTobgazis sabado mdebareobs azerbaijanSi,
q. baqodan aRmosavleTiT, 90 km manZilze. igi moicavs samxreT kaspiis sam-
xreT akvatorias (mis gagrZrlebas TurqmenTSi qmnis omar-osman-hiuneSlis
sabado). geologiurad miekeuTvneba samxreT kaspiis gazSemcvel zonas.
zRvis siRrme aq 110-180 m-ia. saerTo maragia 930 mln t navTobi da 0.6 trln
m3 bunebrivi airi. navTobis eqsporti xdeba evropaSi baqo-Tbilisi-jeihanis,
saqarTveloSi baqo-sufsis, xolo ruseTSi baqo-novorosiiskis
navTobsadenis meSveobiT.

neftianie kamnis sabado mdebareobs afSeronis naxevarkunZulidan
aRmosavleTiT 42 km manZilze kaspiis zRvaSi, azerbaijanis farglebSi. gan-
Tavsebulia liTonis estakatebze (1949 wlidan). igi garemoculia qviani
rifebiT, romelTa Soris zRvis Rrmulebia. erT-erT estakadaze mdebareobs
muSaTa dasaxleba – azerbaijanis ukiduresi aRmosavleTis dasaxlebuli
punqti. Tumca aq ar aris mudmivi mosaxleoba.

kavkasiis navTobisa da bunebrivi airis sxva mniSvnelovani sabadoebia:
o abastievslo-troickoes (CrdiloeTi kavkasia);
o aSrafi-dan-ulduzusi (zerbaijani);
o baharis (azerbaijani);
o berezanis (CrdiloeTi kavkasia);
o groznos (CrdiloeTi kavkasia);
o Terg-sunjis maRlobis (CrdiloeTi kavkasia);
o izberbaSis (CrdiloeTi kavkasia);
o iuJno-suxokumskis (CrdiloeTi kavkasia);
o kanevis (CrdiloeTi kavkasia);
o maikopis (CrdiloeTi kavkasia);
o malgobekis (CrdiloeTi kavkasia);
o mahaCyalis (CrdiloeTi kavkasia);
o neftegorskis (CrdiloeTi kavkasia);
o sangaCalis (azerbaijani);
o stavropolis (CrdiloeTi kavkasia);
o yarabaRis (azerbaijani).
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Tema 4.
kavkasiis liTonuri wiaRiseuli

kavkasiaSi mravali liToni moipoveba. igi warmodgenilia rogorc
Savi, ise feradi liTonebis saxiT (ix. danarTi I). metad gansxvavebulia maTi
gavrcelebis areali da ekonomikuri mniSvneloba.

madani – liTonis Semcveli mineraluri warmonaqmnia, romlisagan
metalurgiuli liTonis miReba teqnikuradacaa SesaZlebeli da amavdro-
ulad ekonomikurad momgebianic. arsebobs monomineraluri (Seicavs erT
madneul minerals) da polimineraluri (Seicavs ramdenimes) madnebi.

Savi liTonebi
rkina

rkina, anu rogorc mas uwodeben Savi metalurgiis “puri”, liTosfe-
roSi erT-erTi yvelaze farTod gavrcelebuli mineralia (aluminis Semdeg

nax.6. kavkasiis navTo- da gazSemcveli zonebi
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meore adgilzea). magram es liTosferos sxvadasxva ubani mkveTrad gan-
sxvavdeba erTmaneTisagan maTi SemcvelobiT. rkinis madani ki iseTi raode-
nobiT Seicavs rkinas, rom misgan liTonis amoReba ekonomikuri Tvalsazri-
siT mizanSewonilia.

rkinis madani sxvadasxva qimiuri Sedgenilobisaa. igi SeiZleba Seicav-
des sxvadasxva liTonebsa da minarevebs. madanSi rkinisa da sxvadasxva
minarevebis  Semcveloba gansazRvravs mis xarisxs. rac ufro metia rkinis
Semcveloba, miT ufro maRalxarixovania igi. amasTan madanSi arsebuli
zogierTi minarevi sasargebloa, vinaidan gamoiyeneba sxvadasxva warmoebaSi.
zogierTi minarevi ki arc gamoiyeneba da misi madnidan “mocilebac”
garkveul xarjebTanaa dakavSirebuli.

rkinas mravali minerali Seicavs. esenia: magnetiti, hematiti, limoniti, sideriti,
kamasiti da sxv. magnetite anu magnituri rkinaqva (berZn. magnetis – magniti) _ Savi feris
marcvlovani da qviSis msgavsi minerali, romelic 72 %-mde sufTa rkinas Seicavs.

ekonomikuri TvalsazrisiT magnetiti yvelaze mniSvnelovania.

rkinis madnis gamovlinebiT kavkasiaSi azerbaijani da somxeTi gamoir-
Ceva. samxreT kavkasiaSi rkinis madnis maragi 1,7 mlrd tonas aRemateba.
azerbaijanSi gansakuTrebiT cnobilia daSqesanis (350 mln t), agreTve raz-
danis, svarancis, agarcinis, kamakarskis. zogierT sabadoSi Zlier maRalia
(70%-mde) liTonis Semcveloba da dabali - mavne minarevebis. xolo somxeT-
Si abovianis (500 mln t),  svarancis (484 mln t), razdanis rkinis madnis sa-
badoebi. magnetituri madani gvxvdeba kaputanis sabadoSic, sadac rkinis
Semcveloba 60-70%-ia.

saqarTveloSi rkinis madanis 60-mde gamovlineba da ramdenime mcire
masStabis sabadoa: foladauris, Zamis, tyibulis, SavizRvispireTis. arcerTs
ar gaaCnia samrewvelo mniSvneloba. foladauris, tyibulis (prognozuli
resursi – 20 mln t), SavizRvispira, Zamis da SroSa-ubisi (rkinis maragi 20-
35 mln t). sabadoTa Soris yvelaze mniSvnelovania foladauris (bolnisis
raioni). sabadoebis saerTo maragi 400 mln tonas aRwevs.

ZiriTadi sabadoebi
foladauris (CaTaxis) hematitis sabado mdebareobs foladaurisa da

loqiswylis (bolnisiswylis marcxena Senakadi) SesarTavTan. igi 150 m siRr-
meze mdebareobs. rkinis Semcvelobaa 30-33 %, fenis simZlavre – 3-30 m,
maragi _ 5,5 mln t. madani Seicavs agreTve mcire raodenobiT nikels, ko-
balts, volframs, molibdens, spilenZsa da titans.
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Zamis magnetitis sabado mde-
bareobs qarelis raionSi, md. Za-
mis (mtkvris marjvena Senakadi)
auzSi. maragia 16 mln t.

SavizRvispira magnetituri qviSis
sabado gadaWimulia viwro sanapi-
ro zolSi Woroxidan bzifamde,
250 km manZilze. gansakuTrebiT
maRalia magnetitis Semcveloba
sufsa-natanebis monakveTze. magni-
turi fraqcia 16 %-mdea. baTumi-
sufsis monakveTze maragi 155 mln
t-ia.

daSqesanis rkinis sabado
mdebareobs azerbaijanis
dasavleT nawilSi. rkinis madnis
saerTo maragia 250 mln t. mravali wlis manZilze igi warmoadgenda
samxreT kavkasiis metalurgiis sanedleulo bazas. rusTavis metalurgiuli
baza umTavresad funqcionirebda swored daSqesanis rkinis madnis bazaze.
rkinis madnis garda, aq aris kobalti da alunitebi. sabado udidesia
kavkasiaSi da aqvs didi ekonomikuri mniSvneloba. mis bazaze fuqncionirebs
samTogagamdidrebeli kombinati  „daSqesan filizsafladirma“.

kavkasiis rkinis madnis sxva sabadoebidan aRsaniSnavia:
o malkis xeobis (CrdiloeTi kavkasia).
o SiSkertis (somxeTi).

manganumi
manganumi rkinis mudmivi Tanamgzavria, Sedis samTo qanebis Semadgen-

lobaSi, zogjer Zlier umniSvnelo raodenobiT. bunebaSi arasodes gvxvdeba
Tavisufali saxiT. igi mniSvnelovani strategiuli nedleulia, vinaidan fo-
ladisa da Tujis warmoeba warmoudgenelia mis gareSe. manganumis mTavari
momxmarebelia Savi metalurgia. yovel tona gamodnobil foladze saWiroa
daaxloebiT 8-9 kg manganumi.

manganumi kavkasiaSi samive qveyanaSi da CrdiloeT kavkasiaSic
gvxvdeba. gansakuTrebiT gamoirCeva WiaTurisa da saCxeris (saqarTvelo) da
mola-jalis (azerbaijani) sabadoebi. sul samive qveyanaSi saerTo maragi 70
mln tonas aRwevs, romlis 80%-ze meti saqarTveloSia warmodgenili.
somxeTSi manganumis ramdenime sabadoa: gomeri-gomi (prognozuli maragi 5,2
mln t), megruTi (3,6 mln t), svaranci (2 mln t), “qvis karieri” da stalmiSi.
manganumis gamovlinebebi aseve fiqsirdeba yvirilis, Cxari-ajameTis, Sqmeris,
qarTlis, cxmorisis sabadoebze, sadac prognozuli maragi 429 mln tonas
aRwevs. yvela dasaxelebul sabadoTa Soris yvelaze didi mniSvnelobisaa
WiaTuris manganumis sabado.

WiaTuris manganumis sabado mdebareobs q. WiaTurasTan axlos, z.d. 600-
800 m simaRleze, yvirilis xeobaSi. madanze msoflio bazarze

cxr. 1. kavkasiis rkinis madani

sabado qveyana maragi, t

foladauri saqarTvelo 5,500,000

weraqvi saqarTvelo 100,000,000

Zama saqarTvelo 16,000,000

tyibuli saqarTvelo 20,000,000

daSqesani azerbaijani 86,000,000

samxreTis daSqesani azerbaijani 275,700,000

damirovi azerbaijani

darvadari azerbaijani

baSiurti azerbaijani

alazaSli azerbaijani 580,000

Cardaxli azerbaijani

aTabeki azerbaijani

konbi somxeTi 30,000,000

bazumi somxeTi 100,000,000

razdani somxeTi 100,000,000

aboviani somxeTi 500,000,000

svaranci somxeTi 484,400,000
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moTxovnilebis gazrdisa da saqarTveloSi misi mtacebluri eqspluataciis
gamo manganumis maragi TandaTan Semcirda. WiaTuris sabados Jangeuli
madnis maragi 35 mln toniT (karbonatuli madnis 110 mln toniT)
ganisazRvreba. madanSi manganumis Semcveloba 20-45 %-is farglebSi mer-
yeobs. sabWoTa periodSi manganumi gahqondaT msoflio bazarzec (ger-
maniaSi, inglisSi, belgiaSi, safrangeTSi, amerikaSi. saqarTveloSi man-
ganumis erT-erTi yvelaze msxvili momxmarebeli iyo zestafonis feroman-
ganumis16 qarxana, romelic swored WiaTuris manganumis bazaze Seiqmna.

feradi liTonebi
feradi liTonebidan kavkasiaSi gvxvdeba spilenZi, tyvia, TuTia,

polimetaluri sabadoebi (Zvirfasi liTonebis monarevebiT), molibdeni,
volframi, dariSxani, kobalti, alumini.

spilenZi da polimetalebi

spilenZis sabadoebis arseboba dakavSirebulia sxavadasxva asakis vulkanogenur na-
leqebTan: zedacarcul, Sua eocenur, qveda da Suaiurul naleqebTan. tyvia-TuTiis gamadne-
ba warmodgenilia ZarRvebis an budobebis saxiT. ZarRvisebri sxeulebi ufro metad damaxa-
siaTebelia Sida qarTlisaTvis, xolo budobebi _ afxazeTisaTvis. tyvia-TuTia xSirad Ta-
namgzavr rols asrulebs sxvadasxva tipis gamadnebebSi. am mxriv, igi kompleqsur xasiaTs
atarebs. aseTi sabadoebia: amtyelis, dambludis, merisis da sxv.

kavkasia mdidaria spilenZisa da polimetalebiT. igi samxreT kavkasiis
samive qveyanaSi da Crdiloet kavkasiaSic gvxvdeba.

CrdiloeT kavaksiaSi spilenZ-kolCedanis udidesi sabadoa kizil-dere
daRestanSi. es miwisqveSa sabado Seicavs 4 saxis madans: xalkozinis,
spilenZ-kolCedanis, cink-spilenZisa da gogird-kolCedanis. sabados madani
Seicavs agreTve mraval Tanxmleb elements: kobalts, kadmiums, vercxls,
oqros, indiums, bismuts, apatits, berils da sxvas. tyviisa da TuTiis
sabadoebia: sadonis, ialbuzis, Tizilis.

spilenZisa da spilenZ-molibdenis maragiT gansakuTrebiT gamoirCeva
somxeTi. spilenZis madnis Semcveli sabadoebi ganlagebulia 2 ZiriTadad
metalogenur zonaSi: alaverd-kafanis (alaverdis, SamluRis, kafanis
sabadoebi) da pambak-zangezuris (kajaranis, agarakis, dastakertis, aigeZo-
ris, ankavanis sabadoebi). tyvia-TuTia somxeTSi gvxvdeba TiTqmis yvelgan,
sadac moipoveba  feradi, iSviaTi da keTilSibili liTonebi. maragiT gansa-
kuTrebiT gamoirCeva axtalis sabado, sadac madanSemcveli fena Seicavs
agreTve spilens, barits, oqors, vercxlsa da kadmiums. somxeTi mdidaria
agreTve aluminis nedleuliTac - nefeliniani sienitebiTa da fsevdo-
leicituri qanebiT. aluniti gvxvdeba azerbaijanSi – zaglikis sabado.

spilenZis madani aris azerbaijanSic spilenZis koCedanisa da spilenZ-
porfiritebis formaciebSi. xSirad masSi aris agreTve, molibdeni da
Zvirfasi liTonebi. yvelaze mniSvnelovania gedabekis spilenZis raioni.
aseve gamoirCeva yarabaRisa da xarxaris sabadoebi.

CrdiloeT kavkasia gansakuTrebiT gamoirCeva polimetaluri wiaRise-
uliT. alaniis teritoriaze mdebareobs sadonis, zgidskis, arxonisa da

16 feromanganumi aris manganumiT mdidari (85 %) Senadnobi rkinasTan.
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sxva sabadoebi, romlebic Seicavs spilenZs, gogirds, nikels, oqros, verc-
xls, kobalts da sxv. spilenZis sabadoebidan aRsaniSnavia urupis (yaraCai-
CerqezeTi), xudeskoes, yizil-deres (daRestani).

madneulis spilenZ-barit-polimetaluri sabado warmodgenilia bol-
nisis raionSi, sadac aseve gamovlenilia meoreuli kvarcitebi – oqroSem-
cvelobis madani. sabados 10 km2 farTobi ukavia, romelSic madani 40 m sim-
Zlavris “boZebis” saxiT gvxvdeba. madanSi warmodgenilia 10-mde liToni.
kvaisis tyvia-TuTiis sabado mdebareobs javis raionSi, gamadnebuli fenis
simZlavrea 20-300 m da moqceulia 1200 m simaRliT diapazonSi. dambludis
spilenZ-polimetaluri sabado warmodgenilia dmanisis raionSi, sadac
gamadnebis areali 800-850 m sigrZisaa, romelic 145-400 m siRremze. xramis
vulkanur masivze cnobilia spilenZ-molibdenis araerTi gamovlineba,
romlebic Seicaven oqros da iTvlebian perspeqtiulad (Rrmaxevisa da
mamulis monakveTebi).

kavkasiaSi spilenZisa da polimetalebis sxva mniSvnelovani sabado-
ebia:

o zangezuris spilenZisa da polimetalebis sabado (azerbaijani);
o Tizilis tyvia-TuTiis sabado;
o ialbuzis tyvia-TuTiis sabado;
o kafanis spilenZisa da polimetalebis sabado (somxeTi);
o sadonis tyvia-TuTiis sabado;
o stefanavanis spilenZisa da polimetalebis sabado (somxeTi).

molibdenis mravalrixvovani sabadoebi ki gvxvdeba zangezuris qedze
(dastakertis, agarakis, kajaranis spilenZ-molibdenis sabadoebi).

kvarcitis mniSvnelovani maragia somxeTSi, romlis 6 sabadoze igi
15,6 mln tonas aRemateba.

kavkasiaSi moipoveben feradi metalurgiisaTvis erT-erT yvelaze mniS-
vnelovan nedleuls. am mxriv, gansakuTrebiT gamorCeulia somxeTi da azer-
baijani. somxeTSi moipoveben nefelinis sienits (bambakis qedi), xolo
azerbaijanSi alunits (zagliki).



32

m



33

deba reo



34

iSviaTi liTonebi

kavkasiaSi iSviaTi liTonebis sabadoebidan mniSvnelovania:
o dariSxani _

- luxunisa da canis (saqarTvelo);
- megris, sisianis, stepanavanis (somxeTi);
- daridaRi, salvarti (azerbaijani);
- qtiTeberda (CrdiloeTi kavkasia);

o molibdeni _
- karobis (saqarTvelo);
- naxWevanis, paragaCais, zangezuris (azerbaijani);
- dastakertis, agarakis, kajaranis, dastakertis, liCkis, Sikaxoxis,
terteris xeoba (somxeTi);
- tirniauzis (CrdiloeTi kavkasia);

o volframi _
- kafanis, diliJanis (somxeTi);
- nowaris, saRebios (saqarTveloi);
- tirniauzis volfram-molibdenis (CrdiloeTi kavkasia);

o stibiumi _
- zofxitos, WveSuras (saqarTvelo);

o vercxliswyali _
- talaxianis (saqarTvelo);
- krasnodaris mxaresa da alaniaSi;

o nikeli da kobalti _
- sevanis tbis Crdilo-aRmosavleTi sanapiro (somxeTi);
- daSqesani (azerbaijani);
- labis xeoba (CrdiloeTi kavkasia);
- malkis xeoba (CrdiloeTi kavkasia).

dariSxanis saerTo maragi saqarTveloSi 70 aTas tonas aRemateba.
luxunis sabado mdebareobs ambrolauris raionSi, md. madnisRelis xeobaSi
(luxuniswylis SesarTavi). aq dariSxnis Semcveloba 7-12 %-ia, zogjer 20 %-
is farglebSi meryeobs. canis dariSxnis sabado mdebareobs lentexis
raionSi, md. cxeniswylis zemo dinebaSi. aq saerTo jamSi gamovlenilia 40-
mde fena, sadac saSualo Semcvleoba 15 %-ia.

zofxitosa da WveSuras stibiumis sabadoebi mdebareobs onis raionSi,
md. rionis zemo dinebaSi. aq warmodgenilia mcire simZlavris, Tumca didi
ganfenilobis (400-600 m) ZarRvi. WveSuras jgufi xasiaTdeba oqroSemcveli
konkreciebiT. volframis sabadoebi aseve onis raionis farglebSia
warmodgenili, romlebic II msoflio omis wlebSi kustaruli wesiT
muSavdeboda. amJamad igi  ar iTvleba samrewvelod, Tumca calkeuli mo-
nacemebi moiTxovs maTdami damokidebulebis Secvlas.

vercxliswylis gamovlineba erTiani zolis saxiT miuyveba kavkasionis
mTavari wyalamyofi qedis samxreT kalTebs, afxazeTidan md. alaznis
saTaveebamde, romlis farglebSi warmodgenilia mineralizaciis 5 zona. maT
Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania afxazeTis 100 km-iani monakveTi, sadac
calkeul adgilebSi vercxliswylis Semcveloba 3 %-mdea.
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Tema 5.
kavkasiis araliTonuri wiaRiseuli

kavkasia  mdidaria araliTonuri sasargeblo wiaRiseuliT, rac misi
geologiuri agebulebis mravalferovnebiT aixsneba. aq qveynebSi gamov-
lenilia aTeulobiT sabado, romelTa maragebi maT samrewvelo potenci-
alze metyvelebs. aq aseve warmodgenilia aseulobioT arasamrewvelo mniS-
vnelobis sabado da gamovlineba, romelTa srulyofili Seswavla araerTi
maTganis daniSnulebas kidev ufro gazrdis. araliTonuri wiaRiseulis
gamoyenebis sfero sakmaod farToa _ qimiuri mrewveloba, mSenebloba,
medicina da meurneobis sxva dargebi. bariti, andeziti, bentonituri Tixebi,
diatomiti, talki da serpentiniti _ es is wiaRiseulia, romelic momavalSi
SeiZleba iqces qveynis savaluto Semosavlis mniSvnelovan wyarod.

bariti

bariti mravala adgilas moipoveba kavkasiaSi misi samrewvelo maragi
marto samxreT kavksasiis qveynebSi (somxeTSi bariti ar moipoveba) 7,5 mln t
aRwevs, romlis udidesi nawili (97%) saqarTveloSia. baritis saerTo
maragi (prognozulic CaTvliT) Seadgens 45 mln. tonas. saqarTveloSi
bariti ZiriTadad bolnisis, onisa da gudauTis raionebSia, romelTa
resursebi 50 mln m3-s aRwevs. unda aRiniSnos, rom am saxis wiaRiseuliT
saqarTvelos sabWoTa kavSirSi wamyvani adgili ekava. sabadoebidan aq
aRsaniSnavia madneulisa da afSris (yvelaze didi saqarTveloSi, 30 mln m3-
mde maragiT, baritis saSualo koncentracia – 45%) sabadoebi. sa-
qarTveloSi cnobilia baritis 200-mde sabado, aqedan 60 yvelaze ufro mniS-
nelovania. saqarTvelos barits erT-erTi wamyvani adgili ekava yofil
ssrk-Si da mis wilad modioda saerTo maragis 85%. kavkasiis baritis
samrewvelo maragis (7,5 mln t) aseve udidesi nawili (97%) saqarTveloze
modis.

bariti xSirad polimetalebis sabadoebs axlavs Tan madneulsa da
kvaisaSi. yvelaze mniSvnelovani iyo Cordis sabado (onis r.n.), romelsac
samrewvelo mniSvneloba hqonda. mopovebuli wiaRiseuli gadaitaneboda 3 km
sigrZis sabagiro gziT da mas s. irSi amuSavebdnen. aseve cnobilia baritis
sabado quTaisis maxloblad (quTaisis jgufis sabado). misi mopoveba XIX
saukunis bolo periodidan daiwyo. maragi dRes TiTqmis mTlianadaa amowu-
ruli.

baritis mniSvnelovani maragia md. labis auzSi.

kalciti

kalciti baritis gamovlinebaTa mudmivi Tanamdevi wiaRiseulia, cal-
keul obieqtebze ki wamyvani samrewvelo daniSnulebac ki gaaCnia. saqar-
TveloSi kalcitis samrewvelo maragia 16 mln t. yvelaze mniSvnelovani
sabadoebia: meqvenas (wyaltubos raioni, maragi _ 5 mln t), Rvedis, saberios
(galis raioni).
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fosforitebi

fosforitebi kavkasiis qveynebidan mxolod somxeTSi gvxvdeba. aq or
sabadoeze (aboviani, bovaSeni) fosforitebis saerTo maragi 15 mln tonas
aRwevs.

bentonituri Tixebi

bentonituri Tixebis yvelaze mniSvnelovani sabadoebia aris saqarT-
velosa da somxeTSi. gansakuTrebiT ki saqarTveloa gamorCeuli. igi aq tra-
diciul resursad iTvleba. saqarTveloSi cnobilia aTeulobiT gamov-
lineba, Tumca maT Soris samrewvelo resursad mxolod gumbrinisa da
askanis sabadoebi gamoiyeneboda. sul saqarTveloSi bentonituri Tixis
maragi (prognozulTan erTad) Seadgens 178 mln tonas da warmodgenilia
xuT administraciul (ozurgeTis, wyaltubos, axalcixis, adigenis, aspinZis)
raionSi. gumbrinis sabadoTa jgufSi warmodgenilia 5 gamovlineba, xolo
askanaSi – 3. am or sabadoSi sabalanso maragebi 18 mln t-s aRemateba.
prognozuli maragebiT gamoirCeva e.w. axalcixis jgufi, sadac igi 143 mln
tonas udris. bentonituri Tixa erT-erTi umniSvnelovanesi saeqsporto
produqciaa.

bentonituri  Tixis maragebiT aseve gamoirCeva somxeTi (60 mln t). aq
cnobilia sarigiuxis sabado, sadac am qveynis saerTo resursebis (69%)
udidesi nawilia warmodgenili. bentonitis araerTi gamovlineba gvxvdeba
azerbaijanSic, sadac misi saerTo maragi 70 mln tonas aRwevs (daS-
salaxli - 29 mln t, ali-bairamli - 16 mln t da sxv.).

diatomiti

diatomitiT gansakuTrebiT mdidaria somxeTi, sadac samxreT kavkasiis
qveynebis saerTo maragis ¾3/4-ia warmodgenili. gansakuTrebiT aRsaniSnavia
parakarisa (17,9 mln t) da vorotanis (9 mln t) sabadoebi. diatomiti
azerbaijanSi ar gvxvdeba. diatomitis ZiriTadi sabado (qisaTibis) sa-
qarTveloSia warmodgenili axalcixis raionSi, romelic gamoiyeneba kvebis,
cementisa da qimiuri produqciis warmoebaSi. aq prognozuli maragi 10 mln
tonas aRwevs, romelic xarisxiT akmayofilebs saerTaSoriso normebs.
calkeuli gamovlinebebiT saqarTveloSi cnobilia axalqalaqisa da
adigenis raionebic, romlebic winaswari monacemebiT, perspeqtiulad
iTvleba.

talki

talki saqarTveloSi Zirulis kristaluri masivis arealSi, xaSurisa
da goris raionebSi gvxvdeba. aq misi maragebi 2,3 mln tonas aRwevs. oTxi
sabadodan ors gaaCnda (TeTri mindvris, qvaSavis) samrewvelo daniSnuleba.
am sabadoebSi talkis saSualo Semcveloba 60-70%-is farglebSia. nedleuli
gamoiyeneba saSen masalaTa mrewvelobasa da soflis meurneobaSi.

ceoliTi

ceoliTi saqarTveloSi sam raionSi (kaspis, mcxeTisa da axalcixis)
gvxvdeba. misi saerTo maragi 40 mln tonas aRemateba. misi mopoveba saqarT-
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veloSi (TeZmis sabado, kaspis r-ni) 1980-iani wlebidan iwyeba, rac ganpiro-
bebuli iyo mrewvelobasa da soflis meurneobaSi ceoliTis gamoyenebis
mniSvnelovani dainteresebiT. ceoliTebi farTod gamoiyeneba navTob-qimiur
mrewvelobaSi, sayofacxovrebo daniSnulebis mowyobilobebis warmoebaSi,
sasuqad da mecxoveleobis sakveb danamatad.

mineraluri saRebavebi

kavkasiis qveynebSi minereluri saRebavebi miekuTvneba aluviur tips
da dakavSirebulia rkinisebri minereluri pigmentebis (carci, mwvane tufi,
kaolini, limoniti) SemcvelobasTan. aq cnobilia aseulobiT sabado, ro-
melTagan mxolod ramdenimes gaaCnia sabalanso (samrewvelo) maragebi. xSir
SemTxvevaSi minereluri saRebavebi adgilobrivi mosaxleobis mier ga-
moiyeneba.

saqarTveloSi mineraluri saRebavebiT mdidari feradi Tixebi warmod-
genilia xonis (maTxojis), gudauTis (brZiSxis), da xelvaCauris (barcxanis)
raionebis teritoriebze. sabalanso maragebiT gamoirCeva maTxojis (437 aT.
t, rkinis Jangis Semcveloba – 15-21%), xolo prognozuli maragebiT
brZiSxis (600 aT. t, rkinis Jangis Semcveloba 28-70%) sabadoebi. sul ze-
moaRniSnul sabadoebze saerTo maragi 1,2 mln tonas aRwevs.

minereluri saRebavebis araerTi sabadoa cnobili rogorc somxeTSi,
ise azerbaijanSi. samxreT kavkasiis qveynebSi maTi saerTo maragi 3,5 mln
tonas aRemateba.

dolomiti

dolomiti, romelic farTod gamoiyeneba metalurgiaSi, kavkasiaSi ram-
denime sabados saxiT aris warmodgenili. saqarTveloSi cnobilia abanosa
(qarelis r-ni) da tyvarCelis (oCamCiris r-ni) sabadoebi, sadac dolomitis
saerTo maragi 85 mln tonas aRemateba. dolomitis mniSvnelovani maragebi
gvxvdeba ZiriTadad azerbaijanSic (negrami – 44,3 mln t).

qromi

qromi kavkasiaSi ZiriTadad azerbaijanSi gvxvdeba, romlis maragiT
ramdenime sabado (heidari, nikolaevi, kiazizmini da sxv.) gamoirCeva. aq qro-
mis saerTo maragi 89 aT. tonas aRwevs. somxeTSi misi maragi 30 aT. tonas
Seadgens. mniSvnelovani sabadoa SorJa.

qviSaqvebi

sufTa da mkvrivi qviSaqvebi, romelic metalurgiaSi gamoiyeneba, sa-
qarTveloSi warmodgenilia 3 sabados (wiTelwyaros, WiSuras, abanos) saxiT,
romelTa maragi (sul 65 mln t) srulad akmayofilebs samrewvelo da-
niSnulebas. saqarTveloSi misi mopoveba ramdenime aTwleuls iTvlis.

cecxlgamZle Tixebi
cecxlgamZle Tixebis aTeulobiT gamovlinebis miuxedavad. saqarTve-

loSi samrewvelo mniSvneloba mxolod SroSis (zestafonis r-ni) sabados
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gaaCnia, romlis maragi 2 mln tonas aRwevs. amJamad misi samrewvelo da-
muSaveba ar mimdinareobs. somxeTSi cnobilia Tumanianis sabado (loris r-
ni).

saiuveliro qvebi

saiuveliro qvebis mravalsaxeobidan kavkasiaSi samrewvelo mniSvnelo-
ba gaaCnia mxolod zogierrTs. magaliTad, aqats (axalcixisa da marneulis
r-ebi, maragi 1,6 da 0,14 t Sesabamisad), obsidians (ninowmindis raioni,
maragi 30,1 aT. t), opals (goderZis sabado, adigenis r-ni). aseve samrewvelo
mniSvnelobisaa aqatis sabadoebi somxeTSi (sarigiuxi, Saxnazari, kalinino,
saerTo maragi – 1274 t) da azerbaijanSic (ajikendi, bazardaRi). sul
samxreT kavkasiis qveynebSi aqatis samrewvelo maragi 4,4 aTas tonas aRwevs.

samSeneblo mosapirkeTebeli qvebi

kavkasia gansakuTrebiT mdidaria samSeneblo-mosapirkeTebeli qvebiT,
radgan misi sabadeobi dakavSirebulia rogorc magmur, ise metamorful da
danaleq qanebTan. isini (marmarilo, graniti, kirqva, tufi, mergelebi,
Tixebi, qviSaqva da sxv.) warmodgenilia TiTqmis yvelgan – maTi sabadoebis
geografia ar emorCileba raime kanonzomierebas. marto saqarTveloSi
sabalanso maragiT gamorCeuli 300-ze meti sabadoa cnobili, romlis
naxevaric imyofeboda eqspluataciaSi.

gansakuTrebiT mniSvnelovania lopotis marmarilos (Telavis r-ni, 3
mln m3 maragiT), salieTis marmarilos (zestafonis r-ni, 23 mln m3), Wuberis
marmarilos (mestiis r-ni, 5,4 mln m3), WobareTis marmarilo-kirqvis
(axalqalaqis r-ni, 27 mln m3) sabadoebi. aseve mniSvnelovania marmarilos
gamovlinebani somxeTSi, romlis saerTo maragi ramdenime sabadoze 5,5 mln
m3-s aRemateba.

samSeneblo-mosapirkeTebeli qvebidan gamoirCeva kursebisa da
ofurCxeTis (wyaltubos r-ni, 3 mln m3) teSeniti.

squris dolomitis (walenjixis r-ni, 5,7 mln m3),

kirqvis sabadoebia saqarTveloSi: znakvis (ambrolauris r-ni, 6 mln
m3), aibgas gabro-diabazis (gagris r-ni, 0,7 mln m3) da sxv. dabali xarisxis
gamarmarilebuli kirqvis sabadoebi cnobilia azerbaijanSic (9,3 mln m3).
kirqviT gansakuTrebiT gamoirCeva somxeTi (saerTo maragi 260 mln m3).

sul dekoratiul-mosapirkeTebeli qvebis ZiriTadi maragi saqarTvelo-
Si 350 mln m3-s aRemateba. saqarTvelo aseve mdidaria sakedle qvebis sxva-
dasxva saxeobebiT (kirqva, tufi, tuf-breqCiebi) da maTi maragebiT (36 mln
m3), kirqvis sabadoebiT (saerTo maragi aRemateba 200 mln m3), qviSisa da
silis karierebiT (700 mln m3), saagure TixiT (120 mln m3), sacemente ned-
leuliT (270 mln t), samSeneblo qvis maragebiT (600 mln m3) da sxva sam-
Seneblo masalebiT.

bazaltisa da andezitis ramdenime mniSvnelovani maragiT gamorCeuli
sabadoa somxeTSi (gegamisa da vardenisis qedebi, aragawis masivi, vorotanis
xeoba da sxv.), sadac misi saerTo raodenoba 30 mln m3-s aRemateba.
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gansakuTrebiT aRsaniSnavia gusanagiuxis (9,5 mln m3), jrveJis (8,7 mln m3),
kartunis (6,6 mln m3) sabadoebi.

andeziti qimiuri mrewvelobisaTvis mniSvnelovani produqciaa. misi
mopoveba saqarTveloSi aTwleulebs iTvlis. misgan iwarmoeba andezitis fi-
lebi, fqvili da xreSi. igi warmodgenilia borjomisa da yazbegis raio-
nebSi, sadac maragi 13 mln m3-s aRemateba. gansakuTrebiT intensiurad mo-
ipoveboda cixisjvris nedleuli, sadac ZarRvis simZlavre 30 m-s aRemateba.
yazbegis raionSi cnobilia andezitis 4 gamovlineba, romelTa prognozuli
maragebi jer gansazRvruli araa. bazaltis didi maragia agreTve marneulis
sabadoze (51 mln m3).

mniSvnelovania pemzis maragebic. am mxriv gamoirCeva “ani pemzis” saba-
do, sadac produqtiuli fenis maqsimaluri sisqea 20-25 m (aqedan tufis 5-6m,
xolo pemzis – 15-20m).

somxeTis teritoriis mniSvnelovani nawili agebulia vulkanuri qanebiT,
amitom aq didia vulkanuri tufis maragi (3 mlrd-ze meti m3). maragiT
gansakuTrebiT gamoirCeva artikis midamoebi, romlis farTobia 220 km2,
tufiani fenis sisqe 6-7 m-ia.

Tema 7.
kavkasiis sasargeblo wiaRiseulis marTva da ZiriTadi

samarTlebrivi aspeqtebi. bazelis konvenciis ganxorcieleba
regionSi

kavkasia mdidaria sxvadasxva saxis sasargeblo wiaRiseuliT _ navTobiT,
bunebrivi airiT, qvanaxSiriT, mura naxSiriT, manganumiT, aluminiT, spilenZiT,
polimatalebiT, rkinis madniT da sxv. zogierTi maTgani didmaragiania da
maRali xarisxisaa. sabWoTa periodSi araswori dagegmarebis gamo Zlier Sem-
cirda zogierTi maTganis raodenoba. amasTan adgilobrivi bunebrivi pirobe-
bis gauTvasliswineblobis gamo moxda garemos degradacia. saTanado teqno-
logiebis ararsebobam moitana dabali ekonomikuri mogeba: daumuSavebuli da
gamouyenebeli rCeboda nedleulis pirveladi damuSavebis produqtebi. magali-
Tad, kazreTis spilenZ-baritisa da polimetalebis sabadoze daumuSavebuli
rCeboda baritis Sipi, spilenZis Sipi. aseve cudi teqnologiebis Sedegi unda
iyos WiaTuris manganumis sabados sveli wesiT damuSavebis Sedegad md.
yvirilaSi moxvedrili toqsikuri nivTierebebi.

es bunebrivi resursebis gamoyenebis araswori dagegmarebis magaliTebia,
romelTa CamonaTavli kidev SeiZleba gagrZeldes. jer erTi, yvirilis auzSi
iRvreboda mrewvelobisaTvis gamosadegi masala da meorec, moxda yvirilisa
da rionis wylebis mniSvnelovani dabinZureba. aseve araswori dagegmarebis Se-
degia is garemoebac, rom Ria karierebma gamoiwvies sasoflo-sameurneo
savargulebis dabinZureba-ganadgureba, mosaxleobis ekonomikuri Tvalsazri-
siT dazaraleba da cvlilebebi demografiul struqturaSi.

araswori dagegmarebis magaliTad SeiZleba dasaxeldes q. baqos midamo-
ebSi daaxloebiT 10 aT. ha miwis nakveTis navTobiT dabinZureba. sabWoTa kav-
SirSi es regioni iTvleboda kidec navTobproduqtebiT yvelaze metad dabin-
Zurebulad, sadac dabinZurebis done 32-jer aRemateboda fonurs. aq sanapiro
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wylebi binZurdeba navTobproduqtebiT mas Semdegac (1970-ian wlebSi), rac Sew-
yda zRvis wyalSi navTobis CaSveba, vinaidan mravali wlis ganmavlobaSi
dagrovili narCenebi ar imarxeboda da utilizeba mas ar ukeTdeboda.
Stormebis dros es narCenebi zRvis wyalSi xvdeboda da iwvevda akvatoriis
Zlier dabinZurebas. gamovida, rom calmxrivma gadawyvetileba viTareba ver
gamoaswora. dagegmarebis TvalsazrisiT ukeTesi gadawyvetileba iqneboda
upirvelesad sanapiroze ganTavsebuli narCenebis utilizeba an damarxva.

navTobis mopoveba afSeronis naxevarkunZulze (azerbaijani) II msoflio
omamde iyo udidesi sabWoTa kavSirSi. azerbaijani iyo umsxvilesi regioni
navTobis maragiTa da mopovebiT, romelic wiladac modioda saerTosakavSiro
mopovebis. magram amas ar gamouwvevia respublikis mosaxleobis socialur-
ekonomikuri pirobebis mniSvnelovani gaumjobeseba, garemom ki namdvilad
ganicada am saqmianobis negatiuri cvlilebebi.

sabWoTa periodis ekologiuri kuTxiT araswori dagegmarebis maCvenebe-
lia is garemoebac, rom sasargeblo wiaRiseulis mopovebis adgilebSi iSvi-
aTad xdeboda miwebis rekultivacia. da Tu aseTi RonisZiebebi tardeboda, es
arasakmarisi iyo, vinaidan mTiani reliefis pirobebSi garTulebulia miwis
rekultivacia. amis gamo safrTxe eqmneboda mTis mowyvlad ekosistemebs. sa-
Tanado Sedegebis miRweva ki SesaZlebeli iqneboda mxolod sakmaod Zvirad –
Rirebuli kompleqsuri RonisZiebebis gatarebis Sedegad. magram sabWoTa peri-
odSi xom arsebobda ekonomikuri imperativi garemos dacvaze. es ki iwvevda:
garemos dabinZurebasa da degradacias, bunebrivi katastrofebis gaaqtiurebas,
ekonomikur zarals, adamianTa janmrTelobis gauaresebaa, cvlilebebs de-
mografiul struqturaSi.

zogierTi eqsperti araswori dagegmarebis magaliTad asaxelebs q. baqo-
Si ganligelis tbis amoSrobisa da mis nacvlad parkis gaSenebis proeqts.
erTi SexedviT, TiTqosda ekologiurad sworma gadawyvetilebam savalalo Se-
degi gamoiRo. tbis amoSrobis Semdeg (rac ramdenime weli grZeldeboda) zeda-
pirze gaaSiSvla fskeris Sxamiani naleqebi, romelic aTeulobiT wlebis gan-
mvlobaSi aq grovdeboda sakanalizacio narCenebis saxiT. es Sxamiani kanceno-
genuri naleqi Zlier saxifaToa adamianis janmrTelobisaTvis.

saqarTvelos sasargeblo wiaRiseulis mopovebisa da marTvis sakiTxebs
aregulirebs “saqarTvelos kanoni wiaRis Sesaxeb” (1996) da misgan gamomdinare
sxva normatiuli aqtebi. am kanoniT, “wiaRi aris miwis zedapiris, niadagisa da
wyalsatevebis fskeris qveS an xmeleTis zedapirze gaSiSvlebuli dedamiwis
qerqis nawili, romelic Tanamedrove mecnierul-teqnikuri saSualebebiT
xelmisawvdomia Sesaswavlad da gamosayeneblad”.

kanonis Sesabamisad, saqarTvelos wiaRi saxelmwifo sakuTrebaa, e.i.
misi mesakuTre ar SeiZleba iyos pirovneba, sawarmo, organizacia. amrigad,
saxelmwifos gaaCnia SeuzRudavi ufleba-movaleobani wiaRis gamoyenebis
Sesaxeb.
 „akrZalulia yovelgvari qmedeba, romelic pirdapir Tu farulad xel-
yofs wiaRze saxelmwifos sakuTrebis uflebas, aseTi garigeba baTilia“
(muxli 2, punqti 1).
 “saqarTveloSi wiaRiT sargebloba fasiania” (muxli 2, punqti 3).
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yvela wiaRiseuli, romelic moipoveba saqarTvelos teritoriaze,
qmnis wiaRis saxelmwifo fonds (muxli 3). am fondSi Sedis: saqarTvelos
teritoriis (xmeleTsa da wylis obieqtebze), kontinenturi Selfisa (200 km
manZilis) da gansakuTrebuli ekonomikuri zonis farglebSi mdebare wiaRi.
 “saxelmwifo da adgilobrivi mniSvnelobis wiaRiseulis saxeobaTa
nusxas amtkicebs garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministro geo-
logiis saxelmwifo departamentTan SeTanxmebiT” (muxli 4).

ekonomikuri mniSvnelobis mixedviT, arsebobs:
 saxelmwifo mniSvnelobis (rogorc wesi qvanaxSiri, navTobi) wiaRi da
 adgilobrivi mniSvnelobis (saSeni qvebi, RorRi, qviSa, kiri) wiaRi.

wiaRiseulis aseT dayofas ara marto ekonomikuri, aramed samarTleb-
rivi mniSvnelobac aqvs. kerZod, saxelmwifo mniSvnelobis wiaRiseuli
sargeblobaSi gaicema mxolod licenziiT (nebarTviT), maSin roca adgi-
lobrivi mniSvnelobis mopoveba SesaZlebelia licenziis gareSec (muxli 6).
magaliTad, araviTari licenzia ar aris saWiro kerZo nakveTis farglebSi
moqceuli adgilobrivi mniSvnelobis wiaRiseulze da mis sayofacxovrebo
gamoyenebaze. Tumca zogierT SemTxvevaSi adgilobrivi mniSvnelobis wiaRi-
seuliT sargeblobis uflebis mopovebisaTvisac saWiroa licenzia.

licenziis gacemis ufleba aqvs garemos dacvisa da bunebrivi resur-
sebis saministrosTan arsebul uwyebaTSoris eqspertTa sabWos, xolo zo-
gierTi adgilobrivi mniSvnelobis wiaRiseulze – regionalur samsaxu-
rebsac.

 „pirs, romelic aRmoaCens samrewvelo mniSvnelobis mqone sasargeblo wi-
aRiseulis ucnob sabados, agreTve, wiaRis iseT ubnebs, romelTa gamoyeneba
SesaZlebelia wiaRiseulis mopovebisagan gansxvavebuli miznebiT, mieniWeba
pirvelaRmomCenis wodeba“ (muxli 5, punqti 1).
 „licenzias ar saWiroebs regionaluri geologiuri da geofizikuri,
geologiuri agegmvis, samecniero-kvleviTi da sxva samuSaoebis Sesruleba,
romlebic gamiznulia wiaRis saerTo Seswavlis, miwisZvris prognozirebisa
da vulkanuri procesebis kvlevis, garemos mdgomareobis monitoringis
Seqmnisa da gaZRolis, miwisqveSa wylebis reJimis kontrolis, agreTve,
yvela sxva saqmianoba, romelic ar iwvevs wiaRis mTlianobis arsebiT dar-
Rvevas (muxli 6, punqti 3).
 „licenzia saWiro ar aris kerZo mflobelobaSi arsebuli miwis nakveTis
farglebSi mosargeblis mier sayofacxovrebo daniSnulebiT adgilobrivi
mniSvnelobis wiaRisuelis mopovebisaTvis, miwisqveSa nagebobebis
mSeneblobisa da eqspluataciisaTvis (muxli 6, punqti 4).
 „fizikuri an iuridiuli piris17 sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTis
farglebSi sasargeblo wiaRiseulis aRmoCenis SemTxvevaSi mesakuTre sar-
geblobs licenziis miRebis upiratesi uflebiT“ (muxli 8, punqti 3).
 “samTo da geologiuri minakuTvnis proeqti unda Seicavdes ganmartebiT
baraTs da grafikul masalas“.

17 iuridiuli piri – organizacia, romelsac aqvs gancalkevebuli qoneba da SeuZlia Tavisi
saxeliT moipovos samoqalaqo uflebebi da ikisros movaleobebi, xolo termini fizikuri
piri gamoiyeneba samoqalaqo uflebebisa da movaleobebis mqone adamianis aRsaniSnavad.
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„grafikuli masala unda Secavdes moqmedi standartebisa da normebis
Sesabamisad Sedgenil zedapiris topografiul gegmas, geologiuri
(struqturuli) rukebis da Wrilebis aslebs“.

„topografiuli gegmis aslze naCvenebi unda iyos zedapiris reliefi,
geodeziuri sayrdeni qselis wertilebi, sasargeblo wiaRiseulis budo-
bebis zedapirze an nayaris qveS gamosavali, arsebuli samTo gvirabebis
(Waurebis18, Stolnebis19, Surfebis, WaburRilebisa da sxva) pirebi; sasof-
lo-sameurneo da tyis savargulebis konturebi, miwaTsargeblobis da miwaT-
sakuTrebis, miwis minakuTvnis sazRvrebi licenziis Sesabamisi samTo an geo-
logiuri minakuTvnis20 konturis kuTxeTaA wertilebis koordinatebisa da
samTo samuSaoTa mavne zegavlenis sazRvrebis aRniSvniT“.

„topografiuli gegmis masStabi miiReba gamosasaxi ubnis zomebidan
gamomdinare, wiaRiT sargeblobis saxeobis da mniSvnelobis gaTvaliswi-
nebiT“.

„naxSiris sabadoTa samTo minakuTvnis proeqtSi warmodgenili unda
iyos naxSiris yvela daZiebuli fenis hifxometriuli gegmebi 1:5000 masSta-
biT da maTze datanili unda iyos samTo minakuTvnis saproeqto konturebi“.

wiaRis fondis saxelmwifo marTva ramdenime funqcias gulisxmobs. es
funqciebia:
 saxelmwifo kadastris warmoeba (muxli 24) – aucilebeli cnobebi saba-

doebSi arsebuli wiaRiseulis Sesaxeb;
 saxelmwifo balansis warmoeba (muxli 25) _ monacemebi odenobis, xaris-

xis, samrewvelo aTvisebis donis, ganlagebis, mopovebis, danakargebis Se-
saxeb, e.i. gviCvenebs ramdenia mopovebuli da ramdeni darCa mosapovebeli;
 maragebis damtkiceba (muxli 27);
 balansidan Camowera (muxli 28);
 sargeblobaSi gacema da sargeblobidan amoReba;
 saxelmwifo kontroli (muxli 32). igi gulisxmobs kontrols wiaRis

mopovebasa da dacvaze. am funqcias asruleben: garemos dacvisa da bunebri-
vi resursebis saministro, geologiis saxelmwifo departamenti, saqarT-
velos teqnikuri zedamxedvelobis saxelwmifo inspeqcia.

wiaRiT yvela mosargeble valdebulia sargeblobasTan dakavSirebuli
nebismieri informacia usasyidlod gadasces geologiis saxelmwifo
departaments, departamentma ki – saministros (muxli 23).

raki wiaRi saxelmwifo sakuTrebaa, amitom igi mxolod sargeblobis
uflebiT gadaecema iuridiul an fizikur pirs (maT Soris sxva saxel-
mwifos), mxolod mewarmes. wiaRis sargebloba fasiani da gansazRvrulia

18 Wauri – sasargeblo wiaRiseulis sabados gaxsnisa da eqspluataciis mizniT agebuli
vertikaluri an daxrili gvirabi, romelsac gamosasvleli aqvs dedamiwis zedapirze.
19 Stolni (germ. Stollen_ - sasargeblo wiaRiseulis sabados gaxsnisa da eqspluataciis miz-
niT agebuli horizontuli an daxrili gvirabi, romelsac gamosasvleli aqvs dedamiwis
zedapirze.
20

miwis minakuTvni uwesdebaT wiaRis sargeblobis obieqtebs, romelic gamoiyofa wiaRiT
sargeblobis uzrunvelyofis mizniT. misi zomebi ganisazRvreba konkretuli geologiuri
da samTo-teqnikuri pirobebis gaTvaliswinebiT (muxli 8).
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droiT: Seswavlis mizniT – 5 weli, eqspluataciis mizniT _ 20 weli, xolo
erTdrouli sargeblobisaTvis _ 25 weli. SesaZlebelia sargeblobis vadis
gagrZelebac (muxli 10).

wiaRis mosargeblis valdebulebebia: isargeblos mxolod licenziiT
gaTvaliswinebuli pirobebiT; uzrunvelyos misi racionaluri gamoyeneba;
bunebis komponentebisa da kulturuli Zeglebis dacva; moiyvanos gamosadeg
mdgomareobaSi dazianebuli miwis nakveTebi.

wiaRiT mosargeble valdebulia (muxli 20):
 „uzrunvelyos muSakTa da mosaxleobis sicocxlisa da janmrTelobis
usafrTxoeba, wiaRisa da garemos sxva obieqtebis, Senobebisa da nagebobebis
dacva wiaRiT sargeblobis samuSaoTaAmavne zegavlenisagan“.
 „SeaCeros wiaRiT sargeblobis samuSaoebi da dainteresebul saxelmwifo
organoebs acnobos iSviaTi geologiuri da mineralogiuri warmonaqmnis,
meteoritebis, paleontologiuri, arqeologiuri da mecnierebisa da
kulturisaTvis saintereso sxva obieqtebis SemCnevis SemTxvevebi“.
 „wiaRiT sargeblobasTan dakavSirebiT darRveuli miwis ubnebi moiyvanos
usafrTxo da miwaTsargeblobis pirobebiT gaTvaliswinebul mdgomare-
obaSi“.

muxli 45, punqti 1:
 “nebadarTulia wiaRSi mavne nivTierebebisa da narCenebis ganlageba (Ca-
marxva), Camdinare wylebis CaSveba im SemTxvevaSi, Tu Sesrulebulia Semdegi
moTxovnebi:
- Casamarxi produqtebis likvidacia an izolacia moxdeba mkacrad dadge-
nil sazRvrebSi da im pirobiT, rom avariuli situaciis warmoSobisas Ta-
vidan ineba acilebuli samTo gvirabebSi, dedamiwis zedapirze da wylis
obieqtebSi maTi moxvedris SesaZlebloba;
- ekologiurad usafrTxo iseTi meTodebisa da teqnologiebis gamoyeneba,
romlebic uzrunvelyofen wiaRisa da garemos sxva komponentebis dacvas
mavne zemoqmedebisagan;
- Camarxvis obieqtebisa da garemos mdgomareobaze kontrolis mudmivi sis-
temis uzrunvelyofa, agreTve avariis warmoSobisas mosaxleobis dacvis da
drouli Setyobinebis efeqturi zomebis miReba”.

wiaRis kanonmdeblobis darRvevisaTvis arsebobs garkveuli pasuxis-
mgebloba (muxli 50). am samrTaldarRvevaTa Soris umetesobas Seadgens ad-
ministraciuli samarTaldarRvevebi. amitom isini gaTvaliswinebulia “sa-
qarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsiT”. magaliTad,
 garigebis dadeba, romelic arRvevs sakuTrebis uflebas (muxli 47) _

yidva-gayidva, gacvla, TviTneburad gadacema;
 sargeblobis normebis darRveva (muxli 57);
 samuSaoTa mavne zemoqmedeba garemoze, Senoba-nagebobebze (muxli 56);
 kulturuli Zeglebis xelyofa;
 geologiuri informaciis sakuTrebis uflebis xelyofa.

“saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis” mixedviT wiaRis samar-
TaldarRvevebidan ekologiur danaSaulad miCneulia: “wiaRiseulis gamoye-
neba an dacvis wesebis darRveva” da “wiaRiT ukanono sargebloba” (muxli
298 da 299).
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“wiaRiT mosargebleni valdebuli arian aanazRauron “wiaRis Sesaxeb”
kanonis moTxovnaTa darRveviT gamowveuli zarali saqarTvelos kanon-
mdeblobiT dadgenili odenobiTa da wesiT” (muxli 52, punqti 1).

“Tu saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebiT da SeTanxmebiT dad-
genilia am kanonisagan gansxvavebuli wesi da igi ar ewinaaRmdegeba sa-
qarTvelos konstitucias, maSin gamoiyeneba saerTaSoriso xelSekrulebis
da SeTanxmebis wesi (muxli 53).

bazelis konvencia. _ saxifaTo narCenebis transasazRvro gadazidvebsa
da maT ganTavsebaze kontrolis Sesaxeb, miiRes 1989 wels q. bazelSi.

ra problemis mogvarebs emsaxureba konvencia? ukanasknel wlebSi msof-
lios winaSe dadga problema saxifaTo, saSiSi narCenebiT tranzitisas gare-
mos dabinZurebis Sesaxeb. raki aseT dabinZurebas adgili aqvs ara marto erti
saxelmwifos farglebSi, aramed transasazRvro gadazidvebisas, amitom saWiro
gaxda saerTaSoriso xelSekrulebiT misi regulireba.

koncenciis mizania saxifaTo narCenebis mier Seqmnili safrTxisagan
adamianTa janmrTelobisa da garemos dacva maTi warmoebis minimumamde
dayvanis gziT. koncencia gansazRvarvs saxifaTo narCenebis transasazrvro
gadazidvisa da ganTavsebis wesebsa da pirobebs. saxelmwifoebi valdebulni
arian aseTi narcenebis sazRavrgadamkveTi gadazidvebisa da ganTavsebisas
gaiTvaliswonos is pirobebi, rom igi Tavsebadi iyos adamianTa janmrTe-
lobasTan da garemos dacvasTan. gadaziduli tvirTi unda iyos saTanadod
SefuTuli, amrkirebuli saerTaSoriso wesebisa da normebis Sesabamisad.
amasTan sazRvargareT gadazidvebi dauSveba im SemTxvevaSi, Tuki saxel-
mwifos ar gaaCnia am narCenebis garemosdacviTi TvasazrisiT am narCenebis
gamarTuli teqnikuri SesaZleblobani da saTanado adgilebi.

Tema 8. kavkasiis wylis, maT Soris hidroenergetikuli:
teritoriuli ganawileba da maragi

kavkasia mdidaria wylis resursebiT, Tumca umTavres specifikas qmnis
is garemoeba, rom igi metad araTanabradaa ganawilebuli. am TvalsazrisiT
yvelaze metad uzrunvelyofilia saqarTvelo (cxr. 1).

kavkasiis teritoria miekuTvneba Savi (atlantis) da kaspiis (Siga kon-
tinenturi) zRvebis auzebs. maT Soris sazRvari gadis kavkasionis mTavari
qedis, lixis, mesxeTisa da arsianis qedebis Txemebze. ZiriTad mdinareul
arterias aq qmnis yubani, da Tergi CrdiloeT kavkasiaSi da mtkvari – sam-
xreT kavkasiaSi.

wylis Camonadeni kavkasiis teritoriis udidesi nawilidan (70 %) kas-
piis zRvaSi xvdeba, Tumca wylis moculobiT pirvelobs Savi-azovis zRve-
bis auzi. swored es ukanaskneli ukeT aris uzrunvelyofili amosferuli
naleqebiT.
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cxr. 1. samxreT kavkasiis wylis resursebi
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saqarTvelo 93.3 52.8 31.1 21.7 40.5 45.6
azerbaijani 35.1 7.81 4.81 3.0 27.3 14.8

somxeTi 17.4 6.24 2.34 3.9 11.2 9.77

mdinareebi
zogadi maCveneblebi. kavkasiaSi ramdenime aTeul aTasi mdinarea.

mdinareTa udidesi nawili mcire zomisaa, romelTa sigrZe 25 km-ze naklebia.
mdinareTa Soris ugrZesia mtkvari (saerTo sigrZe – 1364 km, kavkasiaSi – 1281
km, auzis farTobi – 188 aT. km, saSualo wliuri xarji – 575 m3/wm) (cxr. 2).
sigrZiT meore adgilzea mtkvris marjvena Senakadi araqsi (1072 km). mtkvarze
modis samxreT kavkasiis saerTo farTobis 70%. aseve grZeli mdinareebia:
yubani (906 km), Tergi (600 km), Woroxi (saerTo sigrZe - 438 km, kavkasiaSi – 20
km), rioni, sulaki, enguri (mdinareTa nomenklatura – ix. danarTi V). maT
Soris yubani, rioni da mtkvari sanaosnod iTvleba.

mdinareTa raodenobisa da maTi saerTo sigrZis mixedviT gansakuTre-
biT gamoirCeva mtkvris auzi. aq aRiricxeba 26 515 mdinare, romelTa saerTo
sigrZea 69 455, rac Seadgens samxreT kavkasiis mdinareTa saerTo sigrZis
TiTqmis 60 %-s. meore adgilzea md. rionis auzi: aq 355 mdinareTa (11.2 %),
romelTa saerTo sigrZea 13 656 (13.8 %). Semdeg adgilebze imyofeba
mdinareebis yvirilis, vorotanis, xramisa da terteris auzebi.

saqarTveloSi iTvlian 26 000-mde mdinares saerTo sigrZiT 59 746 km.
maTgan umetesi nawili – 17 000 mdinare modis dasavleT saqarTveloze.

kaspiispira mimdebare teritoriaze, iq, sadac sanapiros maxlobladaa
kavkasionis mTianeTi da TaliSis mTebi, xSiria patara mdinareebi. Savi

zRvis auzTan SedarebiT mdinareTa sistema aq naklebadaa ganviTarebuli.
kavkasiis farglebSi kaspiis zRvis auzis udidesia mdinareebi: Tergi,
sulaki, uluCai, samuri, kusarCai, kudialCai, sumgaiTi, viliaSCai, pirsagati
lenqorani da sxv. da cxadia, maT Sori udidesi mtkvari araqsiT.

cxr. 2. kavkasiis mdinareTa zogadi maCvenebelebi

sigrZe, km auzis farTobi, km2
wliuri

Camonadeni, m3/wm
araqsi 1072 102 000 210
enguri 213 4 060 170
Tergi 600 43 700 302
mtkvari 1364 188 000 575
rioni 327 13 400 405
sulaki 332 13 400
yubani 906 57 800 425
Woroxi 438 22 130 307
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CrdiloeTi kavkasia miekuTvneba wyliT naklebad uzrunvelyofil
regions, Tumca araTanabradaa igi ganawilebuli. wyalze moTxovnleba aq
maRalia da didia misi koncentraciis donec. wylis deficiti dakavSire-
bulia wylis dabinZurebasTan, mis sayofacxovrebo da sasoflo moxmare-
basTan. md. yubans (aseve md. donisa da sxva mdinareebis) wylis moxmarebis
gamo (9-10 km3) Zlier dabinZurda azovis wyali, ramac uaryofiTad imoqmeda
zRvis ekosistembze.

cxr. 3. samxreT kavkasiis wylis resursebi

mTeli wyalSemkrebi
auzis farTobi, km2

mTeli
wyalSemkrebi auzis
farTobi (qveynebis

mixedviT), km2

saerTo
resursebi,

km3

saqarTvelo 99.3 69.7 61.45
azerbaijani 217.9 86.6 28.1

somxeTi 59.2 29.8 8.32
fizikur-geografiuli faqtorebis (klimaturi, geologiuri, geo-

morfologiuri da sxv.) zegavleniT vlindeba mdinareuli qselis sixSiris
sakmaod didi cvalebadoba. gansakuTrebiT gadamwyvet rols TamaSobs
atmosferuli naleqebis raodenoba. saSualod igi Seadgens 1.3-1.5 km/km2-s.
zogadad SeiZleba iTqvas, rom mdinareTa qselis sixSire kavkasiaSi
atmosferuli naleqebis raodenobis Semcirebis kvaldakval mcirdeba
dasavleTidan aRmosavleTis mimarTulebiT. kerZod, dasavleT saqarTveloSi
igi 2.5-2.7 km/km2-ia, aRmosavleTSi - 1.07 km/km2-s, aRmosavleT amierkavkasiis
aridul zonaSi ki mxolod 0.68-0.3 km/km2.

mdinareTa qselsaa moklebuli aRmosavleTis Zlier mSrali raionebi
(azerbaijani, daRestani), sadac mcirea atmosferuli naleqebis wliuri
raodenoba. am mxriv, gamoirCeva mtkvar-araqsis dablobi, gansakuTrebiT
Sirvanis vake (md. mtkvris marcxena mxare), sadac bevria iseTi mdinareebi
(pirsagati, axsu, girdimanCai, geoqCai da sxv.), romlebic saTaves iReben
kavkasionis qedidan da ver aRweven kaspiis zRvamde an md. mtkvris xeobamde.
aseve mdinareul qsels moklebuli Terg-kumis dablobis aRmosavleTi auzi,
sadac gvxvdeba epizoduri mdinareebi an hidrografiul qsels sruliad
moklebuli teritoriebi.

mdinareTa qselis sixSire icvleba absoluturi simaRlis Sesabamisad.
somxeTSi z.d. 2000-2500 m-mde SeimCneva misi intensiuri mateba, ufro zemoT
ki igi stabiluria an mcirdeba (md. vedos auzi). ufro rTuli xasiaTis
matarebelia mdinareTa qselis sixSiris cvlileba saqarTveloSi. samxreT
saqarTvelos mTianeTis dasavleT ferdobze, agreTve karstul da
maRalmTian raionebSi (z.d. 1800-2000 m-ze zemoT) mdinareTa qselis sixSire
mcirdeba 2,0-dan 0,5 km/km2-mde. zeda zRvari, saidanac iwyeba mdinareTa qseli,
gadis saSualod z.d. 3200-3300 m simaRleze, rac Seesabameba firnuli xazis
saSualo simaRles. danarCen raionebSi mdinareTa qselis sixSire matulobs
simaRlis matebasTan erTad 0,35-dan 1,3 km/km2-mde. am mxriv, gamoirCeva Savi
zRvis sanapiro, sadac z.d. 100-200 m simaRlis sazRvrebSi daWaobebuli
teritoriebis Semcirebis Sesabamisad mdinareTa qselis sixSire matulobs
0,3-dan 2,2 km/km2–mde.

wylis resursebi saqarTvelos teritoriaze araTanabradaa ganawile-
buli. saSualod mTeli saqarTvelosaTvis igi Seadgens 0.78 km/km2-s,
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dasavleT saqarTvelosaTvis _ 1.07-s, aRmosavleT saqarTvelosaTvis _ 0.68-s.
gansakuTrebiT maRalia es maCvenebeli aWara-guriis sanapiro zolSi.
maqsimumi aRiricxeba daba Caqvis (qobuleTis r.n.) midamoebSi 2.5 km/km2-ze.
ivris zeganze, mtkvar-ivris wyalSueTSi igi mxolod 0,3-ia, zegnis
aRmosavleT nawilSi ki _ kidev ufro naklebi. magram Tu gaviTvaliswinebT
im garemoebas, rom sarwyavi arxebis sistemebia Sida qarTlis, qvemo
qarTlisa da alaznis vakeebze, davinaxavT, rom es maCvenebeli 3-jer metia
bunebrivTan SedarebiT.

wliuri Camonadeni. kavkasiis teritoria gamoirCeva bunebrivi piro-
bebis didi mravalferovnebiT. amis gamo mdinareTa Camonadenis formireba
momdinareobs sakmaod rTul da gansxvavebul pirobebSi, rac iwvevs did
sirTuleebs mdinareTa Camonadenis monacemebis analizisas.

mdinareTa saSualo wliuri Camonadeni meryeobs 1000-2000 (aWara,
kavkasioni) 50 mm-mde da zogan ufor naklebicaa, yvela mcire maCvenebelbi
damaxasiaTebelia Terg-kumis dablobis, kaspiispira vakis, mtkvar-araqsis
dablobisaTvis. aseve dabalia es maCvenebeli stavropolis maRlobze,
yubanis dablobis CrdiloeT naxevarSi.

mdinareTa saSualo wliuri Camonadeni icvleba hifsometriuli
safexurebis mixedviTac. qveda mTis zonaSi igi saSualod 200-600 mm-ia,
xolo saSualo mTis zonaSi _ 600-1000 mm.

udidesi wyaluxvoba (80-100 l/wm.km2) aRiniSneba kavkasionis mTavari
qedis samxreT ferdobis maRalmTian zonaSi, mdinareebis^ bzifisa da
kodoris saTaveebs Soris teritoriaze, egrisis, mesxeTis qedis
CrdilodasavleT daboloebis maRalmTian zonaSi. amasTan Camonadenis
udidesi modulebi axasiaTebT im mdinareebs, romelTa sazrdoobaSi

arsebiTi roli ekuTvniT myinvarul
wylebs. aRmosavleTis mimarTulebiT
Camonadenis moduli mcirdeba 50-60
l/wm2-mde, xolo ukidures samxreT-
aRmosavleT daboloebaze igi aRwevs
20-30 l/wm.km2-s. analogiurad xdeba
Camonadenis Semcireba dasavleTidan
aRmosavleTis mimarTulebiT
CrdiloeT kavaksiaSic. SeadrebiT
maRalia es maCvenebeli yubanis,
xolo dabali Terg-kumis auzi (nax.
8).
wylis wliuri Camonadenis araTanaba-
ri ganawilebis gamo, gansxvavebulia
am mdinareTa hidrologiuri potenci-
ali da gamoyenebis tipi. aris raio-
nebi, romlebic kargadaa uzrunvel-
yofili wyliT, xolo meores mxriv,
aris raionebi, sadac wylis mkveTri
deficitia.
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energetikuli maragi. kavkasiis mdinareebi gamoirCevian energertikuli mara-
giT da metad xelsayrelni arian hidroeleqtrosadgurebis mSeneblobi-
saTvis. md. enguri cnobilia udidesi energetikuli maragiT, rac Seadgens
1441 aTas kvt-s. samxreT kavkasiis mdinareebs Soris yvelaze didi saSualo
vardna axasiaTebs md.engrurs (12 m), rions (7 m) da kodors (9 m). calkeul
punqtebSi es maCvenebeli gacilebiT ufro didia. magaliTad, md. TxeiSze (117
m), jampalze (80 m), Sav aragvze (71 m), xevsureTis aragvze (66 m).

sameurneo gamoyeneba. wylis resursebis araTanabari ganawileba
kavkasiis mTel teritoriaze warmoSobs wylis moxmarebis araTanabari
ganawilebis problemebs, gansakuTrebiT mis aRmosavleT nawilSi (mtkvar-
araqsis dablobze). kerZod, yvelaze ukeT wylis resursebiT
uzrunvelyofilia saqarTvelo, xolo yvelaze cudad – azerbaijani.
mdinareTa wyals kavkasiaSi sxvadasxva daniSnulebiT iyeneben: energetikuli
TvalsazrisiT, sarwyavad, sasmelad da sxv. istoriulad wylis ZiriTadi
momxmarebeli aris soflis meurneoba, energetika da komunaluri meurneoba.
amasTan aTwleulebis ganmavlobaSi wylis resursebis arakoordinirebulma
gamoyenebam saSiSroeba Seuqmna mdinareTa qvemo dinebebis wylebs, sadac
aRiniSneba wylis qimiuri Sedgenilobis cvla, florisa da faunis
degradacia. yvelaze dabinZurebul mdinareTa ricxvs miekuTvneba: mtkvari,
maSavera, araqsi, yvirila da axuriani. sanaosnod gamoiyeneba mdinareebis
mtkvrisa da rionis qvemo dinebebi.

saqarTvelos wylis resursebis zogadi momoxilva
saqarTvelo mdidaria wylis (rogorc zedapiruli, ise da miwisqveSa)

resursebiT. wylis mniSvnelovani maragia Tavmoyrili mdinareebSi, tbebSi,
wyalsacavebSi, myinvarebSi, WaobebSi, da wylis sxva “rezervuarebSi”. wylis
resursebis saerTo maragia daaxloebiT 106 km3.
aqedan

 61 km3 _ mdinareebis;

 24 km3 _ myinvarebis;

 18 km3 – miwisqveSa wylebis;

 1.89 km3 – Waobebis;

 0.72 km3 – tbebis wylis resursebze.

saqarTvelos Siga wylebis Taviseburebebs gansazRvravs teritoriis
rTuli orografiuli pirobebi, mravalgvarovani liTogenuri safuZveli,
klimatis, niadag-mcenareuli safarisa da saerTod, landSaftebis
mravalferovneba.

saqarTveloSi modis: 97 km3 wyali naleqis saxiT, 40 km3 wyali
orTqldeba.

sivrcobrivi ganawilebis Taviseburebani
wylis resursebis ganawilebaSi didi uTanabrobaa. gacilebiT

mdidaria dasavleTi, vidre aRmosavleTi saqarTvelo. dasavleT
saqarTveloze qveynis wylis resursebis saerTo maragis 80 % modis.
aRmosavleT saqarTveloSi erT 1 sul mosaxleze modis 5750 m3 wyali, xolo
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dasavleTze _ 21600 m3 weliwadSi (TiTqmis 4-jer meti), maSin roca es
teritoriebi umniSvnelovnod gansxvavdebian farTobisa (33 aT. km2 da 37 aT.
km2) da mosaxleobis raodenobis (2.3 mln kaci da 3.1 mln. kaci) mixedviT.
raionebidan yvelaze didi momxmarebelia gardabnis raioni (TbilisTan da
rusTavTan erTad). aRmosavleT saqarTveloSi wylis deficitia. aq morwyvas
saWiroebs 1400 aTasi ha, Tumca irwyveba _ mxolod 74 %.

wylis moxmareba
komunalur meurneobaSi da mrewvelobaSi gamoiyeneba wyaros,

mdinareTa filtraciuli da miwisqveSa wylebi. komunalur meurneobaSi
CarTulia 90 wyalsadeni, mowyobilia 175 saTao nageboba. 1 sul mosaxleze
wylis saSualo moxmareba 350-400 litria dRe-RameSi. sayofacxovrebo
seqtorze modis mTeli gamoyenebuli wylis 20 %. zafxulis periodSi mTel
rig dasaxlebul punqtebSi SeiniSneba wylis deficiti.

gamoyenebuli wylis 30-35 % modis mrewvelobaze, romlis 60 %-s (2
mln. m3) moixmars enegetika (Tbosadgurebi). maTgan yvelaze mZlavri momxmare-
belia Tbilsresi (mrewvelobaSi gamoyenebuli wylis 55 %). wylis aseve mniS-
vnelovani momxmarebelia: metalurgia, qimiuri mrewveloba, manqanaTmSeneb-
loba. soflis meurneobaze modis gamoyenebuli wylis 40-45%. sasoflo da-
saxlebaTa umetesobas (70%) ar gaaCnia centralizebuli wyalmomarageba. zam-
Tris saZovrebis sarwyavad mowyobas udidesi mniSvneloba aqvs, radgan sa-
qonlis Zoveba aq 7 Tves grZeldeba. amJamad irwyveba daaxloebiT 200 aT. ha.

hidroenergetikuli resursebi
saqarTvelo mdidaria hidroenergetikuli potenciuri resursebiT. misi

maragi Sefasebulia 160 mlrd. kvt/sT-iT. Tumca qveynis teritoriaze igi
metad araTanabradaa ganawilebuli. am resursebis umetesi nawili (73 %)
Tavmoyrilia dasavleT saqarTveloSi. aq modis saqarTveloSi aRricxul
yvela mdinaris energiis 71 %.

hidroenergetikuli resursebis udidesi nawili (60-70%) Tavmoyrilia
saqarTvelos xuT mdinareSi (rioni, mtkvari, enguri, kodori, bzifi).
ekonomikurad efeqturi resursebi gaaCnia: engurs (10 mlrd. kvt. sT), rions
cxeniswyliT (7.0), kodors (5,3), TuSeTis alazans (3.2) mtkvars aragviT (272
mlrd. kvt. sT). es ganpirobebulia atmosferuli naleqebis siuxviTa da
kavkasionis qedis myinvarebiT, saidanac saTaves iReben es mdinareebi da maTi
Senakadebi.

hidroresursebis TvalsazrisiT saqarTveloSi mniSvnelovania 300-mde
mdinare. amJamad moqmedebs 30-mde mcire hesi, gamomuSavdeba 70-80 mln. kvt.sT.
amJamad aTvisebulia ekonomikurad efeqturi hidroresursebis mxolod 1/4.
yvelaze kargad aTvisebulia md. rionis hidroenergetikuli potenciali,
romelzec 8 hesia aSenebuli da romelTa gamomuSavebam 2 mlr. kvT sT-s
SeuZlia miaRwios. perspeqtivaSia aq 10-mde sadguris aSeneba, ris Sedegadac

eleqtroenergiis gamomuSaveba 6 mlrd.-s miaRwevs (zemo dinebaSi).
xudonis hesis mSenebloba daiwyo 1980 wels da 1988 wlisaTvis

Sesrulebuli iyos samuSaoTa 1/3. Semdgom samuSaoebi SeCerda, vinaidan
itboreboda 530 ha savarguli, unda gadasaxlebuliyo 230 ojaxi daba
xaiSidan.
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saqarTvelo gamorCeulia potenciuri hidroenergetikuli resursebi-
Tac21. yofil sabWoTa kavSirSi igi IV adgilze iyo ruseTis, tajikeTisa da
yazaxeTis Semdeg, xolo xvedriTi energetikuli resursiT (1944 aT. kvt/km2)
_ I adgilze. am maCvenebliT saqarTvelos msoflioSi ukavia erT-erTi
pirveli adgili.

hidroenergetikuli resursebis potenciuri simZlavris mixedviT sa-
qarTvelos teritoriaze 8 mdinareTa auzs gamohyofen (nax. 9):

I. md. enguris auzi _ potenciuri simZlavre yvelaze maRalia da
Seadgens 520 kvt/km2-s. aq mdebareobs saqarTveloSi yvelaze mZlavri hes -
engurhesi.

II. Crdilo SavizRvispireTis mdinareTa auzebi moicavs teritorias
fsoudan enguris auzamde. potenciuri simZlavrea 414 kvt/km2. aq mdebareobs:
soxumhesi, durifhesi, jirxvaheis, baRnarhesi.

III. samxreT SavizRvispireTis mdinareTa auzebi moicavs samxreT kol-
xeTis teritorias, sufsis, natanebis, kintriSisa da Woroxis auzis im na-
wils, romelic moqceulia saqarTvelos farglebSi. potenciuri simZlavrea
258 kvt/km2. aq mdebareobs: bJuJahesi, awhesi, maWaxelhesi.

IV. mdinareebis rionisa da xobis auzebi moicavs dasavleT
saqarTvelos udides teritorias. potenciuri simZlavrea 250 kvt/km2. aq aris
Tavmoyrili dasavleT saqarTvelos hes-ebis umetesoba. aq mdebareobs:
lajanurhesi (I, II), gumaThesi (I, II), rionhesi, Saorhesi, tyibulhesi,
abaSishesi, varcixhesi, skurhesi.

V. kavkasionis CrdiloeT ferdobis mdinareTa auzebi moicavs
TuSeTis, piriqiTa xevsureTisa da xevis teritoriebs. potenciuri
simZlavrea 184 kvt/km2.

VI. md. mtkvris auzi moicavs aRmosavleT saqarTvelos udides
teritorias. potenciuri simZlavrea 123 kvt/km2. aq mdebareobs: kaxareThesi,
CiTaxevhesi, tirifonhesi, igoeTis hesi, zahesi, orTaWalhesi, martyofhesi,
sacxenhesi, TeTrxevhesi.

VII. mdinareebis alaznisa da ivris auzebi moicavs saqarTvelos
ukidures aRmosavleT nawils. potenciuri simZlavrea 94 kvt/km2. aq
mdebareobs: sionhesi, alazanhesi, kabalis hesi.

VIII. mdinareebis xramisa da algeTis auzebi xasiaTdeba potenciuri
simZlavris (81 kvt/km2) yvelaze dabali maCveneblebiT saqarTveloSi. aq
mdebareobs: daSbaShesi, xramhesi (I, II).

kavkasiis tbebi
zogadi maCveneblebi
kavkasia ar aris gamorCeuli tbaTa simravliT da arc didi tbebia aq

damaxasiaTebeli. am TvalsazrisiT, igi bevrad CamorCeba fineTs, Sveicarias,
kanadas, ruseTis Crdilo-dasavleT nawils (karelia). SedarebiT bevri tbaa
imierkavkasiis vakis dasavleT nawilSi (azovispira vake), amierkavkasiis

21
potenciuri hidroenergetikuli resursi _ mdinareTa energiis is nawili, romelic teqnikurad

gamosayenebeli resursia. kerZod, SesaZlebelia mdinaris vardnis gamoyenebiT hes-ebis meSveobiT
gamomuSavdes energia. misi gamoangariSeba xdeba specialuri gadamyvani koeficientebis meSveobiT (k =
1.503).
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zeganze, yelis zeganze. aseve bevria tbaa kavkasionis mTianeTsi, Tumca
Zalze mcire zomis. tbebis Tavmoyra aq ganpirobebulia teritoriis rTuli
orografiuli pirobebiTa da atmosferuli naleqebis siuxviT. tbaTa
umetesoba ganlagebulia dasaxlebuli punqtebisagan moSorebul, Znelad
misawvdom adgilebSi.

kavkasiaSi 3182 tbas iTvlian. aqedan 1382 CrdiloeT kavkasiaze modis
saerTo farTobiT 3200 km2, xolo samxreT kavkasiaze – 1800 saerTo
farTobiT 1809 km2. samxreT kavaksiis tbebis saerTo farTobis udidesi
nawili - 1246 km2 (sevanis tbis CaTvliT - 1227 km2) modis somxeTze, Semdeg
adgilzea azerbaijani – 394 km2 da bolos, saqarTvelo – 169 km2.

kavkasiis tbebi metad gansxvavdeba farTobis mixedviT. aq gvxvdeba
ramdenime aTeuli an aseuli km2 (sevani, maniC-gudilo, beisugis limani) da
ramdenime m2-is mqone (umTavresad maRalmTianeTSi ganlagebuli usaxelo
tbebi) farTobis mqone tbebi. siRrmiT gansakuTrebiT gamoirCeva: didi riwa
(101 m), sevani (79 m), adueida-aZiJa (64 m), yeli (63 m) da tabawyuri (40.2 m).
Terg-kumis dablobze, azerbaijanisa da aRmosavleT saqarTvelos mSral
raionebSi tbebi Sreba da wyliT ivseba mxolod Tovlis intensiuri dnobisa
da atmosferuli naleqebis siuxvis periodSi. wyalmciroba tbebSi
dakavSirebulia ara marto naleqebis simciresTan, aramed maRal
infiltraciasa da aorTqlebasTan. kavkasiis zogierTi patara tbis sarkis
farTobi, mcenareTa intensiuri gabardvis gamo, Semcirebis stadiaSi
imyofeba. aseTi tbebia: zresi, vaCiani, kartalgeli, osman-geli da sxv.

qimiuri SedgenilobiT kavkasiis tbebi sakmaod gansxvavebulia.
maRalmTianeTSi umTavresad sustad mineralizebuli (saSualod 30-80 mg/l)
tbebi gvxvdeba. aq SedarebiT iSviaTia iseTi tbebi, sadac wylis saerTo
mineralizacia 500-600 mg/l-ia (didi riwa, tabawyuri, faravani da sxv.).
maTgan gansxvavebiT Terg-kumis, mtkvar-araqsisa da afSeronis
naxevarkunZulis tbebi maRalmineralizebulia (10000-12000 mg/l). esenia:
kiurdakani, binagali, zixi, kala, masazir-geli, beiukSori da sxv. tbebi
gansxvavdeba wyalSi gaxsnili marilebis SemcvelobiTac. arsebobs

hidrokarbonatuli (faravani, tabawyuri, saRamo, madaTafa, xanCali, geik-
gioli, maral-gioli, al-gioli), sulfaturi (gvelebistba, farTowyali da
mtkvar-araqsis dablobis tbebi) da qloriduli (paliastomi) tbebi. xSiria
wyalSi gaxsnili airebic, gansakuTrebiT Jangbadisa da naxSirorJangis.
magaliTad, kavkasionis tbebi mdidaria wyalSi gaxsnili Jangbadis
raodenobiT (6,75-15,2 mg/l-s). misi simcire aRiniSneba mxolod fskerispira
wyalSi, sadac intensiuria organuli nivTierebebis gaxrwnis procesi.
zogierT tbaSi aRiniSneba gogirdis arsebobac, rac wylis cud
cirkulaciasa da ventilaciaze miuTiTebs. aseTi tbebi gvxvdeba Savi da
kaspiis zRvebis sanapiro zolSi.

tbebis wylis reJimi da sazrdooba mraval fizikur-geografiul
faqtorzea damokidebuli. maT Soris umTavresia tbebis ganlageba
simaRliTi zonebis mixedviT, romelic kavkasiaSi icvleba notio an mSrali
subtropikebidan dawyebuli da maRali mTis nivaluriT damTavrebuli. tbebi
sazrdooben wvimis, gruntis, mdinareebis, Tovlisa da myinvarebis nadnobi
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wylebiT. wylis raodenoba da sazrdooba mkveTr cvalebadobas ganicdis
sezonurad, Tumca umetes SemTxvevaSi wyaluxvoba damaxasiaTebelia
gazafxulisaTvis.

saqarTvelos tbebi
sarkis farTobis mixedviT udidesi _ faravani (37.5 km2).
auzis farTobis mixedviT udidesi _ faravani (259 km2).
wylis moculobis mixedviT udidesi _ tabawyuri (221 mln m3).
siRrmis mixedviT udidesi – riwa, igive didi riwa (101 m).
udidesi sigrZisa (9.4 km) da siganis (5.5 km) _ faravani.
yvelaze gamWvirvale _ patara riwa
yvelaze mRvriea _ faravani.
biomravalferovnebiT umdidresi _ paliastomi (29 saxeobis Tevzi).
mniSvnelovani tbebidan yvelaze maRla mdebare: yelis (2914 m) da
yelicadis (3062 m).

saqarTveloSi 860-mde tbas iTvlian, Tumca maT absolutur
umravlesobas Zlier mcire farTobi aqvT (tbebis nomenklatura _ ix.
danarTi VI). tbebis saerTo farTobia 170 km2 (respublikis saerTo
farTobis 0,24%). wylis maragi _ 0,72 km3. yvelaze did xuT tbaSi (riwa,
faravani, paliastomi, saRamo, tabawyuri) Tavmoyrila wylis 75%. samxreT
saqarTvelos wylebis 97% mtknaria, danarCeni _ mlaSe.

tbebi Zlier araTanabradaa ganawilebuli. es ganpirobebulia
saqarTvelos teritoriis rTuli da mravalferovani fizikur-geografiuli
pirobebiT. tbebis simravliT gamoirCeva mTiani regionebi. maTi umetesoba
mdebareobs dasaxlebuli punqtebidan sakmaod did manZilze, Znelad
misadgom adgilebSi da maRal hifsometriul safexurebze. swored amitom
didi xnis manZilze maRalmTiani regionebis tbebi Seuswavleli iyo. dResac
SeiZleba analogiuri iTqvas mraval tbaze. bevr maTgans saxelic ki ar aqvs.

tbebis umetesoba (54%) ganlagebulia kavkasionis farglebSi, magram am
mTianeTis arcerTi tba ar aris didi farTobis. tbebis umetesoba aq
Tavmoyrilia kavkasionis dasavleT da centralur nawilSia, (mdinareebis
bzifis, kodorisa da enguris auzebSi. sapirispiro suraTia samxreT
saqarTvelos zeganze, sadac tbebi gacilebiT didi farTobisaa, magram maTi
saerTo raodenoba gacilebiT ufro mcirea.

qimiuri Sedgenilobis mixedviT, gvxvdeba hidrokarbonatuli, qlori-
duli da sulfaturi Sedgenilobis tbebi. yvelaze farTo gavrcelebisaa
hidrokarbonatuli tbebi, xolo ufro mcire-qloriduli da sulfaturi.
saqarTvelos tbebis umetesoba mtknaria. am mxriv, gansakuTrebiT gamoirCeva
kavkasionis maRali mTis myinvaruli tbebi, sadac wylis saerTo
mineralizaciaa mxolod 0.1-1 g/l-ia, xSirad ufro naklebic. wylis dabali
mineralizacia ganpirobebulia uxvi atmosferuli naleqebiT. gansxvavebulia
ivris zegnis mlaSe-mware tbebi, sadac mineralizacia 24-69 g/l-ia. mlaSe
tbebia: yajiri (xelovnurad gamtknarebulia), kumisi (gamtknarebulia),
saxare, ole da sxv.

saqarTvelos tbebi Tevzebis siuxviT ar gamoirCeva. maRal mTebSi
mkacri klimaturi pirobebis gamo organuli samyaro praqtikulad ar
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arsebobs. mxolod subalpur zonaSi mdebare zogierT tbaSi gvxvdeba
Tevzebi (ZiriTadad kalmaxi), sadac zafxulSi wyali SedarebiT Tbilia.
gacilebiT ufro mdidaria TevzebiT dabalmTiani da saSualomTiani zona,
sadac SedarebiT naklebi Rirebulebis Tevzis saxeobebi (qorWila, TaRliTa,
varCxana) gvxvdeba.

kavkasiis wyalsacavebi
zogadi maCveneblebi
kavkasiis wyalsacavebi umTavresad agebulia energetikuli, irigaci-

uli an irigaciul-energetikuli TvalsazrisiT. maTi saerTo raodenobaa
samxreT kavkasiaSi 115, romelTa jamuri farTobia 864 km2 (samxreT kavkasiis
saerTo farTobis 0.46 %-s). aqedan 67 (jamuri farTobiT 94.8 km2) moqceulia
somxeTSi, 28 (120 km2) - saqarTveloSi da 20 (649 km2) – azerbaijnaSi. samxreT
kavkasiaSi 100 km2-ze meti farTobis mxolod 3 wyalsacavia da samive
azerbaijanSia moqceuli. maT Soris udidesia (605 km2) mingeCeviris, romelic
mdebareobs md. mtkvris auzSi, q. mingeCeveris CrdilodasavleTiT, Semdgom
modis “araqsis” hidrokvanZis wyalsacavi (145 km2), mdebare md. araqsis
xeobaSi, naxiCevan-iranis sazRvarze da Samqoris wyalsacavi (116 km2) mtkvris
xeobaSi. mingeCauris wyalsacavi zemo yarabaRisa (sigrZe 172 km) da zemo
Sirvanis (122 km) arxebTan erTad warmoadgens erTian da rTul
wyalsameurneo sistemas, romelmac srulebiT gardaqmna md. mtkvris reJimi q.
mingeCauridan SesarTavamde.

wyalsacavebis mniSvnelovani nawili (xaCinCais, kendalanCais, viliaS-
Cais, xandulanCais, aruvaSenis, karaundisa da sxv.) mTeli wlis ganmavlo-
baSi TiTqmis mTlianad ixarjeba, xolo nawili (sionis, samgoris, afaranis,
arfiliCis, sarsanskisa da sxv.) “mkvdar” moculobamde ixarjebian mxolod
mcirewylian wlebSi. zogierTi wyalsacavi dRes moSlamvas ganicdis. maT
ricxvSia pirsagatis, bolgarCais.

wyalsacavebis udidesi nawili mTebSia moqceuli, aqvT sarkis mcire
farTobi, magram orografiuli pirobebis sirTulis gamo wylis
mniSvnelovani moculobiT xasiaTdebian. magaliTad, somxeTis wyalsacavebis
75 % z.d.-dan 1000-2000 m simaRliT diapazonSi mdebareoben. am kanonzomiere-
bidan erTgvari gadaxriT xasiaTdebian azerbaijanis didi wyalsacavebi,
ganlagebulni z.d. 500 m-mde.

kavkasiis wyalsacavebis umetesoba kalapoturi tipisaa da ganlagebu-
lia uSualod hidroeleqtrosadgurebTan. kerZod, mingeCauris, walkis,
axparakis, axurianis da sxv. wyalsacavTa mniSvnelovani nawili (jvris,
samgoris, xaCinCais, pirsagoipskisa da sxv.) Seqmnilia mdinareTa sezonuri
Camonadenis regulirebis, xolo mingeCeveris, Saoris, sionis, xramis,
axuranisa da rigi sxva wyalsacavebisa – mravalwliani regulirebis mizniT.
garda aRniSnulisa, azerbaijanSi, gansakuTrebiT ki lenqoranis dablobze
gavrcelebulia arakalapoturi tipis wyalsacavebi, e.w. istilbi, romlebic
gamiznulia brinjis velebis sarwyavad. maTi raodenoba 100-s aRemateba.

wylis reJimi wyalsacavebSi sxvadasxva faqtorzea damokidebuli:
wylis bunebriv Semosavalze da mis xelovnur xarjvaze. kavkasiis
wyalsacavebis umetesoba wyliT ivseba gazafxulze da xasiaTdeba wylis
maqsimaluri doniT (maisi-ivnisi). gamonaklsia mingeCevrisa da jeiran-
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batonis, sadac wylis maqsimaluri doneebi ivlisze da oqtomber-noemberze
modis Sesabamisad. am ukanasknelze dabali done gazafxul-zafxulSi
ganpirobebulia wylis intensiuri xarjviT qalaqebis baqosa da sumgaiTis
wyalmomaragebasa sasoflo-sameurneo savargulebis rwyvaze.

wylis maragi wyalsacavebSi
samxreT kavkasiis SedarebiT didi zomis 41 wyalsacavSi (TiToeulis

wylis moculoba 1 mln km3-s aRemateba) Tavmoyrilia mtknari wylis didi
maragi. aq saerTo sruli moculoba Seadgens 19.56 km3–s, xolo yovelwli-
urad ganaxlebadi moculoba – 15,0 km2–s. amasTan wylis jamuri moculobis
97 % (18.95 km3) moqceulia 10 wyalsacavSi, xolo marto mingeCeveris
wyalsacavSi – 80 % (15.73 km3). amis gamo wyalsacavebSi arsebuli wylis
saerTo maragis udidesi nawili (16,0 km3) swored azerbaijanze modis, xolo
saqarTvelosa da somxeTze – 2.51 da 1.05 km3 Sesabamisad. analogiuri suraTi
miiReba wylis sasargeblo moculobis analizisas.

saqarTvelos wyalsacavebi
dasavleT saqarTveloSi mdinareuli Camonadenis sididis gamo

wyalsacavebs umTavresad energetikuli, xolo aRmosavleT saqarTveloSi _
sairigacio miznebisaTvis iyeneben. wyalsacavebs agreTve, didi mniSvneloba
aqvs mdinareuli Camonadenis regulirebisaTvis, raTa Tavidan aviciloT
wyaldidobebisas wylis stiqiuri procesebi.

saqarTvelos teritoriaze 43 wyalsacavia, romelTa saerTo farTobia
163 km2 (respublikis saerTo farTobis 0,23%). wyalsacavebis umetesoba
farTobiT aRemateba tbebs. udidesia walkis wyalsacavi, romelic faravnis
tbis garda farTobiT aRemateba yvela tbas. sarkis farTobi – 33.7 km2,
wyalSemkrebi auzis farTobi _ 1060 km2. wyalsacavi agebulia energetikuli
miznisaTvis.

zogan wyalsacavebi erTmaneTTanaa dakavSirebuli da isini qmnian kas-
kadebs. magaliTad, gali-jvaris, Saori-tyibulis, samgoris. didi wyalsaca-
vebia, agreTve gumaTis, varcixis, Saoris, tyibulis, Jinvalis, lajanuris
wyalsacavebi.

Tbilisis wyalsacavi (`Tbilisis zRva~) mdebareobs mtkvris Zvel xeobaSi, sadac
adre sami mlaSe tba iyo ganlagebuli. tbebi moklebuli iyo ixtiofaunas, dRes ki mtknari
wyalsacavi mdidaria TevziT. wyalsacavi sazrdoobs md. ivris, wvimisa da miwisqveSa
wylebiT. ivris xeobidan wyali zemo magistraluri arxiT miedineba Tbilisis
wyalsacavamde, xolo aqedan qvemo magistraluri arxiT _ ivris zegnisaken. ivris xeobaSi
arsebobs sionis wyalsacavi, rac `Tbilisis zRvasTan~ erTad qmnis samgoris, anu sion-
Tbilisis kaskads. mas iyeneben energetikuli miznebisa da wyalmomaragebisaTvisac. amasTan
Tbilisis wyalsacavs aqvs sxva daniSnulebac (dasasvenebeli, sportuli, sarewao da sxv.).

jvaris wyalsacavi mdebareobs enguris xeobaSi, saidanac saderivacio gvirabiT
(sigrZe _ 15 km, diametri _ 9 m) wyali gadaedineba eriswylis xeobaSi mdebare galis, anu
eriswylis wyalsacavSi. am kaskadis mowyobis mTavari mizani eleqtroenergiis gamomuSaveba
iyo, Tumca aranaklebi mniSvneloba hqonda zedapiruli Camonadenis regulirebasac. md. en-
guris wylis md. eriswyalSi gadmosroliT Tavidan iqna acilebuli enguris qvemo welSi
wyaldidobebisas aTeul aTasobiT heqtari farTobebis walekva da datborva. Tumca amavd-
roulad jvaris wyalsacavis agebam mniSvnelovnad Seamcira md. enguris SesarTavTan,
anakliasTan natanis raodenoba. amiT daiwyo sanapiro xazis deformacia da warecxva.
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saqarTvelos Waobebi
Waobebi saqarTvelos teritoriaze umTavresad Tavmoyrilia kolxeTis

dablobze, mis dasavleT centralur nawilSi, mdinareebis kodoris,
RaliZgis, enguris, xobis, rionis, sufsisa da natanebis qvemo welis
auzebSi. daWaobebuli ubnebis farTobi aRmosavleTis mimarTulebiT Tanda-
Tan mcirdeba. am Waobebis gavrcelebis ukiduresi aRmosavleTi ubania
cxeniswylis rionTan SeerTebis adgili. kolxeTis dablobis daWaobebuli
teritoriis saerTo farTobia 2200 km2, rac dablobis 22.5 % da
saqarTvelos saerTo farTobis 3.2 %-s Seadgens.

Waobebis mcire fragmentebi gvxvdeba, agreTve javaxeTis zeganzec
tbebis sanapiroebTan, md. qciis zemo welSi, biWvinTis midamoebSi da sxva-
gan. isini gacilebiT mcire farTobisaa da arc didi siRrmiT ar gamoirCeva.
erTian masivs Waobebi mxolod kolxeTis dablobze qmnian. sxvagan ki –
javaxeTis zeganze, didi mdinareebis qvemo welis gaswvriv, maRal mTaSi,
mxolod fragmentuladaa gavrcelebuli.

kolxeTis dablobze Waobebis warmoqmnas mravalma faqtorma Seuwyo xeli. es
faqtorebia:

 zedapiris susti daxriloba;
 intensiuri teqtonikuri daZirva (q. foTis midamoebSi 6 mm-iT wliurad);
 atmosferuli naleqebis siuxve (1000 mm-ze meti wliurad; gvalvian wlebSic ki

naleqebis raodenoba aRemateba aorTqlebas);
 Tavsxma wvimebis maRali ganmeorebadoba. atmosferuli naleqebis dRe-Ramuri

raodenoba (200-350 mm) arsad ar aris ase maRali saqarTveloSi;
 gruntis wylis donis maRali mdebareoba (0,1-2 m siRrmeze, zogjer ki miwis

zedapiramdec ki amodis);
 niadaggruntis mZime meqanikuri Sedgeniloba (kolxeTis dablobis ZiriTadi nawili -

75% Tixovani da mZime Tixnari agebulebisaa), rac arTulebs wyalgamtarobas.
gansakuTrebiT filtraciis dabali maCvenebelbiT xasiaTdeba gruntis Rrma fenebi, rac
xels uwyos wylis dagubebas;

 mdinareTa Zlieri klakniloba da Waobis mdinareTa susti wyalgadineba;
 wyalSueTebTan SedarebiT mdinareTa kalapotebis SedarebiT maRali mdebareoba;
 Waobebidan wylis umniSvnelo gadineba;
 Savi zRvis da paliastomis tbis wylebiT teritoriis datborva. gazafxul-zafxulSi

zRvis done 25 sm-iT maRla iwevs (Stormebisas 1,5 m-iT) da wyliT faravs xmeleTis
garkveul nawils;

 intensiuri teqtonikuri daZirva (q. foTis midamoebSi 6 mm-iT wliurad);
 tyis farTobis Semcireba;
 mcenareTa iseTi saxeobebis gavrceleba, romlebic xels uwyoben Waobwarmoqmnis

procesebs;
 meoreuli mcenareebis intensiuri ganviTareba, ramac Seaferxa sadinarebSi

wyalgamtaroba;
 - teritoriis paleogeografiuli ganviTarebis pirobebi. holocenis dasawyisSi
 kolxeTis dablobze gavrcelebuli iyo lagunur-tbiuri landSafti, romelic
 mcenareulobis intensiuri zrdis Sedegad Waobebad gardaiqmna;
 - da a. S.

kolxeTis dablobze Waobebis 3 ZiriTadi masivia (CrdiloeTi,
centraluri da samxreTis). CrdiloeTis anu samurzayanos Waobebi moicavs
teritorias mdinareebs RaliZgasa da engurs, sanapirosa da oCamCire-
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zugdidis saavtomobilo magistralamde. Waobebi z.d. 2-5 m simaRleze mde-
bareobs, mxolod ukidures CrdiloeTSi mdebare jakobis Waobi _ 20 m
simaRleze. maTi siRrme 1-2.5 m-ia. centraluri masivis Waobebi moicavs
teritorias mdinareebs engursa da natanebs Soris. isini z.d. saSualod 5-15
m simaRlezea ganlagebuli, Tumca md. CxouSsa da md. jums Soris moqceuli
onariis Waobi dablobis farglebSi yvelaze maRla mdebareobs (saSualod
45 m, periferiebisaken _ 50-60 m simaRleze). Waobebis siRrme arc aq aris
didi, saSualod 1-1.5 m, Tumca udidesi siRrmis (8 m) Waobebi (fiCora-
paliastomis ubani) kolxeTis dablobze swored aq aris ganlagebuli.
amasTan wylis moculobis (1328 mln m3) mixedviT swored es Waobebia pirvel
adgilze saqarTveolSi. samxreTi masivis Waobebi moicavs teritorias md.
natanebsa da cixisZiris koncxs Soris, siRrme 1.5-6 m-ia. qobuleTis aRmo-
savleTiT mdebareobs ispanis Waobebi, romlebic yvelaze dabla mdebareoben
kolxeTis Waobebs Soris. igi sainteresoa im TvalsazrisiTac, rom
dasaxlebuli teritoriis uSualo siaxlovis miuxedavad, mas kargad aqvs
SenarCunebuli bunebrivi saxe da xeluxlebeli ekosistemaa.

kolxeTis Waobebi mniSvnelovan farTobze saxeSecvlilia amoSrobisa
da torfis mopovebis Sedegad. aman gamoiwvia mcenareuli safaris mravalfe-
rovnebis Semcireba. Tumca zogierTi ubani (anaria-Wuriis, Waladidis, piCo-
ra-paliastomis, ispanis Waobebi) endemuri da reliqturi saxeobebis siuxviT
gamoirCevian. marTalia Tavis droze kolxeTis Waobebis amoSrobam dadebiTi
roli Seasrula (moispo malaria), magra amJamad es sakiTxi sxva kuTxiT
ganixileba _ rom igi aucilebelia aramarto saqarTvelos organuli
amyaros normaluri zrda-ganviTarebisaTvis. swored amitom dRes laparakia
kolxeTis Waobebis konservaciaze22.

kavkasiis myinvarebi
zogadi maCveneblebi
Tanamedrove gamyinvarebis masStabiT kavkasia bevr mTianeTs CamorCeba,

amgarm aRemateba pirineisa da skandinaviis mTebs. kavkasiis rTuli orogra-
fiuli pirobebi (absoluturi simaRle, qedebis orientacia, eqspozicia da
daxriloba, reliefis mkveTri danawevreba) da klimaturi Taviseburebani
(haeris temperatura, atmosferuli naleqebis raodenoba, qarebis reJimi da
Tovl-yinulovani safaris warmoqmnisaTvis xelsayreli sxva faqtorebi)
gansazRvraven Tanamedrove gamyinvarebis araTanabar gavrcelebas mTel mis
teritoriaze.

gamyinvarebis ZiriTad areals qmnis kavkasionis mTavari qedis centra-
luri nawili (md. bzifis saTavidan mamisonis uReltexilamde) da yazbegis
masivi (saqarTvelo). aq myinvarebi ganlagebulni arian qedis samxreT
ferdobebze md. mzimTisa da md. aragvis saTaveebs Soris. myinvarebi gvxvdeba
agreTve kavkasionis mTavari qedis, rogorc samxreT (bzifis, CxalTis, kodo-
ris, egrisis, svaneTis, leCxumis, raWis qedebi), ise CrdiloeT ferdobebze

22 konservacia (laT. conservatio) – risame saqmianobis SeCereba. am SemTxvevaSi

igulisxmeba kolxeTis dablobis garemos bunebrivi saxiT SenarCuneba, rac gulisxmobs

garemoze anTropogenuri zemoqmedebis SeCerebas.
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saqarTvelosa da azerbaijanSi (mdinareebis Tergis, asis, arRunisa da
kusarCais auzebSi). mcire kavkasionze myinvarebi iSviaTad gvxvdeba –
aragacis masivisa da zangezuris qedis zogierT mwvervalze (somxeTsa da
azerbaijanSi), sadac maTi jamuri farTobi mxolod ramdenime kvadratuli
kolometria. zemoT CamoTvlili teritoriebi arsebiTad gansxvavdebian
erTmaneTisagan gamyinvarebis xarisxiT.

myinvarTa umetesoba Tavmoyrilia mdinareebis enguris, kodoris,
rionisa da Tergis auzebSi. maT Soris ki pirveloba ekuTvnis md. enguris
auzs. didi myinvarebis CamoyalibebaSi mniSvnelovani wili miuZRvis ara
marto klimatur pirobebs, aramed reliefia morfologiur da
morfometriul Taviseburebebsac. am mxriv, gansakuTrebiT mniSvnelovania
farTo da Rrma cirkebisa da karebis arseboba, romlebic gamomuSaveulia
meoTxeuli gamyinvarebis dros kristalur qanebSi.

myinvarTa raodenoba, farTobi da sigrZe
maradi Tovlis sazRvari kavkasiaSi mdebareobs z.d. 2700-3800 m

simaRleebze. yvelaze dabla igi camodis afxazeTis Crdilo-dasavleT
nawilSi aRmosavleTis mimarTulebiT igi ufro maRla gadis. magaliTad,
svaneTSi - z.d. 2900-3100 m, TuSeT-daRestanSi – 3700-3800, yafujixze – 3900 m
simaRlezea.

myinvarebis udidesi nawili (75 %) kavkasionis CrdiloeT ferdobzea
Tavmoyrili. aqedan ki udidesi nawili (70 %) centralur kavkasionzea.
samxreT kavkasiaSi myinvarTa saerTo raodenobaa 792, romelTac ukaviaT
519.9 km2 farTobi, rac Seadgens dedamiwis zurgze arsebuli mTis myinva-
rebis saerTo farTobis 0.2 %-s. am maCvenebliT igi sagrZnoblad CamorCeba
alpebsa da Sua aziis mTel rig mTianeTebs. Tumca aRemateba pirinesa da
skandinaviis mTebs. samxreT kavkasiis myinvarTa wilad modis mTeli
kavkasiis myinvarTa saerTo raodenobis 39 % da saerTo farTobis 36,3 %.
myinvarTa umetesoba ganlagebulia kavkasionis mTavari qedis samxreT
ferdobze, sadac 576 myinvars ukavia 431.98 km2 farTobi. gamyinvarebis Zlier
mcire farTobia mcire kavkasionsa da amierkavkasiis zeganze. kerZod,
zangezuris qedze igi Seadgens 1.5 km2-s, xolo aragawis masivze mxolod –
0,5 km2-s. respublikebs Soris gamyinvarebis simZlavriT pirvel adgilzea
saqarTvelo (734 myinvari saerTo farTobiT 511.12 km2), Semdgom modis
somxeTi (42 myinvari saerTo farTobiT 3.79 km2) da bolos azerbaijani (9
myinvari saerTo farTobiT 1.75 km2). myinvarTa umetesoba koncentrirebulia
dasavleT saqarTveloSi.

myinvarebi gvxvdeba aTze met mdinaris auzSi (saqarTveloSi – bzifi,
kelasuri, kodori, enguri, xobi, rioni, liaxvi, aragvi, Tergi, asa, arRuni,
piriqiTis alazani; azerbaijanSi – kusarCai; somxeTSi – araqsi). maT Soris
gansakuTrebiT gamoirCeva md. enguris auzi, romlis wiladac modis samxreT
kavkasiis myinvarTa saerTo raodenobis 32.3 % da saerTo farTobis 55,5 %.
amgvarad, erTi mdinaris auzSi gamyinvarebis farTobi aRemateba yvela sxva
auzebs erTad aRebuls. md. enguris auzSi 8 myinvaria (kviSi, WalaaTi,
lexziri, tviberi, kitlodi, waneri, adiSi, xalde) 10 km2-ze meti farTobiT,
romelTa wiladac modis auzis myinvarTa saerTo farTobis 48 %.
gacilebiT metia patara myinvarTa raodenoba (72.9 %), Tumca maT umniSvnelo
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farTobi ukaviaT (auzis saerTo farTobis 13 %). 2 km2-ze meti farTobis
myinvarebi gvxvdeba mdinaris mxolod 4 auzSi.

wylis maragi myinvarebSi
metad mwiri informacia arsebobs am maCveneblis Sesaxeb samxreT

kavkasiisaTvis. amitom igi umTavresad ganisazRvreba ara gazomvebis
SedegebiT, aramed gamoTvliTi formulebiT. samxreT kavkasiis myinvarebSi
akumulirebuli yinulis moculoba ganisazRvreba 30313 mln m3-iT. aqedan
26622 mln m3 modis kavkasionis mTavari qedis samxreT ferdobze; 3618 mln m3

– kavkasionis CrdiloeT ferdobze; xolo yvelaze mcire (73 mln m3) – mcire
kavkasionze. myinvarebSi akumulirebuli wyali udides rols TamaSobs
samxreT kavkasiis zedapiruli wylebis regulirebaSi. gansakuTrebiT didia
maTi rolo im mdinareTa sazrdoobaSi, romlebic saTaves iReben maRalmTi-
aneTSi. Tumca dasavleTidan aRmosavleTis mimarTulebiT es mniSvneloba
TandaTan mcirdeba. magaliTad, kavkasionze am mimarTulebiT, simSralis
zrdis paralelurad, xdeba mdinareTa myinvaruli Camonadenis modulis
Semcireba 104-60 l/wm km2-dan 45-18 l/wm km2-mde. yinulis udidesi nawili
Tavmoyrilia md. enguris auzSi, rac 4.1-jer aRemateba TviT am mdinaris
wliur Camonadens. Semdeg adgilze modian md. Tergis zemo weli
SenakadebiT asa da arRuni (3425 mln m3), rioni (2163 mln m3) da kodori (1554
mln m3). danarCen mdinareTa auzebSi ki es maragi arsad ar aRemateba 185 mln
m3-s, xolo maTi jamuri moculoba moxlod 795 mln m3-ia.

myinvarTa degradacia
ukanaskneli periodis (daaxloeboT 150-170 wlis) ganmavlobaSi

(fernaus gamyinvarebis bolo fazis Semdeg) kavkasiis myinvarebi ganicdian
degradacias: Semcirda maTi farTobi, zogierTi patara myinvari saerTod
gaqra (magaliTad, md. asis auzSi, xojalis masivze), xolo zogierT
SemTxvevaSi didi myinvaridan ramdenime patara warmoiqmna. arc Tu ise
Soreul warsulSi kavkasiaSi udides myinvarad iTvleboda tviberi, romlis
farTobic 43 km2-s aRemateboda. magram mas calke gamoeyo myinvari kitlodi
da amJamad tviberis farTobi mxolod 24,66 km2–ia. myinvarebis farTobisa da
simZlavreebis Semcirebis paralelurad xdeba yinulis maragis Semcireba,
rac wliurad Seadgens 0,27 km3 wyals, Tumca es sidide metad mcirea
samxreT kavkasiis myinvarTa wylis Tanamedrove resursebis saerTo fonze.

kavkasiis mineraluri wyaroebi
zogadi maCveneblebi
kavkasia mineraluri wylebis siuxviT gamoirCeva,

rac dakavSirebulia axalgazrda vulkanizmisa da rRveviTi dislokaciebis
intensiur ganviTarebasTan. aq gvxvdba TiTqmis yvela tipis mineraluri
wyaro, romelic cnobilia Tanamedrove klasifikaciiT. es mravalferovneba
ganpirobebulia geoteqtonikuri zonebis struqturul-geologiuri da
hidroqimiuri TaviseburebebiT. kavkasiis mineraluri wyaroebis saerTo
debiti 200-250 mln. m3-ia dRe-RameSi.
naxSirmJava wylebis mixedviT kavkasiaSi sxvadasxva tipis mineraluri
wyaroebia:
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 narzanis tipis _ vrceldeba kavkasionis farglebSi, sadac wylis
intensiuri cvla xdeba;

 borjomis tipis (hidrokarbonatul-natriumiani);
 esentukis tipis (naxSirmJava-hidrokarbonatuli wylebi qloridebiT)

gvxvdeba saqarTvelos beltis farglebSi, iq, sadac wyalcvla ufro
Senelebulia.

mineraluri wylebis gamosavalebiT gansakuTrebiT mdidaria Crdilo-
eT kavkasiis mineraluri wylebis raioni, centraluri kavkasioni (onis,
javisa da yazbegis raionebi) da mcire kavkasionis monakveTi borjomisa da
baRdadis midamoebSi (saqarTvelo), agreTve vaiotsZoris, geharnukis,
kotaukisa da loris provinciebi (somxeTi) da sxv.

kavkasiaSi gvxvdeba hidrokarbonatuli, qloriduli, sulfaturi da
Sereuli qimiuri Sedgenilobis wylebi. amasTan isini gansxvavebuli aris
airis SemcvelobiTac. damaxasiaTebelia rogorc naxSirmJava, ise arana-
xSirmJava tipis mineraluri wyaroebi. kavkasionis mTavari qedisa da samxreT
ferdobisaTvis (gansakuTrebiT maRalmTian zolSi) ufro metad damaxasiaTe-
belia civi naxSirmJava hidrokarbonatuli mineraluri wylebi, amierkav-
kasiis mTaTaSorisi barisaTvis – rogorc civi, ise Termuli sulfidur-
meTaniani da azotovan-meTaniani, qloriduli an sulfaturi wylebi. mcire
kavkasionisa da amierkavkasiis zegnisaTvis tipuria civi da Termuli
mineraluri wylebi, romlebic miekuTvnebian naxSirmJava hidrokarbonatul
an qloridul-hidrokarbonatul sustad sulfidur azotovan, sulfatur,
qloridul an karbonatul-bikarbonatul tips. kavkasionis farglebSi
umTavresad naxSirmJava civi wylebia gavrcelebuli. gamonaklisia
aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis teritoria, sadac damaxasiaTebelia
Tbili unaxSirmJavo wylebi (TorRvas abano, Satili), raWa-leCxumisa da
afxazeTis calkeuli raionebi, sadac gvxvdeba civi unaxSirwyalo wylebi.

Crdilo-dasavleT kavkasionis carculi fliSuri wyebebis
gavrcelebis arelaSi gvxvdeba azotovani hidrokarbonatuli wyaroebi,
romlebsac aqvT hidrokarbonatul-natriumiani, sustad sulfidovani
Sedgeniloba azotiTa da meTaniT. es wyaroebia: olginski, gelenjiki,
novorosiiski. kavkasionis periferiul zolis mesameul wybebeSi meTaniani
wylebis zona mdebareobs, roemlic nawilobriv emtxveva navTobis sabadoTa
agvrcelebis areals. aq mdebareobs talgis (daRestani), sernovodskis
(CeCneT-inguSeTi) gogirdwyalbadovani wyaroebi.

Termuli mineraluri wylebiT gansakuTrebiT mdidaria amierkavkasiis
mTaTaSorisi bari da mcire kavkasioni. wylis temperatura aq 37-420C-ia.
dedamiwis Rrma horizontebidan burRvis Sedegad miRebulia hiperTermuli
wylebic (420C), romlebic samkurnalos garda gamoiyeneba sameurneo-komuna-
luri TvalsazrisiTac. aseTi wylebia: caiSi (81-820C), qvaloni (940C), kindRi
(1030C), xorga, oxurei (1100C) da sxv. qimiuri SedgenilobiT, es wylebi metad
nairgvaria. gvxvdeba radioaqtiuri (radonuli) wylebic. maT Soris
gansakuTrebiT gamoirCeva wyaltubo da tyvarCeli.

mineraluri wyaroebis bazaze sabWoTa periodSi da nawilobriv
dResac funqcionirebs Camosasxmeli qarxnebi, romlebic uSveben samkurnalo
da samkurnalo-sufris wylebs.
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saqarTvelos mineraluri wylebi
saqarTveloSi metad mravalferovani mineraluri wylebia (nax. 10). aq

2000-mde wyaros iTvlian, romelTa saerTo debitia 130 mln litri dRe-
RameSi. zogierTi maTgani (borjomis, wyaltubos) msoflio mniSvnelo-
bisacaa.

mineraluri wylebis ori ZiriTadi zonaa:
1. kavkasionis samxreTi ferdobi.
2. mcire kavkasionis CrdiloeTi ferdobi.

saqarTveloSi yoveldRiurad moedineba 130 mln litri mineraluri
wyali, romlis mxolod umniSvnelo nawilis gamoyeneba xerxdeba amJamad.
wyaroTa umetesoba rTuli reliefis pirobebSia. bevri maTgani jer kidev
ar aris saTanadod Seswavlili.

kavkasionis Txemze da samxreT ferdobze umTavresad gvxvdeba civi,
umTavresad naxSirmJava hidrokarbonatuli tipis mineraluri wylebi.
saqarTvelos beltis farglebSi gavrcelebuli rogorc civi, ise Tbili
sulfidur-meTaniani da azotian-meTaniani, qloriduli, an sulfaturi
wylebi. aWara-TrialeTis mTianeTisaTvis ufro tipuria naxSirmJava hidro-
karbonatuli an qloridul-hidrokarbonatuli, an susti sulfiduri
azotovani sulfatur-qloriduli, an karbonatulbikarbonatuli civi da

gamoyeneba
miwisqveSa wylebs udidesi mniSvneloba aqvs wyalmomaragebisaTvis.

saqarTveloSi mravali centralizebuli wyalsadeni mowyobilia swored
miwisqveSa wylebze. es metad mniSvnelovani, vinaidan zedapirul wylebTan
SedarebiT isini naklebadaa dabinZurebuli organuli TvalsazrisiT. amitom
qveynisaTvis igi mniSvnelovani rezervia. mniSvnelovania mtknari miwisqveSa
wylebi soflis meurneobisaTvis sarwyavad, agreTve sasaTbured.

saqarTveloSi miwisqveSa wylis gamoyenebis mizniT eqspluataciaSi 170
WaburRili. maTi umravlesoba (96) kaxeTSia Tavmoyrili.

saqarTvelos mineralur wylebTan daarsebulia araerTi kurorti,
saidanac yoveldRiurad iReben 25 aTasi/m3 wyals. mniSvnelovania wylis
danakargi (gamuyenebeli wyali), rac 40 % Seadgens. es maCvenebeli gansakuT-
rebiT mniSvnelovania kurort wyaltuboSi (6,5 aTasi m3/dR.), vinaidan ver
xerxdeba Ramis periodSi misi gamoyeneba.

saqarTvelos mineraluri wylebis mopovebisa da gamoyenebis perspeqti-
vebi sakmaod maRalia. arsebobs mosazreba, rom SesaZlebelia mineraluri
wylebis samrewvelo miznebisaTvos gadamuSaveba. magaliTad, cnobilia, rom
kavkasionis mineralur wylebSi bevria dariSxani (6 mlg/l), bori (1000
mlg/l), ceziumi (4 mgl/l). mineraluri nivTierebebis gamonTavisufleba
wylebidan didi savaluto Semosavlebis wyarod SeiZleba iqces.

SedarebiT naklebi qimiuri SedgenilobiT, Tumca mniSvnelovani
maragebiT xasiaTdeba aWara-imereTisa da samxreT saqarTvelos vulkanuri
mTianeTis mineraluri wylebi (bromi _ 160 mlg/l) bori (200 mlg/l), iodi
(70 mlg/l), stronciumi 120 (mlg/l). qlorisa da kalcitebis (400 litraSi)
didi Semcvelobaa kolxeTis dablobis miwisqveSa wylebSi.

naxSirorJangiani wylebi, romliTac ase mdidaria saqarTvelo,
SesaZlebelia gamoviyenoT Txevadi naxSiroJangisa da gazis misaRebad.
arsebobs gamoangariSeba, romlis mixedviTac mxolod saqarTvelos
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samxedro gzis gaswvriv mdebare mineraluri wyaroebidan SesaZlebelia
miviRoT 40 t Txevadi naxSirorJangi da 30-40 t spontanuri gazi.

Termuli wylebi saqarTvelosaTvis metad perspeqtiuli resursia.
misi maragia 250 mln m3 (50-1100C). prognozuli debitia 0,5 mln m3/dReRameSi.
mopovebis siRrme _ 2000-3000 metri. perspeqtivaSia 3-4 km-ze burRva, sadac
temperatura 1000-mdea. amJamad misi gamoyeneba dazogavs 1,5 mln. tona
saTbobs. Termuli wylebi eqspluataciaSi saqarTvelos mTaTaSorisi baris
mTel rig raonebSi (samegrelo, Sida qarTli, kaxeTi). Termuli wylebiT
gansakuTrebiT mdidaria saqarTvelos belti da aWara-TrialeTis mTianeTi.
perspeqtiulia samcxe-javaxeTic, sadac mravali gamosavalia aRricxuli
(+480C). wylebis umravlesoba Seicavs mikroelementebs _ iods, broms, bors,
rac maT samkurnalo Rirebulebaze miuTiTebs. es wylebi TiTqmis mtknaria
da sustad mineralizebuli, amasTan mcire koroziis23 gamo gazrdilia maTi
praqtikuli Rirebuleba.

saqarTveloSi gvxvdeba Termuli radiaqtiuri (radonuli) mineraluri
wylebic. am mxriv, gamorCeulia wyaltubo da tyvarCeli. isini ganekuTvne-
bian sustad radonul (2-4 kiuri24), qloridul-hidrokarbonatul-sulfatur,
natriumian-kalciumia-magniumian Termul (32-39oC) wylebs, romelTa saerTo
mineralizaciaa 0.3-05 g/l.

hiperTermuli wylebi dedamiwis Rrma fenebSi mdebareobs da misi
miReba xdeba burRviT. mniSvnelovani sabadoebia: caiSi (81-82oC, zugdidis
r.n.), kindRi (103oC, oCamCiris r.n.), xorga (xobis r.n.), oxureis (110oC, oCamCiris
r.n.) da sxv.

23
korozia (laT. corrosio – amoWma) – 1) liTonis daSla qimiuri procesebis Sedegad. 2)

haerisa da wylis zemoqmedebiT qanebis cvlileba.
24

kiuri _ radiaqtiurobis maCvenebeli erTeuli. saxeli ewoda frangi mecnierebis p.
kiurisa
da m. kiuris sapativcemulod.
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Tema IX. Savi da kaspiis zRvebis bunebrivi resursebi

Savi zRva
zogadi cnobebi da ZiriTadi Taviseburebani
• Savi zRvis farTobi _ 422 aT. km2;
• maqsimaluri siRrme _ 2245 m, samxreT sanapirosTan, q. sinopidan CrdilodasavleTiT,

daaxloebiT 100 km manZilze;

• wylis moculoba _ 547 aT. km3;

• sanapiro xazis saerTo sigrZe _ 3400 km, romlis 9% (310 km) modis saqarTveloze.

napirebi umniSnvnelod aris danawevrebuli da moklebulia did

naxevarkunZulebsa da ubeebs.

• msoflio okeanis msgavsad, zRvis fskeri 3 nawils moicavs:

sasargeblo wiaRiseulis TvalsazrisiT Savi zRva metad perspeq-
tiulia. igi Seicavs nedleulis udides maragebs.

wiaRiseuli resursebidan yvelaze mniSvnelovania navTobi da
bunebrivi airi, romelic dazverilia qvabulis Crdilo-dasavleT nawilSi.
agreTve mniSvnelovani perspeqtivebi arsebobs saqarTvelos sanapiro zolis
mimdebare akvatoriaSi, aWara-guriis sanapirosTan axlos. TurqeTis
sanapiro SelfSi arsebobs qvanaxSiris sakmaod didi maragi. zRvis fskerze
farTodaa gavrcelebuli rkina-manganumis konkreciebi. gansakuTrebiT
gamoirCeva rionis SesarTavi. sabados farTobia 10 km2, xolo sanapiro
plaJebi, gansakuTrebiT tamanis naxevarkunZulsa da sufsa-natanebis (ureki)
midamoebi mdidaria magnetituri da titanomagnetituri qviSebiT. TiTqmis
mTeli sanapiro agebulia maRalxarisxovani saSeni masaliT,
rogoricaa qviSebi, qviSaqvebi, Tixebi, kirqvebi da sxv.

zRvis mniSvnelovani sanedleulo resursia submarinuli mtknari
wylis gamosavalebi. saqarTvelos sanapiro wyleSi aseTi aRmoCenilia q.
daba ganTaidisa da q. gagris midamoebSi.

klimaturi resursebi
haeris temperatura saqarTvelos sanapiroebTan +12-13°C-ia. dasavleTis

mimarTulebiT igi ufro mcirdeba da Crdilo-dasavleT sanapirosTan +6-7°C-
mde ecema. yvelaze dabali temperaturebic (-30°C) swored aq aris
fiqsirebuli. dabalia agreTve, aq wylis temperaturac, romelic 0,5°C-mde
ecema. aseTi temperaturuli reJimis gamo aRmosavleTi sanapiro, TviT
Zlier civi zamTris periodSic ki, ar iyineba, xolo odesis ubesa da qerCis
srutis SesasvlelTan mkacr zamTarSi wylis zedapirze Cndeba Txeli
yinulovani fena. polaruli haeris masebis SemoWrisas zRvis zedapirze
qris CrdiloeTisa da Crdilo-aRmosavleTis Zlieri qarebi, ris Sedegadac
xmeleTi aqtiuri ciklonuri moqmedebis areSi eqceva _ ecema haeris
temperatura da modis uxvi atmosferuli naleqebi.

zafxuli zRvis zedapirze sakmaod Tbilia. uTbilesi Tvis saSualo
temperatura +22-24°C-ia, calkeul SemTxvevebSi ki +35°C. zRvis wyali +25°C-
mde Tbeba, TavTxel limanebSi ki +28°C-mde. Savi zRvis sanapiros Termuli
pirobebi metad xelsayrelia sakurorto-rekreaciuli meurneobis ganviTa-
rebisaTvis da igi gansazRvravs sakurorto sezonis did xangrZlivobas.
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sanapiros gaswvriv sakmaod araTanabradaa ganawilebuli atmosferu-
li naleqebi dasavluri qarebis gabatonebis gamo (qarebi qris zRvidan
xmeleTisaken). yvelaze uxvnaleqiania saqarTvelos sazRvrispira ubnebi da
naleqebis saSualo wliuri raodenoba 1500-2500 mm-s Seadgens. TurqeTis
sanapiroebTan ki igive maCvenebeli 750-800 mmmde ecema, xolo dasavleT da
Crdilo-dasavleT sanapiroebTan _ 300-500 mm-mde.

atmosferuli naleqebis siuxve Cveni qveynis sanapiroebTan SedarebiT
ufro araxelsayrelia, vidre Termuli reJimi, sakurorto-rekreaciuli
meurneobis ganviTarebisaTvis. es gansakuTrebiT iTqmis aWaris sanapiro
zonisaTvis. sruliad sapirispiro iTqmis afxazeTis sanapiroze. misTvis
damaxasiaTebelia xmelTaSuazRvispireTisaken gardamvali klimaturi
pirobebi. es imas niSnavs, rom atmosferuli naleqebis maqsimumi modis wlis
civ periodze. turistuli sezoni ki naklebnaleqiania.

wylis balansi da qimiuri Sedgeniloba
Savi zRva sakmaod didi auzia, sadac wylis moculoba Seadgens 547

aT. km3-s. gamoangariSebulia, rom zRvis qvabulis wyliT amosavsebad
msoflios yvelaze wyaluxvma mdinarem amazonma masSi 80-90 wlis manZilze
unda idinos, xolo rionma _ 20 saukune. zRvis wylis balansi dadebiTia,
e.i. Semosuli wylis raodenoba sWarbobs gasuls.

msoflio okeanesTan SedarebiT Savi zRvis wyali naklebad
mariliania. saSualod igi Seadgens 17-18 ‰-s. mdinareTa SesarTavebTan igi
3-9 o/oo -mde mcirdeba, xolo wylis Rrma fenebSi marilianoba TandaTan
izrdeba da fskerTan 22-22.5 ‰-s aRwevs. wylis naklebi marilianoba
(xmelTaSua zRvasTan da msoflio okeanesTan SedarebiT) zrdis rekreaciul
mniSvnelobas.

gaxsnili airebidan yvelaze mniSvnelovania azoti. wylis zeda
fenebSi misi koncentracia 12,4 ml/l-ia. gaxsnili Jangbadi, romelzec
damokidebulia sicocxle, 7-9 ml/l-ia. es maCvenebeli siRrmis zrdis
Sesabamisad kidev ufro mcirdeba. qveda fenebi (150-200 m-ze Rrmad) Raribia
JangbadiT da didi raodenobiT Seicavs ufero da usiamovno sunis
momwamlav gazs _ gogirdwyalbads (H2S). misi saSualo koncentracia
wyalSi Seadgens 11-14 ml/l-s. swored gogirdwyalbadis arseboba Sav zRvaSi
mniSvnelovnad ganasxvavebs mas msoflios sxva zRvebisagan. msoflioSi misi
analogi ar arsebobs _ igi udidesi bunebrivi uJangbado auzia.

qimiuri Sedgenilobis mixedviT Savi zRva gansxvavdeba msoflio
okeanisagan. mis wyalSi ufro mcire raodenobiTaa sulfatebi, karbonatebi
ki _ ufro metia. marilebidan yvelaze mniSvnelovania: sufris marili
(natriumis qloridi), manganumis sulfati, kalciumis karbonati da sxv.

organuli samyaro
cnobilia, rom zRvis biologiur resursebs 5-jer meti mogeba moaqvs,

vidre naosnobas da 3-jer meti mogeba, vidre navTobisa da gazis wyalqveSa
mopovebas. gogirdwyalbadis arsebobis gamo Savi zRva uzarmazari
uJangbado auzia, sadac 150-200 m siRrmeze sicocxle ar aris. gamonaklisia
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anaerobuli baqteriebi25 (umTavresad Microspira). Tumca wylis zeda fena
organuli samyaros sakmaod fitoplanqtoni (diatomitebi26), mwvane wyalmce-
nareebi, zRvis balaxi (zostera), wabla wyalmcenareebi da sxv.

wyalmcenareTa saxeobebis saerTo raodenoba 250-iT ganisazRvreba (350-
mde fitoplanqtoni). maTi raodenoba siRrmis mixedviT mcirdeba da 7-8 m
siRrmeze faqtobrivad aRar gvxvdeba. wyalmcenareebis gavrcelebis yvelaze
intensiuri zonaa 2-3 siRrmeze.

zRvis fauna mdidari da mravalferovania, Tumca warmoadgens
xmelTaSua zRvis gaRaribebul variants. maTi umetesoba xmelTaSua zRvidan
aris Semosuli, xolo 150 saxeoba aq binadrobs uZvelesi geologiuri
epoqebidan. cxovelTa 240 saxeoba endemuria. saxeobaTa saerTo raodenobaa
2000 (Tumca inTividTa saerTo raodenobiT igi ar gamoirCeva). aqedan
umartivesTan _ 300, Wiebis _ 650, kibosnairTa _ 640, moluskebis 200-ze meti,
Tevzebis 167 saxeobaa gavrcelebuli. Sav zRvaSi gvxvdeba: kibosnairebi,
Wiebi, plantqtoni, sxvadasxva jiSis Tevzebi (stavrida, sardini, qamsa,
qaSayi, qambala, skomberi, oraguli, zuTxi, TarTi, kefali). ZuZumwovrebidan
damaxasiaTebelia delfinis sami (afalini, TeTrkasra delfini da zRvis
Rori _ `azovka~) da selapis erTis saxeoba _ TeTrmucela selapi
(“monarqi”). 50 m siRrmemde Savi zRvis fitoplanqtonis saerTo masa
Sefasebulia 3.6 mln toniT, xolo 100 m siRrmemde – 4.3 mln toniT.
fitoplanqtonis produqtiuloba ki 1080 da 1290 mln tonaa Sesabamisad.

satransporto arteria
Savi zRva mniSvnelovani satransporto arteriaa, romelic

saqarTvelos, ukrainas, ruseTs akavSirebs samxreT evropis qveynebTan.
warmoadgens garkveul damakavSirebel rgols evropasa da azias Soris.
tvirTbrunvaSi mniSvnelovania navTobisa da navTobproduqtebis, cementis,
kvebis produqtebis xvedriTi wili.
udidesi navsadgurebia: saqarTveloSi _ foTi, baTumi, soxumi.
ruseTSi _ odesa (iliCevskis CaTvliT), novorosiiski, tuafse.
bulgareTSi _ burgasi, varna.
rumineTSi _ konstanca.
TurqeTSi _ trapizoni, samsuni, zonguldaqi.

sakurorto-rekreaciuli resursebi
Savi zRvis auzSi mdebare yvela saxelmwifosaTvis mas udidesi

turitul-rekreaciuli mniSvneloba aqvs. turistuli sezoni saqarTvelos
napirebTan grZeldeba 5-6 Tves (maisidan noembramde). saukeTeso turistul-
rekreaciul periodad miCneulia ivlis-agvisto-seqtemberi. es ganpirobebu-
lia im garemoebiT, rom am TveebSi wylis temperatura maqsimalurad uax-
lovdeba adamianis organizmis temperaturas, rac zRvis wyals komfortu-
lobas aniWebs.

25
anaerobuli baqteriebi (berZn. an – uaryofiTi nawilaki, bios - sicocxle) _ baqteriebi,

romlebsac SeuZliaT uJangbado sivrceSi arseboba. energias cxovelmoqmedebisaTvis isini
iReben organuli da araorganuli nivTierebebis narCenebisagan.
26 diatomiti (laT. Diatomae ) _ diatomuri wyalmcenareebi.
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mniSvnelovani kurortebia:
saqarTveloSi - biWvinTa, gagra, gudauT, soxumi, axali aToni, kindRi,

baTumi, maxinjauri, cixisZiri, mwvane koncxi, qobuleTi.
ruseTSi _ ialta, soWi, anapa, gelenjiki.
bulgareTSi _ zlatni-piasici (oqros qviSa), slinCev-briagi (mziuri

napiri).
rumineTSi _ mamaia.

Savi zRvis sanapiro zoli gamorCeulia komfortuili plaJebiT.
saqarTvelosa da bulgareTSi sanapiroze samkurnalo daniSnulebis qviSe-
bia gavrcelebuli. sufsa-natanebis monakveTze, sadac mdebareobs kurortebi
ureki, grigoleTi, gavrcelebulia titanomagnetitiani27 qviSebi. mas aqvs
sayrden-mamoZravebeli apartis samkurnalo da profilaqtikuri daniSnu-
leba. gansakuTrebiT gamoirCeva afxazeTisa da aWaris komfortuli plaJebi,
sadac araerTi kurorti mdebareobs.

kaspiis zRva
zogadi cnobebi da ZiriTadi Taviseburebani
• Savi zRvis farTobi _ 371 aT. km2;
• maqsimaluri siRrme _ 1025 m;
• sanapiro xazis saerTo sigrZe _ 7000 km;

wiaRiseuli resursebidan kaspiis zRva Zalze mdidaria mineraluri
resursebiT. umTavresi ki navTobi da bunebrivi airi. gansakuTrebiT
gamoirCeva afSeronis, daRestanisa da TurqmeneTis navTob- gazSemcveli
Sreebi. navTobisa da gazkondensatis saerTo maragi Sefasbeulia 18-20 mlrd
toniT.

kaspiis zRva aseve mdidaria marilebiT, romlis mopovebac xdeba mis
Selfur zolSi. moipoveben agreTve, kirqvebs, qviSas, Tixebs.
yaraboRazgolis ube qimiuri nedleulis, kerZod, mirabilitis, msoflioSi
umdidresi raionia.

klimaturi resursebi
kaspiis zRva Sav zRvisgan gansxvavdeba klimaturi pirobebiT. aq

damaxasiaTebelia haeris temparetaurebis mniSvnelovani cvlilebebi wlis
manZilze, atmosferuli naleqebis simcire, yinviTi movlenebi zRvis
CrdiloeT nawilSi, Zlieri qarebi da a.S. zafxulis temperatura aq 24-260C-
ia, samxreT nawilSi ki 290C, yaraboRazgolSi - 350C. zogjer xdeba zRvis
siRrmiseuli wylebis zemoT amosvla, ris Sedegadac haeris temperatura
zafxulis TveebSi 260C-mde ecema. zamTarSi zRvis CrdiloeTi nawili
iyineba 2-3 Tve. civ zamTarSi ki motivtive yinulebi afSeronis
naxevarkunZulamdec aRwevs.

araTanabradaa ganawilebuli atmosferuli naleqebi. zRvis zedapirze

27
titanomagnetiti _ magnetitis saxesxvaoba, minerali, romelic Seicavs didi raodenobiT

titans.
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wliurad modis 200 m, xolo orTqldeba 1000 mm wylis fena. naleqebis
minimaluri raodenobamodis aRmosavleT sanapirosTan (90-100 mm), dasavleT
sanapirosTan – 400 m. yvelaze meti naleqi modis TaliSelbursis gaswvriv
da Seadgens 1700 m wliurad.

wylis balansi qimiuri Sedgeniloba
Sav zRvasTan SedarebiT kaspiis zRva nakleb mariliania. saSualoa

marilianoba 12.7-12.8 ‰. mis CrdiloeT akvatoriaSi igi Seadgens 1-2 ‰-s,
samxreTSi ki – 13 ‰-s. maqsimaluri marilianoba (300 ‰) axasiaTebs
yaraboRazgolis ubes, romelic erTgvari ”gamamtknareblis” funqcias
asrulebs zRvisaTvis. es ganpirobebulia maRali aorTqlebiT, zravSi
Semvalai calmxrivi nakadiT, zRvis CaketilobiT. kaspiis zRva, msoflios
okeanesTan SedarebiT, gaRaribebulia qloridebiT da mdidaria
karbonatebiT.

kaspiis zRvis CrdiloeT nawilSi Caedineba mdinareebi volga, emba,
urali, Tergi, roemlTa wiladaca modis zRvaSi wliuri Canadenis 88 %.
kavkasiis mdinareebidan Caedineba sulaki, samuri, mtkvari da sxva, romelTa
wiladac modis wliuri Camonadenis mxolod 7 %.

organuli samyaro
zRvis flora da fauna Zalze Raribia saxeobrivi SedgenilobiT,

Tumca biomasiT gamorCeulia. kaspiis zRvaSi 1809 saxeobaa, romelTagan 415
xerxemliania. aRricxulia Tevzebis 101 saxeoba. zuTxis msoflios maragis
mniSvnelovani nawili swored am zRvaze modis. aq zuTxis msoflio
mopovebis 90 % modis. mcenareuli samyaro 728 saxeobiTaa warmodgenili.
maT Soris Warbobs wyalmcenareebi – lurjmwvane, diatomitebi, wiTeli,
mura da sxv. fauna metad maRali endemizmiT xasiaTdeba, Tumca binadrobs
Tevzebis 15 saxeoba, romelic arqtikuli da xmelTaSua zRvis akvatoriidan
moxvda.

satransporto arteria
kaspiis zRva mniSvnelovani satransporto arteriaa. aq funqcionirebs
bornebi: baqo-TuqrmenbaSi, baqo-aqTau, mahaCyala-aqTau. sanaosno gzebiT
kaspiis zRva ukavSirdeba azovis zRvas mdinareebis volgis, donisa da
volga-donis arxiT.

sakurorto-rekreaciuli resursebi
kaspiis zRvis sanapiros qviSiani plaJebi, mineraluri wylebi da

samkurnalo talaxi sakmaod karg pirobebs qmnis sakurorto-rekrekrea-
ciuli ganviTarebisaTvis, Tumca Sav zRvasTan SedarebiT es misi roli da
perspeqtivebi naklebia (araxelsayreli klimaturi pirobebis gamo).
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Tema X. kavkasiis wylis resursebis moxmarebiT gamowveuli
ekologiuri cvlilebebi

wyalsatevebis dabinZureba. kavkasiis wyalsatevebi umTavresad
binZurdeba municipaluri, samrewvelo da sasoflo-sameurneo brunvaSi
gamoyenebuli wylebiT, agreTve ukanonod mowyobili nagavsayrelebiTa da
karieruli wylebiT. gansakuTrebiT didad damabinZurebelia municipaluri
aragadamuSavebuli wylebi, romelTa meSveobiTac wyalsatevebSi xvdeba
organuli nivTierebebi, myari Setivnarebuli nawilakebi da sxv.

samrewveli sawarmoebidan wylebi umTavresad binZurdeba mZime li-
TonebiT, navTobproduqtebiT, fenoliT, qloridebiT, sulfatebiTa da sxva
toqsikuri nivTierebebiT. magaliTad, somxeTisa da azerbaijanis calkeuli
sawarmoebi Zlier abinZureben mtkvrisa da araqsis auzebs mZime liTonebiT,
navTobproduqtebiTa da fenoliT. am mdinareebze araerTxel Catarebuli
qimiuri analizis Sedegebma cxadyo, rom sxvadasxva toqsikuri nivTierebebis
fonuri koncentraciebi aRemateba wylis xarisxis gansazRvris arsebul
standartebs. yvelaze dabinZurebul mdinareTa ricxvs miekuTvneba: mtkvari,
maSavera, araqsi, yvirila, axuriani, yubani da Tergi. anTropogenur faqtors
(umTavresad sasoflo-sameurneo miwebidan fosforisa da azotis maRali
koncenraciebis moxvedra wyalsatevebSi) ukavSirdeba mdinareTa da tbaTa
“wylis ayvavebas” (evtrofikaciis28) intensiur ganviTarebas. Sedegad daiwyo
tbaTa degradaciis procesi, zogierT SemTxvevaSi gaqrobac ki.

wylis regulireba aseve mniSvnelovan zegavlenas axdens wylis
resursze da garemo pirobebze. es upirvelesad Seexeba wyalsacavebis
moSlamvasa da SesarTavebTan myari natanis Semcirebas. wylis Warbi
gamoyeneba (anu roca ver xerxdeba wylis balansis bunebrivi situaccis
aRdgena) iwvevs gruntis wylebis donis dabla dawevasa da wyalsatevebis
daSrobas. es ki pirdapir asaxvas polobs ara marto ekosistemebis
degradirebaze, aramed sazogadoebis socialur-ekonomikur viTarebaze. ar
aris gamoricxuli arc gruntis medegobis Semcireba da nagebobebis daweva.

wylis moxmarebis Sedegad garemoSi sxvadasxva saxis cvlilebebi
warmoiqmneba, rac, Tavis mxriv, ganapiroebebs garkveuli ekologiuri,
ekonomikuri da socialuri problemebis warmoqmnas. umTavresi problema,
rac wylis resursebTan dakavSirebiT arsebobs ramdenime problema,
romelic aucilebeli gadasaWrelia imisaTvis, rom kavkasiaSi miRweul iqnes
wylis resursebis mdgradi gamoyeneba. esenia: wylis resursebis
xelmisawvdomoba, wylis xarisxi da wylis regulireba.

marTalia kavkasia mdidaria wylis resursebiT, magram misi araTana-
bari ganawilebis gamo mniSvnelovan problemad rCeba qveynis zogierT
raionSi wylis misawvdomobis sakiTxi. zogierT adgilas ki wylis araTana-
bari sezonuri ganawilebacaa mniSvnelovani. bunebrivi mizezebis garda am
problemis warmoqmnaSi mniSvnelovan rols TamaSobs, agreTve mosaxleobis
rocxovnebis mateba da Sesabamisad wylis moxmarebis zrda. amas Tan erTvis
wyalmomaragebis sistemebidan wylis gaJonvis araerTi faqti. wylis xelmi-

28
evtrofikacia _ wyalsatevebSi wyalmcenareebis xvedriTi wilis zrda.
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sawvdomobis problemas qmnis agreTve wylis mzardi samrewvelo moxmareba
da wylis araracionaluri gamoyeneba.

ZiriTadi damabinZurebeli obieqtebi
kavkasiaSi zedapiruli da miwisqveSa wylis xarisxi Secvlilia. amis

mizezebi umTavresad unda veZioT soflis meurneobaSi gamoyenebul qimika-
tebSi (sasuqebi, Sxamqimikatebi). wyalSi nitratebisa da fosforis Cadinebis
Sedegad adgili aqvs wylis “SemJavebas” da evtrofikaciis1 procesebis
ganviTarebas.

cocxali organizmebis sabinadro garemos gauareseba gamo TavisTavad
asaxvas poulobs tbebisa da sxva wyalsatevebis organul samyaroze.

bunebrivi wylebis xarisxi gauaresebas ganapirobebs agreTve Camdinare
sayofacxovrebo wylebis arasakmarisi gawmenda an saerTod gauwmendaoba. es
ki iwvevs wylis organul dabinZurebas (paTogenuri mikroorganizmebis
zrdas). bunebrivi wylebis dabinZurebas ganapirobebs samrewvelo sawarmo-
ebic. mZime liTonebi, radionukleidebi, navTobproduqtebi aris is
ZiriTadi damabinZureblebi, romlebic sawarmoebidan (umTavresad mopove-
biTi), saxifaTo narCenebis ganTavsebis adgilebidan da avariuli daRvris
Sedegad xvdeba saqarTvelos bunebriv wyalsatevebSi.

kavkasiaSi ar arsebobs saxifaTo narCenebis gadamamuSavebeli qarxana,
rac metad uaryofiTad moqmedebs garemoze. xSirad es saxifaTo narCenebi
Cairecxeba zedapirul wylebSi.

saqarTvelos ZiriTadi mdinareebis qvemo weli daWuWyianebulia wylis
samrewvelo da sasoflo-sameurneo CaSvebiT. yvelaze metad dabinZurebulia
didi qalaqis farglebSi gamdinare wylebi. aq gadamwyvet rols TamaSobs
moZvelebuli municipaluri infrastruqtura, gamwmendi mowyobilobebis
ukmarisoba da xSirad uqonloba. 45 dasaxlebul punqtSi arsebul
kanalizaciis sistemidan mxolod 32 aris aRWurvili gamwmendi nagebobebiT.
aqac iwmindeba organuli nivTierebebis mxolod 50 %.

wylis daWuWyianebis 60% modis sakanalizacio dabinZurebaze. qala-
qebSi gamdinare wylebis daWuWyianebas isic gansazRvravs, rom saqarTvelos
mosaxleobis 56% cxovrobs qalaqebSi. maT Soris daWuWyianebis mTavari
centrebi Tavmoyrilia: TbilisSi, quTaisSi, rusTavsa da zestafonSi.

wyali WuWyiandeba sasuqebiT, pesticidebiT, hebricidebiT da sxva
sasoflo-sameurneo daniSnulebis nivTierebebiT. maTi raodenoba wyal-
Si xSirad 5-10-jer aRemateba dasaSveb nomras.

miwisqveSa wylebis daWuWyianebis mTavari mizezi aris Sxamqimikatebi,
romlebic niadagidan irecxeba. sabWoTa kavSiris arsebobis periodSi
saqarTveloSi yovelwliurad gamoiyeneboda 250 aT. t mineraluri sasuqi.
aqedan naxevari azotovani sasuqi iyo. amaT garda farTod gamoiyeneboda
toqsikuri Sxamqimikatebi. saqarTvelos teritoriaze miwisqveSa wylebis
daWuWyianeba izomeboda 500 wertilze. dakvirvebebis analizma cxadyo, rom
maTgan 80% sakmaod iyo dabinZurebuli sxvadasxva nivTierebebiT.

wyals umTavresad abinZurebs metalurgiis, navTobgadamamuSavebeli,
qimiuri da energetikis obieqtebi. maTgan wyalSi xvdeba navTobproduqtebi,
amoniumis azoti, organuli nivTierebebi, mZime liTonebi. wylis sisufTaves
udidesi mniSvneloba eniWeba. SemaSfoTebeli faqtia is, rom saqarTvelos
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teritoriaze iwmindeba sayofacxovrebo da samrewvelo Camdinare wylebis
mxolod 13%. 1988 wlis monacemebiT wyalsatevebSi Casuli wylis 20% ar
akmayofilebda sanitarul normebs. amJamad viTareba kidev ufro
garTulebulia. sawmendi nagebobebi saqarTvelos qalaqebis naxevarSia,
sadac moxmarebuli wylis naxevari ar iwmindeba. mniSvnelovani
damabinZurebelia komunaluri meurneobis obieqtebi, saidanac wyalSi xvdeba
ZiriTadad azotis naerTebi, organuli da meqanikuri nivTierebebi.

wylis mniSvnelovani damabinZurebelia agreTve, samedicinio
dawesebulebebi, gansakuTrebiT ki infeqciuri kilinikebi da maTgan
Camdinare wylebi. es wylebi ar iwmindeba, amitom iqmneba zedapiruli da
miwisqveSa wylebis dabinZurebis saSiSroeba. infeqciuri saavadmyofoebidan
dabinZurebis safrTxe eqmneba md. mtkvars, vinaidan mis sxvadasxva
monakveTze mdebare klinikebi qmnian am safrTxes (qvabliani ocxeTi
abasTumnis monakveTze, borjomula da gujareTiswyali, vere TbilisSi).

saqarTveloSi wylis ZiriTadi damabinZurebeli obieqtebia:
 `saqnaxSiri“;
 `saqenergo“. wylis araracionaluri gamoyenebis Sedegad md. mtkvari ganicdis Tbur

zemoqmedebas da mcirdeba wyalSi gaxsnili Jangbadis raodenoba;
 gardabnis Tboeleqtrosadguri. igi md. mtkvris erT-erT udidesi damabinZurebelia;
 baTumis navTobgadamamuSavebeli qarxana (1992 wlis moZvelebuli teqnologis gamo

md. kubiswyalSi CauSva 8 mln m3 wyali. aqedan 332 t Sewonili nawilaki da 59 t
navTobi);

 rusTavis metalurgiuli qarxana (1991 wels md. mtkvarSi CauSva 136,5 mln m3 wyali.
aqedan 7100 t Sewonili nawilaki, 216,5 t amoniumis azoti, 18 t navTobproduqti,
8,7 t rkina, 0,2 t fenoli da sxv.);

 rusTavis sawarmoo gaerTianeba `azoti“;
 sawarmoo gaerTianeba `WiaTurmanganumi“ (md. yvirilaSi CauSva 13,5 mln m3 wyali.

aqedan 9 t organuli nivTierebebi, 1449 t Sewonili nawilakebi, 3,5 t
navTobproduqtebi, 37,2 t manganumi);

 zestafonis feroSenadnobebis qarxana (md. yvirilaSi CaUsva 3,8 mln m3 wyali.
aqedan 14 t organuli nivTierebebi, 203 t Sewonili nawilakebi, 22 t
navTobproduqtebi, 37,2 t manganumi);

 quTaisis saavtomobilo qarxana;
 Tbilisis saaviacio qarxana (md. mtkvarSi CauSva 1,8 mln m3 wayli, aqedan 3,2 t

organuli nivTierebebi, 1,5 t navTobproduqtebi, 4,5 t qromi);
 uravis samTo-qimiuri qarxana (md. luxunSi 0,6 mln m3 wyalTan erTad CaSvebulia

0,5 t dariSxani, amJamad misi damuSaveba SeCerebulia);
 madneulis samTo-gamamdidrebeli kombinati (md. kazreTulaSi spilenZis

koncentracia gaizarda 220-jer, TuTiis koncentracia ki 65-jer aRemateboda normas.

wyalmomarageba
kavkasiaSi soflis mosaxleoba wyals iRebs individualuri Webidan an

nakadulebidan. maRalmTian regionebSi umTavresad nakadulebis wyals
iyeneben. zogierT sofels emsaxureba mcire simZlavris e.w. “sasoflo tipis”
wyalmomaragebis sistema, romlebic sazrdooben rogorc miwisqveSa, ise
zedapiruli wylebiT. Cvens qveyanaSi aseTi tipis daaxloebiT 800 sistema
funqcionirebs. wlebis manZilze aRdgeniTi samuSaoebis Cautareblobis gamo
maTi umetesoba ar mwyobridanaa gamosuli, an Zlier aris dazianebuli. ar
tardeba sanitaruli RonisZiebebi. amitom sasmeli wyali dabinZurebulia da
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ar Seesabameba saxelmwifo standartebs. analogiuri viTarebaa saqalaqo
dasaxlebebis wyalmomaragebis sistemebSic. arc maT ar CatarebiaT wlebis
manZilze aRdgeniTi samuSaoebi. gaJonvebis Sedegad wylis daaxloebiT 25-30
% ikargeba, zogan metic.

metad savalalo mdgomareobaSia sakanalizacio sistemebic. wyalmo-
maragebisa da sakanalizacio sistemebis xazebis siaxlovis gamo araerTgan
adgili hqonda sasmel wyalTan fekaluri wylebis1 Serevis
faqtsa da mis dabinZurebas.

wylis dabinZurebis xarisxi
kavkasiis mdinareebi daWuWyianebulia sxvadasxva xarisxiT. wyals

ZiriTadad abinZurebs municipaluri, samrewvelo da sasoflo-sameurneo
obieqtebi, romelic iwvevs rogorc miwiszeda, ise miwisqveSa wylebis
dabinZurebas. wertilovani dabinZurebis yvelaze mniSvnelovan wyaris qmnis
municipaluri CaSvebebi, ris gamoc maRalia organuli dabinZurebis xarisxi,
Setivnarebul nivTierebaTa raodenoba. es gansakuTrebiT TvalsaCinoa didi
qalqebis mdinareTa qvemo welSi.

CrdiloeT kavkasiaSi yvelaze metad dabinZurebulia md. Tergi da
misis Senakadebi, rac ganpirobebulia feradi metalurgiis sawarmoebis
funqcionirebiT. mZime liTonebi, fenolebi da navTobproduqtebi aseve Zli-
er abinZureben md. yubans. azerbaijansa da somxeTSi sxvadasxva samrwevelo
obieqtebi Zlier abinZureben md. mtkvarsa da araqs. tba sevanis wyali Zlier
Seicvala sasoflo-sameurneo savargulebidan moxvedrili nutrientebiT. is
mdinareebi, romlebic Caedineba sevanis tbaSi, didi raodenobiT Secavs
fosforsa da azots, ris gamoc tbis statusi Seicvala trofikulidan
evtrofikuliT. tbis fizikur-qimiuri balansis Secvlam ki kalmaxis
Rirebuli populaciis danakargi gamoiwvia.

saqarTveloSi yvelaze dabinZurebulia md. mtkvari Tbilisis
midamoebsa da mis qvemoT. gansakuTrebiT degradirebulia igi azerbaijanSi.
Tbilisis midamoebSi mas abinZurebs sameurneo-komunaluri kanalizacia. aq
organuli nivTierebebis koncentracia 1,5-jer, fenolis _ 11-jer, amoniumis
azotis _ 4-jer aRemateba dasaSveb normas. rusTavis farglebSi misi
ZiriTadi damaWuWyianebelia metalurgiuli qarxana, cementis qarxana da
sawarmoo gaerTianeba `azoti~. aq organuli nivTierebebis koncetracia 1,5-
jer fenolis _ 12-jer da kaprolaqtamis _ 11-jer aRemateba zRvrulad
dasaSveb normas.

md. mtkvris auzSi yvelaze dabinZurebuli mdinarea maSavera kazreTis
qvemoT. aq mas abinZurebs madneulis samTo-gamamdidrebeli kombinati.
wyalSi aRiniSneba spilenZis koncentraciis gadaWarbeba 220-jer, xolo
TuTiis _ 65-jer.

dasavleT saqarTvelos mdinareebs Soris yvelaze dabinZurebulia
yvirila. ZiriTadi damabinZurebeli wyaroa zestafonis feroSenadnobebis
qarxana da sawarmoo gaerTianeba `WiaTurmanganumi“. 1992 wels wyalSi
fenolis koncentracia 14-jer aRemateboda dasaSveb normas. amrigad,
yvelaze dabinZurebuli mdinareebi miedineba aRmosavleT saqarTveloSi.
esenia: mtkvari (q. Tbilisis qvemoT), debeda, vere, maSavera (kazreTis
qvemoT). zomierad dabinZurebul mdinareTa ricxvs miekuTvnebian: gujareTis-
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wyali, TeZami, algeTi, lexura, aragvi, iori, alazani, rioni, yvirila (q.
WiaTuris qvemoT), fiCori, sufsa, natanebi, xobi, enguri, RaliZga, moqvi,
kodori, gumisTa, bzifi. mcired dabinZurebul mdinareTa ricxvs
miekuTvnebian: xaniswyali, cxeniswyali, texuri, abaSa, oqumi, faravani,
qvabliani, focxoviswyali, Zama, didi liaxvi, Zirula, Cxerimula, kintriSi,
Woroxi, aWariswyali.

Savi, azovisa da kapsiis zRvebis dabinZureba
ukanaskneli wlebis manZilze sagrZnoblad gauaresda zRvebis

ekologiuri mdgomareoba _ gaizarda wylis dabinZurebis xarisxi da
Semcirda bunebrivi resursebis maragi. es mravali faqtoriTaa
ganpirobebuli: haerisa da xmeleTovani wylebis dabinZurebiT, tankerebis
avariebiT, sanapiro zolSi mdebare samrewvelo obieqtebze narCenebis
sruli an arasakmarisi gadamuSavebiT da sxv. magaliTad, Savi zRvis
krizisuli mdgomareoba ganapiroba im garemoebamac, rom araintensiurad
mimdinareobs wyalcvla msoflio okeanesTan. yvelaze metad dabinZurebulia
zRvis akvatoriis dasavleTi sanapiro, sadac gadis odesa-dunais SesarTavi-
stamboli da odesa-dunais SesarTavi-varnas sazRvao xazebi. Tumca mniSvne-
lovania wylis dabinZureba zRvis sxva nawilebSic, maT Soris saqarTvelos
sanapiro zolSic.

Zalze mniSvnelovania zRvebis qimiuri nivTierebebiT dabinZureba.
mdinareebs yovelwliurad SeaqvT zRvaSi aTasobiT tona nitratebi,
fosfatebi, gogirdi, tyvia, TuTia, dariSxani, vercxliswyali da sxva
momwamlavi nivTierebebi. sakmaod didia im qimiuri nivTierebebisa Tu naer-
Tebis CamonaTvali, romlebix zRvebs abinZureben. mniSvnelovania rogorc
qimiuri, ise organuli nivTierebebi _ navTobi da navTobproduqtebi,
mrewvelobis narCenebi, soflis meurneobaSi gamoyenebuli sasuqebi, pesti-
cidebi, hebricidebi, mcenareTa zrdis regulatorebi, fekaluri wylebi da
sxv. es nivTierebebi zRvaSi xvdeba mdinareebidan, gadarecxili niadagebidan,
agreTve, gamwmend nagebobaTa uqonlobis, zogjer ki maTi gaumarTaobis
gamo. mdinareebs zRvaSi CaaqvT sayofacxovrebo da samrewvelo Camdinare
wylebi, romlebic Seicaven mZime metalebs, navTobproduqtebs, myar
narCenebs da sxv. mdinareebs moaqvT agreTve sasoflo-sameurneo miwebis
Camonarecxi, rac iwvevs agroqimikatebiT zRvis wylis dabinZurebas.

damabinZurebel mdinareTa Soris gansakuTrebiT aRsaniSnavia Sav
zRvaSi md. dunai, xolo kaspiis zRvaSi - volga. kavkasiis mdinareebidan ki
yvelaze damabinZurebelia: rioni, mtkvari, yubani da Tergi.

zRvebs abinZurebs ara marto uSualod sanapiro zolSi mdebare sam-
rewvelo obieqtebi, aramed napiridan ramdenime aTeul-aseul metriT daci-
lebuli sawarmoebic. maT mier moxmarebuli wyali da samrewvelo narCenebi
xvdeba mdinareebSi, aqedan ki _ zRvaSi. swored amitom, es sakiTxi auzis
qveynebisa da msoflio Tanamegobrobis saerTo sazrunavi unda gaxdes, rad-
gan ekologiuri sakiTxi globaluri problemaa da mas saxelmwifo sazRv-
rebi ar gaaCnia. niSandoblivia isic, rom zRvaSi mdinareebiT moxvedrili
damabinZurebeli narCenebis gamo pasuxismgebloba ara marto zRvispira
qveynebs evalebaT, aramed im qveynebsac, romlebic am zRvebis auzSia.
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cnobilia, rom soflis meurneobaSi gamoyenebuli qimikatebi
gansakuTrebuli mdgomareobiTa da daSlis neli tempebiT gamoirCeva, amitom
isini qmnian e.w. dagrovebis, koncentraciis ubnebs. viTarebas kidev metad
arTulebs is garemoeba, rom regionSi Seqmnili mZime ekonomikuri situaciis
gamo, sruliad ukontrolod moixmareba moZvelebuli qimiuri naerTebi
(karbamidi, fenoli, ftalimis jgufis naerTebi), xolo zogierTi maTganis
(qlorofori) gamoyeneba aq daiwyo maSin, roca igi msoflioSi xmarebidan
iyo amoRebuli.

zRvebis wyals ukiduresad abinZurebs fekaluri wylebi, vinaidan
isini Seicaven gazavebul sinTetikur organul naerTebsa da Sewonil
nivTierebebs. mdgomareobas kidev ufro metad arTulebs is garemoeba, rom
bevrgan arcerT ar arsebobs sakanalizacio wylebis gamwmendi saSualebebi.
amas emateba is faqtic, rom zRvis sanapiro zolSi arsebobs araerTi
mouwyobeli nagavsayreli (samrewvelo da samSeneblo obieqtebis narCenebi,
saavadmyofoebisa da sayofacxovrebo nagavi), romlebic arasrulyofilad
muSavdeba da wvimebisa da wyaldidobebisas mdinareebis mier Cairecxeba
zRvaSi. amgvarad wyalSi xvdeba ara marto qimiuri nivTierebebi, aramed
baqteriuli damabinZureblebic. amitom xSirad vizualurad TiTqos sufTa
zRvis wyali, mikrobiologiurad dabinZurebulia.

sanapiro zolze mniSvnelovan gavlenas axdens mdinareebze arsebuli
hidroteqnikuri nagebobebi, gansakuTrebiT hidroeleqtrosadgurebi.
wyalsacavebi akaveben mdinaris mier Camonatil myar natans. amiT mdinaris
SesarTavTan, sanapiroze warmoiqmneba natanis mwvave deficiti, rasac
napiris (pdaJis) warecxva mohyveba. magaliTad, saqarTvelos farglebSi Sav wRvaSi

150-ze meti mdinare Caedineba, romelTa wliuri Camonadeni 50 km3-ia. aqedan 13,1 mln km3
myari masalaa. plaJwarmoqmnaSi ki monawileobas iRebs am masalis 75% (10 mln km3),
danarCeni _ wyalqveSa xeobebsa da kanionebSi ikargeba. hesebis mSeneblobis SemTxvevaSi ki
plaJwarmomqmneli myari masalis raodenoba mcirdeba. gamoangariSebulia, rom saqarTvelos
sanapiro xazis 65% (200 km-ze meti) intensiuri xolo 32%-s naklebintensiuri warecxvis
zolSia moqceulia. sanapiros mxolod 3%-ze mimdinareobs akumalaciis procesebi. es metad
SemaSfoTebeli cifrebia. amitom sanapiros zogierT ubanze xelovnuri kolmataJis1

safuZvelze aRadgines plaJebi, magram igi ar ganxorcielebula srulyofilad.

mwvave ekologiurma mdgomareobam mniSvnelovnad SezRuda zRvebis
biomravalferovneba2, SesamCnevad Semcirda sarewao mniSvnelobis Tevzebis
raodenoba, gaauaresda zRvis esTetikuri da rekreaciuli faseulobebi da
sxv. Semcirda planqtonis populacia, SeimCneva damabinZurebeli
nivTierebebis akumulacia moluskebsa da TevzebSi. mniSvnelovnad Semcirda
Tevzis maragi. Tevzebi xSirad Seicaven poliaromatul naxSirwyalbadebs,
rac saSiSia adamianTa janmrTelobisaTvis.

xSiria, roca gemebis balasturi wylebis zRvaSi CaRvriT xvdeba
egzoturi saxeobebi. magaliTad, Savi zRvis ekologiuri viTareba Zlier
gauaresa im garemoebam, rom 80-ian wlebSi amerikis sanapiroebidan gemebis
balastur wylebs Semohyva meduzisebri saxeoba savarcxlura (Mnemiopis
Leidyi). misTvis Savi zRva kargi `sacxovrebeli garemo“ aRmoCnda da swrafad
gamravlda. cxovelis mTlianma masam mokle periodSi 900 mln tonas
miaRwia, e.i. 10-jer ufro meti, vidre msoflioSi yovelwliurad daWerili
Tevzis masaa. amitom samarTlianad uwodes mas Savi zRvis `Savi Wiri“. bolo
wlebSi savarcxluras raodenoba Semcirda, magram misi arseboba Sav zRvaSi
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mainc mniSvnelovni problemaa. kaspiis zRvis wylis donis dawevis gamo
Zlier Seicvala cxovelTa samyaros gamarvelbis adgilsamyofelebisa da
migraciis gzebis ekologiuri viTareba, ramac mniSvnelovani gavlena iqonia
zRvis ekosistemebze.

Tema XI. wylis resursebis marTva da samarTlebrivi aspeqtebi

1990-iani lwebidan kavkasiaSi daiwyo garemosdacviTi nacionaluri,
maT Soris wyalTan dakavSirebuli, programebis SemuSaveba, Seiqmna
instituciuri struqturebi. erT-erTi mTavari mdigoma, romliTac igi
gansxvavdeba sabWoTadroindeli praqtikisagan da romelic iTvleba wylis
resursebis mdgradi marTvis aucilebel winapirobad, iTvleba resursuli
midgomidan kompleqsurze gadasvla. sul ufro farTod gamoiyeneba auzuri
midgoma wylis resursebis marTvaSi. miRebulia wylis
kodeqsebi da kanonebi wylis Sesaxeb. saqarTvelo da ruseTi aris
konvenciebis MARPOL-is (gemebidan dabinZurebis Tavidan acilebasTan dakav-
Sirebuli), CLD–is (navTobiT dabinZurebisas pasuxismgeblobaze), BSEP-is
(Savi zRvis dacvis), buqarestis (Savi zRvis dacvis dacvis navTobis
dabinZurebisagan dacvis) konvenciebis mxareebi. azerbaijani monawileoba
kaspiis zRvis dacvis programebSi (axorcielebs: UNDP, TACIS, WB, USAID).
aseve azerbaijanma, saqarTvelom da ruseTma ratificireba gaukeTa CITES-is
konvencias.

miuxedavad aRniSnulia, mainc bevri problema arsebobs wylis
resursebis marTvaSi. es Seexeba wylis CaSvebebis normebs, romlebic
nawilobriv jer kidev Zvel sakavSiro standartebs Seesabameba. amasTan ar
gamoiyeneba auzuri marTva regionuli masStabSi.

saqarTveloSi wylis sargeblobasTan da dacvasTan dakavSirebul
sakiTxebs aregulirebs wylis Sesaxeb saqarTvelos kanoni (1997), romlis
mizania uzrunvelyos erTiani saxelmwifo politikis gatareba wylis
dacvisa da gamoyenebis sferoSi. am kanonis Sesabamisad “saqarTvelos
teritoriaze arsebuli wyali saxelmwifo sakuTrebaa da igi gaicema
mxolod sargeblobisaTvis. akrZalulia yovelgvari qmedeba, romelic
pirdapir an faruli formiT xelyofs wylis saxelmwifo sakuTrebis
uflebas” (muxli 6, punqti 1).

saqarTveloSi wyalsargebloba fasiania. wyalsargeblobiosaTvis
saWiroa licenzia. amasTan miwaze sakuTrebis ufleba ar iZleva am miwaze
arsebuli an gamdinare, zedapiruli an miwisqveSa wylebiT sargeblobis
uflebas.

saqarTvelos teritoriaze arsebuli wylebi _ zRvis sanapiro zoli,
mdinareebi (arsebuli da gamavali), tbebi, wyalsacavebi, sxva zedapiruli
wyalsatevebi, miwisqveSa wylebi, myinvarebi da Tovlis mudmivi safari,
Waobebi, gansakuTrebuli ekonomikuri zonebi1 qmnian saqarTvelos wylis
saxelmwifo fonds. is garemoeba, rom saqarTvelos teritoriaze arsebuli
wylebi aris saxelmwifo sakuTreba da isini qmnian qveynis wylis
saxelmwifo fonds, SesaZleblobas iZleva saxelmwifos mier ganxor-
cieldes wylis resursebis kompleqsuri gamoyeneba da dacva uaryofiTi
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zemoqmedebisagan. mniSvnelovania is, rom saxelmwifom unda uzrunvelyos
wylis dacva: “...saxelmwifo uzrunvelyofs garemos dacvas, da Sesabamisad,
garemos Semadgeneli ZiriTadi komponentebis – wylis dacvas”.

arsebobs wylis sxvadasxva jgufebi: gansakuTrebuli saxelmwifo,
saxelmwifo da adgilobrivi mniSvnelobis. gansakuTrebuli saxelmwifo
mniSvnelobis wylis obieqtebze daSvebulia samecniero-kvleviTi
samuSaoebis ganxorcieleba da misi dacvis RonisZeiebebi. rac Seexeba
wyalsargeblobas, igi nebadarTulia mxolod saxelwmifo sazRvris dacvis
uzrunvelsayofad, xanZarsawinaaRmdego saWiroebisaTvis, stiqiuri
ubedurebis Tavidan asacileblad da likvidaciis RonisZiebaTa
gansaxorcieleblad. amdenad am obieqtebis specialuri sargebloba
nawilobriv akrZalulia da saqmianoba ar daiSveba mudmivad.

gansakuTrebuli saxelmwifo mniSvnelobis wylis jgufs miekuTvneba:

 myinvarebi da Tovlis mudmivi safari;

 gansakuTrebuli samecniero da esTetikuri mniSvnelobis zedapiruli
wylis obieqtebi.

saxelmwifo mniSvnelobis obieqtebs miekuTvneba:

 Waobebi;

 zedapiruli wylis is obieqtebi, romelTa wylis fondis miwebi

 ganlagebulia saqarTvelos ori an meti administraciuli raionis

 teritoriaze;

 transasazRvro wylis obieqtebi;

 teritoriuli wylebi29 da gansakuTrebuli ekonomikuri zonis wyle-
bi30,

adgilobrivi mniSvnelobis wylis obieqtebs ki miekuTvneba yvela sxva
obieqti zemoT dasaxelebulebis garda.

wylis dacvisas uzrunvelyofili unda iyos sxvadasxva moTxovnebi,
romelTa Soris erT-erTi yvelaze mniSvnelovania: “wylis obieqtebis dacva
gabinZurebis, danagvianebis, daSretisa da sxva iseTi zemoqmedebisagan,
romelmac SeiZleba ziani miayenos mosaxleobis janmrTelobas, Seamciros
Tevzis maragi, gaauaresos wyalmomaragebis pirobebi da gamoiwvios wylis
fizikuri, qimiuri, biologiuri Tvisebebis gauareseba, bunebrivi
TviTgawmendis unaris daqveiTeba, wylis hidrologiuri da
hidrogeologiuri reJimis darRveva da sxva arasasurveli Sedegebi” (muxli
14, punqti 4a).

wylis dacvisa da gamoyenebis sferoSi saxelmwifo mmarTvelobis
ZiriTadi funqciebia:

29 saqarTvelos teritoriuli wylebi aris Savi zRvis sanapiro wylebis is nawili, romlis
siganea 12 sazRvao mili.
30

saqarTvelos gansakuTrebuli ekonomikuri zona (am kanonis Sesabamisad) aris sazRvao
raioni, romelic aiTvleba im swori amosavali xazebidan, romlebidanac xdeba
teritoriuli wylebis aTvla da romelTa siganec ar aRemateba 200 sazRvao mils.
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1. wylis saxelwmifo kadastris warmoeba. igi moicavs raodenobrivi da
xarisxobrivi maCveneblebis mixedviT wylis aRricxvas, wyalsargeblobis

registraciis monacemebs, wylis gamoyenebis monacemebs.
2. wyalsameurneo balansebis warmoeba. igi dgeba wylis calkeuli

obieqtebis, auzebis, administraciuli erTeulebis, mxareebisa da avtono-
miuri respublikebis mixedviT. balansis warmoebis umTavresi mizania
mogcves zedapiruli da miwisqveSa wylebis faqtiuri da perspeqtiuli
gamoyenebis donis Sefaseba.

3. wylis gamoyenebisa da dacvis kompleqsuri sqemebis SemuSaveba.
umTavresi mizania wylis resursebis saxelmwifo aRricxva da ekonomikuri
Sefaseba, qveynis ekonomikuri da socialuri gegmebi.

4. wylis saxelmwifo monitoringi. igi gulisxmobs wylis obieqtebze da
Camdinare wylis raodenobriv da xarisxobriv mdgomareobaze regularuli
dakvirvebebis ganxorcielebas.

5. wylis dacvisa da gamoyenebis saxelmwifo kontroli da zedamxed-
veloba. misi umTavresi mizania yvela fizikuri Tu iuridiuli piris mier
wylis dacvis valdebulebaTa kontroli.

wylis resursebis dacvisaTvis umniSvnelovanesia wyaldacviT zols.
magaliTad, mdinareebisaTvis wyaldacviT zolad miCneulia misi mimdebare
teritoria, sadac myardeba specialuri reJimi wylis resursebis
gabinZurebis, danagvianebis, molamvisa da daSretis dasacavad.
misi aTvla xdeba mdinaris kalapotidan orive mxares metrebSi:
• 25 km sigrZis mdinarisaTvis _ 10 m;
• 50 km sigrZis mdinarisaTvis _ 20 m;
• 75 km sigrZis mdinarisaTvis _ 30 m;
• 45 km meti sigrZis mdinarisaTvis _ 50 m.

wyaldacviTi zolis farglebSi akrZalulia: mSenebloba, an moqmedi
sawarmoebis gafarToeba da rekonstruqcia (garda kanoniT pirdapir
dadgenili SeTxvevisa), Sxamqimikatebisa da mineraluri sasuqebis, sayo-
facxovrebo, sameurneo da samrewvelo narCenebis Senaxva-dagroveba,
damarxva. Tu wyaldacviT zolSi ganlagebulia hidroteqnikuri nagebobebi,
maSin isini uzrunvelyofili unda iyos saTanado teqnikuri aRWurvilobiT,
raTa mdinare daicvas gabinZurebisagan.

kanoni uflebas iZleva wyaldacviTi zolis miwa gaices fizikur an
iuridiul pirze sakuTrebaSi an sargeblobaSi, mxolod am miwebze
saqmianobis zemoT dasaxelebuli SezRudvebis dacvis pirobiT. amasTan am
zolebSi akrZalulia tyis yovelgvari Wra, garda im satyeo sameurneo
RonisZiebebisa, romlebic uzrunvelyofen wylis obieqtebis dacvas
gabinZurebisa da daSrobisagan.
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თემა XII. kavkasiis klimaturi resursebi

klimatwarmomqmneli faqtorebi
klimatis Camoyalibebaze mravali faqtori axdens gavlenas: terito-

riis ganeduri mdebareoba, adgilis simaRle, atmosferos cirkulacia da
qvefenili zedapiris xasiaTi.

kavkasia mdebareobs subtropikuli da zomieri sartylis sazRvarze.
maTi mijna sazRvari subtropikul da zomier sartylebs Soris gadis
kavkasionis mTavar wyalgamyof qedze. kavkasia mdebareobs dedamiwis zedapi-
ris iseT nawilSi, sadac troposferos qveda fenebSi TiTqmis mTeli wlis
ganmavlobaSi gabatonebulia dasavleTis (ganeduri) qarebi.

klimatis formirebaze gavlenas axdens mravali faqtori:
 haeris masebis meridianuli cirkulacia _ zomieri, tropikuli da

zogjer polaruli (borealuri) haeris masebis SemoWra. maT Soris yvelaze
didi ganmeorebadobiT gamoirCeva zomieri ganedebis haeris masebi,
romlebic dasavleTidan SemoWris gamo teniT gajerebuli. zafxulSi
xSiria tropikuli haeris masebis,  SemoWra romlebic ayalibeben cxel da
mSral amindeb.

haeris masebi saqarTvelos teritoriaze sxvadasxva gziT Semodis. dasavleTidan Se-
moWris dros adgili aqvs haeris temperaturis dawevas, Rrublian da naleqian amindebs. Sav
zRvaze gadmovlisas igi iZens didi  raodenobis  tens da umTavresad dasavleT saqarTve-
loSi moaqvs uxvi atmosferuli naleqebi, umTavresad dasavleT saqarTveloSi. haeris mase-
bis dasavleTidan SemoWra damaxasiaTebelia mTeli wlisaTvis,  magram ufro tipuria
wlis Tbili periodisaTvis. haeris masebis aRmosavleTidan SemoWra dakavSirebulia
ruseTis vakeze Camoyalibebul maRali wnevis aresTan, romelic kaspiis zRvisaken eSveba. am
haeris masebis simZlavre mcirea da misi gavlena ZiriTadad aRmosavleT saqarTvelo
SeiniSneba. am dros  wvimiani amindebia iq, sadac xelsayreli orografiuli pirobebia.
kerZod, naleqebi aRiniSneba  mdinareebis: alaznis, xramisa da algeTis xeobebSi. haeris
masebis aRmosavleTidan SemoWra ufro metad damaxasiaTebelia wlis civ periodSi.

haeris masebis ormxriv SemoWra xSiri ar aris. igi weliwadSi erTxel an orjer
xdeba da isic umetesad zamTarSi.

 teritoriis klimatur Taviseburebebs mniSvnelovnad gansazRvravs
orografiuli barierebic. am mxriv upirvelesad unda aRiniSnos kavkasionis
mTianeTi, romelic aferxebs CrdiloeTis civi haeris masebis SemoRwevas
samxreT kavkasiis teritoriaze. zogjer civi haeris masebi kavkasionis zogi-
erTi mdinaris xeobiT  mainc aRweven,  magram maTi gavlena  didi ar aris.
swored kavkasioni ganapirobebs imas, rom mTavari wyalgamyofi qedis samx-
reTiT mdebare teritoria subtropikul sartyelSia moqceuli, misgan Crdi-
loeTiT  ki _ zomier sartyelSi. rom ara  es orografiuli barieri, sam-
xreT kavkasiaSi da maT Soris saqarTveloSi, gacilebiT ufro civi klimati
iqneboda, rac gansakuTrebiT SesamCnevi iqneboda wlis civ periodSi.

aseve mniSvnelovani orografiuli barierebia lixisa da arsianis qe-
debi, romlebic aferxeben  dasavleTidan momaval notio haeris masebis gav-
rcelebas. amitom dasavleTi saqarTvelo ufro naleqiania, vidre aRmosav-
leTi.  swored lixisa da arsianis qedebis Txemze gadis sazRvari notio da
mSral subtropikebs Soris. notio haeris masebis Semaferxebl funqcias as-
rulebs agreTve stavropolis zeganic, ris gamoc gacilebiT mcirea atmos-
feruli naleqebis raodenoba Terg-kumis dablobze yubanispira dablobTan
SedarebiT.
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klimatur gansxvavebas qmnis meorexarisxovani orografiuli bariere-
bic. esenia: svaneTis, bzifis, leCxumis, egrisis, raWis, mesxeTis qedebi. isini
metnaklebad akaveben notio haeris masebs. amitom  maTi qarpira ferdobebi
uxvnaleqiania, xolo qarzurga ferdobebi, mimdebare xeobebi da qvabulebi _
mcirenaleqiani. amiT iqmneba sakmaod mniSvnelovani klimaturi kontrastebi.

samxreT kavkasiis zeganic sakmaod mniSvnelovan orografiul bariers
warmoadgens. igi erTgvarad anelebs samxreTidan momavali cxeli haeris ma-
sebis zegavlenas. rom ara  es orografiuli barieri, samxreT kavkasiaSi da
maT Soris saqarTYveloSi, SedarebiT ufro cxeli da mSrali hava iqneboda
gansakuTrebiT wlis Tbil periodSi;

 Savi da kaspiis zRvebi gansxvavebul zegavlenas axdenen saqarTvelos
havaze.qveynis  Savi zRvis aRmosavleT sanapiroze  mdebareobam  aq ufro
Tbili da notio klimati ganapiroba (umTavresad mis dasavleT nawilSi).
zRvis zedapirze gadavlili haeris masebi jerdebian teniT (zamTarSic ki,
vinaidan  zRva ar iyineba da wyali intensiurad orTqldeba) da mo-
emarTebian saqarTvelos teritoriisaken. igive ar  iTqmis kaspiis zRvaze,
romlis gavlena saqarTvelos klimatze faqtobrivad arc arsebobs. kaspiis
zRva gavlenas axdens mxolod zRvispira mimdebare teritoriebisa da zRvi-
saken miqceuli ferdobebis havaze.

 amierkavkasiis zegani, romelic warmoadgens e.w. `sicivis qarxanas~,
garkveulwilad ufro civs xdis saqarTvelos klimats,  zegnidan  wlis civ
periodSi saqarTvelos baris mimarTulebiT eSveba civi haeris masebi;

 mtkvar-araqsis dablobis, wina da Sua aziis mSrali velebis,
udabnoebisa da naxevrad udabnoebis siaxlove garkveul asaxvas poulobs
aRmosavleT saqarTvelos baris klimatze, romlisTvisac zafxulSi
damaxasiaTebelia zedapiris gadaxureba;

 amierkavkasiis mTaTaSorisi baris xels uwyobs haeris masebis Tavisu-
fal gadaadgilebasa da ventilacias amitom klimatologebma mas `amierkav-
kasiis derefani~ uwodes.

თერმული რესურსები
ჰაერის ტემპერატურა კავკასიაში

იცვლება აბსოლუტური სიმაღლის
ზრდის შესაბამისად. სიმაღლის ყოველ
100 მ-ზე აქ ტემპერატურა 0,2-0,9°C-ით
ეცემა, თუმცა ხშირია ტემპერატურული
ინვერსიებიც. კერძოდ, შირაქის ველზე
ტემპერატურული გრადიენტია 2°C.
ჰაერის ტემპერატურებს შორის სხვაობამ
ერთსა და იმავე დროს სხვადასხვა
ჰიფსომეტრულ საფეხურებზე შეიძლება
მიაღწიოს 25-30°C -ს, თუმცა ამ
შემთხვევაში მცირეა ჰაერის ტემპერა-
ტურის წლიური ამპლიტუდა. იგი
მინიმალურია შავი ზღვის სანაპიროზე
და შეადგენს 16-17°C -ს. ცალკეულ

იანვრის საშუალო ტემპერატურების
იზოთერმები
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წლებში, ივლის-აგვისტოში ჰაერის აბსოლუტურმა მაქსიმუმმა შეიძლება მიაღწიოს 42-
44°C -ს დაბლობებსა და ნახჭევანის ქვაბულში. აბსოლუტური მაქსიმალური
ტემპერატურის ასევე მაღალია (42°C) არარატის ვაკეზე. ასევე მაღალია იგი ივრის
ზეგანზე, გარდაბნის ვაკეზე, ახალქალაქის პლატოსა და ახალციხის ქვაბულში.

აზერბაიჯანში უცივესი თვის (იანვარი) ჰაერის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა
აღინიშნება კასპიის ზღვის სანაპიროზე, აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთ
ნაწილში. აბსოლუტური სიმაღლის ზრდის შესამაბისად ზამთრის ტემპერატურები
საკმაოდ მცირდება. ზ.დ. 1000-1500 მ სიმაღლეებზე იანვრის საშუალო ტემპერატურა
0°C-ზე დაბალია და მერყეობს დაახლოებით 2-4°C-ის, ხოლო ზ.დ. 2000-3000 მ
სიმაღლით დიაპაზონში -5-10°C-ის ფარგლებში. ცალკეულ ცივ წლებში ჰაერის
ტემპერატურამ შეიძლება საკმაოდ დაბლა დაიწიოს -25-28°C-მდე კასპიის ზღვის
სანაპიროს ჩრდილოეთ ნაწილში და -15-18°C-მდე - სამხრეთ ნაწილში. მთიან რაიონებში
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა მერყეობს -24-26°C-ის ფარგლებში.

დასავლეთ საქართველოს ბარში ზამთარი შედარებით თბილია. იანვრის საშუალო
ტემპერატურა, ზ.დ. 600-700 მ სიმაღლემდე, არასოდეს არ ჩამოდის 0°C-ზე დაბლა.
განსაკუთრებით თბილია კოლხეთის დაბლობი და მიმდებარე გორაკ-ბორცვიანი ზოლი,
სადაც უცივესი თვის (იანვრის) საშუალო ტემპერატურაა +4-5°C (ზუგდიდი, სენაკი,
სამტრედია), შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი +5-6°C (გაგრა, სოხუმი, ბათუმი). ამიტომ
აქ ზამთარშიც კი მზიანი თბილი ამინდები საკმაო ხანს გრძელდება. სწორედ ეს
განაპირობებს ამ ტერიტორიის მაღალ საკურორტო-რეკრეაციულ პოტენციალსა და
ნოტიო სუბტროპიკული კულტურების ფართოდ გავრცელებას. რაც უფრო ვშორდებით
შავი ზღვის სანაპიროს, მით უფრო ეცემა იანვრის საშუალო ტემპერატურა.

civi haeris masebis SemoWrisas Savi zRvis sanapiroze haeris tempera-
tura _ 10-14C-mde ecema, xolo aRmosavleT saqarTvelos barSi _ 25-30C-mde.
haeris temperaturis absoluturi minimumi (-41C) aRricxulia sof. karwaxSi
(z.d. 1860 m simaRleze, axalqalaqis raioni. igi miCneulia saqarTvelos `si-
civis polusad~.  temperaturebi aRricxulia sof. tabawyurSi (tabawyuris
tbis sanapiroze, borjomis raioni), sof. efremovkaSi (ninowmindis raioni)
da Saoris qvabulSi. maRal mTebSi absoluturi minimaluri temperatura (-

42C) aRniSnulia yazbegis meteosadgurze. analogiuri maCvenebeli kavkasiis

mTeli teritoriisaTvis -44C-ia (ialbuzis sadguri).

atmosferuli naleqebi

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა კავკასიის ტერიტორიაზე მეტად
არათანაბრადაა განაწილებული. igi meryeobs 250-4500 mm-is farglebSi. მისი
რაოდენობა მცირდება დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით. მაგალითად,
თუ ფოთში იგი შეადგენს 1661 მმ-ს, სამტრედიაში _ 1375 მმ-ია, თბილისში _ 505 მმ,
დედოფლისწყაროში _ 585 მმ, მინგეჩაური – 359 მმბაქო – 247 მმ. ანალოგიური შეიძლება
ითქვას იმიერკავკასიის ვაკეებსა და მთისწინეთზე. ეს თავისებურება შედარებით
ნაკლებადაა გამოხატული მთებში, თუმცა მაინც შესამჩნევია. მაგალითად, კრასნოდარი
– 725 მმ, მაიკოპი – 775 მმ, სტავროპოლი – 715 მმ, ყიზლარი – 365 მმ, მახაჩყალა – 524 მმ.

naleqebis wliuri raodenoba minimaluria mtkvar-araqsis dablobze,
eldaris vakeze, ior-ajionouris zeganze (gansakuTrebiT mis samxreT-aRmo-
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savleT nawilSi) da Terg-kumis dablobze. naleqebis raodenoba maqsima-
luria m. mtiralze (ciskara, Caqvis qedis zRvisken moqceul ferdobze).
calkeul wlebSi m. mtiralaze mosuli atmosferuli naleqebis raodenoba
5000 mm-sac aRemateba. dasavleT saqarTvelo ufro uxvnaleqiania, vidre
aRmosavleTi. naleqebis siuxviT  gamoirCeva kolxeTis dablobi da  mimdeba-
re gorak-borcviani zoli, sadac misi raodenoba  arsad ar aris 1000 mm-ze
naklebi. uxvnaleqianobis meore polusad SeiZleba davasaxeloT afxazeTis
kavkasioni,  sadac misi raodenoba 3000 mm-s aRemateba. Tumca dasavleT saqa-
rTveloSi aris iseTi adgilebic, sadac atmosferuli naleqebis raodenoba
SedarebiT mcirea (1200 m-ze naklebi). naleqebis aseTi simcire gamowveulia
barieruli qedebis arsebobiT, romlebic qmnian e.w. `wvimis Crdilebs~.
aseTia; aWaris, raWis, qvemo da zemo svaneTis qvabulebi.

absoluturi simaRlis zrdis Sesabamisad izrdeba naleqebis raode-

noba z.d. 2000 m-mde, xolo ufro zemoT zrda aRar daikvirveba. ნალექების
მცირე რაოდენობა მოდის სამხრეთ კავკასიის ზეგანზე. იგი ყველაზე ნაკლებია (400 მმ)
ახალციხის ქვაბულში, შუა არარატის ვაკეზე (200-250 მმ, ცალკეულ წლებში 100 მმ-ზეც

ნაკლები). SedarebiT metia naleqebis raodenoba javaxeTis qedis aRmosavleT
ferdobze, romelic eqceva haeris aRmavali nakadebis gavlenis qveS.

ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა, მმ
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Tovlis safari
Tovlis safari metad aramdgradia vakeebsa da mTisiwna zolSi. mTebSi

ki mdgradi safari warmoiqmneba, romlis xangrZlivobac matulobs absolu-
turi simaRlis zrdis Sesabamisad. zamTraSi intensiuri Tovlisa da mdgra-
di Tovlis safaris Seqmna ganpirobebululia civi frontiTa da civi haeris
masebis dasavleTidan an ormxrivi SemoWriT. kavkasiis reliefis nairgvaro-
bis gamo Tovlis safaris simZlavre da mdgradoba metad gansxvavebulia
sxvadasxva teritoriaze.

kolxeTis dablobze Tovlis safari pirvelad Cndeba umTavresad ian-
varSi, afxazeTisa da aWaris sanapiro zolSi ki _ ianvris II dekadaSi. xme-
leTis siRrmeSi ki igi ufro adre warmoiqmneba _ dekembris bolos an
ianvris I dekadaSi. dekembris bolos warmoiqmneba Tovlis safari agreTve
qvemo qarTlisa da alaznis vakeebze, aRmosavleT saqarTvelos velis zona-
Si. SedarebiT adre, dekembris II naxevarSi wamroiqmneba igi mimdebare mTis-
wineTSi.

mniSvnelovnad gansxvavdeba Tovlis warmoqmnis periodebiT mTiani
zoli, rac rTuli orografiuli pirobebiTaa gamowveuli. magaliTad, sam-
xreT kavkasiis zeganze Tovlis safaris warmoqmna xdeba oqtombris bolos
an noembris dasawyisSi. kavkasionisa da mcire kavkasionis saSualomTianeTSi
Tovli Cndeba saSualod noembris II naxevarSi, xolo maRalmTianeTSi _ oq-
tombris bolos, Tumca zogierT adgilas _ gacilebiT adrec. amis dastu-
ria mamisonis da yazbegis maRalmTiani meteosadgurebis (z.d. 3653 m) monace-
mebi. kerZod, pirvel SemTxvevaSi, Tovlis safari seqtembris bolos warmo-
iqmneba, xolo meore SemTxvevaSi devs TiTTqmis mTeli wlis manZilze.

mdgradi Tovlis safaris warmoqmnis TariRebic Zlier gansxvavebulia
kavkasiis teritoriaze. yvelaze adreulad misi warmoqmna mTianeTebis ume-
tes nawilze xdeba noembris III dekadaSi, xolo maRalmTianeTSi _ oqtomb-
ris II-III dekadaSi.

atmosferuli naleqebis wliuri msvleloba
saqarTvelos teritoriaze
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kavkasionze, z.d. 1800-2000 m simaRlebze Tovlis safaris mdgradi
safari warmoiqmneba dekembris II naxevarSi, ufro maRla ki _ nomebris II
naxevarSi. kavkasionis dasavleT nawilSi igi ufro gvian warmoiqmneba,
vidre aRmosavleTSi. samxreT kavkasiis zeganze mdgradi Tovlis safari uf-
ro adre Cndeba, noembris bolo _ dekembris dasawyisSi.

აგროკლიმატური რესურსები
კლიმატური პირობების შესაბამისად იცვლება არა მარტო ბუნებრივი

მცენარეული საფარის, არამედ აგროკულტურული რესურსები, კერძოდ, იცვლება
სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, მათი ზრდა-განვითარებისა და მოვლა-მოყვანის
წესები. ეს იმას ნიშნავს, რომ იცვლება, ხდება მეცხოველეობისა და მიწათმქომედების
მიმართულებების ცვლაც. მაგალითად, საქართველოს აგროკლიმატური რესურსების
მნიშვნელოვან გარემოებაც ქმნის ის, რომ ბარის ცალკეულ ტერიტორიებზე დამახასია-
თებელია 2 სავეგეტაციო პერიოდი: ზაფხულისა და ზამთრის, რაც ამ ტერიტორიებს
განასხვავებს ზომიერი სარტყლისაგან (ზაფხულის სავეგეტაციო და ზამთრის სვენების
პერიოდებით გამოხატული). საქართველოს ამ ცალკეულ რაიონებში ზაფხულში შესაძ-
ლებელია ერთწლიანი ტროპიკული კულტურების, ხოლო ზამთარში - ზომიერი სარტ-
ყლის თბილი პერიოდისათვის დამახასიათებელი კულტურების მოყვანა. რბილი ზამთ-
რის გამო მთათაშორისი ბარის ცალკეულ რაიონებში, განსაკუთრებით კი, დასავლეთ სა-
ქართველოში შესაძლებელია მოყვანილ იქნეს სითბოსადმი მეტად მომთხოვნი და
ნაკლებად ყინვაგამძლე მრავალწლიანი კულტურები.

აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ვაკეებზე სავეგეტაციო პერიოდში ტენის დეფიცი-
ტია. ცხადია, ასეთ პირობებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურები მოითხოვს ტენით უზ-
რუნველყოფას. განსაკუთრებით კი იმ რაიონებში, სადაც სავეგეტაციო პერიოდში ძლიერ

nax. 14. mdgradi Tovlis safaris dadgomis saSualo  TariRebi
1 – raionebi mdgradi Tovlis safaris gareSe
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მცირე ნალექი მოდის. ეს განსაკუთრებით ეხება არარატის ვაკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნაწილს, არაქსის ხეობასა და სევანის ქვაბულს.

აზერბაიჯანის უდიდესი ტერიტორია (უმთვარესად ვაკეები) მშრალი ზაფხულით
ხასიათდება. უნალექო პერიოდის ხანგრძლივობა აქ 1-2 თვეა.

თბილ პერიოდში გვალვები უმთავრესად დაიკვირვება ვაკეებსა და მთების ქვედა
სარტყელში, რაც დაკავშირებულია ატმოსფერული ნალექების სიმცირესთან ან საერ-
თოდ უქონლობასთან. სიმშრალე საკმაოდ მკაფიოდაა გამოხატული ნახიჩევანის ტერი-
ტორიაზე და მტკვარ-არაქსის დაბლობზე. კერძოდ, ნახჭეევანსა და ჯულფაში ყოველ-
წლიურად ივლის-სექტემბრში გვალვიან დღეთა ხანგრძლოვობა 20-29-ით განისაზღვ-
რება. ნახჭევანსა და მტკვარ-არაქსის დაბლობზე ქარშოშიან დღეთა რაოდენობა აპრილ-
სექტემბრის პერიოდში შეადგენს 40-70 დღეს, ხოლო მარტო ივლისის თვეში - 15 დღეს.
სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე, აღნიშნული მოვლენების (გვალვა, ქარშოშინა) მავ-
ნე მოქმედების შერბილებისათვის საჭიროა კომპლექსური მელიორაციული ღონისძიე-
ბების გატარება.

მზის ენერგია
ენერგიის განახლებადი წყაროების უმრავლესობის წარმოშობის საფუძველი მზის

გამოსხივების ენერგიაა, როემლიც გარდაქმნილია ამა თუ იმ სახის ენერგიად. ენერგიის
ეს სახეები გარდაიქმნება სხვა სახის ენერგიად (პოტენციური ენერგია, ქარის
კინეტიკური ენერგია, ბიომასა). ის ენერგია, რომელიც ჯერ არ არის გარდაქმნილი სხვა
ენერგიად და რომლის გამოყენებაც შეიძლება სითბოსა და ელექტროენერგიის
მისაღებად, მზის გამოსხივების ენერგიის სახელითაა ცნობილი.

კავკასიის ტერიტორია მეტად განსხვავდება მზის გამოსხივების ენერგიის მიხედ-
ვით. არის ტერიტორიები, რომლებიც საკმაოდ მაღალი რესურსებით ხასიათდება ამ
თვალსაზრისით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება იმ რეგიონებში, სა-
დაც სხვა სახის სათბობის დეფიციტია. დადგენილია, რომ მზის გამოსხივების ენერგიის
გამოყენებით საქართველოში დაზოგილი იქნება 6.4 მლრდ კვტ/სთ თბური ენერგია.

saqarTvelos radiaciuli ruka
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აქტინომეტრიული დაკვირვებების საფუძველზე შედგენილია საქართველოს
რადიაციული რუკა ტერიტორია დაყოფილია 5 ძირითად ზონად. მზის გამოსხივების
თვალსაზრისით მაღალ რესურსებზე მიგვანიშნებს ის, რომ ამ 5 ზონიდან 3 ზონა
მიჩნეულია ეკონომიკურად მიზანშეწონილად. ამ ზონებში მზის გამოსხივების ენერგია
ჰორიზონტულ ზედაპირზე შეადგენს 750-830 კვტ.სთ/მ2 წლ-ს. ექსპერტების გამოთვლით
ამ ზონებში 1 მ2 მზის კოლექტორის გამოყენებით შესაძლებელია 70-150 კგ პირობითი
სათბობის დაზოგვა.

მზის ნათების საშუალო წლიური ხანგრძლივობა საქართველოში 1300-2500
საათია. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია შირაქის ველსა და გარდაბნის ვაკეზე, სადაც
იგი 2550 საათზე მეტია, ხოლო შედარებით მცირეა მაღალი ღრუბლიანობის გამო,
კოლხეთის დაბლობზე (1800-2000 სთ-ს), იგი განსაკუთრებით მცირეა აჭარის ფარგლებ-
ში და კავკასიონის მაღალმთიან ზოლში. განსხვავებული სურათი შეინიშნება სამხრეთ
საქართველოს მთიანეთის მაღალმთიან ზოლში, სადაც მაღალია მზის ნათების ხანგრძ-
ლივობა. აბსოლუტური სიმაღლის ზრდის შესაბამისად იზრდება მზის ნათების ხანგრძ-
ლივობა. თუმცა ადგილი აქვს ინვერსიებსაც. მაგალითად, მესხეთის ქედის თხემზე ეს
მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე მის კალთებზე.

სომხეთში მზის ნათების ხანგრძლივობა მაქსიმალურია ვაკეებზე. განსაკუთრე-
ბით გამოირჩევა არარატის ვაკე (2700 სთ-ზე მეტი წლიურად) და სევანის ქვაბული (2500-
2600 სთ-ზე მეტი). სომხეთის ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში ვრცელდება
კონტინენტური ჰაერის მასები. გაბატონებულია ანტიციკლონური ტიპის ამინდები,
რომლის შედეგად ზამთარი ცივია, ხოლო ზაფხული მშრალი და ცხელი. სომხეთის ტე-
რიტორიაზე ატმოსფერული მოვლენები ძირითადად განპირობებულია დასავლეთისა
და აღმოსავლეთის ჰაერის მასების, ხოლო ზოგჯერ ცივი არქტიკული და სამხრეთის
თბილი ჰაერის მასების შემოჭრით. ზამთარში ცივი არქტიკული ჰაერის მასების შემოჭ-
რისას დამახასიათებელია ძლიერი აცივება, რის შედეგადაც ჰაერის ტემპერატურამ
დღის განმავლობაში შეიძლება დაიწიოს 10-12°C-ით. რაც შეეხება წლის ამავე პერიოდში
შემოჭრილ სამხრეთის თბილ ჰაერის მასებს, მათ მოაქვს ტენი და სითბო.

აბსოლუტური სიმაღლის მატებასთან ერთად იზრდება ჰაერის გამჭვირვალობა
და შესაბამისად იზრდება ჯამური რადიაციაც. ბარში შეადგენს 120130 კკალ/სმ2, ხოლო
მთაში - 150-155 კკალ/სმ2. ჯამური რადიაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები დამახასი-
ათებელია მცირე კავკასიონის სამხრეთი ფერდობებისა და ნახიჩევანისათვის. მაღალ
ჰიფსომეტრიულ საფეხურებზე იგი 145160 კკალ/სმ2-ს შეადგენს წლიურად. ლენქორანი-
ის დაბლობზე ჯამური რადიაცია წლიურად 120-130 კკალ/სმ2-ია, რითაც იგი აღემატება
კოლხეთის დაბლობს (ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესებისა და ღრუბლიანობის
შედარებით დაბალი მაჩვენებლების გამო).

ქარის ენერგია
მეტეოსადგურების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ქარის ენერგიის გამოყე-

ნებისათვის ვარგისი რეგიონები კავკასიის ტერიტორიაზე.
atmosferos qveda fenebSi qarebis reJimi damokidebulia mraval faq-

torze da igi  garkveuli sirTuliT xasiaTdeba. es ganpirobebulia zRvisa
da xmeleTis araTanabari gaTbobiT, qvefenili zedapiris xasiaTiT da sxv.
kavkasiis teritoriaze qarebis reJimze udides gavlenas axdens Savi zRva.
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zamTarSi igi moqceulia cimbiris anticiklonis erT-erTi  (dasavleTis)
totis da aRmosavleT evropis teritoriaze Camoyalibebuli anticik-
lonebisa da islandiis minimumis gavlenis arealSi. wlis Tbil periodSi
aRar aRiniSneba cimbiris anticiklonis gavlena. samagierod izrdeba
azoris anticiklonis roli. atmosferos amgvari cirkulaciuri procesebi
ganapirobebs qarebis reJimsa da siZlieres.  zamTris aramdgradi tempera-
turuli reJimis gamo haeris wneva (Sesabamisad qarebi) ufro metad
cvalebadobs,  vidre zafxulSi.

qarebis reJimis mixedviT saqarTvelos teritoria dayofilia  dasav-
leT, aRmosavleT da samxreT nawilebad. dasavleT saqarTveloSi wlis civ
periodSi gabatonebulia aRmosavleTis qarebi, romlebsac daRmavali xasi-
aTi aqvT. wlis Tbil periodSi ki dominirebs  dasavleTis aRmavali qarebi.
zafxulSi  damaxasiaTebelia zRviuri qarebi _ brizebi, romlebic terito-
riis siRrmeSi 130-135 km manZilze vrceldebian. aRmosavleT saqarTveloSi
TiTqmis mTeli wlis manZilze  dasavleTisa da Crdilo-dasavleTis qarebi,
romlebic daRmavali xasiaTisaa. samxreTi saqarTvelo  qaris mcire siCqa-
riT  gamoirCeva. zamTarSi aq umeteswilad warmoiqmneba anticiklonuri si-
tuacia, sadac sWarbobs dasavleTisa da samxreT-dasavleTis qarebi, zaf-
xulSi ki  ciklonuri situacia yalibdeba, sadac sapirispiro mimarTulebis
qarebi viTardeba.

საქართველოს ქარის ენერგიის სრული ენერგეტიკული პოტენციალიაა 1300
მლრდ კვტ სთ, ტექნიკურად გამოსაყენებელი პოტენციალი - 4.5 მლრდ კვტ სთ, ხოლო
ეკონომიკურად ეფექტური პოტენციალი - 1.5 მლრდ კვტ სთ.
qaris siCqare gansxvavebulia saqarTvelos sxvadasxva regionSi. igi maqsima-
luria maRalmTian zolSi. m. myinvarwveris kalTebze qaris saSualo
siCqarea 6,.3 m/wm, calkeul SemTxvevaSi ki _ 45 m/wm. Zlierqarian (15 m/wm-ze
meti) dReTa raodenoba cvalebadobs 0,2-dan (sof. Wrebalo, ambrolauris
raioni) 162 dRemde (m. sabueTi lixis qedze, xaragaulis raioni). qarebis
yvelaze didi saSualo siCqareebi aRiricxeba kavkasionis maRalmTian
subnivalur da nivalur sartyelSi, lixis qedze, samsrisa da javaxeTis qe-
debis Txemur zolSi. umniSvnelo qarebis  aRiniSneba aRmosavleT
saqarTvelos barSi, Rrma xeobebsa da qvabulebSi (CxalTa-sakenis, borjomis,
liaxvis, qsnis, aragvis, ivris, alaznis xeobebSi da aWaris, raWis, zemo
svaneTis, qvemo svaneTis qvabulebSi).

kolxeTis sanapiro da dablob raionebSi weliwadis Tbil periodSi gaba-
tonebulia qarebi zRvidan xmeleTisaken-dasavluri (30-60%), xolo civ peri-
odSi – aRmosavleTisa da Crdilo-aRmosavleTis qarebi (45-60%). amavdro-
ulad zafxulisaTvis damaxasiaTebelia brizebi (zRviuri qarebi), romlebic
musonur xasiaTs atareben. teritoriis siRrmeSi maTi gavlena 130-135km
manZilamde aRwevs [maruaSvili, 1964].  qarebis musonuri xasiaTi wlis Tbil
periodSi zedmetad atenianebs kolxeTs, mTianeTebis dasavleT kalTebs, rac
uaryofiTad moqmedebs agrokulturebze. aseve uaryofiT garemoebad
SeiZleba CaiTvalos mSrali da cxeli qarebi – fionebic, romlebic aziane-
ben dasavleT saqarTvelos agrokulturebs. dasavleT kavkasionis mTebisa
da mTiswineTisaTvis Tbil periodSi damaxasiaTebelia aRmosavleTisa da
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samxreT-aRmosavleTis (30-49%), civ periodSi _ CrdiloeTisa da Crdilo-
aRmosavleTis (25-45%) qarebi.

aRmosavleT saqarTvelos barSi mTeli wlis ganmavlobaSi
gabatonebulia dasavluri da Crdilo-dasavluri, SedarebiT naklebad –
aRmosavluri qarebi. (30-60%). gamonaklisia alaznis veli, sadac Warbobs (30-
60%) aRmosavleTisa da Crdilo-aRmosavleTis qarebi. wlis civ periodSi
aRmosavleT saqarTvelos barisaTvis damaxasiaTebelia Crdilo-dasavluri
da samxreT-aRmosavluri (25-50%), alaznis velisaTvis _ Crdilo-dasavluri
da dasavluri qarebi (20-40%). agrokulturebis warmoebaze uaryofiTad
moqmedebs gazafxulisa da Semodgomis aRmosavluri mSrali qarebi [Справоч-
ники по климату СССР, 1968].

saqarTvelos teritoriis udides nawilze vrceldeba mTa-xeobaTa
qarebi, romlebic dasavleT saqarTvelos baris teritoriisaTvis,
agroklimaturi TvalsazrisiT, Sefasebulia rogorc dadebiTi (niadags
acilebs Warb tens), xolo aRmosavleT saqarTvelos barisaTvis – rogorc
uaryofiTi (tenianobis deficitis pirobebSi igi niadags acilebs agrokul-
turebisaTvis aucilebel raodenobas da iwvevs mis gamoSrobas) movlena.
qarebis maqsimaluri siCqareebi aRiniSneba maRali mTis subnivalur da ni-
valur sartylebSi, lixis, samsrisa da javaxeTis qedebis Txemur zolSi.
qarebis yvelaze naklebi siCqareebiT ki gamoirCeva aRmosavleT saqarTvelos
baris zona, agreTve Rrma da daxuruli xeobebi (CxalTa-sakenis, enguris,
rionis, cxeniswylis, liaxvis, qsnis, aragvis, ivris, alaznis, aWariswylis,
borjomulas xeobebis calkeuli monakveTebi) [maruaSvili, 1964].

ცივილიზებული ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკა მიმართულია მდგრადი
ენერგოსისტემის ფუნქციონირებისაკენ (ამოცანა I), რაც გულისხმობს გარე კავშირების
დარღვევის შემთხვევაში სისტემის სტაბილურ ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, ენერგო-
სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება გულისხმობს გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამ-
დე შემცირებასაც (ამოცანა II).

თუ შევაფასებთ განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე
მდგომარეობას, დავინახავთ, რომ კავკასია და მათ შორის საქართველო, ამ რესურსებს
არასაკმარისად იყენებს და მეტი აქცენტი კეთდება აღუდგენელ რესურსებზე. მაგალი-
თად, ჰიდროენერგეტიკული რესურსების გამოყენება საქართველოში 1990-იან წლება-
მდე მაღალი იყო. შემდგომ წლებში საკმაოდ შემცირდა ჰიდროელექტროსადგურების
მიერ გამომუშავებული ელექტოენერგია, რაც უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად გაი-
ზარდა. თუმცა საქართველო ჯერ კიდევ სათანადოდ ვერ იყენებს ენერგიის ამ განახლე-
ბად რესურს. კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობა ენერგიის სხვა განახლებადი წყარო-
ების გამოყენების თვალსაზრისით. გეოთერმული ენერგიის რესურსის მხოლოდ
უმცირეს ნაწილს (0.02 %) იყენებს საქართველოს. მზის, გამოსხივებისა და ქარის ენერგი-
ას, რომელიც არატრადიციულია საქართველოსათვის, ფაქტობრივად ვერ იყენებს (ცალ-
კეული კერძო შემთხვევის გარდა).

მიუხედავად ასეთი სავალალო მდგომარეობისა, პროგნოზი იმედის მომცემია,
ვინაიდან განახლებადი ენერგეტიკული რესურსებით საქართველო საკმაოდ მდიდარია.
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება სულ უფრო და უფრო მეტი მასშტაბებით
ხელს უწყობს ორივე ამოცანის გადაწყვეტას.
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Tema XIII. atmosferos gaWuWyianeba kavkasiis teritoriaze

ატმოსფროს გაჭუჭყიანება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური
პრობლემაა. ეს განსაკუთრებით ეხება კავკასიის დიდ ქალაქებსა და სამრეწველო
ცენტრებს. როგორიცაა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ზესტაფონი, კასპი, ბათუმი, ბაქო,
ერევანი, კრასნოდარი, სტავროპოლი და სხვ. ზოგიერთი ქალაქი 1980-იან წლებში
ყოფილ საბჭოთა კავშირში ატმოსფერული ჰაერით ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქთა
რიცხვში შედიოდა.

კავკასიის ტერიტორიაზე 1970-80-იან წლებში ჰაერის დაბინძურების მთავარი
წყაროები იყო ტრანსპორტი და მრეწველობა. საერთო ემისიამ თავის პიკს მიაღწია 1980-
იანი წლების ბოლოს და დაეცა 1990-იანებში. უკანასკნელ პერიოდში შეიმჩნევა
ეკონომიკის წინსვლა, რაც თავის მხრივ, აისახება ემისიების ზრდაში. თუმცა ემისიების
დონე მაინც ძალზე შორს დგას 1980-იანებში არსებულთან შედარებით. დღეს ჰაერის და-
ბინძურების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო გამათბობლების
სისტემა. ცენტრალური თბომომარაგების სისტემის მოშლამ გამოიწვია საცხოვრებელ
სახლებსა და დაწესებულებებში ინდივიდუალური გამათბობლების მოწყობა, რაც კიდევ
უფრო მეტად აბინძურებს ქალაქის გარემოს და შენობების შიდა სივრცეს.

1991 წლამდე კავკასიაში არსებობდა ჰაერის მონიტორინგის კარგად ორგა-
ნიზებული სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე მუდმივ დაკვირვებებს
აწარმოებდნენ მრავალ ქალაქში, მაგალითად, საქართველოში თბილისში, რუსთავში,
ქუთაისში, ბათუმში, სოხუმში, ტყვარჩელში, ზესტაფონში, გორში, მარნეულში, კასპში,
ახალციხეში (სულ 34 სამონიტორინგო პუნქტი). ამ სადგურებში დღე-ღამეში 3-ჯერ
იზომებოდა 4 პარამეტრი: მტვერი, ნახშირჟანგი, აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდები.
ზოგიერთ პუნქტში იზომებოდა ატმოსფეროს სხვა დამაბინძურებლებიც: გოგირდწყალ-
ბადი, სულფატები, ფენოლი, ორმალდეჰიდი, ოზონი, ამიაკი, ბენზაპირინი, მძიმე
ლითონები). დაკვირვებები საერთოდ არ ტარდებოდა სათბური ეფექტის გამომწვევ
გაზებზე: ნახშირორჟანგზე, ქლოროფლუოროკარბონებზე, მეთანზე და სხვ. უკანასკნელ
ხანს ჰაერის მონიტორინგის აღნიშნული სისტემა მოშლილია და მხოლოდ რამდენიმე
ქალაქში ფუნქციონირებს.

ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანება ხდება როგორც არასტაციონარული
(ავტოტრანსპორტის), ისე სტაციონარული (სამრეწველო საწარმოების) წყაროების
ხარჯზე. რეგიონში ჰაერის გაჭუჭყიანების ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროდ იყო და
რჩება ავტოტრანსპორტი. ასე იყო 1980-იან წლებშიც, როცა მის წილად მოდიოდა ჰაერში
ყოველწლიურად მოხვედრილი მავნე ნივთიერებების (1370-1570 ათ. ტ) საერთო
რაოდენობის 66-70 %. თუმცა მთელს რეგიონში მაინც არ არის აბსოლუტურად
ერთგვაროვანი სიტუაცია. საქართველოში, სომხეთში და ჩრდილოეთ კავკასიის უმეტეს
ტერიტორიაზე ჰაერის დაბინძურების ძირითად დამაბინძურებლად საერთო ემისიაში
წარმოადგენს ავტოტრანსპორტი (მის წილად მოდის 60 %), მაშინ როცა აზერბაიჯანში,
ჩეჩნეთში ეს მონაცემი 30-40 %-მდე ეცემა, ხოლო სამრეწველო წყაროებზე მოდის – 60 %.
ეს განპირობებულია მაღალი სამრეწველო აქტივობით (ბაქო, სუმგაიტი, გროზნო).

ავტოტრანსპორტით განსაკუთრებით დაბინძურებულ ქალაქებად ითვლება: ბაქო,
ერევანი და თბილისი. მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის რეგიონში შექმნილი რთული
ეკონომიკური პირობები. მოძველებულია საავტომობილო პარკი, ავტოტრანსპორტის
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სიმრავლით და უხარისხო საწვავი – ეს ყველაფერი ჰაერის დაბინძურების მნიშვნელო-
ვანი ფაქტორებია. რეგიონში ხშირია გადატვირთული მაგისტრალები, გზების ცუდი
მდგომარეობა – ეს კიდევ დამატებითი ფაქტორებია, რომლებიც აუარესებენ ჰაერის
დაბინძურებას.

საქართველოს ქალაქების ეკოლოგიური მდგომარეობა
ქ. თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე დიდ გავლენას ახდენს მისი ხეობაში

მდებარეობა. თბილისის განაშენიანებული უბნები უმთავრესად ქვაბულშია მოქცეული,
ამიტომ ხშირად (განსაკუთრებით ზაფხულში და ზამთარში) აქ ჰაერის მასების ჩაწოლა-
ჩაგუბებას აქვს ადგილი. თუმცა გაბატონებული ქარები (ჩრდილო-დასავლეთიდან
სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ, მტკვრის ხეობის გასწვრივ) ხელს უწყობს ქალაქის
განიავებას. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს მრავალი დიდი ქალაქისათვის დამახასიათე-
ბელი სმოგიჯანღი, აქ ნაკლებად ფორმირდება და მისი ხანგრძლივობა 2-3 დღეს არ
აღემატება.

ქ. ქუთაისის ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანებაზე გავლენას ახდენს არა მარტო
ავტოტრანსპორტი, არამედ ქიმიური პროფილის საწარმოებიც (ლითოფონის, რეზინის
ტექნიკური და სხვ.) 1990-იან წლებში ქალაქში აღინიშნა მტვრის ნაწილაკების საკმაოდ
მაღალი კონცენტრაცია, რომელიც საშუალო წლიური ნორმასთან შედარებით 4-ჯერ
უფრო მაღალი იყო. ნახშირჟანგის საშუალო წლიურ შემცველობა კი ნორმის ფარგლებში
იყო, მხოლოდ ზოგჯერ აღემატებოდა მას. ეკონომიკური კრიზისის შედეგად თუმცა
უკანასკნელი ათი წლის მანძილზე ქალაქში შემცირდა მტვრის, ნახშირჟანგის, აგრეთვე
ფენოლის, ხსნადი სულფატების კონცენტრაცა.

ქ. რუსთავში ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანების მთავარი კერებია: ქიმიური,
მეტალურგიული და ცემენტის ქარხნები. არასათანადო გამწმენდი საშუალებების გამო
ჰაერში ხვდება საკმაოდ დიდი რაოდენობის მავნე აირები და მტვრის ნაწილაკები.
მაგალითად, 1994 წლისათვის მტვრის საშუალო წლიური კონცენტრაცია 2-ჯერ, ხოლო
ამიაკის 3-ჯერ აღემატებოდა დასაშვებ ნორმას. თუმცა უკანასკნელ წლებში მათი
რაოდენობა შემცირდა. ასევე შემცირდა აზოტის ოქსიდისა და ფენოლის შემცველობაც.
ის უცვლელი დარჩა ნახშირჟანგისა და აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციის
მაჩვენებლები. ქალაქის ღია და გაშლილი მდებარეობა (ქვემო ქართლის ვაკეზე) და გა-
ბატონებული ქარების მიმართულება (ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლე-
თისაკენ) ხელსაყრელ ვითარებას ქმნის ჰაერის განიავებისათვის.

ქ. ბათუმის ატმოსფერულ ჰაერს ძირითადად ნავთობგადამამუშავებელი და საშენ
მასალათა ქარხნები აჭუჭყიანებს. თუმცა ბათუმში, თბილისთან და რუსთავთან
შედარებით მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია უფრო დაბალია. ატმოსფეროც ჰაერში
მტვრის, გოგირდისა და აზოტის დიოქსიდის მაჩვენებლები უმნიშვნელოდ აღემატებო-
და ნორმას.

ქ. ზესტაფონში ატმოსფერული ჰაერის მთავარი გამაჭუჭყიანებელია ფეროშენად-
ნობების ქარხანა, საიდანაც გამონაბოლქვი მავნე ნივთიერებები მოიცავს არა მარტო
ქალაქს, არამედ ახლო მდებარე სოფლებსაც. გამწმენდი მოწყობილობები არ არის
საკმარისი. ჰაერის მთავარი გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებაა მანგანუმის ორჟანგი.
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უკანასკნელ წლებში მისი რაოდენობა არ გაზომილა. ამჟამად ქალაქში უმნიშვნელოდაა
შემცირებული მტვრის, ნახშირჟანგისა და აზოტის დიოქსიდის რაოდენობა.

ქ. კასპის ძირითადი გამაჭუჭყიანებელია ცემენტის ქარხანა, საიდანაც ჰაერში
ხვდება დიდი რაოდენობით მტვრის ნაწილაკები. ცემენტის მტვერი ქალაქის
განაშენიანებულ უბნებშიც აღწევს. უკანასკნელ ხანს მტვრის საშუალო წლიური
რაოდენობა 3-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას.

ასეთივე სურათი დაიკვირვებოდა ქ. ახალციხეში, რომლის ჰაერშიც შემცირდა
აზოტის დიოქსიდის, ხოლო უცვლელი დარჩა მტვრის რაოდენობა. არადა,
ქალაქისათვის დამახასიათებელია მტვრის ნაწილაკების მაღალი შემცველობა. მისი
საშუალო წლიური კონცენტრაცია 4-5-ჯერ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმას.

საქართველოს ძირითადი დამაბინძურებელი წყაროები
სტაციონარული წყაროებიდან ძირითადი გამაჭუჭყიანებელია ენერგეტიკული,

ნავთობგადამამუშავებელი, მეტალურგიული, ქიმიური და საშენი მასალების
პროფილის საწარმოები. სტაციონარული წყაროებიდან გამოფრქვეული მავნე
ნივთიერებების საერთო რაოდენობის (185.8 მლნ. ტონა - 1992.) 80 % მოდიოდა 9
უმსხვილეს საწარმოზე.
ესენია:
1. გარდაბნის თბოელექტროსადგური (25.5 %).
2. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა (20 %).
3. კასპის ცემენტის ქარხანა (18.7 %).
4. რუსთავის ცემენტის ქარხანა (4.8 %).
5. ქუთაისის ავტომობილების ქარხანა (3.3 %).
6. ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა (3.3 %).
7. რუსთავის საწარმოო გაერთიანება „აზოტი“ (2.1 %).
8. ზესტაფონის ფეროშენადნობების ქარხანა (2 %).
9. თბილისის ქარხანა ცენტროლიტი (0.7 %).
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Tema XIV. კლიმატური რესურსების მართვის სამართლებრივი ასპექტები
საქართველოში

გაეროს ჩარჩო-კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ
კონვენციას თან ერთვის დანართები, სადაც ქვეყნები დაყოფილია საერთო, მაგრამ

დიფერენცირებული ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით,
რომლებიც მოცემულია დანართების სახით. I დანართში შედის განვითარებული
სახელმწიფოები და გარდამავალი ეკონომიკის ზოგიერთი ქვეყანა (აღმოსავლეთ ევ-
როპის, ბალტიისპირეთის, დსთ-ს ქვეყნების ნაწილი). ამ ქვეყნებისათვის
სავალდებულოა კიოტოს ოქმის დებულებათა შესრულება. II დანართში შედის მხოლოდ
განვითარებული ქვეყნები. მათი ვალდებულებაა უზრუნველყონ და მოიძიონ
დამატებითი დაფინანსება განვითარებადი ქვეყნებისათვის. ეს ხელს შეუწყობს
დანართში არშემავალი ქვეყნების მონაწილეობას კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ
ბრძოლაში. ზოგიერთი ქვეყანა დანართში საერთოდ არ შესულა. ესენია ძირითადად
განვითარებადი ქვეყნები. თუმცა გარდამავალი ეკონომიკის ზოგიერთი ქვეყანა შევიდა I
დანართში. სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დსთ-ს წევრი-ქვეყნები არცერთ
დანართში არ არის შესული. დანართში არ შესული ქვეყნები ვალდებულნი არიან
წარადგინონ ანგარიში კლიმატის ცვლილების ღონისძიებათა შესახებ. ამ ანგარიშების
წარდგენის ვადები არ არის იმდენად მკაცრი, როგორც ეს არის I დანართის
ქვეყნებისათვის, ვინაიდან ისინი დამოკიდებულნი არიან ფინანსურ მექანიზმებზე.

კონვენციში მითითებულია, რომ სათბურის აირების გამოფრქვევის უდიდესი
ნაწილი მოდის განვითარებულ ქვეყნებზე. სწორედ ამიტომ მათ ეკისრებათ დიდი
პასუხისმგებლობა არეგულირონ სათბური აირების ემისიები შეზღუდვის, შეწყვეტის
გზით, ან ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში,
სატრყეო მეურნეობასა და ნარჩნების გადამუშავებაში, რომლებიც შეამცირებდა
ემისიებს.

კიოტოს ოქმი
კიოტოს ოქმი მიიღეს 1997 წელს. ქ კიოტოში (იაპონია), კონვენციის უმაღლესი

ორგანოს მესამე სხდომაზე, სადაც `მდგრადი განვითარების წახალისების მიზნით”
მონაწილე ქვეყნებმა აიღეს ვალდებულება თავიანთი ეროვნული და სოციალურ-
ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, შეემცირებინათ ემისიები. ოქმის მიხედვით
სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას 2008-2012 წლების განმავლობაში (1990 წლის
დონესთან შედარებით) სულ ცოტა 5 %-ით შეამცირონ 6 ძირითადი აირის საერთო
გაფრქვევა. ეს ამოცანები ითვლება კიოტოს ოქმის უმთავრეს გადასაჭრელ ღონისძიებად.
გარდამავალი ქვეყნებისათვის შემცირების დონე 8 %-ს შეადგენს.

ქვეყნებს აქვთ გარკვეული თავისუფლება თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება - რა
გზით შეამცირონ გაფრქვევის დონე და როგორ შეაფასონ იგი. ამასთან დაკავშირებით
კიოტოს ოქმის ფარგლებში ჩამოყალიბდა ემისიებით ვაჭრობის საერთაშორისო
მექანიზმი განვითრებულ ქვეყნებს შორის. ეს საშუალებას აძლევთ ივაჭრონ ემისიის
შემცირების ერთეულებით. რას ნიშნავს ეს? განვითარებულ სახელმწიფოებს ქვეყნებს
შეუძლიათ საერთაშორისო ბაზარზე “შეიძონონ” გაფრქვევის შემცირების ერთეულები
და განახორციელონ საერთო პროექტები. მათ შეუძლიათ დააფინანსონ გაფრქვევის
შემცირების პროექტები განვითარებად ქვეყნებში, რის სანაცვლოდაც ისინი მიიღებენ
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ემისიის შემცირების ერთეულებს. ეს ე.წ. “სუფთა განვითარების მექანიზმი” (Clean
Development Mechanizm) ჯერ კიდევ შემუშავებას საჭიროებს. ქვეყნების მიერ ნაკისრ
ვალდებულებებში შედის აგრეთვე, ენერგოეფექტურობის ამაღლების, განახლებადი
ენერგის წყაროების გამოყენების, შთანთქმული სისტემების გაძლიერების
ღონისძიებებისა და საბაზრო ინსტრუმენტების ამოქმედება.

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში არ არსებობს სათანადო საკანონმდებლო და
მარეგულირებელი ბაზა, რაც ხელს შეუწყობდა ნაკისრი ვალდებულებების
სრულყოფილად შესრულება, ვინაიდან აქ ჯერ კიდევ არ არის შემუშავებული ის
მარეგულიერბელიმექანიზმები, რომელბიც ხელს შეუწყობდა ენერგოეფექტურობისა და
განახლებადი წყაროების ბაზრის განვითარებას. თუმცა არსებობს გარკვეული
დადებითი იმპულსებიც. ზოგიერთ ქვეყანაში შემუშავდა:

სახელმწიფო პროგრამები CO2-ის გაფრქვევის შემცირების თაობაზე;
 მიღებულია კანონმდებლობა ატმოსფეროს დაბინძურების შესახებ;
 არსებობს ჰაერის დაბინძურებით მიღებული ჯარიმების ეკოლოგიურ ფონდებში

გადარიცხვის პრაქტიკა;
 იზრდება ჰიდრო-, გეოთერმული, ქარისა და ბიომასის გამოყენების ხვედ-
 რითი წილი.

საქართველო კონვენციას შეუერთდა 1994 წელს, ხოლო 1996 წელს დამტკიცდა
კლიმატის ცვლილების ეროვნული პროგრამა და შეიქმნა კლიმატის ცვლილების
პრობლემათა სახელმწიფო კომისია. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანია შეფასდეს რა
გავლენა შეიძლება მოახდინოს კლიმატის გლობალურმა ცვლილებამ საქართველოს
ბუნებრივ პიროებებზე, უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი მოვლენებისა და
პროცესების შესწავლა და პროგნოზი. 1999 წელს საქართველო შეუერთდა კლიმატის
ცვლილების კონვენციის კიოტოს ოქმს, მომზადდა საქართველოს I ეროვნული
შეტყობინება 1999 წლის ქ. ბონში ჩატარებულ კონვენციის მხარეთა V
კონფერენციისათვის (GEF-ისა და UNEP-ის ფინანსური დახმარებით).

2003 წელს საქართველოში კლიმატის ცვლილების სამმართველოს (გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალი) მიენიჭა
კიოტოს ოქმით გათვალისწინებული „სუფთა განვითარების მექანიზმის“ ეროვნული
პასუხისმგებელი სტრუქტურის ფუნქცია. 2003 წელს დამტკიცდა “საქართველოს
ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის პროგრამა”, სადაც “სუფთა
განვითარების მექანიზმი” განიხილება როგორც მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი
ხელშემწყობი ეკონომიკურ-გარემოსდაცვითი მექანიზმი. საქართველო (1999) და
სომხეთი არიან შორ მანძილზე ჰაერის ტრანსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ
კონვენციის (1979) მხარეები და აქტიურად მონაწილეობენ მოლაპარაკებებში და
მუშაობენ სათანადო ოქმების შედგენაში.

ოზონის შრის დაცვის ვენის კონვენცია
ოზონის შრის დაცვის ვენის კონვენცია მიიღეს 1985 წელს, ხოლო 1987 წელს

მონრეალის ოქმი. რა პრობლემის მოგვარებს ემსახურება კონვენცია?



93

სტრატოსფერული ოზონის ფენა იცავს მცენარეებს, ცხოველებს, წყლის იხტიოფაუნასა
და ადამიანს ულტრაიისფერი სხივების მომაკვდინებელი ზემოქმედებისაგნ. 1980-იანი
წლების შუა პერიოდში აღმოაჩინეს “ხვრელები” ამ ფენაში ანტარქტიკის თავზე, რითაც
დადასტურდა ულტრაიისფერი რადიაციის გაზრდის წყარო. ოზონის ფენის შემცირება
კატასტროფულად უარყოფით გავლენას ახდენს ჩვენი პლანეტის ცოცხალ სამყაროზე.
კონვენციის მიზანია ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა ოზონის ფენის
დაშლით გამოწვეული შედეგებისაგან, ოზონდამშლელ ნივთიერბათაA კონტროლისა და
ხმარებიდან თანდათანობითი ამოღებით გზით.

კონვენცია ითვალისწინებს განვითარებად ქვეყნები არსებულ განსაკუთრებულ
ვითარებას და მათ აძლევს შეღავათიან 10-წლიან პერიდოს, რომლის განმავლობაშიც
სრულყოფილად უნდა გატარდეს კონტროლის ღონისძიებები. კავაკსიის რეგიონში
არსებული საკანონმდებლო ბაზა ჯერ კიდევ არ არის რულყოფილი და იგი
ფაქტობრივად საბჭოთა მიდგომებსა და პრინციპებს ეფუძნება. მაგალითად, არსებობს
სტაციონარული წყაროებიდან გაფრქვევების სტანდარტები, მაგრამ ამ კუთხით არ
არსებობს დიფერნცირებული მიდგომა ძველ და ახალ საწარმოებს შორის. ანალოგიური
შეიძლება იქვა ატმოსფერო დაბინძურების არასტაციონარულ წყაროებზე, სადაც ჯერ
კიდევ გამოიყენება ემისისების საბჭოთა სტანდარტები. ეს სტანდარტები ერთ-ერთ
“მკაცრად” ითვლება, რაც დადებითად არც შეიძლება ჩაითვალოს მისი განხორციელების
სირთულის გამო. თუმცა არსებობს ინტერესი დაინერგოს ევროპული სტანდარტები,
რასაც აფერხებს ფინანსური სირთულეები და პრაქტიკაში განხორციელების რეალური
მექანიზმები. კერძოდ, არ მუშაობს ემისიებზე არსებული საგადასახადო სისტემა.
ამასთან ძლიერ დაბალია გადასახადების ფულადი ოდენობა და არ ითვალსიწინებს იმ
მინიმლაური დანახარჯებსაც კი, რაც საჭიროა სამრეწველო დაბინძურების თავიდან
აცილების მიზნით.

მეტად არასრულყოფილია ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვებისა და
მონიტორინგის სისტემაც, რაც არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. და კიდევ
ერთი ხარვეზი, არ არსებობს რეგიონალური თანამშრომლობა ატმოსფერული ჰაერის
ტრანსასაზღვრო დაბინძურების საკითხებში. ამასთან არ არსებობს ინფორმაცია
რეგიონალური ფონური დაბინძურების შესახებ.

რეგიონული თანამშრომლობა კავკასიის რეგიონში
კავკასიის რეგიონს არ შეაქვს დიდი წვლილი კლიმატის ცვლილების, ოზონის

ფენის დაშლისა და “მჟავე წვიმების” წარმოქმნის საქმეში. მსოფლიო რესურსების
ინსტიტუტის მონაცემებით, რეგიონის წილი გლობალურ და ევროპულ ემისიაში 1950-
1999 წლების განმავლობაში შეადგენს მხოლოდ 0.38 % და 0.85 %-ს. მაგალითად,
საქართველოში ოზონდამშლელ ნივთიერებათა მოხმარების დონე არ აღემატება 0.3 კგ-ს
1 სულ მოსახლეზე. ამასთან 1990-იანი წლებში ეკონომიკის შესუსტებას თან მოჰყვა
ატმოსფეროს დაბინძურების შემცირება.

კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო-კონცენციის ფარგლებში შესწავლილი იყო
კავკასიის ქვეყნები, რის საფუძველზე გამოვლინდა გარკვეული კლიმატური
ცვლილებები რეგიონში. მაგალითად, საქართველოში აღინიშნა, რომ ტემპერატურამ
მოიმატა 0.50C-ით. თუმცა ზოგან ტემპერატურის კლებაც აღინიშნა. ექსპერეტები
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ვარაუდობენ, რომ სამხრეთ კავკასიაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა
მოიმატებს 1.0-2.20C. როგორც მეცნიერები ფიქრობენ, კავკასიის ლანდშაფტები უფრო
მეტად „მგრძნობიარეა“ ატმოსფერული ნალექების, ვიდრე თერმული რეჟიმის
ცვლილების მიმართ. ამიტომ უფრო მეტი აქცენტები ამ კუთხით კეთდება. მაგალითად,
ვაკეებზე ნალექების რაოდენობა გაზრდილია 15 %-ით, ხოლო კავკასიონის აღმოსავლეთ
ნაწილის ფერდობებზე შემცირებულია 20 %-ით.

როგორც ფიქრობენ, XXI საუკუნის I ნახევარში მოსალოდნელი გლობალური
დათბობა ვერ გამოიწვევს ისეთ დიდი ცვლილებებს ლანდშაფტებში, როგორც ეს არის
მოსალოდნელი მსოფლიოს მრავალ რეგიონში. ეს განსაკუთრებით შეეხება დასავლეთ
საქართველოს, სადაც კავკასიონისა და მცირე კავკასიონით ტერიტორიის დაცულობა და
ზღვიური გავლენა გააზომიერებს გლობალური დათბობით გამოწვეულ ცვლილებებს. ამ
მოსაზრების დასტური შეიძლება იყოს ისიც, რომ მეოთხეული გამყინვარების პერიოდში
კოლხეთი გადაურჩა კლიმატის მნიშვნელოვან ცვლილებებს და დღემდე შემორჩა
მესამეული ფლორის სითბოსმოყვარული ელემენტები (განსხვავებით ალპებისაგან).

ყველაზე დიდი ცვლილებები მოსალოდნელია აღმოსავლეთ კავკასიის არიდულ
და სემიარიდულ ლანდშაფტებში, სადაც ისედაც მიმდინარეობს გაუდაბნოების
პროცესები. სავარაუდოა, რომ მოხდება მცენარეული საფარის ბიომრავალფეროვნებისა
და პროდუქტიულობის შემცირება. ეს კი დააზარალებს რეგიონის მთავარ სასოფლო-
სამეურნეო რაიონებს. ასევე სავარაუდოა ცვლილებები მაღალი მთის მოწყვლად
სუბალპურ და ალპურ ლანდშაფტებს, სადაც გადაჭიმულია ზაფხულის საძოვრები და
რომლებიც რეგიონის მეცხოველეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დასაყრდენია.
კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკა დღეს აღმავლობა განიცდის, რაც სავარაუდოა, რომ
გამოიწვევს მათი წილის ზრდას ატმოსფერული ჰაერის გლობალური დაბინძურების
თვალსაზრისით. მაგრამ როგორ იქნება ეს გავლენა, 1980-იან წლებთან შედარებით
მაღალი თუ დაბალი, ეს დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, მათ შორის რამდენად
მომზადებული შეხვდება რეგიონი წამოჭრილ პრობლემას.

კავკასიას და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიას, თანდათანობით სულ უფრო
ფართოდ ენიჭება სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქცია, როემლიც დააკავშირებს
ევროპასა და ცენტრალურ ზიას, რუსეთსა და სამხრეტის ქვეყნებს. ეს სატრანზიტო
ფუნქცია მომვალში გაზრდის გადაზიდვების რაოდენობას, რაც გავლენას მოახდენს
გარემოზე. მდგომარეობას ართულებს ის გარემოებაც, რომ მაგისტრალების დიდი
ნაწილის გადის ქალაქებზე, რაც კიდევ უფრო ართულებს ისედაც ეკოლგოიურად მძიმე
სიტუაციას ქალაქებში.
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თემა XV. კავკასიის ბიორესურსები

კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამაპირობებელი ფაქტორები
ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნება და გასული გეოლოგიური ეპოქების

კლიმატის პერიოდულმა ცვლამ განაპირობეს კავკასიის ბიოლოგიური რესურსების
მრავალფეროვნება. კავკასიის მცენარეული საფარის მრავალფეროვნებასა და
სივრცობრივ განაწილებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფიზიკურ-გეოგრაფიულ
ფაქტორთა სხვადასხვაგვარობა და ტერიტორიის პალეოგეოგრაფიული განვითარების
ისტორია. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია რეგიონის განედური მდებარეობა და
ოროჰიდროგრაფიული ფაქტორები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ
კავკასია მდებარეობს ზომიერი და სუბტროპიკული სარტყლების მიჯნაზე. საზღვარი
მათ შორის გადის კავკასიონის მთავარ ქედზე, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან
კლიმატგამყოფს. ეს, თავის მხრივ, წარმოქმნის მნიშვნელოვან განსხვავებებს ჩრდილოეთ
და სამხრეთ კავკასიის მცენარეულ საფარს შორის.

მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მცენარეული
საფარის სივრცობრივ განაწილებაზე, ზედაპირის აბსოლუტური სიმაღლეა. სიმაღლის
ზრდის შესაბამისად მკვეთრად იცვლება მცენარეული საფარის ხასიათი, ფლორისტული
შედგენილობა. რეგიონის თავისებურება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ შედარებით
მცირე ტერიტორიებზე გვხვდება სხვადასხვა მცენარეულობა, დაწყებული ჭაობის ან
ნახევრად უდაბნოთი და დამთავრებული მაღალი მთის ალპური მდელოებითა და
სუბნივალურით.

კავკასიის მცენარეული საფარის
ტერიტორიული განაწილების თავისებურებანი

მცენარეული საფარის სივრცობრივ განაწილებაზე გადამწყვეტ როლს თამაშობს
სითბოსა და ტენის რაოდენობის შეთანაწყობა, რაც თავის მხრივ, განპირობებულია
ოროგრაფიული ფაქტორებით. სამხრეთ კავკასიის ბარში არსებით როლს თამაშობს
ტერიტორიის დატენიანების ხარისხი და შესაბამისად არსებობს მნიშვნელოვანი
განსხვავება სამხრეთ კავკასიის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს შორის. ამის
მიზეზი უპირველესად ლიხის, მესხეთისა და არსიანის ქედების ორიენტაციაა,
რომლებიც აკავებენ დასავლეთიდან მომავალ ნოტიო ჰაერის მასებს. შესაბამისად
სამხრეთ კავკასიის დასავლეთი ნაწილისათვის უფრო მეტად დამახასიათებელია
სითბოსა და ტენის მოყვარული მცენარეულობა. კერძოდ, გავრცელებულია კოლხური
ტყეები მარადმწვანე ბუჩქნარებით, ლიანებითა და გვიმრებით. სამხრეთ კავკასიის
აღმოსავლეთ ნაწილში კი, მშრალი და კონტინენტური კლიმატური პირობების
გაბატონების გამო, უფრო მეტად დამახასიათებელია სიმშრალის ამტანი მცენარეულობა:
ნახევრად უდაბნოები, სტეპები და არიდული მეჩხერი ტყეები. კოლხური
მცენარეულობა აქ ამოვარდნილია და გვხვდება მხოლოდ ფრაგმენტულად (ბორჯომის,
ლიახვის, არაგვისა და ალაზნის ხეობებში). რაც შეეხება მთებს, აქ მცენარეული საფარის
სივრცობრივ განაწილებაზე უპირატესად გადამწყვეტი როლი ენიჭება თერმულ რეჟიმს.
აბსოლუტური სიმაღლის ზრდის შესაბამისად ხდება ჰარის ტემპერატურის
თანდათანობითი დაცემა, შესაბამისად ტყის ფორმაციების შეცვლა ჯერ სუბალპური და
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ალპური მდელოებით და ბოლოს, სუბნივალურითა და ნივალურით. გამონაკლისია
მხოლოდ ამიერკავკასიის ზეგნის შედარებით კონტინენტური კლიმატური პირობების
მქონე მთათა მასივები, სადაც მთელი სიმაღლითი სპექტრი უმთავრესად
წარმოდგენილია ნახევრად უდაბნოს, სტეპისა და ალპური მდელო-სტეპის
მცენარეულობით.

მცენარეული საფარის სივრცობრივ განაწილებაზე ასევე მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს გეოლოგიური აგებულებაც. კერძოდ, კარბონატული ქანებით (განსაკუთრებით
კირქვებით) აგებული სუბსტატისათვის დამახასიათებელია კალცოფილური
მცენარეულობა. იგი ძირითადად დამახასიათებელია დასავლეთ კავკასიონის
მთისწინეთისა და სამხრეთ ფერდობებისათვის, ცალკეული ქედების თხემებისათვის.

კავკასიის მცენარეულ საფარზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ანთროპოგენური
ფაქტორიც. ადამიანის ზეგავლენით აქ ტყის მნიშვნელოვანი მასივებია
განადგურებულიშ. მაგალითად, არსებობს მოსაზრება, რომ სომხეთ-ჯავახეთის ზეგნის
სტეპები მეორეული წარმოშობისაა და რომ ერთ დროს აქ არსებული ტყეები ადამიანმა
ჯერ კიდევ ჰოლოცენის დასაწყისში მოსპო. ანალოგიური შეიძლება ითქვას სამხრეთ
კავკასიის ბარის შესახებაც, სადაც ჯერ კიდევ რამდენიმე ათასწლეულის წინ ადამიანი
ინტენსიურ ზეგავლენას ახდენდა მცენარეულ საფარზე. შუა საუკუნეებში ტყეებს
გაცილებით მეტი ფართობი ეკავათ, ვიდრე დღეს, რასაც მოწმობს ისტორიული
დოკუმენტები, არქეოლოგიური გათხრები, ტოპონიმები და სხვ. არაერთ ისტორიულ-
ლიტერატურულ ნაწარმოებშია მოხსენიებული ტყით დაფარული და ნადირ-
ფრინველით მდიდარი ესა თუ ის მიდამო, დღეს რომ სტეპებს, ბუჩქნარებს,
გამეჩხერებულ და დეგრადირებულ ტყეს, ან დასახლებულ პუნქტებს უკავიათ.
მაგალითად, ისტორიული წყაროების მიხედვით დგინდება, რომ მარტო საქართველოს
ტერიტორიაზე განადგურებულა 6ათ. კმ2 ტყე, ხოლო გამეჩხერებულა – 4ათ. კმ2.
უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად გაიზარდა ანთროპოგენური ზემოქმედება
ფლორაზე. ენერგეტიკულმა კრიზისმა, საწვავის დეფიციტმა და ხე-ტყის არალეგალურმა
ექსპორტმა გამოიწვია ტყეების ინტენსიური ჭრა. ტყეები იჩეხება ყველგან, როგორც
სოფლად, ისე ქალაქად. განადგურებას ვერ გადაურჩა ვერც სკვერები და
დენდრარიუმები. განსაკუთრებით მოისპო ტყეები დასახლებული პუნქტების
შემოგარენსა და გზების გასწვრივ. ზოგან აღინიშნა ისეთი ტყეების მოსპობაც, რომლებიც
ხელუხლებელი იყო საუკუნეების განმავლობაში, ე.წ. “ხატის ტყეები” და “წმინდა
ტყეები”.

კავკასია მდიდარია უძველესი გეოლოგიური ეპოქებიდან შემორჩენილი
რელიქტური მცენარეული სახეობებით. კავკასიის ტერიტორიაზე შემორჩენილი
მესამეული ფლორის ორი ადგილსამყოფელიდან ერთი საქართველოს ტერიტორიაზე
მდებარეობს. წარსულში კი ეს ფლორა საკმაოდ დიდ ფართობზე იყო გავრცელებული და
ერთიან არეალს ქმნიდა. დღეს კი იგი შემორჩა კოლხეთში და საქართველოს საზღვრებს
გარეთ - ჰირკანის ოლქში, თალიშში (აზერბაიჯანი). კოლხეთში ამ უძველესი
სახეობებიდან შემორჩენილია შქერი, ჩვეულებრივი წაბლი, ბიჭვინთის ფიჭვი, წყავი,
პონტოური მუხა, ბზა, ძელქვა, ურთხელი, ძმერხლი და სხვ. კოლხეთის გარდა
მესამეულის ფლორის ელემენტები გვხვდება (მხოლოდ ფრაგმენტების სახით) კავკასიის
სხვა რეგიონებშიც - კახეთსა და ქართლში.



97

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ კავკასიაში შემორჩენილია რელიქტების არა მარტო
ცალკეული სახეობები, არამედ ეკოსისტემებიც. ისინი დაცულია ბაწარის, ლაგოდეხისა
და თუშეთის ნაკრძალებში, მდინარეების კოდორისა და კინტრიშის ხეობებში. ბაწარის
ნაკრძალში შემორჩენილი უძველესი რელიქტის უთხოვრის ტყე ერთადერთი კორომია
მსოფლიოში. მრავლად გვხვდება ენდემური სახეობებიც. ესენია: პონტოური მუხა,
ქონდარა ღვია, ქართული თელა, სოსნოვსკის ნეკერჩხალი, კოლხური წყალიკრეფია,
წყლის კაკალი, მარმუჭი, აფხაზური იორდასალამი, კოლხური კუნელი და სხვ. მაღალი
ენდემიზმით ხასიათდება ალპური მდელოების კარსტული უბნები. დამახასიათებელია
არა მარტო საქართველოს ან კავკასიის, არამედ ძლიერ ლოკალური არეალების
ენდემებიც. ბოლო პერიოდში კავკასიის მცენარეულ საფარში მნიშვნელოვანი როლი
შეასრულა უცხო ქვეყნებიდან შემოსულმა (ადვენტურმა, ინტროდუცირებულმა)
სახეობებმა. ამ მცენარეთა სიუხვით გამოირჩევა შავი ზღვის სანაპირო ზოლი,
მთისწინეთი, დაბალი მთები, ხოლო მაღალ მთაში _ ალპური საძოვრების არეალები.
ყველაზე ნაკლებადაა ისინი დამახასიათებელი საშუალო მთის ტყის (წიფლის)
გავრცელების არეალში, სადაც რთული ოროგრაფიული პირობები ხელს უშლიდა ამ
მცენარეების შეღწევასა და ფართოდ გავრცელებას. შემოტანილი მცენარეების ნაწილი
უკვე გაველურებულია.

მცენარეთა ინტროდუქცია ფართოდ ვითარდება XIX საუკუნის ბოლოს, მაგრამ
შემოტანილი მცენარეები მუდამ როდი ახდენდა დადებით გავლენას ბუნებაზე. ხშირად
ღირებულ კულტურებთან ერთად შემოდიოდა `თანმხლები~ სარეველები.
მაგალითისავის შეიძლება დავასახელოთ ლაკარტია, ცხენისკუდა, ამბროზია,
ცეცხლეკალა. ზოგიერთი შემოტანილი მცენარე გაცილებით უკეთ შეეგუა ახალ გარემოს
და უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ადგილობრივ ედიფიკატორებთან შედარებით. ტყეები
კავკასიაში გვხვდება ბარშიც და მთაშიც და ვრცელდება ზ.დ. 1900-2000 მ-მდე. ყველაზე
ფართო გავრცელებისაა ფოთლოვანი სახეობები. წიწვიანები კი, ზოგიერთი
გამონაკლისის გარდა, იზრდება მხოლოდ მთაში (კავკასიონისა და მცირე კავკასიონის
დასავლეთ ნაწილში). ტყეები სხვადასხვა ფლორისტული შედგენილობისაა და
განსხვავებულ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ გარემოში გვხვდება.
ესენია:
- კოლხეთის დაბლობის ტყეები, სადაც ძირითად ტყეშემქმნელი ჯიშებია: მუხა, წაბლი,
წიფელი, რცხილა, მურყანი. აღნიშნული ტყეები მნიშვნელოვან ფართობებზე
განადგურებულია და მათი ადგილი მეორეულ ტყეებს (მურყანი, რცხილა) უკავიათ.
კოლხეთის გორაკ-ბორცვიანი ტყეები თითქმის მთლიანადაა განადგურებული და მათი
ადგილი დასახლებულ პუნქტებს, სუბტროპიკული კულტურების პლანტაციებს
უკავიათ. მხოლოდ ციცაბო ფერდობებსა და ღრმა მიუვალ ხეობებშია შემორჩენილი
ფრაგმენტების სახით ეს ტყეები:

- დაბლობის დაჭაობებული ტყეები. აქ მცენარეთა ძირითადი სახეობებია მურყანი
და ლაფანი;

- კავკასიაში ერთ-ერთი უმდიდრესია კოლხეთის გორაკ-ბორცვიანი ზოლის
მცენარეული საფარი. ბუნებრივ პირობებში იგი წარმოდგენილია კოლხური ტყით
მარადმწვანე ბუჩქნარებითა და ლიანებით. ტყის ძირითადი ედიფიკატორებია:
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ქართული მუხა, ჩვეულებრივი წაბლი, კავკასიური რცხილა, აღმოსავლური
წიფელი, ჩვეულებრივი მურყანი;

- ტუგაის ანუ ჭალის ტყეები, რომლებიც ვიწრო ზოლის სახით ვრცელდება
ძირითადი მდინარეების ხეობების გასწვრივ. აქ უმთავრესი სახეობებია: მურყანი,
ტირიფი, ძეწნა, თეთრი ვერხვი, მუხა, თელა, თუთა და სხვ. ამ ტყეების
მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს განადგურებულია და მათი ადგილი მეორეულ
ბალახეულ-ბუჩქნარ მცენარეულობას ან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს
უკავიათ;

- - გელენჯიკის, ბიჭვინთის კონცხის მიდამოებში გვხვდება მესამეულის
რელიქტური ბიჭვინთის ფიჭვის ტყეები. წინაისტორიულ ეპოქაში იგი მრავალ
ადგილას იზრდება. ამჟამად კი, საქართველოს ტერიტორიაზე მისი კორომი
მხოლოდ ბიჭვინთის კონცხზე შემორჩა, თუმცა გვხვდება მისი ცალკეული
ეგზემპლარებიც. აქ იგი ქმნის წმინდა ერთასაკოვან (საშუალო ასაკი 110-120 წელი)
კორომს. იგი „მომაკვდავი“ ცენოზია, რომლის გავრცელების არეალი თანდათან
მცირდება. ამაზე დიდი გავლენა მოახდინა ზღვის ნაპირის ძლიერმა წარეცხვამ
და ხანძრებმა. აქ აღრიცხულია 2800-მდე ფიჭვი, რომელთა საშუალო სიმაღლე 35 მ
და მეტია. ხეების დიამეტრია 60 სმ. ყველაზე დიდი ფიჭვის „პატრიარქის“
გარშემოწერილობაა 7 მ, ხოლო ასაკი _ 450-500 წელი. ბიჭვინთის ფიჭვის ეს
კორომი ნაკრძალად არის გამოცხადებული;

- - ელდარის ფიჭვის ტყის კორომი მდებარეობს საქართველო-აზერბაიჯანის
საზღვართან. მსოფლიოში არსებული ორი ადგილსამყოფელიდან ერთ-ერთი
სწორედ აქ მდებარეობს (მეორე კი - ჩრდილოეთ ერაყში). ბიჭვინთის ფიჭვი
რელიქტური მცენარეა. იგი შედარებით დაბალია. მისი მაქსიმალური სიმაღლე 15-
19 მ-ს არ აღემატება, მაშინ როცა ბიჭვინთის ფიჭვი 40 მ-საც აღწევს;

- - აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ბარის ფარგლებში გავრცელებულია არიდული
ნათელი (მეჩხერი) ტყეები, სადაც უმთავრესი სახეობებია: კევის ხე, აკაკის ხე,
ღვია. მთებში ტყეებს გაცილებით უფრო მეტი ფართობი უკავიათ. მთების ქვედა
კალთები შემოსილია შერეული ფოთლოვანი ტყეებით, სადაც ძირითადი
ტყეშემქმნელი ჯიშებია მუხა და რცხილა, ზოგან - ჯაგრცხილა, წაბლი, ცაცხვი,
მურყანი და სხვ. ამ ტყეების მნიშვნელოვანი ფართობები დღეს მოსპობილია და
მათი ადგილი დასახლებულ პუნქტებსა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს
უკავიათ. მთის ფერდობების შუა ნაწილში გაბატონებულია მონოდომინანტური
წიფლნარი ტყეები, თუმცა მას სხვა სახეობებიც ერევა. კერძოდ, რცხილა, წაბლი,
თელა, ნეკერჩხალი, დასავლეთ კავკასიონზე კი მუქწიწვიანები - ნაძვი და სოჭი.
ფოთოლმცვივანი სახეობები წიფლნარ ტყეებში მინარევების ან ქვეტყის სახით
გვხვდება. დასავლეთ საქართველოში წიფლნარ ტყეებს სიმაღლის ზრდის
შესაბამისად ცვლიან მუქწიწვიანი ტყეები, სადაც გაბატონებული სახეობებია
ნაძვი, სოჭი და წიფელი.
წიფლნარი და მუქწიწვიანი ტყეების გავრცელების არეალის ზემოთ, დაახლოებით

1800 მ-ის წემოთ გვხვდება ჯუჯა და ტანბრეცილი ტყეები, სადაც ძირითადი სახეობებია:
არყის ხე, ნეკერჩხალი, წიფელი, მაღალმთის ბოყვი, აღმოსავლური მუხა. ზოგან
(თუშეთი, მდ. ენგურის ზემო წელის აუზი) გვხვდება ფიჭვის საკმაოდ მძლავრი ტყეები.
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ველის მცენარეულობა წარმოდგენილია გვალვა და ყინვაგამძლე მრავალწლიანი
ბალახებით - ძირითად გაბატონებულია მცენარეები, რომლებიც გარდამავალია
ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის მცენარეულობას შორის. უროს გარდა
დამახასიათებელია ვაციწვერა, წივანა. ეფემერები. ისინი უმთავრესად სამხრეთ
საქართველოსა და ივრის ზეგნებზე.

მდელოები გვხვდება მაღალ მთაში, ზ.დ. 1800-3500 მ სიმაღლეებზე. თუმცა
განაკაფებზე იგი უფრო დაბლაც ჩამოდის და ქმნის მეორეულ მდელოებს. მაღალ მთაში
მდელოები დამახასიათებელია სუბალპური და ალპური ზონებისათვის. სუბალპებში
იგი მაღალბალახეულობას, ე.წ. შამბს (შამბნარს) ქმნის, სადაც ბალახები მაღალი (1-2 მ,
ზოგჯერ 3-5 მ) და ხშირია. მას „მამონტის ფლორასაც“ უწოდებენ. აქ გვხვდება: დიყი,
ლაშქარა და სხვ. სუბალპური მდელოების მნიშვნელოვანი ნაწილი სახეშეცვლილია,
სუსტად აქვთ შენარჩუნებული პირვანდელი ბუნებრივი სახე. ამიტომ სუბალპებში
იშვიათად გვხვდება მაღალბალახეულობა. ალპურ მდელოებს გაცილებით მეტი
ფართობი უკავიათ და ქმნიან დაბალბალახეულობას (20-30 სმ-მდე), თუმცა ინტენსიური
გაძოვების შედეგად არც მათ აქვთ შენარჩუნებული პირვანდელი ბუნებრივი სახე. ისინი
იყოფა ნამდვილ მდელოებად და ხალებად (ე.წ. “ნოხებად”). ნამდვილ მდელოებს ქმნიან
მარცვლოვნები და ისლიანები, ხოლო ხალებს - ნაირბალახოვნები (ე.ი. ბალახოვანი
მცენარეები მარცვლოვნების, ისლიანებისა და პარკოსნების გარდა). ალპური
ხალებისათვის დამახასიათებელია მკვეთრი ფერების ყვავილოვანი ბალახები: წითელი
გვირილა, მაჩიტა, ნაღველა, ხოლო ნამდვილი მდელოებისათვის - ვაციწვერა, წივანა და
სხვ. ალპური მდელოების გავრცელების არეალში მუდმივი დასახლებები საერთოდ არ
არის, თუმცა მაინც არის შეცვლილი ადამიანის ზემოქმედების შედეგად -
გამოყენებულია სათიბ-საძოვრებად.

კავკასიის მცენარეული საფარის ვერტიკალური გავრცელება
დასავლეთ ნაწილში:
1. ტყის - ზ.დ. 1900 მ-მდე.
2. სუბალპური - ზ.დ. 1900-2500 მ.
3. ალპური – ზ.დ. 2500-3000 (3100) მ.
4. სუბნივალური – ზ.დ. 3000-3600 მ.
5. ნივალური - ზ.დ. 3600 მ-ზე ზემოთ.
აღმოსავლეთ ნაწილში:
1. ნახევრად უდაბნოების, მშრალი ველებისა და არიდული მეჩხერი (ნათელი ტყეების) -
ზ.დ. 150-600 მ.
2. ტყის - ზ.დ. 600-1900 მ.
3. სუბალპური - ზ.დ. 1900-2500 მ.
4. ალპური – ზ.დ. 2500-3000 მ.
5. სუბნივალური – ზ.დ. 3000-3500 (3700) მ.
6. ნივალური - ზ.დ. 3500 (3700) მ-ზე ზემოთ
ამიერკავკასიის ზეგნის ფარგლებში:
1. სტეპებისა და მთის ქსეროფიტების მცენარეულობა – ზ.დ. 900 (1300) მ-დან 2100 (2200)
მ-მდე.
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2. ტყის – ზ.დ. 1300-1850 მ.
3. სუბალპური – ზ.დ. 1800 (1850) მ-დან 2400 (2500) მ-მდ.
4. ალპური – ზ.დ. 2400 (2500) – 2800 (3000) მ.
5. სუბნივალური – ზ.დ. 2800 – 3300 მ.

კავკასიის ბიომრავალფეროვნება
გეოგრაფიული მდებარეობის, ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნების,

სხვადასხვა ბოტანიკური ოლქების მიჯნაზე მდებარეობისა და გასულ გეოლოგიურ
ეპოქებში კლიმატის პერიოდული ცვლილების შედეგად სამხრეთ კავკასიის ფლორა
საკმაოდ მაღალი მრავალფეროვნებითა და თვითმყოფადობით ხასიათდება.
უკანასკნელი მონაცემებით, მთელ კავკასიაში მცენარეთა 6350 სახეობას ითვლიან. ამ
მხრივ, იგი ერთ-ერთი უმდიდრესია ზომიერი სარტყლის რეგიონებს შორის.
საქართველოში აღირიცხება უმაღლეს მცენარეთა 4100 [4200] სახეობა. აქედან 74 –
გვიმრანაირები, 17 – შიშველთესლოვანები, ხოლო 4009 – ფარულთესლოვანები.
დაახლოებით 900-მდე სახეობა (21%) ენდემურია. მათგან 600-ზე მეტი კავკასიის
ენდემია, ხოლო 300-მდე – საქართველოს ენდემი. იშვიათი და გადაშენების პირას
მისულ მცენარეთა 130 სახეობა შესულია რესპუბლიკის წითელ წიგნში. აქედან 2
პტერიოდოპჰყტეს. უმაღლეს მცენარეთა რაოდენობით საქართველო მსოფლიოში მე-60
ადგილზეა. მართალია ამ მონაცემით იგი საკმაოდ ჩამოჩება ტროპიკულ ქვეყნებს, მაგრამ
ევროპაში მე-5 ადგილზეა. ბიომრავალფეროვნებით განსაკუთრებით გამოირჩევა
კოლხეთის ზღვის სანაპირო ზოლი – ჭარბტენიანი ტერიტორიები ტორფიანი,
ჭაობებისპირა და წყლისპირა ქვიშიანი და ქვიშიან-რიყიანი უბნები.
სომხეთში ითვლიან. 3200 (3300-ზე მეტი) უმაღლეს (ვასცულარ) სახეობას, რომლებიც
130 ოჯახსა და 800 გვარს მიეკუთვნება. 106 ენდემური და დაახლოებით 200 რელიქტური
სახეობაა. ენდემური სახეობების რაოდენობით განსაკუთრებით მდიდარია არიდული
რაიონები. იშვიათი და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთაA 398 სახეობა შესულია
რესპუბლიკის წითელ წიგნში. აქედან 8 პტერიოდოპჰყტეს. ეს მაჩვენებელი
რეკორდულია რეგიონის მასშტაბით.
აზერბაიჯანში ითვლიან დაახლოებით მცენარეთა 4100-მდე სახეობას, საიდანაც 9%
ენდემურია. იშვიათი და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა 138 სახეობა შესულია
რესპუბლიკის წითელ წიგნში.

კავკასიის ტყეები
კავკასიის მთელი ეკორეგიონის დაახლოებით 20 % უკავიათ ტყეებს, რაც

შეადგენს 4437 ათას ჰექტარს. აქედან უდიდესი ფართობი მოდის საქართველოზე – 2773
ათასი ჰა (რესპუბლიკის საერთო ფართობის 39.8 %), შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი - 1214
ათასი ჰა (14 %) და ბოლოს სომხეთი – 450 ათ. ჰა (10 %). ხე-ტყის საერთო მარაგია 610
მლნ მ3. საქართველო პირველ ადგილზეა ამ მაჩვენებლითაც, რაც შეადგენს 452 მლნ მ3-ს
(სამხრეთ კავკასიის ხე-ტყის საერთო მარაგის 74 %), შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი - 113
მლნ მ3 (18.5 %) და ბოლოს სომხეთი – 45 მლნ მ3 (7.5 %). ტყეები გვხვდება ზღვის
დონიდან დაწყებული სუბალპური სარტყლის ჩათვლით, თუმცა მათი უმეტესი ნაწილი
თავმოყრილია მთებში, კერძოდ, ზ.დ. 500-2000 მ-ის სიმაღლით დიაპაზონში. ვაკის
ტყეებს გაცილებით მცირე ფართობი უკავიათ, თუმცა წარსულში ისინი საკმაოდ დიდ
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ფართობებზე იყო გადაჭიმული. დღეს ამ ტყეების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია
განადგურებულია ანთროპოგენური ფაქტორის ზემოქმედების შედეგად. ტყის
ფართობები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მთებშიც, შეცვლილია ტყის
საზღვრებიც, კერძოდ, ქვედა საზღვარი 100-200 მ-ით აწეული, ხოლო ზედა –
ამდენივეთი დაწეული. თუმცა საკმაოდ დიდი განსხვავებაა სამხრეთ კავკასიის
დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს შორის. აღმოსავლეთ კავკასიაში ტყეები 2200 მ-
მდეც კი აღწევს. უფრო მაღლა კი გვხვდება ხეების მხოლოდ ცალკელი ეგზემპლარები.

ტყეები ყველაზე უკეთ შემონახულია საშუალო მთის სარტყელში, რაც
განპირობებულია აღნიშნული სარტყლის რთული ოროგრაფიული პირობებით.
საშუალო მთის ტყეები უკეთ არის შენახული, ვიდრე ვაკის, მთისწინეთისა და მაღალი
მთის სუბალპური და ალპური მდელოები. ეს განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ
რთული ოროგრაფიული პირობების გამო სამეურნეო ზემოქმედების ქვეშ იგი ნაკლებად
ექცევა. მთისწინეთი და ქვედა მთის ტყეები უმთავრესად გაჩეხილია და მათ ნაცვლად
გავრცელებულია მეორეული მდელოები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ხოლო
მაღალი მთის მდელოები, თუმცა ნაკლებად ინტენსიურად არის დასახლებული,
ინტენსიურად არის გამოყენებული საძოვრებად.
კავკასიის ტყეებს შორის ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული წიფლნარები, რომელთა
უდიდესი ნაწილი (ფართობი 1.027 მლნ ჰა) მოდის საქართველოზე, რაც შეადგენს მათ
მიერ წარსულში დაკავებული ფართობის დაახლოებით ნახევარს. ბიომასებისა და ხე-
ტყის უდიდესი მარაგი თავმოყრილია სწორედ წიფლნარებში, სადაც ფიტომასების
საშუალო რაოდენობა 300 ტ/ჰა-ს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი მაქსიმალურია (500 ტ/ჰა)
მუქწიწვიან ტყეებში. წიფლნარებთან შედარებით, მუქწიწვიანებს ნაკლები ფართობი
უკავიათ, მაგრამ ფიტომასების მაღალპროდუქტიულობის გამო, ისინი ფიტომასების
ჯამური მარაგის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდებიან (78.7 მლნ ტ). საშუალო
და ციცაბო ფერდობებზე გავრცელების გამო, წიფლნარ და მუქწიწვიან ტყეებს უდიდესი
წყალმარეგულირებელი, ნიადაგდაცვითი და რეკრეაციული მნიშვნელობა აქვთ.

კავკასიის ცხოველური რესურსების მრავალფეროვნება
კავკასიაში გვხვდება, როგორც ნოტიო სუბტროპიკებისათვის და ნახევრად
უდაბნოებისათვის, ისე მაღალი მთისათვის დამახასიათებელი ცხოველები. აქ
მრავლადაა ენდემური სახეობები. მაგალითად, დასავლეთკავკასიური ჯიხვი,
დაღესტნური (აღმოსავლეთკავკასიური) ჯიხვი, კავკასიური და კასპიური შურთხი
(მთის ინდაური), კავკასიური როჭო, პრომეთეს მემინდვრია, პონტოური ზღარბი,
კავკასიური თხუნელა, კოლხური თხუნელა, კოლხური ხოხობი, კავკასიური
სალამანდრა, აჭარული ხვლიკი, სხვადასხვა მწერი და მოლუსკი. ზოგიერთი მათგანი
ენდემია არა მარტო საქართველოსათვის, არამედ კავკასიისათვის.

კოლხეთში შემორჩენილია ფაუნის უძველესი ელემენტები - მესამეულის
ტროპიკული რელიქტები. ესენია: შავი ვირთაგვა, ღეროიანთვალებიანი ბუზი, უფრთო
(ანუ მავნე) კუტკალია, ზოგიერთი სახეობის მორიელი, მოლუსკი. ისინი ძირითადად ან
მტაცებლები არიან ან შეუძლიათ შეითვისონ ნებისმიერი მცენარეული საკვები. ამ
თვისებების გამო მათ შეძლებს კლიმატის ცვლილებებთან შეგუება. მრავლადაა სხვა
ზოოგეოგრაფიული ოლქებიდან შემოსული ცხოველები.
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1930-იან წლებში არგენტინიდან კოლხეთში შემოიყვანეს ძვირფასბეწვიანი მღრღნელი
ნუტრია (წყლის დიდი ვირთხა). დღეს იგი კოლხეთის დაბლობის მრავალ წყალსატევშია
და დიდი სარეწაო მნიშვნელობა გააჩნია. ძვირფასბეწვიანი მღრღნელებიდან ყვარლის
რაიონში შემოყვანილია ამერიკული წაულა, თუმცა იგი მალევე მოისპეს. 50-იან წლებში
ბორჯომის რაიონში აკლიმატიზებულ იქნა ციმბირული ციყვი, რომელმაც დიდი ზიანი
მიაყენა სატყეო მეურნეობას. ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოასახლეს და ფართოდ
გავრცელდა ალტაის ციყვი. შორეული აღმოსავლეთიდან შემოიყვანეს ხალებიანი
ირემი, უსურიის ტაიგიდან კი _ ენოტისებრი ძაღლი. ამჟამად ეს უკანასკნელი
ბინადრობს თელავის, ახმეტისა და თიანეთის რაიონებში. აკლიმატიზაციის შემდეგ იგი
მავნებლად იქცა.

დასავლეთ საქართველოში შემოიყვანეს ჭიამაიას ორი სახეობა (აფელინუსი,
კრიპტოლემუსი) და როდოლია, რომლებიც ციტრუსოვანი კულტურის მავნებლებს
ანადგურებენ. 1930-იან წლებში მალარიის გამავრცელებელი კოღოს გასანადგურებლად
იტალიიდან კოლხეთში შემოიყვანეს თევზი გამბუზია, რომელიც ფართოდ გავრცელდა
რესპუბლიკის თითქმის ყველა წყალსატევში. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ
წყალსატევში მოაშენეს ცისარტყელა კალმახი, სქელშუბლა, თეთრი ამური, ბაზალეთისა
და ჯანდარის ტბებში - სარკისებრი კობრი, ხოლო ტაბაწყურის ტბაში - სიგი.

თემა 16. ბიორესურსების სარგებლობით გამოწვეული ეკოლოგიური ცვლილებები
ზოგადი მიმოხილვა

ბუნების კომპონენტებს შორის ადამიანის ზეგავლენა კავკასიაში ერთ-ერთი
ყველაზე მკაფიოდ დაეტყო მცენარეულ საფარს. მცენარეული საფარის ცვლილება
განსაკუთრებით დაეტყო სანაპირო ზოლს, ვაკე-დაბლობებსა და მთისწინეთს.
მრავალგან გაიჩეხა ტყეები და მისი ადგილი დაიკავეს მეორეულმა ტყეებმა, ბუჩქნარებმა
(ზოგან ჯაგეკლიანებმა), მდელოებმა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებმა. დიდად
შეიცვალა ტყეების ფლორისტული შედგენილობა და პროდუქტიულობა, რამაც
გამოიწვია ტყეების ფუნქციების (წყალმარეგულირებელი, ნიადაგდაცვითი,
რეკრეაციული) შესუსტება ან ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ გაქრობა. მტაცებლური
ექსპლუატაციის შედეგად განადგურდა მუხის, ბზის, წაბლის, ფიჭვის ტყეები.
ხემცენარეების ზოგიერთი სახეობა შემორჩა მხოლოდ ძნელად მისადგომ ადგილებში,
მთის ფერდობებზე, დაცულ ტერიტორიებზე. განაკაფების მცენარეული საფარის
ფლორისტული შედგენილობა განსხვავებულია. განაკაფებზე სახლდებიან ამ
ტერიტორიებისათვის ნაკლებად დამახასიათებელი სახეობები და ამასთან ნაკლებად
ღირებული სახეობები. მცენარეული საფარის განადგურებამ კი არაერთგან გამოიწვია
ნიადაგური საფარის მოსპობა და გეოდინამიკური პროცესების განვითარება.

ბუნების კომპონენტებს შორის ადამიანის ზეგავლენა ყველაზე მკაფიოდ, ცხადია,
მცენარეულ საფარს დაეტყო. კერძოდ, დიდად დაქვეითდა ტყეების ხარისხობრივი
შედგენილობა და პროდუქტიულობა. ეს კი იწვევს ტყის ფუნქციების
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(წყალმარეგულირებელ, ნიადაგდაცვით, რეკრეაციულ) შესუსტებას ან საერთოდ
დაკარგვას. უარესდება სანიტარულ-ჰიგიენური პირობებიც. ადამიანის უარყოფითი
ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე მხოლოდ მისი ფორმაციების, ან ფლორისტული
შედგენილობის ცვლილებაში არ გამოიხატება. ზოგან ზედაპირის ინტენსიური
ჩამორეცხვის შედეგად საერთოდ განადგურებულია ნიადაგმცენარეული საფარი და მათ
ნაცვლად მიწის გაშიშვლებული ზედაპირებია წარმოდგენილი. ასეთ უბნებს
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მრავლად ვხვდებით. ისინი მდებარეობენ მიტოვებული
მშენებლობების, ღია კარიერების მიდამოებში.
ტყეების განადგურება კავკასიაში უმთავრესად ანთროპოგენურ ფაქტორს უკავშირდება.
კერძოდ, კოლხეთის დაბლობის, ჯავახეთის პლატოს, შიდა ქართლის ვაკის, თბილისის
მიდამოების უტყეობის მიზეზად (ბუნებრივ ფაქტორებთან ერთად) ხანგრძლივი
ანთროპოგენური ზემოქმედებაა მიჩნეული. მაგალითად, სომხეთ-ჯავახეთის ზეგნის
ერთ დროს აქ არსებული ტყეები ადამიანმა ჯერ კიდევ ჰოლოცენის დასაწყისში მოსპო.
თბილისის მიდამოებში ტყეების განადგურების ერთ-ერთ მიზეზად ნ. კეცხოველი თხას
ასახელებს, რომელიც ამ მხარის მოსახლეობას დიდი რაოდენობით ჰყოლია. ნათელი
ტყეები, რომლებიც წარსულში საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული აღმოსავლეთ
საქართველოს ბარის ზოლში და რომელიც თბილისის კარიბჭემდეც კი აღწევდა,
უსისტემო ძოვების შედეგად დღეს თითქმის განადგურებულია. ბუნებრივი სახით იგი
მხოლოდ ვაშლოვნის ნაკრძალში თუ შემორჩა.

მცენარეული საფარის ანთროპოგენური ცვლილებები 1990-იან წლებამდე
1990-იან წლბემადე ხე-ტყის ნედლეულზე კავაკსიის მოსახლეობისა და წარმოების

გაზრდილი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება პრაქტიკულად ხდებოდა რუსეთიდან
(უმთავრესად ციმბირიდან) შემოტანილი ნედლეულით. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი
მთავარი მიზეზი იმ გარემოებისა, რომ საქართველოს ტყეებმა მეტ-ნაკლებად
შეინარჩუნეს პირვანდელი ბუნებრივი სახე. თუმცა ყოველივე ეს იმას როდი ნიშნავს,
რომ მდგომარეობა აბსოლუტურად იდეალური იყო. ადგილი ჰქონდა ტყეების ჭრას
დესტრუქციული მეთოდებით. კერძოდ, გზების გასაყვანად დინამიტით სარგებლობა,
მოჭრილი ხეტყის ფერდობებზე გათრევა (რაც იწვევდა ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი
ფენის ჩამორეცხვასა და ეროზიის განვითარებას), მოჭრილი ხე-ტყის ადგილზე
დატოვება, ჭრისას ადგილობრივი ეკოლოგიური პირობების გაუთვალისწინებლობა და
სხვ. ამასთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დამახასიათებელი იყო ხე-ტყის
უკანონო ჭრა. არალეგალური ჭრის მოცულობის რეალური მაჩვენებლების შესახებ კი
ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. და კიდევ ერთი გარემოება - ფაქტობრივად
არაქმედითუნარიანად სრულდებოდა საქართველოს ტყის კოდექსისა და “საქართველოს
ტერიტორიაზე ტყითსარგებლობის მოწესრიგების შესახებ” კანონის ცალკეული
პუნქტები.

მცენარეული საფარის ანთროპოგენური ცვლილებები თანამედროვე პერიოდში
ანთროპოგენური ზემოქმედების მასშტაბი და ხასიათი, გარკვეულწილად

იცვლება 1990-იანი წლებიდან. ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური
პროცესების ფონზე შემცირდა ხე-ტყის ჭრა სახელმწიფო სექტორში. აქედან
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გამომდინარე, ლოგიკურად მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესებულიყო. მდგომარეობას
ართულებდა ის გარეომოება, რომ გაიზარდა ხე-ტყის არალეგალური ჭრა. ტყის
მოხმარება რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება: ენერგეტიკა, მშენებლობა,
ავეჯის მრეწველობა.

ხე-ტყის არალეგალური ჭრა სხვადასხვა ფაქტორთან იყო დაკავშირებული:
ეკონომიკური კრიზისისა და მძიმე სოციალურ-ყოფითი პირობების გამო გამო გაიზარდა
მოსახლეობის უარყოფითი ზეგავლენა ტყეებზე. კერძოდ, ენერგეტიკულმა კრიზისმა და
საწვავის დეფიციტმა გამოიწვია ტყის განადგურება შეშის გათბობის მიზნით
გამოყენების გამო, განსაკუთრებით კრიზისული სიტუაცია შეიმჩნეოდა 1990-იანი
წლების I ნახევარში.

ტყეები ნადგურდებოდა სოფლებში და ქალაქებში, თვით ქალაქის სკვერებში,
პარკებში, დენდრარიუმებში. განსაკუთრებული “დარტყმა” მიიღეს დასახლებული
პუნქტების ირგვლივ და სამიმოსვლო გზების გასწვრივ არსებულმა ტყის მასივებმა.
ყველაზე მეტად ნადგურდებოდა მოსახლეობისათვის შედარებით იოლად მისაწვდომი
ადგილები. ამ მხრივ, განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ყოფილი კოლმეურნეობების
მფლობელობაში არსებული ტყეები, რომლებიც პრივატიზაციიც პროცესის შემდეგ
ფაქტობრივად “მესაკუთრის” გარეშე დარჩა. თუმცა 1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან
საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში გადავიდა.

მეზობელ სახელმწიფოებში (კერძოდ, თურქეთში, სომხეთი, აზერბაიჯანი) ხე-
ტყის მაღალი ფასის, შესუსტებული კონტროლის, აგრეთვე კორუფციის მაღალი დონის
გამო დაიწყო საზღვრისპირა რეგიონებში (აჭარაში, ადიგენის რაიონში) და აგრეთვე
ქვეყნის სიღრმეშიც (ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, საჩხერის, ჭიათურის, ბორჯომის,
ახმეტის და სხვა რაიონებში) ტყეების არალეგალურ ჭრა და გატანა ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ. ეს კი უმთავრესად ძვირფასმერქნიან ჯიშებს შეეხო. ამ რეგიონებში განადგურდა
ტყის მნიშვნელოვანი მასივები.

თემა 17. ბიორესურსების გამოყენების სამართლებრივი ასპექტები
ზოგადი მიმოხილვა

1990-იანი წლების შემდეგ კავკასიაში მიღებულია არაერთი გარემოსდაცვითი
ნორმატიული დოკუმენტი, მათ შორის ბიორესურსების მართვისა და დაცვის. მრავალი
პროექტისათვის სავალდებულო გახდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ინერეგბა
ბიორესურსების გამოყენების საერთაოშორისო სტანდარტების შესაბამისი პრაქტიკა,
მაგალითად, IUCN-ის კლასიფიკატორები. ყველა ამ დოკუმენტში ბიომრავალფეროვნება
ითვლება ბუნებრივი რესურსების მართვის ერთ-ერთი პრიორიტეტად. კავკასიის ყველა
ქვეყანაში შეიქმნა ველური ბუნების სარგებლობის ლიცენზიების სისტემა და დაწესდა
გადასახადები. თუმცა მთელი კავკასიის ერთიან ჭრილით შეფასება არასაკმარისია,
ვინაიდან განსხვავებული სიტუაციაა. მაგალითად, ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც
რუსეთის კანონმდებლობა მოქმედებს, ბიომრავალფეროვნებით დაკავებულია
ადგილობირივ და მუნიციპალური, ფედერალური და რესპუბლიკური ორგანოები.

ბიომრავალფეროვნების მართვაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს ადგილობრივი
თანასაზოგადოებები, განსაკუთრებით მაღალმთიანეთში, სადაც მეტად სუსტია
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სახელმწიფო ინსტიტუტები. ჩეჩნეთში ფაქტობრივად არ არის რესპუბლიკური
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. აქ ჯერ კიდევ შემორჩენილია ბუნებრის დაცვის
ტრადიციული პრაქტიკა. განსხვავებულია ასევე სომხეთსა და საქართველოში
აღკვეთილებში მართვის სისტემა. სომხეთში მის მენეჯმენტს ძირითადად ახდენს
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სხვა დაცულ ტერიტორიებს კი გარემოს დაცვის
სამინისტრო. საქართველოში კი ბიომრავალფეროვნების დაცვის საქმიანობით
დაკავებულია გარემოს დაცვის სამინისტრო, ტყის დეპარტამენტი, სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო, სამონადირეო მეურნეობები.

საერთაშორისო კონვენციები
რეგიონში შეიქმნა ამ სფეროში მოღვაწე მრავალი ორგანიზაცია, გარემოსდაცვითი

საინფორმაციო ქსელები (CENN Caucasus, REC Caucasus, აზოვ-შავი ზღვის ქსელი) დაიდო
ორმხრივი ხელშეკრულებები. მიუხედავად ამისა, ძლიერ სუსტია ინფორმაციის გაცვლა
და ერთობლივი ტრანსასაზღვრო პროექტები (მაგალითად, ტრანსასაზღვრო დაცული
ტერიტორიები).

კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ ავალდებულებს მხარეებს:
ეროვნული სტრატეგია, გეგმები და პროგრამები და მოახდინოს მათი ინტეგრირება
შესაბამის სექტორულ და სექტორთაშორის განვითარების გეგმებში, პროგრამებსა და
პოლიტიკაში.

რამსარის კონვენციის უმთავრესი მიზანია წყლის ფრინველების საბინადირო
ადგილების შენარჩუნება. თუმცა უკანასკნელი წლების მანძილზე მისი მოქმედების
სფერო მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და ამჟამად მოიცავს ჭარბტენიანი ტერიტორიების
დაცვისა და მდგრადი გამოყენების ყველა ასპექტს. ერთადერთი საერთაშორისო
შეთანხმებაა, რომლის მიზანიცაა გარკვეული სახის ეკოსისტემების (ჭარბტენიანი
ტერიტორიების) დაცვა, შენარჩუნება და მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა
(ჩანართი 8).
ჩანართი 8.
რამსარის სიაში შესატანად ტერიტორიების შერჩევა ხდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:
კონვენციის შესაბამისად, რეგიონში განისაზღვრა საერთაშორისო მნიშვნელობის
ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომლებიც ე.წ. რამსარის კონვენციის ნუსხაშია შეტანილი.
საქართვეოში ესენია:

კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), რომელსაც ხელი ხელი მოეწერა 1973 წელს ქ.
ვაშინგტონში (აშშ) და ძალაში შევიდა 1975 წელს. კონვენცია მიზნად ისახავს ველური
ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის რეგულირებას იმგვარად,
რომ საფრთხე არ შეექმნას მათ არსებობას.
დასახული მიზნის მიღწევა საჭიროებს სახელმწიფოების მიერ კონვენციის I, II და III
დანართებში შესული ფლორისა და ფაუნის სახეობათა ნიმუშებით საერთაშორისო
ვაჭრობის კონტროლი და რეგულირება. აქ იგულისხმება არა მარტო ცოცხალ მცენარეთა
და ცხოველთა, არამედ მათი ნაწილებითა და დერივატებით ვაჭრობაც.
კონვენციის დანართები:
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დანართებში შეტანილია ცხოველთა დაახლოებით 5 000 და მცენარეთა 28 000
სახეობა. ამ ჩამონათვალში შესულია ყველა სახეობის მაიმუნი, თუთიყუში,
ვეშაპისნაირები, კაქტუსები, ჯადვარები.
ბონის კონვენცია, კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების დაცვის
შესახებ მიიღეს 1979 წელს, ქ. ბონში (გერმანია).
მრავალი ცხოველი მიგრირებს ერთი ლანდშაფტური ზონიდან მეორეში, ერთი
ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში. ტრანსასაზღვრო მიგრირებად სახეობებს მრავალი საფრთხე
ემუქრებათ: ჯერ ერთი, ნადირობა მიგრაციის მარშრუტებზე და მეორეც, ამ
მარშრუტების გასწვრივ საბინადრო ადგილების დეგრადაცია. ეს კი საკმაოდ ამცირებს
მათ რაოდენობას. ამიტომ აუცილებელი გახდა სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა
ამ ცხოველების დაცვისა და რეწვის რეგულირების თვალსაზრისით.
ჩIთEშ-ის კონვენციისაგან განსხვავებით, იგი ითვალისწინებს გადაშენების ოპირას
მყოფი სახეობების ქვეყნის შიგნით მოპოვების აკრძალვას. თუმცა არ გამორიცხავს
მიგრირებადი სახეობების მდგრადი გამოყენების შესაძლებლობასაც.

კონვენციის დანართები:
I დანართი მოიცავს იმ სახეობებს, რომლებსაც ემუქრებათ გადაშენების საფრთხე.
ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ამ დანართში შეტანილი სახეობების დაცვა,
შენარჩუნება, მათი ჰაბიტატების აღდგენა, მიგრაციის გზებზე ბარიერების შემცირება და
სხვ. ქვეყნები, სადაც ეს ცხოველები მუდმივად ან დროებით ბინადრობენ, ვალდებული
არიან, აკრძალონ მათი მოპოვება. დაჭერა დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის
შემთხვევებში, მაგალითად, სამეცნიერო მიზნით, აღწარმოებისათვის ან საგანგებო
ვითარების გამო.

ამასთან შესაძლებელია სახეობა ამოღებულ იქნეს I დანართის ნუსხიდა, თუკი
მხარეთა კონფერენცია (სათანადო სამეცნიერო მონაცემების საფუძველზე) გადაწყვეტს,
რომ სახეობას აღარ ემუქრება გადაშენების საფრთხე.
II დანართი მოიცავს იმ მიგრირებად სახეობებს, რომელთა შენარჩუნების აუცილებელი
პირობაა საერთაშორისო თანამშრომლობა. კერძოდ, კონვენციის ფარგლებში ხდება
გლობალური და რეგიონული შეთანხმებებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმების
გაფორმება იმ სახელმწიფოთას შორის, რომელთა ტერიტორიაზეც გვხვდება
მიგრირებადი სახეობა. ამის საფუძველეზე 1990 წლიდან დღემდე დაიდო სვხდასხვა
შეთანხმება ღამურების, გადამფრენი ფრინველების, დელფინების, ზღვის კუების,
სელაპებისა და ირმების დაცვის მიზნით. ამ ხელშეკრულებათა ხელმომწერი ქვეყნები
ვალდებულნი არიან ამა თუ იმ მიგრირებადი სახეობის დაცვაზე, კოორდინირებულ
საკონსერვაციო და მართვის გეგმებზე, ჰაბიტატების დაცვაზე და სამიგრაციო გზებზე
მათი ქსელის შენარჩუნებაზე, სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერასა და ინფორმაციის
გაცვლაზე.
საქართველოს ბიორესურსების გამოყენება და დაცვა რეგულირდება საქართველოს ტყის
კოდექსით (1999), კანონებით _ გარემოს დაცვის კანონით (1996), დაცული
ტერიტორიების სისტენმის შესახებ (1996). ცხოველთა სამყაროს შესახებ (1996) და სხვ.
ტყის კოდექსის მიხდვით, საქართველოს ტყის ფონდი არის არის სახელმწიფო
საკუთრება, თუმცა ამავე დროს შეიძლება მისი მესაკუთრე იყოს იურიდიული ან
ფიზიკური პირი (მუხლი 9). მათ შორის მესაკუთრე შეიძლება იყოს უცხოელიც. ამით
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ტყეზე კუთვნილება განსხვავებულია მიწის კუთვნილებისაგან. სასოფლო-სამეურნეო
მიწის კუთვნილების უფლება აქვს უცხოელსაც. კერძო საკუთრებაში გადაცემის გარდა,
არსებობს აგრეთვე ტყის ფონდისა და ტყის რესურსებით სარგებლობის უფლება.

სახელმწიფო ტყის ფონდი იყოფა: სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცულ
ტერიტორიებად (ნაკრძალი, აღკვეთილი, ეროვნული პარკი და სხვ.). მის მართვას
ახორციელებს დაცული ტერიტორიების, ნაკრძალებისა და სამონადირეო მეურნეობის
სახელმწიფო დეპარტამენტი.
სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდად (ყოფილი საკოლმეურნეო მიწები). მართვას
ახორციელებს სატყეო მეურნების სახელმწიფო დეპარტამენტი, აგრეთვე ადგილობრივი
თვითმმართველობები.

ტყის კოდექსით გათვალისწინებულია ტყითსარგებლობის სახეები:
გამაჯანსაღებელი მიზნით სარგებლობა. ტყითსარგებლობა ეფუძნება ნებართვების
სისტემას. ესენია: ლიცენზიები, ხელშეკრულებები და ბილეთები. მათი მეშვეობით
განისაზღვრება ტყის რესურსების სახე და რაოდენობა, მოპოვების დასაშვები ფორმები,
გადასახადები და ა.შ.

საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს სპეციალურ ჯარიმებს და
სისხლის სამართლის სხვა ღონისძიებებს იმ პირებისათვის, ვინც დააზიანებს ბუნების
ობიექტებს. ამისათვის არსებობს სპეციალური - ეკოლოგიური პოლიცია, რომელიც
მოსახლეობასთან ერთად და მისი ხელშეწყობით ახორციელებს ბუნების დაცვის
ღონისძიებებს. ტყის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შორის უპირველესია
ხელყოფა ტყეზე საკუთრების უფლების (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსი, მუხლი 49). ასევე დანაშაულია ტყის ფონდის მიწების უკანონოდ გამოყენება
(მუხლი 62).

დღეს საქართველოში საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული ხეებისა და
ბუჩქნარების უკანონო ჭრა და დაზიანება, რაც დასჯადია (მუხლი 64), უკანონოდ
გაჩეხილი გადაეცემა შესამამის სატყეო-სამეურნეო საწრმოებს. თუ ამის შესაძლებლობა
არ არის, მაშინ უნდა მოხდეს ფულადი ანაზღაურების სახით. არც ისე იშვიათია ტყეების
დაზიანება ჩამდინარე წყლებით, ქიმიური ნივთიერებებით, სამრეწველო და
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, რასაც შეიძლება მოჰყვეს ხეების გახმობა და
დაავადებების წარმოქმნა. ესეც დასჯადია (მუხლი 71).
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თემა XVIII. კავკასიის მიწის რესურსები

კავკასიის ნიადაგების მრავალფეროვნება
კავკასიის ნიადაგური საფარი საკმაოდ მრავალფეროვანია. აქ ორ ათეულამდე

ტიპის ნიადაგია ცნობილი. რთული ოროგრაფიული პირობები, გეოლოგიური
აგებულება, მრავალფეროვანი კლიმატური თავისებურებანი და მცენარეული საფარი
განაპირობებს ნაირგვაროვან ნიადაგურ საფარს. ნიადაგის ტიპების განსხვავებული
კრებადობა გამოხატულია როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში, ისე
ვერტიკალური ზონალურობის შესაბამისად. დასავლეთ ამიერკავკასიაში გვხვდება
ნიადაგები, დაწყებული ჭაობის, ხოლო აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში - ნახევრად
უდაბნოს ნიადაგებით და დამთავრებული მთის ტყისა და მდელოს ნიადაგებით
ჩრდილოეთ იმერკავასიაში კი - შავმიწები, ყავისფერი და სხვა ტიპის ნიაადგები.
ნიადაგის ნაირგვარობა განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოხატულია ბარში. გაცილებით
მცირეა ეს განსხვავება მთაში, განსაკუთრებით კი - მაღალმთიანეთში. ამ მხრივ,
ერთგვარი გამონაკლისია სამხრეთ კავაკსიის ზეგნის ნიადაგური საფარი.

თერმული პირობებისა და დანესტიანების მიხედვით კავკასიაში განსხვავებული
ნიადაგებია წარმოდგენილი შემდეგი ოროგრაფიული ერთეულების მიხედვით:
1. კოლხეთის ბარი.
2. ყუბანის დაბლობი.
3. სტავროპოლის ზეგანი.
4. თერგ-კუმის დაბლობი.
5. მტკვარ-არაქსის დაბლობი და მიმდებარე ბარი.
6. ამიერკავკასიის ზეგანი.
7. კავკასიონისა და მცირე კავკასიონის მთიანეთები.

აბსოლუტური სიმაღლის ზრდის შესაბამისად შედარებით ცივი და ცივი
კლიმატის პირობებში-_ მთის ტყისა (ტყის ყავისფერი, ტყის ყომრალი) და მთის მდელოს
ნიადაგები, მთის ფერდობებზე ზოგან ძლიერ ჩამორეცხილი და მცირე სიმძლავრის
ნიადაგური პროფილით. მაღალმთიან სუბნივალურ და ნივალურ ზონაში, სადაც მკაცრი
კლიმატური პირობებია, ფიზიკური გამოფიტვის პროცესების ინტენსივობა და
მცენარეული საფარის არარსებობა განაპირობებს ნიადაგწარმომქნის პროცესის ძლიერ
შეზღუდულობას ან საერთოდ არ მიმდინარეობას. დასავლეთ საქართველოს
კარბონატულ სუბსტრატზე - ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები. მთის შავმიწების
გავრცელება სამხრეთ კავკასიის მთიანეთში. შედარებით დიდი მდინარეების ქვემო
წელის ხეობებათა გასწვრივ (ჭალებსა და მიმდებარე ტერასებზე) ჭარბი დატენიანების
პირობებში - ძლიერ განსხვავებული თვისებების (სტრუქტურის, მექანიკური შედგენი-
ლობის, ქვიანობის და ა.შ.) მქონე ალუვიური ნიადაგები.

კავკასიის მიწის ფონდი
კავკასიაში სოფლის მეურნეობა მიწათსრაგებლობის მთავარი სექტორია და

უკავია საერთო ფართობის 24 %. ს/ს სავარგულების უმეტესი ნაწილია ვაკეებზეა წარ-
მოდგენილი, სადაც იწარმოება სოფლის პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. ყველაზე
დიდი ფართობი მათ უკავიათ ყუბან-აზოვის დაბლობზე, სტავროპოლის პლატოზე,
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ალაზან-აგრიჩაის ველზე და ლენქორანიის დაბლობზე. აქ კულტივირებულია მიწების
დაახლოებით 80 %. კავკასიის სხვა ნაწილებშიც არის ს/ს სავარგულების მნიშვნელოვანი
ფართობები: მტკვრისა და არაქსის ველები, კასპიისპირა ზონა, არარატის ველი,
კოლხეთის დაბლობი, კავკასიონისა და მცირე კავკასიონის მთისწინეთი.

კავკასიაში ტრადიციულია მარცვლოვანი და საკვები კულტურები, ხეხილი,
თამბაქო, ჩაი. მრავალწლიან ნარგავებს დიდი ფართობი უკავიათ სამხრეთ კავკასიაში,
ზაფხულის საძოვრებს - კავკასიონისა და მცირე კავკასიონის მაღალმთიანეთში,
ზამთრის საძოვრებს - აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ვაკეებზე, ჩრდილოეთ კავკასიაში კი
მდ. თერგის ქვემო წელის აუზში.

საქართველო მთაგორიანი რელიეფია გამო, იგი მცირემიწიან ქვეყნადაა
მიჩნეული. 1 სულ მოსახლეზე დამუშავებისათვის ვარგისი მიწების ფართობი 0.21
ჰექტარია. ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, რაც ზღუდავს კიდეც სოფლის
მეურნეობის პროდუქტებით მოსახლეობის მოთხოვნილებათა უზრუნველყოფას. მიწის
რესურსების დაბალი მაჩვენებლების ერთგვარ კომპენსაციას ქმნის ნიადაგ-კლიმატური
პირობების ხელსაყრელობა და ნიადაგების მაღალი ნაყოფიერება. მაგრამ ეს ვერ
ანეიტრალებს მიწის რესურსების დეფიციტს.

კავკასიის ნიადაგური საფარი
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სასოფლო-სამეურნეო 1985 წელს საქართველოს მიწის ფონდი შეადგენდა 6.949
მლნ ჰექტარს. გარდა ამისა, გამოიყენებოდა 323 ათასი ჰა საძოვარი კასპიისპირა
დაბლობზე (ყიზლარის საძოვრები ნოღაის ველზე), ხოლო სხვა რესპუბლიკების მიერ
მოიხმარებოდა (სომხეთის საზღვართან) 400 ჰა. ამრიგად, რესპუბლიკის მიწათსარგებ-
ლობაში იმყოფებოდა 7.272 მლნ ჰა. დაახლოებით უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში
სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი ძლიერ უმნიშვნელოდ შემცირდა, თუმცა
შემცირებას განიცდის სახნავი მიწები (ეროზიის, დამლაშების, მეორადი დაჭაობების
მიზეზით). 1950-80 წლებში, ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, სასოფლო-სამეურნეო
მიწების ფართობი შემცირდა 0.3-დან 0.14 ჰექტრამდე. იგივე ითქმის დამუშავებულ
მიწებზეც. ანალოგიურ პერიოდში იგი 2-ჯერ შემცირდა.

მიწათსარგებლობაში განსაკუთრებით დიდი ადგილი უკავია სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებს. მათი უმეტესი ნაწილი განლაგებულია ბარის ზონაში. დიდი
ფართობები უკავიათ სავარგულებს ალაზნის ვაკეზე, კოლხეთის დაბლობზე, ჯავახეთის
ზეგანზე. მთებში განსაკუთრებული სიმწვავით დგას საკითხი მიწის სარგებლობაზე.
ტრადიციულად საქართველოში წამყვანი იყო: ხეხილის, ვაზის, ჩაის, თამბაქოს
წარმოება. მრავალწლიან კულტურებს უკავიათ დიდი ფართობები კოლხეთის
პერიფერიულ ზოლში, შიდა ქართლის და ალაზნის ვაკეებზე.

გამოყენების თვალსაზრისით საქართველოს ტერიტორია შეიძლება დაიყოს სამ
ნაწილად (2008):

1. სამიწათმოქმედო ტერიტორია – 15.8 %.
2. ბუნებრივ-სამეურნეო ფართობი (ტყე, ბუჩქნარი, სათიბ-საძოვრები) – 70.6 %.
3. სოფლის მეურნეობაში გამოუყენებელი მიწა – 13.6 %.

თემა XIX. კავკასიის მიწის რესურსების სარგებლობით გამოწვეული ეკოლოგიური
ცვლილებები გარემოში

ნიადაგის დეგრადაცია და ეროზია კავკასიაში
კავკასიაში მიწების დეგრადაცია და ეროზია ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე

ეკოლოგიური პრობლემაა, რაც აისახა კიდეც ეროვნულ გარემოსდაცვით პროგრამებში.
დღეს ფაქტობრივად შეუძლებელია პრეევნციული ზომების მიღება. მიწების
დეგრადაციაზე მოქმედებს როგროც ბუნებრივი, ისე ანთროპოგენური ფაქტორები. ამ
უკანაკსნელთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაადეკვატური სასოფლო-
სამეურნეო პრაქტიკა (ინტენსიური სოფლის მეურნეობა, აგროქიმიკატების ჭარბი
გამოყენება, ციცაბო ფერდობების ხვნა, ინტენსიური ირიგაცია, ჭარბი ძოვება და ა.შ.),
ასევე არამდგრადი ტყეთსარგებლობა, ურბანიზაცია და სხვ.

ეროზია ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ბუნებრივი პროცესია,
რომელიც ძალზე უარყოფითად მოქმედებს კავკასიის მიწის რესურსების
დეგრადაციაზე. იგი საკამოდ მწვავე დგას სომხეთისა და საქართველოსათვის. ეროზია
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მნიშვნელოვანი პრობლემაა მაღალი მთის მდელოებისათვისაც, სადაც ინტენსიურადაა
გამოხატული ზედაპირული გადარიცხვა. 1990-იანი წლებიდან მიწათსარგებლობა
შეიცვალა. შემცირდა სახნავი მიწების ფართობები. ნატურალური მეურნეობის
ხვედრითი წილის ზრდამ გამოიწვია თივის დამზადების გაზრდა და დატვირთვა
საძოვრებზე. ამას დიდი ზიანი მიაყენა ბუნებრივ საკვებ სავარგულებს, განსაკუთრებით
კი დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს.

ეროზირებული მიწების რაოდენობა განსაკუთრებით გაიზარდა 1980-იანი
წლების შემდეგ. მაგალითად, სომხეთში ეროზირებული მიწების ხვედრითი წილის
ზრდა უკანასკნელი 20-30 წლის მანძილზე გაიზარდა 1.9 %-ით. დღეისათვის საერთო
ფართობის 45 % ეროზირებულია, აქედან 60 % მოდის ს/ს სავარგულებზე. მიწის
ყოველწლიური დანაკარგი 8 მლნ ტონაა. აზერბიაჯანში ეროზიას განიცდის 1 მლნ ჰა
ტერიტორია, რაც ს/ს სავარგულების 33 %-ია. საქართველოშიც ეროზირებული მიწების
ფართობი დაახლოებით 1 მლნ ჰექტარია, აქედან 380 ათ. ჰა სახნავია, 547 ათ. ჰა –
საძოვრები და სათიბები. ეროზია მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩრდილოეთ კავკასიაშიც.
მაგალითად, ყაბარდო-ბალყარეთში ს/ს სავარგულების 56 % განციდის ეროზიას,
რომელთა ფართობი უკანასკნელ წლებში კიდევ გაიზარდა.

საქართველოში ნიადაგის დიდი ნაწილი ეროზიის შედეგად ირეცხება და
იკარგება. ეროზია განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება ციცაბო ფერდობებზე.
ამიტომაც ჩვენში აკრძალულია მიწათმოქმედება იმ ფერდობებზე, რომლის დახრილობა
აღემატება 150-ს. ძლიერ დახრილ ფერდობებზე რეკომენდირებულია ხელოვნური
დატერასება. ასეთებია მრავლადაა სამხრეთ საქართველოში. ეროზიას ამცირებს აგრეთვე
ქარსაწინააღმდეგო ზოლები. დაზიანებული ნიადაგის აღდგენას რეკულტივაცია
ეწოდება, რისთვისაც გამოიყენგება სათანადო აგროტექნიკური ღონისძიებები.
ქარისმიერი ეროზია უფრო მეტად გამოხატული აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც
კლიმატი შედარებით მშრალია და ზამთრის ძლიერი ქარები ქმნიან ხელსაყრელ
პირობებს ქარისმიერი ეროზიის წარმოქმნისათვის. აღმოსავლეთ საქართველოში
დაახლოებით 1000 კმ2 ფართობის ტერიტორია ექცევა ქარისმიერი ეროზიის გავლენის
ქვეშ. განსაკუთრებული ზარალი უკანასკნელ წლებში შეიმჩნევა იმ ადგილებში, სადაც
განადგურდა ქარსაცავი ზოლები.

სამეურნეო საქმიანობის შედეგია ბედლენდებიც - მიწები, რომლებმაც მთლიანად
ან ძირითადად დაკარგეს ნაყოფიერება. ამგვარი პროცესების შედეგად დამუშავებაში
მყოფი მიწების უკვე 1/5-მა ნაწილმა დაკარგა თავისი პროდუქტიულობის 25 %.

გარდა ამისა, დარღვეული ტერიტორიები წარმოადგენენ გარემოს დაბინძურების
წყაროს, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან გამოდის მნიშვნელოვანი ფართობები,
იცვლება ჰიდროლოგიური რეჟიმი და ელემენტთა გეოქიმიური წრებრუნვა, მომიჯნავე
ტერიტორიებზე მკვეთრად ეცემა სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობა.
ამგვარი ზემოქმედებით მწყობრიდან გამოსული მიწების რაოდენობა საქართველოში 7.5
ათას ჰექტარს შეადგენს.

ნიადაგის დამლაშება და ქიმიური დაბინძურება კავკასიაში
კავკასიაში მეორე მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პრობლემაა ნიადაგების

დამლაშება. მშრალი სტეპებისა და ნახევრად უდაბნოების ზონაში ნიადაგები
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ბუნებრივად ისედაც არის დამლაშებული. ამიტომ ეს ნიადაგები ინტენსიურ ირიგაციასა
და დრენაჟს საჭიროებს. 1990-იანი წლებიდან კი სამელიორაციო სისტემები სავალალო
მდგომარეობაშია. მიწების დამლაშების საკითხი ძალზე მწვავედ დგას კასპიის ზღვის
სანაპიროზე, სადაც ზღვის ქვეშ აღმოჩნდა ათასობით ჰა მიწა (მაგალითად, დაღესტანში).
უკანასკნელ წლებში მკვეთრად შემცირდა აგროქიმიკატების გამოყენება რეგიონში,
მიუხედავად ამისა, მაინც მნიშვნელოვანია ნიადაგის ზედაპირული დაბინძურება. ჯერ
ერთი, მრავალი აგროქიმიკატი ნელა იშლება და აკუმულირდება ნიადაგში. ამასთან
არაკონტროლირებადი სასუქებისა და აგროქიმიკატების იმპორტი მნიშვნელოვან
საშიშროებას უქმნის გარემოს.

მძიმე ლითონებით ნიადაგის დაბინძურება განსაკუთრებით ნიშანდობლია დიდ
ქალაქებთან და სამრეწველო ცენტრებთან. მაგალითად, საქართველოში ძლიერ არის
დაბინძურებული ქალაქების თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ზესტაფონის,
ჭიათურისა და ბათუმის მიდამოების ნიადაგები. ქვემო ქართლში ნიადაგები
დაბინძურებულია სპილენძით, ტყვიით, მოლიბდენით. სომხეთში ქვეყნის ჩრდილო-
აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოჩნდა ძლიერ დაბინძურებული სპილენძით, დაახლოებით
30 ათ. ჰა მიწა. აზერბაიჯანში განსაკუთრებით დაბინძურებულია ქალაქების ბაქოს,
სუმგაითის, განჯის, ალი-ბაირამლისა და მინგეჩაურის მიდამოების ნიადაგები.
სუმგაითის ნიადაგ-გრუნტი მნიშვნელოვნადაა დაბინძურებული ვერცხლისწყლით, რაც
განპირობებულია ქლორტუტეების წარმოებით. ნიადაგების დაბინძურების
მნიშვნელოვან კერა იქმნება გროზნოსთან. აქ ნავთობის მოპოვება ხდება მრაავლი
არალიცენზირებული ფირმების მიერ, რომლებიც გარემოსდაცვით ნორმებს სრულიად
არ ითვალისწინებენ.

1970-80-იან წლებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის უდიდესი ნაწილის
წარმოება ხდებოდა კოლექტიურ მეურნეობებში, რომლის სუბსიდირებას ახდენდა
სახელმწიფო. მზარდი პროდუქცია მიიღწეოდა სასუქების ინტენსიური გამოყენებით.
1990-იანი წლების შემდეგ შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ძირეული
ცვლილებები მოხდა. ძველი ტრადიციული ეკონომიკური კავშირების დარღვევის გამო
დაიკარგა სასოფლო-სამეურნეო ბაზარი. ამასთან დაიკარგა სოფლის მეურნეობის
წარმოებისათვის აუცილებელი ქიმიკატების, საკვების, საწვავის მისაწვდომობა, რამაც
გამოიწვია სახნავი მიწების შემცირება.

ეკოლოგიური თვალსაზრისისთ მეტად სახიფათოა მიწების დაბინძურება.
საბჭოთა პერიოდში სასუქებისა და აგროქიმიკატების ინტენსიური გამოყენების გამო
საკმაოდ ბინძურდებოდა ნიადაგ-გრუნტი. ასევე იწვევდა მიწების დაბინძურებას
წიაღისეულის მოპოვების ადგილებში მოწყობილი ღია კარიერები, სატრანსპორტო
ემისიები, მუნიციპალური ნარჩენები, საქალაქო და სასოფლო დასახლებების
ტოქსიკური ნარჩენები. მართალია, დღეს ისეთი ინტენსივობით აღარ გამოიყენება
სასუქები და აგროქიმიკატები, მაგრამ ნიადაგის ზედაპირის დაბინძურება კვლავ
პრობლემად რჩება. ჯერ ერთი, მრავალი ქიმიკატი ნელა იშლება და დიდხანს რჩება
ნიადაგში აკუმულირებული. მეორეც, ცალკეული ორგანიზაციების მიერ ქიმიკატების
უკონტროლო იმპორტი და მისი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში საკმაოდ დიდ
საშიშროება უქმნის გარემოს. ამასთან ბოლო წლებში გამოიყენეს საწყობებში
შემორჩენილი ქიმიკატები, რომელთა შენახვის პირობები ვერანაირად ვერ
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შეესატყვისება გარემოსდაცვით მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. მაგალითად, 1998
წლისათვის ასეთ საწყობებში საქართველოში რეგისტრირებული იყო მოძველებული 4
ათ. ტ. პესტიციდი და 3.5 ათ. ტ. სასუქი.

მიწების არასწორი მოვლის შედეგი უნდა იყოს ის, რომ საქართველოში ერთ სულ
მცხოვრებლებზე ვაწარმოებთ 1.4-ჯერ ნაკლებ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას,
ვიდრე საშუალოდ დსთ-ს სივრცეში.

თემა XX. კავკასიის მიწის რესურსების სამართლებრივი ასპექტები საქართველოში
მრავალი ეკოლოგიური პრობლემა, რომელთაც ადგილი ჰქონდა 1970-80-იან

წლებში, უკავიშრდება მიწათსარგებლობის არამდგრად დაგეგმარებას.
მიწათსარგებლობა ცენტრალიზებული ტერიტორიული დაგგემარების ნაწილი იყო და
იგი ხორციელდებოდა საკავშირო და ნაციონალურ დონეებზე. ერთიანს საკავშირო
დაგეგმარების მიხედვით დგებოდა ნაციონალური გეგმები. მთავარი ხარვეზი იყო ის,
რომ იგნორირებული იყო ადგილობირივ პირობები და თავისებურებანი. 1990-იანი
წლებში მიწის ახალი კოდექსები იქნა მიღებული.

მიწათსარგებლობაზე პასუხისმგებლობა განსხვავებულია კავკაის ქვეყნებში.
მაგალითად, სომხეთში მიწის რესურსების მართვა ბუნების დაცვის სამინისტროს,
ხოლო ს/ს მიწების მართვაა დაგეგმარება – სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
კომპეტენციაა. ასევე უძრავი ქონების კადასტრის სახელმწიფო კომიტეტის ფუნქციებშიც
შედის ყველანაირი სახის (გარად, სსასოფლო-სამეურნეოსი) მიწის მართვა და
დაგეგმარება. ეს სამი ოსტრუქტურა განსაზღვრავს ზოგად პოლიტიკას ამ სფეროში.

საქართველოში გარემოს დაცვის სამინისტრო და მიწის რესურსების სახელმწიფო
დეპარტამენტი არის მიწის რესურსების მართვისა და დაგეგმარების მთავარი
ორგანოები. ამასთან გარემოს დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია დეგრადირებული
და დაბინძურებულის მიწის რესურსების კონტროლსა და დეგრადირებაზე, ხოლო
მიწის რესურსების სახელმწიფო დეპარტამენტს ანალოგიური პასუხისმგებლობა აქვს
პრივატიზებულ და საიჯარო მიწებზე. ს/ს მიწების დაცავსა და მონიტორინგში
მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს მინიჭებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც.
მონაწილეობას ირებს სხვა ორგანოებიც (ჯანმრთელობის დაცვის, სანიტარულ-
ჰიგიენური, ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახური, სატყეო დეპარტამენტი და სხვ.).
მიწის ზედაპირის ფლობა არის აუცილებელი წინაპირობა ბუნების სხვა სიმდიდრეების
(წიაღისეულის, წყლის, ტყეების) გამოყენებისათვის. ამიტომ წარმოების
ფუნქციონირებისათვის, სატრანსპორტო კომუნიკაციებისა და ბუნებრივი რესურსების
სარგებლობისას აუცილებებლია მიწის გარკვეული ნაწილების ფლობა.
საქართველოს მიწის კოდექსის შესაბამისად ერთიანი სახელმწიფო მიწის ფონდი
(მიზნობრივი დანიშნულებიდან გამომდინარე) იყოფა 6 კატეგორიად (მუხლი 5):
 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი დღესაც
სახელმწიფო საკუთრებაა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი პრივატიზებულია. ამ
მიწებს სახელმწიფოებრივი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს და მიჩნეულია I
კატეგორიის მიწებად. ამჟამად პრივატიზებულია: სახნავი მიწების %-ზე მეტი,
მრავალწლიანი ნარგაობის - 62 %, სათიბების - 1/3, საძოვრების თითქმის 10 %;
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 დასახლებული პუნქტების (ქალაქების, დაბების, სოფლების) მიწები. ეს მიწები
მოქცეულია დაახლებული პუნქტების დადგენილი ტერიტორიის საზღვრებში. მათი
უმთავრესი მიზანია დასახლებული პუნქტების საჭიროებათა მომსახურება და
ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 მრეწველობის, ტრანსპორტის, კურორტების, ნაკრძალების, სხვა არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწები. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებია;
 სახელმწიფო ტყის ფონდი. ფართობით ყველაზე დიდია. იგი იყოფა 2 ნაწილად:
სატყეო (ტყით დაფარულ) და არასატყეო (ტყით დაუფარავ) მიწებად. ეს უკანასკნელი
გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, წყლის ობიექტებს, ჭაობებსა და სხვა
მიწებს, რომლებიც გათვალისწინებულია სატყეო მეურნეობის მიერ სარგებლობისათვის;
 სახელმწიფო წყლის ფონდის მიწები. ეს ის მიწებია, რომლებიც დაკავებულია
წყალსატევებით (მდინარეებით, ტბებით, წყალსაცავებით, მყინვარებით, არხებით);
აგრეთვე მიწებით, რომლებიც გამოყოფილია როგორც წყალსატევების დაცვის ზონები,
სანიტარული დაცვის ზონები და სხვ. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწები იყოფა 2
ნაწილად: წყლით დაფარულ და წყლით დაუფარავ (ჰიდროტექნიკური ნაგებობები,
წყალსამეურნეო ნაგებობები) მიწებად;
 სახელმწიფო მარაგის მიწები. მიწები, რომლებიც არა არის მიცემული
მიწათმოსარგებლეებისათვის უვადო და გრძელვადიან სარგებლობაში. ეს სარეზერვო
მიწების, რომელთა ხარჯზეც ხდება სახელმწიფო მიწის ფონდის ყველა სხვა
კატეგორიების შევსება.

სახელმწიფო მიწის ეს კატეგორიები არ არის მუდმივი და უცვლელია.
შესაძლებელია მათი მიზნობრივი გამოყენების შეცვლა. არაერთი ასეთი მაგალითი
შეიძლება დავასახელოთ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ადგილებში. თუკი
ადრე ეს ტერიტორიები ეკავათ დასახლებულ პუნქტებს, სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულებს, ტყის ფონდს, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აგების შემდეგ კი ისინი
გადავიდნენ სახელმწიფო წყლის ფონდის კატეგორიაში.

არსებობს სხვადასხვა კატეგორიის მიწების განსხვავებული მმართველობა,
გამოყენებისა და დაცვის ფორმები.

საქართველოში მიწის მესაკუთრეებია: სახელმწიფო, საქართველოს მოქალაქეები
და კერძო იურიდიული პირები. მათგან მიწების ყველაზე დიდი მესაკუთრე კვლავ
სახელწმიფო რჩება. მის მფლობელობაშია: სახელმწიფო წიაღის ფონდის, ტყის ფონდის,
სახელმწიფო მარაგის მიწები, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაწილი და ა.შ.
საქართველოს მოქალაქეებმა მიწაზე საკუთრების უფლება მოიპოვეს სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის შესახებ 1992 წლის მინისტრთა კაბინეტის
დადგენილებისა და 1996 წლის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების
შესახებ კანონის საფუძველზე. ამ დადგენილების საფუძველზე მათ მფლობელობაში
უსასყიდლოდ გადავიდა საკარმიდამო, საბაღე, საბოსტნე და საგაარაკო მიწები.
საქართველოში მიწათსარგებლობის უფლება ხორციელდება 4 პრინციპით:
მიწათსარგებლობის უფლების მიზნობრიობის, მიწის ნაკვეთის რაციონალური
გამოყენებისა და მიწათსარგებლობის ვადიანობის მიხედვით:

მიწათსარგებლობის უფლების მიზნობრივი პრინციპი გულისხმობს
მიწათმოსარგებლეების მიერ მიწის გამოყენებას იმ მიზნით, რისთვისაც არის იგი
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გაცემული (მუხლი 22). მაგალითად, წიაღის სარგებლობისათვის გაცემული მიწის
ნაკვეთი შეილძლება გამოყენებული იყოს მხოლოდ სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვების მიზნით და არა სათიბად, საძოვრად ან სახნავად. ამ მუხლის დარღვევა
ისჯება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით (მუხლი 532);
მიწის ნაკვეთის რაციონალურად გამოყენების პრინციპი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია,
ვინაიდან სწორედ იგი უზრუნველყოფს მიწის რაციონალურ გამოყენებას. ამ პრინციპის
მიხედვით, მიწათმოსარგებლენი ვალდებულნი არიან რაციონალურად და ეფექტურად
გამოიყენონ მიწა. მაგალითად, მიწის ნაყოფიერების ამაღლებაზე ზრუნვა მოეთხოვებათ
არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით მოსარგებლე მიწის მესაკუთრეებს.

მიწათსარგებლობის ვადიანობის პრინციპის მიხედვით მიწა გაიცემა ვადიან და
უვადო (მუდმივ) სარგებლობისათვის (მუხლი 12). მიწათსარგებლობა უვადოა, თუ
წინასწარ არ არის დადგენილი მისით სარგებლობა. დროებითი მიწათსარგებლობა არის
მოკლევადიანი (3 წლამდე) და გრძელვადიანი (310 წელი). ამ ვადების გაგძრელება
შეიძლება მხოლოდ იმ ხანგრძლივობით, რომ იგი არ აღემატებოდეს მოკლე- ან
გრძელვადიან სარგებლობას.

მიწათმოსარგებლე სუბიექტები იყოფა 3 ჯგუფად (მუხლი 10): სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწებით მოსარგებლე სუბიექტები. არასასოფლო-სამეურნეო
მიწებით მოსარგებლე სუბიექტები (სახელმწიფო წიაღის, წყლისა და ტყის ფონდის
მიწებით მოსარგებლე, აგრეთვე სამრეწველო და სატრანსპორტო საწარმოები და
ორგანიზაციები და სხვ.).

გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია
გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია მიიღეს 1994 წელს ქ. პარიზში

(საფრანგეთი). რა პრობლემის მოგვარებას ემსახურება კონცენცია?
ნიადაგი განახლებადი რესურსია, მაგრამ ეს პროცესი იმდენად ნელა, ასეული ან
ათასწლეულობით მიმდინარეობს, რომ მისი გამოყენების პერიოდში იგი ფაქტობრივად
აღუდგენადად რჩება. უკანასკნელ წლებში ნიადაგის დეგრადაციამ და დაბინძურებამ
ისეთ დიდ მასშტაბებს მიაღწია, რომ მან პლანეტარული ხასიათი მიიღო. ამიტომ
მრავალი ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავია გაუდაბნოების პროცესის
შეძლებისდაგვარად შენელება და მისგან მიყენებული ზარალის შემსუბუქება. სწორედ
ამ მიზანს ემსახურება კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ. კონვენციის
შესრულების მექანიზმები.

კონვენცია ითვალისწინებს საქმიანობის წარმართვას ეროვნულ, რეგიონალურ და
სუბრეგიონალურ დონეებზე. რეგიონალურ დონეზე კონვენცია განხორციელდება 5
დანართის შესაბამისად, კერძოდ, აფრიკის, აზიის, ლათინური ამერიკის, კარიბის
ზღვისა და ჩრდილოეთ ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებისათვის ცალ-ცალკე. დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე, გრძელვადიანი ინტეგრირებული სტრატეგიების
განხორციელებას.
დასახული მიზნის მიღწევა საჭიროებს გრძელვადიანი ინტეგრირებული სტრატეგიის
შემუშავებასა და მის პრაქტიკულ განხორციელებას. ეს სტრატეგია ორიენტირებული
უნდა იყოს შემდეგ მიმართულებებზე:
• მიწის რესურსების პროდუქტიულობის ამაღლება;
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• მიწისა და წყლის რესურსების რეაბილიტაცია;
• რეგიონალური თანამშრომლობა;
• საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინება;
•გაუდაბნოებასთან ბრძოლის ფიზიკური, ბიოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური
ასპექტების ინტეგრირებული მიდგომა.


