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პროექტის მოკლე აღწერა  
 
წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია მდინარე ნენსკრას და ნაკრას აუზებში 
თევზის,  უხერხემლოების და წავის მონიტორინგის შედეგები. აღნიშნული 
კვლევა ჩატარდა 2017 წლის შემოდგომაზე.  
 
თევზის  სახეობათა მრავალფეროვნების შესახებ ჩატარებული  კვლევის 
შედეგად მიღებულია შემდეგი მონაცემები: 

• მდინარის (ნაკადულის) კალამახი (Salmo trutta) გავრცელებულია ორივე 
ზემოთ აღნიშნულ მდინარეში საპროექტო კვლევის არეალის 
საზღვრებში. აღნიშნული სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაში 
მოწყვლადის სტატუსით არის  შეტანილი. თუმცა ბუნების დაცვის 
საერთაშორისო კავშირის ნუსხაში მას მინიმალური რისკის კატეგორია 
აქვს მინიჭებული.   

• მდინარის კალმახის პოპულაციის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე 
დაფიქსირდა მომავალი წყალსაცავი ნაგებობის სიახლოვეს, რომელიც 
მდინარე ნენსკრაზე განთავსდება. 

• საპროექტო კვლევის არეალის  კვლევისას ინდენტიფიცირებული იქნა 
თევზის ორი ინვაზიური სახეობა: ცისარტყელა კალმახი (Oncorhynchus 
mykiss) და კობრი (Cyprinus carpio). წყალმცირე ნაკადის პირობებში 
შესაძლებელია ცისარტყელა კალმახის შემდგომი გავრცელება.  

• ადგილობრივი მეთევზეების თქმით, ასევე არსებობს სახეობა, რომელსაც 
ისინი “ორაგულს” უწოდებენ. თუმცა აღნიშნული სახეობის არსებობა ან 
მისი დაჭერის ადგილი არ დადასტურდა. უხერხემლოთა სახეობების 
მრავალფეროვნების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებულია 
შემდეგი მონაცემები: 

• იდენტიფიცირებულია მაკროუხერხემლოთა 17 ტაქსონომიური ჯგუფი, 
რომელთა შორის არ გამოვლენილა კონსერვაციის სტატუსის მქონე 
დიდი  ზომის უხერხემლოები.  

• აღნიშნულ მდინარეებში თევზის პოპულაციისათვის საკმარისი საკვები 
ბაზა არსებობს. მდინარეების ზედა წელიდან შესართავის 
მიმართულებით ფიქსირდება საკვები ბაზის მოცულობის შემცირება. 

• ორივე მდინარეს მაღალი ბიოლოგიური სტატუსი გააჩნია,  ქვემო წელზე 
განთავსებული ჭუბერის ხიდის მონაკვეთის გარდა, სადაც მაღალი 
სტატუსი   კარგი სტატუსით იცვლება. 

წავის (Lutra lutra) კვლევამ დაადასტურა აღნიშნული პოპულაციის არსებობა 
ორივე მდინარეში; თუმცა, ის ფაქტი, რომ აღმოჩენილია მხოლოდ ერთადერთი 
კვალი და ასევე არ არსებობს ფოტოხაფანგის მიერ დაფიქსირებული მონაცემები, 
ორივე მდინარეში წავის მცირერიცხოვნობას გვაფიქრებინებს.  
 
მდინარის ფსკერის კალაპოტის და მდინარის ფერდების ვიზუალურმა კვლევამ 
წყლის ორგანიზმებისათვის ხელსაყრელი ჰაბიტატების მდიდარი 
მრავალფეროვნება გამოავლინა. მდინარის ფსკერის კალაპოტის ტოტების ორი 
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ტიპიდან (ერთტოტიანი და მრავალტოტიანი), მეორე ტიპი ეკოლოგიური 
ხარჯის  პირობებში უფრო მეტად მოწყვლადია შესაძლო წყალმარჩხობის გამო.  
 
ორივე მდინარეზე ნათლად ჩანს მეწყერით გამოწვეული შედეგები. წყალმცირე 
ნაკადის პირობებში, აუცილებელია შენარჩუნდეს ორივე მდინარის მიერ ქვების 
დაძვრის უნარი. სხვაგვარად, თევზის მიგრაციისთვის ზემო ბიეფის 
მიმართულებით  შესაძლებელია შეიქმნას ბუნებრივი გაუვალი ბარიერები. 

კვლევის განმავლობაში დეტალურად იქნა შესწავლილი დაგეგმილი საკვლევი 
ქსელი, ხოლო მიღებული შედეგები გათვალისწინებული  იქნება შემდგომი 
კვლევისათვის, რომლის ჩატარება 2018 წლის გაზაფზულზე იგეგმება. 
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შესავალი  
 
ორგანიზაცია “Blue Rivers® Environmental Consulting” (შემდგომში “კონსულტანტი”) 
და სს ნენსკრა ჰიდრო“-ს (შემდგომში “კლიენტი”) შორის დაიდო 
ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით  „კონსულტანტმა“ ნენსკრას 
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტისათვის უნდა განახორციელოს  თევზის, 
უხერხემლოების და წავის  მონიტორინგი.  

კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობა: 

- თევზის პოპულაციის მონტორინგი მდინარეებში ნენსკრა  და ნაკრა. 
o მიზნები: მდინარის (ნაკადულის) კალმახის პოპულაციის 

უზრუნველყოფა, წინასამშენებლო და მშენებლობის შემდგომი 
პერიოდების პროგნოზირება, რომლის მიზანს აღნიშნულ 
მდინარეებში მდინარის (ნაკადულის) კალმახის პოპულაციის ან 
ქცევის ცვლილებების იდენტიფიცირება წარმოადგენს. 

o მაჩვენებლები: თევზი  (რიცხოვნება, მდგომარეობა, ასაკი და სქესი). 
თევზის კვლევის პარალელურად მოხდება წავის პოპულაციის 
მონიტორინგი. 

o მონიტორინგის ათი სადგური: ექვსი მათგანი განთავსდება 
ნენსკრაზე, ოთხი - ნაკრაზე, რომლებიც მოიცავს ნიმუშების ასაღებ 
პუნქტებს წყალსაცავის ნაგებობიდან ზემო და ქვემო ბიეფის 
მიმართულებებით. მოცემული ლოკაციები მოიცავს ხეობებს, 
მრავალტოტიან კალაპოტებს, ტყის და მცენარეული საფარით 
დაფარულ მდინარის გვერდობებს და ფერდობებს, ლოდებიან 
ტოტებს და რიყის ქვით დაფარულ მდინარის კალაპოტის ფსკერს 
ნახევრად ეროზირებული, საძოვრად გამოყენებული 
ფერდობებით. 

o სიხშირე: ორჯერ წელიწადში (გაზაფხულზე და შემოდგომაზე); 
პირველი კვლევა 2017 წლის შემოდგომაზე, მეორე კი - 2018 წლის 
გაზაფხულზე იგეგმება.   

o დაკვირვების მეთოდოლოგია: იხთიოლოგების  მობილიზება-
დაქირავება. აუცილებელი იქნება დაკვირვების 
რეპროდუცირებადი მეთოდების გამოყენება, რომელიც 
ითვალისწინებს დაკვირვების პუნქტების შექმნას და კვლევის 
სტანდარტული  მეთოდოლოგიის გამოყენებას (მაგ: თევზსაჭერი 
ყუთები, გოდრები, სასროლი ბადე, ანკესები, მრავალნემსკავიანი 
ძუა, „ტომრის“ და კონუსის ფორმის ბადე). თევზის რიცხოვნება 
მდინარეში, ან თითოეულ დაკვირვების პუნქტთან შესაძლებელია 
წარმოდგენილი იყოს როგორც ნადავლი ერთჯერად 
ძალისხმევაზე (დაჭერილი თევზის რიცხვი ერთ  საათში ან 
დაჭერილი თევზის წონა ერთ დღეში) (CPUE). 

o ანგარიშგება ყოველწლიური გარმოსდაცვით და სოციალური (E&S) 
ანგარიშის ფარგლებში. 
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- უხერხემლოებზე დაკვირვებები მდინარეებში ნენსკრა და ნაკრა. 
o მიზნები: (i) წყლის მობინადრე მაკროუხერხემლოების ბუნებრივი 

შემადგენლობის დასტრუქტურის, და ჰაბიტატების მიხედვით 
მათი რიცხობრივი განაწილების შესახებ მონაცემების მოპოვება, (ii) 
მდინარეების ნენსკრას და ნაკრას ბიოლოგიური სტატუსის 
ანალიზი ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის 
დაწყებამდე და მისი ექსპლუატაციის დროს, (iii) საკვები ბაზის 
დაანგარიშება კალმახისათვის წყლის მობინადრე 
მაკროუხერხემლოების თანასაზოგადოებების ბიომასისა და 
სიმრავლის მაჩვენებლების საფუძველზე. 

o სადგურები და სიხშირე: ნიმუშების გადარჩევა ერთი და იმავე 
კვლევის პერიოდში და იმავე სადგურებში, სადაც მოხდება 
თევზების პოპულაციაზე დაკვირვება, თევზისათვის საკვები 
ბაზის დადგენის მიზნით. 

o მეთოდოლოგია: უხერხემლოების ნიმუშების გადარჩევა 
ევროკავშირის სტანდარტულ მეთოდების შესაბამისად (ЕN ISO 
5667-3, ISO 7828, EN ISO 8689). ჰომოგენურობა დაადგინდება 
ევროპული სქემის “AQEM/STAR” მიხედვით. მოძრავი/მცურავი 
მაკროუხერხემლოების შეგროვება ყოველ სეზონზე მოხდება. 
შეგროვებული უხერხემლოების იდენტიფიცირება სპეციალურ 
ლაბორატორიაში მოხდება. 

o ანგარიშგება ყოველწლიური გარმოსდაცვით და სოციალური (E&S) 
ანგარიშის ფარგლებში. 

 

ზემოთ აღნიშნულ ორ ღონისძიებას დაემატება ჰიდრომორფოლოგიური კვლევა, 
რომელიც თევზებზე და უხერხემლოებზე დაკვირვების სადგურებზე 
ჩატარდება. 

კონსულტანტი ხელმძღვანელობდა 2017 წლის მოკლე სამუშაო გეგმაში 
წარმოდგენილი მიდგომით. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიის თანახმად, ორი კვლევის ჩატარება იგეგმება 2017 
წლის შემოდგომაზე და 2018 წლის გაზაფხულზე. წინამდებარე ანგარიშში 2017 
წლის შემოდგომაზე ჩატარებული პირველი კვლევის შედეგებია 
წარმოდგენილი.  
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1. საპროექტო მონაკვეთის და მონიტორინგის 
პუნქტების მიმოხილვა 

 
მდინარე ნენსკრა ენგურის მარჯვენა შენაკადს წარმოადგენს და უერთდება მას 
სათავიდან 97-ე კილომეტრზე. ნენსკრას სრული სიგრძე 42 კილომეტრია, აუზის 
ფართობი - 623 კმ2. საპროექტო მონაკვეთი ნენსკრას აუზის ფართობის 222 კმ2-ს 
მოიცავს, აქ წყლის საშუალო ხარჯი 16.8 მ3/წ-ია. 

მდინარე ნაკრა ენგურის მარჯვენა შენაკადს წარმოადგენს და უერთდება მას 
სათავიდან 76-ე კილომეტრზე მის ზედა წელზე, ენგურის და ნესკრას 
შესართავთან. მდინარის სრული სიგრძე 22 კმ-ია; აუზის ფართობი 152 კმ2-ია. 
საპროექტო მონაკვეთი ნაკრას აუზის ფართობის 87 კმ2-ს მოიცავს, აქ წყლის 
საშუალო ხარჯი 9.3 მ3/წ-ია. 

საველე კვლევები 2017 წლის 4-9 სექტემბერს ჩატარდა. კვლევები მოიცავდა 
მდინარე ნენსკრას მონაკვეთს მისი ენგურთან შესართავის ადგილიდან 1.4 კმ-ზე 
წყალსაცავის ნაგებობის სავარაუდო ლოკაციის ადგილიდან ზემო ბიეფის 
მიმართულებით (სათავიდან 18 კმ), და მდინარე ნაკრას მისი ენგურთან 
შესართავის ადგილიდან 0.8 კმ-ზე წყალსაცავის ნაგებობის სავარაუდო 
ლოკაციის ადგილიდან ზემო ბიეფის მიმართულებით (სათავიდან 12 კმ) (სურ. 
1).  

 

სურათი 1.ნენსკრასთან და ნაკრასთან განლაგებული მონიტორინგის სადგურები 
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მონიტორინგის სადგურების მდებარეობის  სქემა წარმოდგენილია ცხრილში 1.  

საპროექტო დავალების მიხედვით მოხდა ათი მონიტორინგის სადგურის და 
მათი შესაბამისი საპროექტო მონაკვეთების  იდენტიფიცირება. „Blue Rivers“-მა 
მონიტორინგის ლოკაციები აღნიშნულ საპროექტო მონაკვეთებზე შეარჩია 
დაგეგმილი მშენებლობების და წყალნაკადის ცვლილებების გათვალისწინებით. 
მდინარის ზემო წელში მდინარის კალმახის მიგრაციის ხარისხის   დასადგენად, 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მონაკვეთს წყალსაცავის ნაგებობიდან  
მდინარის ზემო ბიეფის მიმართულებით. 

ცხრილი 1. მონიტორინგის სადგურების ჩამონათვალი 

ნომერი1  აღწერა კოოედინატები 
ნომერი 

რუქაზე 2-
12 

მდინარე ნენსკრა 

1 წყლშემკრები აუზი 43°08’10.38” 
42°14’03.99”  

2 წყალსაცავის ნაგებობა (კაშხალი) 43°08’27.81” 
42°14’57.23” 

არ არის 
აღნიშნული 

3 
წყალსაცავის ნაგებობიდან  
მდინარის ქვემო წელის 
მიმართულებით 

43°07’26.41” 
42°11’49.20” 

არ არის 
აღნიშნული 

4 მდინარის ქვემო წელში არსებული 
შესართავი მდინარე ტიტასთან 

43°05’59.73” 
42°11’06.42” NE6 

5 ჭუბერის ხიდი 43°01’00.09” 
42°11’23.18” NE3 

6 ენგურთან შესართავის ახლოს  42°57’33.31” 
42°11’43.22” NE0 

მდინარე ნაკრა 

7 
წყალსაცავის ნაგებობიდან  
მდინარის ზემო წელის 
მიმართულებით 

43°07’47.99” 
42°24’03.74” 

არ არის 
აღნიშნული 

8 
წყალსაცავის ნაგებობიდან  
მდინარის ქვემო წელის 
მიმართულებით 

43°07’19.82” 
42°24’01.61” NA3a 

9 
მდინარის ზემო წელში არსებული 
შესართავი მდინარე ლექვერართან 

43°04’40.35” 
42°23’60.44” NA2b 

10 ენგურთან შესართავის ახლოს 43°02’47.32” 
42°22’52.89” NA0 

 
შენიშვნები: 

1 იხ. სურათი 1. 
2 901.8.1_ES ნენსკრა_ტ. 5_ჰიდროლოგია_წყლის ხარისხი_ თებერვალი 2017 (p.9) 
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- სადგურების მდებარეობის იდენტიფიცირება მოხდა მოკლე სამუშაო 
გეგმაში მითითებულ მონაკვეთებზე; 

- ორი მონიტორინგის სადგურთან (ნენსკრას და ნაკრას შესართავთან 
/ენგურთან შერთვა) ( # 6 და #10 ზემოთ წარმოდგენილ ცხრილში 1 ) 
წვდომა არ მოხერხდა მდინარის ხეობის კანიონის ფორმის, და ასევე 
წყლის მაღალი დონის გამო; შესაბამისად, შემდგომი აღწერა არ არის 
წარმოდგენილი; 

- გაზაფხულზე ჩასატარებელი კვლევისათვის დაგეგმილია სამუშაოების 
გაგრძელება ათიდან ცხრა სადგურზე. რაც შეეხება ნენსკრაზე 
განთავსებულ სადგურს # 6 “ენგურთან შესართავის ახლოს”, შერჩეული 
იქნება შესაფერისი ლოკაცია რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ იქნება 
შესართავთან ახლოს, ღრმა და მიუდგომელი კანიონის 
გათვალისწინებით.  

  

10 
 
 



  

2. საველე დაკვირვებების შედეგები  
 

2.1 მდინარის  ნაკადის, კალაპოტის ფსკერის და ფერდების კვლევა 

2.1.1. ზოგადი აღწერა 
 
2017 წლის შემოდგომაზე ჩატარებული მდინარის ნაკადის, კალაპოტის ფსკერის 
და ფერდების კვლევის მიზანს შერჩეულ მონიტორინგის სადგურებთან 
ჰიდრომორფოლოგიური მახასიათებლების დადგენა წარმოადგენდა. 2018 წლის 
საგაზაფხულო დაკვირვებები მდინარის ნაკადზე, კალაპოტის ფსკერზე და 
ფერდებზე ასევე მოიცავს მონიტორინგის სადგურების დარუკებას 
(ქვირითობის (ტოფობის), საკვები და გამოზამთრების ჰაბიტატები მათი 
იდენტიფიცირების შემთხვევაში).  
 
აღჭურვილობა და ინსტრუმენტები 

• ჩარჩო - ფართობი 1 მ2 - დანალექის პროცენტული შემადგენლობის 
ვიზუალური ანალიზისათვის: ლოდი (256  მმ – 2048 მმ), რიყის ქვა (64 მმ  
–  256 მმ), კენჭი (17 მმ – 64 მმ ), ხრეში (2 მმ  – 17 მმ) და ქვიშა (0.06 მმ – 2 
მმ) 

• GPS 60C Garmin –  კოორდინატების აზომვისათვის  
• DJI Phantom 4 დრონი  – აეროგადაღებისათის. 

 
ამინდი და წყლის დონე  

საველე სამუშაოების დროს თბილი ამინდი იდგა. დღისით ჰაერი 
+20…+33°C-მდე თბებოდა. ღამით ჰაერის ტემპერატურა +13…+16°C-ს 
შეადგენდა. 6-7 სექტემბერს წვიმდა (ქვემო მარღში ნალექებმა 7 მმ 
შეადგინა)3 მთელი ღამის და ნახევარი დღის განმავლობაში. წვიმამ წყლის 
დონის მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია.   

 
კალაპოტის ტიპები  

• საპროექტო კვლევის არეალის  ფარგლებში, ორივე მდინარეზე 
კალაპოტის  ორი ტიპია იდენტიფიცირებული: ერთტოტიანი და 
მრავალტოტიანი. კალაპოტის  იდენტიფიცირებულ ტიპებს 
ერთმანეთისაგან განსხვავებული  მორფოლოგია, დანალექის ზომა, და  
ნაკადის ჰიდრავლიკური პარამეტრები გააჩნიათ.  

• ნენსკრაზე (სიგრძე 24 კმ მონიტორინგის სადგურიდან #1 ენგურთან 
შესართავამდე) ერთტოტიანი კალაპოტის სრული სიგრძე 17 კმ-ია, 
მრავალტოტიანის – 7 კმ ( ცხრილი 2, სურათი 2). 

• ნაკრაზე  ((სიგრძე 10.3  კმ მონიტორინგის სადგურიდან # 7 ენგურთან 
შესართავამდე), ერთტოტიანი კალაპოტის  სრული სიგრძე 7.3 კმ-ია, 
მრავალტოტიანის  – 3 კმ (ცხრილი 2, სურათი 3).  

3 https://www.accuweather.com/ru/ge/kveda-marghi/806197/september-
weather/806197?monyr=9/1/2017&view=table  
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ცხრილი 2. კალაპოტის სხვადასხვა ტიპების სიგრძე და %  

კალაპოტის ტიპი 
სიგრძე 

კმ % 
ნენსკრა  
ერთტოტიანი 17 71 
მრავალტოტიანი 7 29 
ნაკრა  
ერთტოტიანი 7.3 88 
მრავალტოტიანი 3 12 

 

 
სურათი 2. კალაპოტის ტიპები მდინარე ნენსკრაზე 

 

 
სურათი 3. კალაპოტის ტიპები მდინარე ნაკრაზე 
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2.1.2 მონიტორინგის სადგურების აღწერა  
მონიტორინგის სადგური #1 – ნენსკრას წყალშემკრები აუზი  

 

სურათი 4. მონიტორინგის სადგური 1 (მდინარე ნენსკრა, 06.09.2017) 

• განთავსებულია 24 კმ-ში მდინარის ზემოწელში ენგურის შესართავიდან 
და 18 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 200 კმ2, სიმაღლე ზღვის 
დონიდან - 1380 მ. ხეობის ფორმა - U-ს მაგვარი (სურათი 4). 

• კალაპოტის ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც მრავალტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - თავთხელები, კუნძულები, და 
ჩქერები. 

• ნაკადის ტიპები - ქაოტური და წყვეტილი მდგარი ტალღები.  
• როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა ფერდი ციცაბოა, გატყიანებულია 

ხეებით და ბუჩქებით.  
• კუნძულები მდინარეს ორ მთავარ და რამდენიმე დროებით კალაპოტად 

ყოფს. მთავარი კალაპოტების საშუალო სიგანე 13 მ-ს შეადგენდა და 
მერყეობდა 10-დან 21 მ-დე. დროებითი კალაპოტების საშუალო სიგანე 10 
მ-ს შეადგენდა და 7-დან 12 მ-დე მერყეობდა.    

• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ქვებით(39%), კენჭებით (20%)  
და ქვიშით (20%). 
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სუბსტრარტის 
ტიპები 

დანალექ
ის %  

 

ლოდი 6 
ქვა  39 
კენჭი  20 

ხრეში 15 

ქვიშა 20 

 

მონიტორინგის სადგური #2 – ნენსკრას წყალსაცავის ნაგებობა (კაშხალი) 

 
 

სურათი 5. მონიტორინგის სადგური 2, (მდინარე ნენსკრა, 05.09.2017) 
 

• განთავსებულია 22.5 კმ-ში მდინარის ზემო წელში ენგურის 
შესართავიდან და 19.5 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 215 კმ2, 
სიმაღლე ზღვის დონიდან - 1337 მ. ხეობის ფორმა -  U-სმაგვარი (სურათი 
5). 

• კალაპოტის ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც მრავალტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - თავთხელები, კუნძულები, და 
ჩქერები. 

• ნაკადის ტიპები - წყვეტილი მდგარი ტალღები და უწყვეტი მდგარი 
ტალღები 

• მარცხენა ფერდი ჰორიზონტალურია, მარჯვენა - ციცაბო. როგორც 
მარჯვენა, ასევე მარცხენა ფერდი ციცაბოა, გატყიანებულია ხეებით და 
ბუჩქებით.  
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• კუნძულები მდინარეს ორ მთავარ და რამდენიმე დროებით კალაპოტად 
ყოფს. მთავარი კალაპოტების საშუალო სიგანე 18 მ-ს შეადგენდა და 
მერყეობდა 10-დან 27 მ-დე. დროებითი კალაპოტების საშუალო სიგანე 12 
მ-ს შეადგენდა და 10-დან 17 მ-დე მერყეობდა.    

• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ქვებით (41%) და კენჭებით 
(25%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალექ
ის % 

 

ლოდი 5 
ქვა  41 
კენჭი  25 
ხრეში 12 

ქვიშა 17 

 

მონიტორინგის სადგური # 3 – წყალსაცავის ნაგებობიდან ქვემო წელზე 

 
სურათი 6. მონიტორინგის სადგური 3 (მდინარე ნენსკრა, 05.09.2017) 

 
• განთავსებულია 19 კმ-ში მდინარის ზემო წელზე ენგურის შესართავიდან 

და 23 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 220 კმ2, სიმაღლე ზღვის 
დონიდან - 1260 მ. ხეობის ფორმა - V-ს მაგვარი (სურათი 6). 
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• კალაპოტის ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - ჭორომები, ქვები და ტერასები 
(ტერასული გუბეები).  

• ნაკადის ტიპები - ქაოტური და წყვეტილი მდგარი ტალღები.  
• ორივე ფერდი ციცაბოა, გატყიანებულია ხეებით.  
• მდინარის საშუალო სიგანემ 16 მ შეადგინა და მერყეობდა 10-დან 22 მ-დე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ქვებით (56%) და კენჭებით 

(23%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალექ
ის % 

 

ლოდი 3 
ქვა  56 
კენჭი  23 
ხრეში 8 

ქვიშა 10 

 

მონიტორინგის სადგური # 4 – ნენსკრას შესართავი მდინარე ტიტასთან ქვემო 
წელზე 

 
სურათი 7. მონიტორინგის სადგური 4 (მდინარე ნენსკრა, 05.09.2017) 

 
• განთავსებულია 15.8 კმ-ში მდინარის ზემო წელში ენგურის 

შესართავიდან და 26.2 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 290 კმ2, 
სიმაღლე ზღვის დონიდან - 1136 მ. ხეობის ფორმა - V-ს მაგვარი (სურათი 
7). 

16 
 
 



  

• მარჯვენა ნაპირზე SNCH-მ განათავსა  ავტომატური ჰიდროლოგიური 
სადგური ჰიდრომეტრიული საზომით წყლის დონის გაზომვისთვის 
(სურათი 8).  

 
 

სურათი 8. ავტომატური ჰიდროლოგიური სადგური (მდინარე ნენსკრა) 
 

• კალაპოტის ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - ჩქერები, ჭორომები, ქვები. 
• ნაკადის ტიპები - ქაოტური და უწყვეტი და წყვეტილი მდგარი 

ტალღები.  
• ორივე ფერდი ციცაბოა, გატყიანებულია.  
• მდინარის საშუალო სიგანემ 15 მ შეადგინა და მერყეობდა 12-დან 18 მდე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ქვებით (51%) და კენჭებით 

(26%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალექ
ის % 

 

ლოდი 2 
ქვა  51 
კენჭი  26 
ხრეში 14 

ქვიშა 
7 
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მონიტორინგის სადგური # 5 – ჭუბერის ხიდი მდინარე ნენსკრაზე 

 
სურათი 9. მონიტორინგის სადგური 5 (მდინარე ნენსკრა, 08.09.2017) 

 
 
 
 
 

• განთავსებულია 5.6 კმ-ში მდინარის ზემოწელში ენგურის შესართავიდან 
და 36.4 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 390 კმ2, სიმაღლე ზღვის 
დონიდან - 782 მ. ხეობის ფორმა - U-ს მაგვარი (სურათი 9). 

• კალაპოტის  ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - ჭორომები, ჩქერები. 
• ნაკადის ტიპები - წყვეტილი და უწყვეტი მდგარი ტალღები.  
• მარჯვენა ფერდი ჰორიზონტალურია, მარცხენა - ციცაბო. ორივე ფერდი 

გატყიანებულია ხეებით. ზოგ ადგილას ნაპირები დამცავი გაბიონებით 
არის გამაგრებული. 

• მდინარის საშუალო სიგანემ 20 მ შეადგინა და მერყეობდა 18-დან 26 მ-დე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ქვებით (35%) და კენჭებით 

(26%). 
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სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალე
ქის % 

 

ლოდი 1 
ქვა  21 
კენჭი  35 
ხრეში 26 

ქვიშა 17 

 

მონიტორინგის სადგური # 7 – მდინარე ნაკრა წყალსაცავიდან ზემო წელზე  

 
სურათი 10. მონიტორინგის სადგური 7 (მდინარე ნაკრა, 09.09.2017) 

 
• განთავსებულია 10.3 კმ-ში მდინარის ზემო წელში ენგურის 

შესართავიდან და 11.7 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 87 კმ2, 
სიმაღლე ზღვის დონიდან -     1590 მ. ხეობის ფორმა - U-ს მაგვარი 
(სურათი 10). 

• კალაპოტის ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - თავთხელები და ჩქერები. 
• ნაკადის ტიპები - ქაოტური და წყვეტილი მდგარი ტალღები.  

19 
 
 



  

• მარჯვენა ფერდი ჰორიზონტალურია, მარცხენა - ციცაბო. ორივე ფერდი 
გატყიანებულია ხეებით.  

• მდინარის საშუალო სიგანემ 10 მ შეადგინა და მერყეობდა 7-დან 15 მ-დე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია კენჭებით (51%) და ხრეშით 

(23%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალე
ქის % 

 

ლოდი 1 
ქვა  18 
კენჭი  47 
ხრეში 23 
ქვიშა 11 

 

მონიტორინგის სადგური # 8 – მდინარე  ნაკრა წყალსაცავიდან ქვემო წელზე  

 
სურათი 11. მონიტორინგის სადგური 8 ( 09.09.2017) 

 
• განთავსებულია 9.2 კმ-ში მდინარის ზემო წელში ენგურის შესართავიდან 

და 12.8 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 100 კმ2, სიმაღლე ზღვის 
დონიდან - 1520 მ. ხეობის ფორმა - V-ს მაგვარი (სურათი 11). 

20 
 
 



  

• კალაპოტის  ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები - ჭორომები, ქვები, და ტერასული 
გუბეები. 

• ნაკადის ტიპები - ქაოტური და წყვეტილი და უწყვეტი მდგარი 
ტალღები.  

• ორივე ფერდი ციცაბოა, გატყიანებულია.  
• მდინარის საშუალო სიგანემ 12 მ შეადგინა და მერყეობდა 10-დან 18 მდე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია ხრეშით (38%), ქვებით (29%) 

და კენჭებით (25%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალექ
ის % 

 

ლოდი 1 
ქვა  29 
კენჭი  25 
ხრეში 38 

ქვიშა 7 

 

მონიტორინგის სადგური # 9 – ნაკრას  შესართავი მდინარე ლექვერავთან ზემო 
წელზე 

 
სურათი 12. მონიტორინგის სადგური 9 (მდინარე ნაკრა, 09.09.2017) 
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• განთავსებულია 3.9 კმ-ში მდინარის ზემოწელში ენგურის შესართავიდან 

და 18.1 კმ-ში სათავედან. აუზის ფართობი - 127 კმ2, სიმაღლე ზღვის 
დონიდან - 1149 მ. ხეობის ფორმა - U-ს მაგვარი (სურათი 12). 

• კალაპოტის  ტიპი კლასიფიცირებულია როგორც ერთტოტიანი 
კალაპოტი 

• კალაპოტის ფსკერის ელემენტები ჭორომები, ქვები, და ტერასული 
გუბეები. 

• ნაკადის ტიპები - ქაოტური, ხასიათდება მეანდრებით და ჭორომებით, 
ასევე წყვეტილი მდგარი ტალღებით.  

• ორივე ფერდი ჰორიზონტალურია  და გატყიანებულია ხეებით და 
ბუჩქებით.  

• მდინარის საშუალო სიგანემ 14 მ შეადგინა და მერყეობდა 10-დან 20 მ-დე. 
• მდინარის ფსკერი ძირითადად დაფარულია კენჭებით (36%), ქვებით (28%) 

და ხრეშით (24%). 

სუბსტრატის 
ტიპები 

დანალექ
ის % 

 

ლოდი 2 
ქვა  28 
კენჭი  36 
ხრეში 24 

ქვიშა 10 

 
მეწყერი 
 
ორივე მდინარის კალაპოტის გასწვრივ დაფიქსირებულიაადგილები, სადაც 
ადგილი აქვს ძლიერ ბუნებრივ მეწყერულ მოვლენებს. 2011 წელს მდინარე 
ლეკვერარზე წარმოქმნილმა ძლიერმა მეწყერმა გამოიწვია ნალექების 
მნიშვნელოვანი რაოდენობის ტრანსპორტირება მდინარე ნაკრას შესართავისკენ 
ქვემო ბიეფის მიმართულებით. შედეგად, დიდი რაოდენობით დაგუბებულმა 
წყალმა შექმნა ბუნებრივი ჯებირი და მოხდა მდინარე ნაკრას ჩახერგვა. 
აღნიშნული მეწყერის შედეგების ხილვა დღესაც შესაძლებელია (სურათი 13). 
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სურათი 13. მეწყერი მდინარე ლექვერარზე (მდინარე ნაკრას აუზი)  

 
მდინარე ნენსკრას აუზში, მისი მარჯვენა ნაპირის შენაკადს სოფელ ტიტადან 
ზემო ბიეფის მიმართულებით, ასევე მოაქვს ნალექების მნიშვნელოვანი 
რაოდენეობა და ახდენს მის ტრანსპორტირებას ქვედა ბიეფის მიმართულებით, 
ნენსკრასთან შესართავისკენ (სურათი 14.). ბუნებრივი წყალდენის პირობებში, 
მეწყერული მოვლენების შედეგად სტიქიურად წარმოქმნილი  დაბრკოლებების 
დაძვრა ორივე მდინარეს შეუძლია.  
 

  
სურათი 14. მეწყერი (მდინარე ნენსკრას აუზი) 

 

დასკვნები: 

ჩატარებული კვლევები საფუძვლად დაედო ჰიდრომორფოლოგიურ აღწერას 
რვა მონიტორინგის სადგურისა ათ წინასწარ შერჩეულ მონაკვეთზე. წყლის 
მაღალი დონის გამო, ორ სადგურზე წვდომა არ მოხერხდა. აღნიშნული 
მონიტორინგის სადგურების ჰიდრომორფოლოგიურმა აღწერამ შექმნა 
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საფუძველი კალმახის (მისი იდენტიფიცირების შემთხვევაში) საქვირითე, 
საკვები და გამოსაზამთრებელი ჰაბიტატების შემდგომიდარუკებისათვის, 
რომლის ჩატარება 2018 წლის გაზაფხულზე იგეგმება. ხელმეორედ 
დადასტურების მიზნით, გაზაფხულზე იგეგმება მონიტორინგის სადგურების 
შემოთავაზებული ქსელის სიზუსტის და რეპრეზენტატიულობის შემოწმება 
წყლის დაბალი დონის პირობებში. 
 
მდინარის კალაპოტის და ფერდების ვიზუალური კვლევის შედეგად 
გამოვლინდა წყლის ორგანიზმების არსებობისათვის საუკეთესო ჰაბიტატების 
მრავალფეროვნება. მდინარის კალაპოტის ორი ტოტიდან, (ერთტოტიანი და 
მრავალტოტიანი), მეორე შედარებით უფრო მოწყვლადია ეკოლოგიური ხარჯის 
პირობებში შესაძლო გამეჩხერების გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევები წყლის 
მაღალი დონის პირობებში ჩატარდა; შესაბამისად, კალაპოტის აღნიშნული 
ტოტების არსებობა ხელმეორედ უნდა დადასტურდეს  ნაკადის დაბალი ხარჯის 
პირობებში. 
 

ორივე მდინარეზე ცხადად ჩანს სტიქიური მეწყერული მოვლენების შედეგები.  
დაბალი ნაკადის პირობებში მცირდება  ორივე მდინარის (ნენსკრა და ნაკრა) 
ქვების დაძვრის უნარი.  ნაკადის მაღალ ხარჯთან დაკავშირებული მოვლენების 
გარეშე, მეწყერი და ღვარცოფი სტიქიურად შექმნის კალმახის ზემო ბიეფის 
მიმართულებით მიგრაციისათვის გაუვალ დაბრკოლებებს.  

2.2 უხერხემლოთა შემადგენლობის და რიცხოვნობის  კვლევა 
 

უხერხემლოთა ყველა ნიმუში არებულია შმიტ-კლოიბერის (2006) მეთოდით  
“kick and sweep” (შესაძლებელია ითარგმნოს როგორც „ფეხით მოუსვი წყალში და 
შეაგროვე ნიმუშები ბადით“)  და პროგრამა “AQEM/STAR”-ს შემდგომი 
გამოყენებით. ხუთი ინტეგრირებული ნიმუში ნენსკრაზე, ხოლო სამი 
ინტეგრირებული ნიმუში ნაკრაზე იქნა აღებული (თითოეული 
ინტეგრირებული ნიმუში ოცი ქვენიმუშისგან შედგება). მაკროუხერხემლოთა 
მსხვილი და იშვიათი სახეობების იდენტიფიცირების მიზნით, ნიმუშების აღება 
მიკროჰაბიტატებიდანაც მოხდა (მაგ: წყალქვეშა ტოტებიდან,  მთავარი 
კალაპოტისგან წარმოქმნილი, მდინარის ნაპირებზე შეჭრილი დროებითი 
გუბეებიდან და ა.შ.). გარდა ამისა, უხერხემლოების რაოდენობრივი ნიმუშების 
აღება მოხდა ქვების გარეცხვის მეთოდით ფართობებზე 0.5 х 0.5 მ; აღნიშნული 
მონაკვეთები შეირჩა როგორც ყველაზე ტიპიური  ჰაბიტატები დომინანტი 
ნალექების შენადგენლობის საფუძველზე.  

2.2.1 წყლის მაკროუხერხემლოების თანასაზოგადოებების ბუნებრივი 
შემადგენლობა და სტრუქტურა  

უნიკალური მთის ლადშაფტები, მიკროკლიმატური პირობები და მტკნარი 
წყლის ჰაბიტატები ამფიბიური მწერების საოცარ მრავალფეროვნებას ქმნის. 
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ყინულოვანი პერიოდი საკმაოდ თბილი გამოდგა კავკასიის რეგიონისათვის, 
რომელიც ბევრი სახეობისათვის ნამდვილ „თავშესაფრად” გადაიქცა. შედეგად, 
ენდემურმა სახეობებმა ხელი შეუწყო კავკასიის უნიკალური 
ბიომრავალფეროვნების ჩამოყალიბებას.  

ნენსკრას და ნაკრას აუზებში მაკროუხერხემლოების 17 ტაქსონომიური ჯგუფი 
იქნა დაფიქსირებული.  

 
სურათი 15. მაკროუხერხემლოების 

თანასაზოგადოებების შემადგენლობა 
მდინარე ნენსკრაში  

მდინარე ნენსკრაში 
უხერხემლოების დომინანტ 
თანასაზოგადოებას 
ერთდღიურები ან ეფემერიდები 
(Ephemeroptera)  წარმოადგენდნენ – 
ჯამური რიცხვის 58%, 
ქირონომიდები ან ხრიალები 
(Chironomidae) – 14%, სისხლმწოვი 
ქინქლები (Simuliidae) და 
ორფრთიანები (Diptera)  - 9%, 
მეგაზაფხულეები (Plecoptera) – 4%. 
დანარჩენი 5% გადანაწილდა 
შემდეგ სახეობებს შორის: 
ტურბელარიები (Turbellaria), 
ნემატოდები ან მრგვალი ჭიები 
(Nematoda), ბეწვურები 
(Nematomorpha), ოლიგოქეტები ან 
მცირე ჯაგრიანი ჭიები 
(Oligochaeta), ოსტრაკოდები 
(Ostracoda), ციკლოპისებრნი 
(Cyclopoida), ობობასებრნი 
(Araneida), ტკიპები (Acarina), 
ბოლოფეხიანები (Collembola), 
ბაღლინჯოები (Heteroptera), 
ქერცლფრთიანები (Lepidoptera), 
რუისელები (Trichoptera), 
ხეშეშფრთიანი ხოჭოები 
(Coleoptera)  (სურათი 15). 
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სურათი 16. მაკროუხერხემლოების 

თანასაზოგადოებების შემადგენლობა 
მდინარე ნაკრაში 

მდინარე ნაკრაში უხერხემლოების 
დომინანტ თანასაზოგადოებას 
ერთდღიურები ან ეფემერიდები 
(Ephemeroptera)  წარმოადგენდნენ – 
ჯამური რიცხვის – 59%, 
მეგაზაფხულეები (Plecoptera) – 16%, 
რუისელები (Trichoptera) – 10%, 
ქირონომიდები ან ხრიალები 
(Chironomidae)  - 6% და 
ორფრთიანები (Diptera)  - 4.2%. 
დანარჩენი 6% გადანაწილდა 
შემდეგ სახეობებს შორის:  
ტურბელარიები (Turbellaria), 
ნემატოდები ან მრგვალი ჭიები 
(Nematoda), ბეწვურები 
(Nematomorpha), ოლიგოქეტები ან 
მცირე ჯაგრიანი ჭიები 
(Oligochaeta), ოსტრაკოდები 
(Ostracoda), ციკლოპისებრნი 
(Cyclopoida), ობობასებრნი 
(Araneida), ტკიპები (Acarina), 
ბოლოფეხიანები (Collembola), 
ბაღლინჯოები (Heteroptera), 
ქერცლფრთიანები (Lepidoptera), 
ხეშეშფრთიანი ხოჭოები 
(Coleoptera)  (სურათი 16). 
 

კონსერვაციის სტატუსის მქონე დიდი  ზომის უხერხემლოები კვლევის 
შედეგად არ გამოვლენილა. 

2.2.2 მდინარეების ნენსკრას და ნაკრას ბიოლოგიური მდგომარეობის შეფასება 
 
ზოგადი ინფორმაცია  
 
წყლის ხარისხის ბიოლოგიური ინდიკაცია და ბიოლოგიური სტატუსის 
შეფასება ჩატარდა ანალიზის ექსპრეს-მეთოდის და ბიოტიკური ინდექსების 
(აფანასიევი 2001, 2006) გამოყენებით. შეფასების მიზნით კონსულტანტმა 
გამოიყენა შემდეგი ორი ინდექსი:   

• ტრენტის ბიოტიკური ინდექსი( TBI)4 , რადგანაც იგი საფუძვლად უდევს 
თანამედროვე ბიოტიკური ინდექსების და თავად ეფუძნება ბენთოსური 

4 ფ.ს. ვუდვისი.  ნაკადის კლასიფიკაციის ბიოლოგიური სისტემა, რომელიც გამოყენება Trent 
River-ს ქიმიური საბჭოს მიერ. „ქიმიური მრეწველობა“ – 1964. – 11. – გვ. 443–447. ჯ.ლ. 
მეტკალფი. გამდინარე წყლების ბიოლოგიური ხარისხის ანალიზი მაკროუხერხემლოების 
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(ფსკერზე მცხოვრები) მაკროუხერხემლოების ძირითადი ჯგუფების 
ანალიზს. წყალქვეშ წარმოდგენილი სახეობების და ინდივიდუალური 
ორგანიზმების რაოდენობის მიხედვით წყალს ენიჭება შეფასების სისტემა 
10-დან (ეკოლოგიურად სუფთა) 0 ქულამდე (ძლიერ დაბინძურებული). 
მაგალითად, თუ წარმოდგენილია ძირითადი ორგანიზმების 16 ან უფრო 
მეტი სახეობა, - მათ შორის მეგაზაფხულეების (plecopteran) ერთზე მეტი 
სახეობა, - მაშინ წყლის ხარისხი 10 ქულით არის შეფასებული. თუმცა, თუ 
მეგაზაფხულეები არ არიან წარმოდგენილი, და სახეზეა ქირონომიდების 
(Chironomid) ან ტუბიფიციდების (მცირე ჯაგრიანი ჭიების) მხოლოდ ორი-
სამი სახეობა, ასეთ შემთხვევაში წყალი მძიმედ დაბინძურებულია  და 
მხოლოდ 2 ქულით არის შეფასებული. ქვემოთ ჩამოთვლილია 
აღნიშნული ინდექსის უპირატესობები: 

o ახდენს დაბინძურებული წყლების ძირითადი მახასითებლების 
კლასიფიცირებას 

o არ მოითხოვს ნიმუშების გადარჩევის მაღალი სიზუსტის 
ტექნოლოგიებს 

o იდენტიფიცირებისათვის საჭიროა მხოლოდ ძირითადი 
ორგანიზმების შერჩევა შემდგომი ანალიზისათვის 

o იძლევა ინდექსის მნიშვნელობების მარტივ წრფივ შკალას 
o იოლად გასაგებია არაბიოლოგებისათვის 

• ბელგიური ბიოტიკური ინდექსი (BBI) 5 : ინდექსი, რომელიც 
დაფუძნებულია წყლის მაკროუხერხემლო ორგანიზმების ყოფნაზე ან 
არყოფნაზე, გამოიყენება წყლის ბიოლოგიურ  ხარისხის ანალიზისათვის. 
მაკროუხერხემლოები განმარტებულია როგორც დიდი ზომის 
უხერხემლო ორგანიზმები, რომელთა გარჩევა შესაძლებელია 
შეუიარაღებელი თვალით როგორც მწერების (ლარვების), მოლუსკების, 
კიბოსნაირების, ჭიები და ა.შ. ბელგიური ბიოტიკური ინდექსი 
განისაზღვრება კონკრეტული სახეობა-ინდიკატორის შედარებითი 
სენსიტიურობით დაბინძურების და სახეობის მრავალფეროვნების 
მიმართ. ინდექსის მნიშვნელობა მერყეობს 0-დან (უკიდურესად ცუდი 
ხარისხი) 10-მდე (მაქსიმალურად კარგი ხარისხი). უნდა აღინიშნოს, რომ  
ბელგიური ბიოტიკური ინდექსი სტანდარტს წარმოადგენს საფრანგეთსა 
და ბელგიაში და ასევე ფართოდ გამოიყენება დაკვირვებებისათვის 
ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. 

 
რადგან ამჟამად არ არსებობს ბიოლოგიური მაჩვენებლების 
იდენტიფიცირებული საბაზო მნიშვნელობები კავკასიური მდინარეებისათვის, 
ათვლის წერტილად ზემოთ აღნიშნული ბიოლოგიური ინდექსებისათვის  
კონსულტანტმა გამოიყენა სტანდარტული ანალიზის შკალა (სურათი 17). 
საგაზაფხულო კვლევის შემდეგ აღნიშნული შკალა შესაძლებელია 

თანასაზზოგადოებების საფუძველზე: ისტორია და ახლანდელი სტატუსი ევროპაში.// გარემოს 
დაბინძურება. – 1989. –  60. – გვ. 101–139 
5 ნ. დ, პაუ, ჯ. ვანჰურენი. წყლების და ნაკადების ბიოლოგიური ანალიზის 0მეთოდები 
ბელგიაში // ჰიდრობიოლოგია 100(1):153-168 · იანვარი 1983.   
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დაკორექტირდეს სპეციალურად მდინარეების ნენსკრა  და ნაკრასათვის. ასევე 
გათვალისწინებული იქნება კალაპოტის ფსკერის სედიმენტების 
თავისებურებები - ანუ ჭარბი ქარსი, რომელიც “აცემენტებს” სივრცეებს ქვებს 
შორის და ხელს უშლის უხერხემლოებს ქვებს შორის შეღწევაში.  

 
ბიოლოგიური კლასი  

მაღალი  კარგი საშუალო სუსტი ცუდი 

 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
TBI და BBI- ს ქულები 

სურათი 17. შეფასების შკალა TBI და BBI-ს ინდექსების და შესაბამისი ბიოლოგიური კლასის  
შეფასების შკალა 

შედეგები  

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე იდენტიფიცირებული იქნა ჰომოგენური 
ჰაბიტატები. კვლების თითოეულ ლოკაციაზე აღებული იქნა 
მაკროუხერხემლოების ჰიდრობიოლოგიური ნიმუშები. ასევე ჩატარდა 
იხტიოლოგიური და გეობოტანიკური კვლევები. გამოკვლეული იქნა მთავარი 
მდინარის კალაპოტი, მისი შენაკადები, ასევე სანაპირო ზონები ბუჩქოვანი და 
ბალახეული მცენარეული საფარით.  

თითოეული მონიტორინგის სადგური აღწერილი იქნა საველე პროტოკოლის 
(დანართი 2) მიხედვით. შეგროვებული მონაცემების ნაწილი (მაგ: წყლის 
ტემპერატურა, სიმღვრივე) მიჩნეულია თვალსაჩინოდ მაკროუხერხემლოების 
პირობების კვლევისათის (მაგ: მაღალი ამღვრეულობის ხარისხის მქონე 
მდინარეში, მაკროუხერხემლოების კვლევის დამაჯერებლობა უფრო დაბალია 
დაბალი ამღვრეულობის მდინარეებთან შედარებით). ძირითადი მონაცემები 
წარმოადგენს მიმდინარე ინდიკატორი ჯგუფების რიცხვის იდენტიფიკაციას და 
ვიზუალურ ფიქსაციას ერთი ან მეტი სახეობისა ჯგუფებში მეგაზაფხულეები, 
ერთდღიურები  და რუისელები, რომლებიც იძლევიან წინასწარი ბიოლოგიური 
ხარისხის ანალიზის ჩატარების საშუალებას უშუალოდ მდინარეზე. 
   

მონიტორინგის სადგური # 1. ნენსკრას წყალსაცავი 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული (წყლის 
შრე მყარ საბსტრატზე) – 10%, მეგალითური – 40%, მაკროლითური – 20%, 
მეზოლითური – 20%, მიკროლიტური – 5%, ფსამალი (ქვიშა)–  5%-მდე.  

წყლის გამჭვირვალობა 1 მ-დეა. წყალი + 9.8 0С-მდე თბებოდა, ჟანგბადით 
გაჯერება 165%-ზე მეტია.  

28 
 
 



  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae), მწვანე წყალცენარეებით 
(Chlorophyta) და ჰიდრურუსით (Hydrurus). წყალმცენარეების სუსტი განვითარება 
შეიძლება აიხსნას წვიმისგან გამოწვეული დატბორვით.  

მაკროფიტები (წყლის დიდი ზომის მცენარეები: დუმფარა, ბაია და აშ. - 
მთარგმნელი) წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით; მათ შორის 1%-ს შეადგენს ფონტინალისის (წყლის ხავსი) 
(Fontinalis)  და ისლის სახეობები.  

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae), მეგაზაფხულეები (Plecoptera) და 
სხვა ორფრთიანები (Diptera) უფრო ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი. 
რუისელების (Trichoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა რამდენიმე 
წყლის ტკიპა (Hydrachnidia) , წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე ოლიგოქეტები 
ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები Oligochaeta), ტურბელარიები (Turbellaria) და 
ბოლოფეხიანები (Collembola).  

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და ВВІ-მ მიიღო ათ-ათი  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური # 2. ნენსკრას წყალსაცავის ნაგებობა 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: მეგალითური – 35%, 
მაკროლითური – 25%, მეზოლითური – 25%, მიკროლიტური – 10%, ფსამალი 
(ქვიშა)–  5%-მდე.  

წვიმების შემდეგ მდინარეში დაფიქსირდა სიმღვრივის გარკვეული დონე, 
გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  80 სმ. წყალი + 10.5 – 11 0С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 160%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae),  და ჰიდრურუსით (Hydrurus).  

მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით: ფონტინალისის (წყლის ხავსი) (Fontinalis)  და ისლის  (Carex) 
სახეობებით.  

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae). სხვა ორფრთიანები (Diptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი.  რუისელების (Trichoptera) და 
მეგაზაფხულეების (Plecoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა 
რამდენიმე წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე 
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ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები 
(Turbellaria),  ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და ВВІ-მ მიიღო ათ-ათი  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური # 3. ნენსკრა, წყალსაცავის ნაგებობიდან ქვემოწელზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული – 20%, 
მეგალითური – 30%, მაკროლითური – 20%, მეზოლითური – 15%, 
მიკროლიტური – 10%, ფსამალი (ქვიშა)–  5%-მდე. 

გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  80 სმ. წყალი + 11.50С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 165%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae),  და ჰიდრურუსით (Hydrurus).  
წყალმცენარეების სუსტი განვითარება შეიძლება აიხსნას წვიმისგან 
გამოწვეული დატბორვით. მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან 
დაბლობზე გავრცელებული მცენარეებით: ფონტინალისის (წყლის ხავსი) 
(Fontinalis) –რამდენიმე სახეობით.  

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae). სხვა ორფრთიანები (Diptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი.  რუისელების (Trichoptera) და 
მეგაზაფხულეების (Plecoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა 
რამდენიმე წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე 
ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები 
(Turbellaria),  და ბოლოფეხიანები (Collembola). 

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო ათ-ათი  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური #4. ნენსკრას შესართავი მდინარე ტიტასთან ქვემო 
წელზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული – 5%, 
მეგალითური – 45%, მაკროლითური – 20%, მეზოლითური – 20%, 
მიკროლიტური – 7%, ფსამალი (ქვიშა)–  3%-მდე. 
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გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  80 სმ. წყალი + 120С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 160%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(Bacillariophyceae) (კაჟოვანი წყალმცენარეები), ციანობაქტერიებით  
(Cyanobacteria, ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები), და მწვანე წყალცენარეებით 
(Chlorophyta). წყალმცენარეების სუსტი განვითარება შეიძლება აიხსნას 
წვიმისგან გამოწვეული დატბორვით. მაკროფიტები წარმოდგენილია 
მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული მცენარეებით; მათ შორის 1-1.5%-ს 
შეადგენს ფონტინალისის (წყლის ხავსი) (Fontinalis) სახეობები,  და ასევე ისლის 
ორი სახეობა. 

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae). სხვა ორფრთიანები (Diptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი.  რუისელების (Trichoptera) და 
მეგაზაფხულეების (Plecoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა 
რამდენიმე წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე 
ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები 
(Turbellaria),  ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო ცხრა-ცხრა  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური #5. ჭუბერის ხიდი მდინარე ნენსკრაზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული – 5%, 
მეგალითური – 40%, მაკროლითური – 25%, მეზოლითური – 15%, 
მიკროლიტური – 7%, ფსამალი (ქვიშა)–  8%-მდე. 

გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  50 სმ. წყალი + 90С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 155%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae),  და ჰიდრურუსით (Hydrurus).  
ციანობაქტერიების  (Cyanobacteria) და მწვანე წყალცენარეების (Chlorophyta) 
რაოდენობა გაზრდილია სამეურნეო ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების 
შედეგად.  

მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით: ფონტინალისის (წყლის ხავსი) (Fontinalis)–რამდენიმე სახეობით - 
დაახლოებით 5%, და ისლის  (Carex) გარკვეული რაოდენობით.  
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ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae), სხვა ორფრთიანები (Diptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი.   რუისელების (Trichoptera) და 
მეგაზაფხულეების (Plecoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა 
რამდენიმე წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე 
ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები 
(Turbellaria),  ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო რვა-რვა  ქულა, რომელიც  “კარგ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

კარგი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური # 7, მდინარე ნაკრა წყალსაცავის ნაგებობიდან 1 ზემო 
წელზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: მეგალითური – 21%, 
მაკროლითური – 20%, მეზოლითური – 40%, მიკროლიტური – 10%, ფსამალი 
(ქვიშა)–  9%-მდე. 

გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  25 სმ. წყალი + 8.80С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 160%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae), მწვანე წყალცენარეებით 
(Chlorophyta) და ჰიდრურუსით (Hydrurus).  

მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით; მათ შორის 1-2%-ს შეადგენს ფონტინალისის (წყლის ხავსი) 
(Fontinalis) სახეობები,  და ასევე ისლის ორი სახეობა. 

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; მეგაზაფხულეები (Plecoptera), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae),  და რუისელები (Trichoptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი. ორფრთიანების (Diptera) და სისხლმწოვი 
ქინქლების (Simuliidae) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა რამდენიმე 
წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე ოლიგოქეტები 
ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები (Turbellaria),  
ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო ათ-ათი  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 
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მონიტორინგის სადგური # 8. მდინარე ნაკრა წყალსაცავის ნაგებობიდან 2 ზემო 
წელზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული – 5%, 
მეგალითური – 40%, მაკროლითური – 25%, მეზოლითური – 20%, 
მიკროლიტური – 5%, ფსამალი (ქვიშა)–  5%-მდე. 

გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  30 სმ. წყალი + 9.20С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 160%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae),  და ჰიდრურუსით (Hydrurus).  
არის ციანობაქტერიების  (Cyanobacteria) და მწვანე წყალცენარეების (Chlorophyta) 
ვეგეტაცია ტურისტული ბანაკებიდან და საძოვრებიდან მომავალი სამეურნეო 
ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების შედეგად.  

მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით; მათ შორის ფონტინალისის (წყლის ხავსი) (Fontinalis) რამდენიმე 
სახეობა,  და ასევე ისლის ორი სახეობა. 

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; მეგაზაფხულეები (Plecoptera), 
ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae),  და ორფრთიანები (Diptera) უფრო 
ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი. რუისელების (Trichoptera) და სისხლმწოვი 
ქინქლების (Simuliidae) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო. დაფიქსირდა რამდენიმე 
წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე ოლიგოქეტები 
ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები (Turbellaria),  
ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო ცხრა-ცხრა  ქულა, რომელიც “მაღალ 
სტატუსს” შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

მონიტორინგის სადგური # 9. ნაკრას  შესართავი მდინარე ლექვერავთან 
ზემოწელზე 

ფსკერის უხერხემლოების ჰაბიტატების განაწილება: ჰიგრომეტრული – 
დაახლოებით 5%, მეგალითური – 35%, მაკროლითური – 25%, მეზოლითური – 
25%, მიკროლიტური – 7%, ფსამალი (ქვიშა)–  3%-მდე. 

გამჭვირვალობამ შეადგინა დაახლოებით  30 სმ. წყალი + 7.20С-დე გათბა, 
ჟანგბადით გაჯერება 150%-ზე მეტია.  

წყალმცენარეები წარმოდგენილია ქვებზე მიკრული ნიჟარებით - დიატომებით 
(კაჟოვანი წყალმცენარეები)  (Bacillariophyceae). არის ციანობაქტერიების  
(Cyanobacteria) და მწვანე წყალცენარეების (Chlorophyta) ვეგეტაცია 
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დასახლებებიდან და საძოვრებიდან მომავალი სამეურნეო ჩამდინარე წყლების 
ზემოქმედების შედეგად.  

მაკროფიტები წარმოდგენილია მდინარიან დაბლობზე გავრცელებული 
მცენარეებით; მათ შორის 3-5%-ს შეადგენს ფონტინალისის (წყლის ხავსი) 
(Fontinalis) სახეობები,  და ასევე ისლის (Carex) სამი სახეობა. 

ფსკერის უხერხემლო ორგანიზმებს შორის, ერთდღიურების ნიმფები 
დომინანტურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ; მეგაზაფხულეები (Plecoptera),  
სისხლმწოვი ქინქლები (Simuliidae), ქირონომიდები ან ხრიალები (Chironomidae),  
და ორფრთიანები (Diptera) უფრო ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილნი. 
რუისელების (Trichoptera) ნიმფების რიცხვი მცირე იყო.  დაფიქსირდა რამდენიმე 
წყლის ტკიპა (Hydrachnidia), წყლის ბაღლინჯო (Notonecta), ასევე ოლიგოქეტები 
ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები (Oligochaeta), ტურბელარიები (Turbellaria),  
ბოლოფეხიანები (Collembola) და ა.შ.   

ჰიდრობიოლოგიური პარამეტრების საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ორივე ინდექსმა ТВІ 
და       ВВІ-მ მიიღო ცხრა-ცხრა  ქულა, რომელიც “მაღალ სტატუსს” 
შეესაბამება. 

მაღალი 
სტატუსი 

 

დასკვნა: ბიოლოგიური სტატუსის კუთხით, ორივე მდინარეს - ნენსკრას და 
ნაკრას - გააჩნია მაღალი სტატუსი (მაქსიმალურად კარგი ხარისხი)   გარდა 
ჭუბერის ხიდისა მდინარის ქვემო წელში, სადაც სტატუსი მცირდება და 
გადადის კარგ სტატუსში (კარგი ხარისხის).  

 

 

2.2.3 კალმახის საკვები ბაზის ანალიზი 
 
თევზის საკვები ბაზის ანალიზის მეთოდების უმრავლესობა ეფუძნება საკვები 
ერთეულების ბიომასის იდენტიფიცირებას.  
 
ბიომასა აღებულ ნიმუშებში 

აღნიშნული დავალების შესასრულებლად, მონიტორინგის რვა სადგურზე 
ჩატარდა უხერხემლოების ნიმუშების რაოდენობრივი კვლევა (ცხრილი 3), 
სადაც ნაჩვენებია, რომ ბიომასის ყველაზე დიდი რაოდენობა მდინარე 
ნენსკრაში შეადგენს 16 გ/მ2 -ს, და მდინარის ქვემო წელის მიმართულებით იგი 
მცირდება 4.5 გ/მ2-მდე. 
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ცხრილი 3. ბიომასის გამოთვლა მდინარე ნენსკრასათვის 

# მონიტორინგის სადგური  ბიომასა, 
გ/მ2 

1 წყალშემკრები აუზი 16 

2 წყალსაცავის ნაგებობა (კაშხალი) 14 

3 წყალსაცავის ნაგებობიდან  მდინარის ქვემოწელის 
მიმართულებით 13 

4 მდინარის ქვემო წელში მდებარე შესართავი მდინარე ტიტასთან 10 

5 ჭუბერის ხიდი 4.5 

 

მდინარე ნაკრაში ბიომასის ყველაზე დიდი რაოდენობა უფრო მაღალია ვიდრე 
ნენსკრაში (22 გ/მ2). ამავე დროს, შენარჩუნებულია ბიომასის შემცირების 
ტენდენცია მდინარის ქვემო წელის მიმართულებით (ცხრილი 4).  

 
ცხრილი 4. ბიომასის გამოთვლა მდინარე ნაკრასთვის 

# მონიტორინგის სადგური  ბიომასა, გ/მ2 

7 წყალსაცავის ნაგებობიდან  მდინარის ზემო წელის 
მიმართულებით 

22 

8 წყალსაცავის ნაგებობიდან  მდინარის ქვემო წელის 
მიმართულებით 

19 

9 ზემო წელზე არსებული შესართავი მდინარე 
ლექვერართან  

16.5 

 

აღნიშნული ტენდენცია ზღვის დონიდან სიმაღლის დარაიონებით (აფანასიევი, 
ლეტიცკა  და მანტუროვა) და ანთროპოგენური  ფაქტორით - ანუ, 
საცხოვრებელი დასახლებების ზრდით გამოწვეული ზემოქმედებით არის 
ახსნილი.  

საზოგადოდ, ბიომასის მაჩვენებლები საპროექტო მონაკვეთისთვის - და 
განსაკუთრებით მდინარე ნენსკრასთვის - უფრო დაბალია ვიდრე საქართველოს 
მდინარეებში ზღვის დონიდან იმავე სიმაღლეზე - სეზონური ცვალებადობის 
გათვალისწინებითაც კი. ამ მოვლენის ახსნა შესაძლებელია ქარსის (მუსკოვიტის) 
დიდი რაოდენობის არსებობით, რომლის ბრტყელი ნაწილაკები “აცემენტებენ” 
ქვებს შორის არსებულ სივრცეებს და ამცირებენ სედიმენტების ფხვიერებას. ეს 
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ხელს უშლის გამარუსების (კიბოსნაირთა ამფიპოდების გვარი) განვითარებას. 
სედიმენტების შემადგენლობის მიკროსკოპულმა კვლევამ და მათმა შეცხობამ 
გამოავლინა, რომ ნელა ჩაძირული ნაწილაკები შედგება არა ორგანული 
შლამისაგან, არამედ ქარსისაგან (ცხრილი 5).  

ცხრილი 5. ფსკერის დანალექის (სედიმენტების) ანალიზი მათში ორგანული 
ნივთიერების შემცველობაზე.  

მონიტორინგის 
სადგური 

სადნობი 
ტიგელის 
წონა (Р4), 
–გ 

სადნობი 
ტიგელის წონა 
მშრალი 
ნიადაგით 
შეცხობამდე 
(Р5), გ 

სადნობი 
ტიგელის წონა 
დამწვარი 
ნიადაგით 
შეცხობის 
შემდეგ (Р6), გ 

დანაკარგები 
შეცხობის 
დროს (Р5-
Р6)/(Р5-
Р4)*100 %  

მს 2 15.7 45.3 45.1 0.80 

მს 3 14.2 46.4 46.1 1.05 

მს 4 16.3 20.7 20.6 2.11 

 

ამავე დროს, სურათზე 18 ნაჩვენებია, რომ ნენსკრას ქვემო წელში მოხდა 
სედიმენტების მსხვრევა (წითელი ხაზის ზრდა). ნაკრაში, ქარსი ნაკლებად არის 
წარმოდგენილი; შესაბამისად, წარმოდგენილია უფრო მეტი ორგანული 
ნივთიერება, ხოლო ბიომამასა შესაბამისად მაღალია.  

 

 

სურათი 18. ფსკერის სედიმენტების ფრაქციების შემადგენლობა უკრაინის მეცნიერებათა 
აკადემიასთან არსებული ჰიდრობიოლოგიის ინსტიტუტის ნალექების ანალიზის 

ლაბორატორიაში 
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ბიომასა გადაადგილების (დრეიფის) კუთხით  

მდიანრეში არსებული ბუნებრივი საკვების ბაზის გამოთვლისათის, 
მაკროუხერხემლოების ნიმუშების ერთჯერადი აღება საკმარისი არ არის. ასევე 
აუცილებელია ფსკერის თანასაზოგადოებების პროდუცირების უნარის 
ანალიზი.  

უხერხემლოების პროდუცირების იდენტიფიცირების ორი საშუალება არსებობს: 

• გამოთვლა, რომელიც ეფუძნება დამოკიდებულებას ცხოველთა 
მიმოცვლის სიჩქარესა და წონას შორის [ჰემიმგსენი 1960, ვინბერგი 1976, 
ალიმოვი 1981] ვან გოფის ტემპერატურული კოეფიციენტის - Q10-ს 
გათვალისწინებით 

• ბოუსენ-იენსენის მეთოდი (1919), რომლის დროს აუცილებელია 
ბიომასის იდენტიფიცირება ერთი ვეგეტაციური სეზონის დასაწყისში და 
ბოლოს.  

მთის მდინარეების პირობებში, სადაც სხვადასხვა სასიცოცხლო ციკლის მქონე 
ამფიბიოტური მწერების სახეობები ცოცხლობენ ისე, როგორც ბევრი სახეობა, 
რომლებისთვისაც  სამეცნიერო ლიტერატურაში არ არსებობს კოეფიციენტის 
მნიშვნელობები წონასა და მიმოცვლას შორის, გამოთვლის პირველი მეთოდი 
უშვებს შესაძლებლობას სერიოზული უზუსტობებისათვის6. გარდა ამისა, თუ 
გავითვალისწინებთ წყლის ტემპერატურის ყოველდღიურ მნიშვნელოვან 
რყევებს, კოეფიციენტ Q10-ს გამოყენება რთულია. ამავე დროს, ერთი კვლევის 
პირობებში, შეუძლებელია ბოუსენ-იენსენის მეთოდის გამოყენება. ამ 
კონკრეტულ შემთხვევაში, მოდრეიფე მახის გამოყენებით, კონსულტანტმა 
შეისწავლა, თუ რა ხარისხის წვდომა გააჩნიათ თევზებს უხერხემლოებზე 
(აფანასიევი, 2001). თუ ცხოველების ბიომასას ფსკერზე მივიღებთ როგორც 
კონსტანტას (სტაბილური ამინდის პირობებში), ტივტივი ან დრეიფი (ნაკადის 
მიერ ამოძრავებული ფსკერის უხერხემლოების რიცხვი) ასახავს ფსკერის 
თანასაზოგადოების პროდუქციას. უფრო მეტიც, მთის მდინარეებში თევზის 
გამრავლების თავისებურებების გათვალისწინებით - განსაკუთრებით კალმახის  
- მოდრეიფე უხერხემლოები ყველაზე იოლად ხელმისაწვდომ საკვებს 
წარმოადგენენ თევზებისთვის.  

დაფიქსირდა დრეიფის შედარებით დაბალი ინტენსივობა, რომელიც ასახავს 
უხერხემლოების დაბალ სიმრავლეს და დრეიფის დროს და სეზონს.19).  

6 А. А. Ковальчук. Первичная продукция и деструкция органического вещества донными 
сообществами реки Уж (бассейн Тисы), Гидробиологический журнал, том 47, 2011, № 6, с.3-10,  
С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський, А. І. Мрук. Живлення і трофічні 
взаємовідносини європейського харіуса та струмкової форелі у річках Закарпатського регіону 
Гидробиологический журнал, том 49, 2013, № 2 
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სურათი 19. მოდრეიფე უხერხემლოების რიცხვი (ერთეული /მm2) ჭრილში საათში  

უხერხემლოების დასახელებები  სურათზე (მარცხნიდან მარჯვნივ) :  

Nematomorpha -  ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები, Turbellaria - 
ტურბელარიები,Oligochaeta-  ოლიგოქეტები ან მცირე ჯაგრიანი ჭიები,  
Ostracoda - ოსტრაკოდები,   cyclops - ციკლოპები,  Araneida - ობობასებრნი, 
Acarina - ტკიპები, Collembola - ბოლოფეხიანები, Heteroptera - ბაღლინჯოები, 
Ephemeroptera - ერთდღიურები ან  ეფემერიდები, Plecoptera -მეგაზაფხულეები, 
Lepidoptera - ქერცლფრთიანები, Coleoptera - ხეშეშფრთიანი ხოჭოები, Trichoptera- 
რუისელები, simmuliidae - ქინქლები, Chironomidae - ქირონომიდები ან ხრიალები, 
Diptera- ორფრთიანები 

ცნობილია, რომ მთავარი ჯგუფების დრეიფი (ერთდღიურები, 
მეგაზაფხულეები, რუისელები) ყველაზე ინტენსიურია შებინდებისას და ღამით, 
როდესაც რთულია მოდრეიფე მახის განთავსება. კვლევების დროს (12-14 საათი), 
მაქსიმალური დრეიფი დაფიქსირდა ორფრთიანებისათვის - ჯგუფისათვის, 
რომელიც შეადგენს ძირითად საკვებს კალმახის კუჭში.  

კალმახის კუჭის შიგთავსის კვლევამ გამოავლინა: ყველა კალმახის საკვები 
შედგება უხერხემლოების ხუთი ჯგუფიდან. შესწავლილ კალმახებში, სამს 
ხუთიდან კუჭში აღმოუჩნდა ჭიანჭველები როგორც ძირითადი საკვები (65-75%); 
დანარჩენ ორს - 70-75% დიდი ორფრთიანი მწერებისა.  (ერთდღიურები, 
მეგაზაფხულეები, რუისელები შეადგენდნენ 17-28%-ს, რაც ადასტურებს 
კალმახის მიერ საკვების არჩევისშერჩევითობას.  
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დასკვნა: ჯამში, უხერხემლოების კვლევამ კალმახისათვის აჩვენა კარგი 
ბუნებრივი საკვები ბაზა. აღნიშნული ბაზა, თავის მხრივ, გამყარებულია 
ზედაპირის მწერებით, რომლებიც რეგულარულად ცვივა მდინარეებში.  

 

2.3 თევზის სახეობების შემადგენლობის და სიმრავლის კვლევა 
 
თევზის სახეობების შემადგენლობის და სიმრავლის კვლევა ჩატარდა სასროლი 
ბადის, იხთიოლოგიური ბადის, და ანკესების გამოყენებით. კვლევის 
განმავლობაში, მთლიანად დაჭერილი იქნა თევზის 47 ნიმუში 8 მონიტორინგის 
სადგურთან. ნიმუშები ორ სახეობას მიეკუთვნებიან. თევზის 46 ნიმუში 
იდენტიფიცირებული იქნა როგორც მდინარის კალმახი (Salmo trutta), მათგან 34 
ნენსკრაში, ხოლო 11 - ნაკრაში. დაჭერილი მდინარის კალმახის ყველაზე მაღალი 
რიცხვი დაფიქსირდა წყალსაცავის ნაგებობის მშენებლობის სავარაუდო 
ადგილას მდინარე ნენსკრასთან, მონიტორინგის სადგური 2. დაჭერილი 
მდინარის კალმახის ზომა მერყეობდა 7-დან 25 სმ-მდე,  ნაკრაში - 9.5-დან 14.5 
სმ-მდე (სურათი 20).  
 
 

  
სურათი 20. ნენსკრაში დაჭერილი ყველაზე 

დიდი მდინარის კალმახის ნიმუში 
სურათი 21. ცისარტყელა კალმახის 

ერთადერთი ნიმუში 
 
ცისარტყელა კალმახის (Oncorhynchus mykiss)  ერთადერთი ნიმუში 
იხთიოლოგიური ბადის მეშვეობით იქნა დაჭერილი სოფელ ზემო მარღში 
(სურათი 21). დიდი ალბათობით, იგი გაიქცა კერძო საკალმახედან, რომელიც 
სამშენებლო ბანაკიდან მდინარის ზემო ბიეფის მიმართულებით მდებარეობს.  
 
მთავარი მორფომეტრიკული მახასიათებლების დაზუსტების შემდეგ, 
უკლებლივ ყველა თევზი კვლავ გაუშვეს მდინარეში. ერთადერთ გამონაკლისს 
წარმოადგენს სამი მდინარის კალმახის ნიმუში, რომლებსაც ლაბორატორიაში 
ფორმალინის ინექცია გაუკეთეს კუჭში არსებული საკვების შემდგომი 
დამუშავების და დეტალური იდენტიფიცირების მიზნით. გარდა ამისა, 
ადგილობრივმა მეთევზეებმა კონსულტანტს გადასცეს ორი დაჭერილი 
მდინარის კალმახი მათ კუჭში არსებული საკვების ანალიზისათვის.  
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ცხრილი 6. დაჭერილი თევზების სახეობები  
# აღწერა თევზის 

სახეობა 
რაოდენობა სიგრძე, 

სმ  
სიმაღლე 
სმ 

1 ნენსკრა, 
წყალშემკრები აუზი 

მდინარის 
კალმახი 
Salmo trutta   

 

 
4 

15.5 3.1 
15 3.1 

11.7 2.4 
9.5 1.9 

2 ნენსკრა, წყალსაცავის 
ნაგებობა (კაშხალი) 

მდინარის 
კალმახი 
Salmo trutta   
 

 
18 

25 5.6 
17 3.9 

16.7 3.7 
16.5 3.6 
16 3.5 

15.3 3.2 
14.5 2.9 
14 2.8 

13.5 2.8 
12.5 2.5 
11 2.4 
8.2 1.6 
8.2 1.6 
7.6 1.5 
7.5 1.4 
7.5 1.5 
7 1.5 
7 1.4 

3 ნენსკრა, ქვემო წელზე 
წყალსაცავის 
ნაგებობიდან  

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

4 
 

14.5 3.2 
12.5 2.6 
13.5 3 

8.5 1.9 

4 ნენსკრა, ქვემო წელზე 
ტიტასთან 
შესართავთან 

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

3 
 

14.3 3.2 
13.2 3 

13 3 

ცისარტყელა 
კალმახი 
Oncorhynchus 
mykiss 

1 

    

5 ნენსკრა, ჭუბერის 
ხიდი 

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

4 12 2.4 
11.5 2.2 
11 2.2 

10.5 2 

7 6 14.5 3.2 
12.5 2.4 
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# აღწერა თევზის 
სახეობა 

რაოდენობა სიგრძე, 
სმ  

სიმაღლე 
სმ 

ნაკრა, ზემო წელზე 
წყალსაცავის 
ნაგებობიდან  

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

12.3 2.5 
11.9 2.1 
11.7 2.3 

10.5 2.1 

8 ნაკრა, ქვემო წელზე 
წყალსაცავის 
ნაგებობიდან 

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

2 12.3 2.5 

9.5 1.9 

9 Nakra, ზემო წელზე 
ლექვერართან 
შესართავთან 

მდინარის 
კალმახი 
 
Salmo trutta  
 

3 
 
 

14 3 
12 2.6 

11.5 2.4 

 

სურათი 22. ადგილობრივების მიერ 
დაჭერილი პოტენციური შავი 
ზღვის ორაგულის ნიმუშები   

 
 
 
 
ობიექტის კვლევის გარდა, კონსულტანტს 
ასევე ჰქონდა საუბარი ადგილობრივ 
მეთევზეებთან, რომლის დროსაც გაირკვა, 
რომ  მდინარეში მეთევზეებს შეუძლიათ 
დიდი ზომის თევზის (9 კგ-მდე) დაჭერა. 
სახეობების ზუსტად დადგენა შეუძლებელია, 
მაგრამ აღწერის მიხედვით ჩანს, რომ ეს 
შესაძლებელია იყოს შავი ზღვის ორაგული 
(ადგილობრივები მას “ორაგულს” 
უწოდებენ). კონსულტანტმა მოიპოვა 2017 
წლის სექტემბერში ნენსკრაში  დაჭერილი 
ორი ნიმუშის ფოტო (სურათი 22). თუმცა, 
მოცემულ მომენტში მათი სახეობების 
იდენტიფიცირება შეუძლებელია.  
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გარდა ამისა, ნაკრას მარჯვენა მცირე შენაკადში (1518 მ ზღვის დონიდან), 
კონსულტანტმა აღმოაჩინა გუბურა, რომელსაც ადგილობრივი კობრი/საზანის 
მოსაშენებლად იყენებენ (Cyprinus carpio) (სურათი 23). განუვითარებელი 
ნიმუშების არსებობა აღნიშნულ გუბურაში მოწმობს ამ სახეობის წარმატებულ 
რეპროდუცირებას მოცემულ კლიმატურ პირობებში (სურათი 24). აღნიშნული 
სახეობის მდინარეში გაშვების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ იგი მონახავს 
შესაფერის ჰაბიტატს მრავალტოტიან კლაპოტებში ნელი წყალდინებით და  
დაგუბებული ჭორომებით. 

 

  
სურათი 23. ნენსკრას აუზში აღმოჩენილი 

კობრი/საზანის გუბურის მფლობელი  
სურათი 24. ახალგაზრდა, განუვითარებელი 

კობრი/საზანი 
 

დასკვნები:  
 

- მდინარის (ნაკადულის) კალამახი (Salmo trutta) გავრცელებულია ორივე 
ზემოთ აღნიშნულ მდინარეში საპროექტო კვლევის არეალის საზღვრებში. 
აღნიშნული სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაში მოწყვლადის 
სტატუსით არის  შეტანილი. თუმცა ბუნების დაცვის საერთაშორისო 
კავშირის ნუსხაში მას მინიმალური რისკის კატეგორია აქვს მინიჭებული.   
 

- მდინარის კალმახის პოპულაციის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე 
დაფიქსირდა მომავალი წყალსაცავი ნაგებობის სიახლოვეს, რომელიც 
მდინარე ნენსკრაზე განთავსდება. 
 
 

- საპროექტო მონაკვეთის კვლევისას ინდენტიფიცირებული იქნა თევზის 
ერთი  პოტენციურად ინვაზიური სახეობა - ცისარტყელა კალმახი 
(Oncorhynchus mykiss) იქნა აღმოჩენილი მდინარე ნენსკრაში (მხოლოდ 
ერთი ერთეული. წყალმცირე ნაკადის პირობებში შესაძლებელია 
აღნიშნული სახეობის შემდგომი გავრცელება.  
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- ადგილობრივი მეთევზეების თქმით, ასევე არსებობს სახეობა, რომელსაც 
ისინი “ორაგულს” უწოდებენ. სასარგებლო იქნებოდა, თუ შემდგომი 
კვლევებისას მოხდებოდა აღნიშნული თევზის სახეობის 
იდენტიფიცირება. თუ იგი შავი ზღვის ორაგული აღმოჩნდება, ენგურის 
კაშხალი ხელს შეუშლის მის ზღვაში მიგრაციას; თუმცა შესაძლებელია, 
რომ იგი ჯერ კიდევ არსებობს ენგურის უფრო ფართო წყალგამყოფში. 
 

2.4 წავის კვლევა  
 
წავის კვლევისას გამოყენებული იქნა მდინარეების ფერდებზე დაკვირვებების 
მეთოდი წავის ტიპიური საბინადრო ადგილების გამოვლენის მიზნით 
(სოროები, ხვრელები, ხის ტოტების ნამტვრევები), ნაკვალევი, და ნარჩენი 
პროდუქტები (ტიპიური ტერიტორიული ნიშნები). 
 
კვლევის შედეგად გამოვლინდა: ორივე მდინარეზე არსებობს წავის 
ბინადრობისათვის ხელსაყრელი ჰაბიტატები. ადამიანებისათვის რთულად 
მისაწვდომ ფერდებზე დიდი რაოდენობით არსებობს ბუნებრივი თავშესაფრები.  

 
 წავის სასიცოცხლო ციკლი  

 
წავი უფრო მეტად აქტიურია ღამით, შეუძლია არსებობა სხვადასხვა წყლებში, 
მაგრამ ამჯობინებს ტბებს, ჭალებს, და მდინარეებს, რომელთა ნაპირები 
დაფარულია ბუჩქნარით, ხეებით და ლერწმით. კავკასიის რეგიონში, 
კონსულტანტმა იგი დააფიქსირა დარიალის ხეობაში ზღვის დონიდან 1800 მ -ს  
სიმაღლეზე. მის მთავარ საკვებს თევზი, ამფიბიები,  და კიბოსმაგვარები  
წარმოადგენს. გაზაფხულზე წავი ასევე იკვებება მწერებით, ანელიდებით და 
მოლუსკებით, ზოგჯერ - ქვეწარმავლებით, წყალმცურავი ფრინველებით, და 
მღრღნელებით.  შეუძლია შექმნას საკვების მარაგები მდინარის სანაპიროზე 
არსებულ სამალავებში. ნორჩი წავები მცენარეულობით იკვებებიან. 
 

 
ჯამში, კონსულტატმა  წავის ორი ნაკვალევი აღმოჩინა: ერთი - მდინარე 
ნენსკრაზე, მეორე - მდინარე ნაკრაზე (სურათიs 25-26). 
 

  
სურათი 25. მდ. ნენსკრასთან აღმოჩენილი 

წავის ნაკვალევი  
სურათი 26. მდ. ნაკრასთან აღმოჩენილი 

წავის ნაკვალევი 
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მდინარე ნენსკრასთან, წყალსაცავის მომავალი ნაგებობიდან ზემოწელის 
მიმართულებით, კონსულტანტმა აღმოაჩინა ახალგაზრდა წავის ტიპიური 
„ქუსლის“ ბუნდოვანი ნაკვალევი (სურათი 27).  
 

 
სურათი 27. წავის უკანა ფეხების ნაკვალევი. აღმოჩენილია მდინარე ნენსკრასთან  

 
ადგილობრივ მოსახლეებთან საუბრების საფუძველზე, დადასტურდა, რომ წავი 
პერიოდულად შემჩნეულია მდინარე ნენსკრას აუზში კალმახსაშენი 
მეურნეობის ახლოს (სურათი 28). მეურნეობის მფლობელის თქმით, წავი 
პერიოდულად ნადირობს მეურნეობაში მოშენებულ კალმახზე. ეს 
განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მისი ნაკვალევით ზამთარში.  
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სურათი 28. ცისარტყელა კალმახის ფერმა მდინარე ნენსკრასთან 

 
მდინრე ნაკრასთან არსებული კობრის საშენი მეურნეობის მფლობელის თქმით, 
მას არ შეუნიშნავს არც წავის ნაკვალევი, არც თევზის კლება. თუმცა, ნაკრას ზემო 
წელში გადაღებული ფოტოსურათების კვლევის შედეგად, კონსულტანტმა 
წავის წინა ფეხის საკმაოდ მკაფიო  ნაკვალევი აღმოაჩინა (სურათი 29), რომელიც 
განსხვავდება ძაღლის ნაკვალევისაგან (ფოტოზე ხის ჩრდილში) ხუთი თითის 
არსებობით. უკანა ფეხიც საკმაოდ იოლი ამოსაცნობია ასევე ხუთი თითის 
მიხედვით; თუმცა, “ქუსლი” ქვიშის არეალის გარეთ არის, და ნაკვალევი არ 
აღინიშნება (ქვემოთ სურათზე ჩრდილში).  

 

 
სურათი 29. Traces of otter at Nakra 
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წავის არსებობის დაფიქსირების მიზნით, კონსულტანტმა ინფრაწითელი 
ფოტოფიქსაციის მეთოდს მიმართა. ამისათვის მან  გამოიყენა  დიდი 
დიაპაზონის LTL ACORN 5225BR კამერა. კამერები მდინარე ნენსკრასთან, 
ნაკვალევთან  ახლოს, და ასევე ხუთ დამატებით ხელსაყრელ ჰაბიტატში  იქნა 
განათავსებული (სურათი 30). ნაკვალევთან ახლოს კონსულტანტმა სატყუარა 
განათავსა (თევზი). დაკვირვებების დროს, წავის არსებობა არც ერთ კამერას არ 
დაუფიქსირებია.  
  

 
 

 

  
სურათი 30. ჰაბიტატები, სადაც განთავსებული იქნა კამერები LTL ACORN 5225BR Long Range  

 
ასევე უშედეგო აღმოჩნდა ფოტოკამერები SJCAM 4000 (წყალქვეშა 
კვლევებისათვის). 
 
დასკვნა: წავის ნაკვალევის არსებობა, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლების 
მტკიცებულებები (ზეპირი), გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ წავის არსებობა 
როგორც მდინარე ნაკრაზე, ასევე ნენსკრაზე. დაფიქსირებული ნიშნების 
რაოდენობა შეზღუდულია; ამიტომ,  მიჩნეულია, რომ წავის პოპულაცია 
მცირერიცხოვანია, ან არსებობის დაფიქსირებული ნიშნები დატოვებული იქნა 
მცირე რაოდენობის ცალკეული მოხეტიალე ინდივიდების მიერ. ჩვეულებრივი 
წავი (Lutra lutra) საერთაშორისო დაცვას ექვემდებარება: ბუნების დაცვის 
საერთაშორისო კავშირის ნუსხაში მისი სტატუსია “მოწყვლადთან ახლოს” 7 , 
დანართი I („გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და 

7  http://www.iucnredlist.org/details/12419/0 
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ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ”), დანართი II ( ბერნის 
კონვენცია), დანართები II და IV (ევროკავშირის ჰაბიტატების და სახეობების 
დირექტივები). წავი ასევე  შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში.  

დასკვნები 
 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია თევზის პოპულაციის 
მრავალფეროვნების და სიმრავლის, წავის არსებობის, და უხერხემლოების 
მრავალფეროვნების შესახებ პროექტის საკვლევ არეალში პირველადი 
კვლევების შედეგები. ანგარიში ასევე მოიცავს   მდინარეების ნაკადზე, 
კალაპოტის ფსკერზე და ფერდებზე წარმოებული დაკვირვებების შედეგებს. 

• კვლევამ დაადასტურა მდინარის კალმახის (Salmo trutta) არსებობა, 
რომელიც მიგრაციულ სახეობას წარმოადგენს. დაფიქსირებულია ორი 
ინვაზიური სახეობა: ცისარტყელა კალმახი (Oncorhynchus mykiss) და 
კობრი/საზანი (Cyprinus carpio). შემდგომ გაზაფხულზე ჩასატარებელი 
კვლევები ფოკუსირებული უნდა იყოს ნორჩი მდინარის კალმახის 
საქვირითო ადგილების იდენტიფიცირებაზე, და - თუ შესაძლებელი 
იქნება - თევზის იდენტიფიცირებაზე, რომელსაც ადგილობრივები 
“ორაგულს” უწოდებენ; 
 

• კვლევამ წავის არსებობა ორივე მდინარეში გამოავლინა; თუმცა, ის 
ფაქტი, რომ აღმოჩენილია მხოლოდ ერთადერთი კვალი და ასევე არ 
არსებობს ფოტოხაფანგის მიერ დაფიქსირებული მონაცემები, ორივე 
მდინარეში წავის მცირერიცხოვნობას გვაფიქრებინებს. შემდგომ 
გაზაფხულზე ჩასატარებელი კვლევები ფოკუსირებული უნდა იყოს 
აღმოჩენილი ადგილების  დეტალურ შესწავლაზე ფოტოკამერების და 
საკვები სატყუარას გამოყენებით; 
 

• კვლევის შედეგად მოხდა მაკროუხერხემლოების ტაქსონომიური 
ჯგუფის მრავალფეროვნების იდენტიფიცირება. შემდგომი სამუშაო 
ფოკუსირებული უნდა იყოს  საწყისი შკალის შექმნაზე, რომელიც 
მორგებული იქნება ნენსკრას და ნაკრას პირობებზე ამ მდინარეების 
ბიოლოგიური სტატუსის დაჩქარებული შეფასების ჩასატარებლად; ასევე 
მათი სტატუსის შემდგომი ცვლილებებისათვის; 
 

• კვლევის შედეგად დადასტურდა წყლის ორგანიზმებისთვის 
ხელსაყრელი ჰაბიტატების მრავალფეროვნება.  შემდგომ გაზაფხულზე 
ჩასატარებელი კვლევებისათვის  აუცილებელია ამ ჰაბიტატებზე 
დაკვირვება და შესაძლო დაბრკოლების იდენტიფიცირება დაბალი 
წყალდენის პირობებში. 
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წყლის ბიომრავალფეროვნების კვლევების მთავარი მიზანია წყლის 
მრავალფეროვნების მიმდინარე სტატუსზე დაკვირვება, და ამ დაკვირვების 
საფუძველზე დადგენა - არის თუ არა საჭირო დამატებითი ღონისძიებების 
ჩატარება პროექტის ფარგლებში ზემოქმედების მართვისათვის, და - ასეთი 
საჭიროების არსებობის შემთხვევაში - რეკომენდაციების გაცემა აღნიშნული 
ზემოქმედების  მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით.   
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დანართი 1. კონსულტანტის მიერ გაზომილი 
პარამეტრები 

 

№ პარამეტრის დასახელება  
 
1. მდინარის ნაკადის, კალაპოტის ფსკერის და ფერდების კვლევა 

1.1 კოორდინატების აზომვა 
1.2 მდინარის სიგანე  
1.3 კალაპოტების ტიპები  
1.4 მდინარის ფსკერის ელემენტები  
1.5 ნაკადის ტიპები 
1.6 დანალექების (სედიმენტების) პროცენტული შემადგენლობა  
1.7 ნაპირის ფერდობის ტიპი  
1.8 ფერდების მცენარეულობა  

 
2. უხერხემლოთა შემადგენლობის და რიცხოვნობის  კვლევა  

2.1 სახეობა  
2.2 საველე პროტოკოლში მოხსენიებული პარამეტრები (დანართი 2) 
2.3. თევზის მუცელში აღმოჩენილი საკვების სახეობრივი შემადგენლობა  

 
3. თევზის შემადგენლობის და სიმრავლის კვლევა 

3.1  სახეობა  
3.2 რაოდენობა 
3.3 სხეულის სიგრძე 
3.4 სხეულის სიმაღლე 
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დანართი 2. საველე პროტოკოლის ფორმა მდინარის 
ბიოლოგიური სტატუსის წინასწარი შეფასებისთვის  

 
წყლის ორგანიზმის დასახელება  სადგურის ნომერი  

(ფოტო ) ვიზუალური ნიშანი  
ტერიტორიისათის:  
N –   
E –   
H –   

თარიღი ამინდი:   
 

აღწერის ბლოკი 
 

ლანდშაფტური და ბიოტოპური აღწერილობა: 
გეოლოგია  

სიმაღლის კატეგორია   
წყლის სხეულის ტიპი  

ნაპირის (ფერდის) 
სტრუქტურა 

 

წყლის სხეულის სიგანე  
სიღრმე  

ნაკადის სიჩქარე (მ/ წ)  
დომინანტი სუბსტრატის 

ტიპი 
 

წყლის მოხმარება  
ვიზუალური დაბინძურება   

ტემპერატურაC°  
ფერი  

სეკის სიღრმის 
გამჭვირვალობა  

 

pH  
O2%  

დამატებითი ინფორმაცია  
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ბიოცენოტური აღწერა 
კვლევის მეთოდოლოგია  

მაკროფიტები  
მაკროწყალმცენარეები  
მაკროუხერხემლოები  

ხერხემლიანები  
იხტიოფაუნა  

 
შეფასების ბლოკი 

მეგაზაფხულეები 
ერთდღიურები (Baetis-ს 
სახეობის გამოკლებით) 

რუისელები (Ecnomus -ს 
სახეობის გამოკლებით) 

გამარიდები 

ნემსიყლაპიები 
ორსაგდულიანები 
(ხეშეშფრთიანების 

გამოკლებით) 
მუცელფეხიანები ბრიოზოები 

სპონგილასებრნი 
ტოლფეხიანების 

რიგის 
ფეხსახსრიანები 

წურბლები ხეშეშფრთიანები 

ქირონომიდები ტუბიფიციდები 
სხვა  
ბიოტიკური ინდექსები პერიფიტონი ბენთოსი ზოგადი 
ტრენტის ბიოტიკური ინდექსი    
გეობოტანიკური ინდიკატორები  

 
ინდიკატორი სახეობები 

ბენთოსური ფაუნა  თევზი 
საპრობულობის 
ზონა 
 

X o β α p S საპრობულობის 
ზონა 
 

x O β α p S 

       კვირჩხლა       
       ჩვეულებრივი 

ციმორი 
      

       მდინარის 
კალმახი 

      

წყლის მაღალი ვეგეტაცია სხვა ინდიკატორები 
საპრობულობის 
ზონა 
 

X o β α p S საპრობულობის 
ზონა 
 

x O β α p S 

              
              

 
ტროფულობის კატეგორია: 
 
კომენტარები: წყლის ხარისხის კატეგორია; ბიოლოგიური სტატუსის კლასი 
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