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ფრინველთა სპეციალური დაცული ტერიტორიები
საქართველოში
ხშირად, კონკრეტული სახეობის ფრინველის დაცვა არ არის მხოლოდ ერთი
ქვეყნის მიერ გატარებულ ქმედებებზე დამოკიდებული და რამოდენიმე
ქვეყნის კოორდინირებულ ძალისხმევას მოითხოვს. სწორედ ამის გამო 1979
წელს ევროპის გაერთიანებამ მიიღო დირექტივა 79/409/EEC, რომელიც
ასევე ცნობილია ფრინველთა დირექტივის სახელით. ფრინველთა
დირექტივის მიზანია ფრინველთა იმ სახეობების დაცვა, რომლებიც
ევროპის
გაერთიანების
ტერიტორიაზე
ბინადრობენ.
დირექტივა
განიხილავს ფრინველთა სახეობების შემცირების მრავალ სხვადასხვა
მიზეზს და აყალიბებს ქმედებებს მათ შესარბილებლად. ფრინველთა
კონსერვაციისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფრინველთათვის
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატების დაცვა. სწორედ ამ მიზნით ფრინველთა
დირექტივაში შევიდა ვალდებულება შეიქმნას სპეციალური დაცული
ტერიტორიები ფრინველთათვის (Special Protection Areas SPA). შექმნის
შემდგომ მოხდა სპეციალური დაცული ტერერიტორიების ინტეგრაცია
ევროპის გაერთიანების სხვა დირექტივებისა და სქემების ქვეშ (ნატურა
2000 ქსელი, ემერალდის ქსელი).
საქართველოსა და ევროპის გაერთიანებას შორის, 2014 წლის 27 ივნისს
გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად საქართველო
ვალდებულია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის მიმართულებით
განახორციელოს შემდეგი ორი დირექტივა:



დირექტივა 92/43/EEC მიღებული 21 მაისს 1992 წლის, ბუნებრივი
ჰაბიტატების და ველური ფლორისა და ფაუნის კონსერვაცია
დირექტივა 79/409/EEC მიღებული 2 აპრილს 1979 წლის, გარეულ
ფრინველთა სახეობების კონსერვაცია

ასოცირების შეთანხმების თანახმად საქართველო ვალდებულებას იღებს
შექმნას ემერალდის ქსელი (network of Emerald) და ფრინველთათვის
სპეციალური დაცული ტერიტორიები (სდტ) (SPA), ასოცირების
ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 5 წლის თავზე.
პროექტის,
“ფრინველთა
სპეციალური
დაცული
ტერიტორიები
საქართველოში” (#05.3506.2-030.00) მიზანი იყო:
1) სპეციალური დაცული ტერიტორიების კანდიდატი ადგილების
შერჩევა
(პოტენციური
ემერალდის
ქსელის
საიტებად
წარსადგენად).
2) საბაზისო კვლევის ჩატარება ინდივიდუალური სპეციალური
დაცული ტერიტორიის კანდიდატი საიტისათვის
3) ყოველი

სპეციალური

დაცული

ტერიტორიის

კანდიდატი
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საიტისათვის რუკების მომზადება
4) სპეციალური დაცული
სქემის შემუშავება

ტერიტორიებისათვის

მონიტორინგის

5) სპეციალური
დაცული
ტერიტორიების
სახელმძრვანელოს
მომზადება სადაც შევა ზოგადი ინფორმაცია საიტის შესახებ,
ტერიტორიაზე გავრცელებული ფრინველთა სახეობების ნუსხა
ეროვნული და საერთაშორისო სტატუსით, მონიტორინგის გეგმა,
რუკები.
6) მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის შექმნა
7) დაინტერესებული მხარეების წვრთნა მონიტორინგის მეთოდებში
8) 3 საპილოტე ტერიტორიაზე მონიტორინგის მეთოდების გამოცდა
9) განახლებული
შემუშავება

საქართველოს

10) საქართველოში
ფრინველთათვის
ტერიტორიების ვებ გვერდის შექმნა

ფრინველების

სპეციალური

ჩეკლისტის

დაცული

ფრინველთა სპეციალური დაცული ტერიტორიის შერჩევა ხორციელდება
ორ ეტაპად:
ეტაპი 1.








ტერიტორიას, ნებისმიერი სეზონის დროს, რეგულარულად იყენებს
იმ ფრინველის სახეობის, საქართველოს პოპულაციის 1% ან მეტი,
რომელიც შესულია ფრინველთა დირექტივის #1 დანართში (C2
კრიტერიუმი).
ტერიტორიას, ნებისმიერი სეზონის დროს, რეგულარულად იყენებს
იმ ფრინველის სახეობის, ბიოგეოგრაფიული პოპულაციის 1% ან
მეტი, რომელიც შესული არ არის ფრინველთა დირექტივის #1
დანართში (C3 კრიტერიუმი).
ტერიტორია რომელიც წარმოადგენს სამიგრაციო დერეფანს, სადაც
5000 ან მეტი ყარყატი ან/და 5000 ან მეტი მტაცებელი ფრინველი
ან/და 3000 ან მეტი წერო გადაიფრენს (C5 კრიტერიუმი).
ტერიტორიას ნებისმიერ სეზონზე იყენებს 20000 ან მეტი
წყალმცურავი ან/და 20000 ზღვის ფრინველი ან ბუდობს 10000
წყვილი ან მეტი ზღვის ფრინველი (C4 კრიტერიუმი)
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ტერიტორიას იყენებს საქართველოს პოპულაციის 1% ან მეტი იმ
ფრინველთა სახეობის რომელიც შესულია საქართველოს წითელ
ნუსხაში



ტერიტორია არის კონკრეტული სახეობისათვის, რომელიც შესულია
ევროპის SPEC 1, 2 ან 3 კატეგორიაში, მაღალი ეროვნული
კონსერვაციული მნიშვნელობის გამო საიტის დაცვა მნიშვნელოვანია
(B2 კრიტერიუმი).

ეტაპი 2.
 პოპულაციის ზომა - ტერიტორიაზე სხვა საიტებთან შედარებით
დიდი/მნიშვნელოვანი
რაოდენობით
კონკრეტული
სახეობის
ფრინველი ბინადრობს
 სახეობის არეალი - ტერიტორია მოიცავს კონკრეტული სახეობის
ფრინველის არეალის დიდ/მნიშვნელოვან ნაწილს
 გამრავლების წარმატებულობა - ტერიტორია სადაც კონკრეტული
სახეობის ფრინველების გამრავლების წარმატებულობა არის უფრო
მაღალი
 არეალის დაკავებულობის ხანგრძლივობა - ტერიტორიაზე სახეობის
გავრცელება ცნობილია უფრო დიდი ხნის მანძილზე ვიდრე არეალის
სხვა საიტებზე.
 სახეობის მრავალფეროვნება - ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე
სხვავდასხვა მნიშვნელოვანი სახეობის (დანართი 1, საქართველოს
წითელი ნუსხა, IUCN წითელი ნუსხა) არეალის თანხვედრის
ადგილი
 ბუნებრივი ჰაბიტატები - ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ბუნებრივი
და ნახევრად ბუნებრივი ჰაბიტატები
 უამინდობისგან თავშესაფარი - ტერიტორიას იყენებს კონკრეტული
სახეობის ფრინველთა პოპულაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი
უამინდობისაგან თავშესაფრად
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Special Protected Areas (SPA) for birds in Georgia
The association agreement between Georgia and the European Union, signed on
27 June 2014, includes obligations regarding the implementation of the following
two EU directives relevant for the conservation of biological diversity:
 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora
 Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild
birds
According to the association agreement Georgia is obliged to establish a network
of Emerald and Special Protection Areas (SPA) and to initiate priority
management measures within four years after signing of the association
agreement.
The objective of the Ilia State University is to support the Biodiversity Protection
Service of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of
Georgia in the selection of candidates to be nominated as Special Protected Areas
for Birds (SPAs). In particular, Ilia State University implemented following project
activities:
1) Identified candidate Special Protected Areas for Birds (as future Emerald
sites)
2) Performed baseline study for
(biodiversity-georgia.net/SPA)

each

individual

candidate

SPA

3) Prepared of maps of each SPA (biodiversity-georgia.net/SPAmaps)
4) Developed a monitoring scheme of the SPAs
5) Produced SPA monitoring manual
6) Prepared database for monitoring data
7) Trained stakeholders in monitoring methods
8) Performed monitoring of 3 selected pilot SPAs
9) Updated checklist
georgia.net/aves)

of

Bird

species

of

Georgia

(biodiversity-

10) Produced web page for the SPAs for birds
The selection process is divided in two stages. In Stage 1 all potential sites are
selected by applying the respective Stage 1 criteria. These areas are then
considered further using one or more of the judgements in Stage 2 to select the
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most suitable areas in number and size for SPA classification. In this way, Stage 2
is meant to support a consolidation process where the suite of sites selected in
Stage 1 is refined, delineations are adapted and the best combination of sites can
be chosen.
The criteria presented below shall be subject to comments and discussions with
relevant stakeholders, after which an agreed set of criteria will be elaborated.
Selection Criteria
Stage 1
1. An area that is used regularly by 1% or more of the Georgian population of
a species listed in Annex I of the Birds Directive (2009/147/EC) in any
season (IBA criteria C2).
2. An area is used regularly by 1% or more of the biogeographical population
of a regularly occurring migratory or non-migratory species (other than
those listed in Annex I) in any season (IBA criteria C3).
3. An area that comprises a mirgratory “bottleneck” where over 5.000 storks,
or over 3.000 raptors or 3000 cranes regularly pass on spring or autumn
migration (IBA criteria C5).
4. An area is used regularly by over 20.000 waterfowl (waterfowl as defined
by the Ramsar Convention) or 20.000 seabirds or 10.000 pairs of seabirds in
any season (IBA criteria C4).
5. An area is used by 1% or more of the Georgian population of a species
listed on the Georgian Red List with category threatened, endangered or
critically endangered.
6. An area that is one of the 'n' most important in the country for a species
with an unfavourable conservation status in Europe (SPEC 1, 2 or 3)1 and
for which the site-protection approach is thought to be appropriate (similar
to IBA criteria B2).
7. An area, where the application of Stage 1 criteria 1-6 for a species does not
identify an adequate suite of most suitable sites for the conservation of that

1

The SPEC categories (Species of European Conservation Concern) determine the state of conservation of the
species of birds present in the whole Europe, in relation to their European populations and to their distribution, both
on the European and the world level (BirdLife International (2004a,b).
SPEC 1 – Species of global conservation concern, i.e. classified as globally threatened, Near Threatened or Data
Deficient (mostly congruent with Annex I with few exceptions)
SPEC 2 – Concentrated in Europe and with an Unfavourable Conservation Status
SPEC 3 – Not concentrated in Europe but with an Unfavourable Conservation Status
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species, but which meets the requirements of one or more of the Stage 2
criteria in any season.
Stage 2
1. Population size and density - Areas holding or supporting more birds than
others and/or holding or supporting birds at higher concentrations are
favoured for selection.
2. Species range - Areas selected for a given species provide as wide a
geographic coverage across the species' range as possible.
3. Breeding success - Areas of higher breeding success than others are
favoured for selection.
4. History of occupancy - Areas known to have a longer history of occupation
or use by the relevant species are favoured for selection
5. Multi-species areas - Areas holding or supporting the larger number of
qualifying species (Annex I, Red List of Georgia, waterbirds, migrating
birds) are favoured for selection
6. Naturalness - Areas comprising natural or semi-natural habitats are
favoured for selection over those which do not.
7. Severe weather refuges - Areas used at least once a decade by significant
proportions of the biogeographical population of a species in periods of
severe weather in any season, and which are vital to the survival of a viable
population, are favoured for selection.
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სპეციალური დაცული ტერიტორიები
SPA 1
სახელწოდება / Name: ლაგოდეხი / Lagodekhi
კატეგორია / Category: B2; C2
ფართობი / Area: 23065.349 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 88.32%-ს ლაგოდეხის
ნაკრძალი ფარავს. SPA 1 იგივეა რაც IBA (GEO24) / 88.32% of territory is
covered by Lagodekhi Protected Areas. SPA 1 is same as IBA (GEO24).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.892417° / Longitude: 46.305533°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: დაცვას საჭიროებს კავკასიური
როჭო (Lyrurus mlokosiewiczi) და ბატკანძერი (Gypaetus barbatus). ეს ორი
სახეობა ბუდობს და მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება ლაგოდეხში.
ლაგოდეხში არის კავკასიური როჭოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
მობუდარი პოპულაცია (Gavashelishvili and Javakhishvili 2010) და
ბატკანძერის 1-2 მობუდარი წყვილი. ორივე სახეობა საქართველოს წითელ
ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU). კავკასიური როჭო აგრეთვე
შეტანილია IUCN-ის წითელ ნუსხაში როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი
(NT) სახეობა. / Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi) and Bearded Vulture
(Gypaetus barbatus). These two species are breeding and occur throughout the
year in Lagodekhi. There is one of the biggest breeding populations of Caucasian
Grouse (Gavashelishvili and Javakhishvili 2010). 1-2 pairs of Bearded Vulture
breed in Lagodekhi. Both species are included on the red list of Georgia as
Vulnerable (VU). Caucasian Grouse is also classified on the IUCN red list as Near
Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ლაგოდეხი საქართველოს
აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 500 – 3000 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. აქ გვხვდება ფოთლოვანი ტყეები, რომლებიც წარმოდგენილია
შემდეგი სახეობებით: წიფელი (Fagus orientalis), რცხილა (Carpinus caucasica),
წაბლი (Castanea sativa), ქართული მუხა (Quercus iberica), ცაცხვი (Tilia
begoniifolia), კავკასიური მუხა (Quercus macranthera). ზღვის დონიდან 2000
მეტრზე მდებარეობს ტყის ზედა საზღვარი სადაც ძირითადად გვხვდება
არყი (Betula litwinowii) და ცირცელი (Sorbus caucasigena). 2000 მეტრის
ზემოთ გვხვდება დეკა (Rhododendron caucasicum) და ღვია (Juniperus
hemisphaerica). ალპურ და სუბალპურ მდელოებზე გავრცელებული
ძირითადი ბალახოვანი მცენარეებია: კენკეშა (Campanula lactiflora),
ტილჭირი (Aconitum nasutum), მარმუჭი (Alchemilla caucasica), ძიგვი (Nardus
stricta), ლერწამქუჩი (Festuca varia) და სოსნოვსკის დიყი (Heracleum
sosnowskyi)
(Kvachakidze
2010).
ორნითოფაუნა
იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Lagodekhi SPA is located in the eastern part
of Georgia, on the slopes of Greater Caucasus Mountains, at an altitude of 500 3000 meters. Major habitats are mountain deciduous forests with dominating
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species: Beech (Fagus orientalis), Hornbeam (Carpinus caucasica), Chestnut
(Castanea sativa), Georgian Oak (Quercus iberica), Lime (Tilia begoniifolia), and
Caucasian Oak (Quercus macranthera). At about 2000 meters above the sea level
the forest line ends with Litwinow's birch (Betula litwinowii) and Sorb (Sorbus
caucasigena) forests. Over 2000 meters above the sea level there are
Rhododendron
(Rhododendron
caucasicum)
and
Juniper
(Juniperus
hemisphaerica) subalpine scrublands mostly on the northern and northwestern
slopes. Subalpine and alpine meadows, with Monkshood (Aconitum nasutum),
Bellflower (Campanula lactiflora), Sosnowskyi Hogweed (Heracleum sosnowskyi),
Lady's Mantle (Alchemilla caucasica), Mat-grass (Nardus stricta), and Meadow
Fescue (Festuca varia) grow on the southern and southeastern slopes (Kvachakidze
2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის
თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს
ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field
and number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.
ბატკანძერი / Bearded Vulture
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი - ივნისი / April – June
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: პირველ საველე გასვლას ყოველი წლის
აპრილში გეგმავთ. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და ბარტყების
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რაოდენობას დაითვლით.
აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ივნისში,
ბუდობის
წარმატების
შესაფასებლად
განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეებზე
პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას
შეადარებთ. / First field expedition should take place every April. During the
expedition, bearded vulture nests should be discovered and nestlings should be
counted. Date, GPS location of the nest and number of nestlings should be
recorded. The second expedition should take place every June for assessing the
breeding success. The number of chicks should be counted in the same nests
discovered during the first expedition.
ლაგოდეხი (SPA 1)

ფოტო: გ. რაჯებაშვილი

13

SPA 2
სახელწოდება / Name: ალაზნის ველი / Alazani valley
კატეგორია / Category: B2; C2; C3
ფართობი / Area: 33669,652 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 73,71%-ს IBA (GEO25)
ფარავს. IBA-ს (GEO25) ტერიტორიის 39,83%-ს SPA 2 ფარავს. / 73.71% of
territory is covered by IBA (GEO25). 39.83% of IBA (GEO25) is represented by
SPA 2.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.631083° / Longitude: 46.168350°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: მცირე ჩვამა (Microcarbo pygmaeus),
წითელი იხვი (Tadorna feruginea), ბექობის არწივი (Aquila heliaca),
თეთრკუდა ფსოვი (Haliaeetus albicilla), სარსარაკი (Tetrax tetrax) და
შავმუცელა გვრიტჩიტა (Pterocles orientalis). წითელი იხვი, სარსარაკი და
შავმუცელა გვრიტჩიტა ალაზნის ველს სამიგრაციოდ იყენებენ. ალაზნის
ველზე შემდეგი სახეობები ბუდობს: 1-2 წყვილი ბექობის არწივი; 1-2
წყვილი თეთრკუდა ფსოვი; 20-30 წყვილი მცირე ჩვამა. წითელი იხვი,
ბექობის არწივი და სარსარაკი საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია
როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები, თეთრკუდა ფსოვი - როგორც
საფრთხეში მყოფი (EN). ბექობის არწივი IUCN-ის წითელ ნუსხაში
შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა, ხოლო სარსარაკი და
თეთრკუდა ფსოვი - როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT) სახეობები. /
Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmaeus), Ruddy Shelduck (Tadorna feruginea),
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla),
Little Bustard (Tetrax tetrax), Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis).
Ruddy Shelduck, Black-bellied Sandgrouse and Little Bustard use Alazani valley
for migration. Following species of birds are breeding at Alazani valley SPA: 1-2
pairs of Eastern Imperial Eagle; 1-2 pairs of White-tailed Eagle; 20-30 pairs of
Pygmy Cormorant. Ruddy Shelduck, Eastern Imperial Eagle and Little Bustard are
included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and White-tailed Eagle - as
Endangered (EN). Eastern Imperial Eagle is also classified on the IUCN red list as
Vulnerable (VU) and Little Bustard and White-tailed Eagle – as Near Threatened.
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ალაზნის ველი
საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 200 – 250 მეტრ
სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე ალაზნის გასწვრივ ჭალის ტყეები
გხვდება, სადაც შემდეგი ძირითად სახეობებია წარმოდგენილი: ვერხვი
(Populus canescens; Populus nigra), მურყანი (Alnus barbata), კუნელი (Crataegus
kyrtostyla) და ლერწამი (Svida australis) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Alazani valley SPA is located in the
eastern part of Georgia, at an altitude of 200 - 250 meters. Riparian forests are
stretching along the river Alazani. Poplar (Populus canescens; Populus nigra),
Alder (Alnus barbata), Hawthorn (Crataegus kyrtostyla), and Reed (Svida australis)
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(Kvachakidze 2010) dominate river Alazani
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

riparian

forests.

See

მონიტორინგი / Monitoring
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition nests should be
discovered and nestling should be counted. Date, GPS location of the nest and
number of nestling should be recorded. During the second expedition, the
breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same
nests which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates
and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია
I expedition

II ექსპედიცია
II expedition

საბუდარი
ადგილის
აღწერა
Nesting habitat description

ბექობის
არწივი
Eastern
imperial eagle
თეთრკუდა
ფსოვი
White-tailed
eagle

მაისი
May

ივლისი
July

აპრილი
April

ივნისი
June

მაღალი
ხეები
და
ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
usually poplar or juniper or on
electricity pylons.
მაღალი
ხეები
და
კლდის
გამონაშვერები / In high trees and
ledges of cliff.
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მცირე ჩვამა / Pygmy Cormorant
მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების აღრიცხვა / Count of breeding pairs
პერიოდი / Period: მაისი-ივნისი / May – June
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS; გასაბერი ნავი /
20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS;
Inflatable boat.
მეთოდის აღწერა / Description: მცირე ჩვამები ჯგუფებად ან ცალკეულ
წყვილებად ცხოვრობენ. ისინი საბუდრად ხშირი მცენარეულობით
დაფარულ, ტბის ან მდინარის ნაპირებს ირჩევენ. ბუდეს კარგად შენიღბულ
ადგილას, ხეებში ან ხშირ ბუჩქნარში, ტოტებისა და ლელისაგან იშენებენ.
აღრიცხვებს ყოველ წელს ივნისის პირველ კვირაში, ინკუბაციის დროს
ატარებთ. ცალკეულ ბუდეებსა და კოლონიებს
აღმოაჩენთ. შემდეგ
ბუდეების საერთო რაოდენობასა და მათ შორის, დაკავებული ბუდეების
რაოდენობას დაითვლით, რაც მობუდარი წყვილების რაოდენობის ტოლი
იქნება. თითოეულ კოლონიას ან ცალკე მყოფ ბუდეებს უნიკალურ სახელს
მიანიჭებთ და შემდეგ ინფორმაციას ჩაინიშნავთ: თარიღი, ცალკე მყოფი
ბუდეებისა და კოლონიების GPS კოორდინატები, არსებული და
დაკავებული ბუდეების რაოდენობა ჩანიშნული საბუდარი ადგილების
მიხედვით. / Pygmy cormorants live in pairs or in colonies. For breeding they
choose lake and river banks with dense vegetation. Field expedition should take
place at the beginning of June during incubation. Colonies and separated nest
should be discovered and unique names should be given to each nesting place.
Date, number of total and among them occupied nests and GPS locations for each
nesting place should be recorded.
წითელი იხვი, შავმუცელა გვრიტჩიტა და სარსარაკი / Ruddy Shelduck,
Black-bellied Sandgrouse and Little Bustard
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული-შემოდგომა / Spring and autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა;
ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X
გადიდებით; GPS / 4 wheel drive car; 20X60 magnification spotting scope; 8X or
10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს ყოველ თვე, გაზაფხულსა და
შემოდგომაზე ატარებთ. ტერიტორიის მაქსიმალურად დიდ ნაწილს
მანქანით ფარავთ. პერიოდულად ჩერდებით, კარგი ხედვისთვის
შემაღლებულ ადგილს ირჩევთ და მიმდებარე ადგილებს ტელესკოპითა და
ბინოკლით ყურადღებით ათვალიერებთ. ამ სამი სახეობიდან ერთ-ერთის
აღმოჩენის შემთხვევაში პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. / Counts
should take place in every month in spring and in autumn. The whole territory
should be covered using vehicle. For good visibility, fields should be scanned from
elevated places using binoculars and scope. Already discovered bird flocks should
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be directly counted using spotting scope. Time, GPS coordinates and number of
birds should be recorded.
ალაზანი (SPA2)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
წითელი იხვები ჭაჭუნაში (SPA 3)

ფოტო: ლ. ნინუა

17

SPA 3
სახელწოდება / Name: ჭაჭუნა / Chachuna
კატეგორია / Category: B2; C2; C3
ფართობი / Area: 27794,208 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 11.68%-ს ჭაჭუნას
აღკვეთილი ფარავს. SPA 3 100%-ით ემთხვევა IBA (GEO11)-ს და
ტერიტორიის 11.66% ფარავს. / 11.68% of territory is covered by Chachuna
Managed Reserve. 100% of territory is covered by IBA (GEO11). 11.66% IBA
(GEO11) is represented by SPA 3.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.254750° / Longitude: 45.842283°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: დაცვას საჭიროებენ შემდეგი
სახეობები: გავაზი (Falco cherrug), წითელთავა შავარდენი (Falco biarmicus),
ბექობის არწივი (Aquila heliaca), ორბი (Gyps fulvus), სვავი (Aegypius
monachus), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus), წითელი იხვი (Tadorna
ferruginea), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), სარსარაკი (Tetrax tetrax),
თვალჭყეტია (Burhinus oedicnemus), მცირე კირკიტა (Falco naumanni),
თეთრკუდა ფსოვი (Haliaeetus albicilla). ჭაჭუნაში ბუდობს: 1-2 წყვილი
გავაზი; 1 წყვილი წითელთავა შავარდენი; 4-6 წყვილი ბექობის არწივი; 1012 წყვილი ორბი; 8-10 წყვილი სვავი; 3-5 წყვილი ფასკუნჯი; 15-20 წყვილი
მცირე კირკიტა, 1-2 წყვილი თეთრკუდა ფსოვი; 20-25 წყვილი წითელი იხვი
და 5-6 წყვილი თვალჭყეტია. ჭაჭუნა მნიშვნელოვანი გამოსაზამთრებელი
ადგილია დაახლოებით 2000 წითელი იხვისთვის, 40 ქოჩორა ვარხვისა და
10 000 სარსარაკისთვის. ყველა სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია
შეტანილი: გავაზი და მცირე კირკიტა როგორც კრიტიკულ საფრთხეში
მყოფი (CR), სვავი, ქოჩორა ვარხვი და თეთრკუდა ფსოვი - საფრთხეში
მყოფი (EN), წითელთავა შავარდენი, ბექობის არწივი, ორბი, ფასკუნჯი,
წითელი იხვი, სარსარაკი და თვალჭყეტია - მოწყვლადი სახეობები (VU). ამ
სახეობებიდან ზოგიერთი IUCN-ის წითელ ნუსხაშიცაა შეტანილი : გავაზი
და ფასკუნჯი როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ბექობის არწივი, ქოჩორა
ვარხვი და მცირე კირკიტა - მოწყვლადი (VU), სვავი, სარსარაკი და
თეთრკუდა ფსოვი - საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT) სახეობები. / Saker
Falcon (Falco cherrug), Lanner Falcon (Falco biarmicus), Eastern Imperial
Eagle (Aquila heliaca), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Black Vulture (Aegypius
monachus), Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Ruddy shelduck (Tadorna
ferruginea), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Little Bustard (Tetrax tetrax),
Stone Curlew (Burhinus oedicnemus), Lesser Kestrel (Falco naumanni), Whitetailed Eagle (Haliaeetus albicilla). Following species of birds are breeding at
Chachuna SPA: 1-2 pairs of Saker Falcon; 1 pair of Lanner Falcon; 4-6 pairs of
Eastern Imperial Eagle; 10-12 pairs of Griffon Vulture; 8-10 pairs of Black Vulture;
3-5 pairs of Egyptian Vulture; 15-20 pairs of Lesser Kestrel; 1-2 pairs of Whitetailed Eagle; 20-25 pairs of Ruddy Shelduck and 5-6 pairs of Stone Curlew. SPA is
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important wintering habitat for about 2000 Ruddy Shelducks, 40 Dalmatian
Pelicans and 10000 Little Bustards. All species are included in the red list of
Georgia, Saker Falcon and Lesser Kestrel as Critically Endangered (CR); Black
Vulture, Dalmatian Pelican and White-tailed Eagle – Endangered (EN); Lanner
Falcon, Eastern Imperial Eagle, Griffon Vulture, Egyptian Vulture, Ruddy
shelduck, Little Bustard and Stone Curlew – Vulnerable (VU). Most of them are
also included in the IUCN red list, Saker Falcon and Egyptian Vulture as
Endangered (EN); Eastern Imperial Eagle, Dalmatian Pelican and Lesser Kestrel –
Vulnerable (VU); Black Vulture, Little Bustard and White-tailed Eagle – Near
Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭაჭუნა საქართველოს
აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 250 – 500 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. მდინარე იორს გასწვრივ ჭალის ტყე მიუყვება. მის გარშემო
ტერასებსა და გორაკებზე ნათელი არიდული ტყეების ფრაგმენტები,
ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის მცენარეულობაა წარმოდგენილი. ჭალის
ტყის დომინანტი სახეობებია: ვერხვი (Populus canescens; Populus nigra), მუხა
(Quercus longipes) და ტირიფი (Salix alba). მდინარის ნაპირებზე გხვდება
ლერწამი (Phragmites australis). არიდული ნათელი ტყეების დომინანტი
სახეობებია: საკმლის ხე (Pistacia mutica), ორი სახეობის ღვია (Juniperus
foetidissima; Juniperus polycarpos), აბზინდა (Artemisia lerchiana) და
Botriochlora ischaemum (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Chachuna SPA is located in the southeastern
part of Georgia, at an altitude of 250 - 500 meters. Chachuna has wide variety of
habitats. Riparian forest stretch along the river Iori with dominant species as:
Poplar (Populus canescens; Populus nigra), Oak (Quercus longipes), White willow
(Salix alba). Riverbanks are covered with Reeds (Phragmites australis). River
valley is surrounded with badlands, steppe and savanna type forests with arid light
forest, semi-desert and steppe vegetation. Dominant Species of arid light forest are:
Mastic tree (Pistacia mutica), two species of Juniper (Juniperus foetidissima;
Juniperus polycarpos), Wormwood (Artemisia lerchiana) and Perennial grass
(Botriochlora ischaemum) (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversitygeorgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
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მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია
I expedition

II ექსპედიცია
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

ორბი
Griffon vulture

აპრილის
ბოლოს
Late April

ივლისის
ბოლოს
Late June

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliff.

სვავი
Black vulture

აპრილის
ბოლოს
Late April

ივლისის
ბოლოს
Late June

ხის წვერი, იშვიათად კლდის
გამონაშვერები / On top of trees
usually juniper or mastic tree.

ფასკუნჯი
Egyptian
vulture

მაისის ბოლოს
Late May

ივლისი
July

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliff.

ბექობის
არწივი
Eastern
imperial eagle
თეთრკუდა
ფსოვი
White-tailed
eagle

მაისი
May

ივლისი
July

აპრილი
April

ივნისი
June

მაღალი ხეები და ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
usually poplar or juniper or on
electricity pylons.
მაღალი
ხეები
და
კლდის
გამონაშვერები / In high trees and
ledges of cliff.

შევარდნები / Falcons
მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების პირდაპირი დათვლა / Direct
count of nesting pairs.
პერიოდი / Period: აპრილი-მაისი / April- May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
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მეთოდის აღწერა / Description: შავარდნები ძირითადად ციცაბო კლდის
ხვრელებში და გამონაშვერებზე ბუდობენ. მცირე კირკიტამ შესაძლოა
მიტოვებულ შენობებსა და ელექტრო გადამცემ ბოძებზეც დაიბუდოს.
ჩვეულებრივ, ბუდეები კარგად არის შენიღბული, ამიტომ ბარტყების
დათვლა რთულია. ყველაზე კარგი პერიოდი გავაზისა და წითელთავა
შავარდენის აღრიცხვისათვის აპრილის მეორე ნახევარი, ხოლო მცირე
კირკიტასთვის - მაისის მეორე ნახევარია. საველე გასვლისას თითოეული
სახეობის ბუდეებს იპოვით და მობუდარ წყვილებს დათვლით. აღრიცხვის
თარიღს,
ბუდეების
(და
მცირე
კირკიტას
კოლონიების)
GPS
კოორდინატებსა და მობუდარი წყვილების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / The
most falcon Species breed on the ledges of the cliffs or in the cavities of rocks.
Lesser kestrel might also nest in old building and in electricity pylons. Usually
nests are well concealed. Therefore, counting chicks is challenging. So, the best
periods for field expeditions to monitor saker and lanner falcons are second half of
April and for lesser kestrel – second half of May. During the expedition falcon
nests should be discovered and breeding pairs should be counted. Date of the field
expedition, GPS location of the occupied nests (or colony in case of lesser kestrel)
and number of breeding pairs should be recorded.
თვალჭყეტია / Stone Curlew
მეთოდი / Method: ხმით აღრიცხვა / Playback count
პერიოდი / Period: აპრილი-მაისი / April- May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა;
პლეიერი დინამიკებით; GPS / 4 wheel drive car; player with loud speaker and
GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს წინასწარ განსაზღვრულ
ტრანსექტზე შებინდებისას ან ღამით ნელა მოძრავი მანქანიდან ატარებთ
(იხ. რუკა 1). მოძრაობისას თვალჭყეტიას ხმა გაქვთ ჩართული. იგი ხმას
გამოეხმაურება თუ 500 მეტრის რადიუსში იმყოფება. ყოველი ინდივიდის
გამოხმაურებაზე GPS კოორდინატებს ინიშნავთ. აღრიხვისთვის ყველაზე
კარგი დრო ინკუბაციის პერიოდია, რომელიც ჭაჭუნაში აპრილიდან მაისის
ბოლომდე გრძელდება. კარგი შედეგის მისაღებად აღრიცხვებს მინიმუმ
ორჯერ ატარებთ - აპრილის ბოლოსა და მაისის შუაში. / Counting should be
performed during dusk or night on predetermined transect from slowly moving
vehicle (Map 1). During driving, stone curlews call should be played on player.
Stone curlew responds to a call if it's in the range of 500 meters. GPS coordinates
of each response should be recorded. The best time for playback count is during
the incubation period, which might varies from April to late May in Chachuna. In
order to get the best results, counts should take place at least two times – first in
late April and second in mid-May.
სარსარაკი / Little Bustard
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: იანვარი / January
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საჭირო აღჭურვილება / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა,
ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X
გადიდებით; GPS / 4 wheel drive car; 20X60 magnification spotting scope; 8X or
10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს იანვარში ატარებთ.
ტერიტორიას მაქსიმალურად ფარავთ მანქანით. პერიოდულად ჩერდებით,
კარგი ხედვისთვის შემაღლებულ ადგილს ირჩევთ და მიმდებარე
ტერიტორიას ტელესკოპითა და ბინოკლით ყურადღებით ათვალიერებთ.
აღმოჩენილ სარსარაკებს ტელესკოპის მეშვეობით ითვლით. სარსარაკის
აღრიცხვები
ჭაჭუნასა
და
ვაშლოვანის
ტერიტორიებს
შორის
კოორდინირებული უნდა იყოს. / Counts should take place in January. All little
bustard wintering territory is covered with vehicle. For good visibility fields
should be scanned from elevated places using binoculars and scope. Discovered
little bustard flocks should be directly counted using spotting scope. Time, GPS
location and number of birds should be recorded. Little bustard counts should be
coordinated between Chachuna and Vashlovani SPAs.
წითელი იხვი / Ruddy Shelduck
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: მაისი- იანვარი / May - January
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ყოველწლიურად მინიმუმ ორი საველე
გასვლას ახორციელებთ. მობუდარი წყვილებისა და ბარტყების
დასათვლელად პირველ საველე გასვლას მაისის პირველ ნახევარში
გეგმავთ. მას შემდეგ რაც ბარტყები გამოიჩეკებიან, მშობლებთან ერთად
ტბაზე გამოდიან. ამ დროს ისინი ადვილად შესამჩნევები არიან და
შესაბამისად დათვლაც უფრო მარტივია. მეორე საველე გასვლას, მოზამთრე
ფრინველების
დასათვლელად,
იანვარში
ახორციელებთ.
ორივე
ექსპედიციისას წითელი იხვების
აღრიცხვას
დალის წყალსაცავზე
ატარებთ. სათვლელი წერტილები იხილეთ რუკა 2-ზე. / At least two counts
should be performed annually. First field expedition should take place in the first
half of May to count breeding pairs and their ducklings. After ruddy shelducks
hatch, parents with their ducklings appear near the lake. For this time, they are
well visible and are much easier to count. Second field expedition should take
place in January to count wintering birds. In both cases, Ruddy shelducks should
be directly counted on water reservoir (Map 2).
ქოჩორა ვარხვი / Dalmatian Pelican
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი-თებერვალი / December - February
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოზამთრე ქოჩორა ვარხვებს, ყოველ თვე,
დალის წყალსაცავზე, წითელ იხვებთან ერთად, იმავე სათვლელი
წერტილებიდან აღრიცხავთ (რუკა 2). / Wintering Dalmatian pelicans should
be directly counted in every month on Dali water reservoir simultaneously with
Ruddy Shelducks from the same counting points (map 2).

რუკა 1 / Map 1

კოორდინატები / Coordinates
ტრანსექტი 1 / Transect 1
დასაწყისი / Start : 41.323438°/45.748000°
დასასრული / End : 41.212852°/45.977836°
ტრანსექტი 2 / Transect 2
დასაწყისი / Start: 41.343712°/45.869118°
დასასრული / End: 41.281979°/45.903322°
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რუკა / Map 2

GPS კოორდინატები / Coordinates:
აღრიცხვის წერტილი 1 / Counting point 1: 41.282651°/45.869651°
აღრიცხვის წერტილი 2 / Counting point 2: 41.299577°/45.861820°

ჭაჭუნა (SPA 3)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
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SPA 4
სახელწოდება / Name: ვაშლოვანი / Vashlovani
კატეგორია / Category: B2, C2
ფართობი / Area: 64175,848 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 51.71%-ს ვაშლოვანის
დაცული ტერიტორიები ფარავს. ტერიტორია სრულად ემთხვევა IBA-ს
(GEO11) და მის 26.93%-ს შეადგენს / 51.71 % of territory is covered by
Vashlovani Protected Areas. 100% of territory is covered by IBA
(GEO11). 26.93% of IBA (GEO11) is represented by SPA 4.
ცენტრალური კორდინატები / Central coordinate:
Latitude: 41.181183° / Longitude: 46.465600°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: გავაზი (Falco cherrug), წითელთავა
შავარდენი (Falco biarmicus), ბექობის არწივი (Aquila heliaca), ორბი (Gyps
fulvus), სვავი (Aegypius monachus), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus),
წითელი იხვი (Tadorna ferruginea), სარსარაკი (Tetrax tetrax), თვალჭყეტია
(Burhinus oedicnemus), შავმუცელა გვრიტჩიტა (Pterocles orientalis),
ჩვეულებრივი გვრიტი (Streptopelia turtur). ვაშლოვანში ბუდობს: 1 წყვილი
გავაზი; 1 წყვილი წითელთავა შავარდენი; 5-7 წყვილი ბექობის არწივი; 1520 წყვილი ორბი; 10-15 წყვილი სვავი; 5-7 წყვილი ფასკუნჯი. ვაშლოვანში
წითელი იხვი და თვალჭყეტიაც ბუდობს, მაგრამ მობუდარი წყვილების
რაოდენობა არ არის ცნობილი. ამ ტეროტორიას წითელი იხვი, სარსარაკი
და შავმუცელა გვრიტჩიტა სამიგრაციოდ იყენებს. ჩამოთვლილთაგან 9
სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი: გავაზი როგორც
კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR), სვავი - საფრთხეში მყოფი (EN),
წითელთვალა შავარდენი, ბექობის არწივი, ორბი, ფასკუნჯი, წითელი იხვი,
სარსარაკი და თვალჭყეტია - მოწყვლადი (VU) სახეობები. ამ სახეობებიდან
რამოდენიმე IUCN-ის წითელ ნუსხაშიცაა შეტანილი: გავაზი და ფასკუნჯი
როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ბექობის არწივი - მოწყვლადი (VU), სვავი
და სარსარაკი საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT). / Saker Falcon (Falco
cherrug), Lanner Falcon (Falco biarmicus), Eastern Imperial Eagle (Aquila
heliaca), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus),
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Ruddy Shelduck (Tadorna
ferruginea), Little Bustard (Tetrax tetrax), Stone Curlew (Burhinus oedicnemus),
Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) and Turtle Dove (Streptopelia
turtur). There are breeding: 1 pair of Saker Falcon; 1 pair of Lanner Falcon; 5-7
pairs of Eastern Imperial Eagle; 15-20 pairs of Griffon Vulture; 10-15 pairs of Black
Vulture; 5-7 pairs of Egyptian Vulture. Ruddy Shelduck and Stone Curlew are
breeding in Vashlovani, but number of breeding birds are not defined. This area is
also used by Ruddy Shelduck, Little Bustard and Black-bellied Sandgrouse during
migration. Nine species are included in the red list of Georgia: Saker Falcon as
Critically Endangered (CR), Black Vulture – Endangered (EN), Lanner Falcon,
Eastern Imperial Eagle, Griffon Vulture, Egyptian Vulture, Ruddy shelduck, Little
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Bustard and Stone Curlew – Vulnerable (VU). Most of them are also included in
the IUCN red list: Saker Falcon and Egyptian Vulture as Endangered (EN);
Eastern Imperial Eagle – Vulnerable (VU); Black Vulture and Little Bustard – Near
Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of site: ვაშლოვანი საქართველოს
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს ზღვის
დონიდან 300-600 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. რელიეფი ძირითადად
მშრალი ეროზიული ხეობებითა და გაშლილი ველებით არის
წარმოდგენილი. კლიმატი მშრალი და კონტინენტურია. აქ არიდული
ნათელი ტყეები, ნახევრად უდაბნოებისა და სტეპის მცენარეულობის
ფრაგმენტები გვხვდება.
ვაშლოვანში გავრცელებული ძირითადი
სახეობებია: საკმლის ხე (Pistacia mutica), ორი სახეობის ღვია (Juniperus
foetidissima; Juniperus polycarpos), აბზინდა (Artemisia lerchiana), Botriochlora
ischaemum და ძეძვი (Paliurus spina-christi). მდინარე იორისა და ალაზნის
ჭალებში ჭალის ტყის ფრაგმენტები გვხვდება, სადაც დომინანტი
სახეობებია: ვერხვი (Populus canescens; Populus nigra), მუხა (Quercus longipes)
და ტირიფი (Salix alba) (Kvachakidze, 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / SPA Vashlovani is located in the most
southeastern part of Georgia near the Azerbaijan border at an altitude 300-600
meters. The relief is presented mostly by dry erosive ravines and open valleys. The
climate is mostly dry and continental. There are fragments of arid light forests,
semi-deserts and steppe plants. Main species are: Mastic tree (Pistacia mutica), two
species of Juniper (Juniperus foetidissima; Juniperus polycarpos), Wormwood
(Artemisia lerchiana) and Perennial grass (Botriochlora ischaemum), Jerusalem
thorn (Paliurus spina-christi). In groves of River Iori and Alazani we found
fragmented riparian forests, where dominant species are: Poplar (Populus
canescens; Populus nigra), Oak (Quercus longipes), White Willow (Salix alba)
(Kvachakidze, 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
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ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია II ექსპედიცია
I expedition
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

ორბი
Griffon
vulture
სვავი
Black vulture

აპრილის
ბოლოს
Late April
აპრილის
ბოლოს
Late April
მაისის
ბოლოს
Late May
მაისი
May

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის
ციცაბო ფერდობზე / Ledges or
cavities on the cliffs.
ხის წვერი, იშვიათად კლდის
გამონაშვერები / On top of trees
usually juniper or mastic tree.
გამონაშვერები და ხვრელები კლდის
ციცაბო ფერდობზე / Ledges or
cavities on the cliffs.
მაღალი
ხეები
და
ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
usually poplar or juniper or on
electricity pylons.

ფასკუნჯი
Egyptian
vulture
ბექობის
არწივი
Eastern
imperial eagle

ივლისის
ბოლოს
Late June
ივლისის
ბოლოს
Late June
ივლისი
July
ივლისი
July

შევარდნები / Falcons
მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების პირდაპირი დათვლა / Direct
count of nesting pairs.
პერიოდი / Period: აპრილი-მაისი / April- May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: შავარდნები ძირითადად ციცაბო კლდის
ხვრელებში და გამონაშვერებზე ბუდობენ. მცირე კირკიტამ შესაძლოა
მიტოვებულ შენობებსა და ელექტრო გადამცემ ბოძებზეც დაიბუდოს.
ჩვეულებრივ, ბუდეები კარგად არის შენიღბული, ამიტომ ბარტყების
დათვლა რთულია. ყველაზე კარგი პერიოდი გავაზისა და წითელთავა
შავარდენის აღრიცხვისათვის აპრილის მეორე ნახევარი, ხოლო მცირე
კირკიტასთვის - მაისის მეორე ნახევარია. საველე გასვლისას თითოეული
სახეობის ბუდეებს იპოვით და მობუდარ წყვილებს დათვლით. აღრიცხვის
თარიღს,
ბუდეების
(და
მცირე
კირკიტას
კოლონიების)
GPS
კოორდინატებსა და მობუდარი წყვილების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / The
most falcon Species breed on the ledges of the cliffs or in the cavities of rocks.
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Lesser kestrel might also nest in old building and in electricity pylons. Usually
nests are well concealed. Therefore, counting chicks is challenging. So, the best
periods for field expeditions to monitor saker and lanner falcons are second half of
April and for lesser kestrel – second half of May. During the expedition falcon
nests should be discovered and breeding pairs should be counted. Date of the field
expedition, GPS location of the occupied nests (or colony in case of lesser kestrel)
and number of breeding pairs should be recorded.
თვალჭყეტია / Stone Curlew
მეთოდი / Method: ხმით აღრიცხვა / Playback count
პერიოდი / Period: აპრილი-მაისი / April- May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა;
პლეიერი დინამიკებით; GPS / 4 wheel drive car; player with loud speaker and
GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს წინასწარ განსაზღვრულ
ტრანსექტზე შებინდებისას ან ღამით ნელა მოძრავი მანქანიდან ატარებთ
(იხ. რუკა 1). მოძრაობისას თვალჭყეტიას ხმა გაქვთ ჩართული. იგი ხმას
გამოეხმაურება თუ 500 მეტრის რადიუსში იმყოფება. ყოველი ინდივიდის
გამოხმაურებაზე GPS კოორდინატებს ინიშნავთ. აღრიხვისთვის ყველაზე
კარგი დრო ინკუბაციის პერიოდია, რომელიც ჭაჭუნაში აპრილიდან მაისის
ბოლომდე გრძელდება. კარგი შედეგის მისაღებად აღრიცხვებს მინიმუმ
ორჯერ ატარებთ - აპრილის ბოლოსა და მაისის შუაში. / Counting should be
performed during dusk or night on predetermined transect from slowly moving
vehicle (Map 1). During driving, stone curlews call should be played on player.
Stone curlew responds to a call if it's in the range of 500 meters. GPS coordinates
of each response should be recorded. The best time for playback count is during
the incubation period, which might varies from April to late May in Chachuna. In
order to get the best results, counts should take place at least two times – first in
late April and second in mid-May.
წითელი იხვი, შავმუცელა გვრიტჩიტა და სარსარაკი / Ruddy Shelduck,
Black-bellied Sandgrouse and Little Bustard
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული-შემოდგომა / Spring-Autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა;
ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X
გადიდებით; GPS / 4-wheel drive car; 20X60 magnification spotting scope with
tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს ყოველ თვე, გაზაფხულსა და
შემოდგომაზე ატარებთ. ტერიტორიის მაქსიმალურად დიდ ნაწილს
მანქანით ფარავთ. პერიოდულად ჩერდებით, კარგი ხედვისთვის
შემაღლებულ ადგილს ირჩევთ და მიმდებარე ადგილებს ტელესკოპითა და
ბინოკლით ყურადღებით ათვალიერებთ. ამ სამი სახეობიდან ერთ-ერთის
აღმოჩენის შემთხვევაში პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ.
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სარსარაკის აღრიცხვები ჭაჭუნასა და ვაშლოვანის ტერიტორიებს შორის
კოორდინირებული უნდა იყოს. / Counts should be taken place in spring, in
autumn and in winter. The entire territory should be covered by vehicle. For good
visibility fields, should be scanned from elevated places using binoculars and
scope. Already discovered birds should be directly counted using spotting scope.
Little bustard counts should be coordinated between Chachuna and Vashlovani
SPAs.
ჩვეულებრივი გვრიტი / Turtle Dove
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა;
ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით, GPS / 4-wheel drive car; 8X or 10X
magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებs მაისის პირველ ნახევარში
ატარებთ. მთელ ტერიტორიას მანქანით ფარავთ. 150- 200 მეტრის შემდეგ
ჩერდებით და გვრიტის ძახილს უსმენთ. თითოეული ხმის GPS
კოორდინატს ინიშნავთ / Counts should be taken place in the first half of May.
All territory should be covered by vehicle. After every 150-200 meters, you should
stop and listen to turtle dove call. GPS coordinates of each call should be recorded.
რუკა / Map 1

GPS კოორდინატები / Coordinates:
ტრანსექტი 1 / Transect 1
დასაწყისი / Start: 41.212034°/46.335877°
დასასრული / End: 41.103101°/46.442566°
ტრანსექტი 2 / Transect 2
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დასაწყისი / Starr: 41.206977°/46.358144°
დასასრული / End: 41.063942°/46.484809°
ტრანსექტი 3 / Transect 3
დასაწყისი / Start: 41.124321°/46.499322°
დასასრული / End: 41.118182°/46.581050°

ვაშლოვანი (SPA 4)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
სარსარაკები ვაშლოვანში (SPA 4)

ფოტო: ლ. ნინუა
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SPA 5
სახელწოდება / Name: დავით-გარეჯი / David Gareji
კატეგორია / Category: B2, C2
ფართობი / Area: 22898,845 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 57,73%-ს IBA (GEO11)
ფარავს. IBA (GEO11)-ს ტერიტორიის 5,35%-ს SPA 5 ფარავს. / 55.73 % of
territory is covered by IBA (GEO11). 5.35% of IBA (GEO11) is represented by
SPA5.
ცენტრალური კოორდინატები / Central coordinate:
Latitude: 41.519667° / Longitude: 45.330750°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: გავაზი (Falco cherrug), ბექობის
არწივი (Aquila heliaca), ორბი (Gyps fulvus), ფასკუნჯი (Neophron
percnopterus) და წითელი იხვი (Tadorna ferruginea). დავით გარეჯში
ბუდობს: 1 წყვილი გავაზი, 1-2 წყვილი ბექობის არწივი; 2-3 წყვილი ორბი;
7-10 წყვილი ფასკუნჯი; 15-20 წყვილი წითელი იხვი. გავაზი საქართველოს
წითელ ნუსხაში შესულია როგორც კრიტიკულად საფრთხეში მყოფი (CR).
დანარჩენი სახეობები, როგორც მოწყვლადი (VU). გავაზი და ფასკუნჯი
IUCN-ის წითელ ნუსხაში შესულია, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ხოლო
ბექობის არწივი - როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები. / Saker Falcon (Falco
cherrug), Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Griffon Vulture (Gyps fulvus),
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Ruddy Shelduck (Tadorna
ferruginea). 1 pair of Saker Falcon (Falco cherrug), 1-2 pairs of Eastern Imperial
Eagle; 2-3 pairs of Griffon Vulture; 5-7 pairs of Egyptian Vulture; 15-20 pairs of
Ruddy Shelduck breed in SPA 5. On the red list of Georgia Saker Falcon is
included as Critically Endangered (CR), and all other species - as Vulnerable (VU).
Three of them are included on the IUCN red list. Saker Falcon and Egyptian
Vulture are Endangered (EN) and Eastern Imperial Eagle – Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of site: დავით გარეჯი სამხრეთარმოსავლეთ საქართველოში, აზერბაიჯანის საზღვართან, ზღვის დონიდან
600 – 900 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. რელიეფი ძირითადად
წარმოდგენილია არიდული და ნახევრად არიდული ლანდშაფტისათვის
დამახასიათებელი ჰაბიტატებით, სადაც შემდეგი ძირითადი სახეობის
მცენარეებს ვხვდებით: აბზინდა (Artemisia lerchiana), Alyssum desertorum,
შვრიელა (Bromus japonicus), ნაცარა (Filago pyramidata), მზეყვავილა
(Helianthemum salicifolium), წიწმატელა (Lepidium vesicarium), ნამგალა
(Lolium rigidum), ბოლქვიანი თივაქასრა (Poa bulbosa), Artemisietum
botriochloosum, ყარღანი (Salsola dendroides) (Kvachakidze 2010).
ორნითოფაუნა იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / David Gareji SPA
is located in the southeastern part of Georgia at an altitude 600 – 900 meters.
Habitats of David Gareji are mostly arid and semi-arid with following dominant
species: Weber (Artemisia lerchiana), Desert madwort (Alyssum desertorum),
Japanese brome (Bromus japonicus), Redsteam filaree (Erodium cicutarium),
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broadleaf cottonrose (Filago pyramidata), Rock rose (Helianthemum salicifolium),
Peppergrass (Lepidium vesicarium), Ryegrass (Lolium rigidum), Bulbous bluegrass
(Poa bulbosa) (Kvachakidze, 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for
Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია
II expedition

I ექსპედიცია
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

ორბი
Griffon vulture

აპრილის ბოლოს
Late April

ივლისის
ბოლოს
Late June

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliffs.

ფასკუნჯი
Egyptian vulture

მაისის ბოლოს
Late May

ივლისი
July

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliffs.

ბექობის არწივი
Eastern imperial
eagle

მაისი
May

ივლისი
July

მაღალი ხეები და ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high
tree usually poplar or juniper or
on electricity pylons.
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გავაზი / Saker Falcon
მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების პირდაპირი დათვლა / Direct
count of nesting pairs.
პერიოდი / Period: აპრილის მეორე ნახევა / Second half of April
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: შავარდნები ძირითადად ციცაბო კლდის
ხვრელებში და გამონაშვერებზე ბუდობენ. ჩვეულებრივ, ბუდეები კარგად
არის შენიღბული, ამიტომ ბარტყების დათვლა რთულია. გავაზის
აღრიცხვისათვის ყველაზე კარგი პერიოდი აპრილის მეორე ნახევარია.
საველე გასვლისას ბუდეებს იპოვით და მობუდარ წყვილებს დათვლით.
აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა
და მობუდარი
წყვილების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / The most falcon Species breed on the
ledges of the cliffs or in the cavities of rocks. Usually nests are well concealed.
Therefore, counting chicks is challenging. So, the best periods for field expeditions
to monitor saker falcon is second half of April. During the expedition falcon nests
should be discovered and breeding pairs should be counted. Date of the field
expedition, GPS location of the occupied nests and number of breeding pairs
should be recorded.
წითელი იხვი / Ruddy Shelduck
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct coun
პერიოდი / Period: მაისი-იანვარი / May - January
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ყოველწლიურად მინიმუმ ორი საველე
გასვლას ახორციელებთ. მობუდარი წყვილებისა და ბარტყების
დასათვლელად პირველი საველე გასვლას მაისის პირველ ნახევარში
გეგმავთ. მას შემდეგ რაც ბარტყები გამოიჩეკებიან, ისინი მშობლებთან
ერთად ტბაზე ჩნდებიან. ამ დროს ისინი ადვილად შესამჩნევები არიან და
შესაბამისად დათვლაც უფრო მარტივია. მეორე საველე გასვლას, მოზამთრე
ფრინველების დასათვლელად, იანვარში ახორციელებთ. აღრიცხვებს
შემდეგ ტბებზე ატარებთ: ჯიქურები, სახარე და კაპატაძე (რუკა 1). / At least
two counts should be performed annually. First field expedition should take place
in the first half of May to count breeding pairs and ducklings. After ruddy
shelducks hatch, parents with their duckling appear at the lakes. For this time
they are well visible and are much easier to count. Second field expedition should
take place in January to count wintering birds. In both cases Ruddy shelducks
should be directly counted in Jikurebi, Sakhare and Kapatadze lakes (map1).
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რუკა 1 / Map 1

GPS კოორდინატები / Coordinates
აღრიცხვის წერტილი 1 / Counting point 1: 41.580037° / 45.315282°
აღრიცხვის წერტილი 2 / Counting point 2: 41.574305° / 45.320222°
აღრიცხვის წერტილი 3 / Counting point 3: 41.569923° / 45.339388°
დავით გარეჯი (SPA 5)

ფოტო: ნ. პაპოშვილ
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SPA 6
სახელწოდება / Name: ჯანდარი / Jandari
კატეგორია / Category: B2, C2, C4
ფართობი / Area: 3529.549 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: SPA 6 ემთხვევა IBA-ს (GEO27). / SPA 6 is
same as IBA (GEO27).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.431533° / Longitude: 45.188283°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus),
მცირე ჩვამა (Microcarbo pygmaeus), წითელი იხვი (Tadorna ferruginea),
წითელთავა ყვინთია (Aythya ferina), ბექობის არწივი (Aquila heliaca).
აღნიშნულ ტერიტორიაზე,
საქართველოში მცირე ჩვამას ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი პოპულაცია ბუდობს (100-150 წყვილი) (პაპოშვილი 2013).
ამავე SPA-ში ბექობის არწივის 1-2 წვილიც ბუდობს. ჯანდარის ტბას
მიგრაციისას და საზამთროდ 20000-მდე წყალმცურავი ფრინველი იყენებს.
მათ შორისაა: 500-700 წითელთავა ყვინთია; 200-300 წითელი იხვი; 1000015000 გარეული იხვი; 800-1500 ჭიკვარა, მცირე რაოდენობით თეთრთვალა
ყვინთია, ქოჩორა ყვინთია, ამაყა და მცირე ბატასინა; 80-100 ქოჩორა ვარხვი;
200-500 დიდი ჩვამა (Paposhvili 2013). საქართველოს წითელ ნუსხაში
ქოჩორა ვარხვი შეტანილია როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ხოლო
ბექობის არწივი და წითელი იხვი - მოწყვლადი (VU) სახეობები. IUCN-ის
წითელი ნუსხის მიხედვით ქოჩორა ვარხვის, წითელთავა ყვინთიასა და
ბექობის არწივის კონსერვაციული სტატუსი მოწყვლადია (VU). / Dalmatian
Pelican (Pelecanus crispus), Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmaeus), Ruddy
shelduck (Tadorna ferruginea), Pochard (Aythya ferina), Eastern Imperial
Eagle (Aquila heliaca). There is one of the biggest breeding populations of Pygmy
Cormorant in Georgia (100-150 pairs) (Paposhvili N. 2013). 1-2 pairs of Eastern
Imperial Eagle are breeding in SPA. Lake Jandari is used by over 20 000 water
birds for wintering. Large numbers of waterbirds use site during spring and
autumn migration. (Paposhvili 2013). 500-700 Pochards; 200-300 Ruddy
Shelducks; 10000-15000 Mallards; 800-1500 Teals and a small number of
Ferruginous Pochards, Tufted Ducks, Goldeneyes and Smews; 80-100 Dalmatian
Pelicans; 200-500 Cormorant have been recorded wintering on Lake Jandari
(Paposhvili N. 2013). Some species are included on the red list of Georgia,
Dalmatian Pelican as Endangered (EN); Eastern Imperial Eagle and Ruddy
Shelduck – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican, Pochard and Eastern Imperial
Eagle are also included on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ჯანდარი საქართველოს
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 300-400 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. ჯანდარის ტბა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზეა და
SPA-ს მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ტბის ნაპირის დიდი ნაწილი
ლელითაა (Phragmites australis) დაფარული. ალაგ-ალაგ ვხვდებით ჭალის
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ტყის ფრაგმენტებს, სადაც ძირითადად ვერხვი (Populus canescens), ტირიფი
(Salix alba) და იალღუნია (tamarix ramosissima) წარმოდგენილი. ტბის
შემოგარენში ნახევარ-უდაბნოსა და სტეპისთვის დამახასიათებელი
სახეობები - ძეძვი (Paliurus spina-christi), მწარე აბზინდა (Artemisia lerchiana)
და Botriochlora ischaemum-ია გაბატონებული. ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Jandari SPA is located in the Southeastern
part of Georgia, at an altitude of 300 - 400 meters. Georgian-Azerbaijan border
splits Lake Jandari in half. Reeds (Phragmites australis) and fragments of riparian
forest with Poplar (Populus canescens), White Willow (Salix alba), and Salt Cedar
(tamarix ramosissima) grow on the shore of the lake. Hills with semi-arid and
steppe vegetation are surrounding Lake Jandari. Garland thorn (Paliurus spinachristi), Wormwood (Artemisia lerchiana) and Perennial grass (Botriochlora
ischaemum) are dominant plant species (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
ბექობის არწივი / Eastern Imperial Eagle
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS .
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. მაისში, პირველი ექსპედიციის დროს, ბუდეებს აღმოაჩენთ და
თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. ბექობის არწივის
ბუდეები მაღალ ხეებზე ან ელექტროგადამცემ ბოძებზე უნდა ეძებოთ.
ბუდის აღმოჩენისას აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა
და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. შემდეგ საველე გასვლას ივლისში,
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს
ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედიციის დროს
აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. / At least two field
expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success.
During the first expedition nests are discovered and nestlings are counted. You
should try to find Eastern Imperial Eagle nest on high trees or electricity pylons.
Date, GPS location of the nest and number of nestlings are recorded. During the
second expedition the breeding success is assessed - number of chicks are counted
on the same nests were checked during the first expedition. Expedition dates and
nesting habitat description see in table 1.
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ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია
I expedition

II ექსპედიცია
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

ბექობის
არწივი
Eastern
imperial eagle

მაისი
May

ივლისი
July

მაღალი
ხეები
და
ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
usually poplar or juniper or on
electricity pylons.

მცირე ჩვამა / Pygmy Cormorant
მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების აღრიცხვა / Count of breeding pairs
პერიოდი / Period: ივნისი / June
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS; Inflatable
boat.
მეთოდის აღწერა / Description: მცირე ჩვამები ჯგუფებად ან ცალკეულ
წყვილებად ცხოვრობენ. ისინი საბუდრად ხშირი მცენარეულობით
დაფარულ, ტბის ან მდინარის ნაპირებს ირჩევენ. ბუდეს კარგად შენიღბულ
ადგილას, ხეებში ან ხშირ ბუჩქნარში, ტოტებისა და ლელისაგან იშენებენ.
აღრიცხვებს ყოველ წელს ივნისის პირველ კვირაში, ინკუბაციის დროს
ატარებთ. ცალკეულ ბუდეებსა და კოლონიებს
აღმოაჩენთ. შემდეგ
ბუდეების საერთო რაოდენობასა და მათ შორის, დაკავებული ბუდეების
რაოდენობას დაითვლით, რაც მობუდარი წყვილების რაოდენობის ტოლი
იქნება. თითოეულ კოლონიას ან ცალკე მყოფ ბუდეებს უნიკალურ სახელს
მიანიჭებთ და შემდეგ ინფორმაციას ჩაინიშნავთ: თარიღი, ცალკე მყოფი
ბუდეებისა და კოლონიების GPS კოორდინატები, არსებული და
დაკავებული ბუდეების რაოდენობა ჩანიშნული საბუდარი ადგილების
მიხედვით. / Pygmy cormorants live in pairs or in colonies. For breeding they
choose lake and river banks with dense vegetation. Field expedition should take
place at the beginning of June during incubation. Colonies and separated nest
should be discovered and unique names should be given to each nesting place.
Date, number of total and among them occupied nests and GPS locations for each
nesting place should be recorded.
წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა/ Direct count
პერიოდი / Period: სექტემბერი-მაისი / September - May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავი ფრინველებს ჯანდარის
ტბაზე, დეკემბრიდან მაისამდე, 2 კვირაში ერთხელ ითვლით. ყოველ
ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის
მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემებს
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მონაცემთა ბაზაში ტვირთავთ. სათვლელი წერტილი იხილეთ რუკა 1. /
Water Birds should be directly counted with 2 weeks interval from December to
May on Jandari Lake. Date, weather conditions, Species and number of birds
should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counting
point position and coordinates see on the Map 1.
რუკა 1 / Map 1

GPS კოორდინატები / Coordinates: 41.441614°/ 45.228263°

მცირე ჩვამები ჯანდარის ტბაზე (SPA 6)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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SPA 7
სახელწოდება / Name: მტკვრის ქვემო ხეობა / Lower Mtkvari Valley
კატეგორია / Category: B2, C2
ფართობი / Area: 10942, 628 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 33.83% გარდაბნის
აღკვეთილითაა დაფარული. SPA 7 სრულად ემთხვევა IBA-ს (GEO26). /
33.83% of territory is covered by Gardabani Managed Reserve. SPA 7 is same as
IBA (GEO26).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.427467° / Longitude: 45.040683°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: შავი ყარყატი (Ciconia nigra),
ბექობის არწივი (Aquila heliaca), მცირე მყივანი არწივი (Clanga pomarina).
ტერიტორიაზე ვხვდებით: ბექობის არწივის 1-2 წყვილს, მცირე მყივანი
არწივის 1-2 წყვილსა და შავი ყარყატის 1-2 წყვილს. სამივე სახეობა
საქართველოს წითელ ნუსხაში შესულია როგორც მოწყვლადი (VU).
ბექობის არწივი და მცირე მყივანი არწივი მოწყვლადია (VU) IUCN-ის
წითელი ნუსხის მიხედვითაც. / Black Stork (Ciconia nigra), Eastern Imperial
Eagle (Aquila heliaca), Lesser Spotted Eagle (Clanga pomarina). 1-2 pairs of
Eastern Imperial Eagle; 1-2 Pairs of Lesser Spotted Eagle; 1-2 pairs of Black Stork
breed at the SPA. All of them are included on the red list of Georgia as Vulnerable
(VU). Eastern Imperial Eagle and Lesser Spotted Eagle are also classified on the
IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: მდინარე მტკვრის ქვემო
დინება საქართველო სამხრეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 300-400 მეტრ
სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე მტკვარს ჭალის ტყე მიუყვება, სადაც
ძირითად სახეობებს ვერხვი (Populus canescens; Populus nigra), ტირიფი (Salix
excels, Salix alba, Salix pseudomedemii), მუხა (Quercus longipes), თელა (Ulmus
minor) და კვრინჩხი (Prunnus spinosa) წარმოადგენს. ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Lower Mtkvari Valley SPA is located in the
southern part of Georgia, at an altitude of 300-400 meters. There are riparian
forests along the river Mtkvari. Poplar (Populus canescens; Populus nigra), Willow
(Salix excels, Salix alba, Salix pseudomedemii) Oak (Quercus longipes), Elm
(Ulmus minor) and Blackthorn (Prunnus spinosa) are dominant species of the
riparian forest (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net /f or
Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
შავი ყარყატი, ბექობის არწივი, მცირე მყივანი არწივი / Black Stork, Eastern
Imperial Eagle, Lesser Spotted Eagle
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
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პერიოდი / Period: მაისი-ივლისი / May - July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1.
სახეობა
Species

I ექსპედიცია
I expedition

II ექსპედიცია
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

შავი
ყარყატი
Black Stork

მაისის ბოლოს
Late May

ივლისი
July

მაღალი ხეები და კლდის
გამონაშვერები / In high tree or
on cliff ledge.

ბექობის
არწივი
Eastern
imperial
eagle
მცირე
მყივანი
არწივი
Lesser
Spotted Eagle

მაისი
May

ივლისი
July

მაღალ ხეები და ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
or on electricity pylons.

ივნისის
დასაწყისში
Early June

ივლისი
July

მაღალი ხეები და კლდის
გამონაშვერები / In high trees or
on cliff ledge.
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SPA 8
სახელწოდება / Name: ხევსურეთი-თუშეთი / Khevsureti-Tusheti
კატეგორია / Category: B2, C2, RLG
ფართობი / Area: 119466,862 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 88.58%-ს თუშეთისა და
ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები ფარავს. IBA (GEO22) ტერიტორიის
68.09%-ს ფარავს. IBA-ს (GEO22) SPA 8 თითქმის სრულად იკავებს. SPA 8-ს
ტერიტორიის 31.83%-ს IBA (GEO23) ფარავს, ხოლო IBA-ს (GEO23) 34.28%
SPA 8 იკავებს / 88.58 % of territory is covered by Tusheti and Khevsureti
Protected Areas. 68.09 % of territory is covered by IBA (GEO22). 99.99% of IBA
(GEO22) is represented by SPA 8. 31.83% of territory is covered by IBA (GEO23).
34.28% of IBA (GEO23) is represented by SPA 8.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.546817° / Longitude: 45.139350°
დასაცავი სახეობა / Species of concern: კავკასიური როჭო (Lyrurus
mlokosiewiczi)
ბატკანძერი
(Gypaetus
barbatus),
წითელმუცელა
ბოლოცეცხლა (Phoenicurus erythrogastrus), დიდი კოჭობა (Carpodacus
rubicilla). აღნიშნულ ტერიტორიაზე კავკასიური როჭოს ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი პოპულაციაა საქართველოში (Gavashelishvili et al. 2010), ამ
ტერიტორიაზე 1-3 წყვილი ბატკანძერი ბუდობს, წითელმუცელა
ბოლოცეცხლა და დიდი კოჭობას მობუდარი წყვილების რაოდენობა
უცნობია. ყველა სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შესული, როგორც
მოწყვლადი (VU). IUCN-ის წითელ ნუსხაში, მხოლოდ კავკასიური როჭოა
შეფასებული, როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT). / Caucasian Grouse
(Lyrurus mlokosiewiczi) and Bearded Vulture (Gypaetus barbatus), Guldenstadt's
Redstart (Phoenicurus erythrogastrus), Great Rosefinch (Carpodacus rubicilla).
There is one of the largest populations of Caucasian Grouse (Gavashelishvili et al.
2010), Unknown number of Guldenstadt's Redstart and Great Rosefinch and 1-3
pairs of Bearded vulture breed on the territory of SPA. All of them are included
on the red list of Georgia as Vulnerable (VU). Caucasian Grouse is also classified
on the IUCN red list as Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ხევსურეთი-თუშეთი
საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 1400-4000 მეტრზე
მდებარეობს. აქ უმეტესად შერეულ ტყეებს ვხვდებით სადაც ძირითად
სახეობებს ფიჭვი (Pinus Sosnowskyi), არყი (Betula litwinowii, Betula pendula,
Betula radeana), წიფელი (Fagus orientalis), რცხილა (Carpinus caucasica),
ქართული მუხა (Quercus iberica), ცაცხვი (Tilia begoniifolia), ვერხვი (Populus
tremula), ცირცელი (Sorbus caucasigena), მოცხარი (Ribes biebersteinii), ასკილი
(Rosa canina) და მოცვი (Vaccinium myrtillus) წარმოადგენს. ზღვის დონიდან
2000-დან 3000 მეტრამდე დეკაა (Rhododendron caucasicum) გავრცელებული.
სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე გვხვდება: მინდვრის ლერწამქუჩი
(Festuca varia), ძიგვი (Nardus stricta), სოსნოვსკის დიყი (Heracleum
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sosnowskyi) და ტილჭირი (Aconitum nasutum). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Khevsureti-Tusheti SPA is located in the
northern part of Georgia, at an altitude of 1400 - 4000 meters. Caucasian mountain
mixed forests cover part of the SPA territory. Pine (Pinus Sosnowskyi), Birches
(Betula litwinowii, Betula pendula, Betula radeana), Beech (Fagus orientalis),
Hornbeam (Carpinus caucasica), Georgian Oak (Quercus iberica), Lime (Tilia
begoniifolia), Aspen (Populus tremula), Sorb (Sorbus caucasigena), Currants (Ribes
biebersteinii), Sweetbrier (Rosa canina), and Bilberry (Vaccinium myrtillus) are
dominant vegetation in the forest. From 2000 meters above sea level up to 3500
meters above the sea level subalpine scrublands and subalpine/alpine meadows are
represented with plant species as: Rhododendron (Rhododendron caucasicum),
Meadow Fescue (Festuca varia), Mat-grass (Nardus stricta), Sosnowskyi Hogweed
(Heracleum sosnowskyi), and Monkshood (Aconitum nasutum). (Kvachakidze
2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net / for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ყოველწლიურად მაისის თვეში აღრიცხავთ
მოტიხტიხე მამრებს. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, ჩაინიშნავთ GPS
კოორდინატებს და დათვლით მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS location of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique name, mapped using coordinates collected on the field and
number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Count data should be recorded in the
database.
ბატკანძერი / Bearded Vulture
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივნისი / April - June
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: პირველ საველე გასვლას ყოველი წლის
აპრილში გეგმავთ. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და ბარტყების
რაოდენობას
დაითვლით.
აღრიცხვის
თარიღს,
ბუდეების
GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ივნისში,
ბუდობის
წარმატების
შესაფასებლად
განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეებზე
პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას
შეადარებთ. / First field expedition should take place every April. During the
expedition, bearded vulture nests should be discovered and nestlings should be
counted. Date, GPS location of the nest and number of nestlings should be
recorded. The second expedition should take place every June for assessing the
breeding success. The number of chicks should be counted in the same nests
discovered during the first expedition.
წითელმუცელა ბოლოცეცხლა და დიდი კოჭობა / Guldenstadt's Redstart and
Great Rosefinch
მეთოდი / Method: ყოფნა-არყოფნის შეფასება / Assessment of presenceabsence
პერიოდი / Period: მთელი წელი / Whole year
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღნიშნულ ტერიტორიაზე ორივე სახეობის
ფრინველის სიმცირის გამო, მათი ყოფნა-არყოფნას ზამთარში, ქაცვის
ბუჩქებში აფასებთ. მათ მოძებნას შესაძლოა გაზაფხულზე, კავკასიური
როჭოს
აღრიცხვისას
შეეცადოთ.
ამ
სახეობებიდან
რომელიმეს
დაფიქსირების შემთხვევაში, სახეობას, თარიღს, GPS კოორდინატებსა და
ინდივიდების რაოდენობას ინიშნავთ. Due to very low density and difficult
access to the habitats of those species, presence absence data should be collected.
During the winter sea buckthorn bushes, should be searched and presence of the
species and observed numbers should be recorded. Presence of both species should
be recorded in spring during the monitoring of Caucasian black grouse. Species,
date, GPS coordinates and number of birds should be recorded.
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ხევსურეთი (SPA 8)

ფოტო: ზ. ჯავახიშილი

ხევი (SPA 9)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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SPA 9
სახელწოდება / Name: ხევი / Khevi
კატეგორია / Category: B2, C2, C5
ფართობი / Area: 95461,070 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 9.46%-ს ყაზბეგის
დაცული ტერიტორია ფარავს. SPA 9 იგივეა რაც IBA (GEO21). / 9.46% of
territory is covered Kazbegi Protected Areas. SPA 9 is same as IBA (GEO21).
ცენტრალური კორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.604717° / Longitude: 44.527383°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: კავკასიური როჭო (Lyrurus
mlokosiewiczi), ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), სვავი
(Aegypius
monachus),
წითელმუცელა
ბოლოცეცხლა
(Phoenicurus
erythrogastrus), დიდი კოჭობა (Carpodacus rubicilla), გადამფრენი მტაცებელი
ფრინველები. ტერიტორიაზე კავკასიური როჭოს (Gavashelishvili et al. 2010),
წითელმუცელა ბოლოცეცხლასა და დიდი კოჭობას ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი მობუდარი პოპულაციებია. გარდა ამისა, ხევში ბანტკანძერის 2-3 და
ორბის 15-20 წყვილი ბუდობს, ხოლო სვავი მთელი წლის განმავლობაში
გვხვდება (Galvez et al. 2005). გაზაფხულისა და შემოდგომის მიგრაციისას ამ
ადგილს 30 000-ზე მეტი მტაცებელი ფრინველი იყნებს. ზემოთ
ჩამოთვლილი სახეობებიდან ყველა, სვავის გარდა, საქათველოლოს წითელ
ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო სვავი როგორც
საფრთხეში (EN) მყოფი სახეობა. IUCN-ის საერთაშორისო წითელი ნუსხის
მიხედვით კავკასიური როჭო და სვავი შეფასებულია როგორც
საფრთხესთან ახლოს (NT) მყოფი სახეობები. / Caucasian Grouse (Lyrurus
mlokosiewiczi), Bearded vulture (Gypaetus barbatus), Griffon Vulture (Gyps
fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), Guldenstadt's Redstart (Phoenicurus
erythrogastrus), Great Rosefinch (Carpodacus rubicilla), Soaring birds. There are
large breeding populations of Caucasian grouse (Gavashelishvili et al. 2010),
Guldenstadt's Redstart and Great Rosefinch in the Khevi SPA. 2-3 pairs of Bearded
vulture and 15-20 pairs Griffon Vulture breed in Khevi. Black Vulture is Yearround visitor (Galvez et al. 2005). An area is used by over 30 000 raptors for
migration in autumn and spring. All of species (except Black Vulture) are included
on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and Black Vulture as Endangered
(EN). Caucasian Grouse and Black Vulture are also classified on the IUCN red list
as Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ხევი საქართველოს
ჩრდილოეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 1300-5000 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. ტერიტორიაზე 2000 მ-მდე ფოთლოვანი და წიწვოვანი
ტყეებია გავრცელებული, სადაც ძირითად სახეობებს: ფიჭვი (Pinus
Sosnowskyi), არყი (Betula litwinowii, Betula pendula), ვერხვი (Populus tremula),
ცირცელი (Sorbus caucasigena) და ქაცვი (hippophae rhamnoides)
წარმოადგენს. ზღვის დონიდან 2000 მ-ის ზემოთ გვხვდება დეკა
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(Rhododendron caucasicum). ალპურ და სუბალპურ მდელოებს კი
ძირითადად მინდვრის ლერწამქუჩი (Festuca varia), ბუსკანტურა (Campanula
latifolia), ძიგვი (Nardus stricta), სოსნოვსკის დიყი (Heracleum sosnowskyi) და
ტილჭირი (Aconitum nasutum) ქმნის (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Khevi SPA is located in the north
part of Georgia, at an altitude of 1300 - 5000 meters. Mountain slopes up to 2000
meters above sea level are covered with mountain forests dominated by Pine
(Pinus Sosnowskyi), Birches (Betula litwinowii, Betula pendula), Poplar (Populus
tremula), Sorb (Sorbus caucasigena) and Buckthorn (Hippophae rhamnoides).
Above 2000 meters, subalpine and alpine meadows and scrublands are dominated
with following vegetation: Rhododendron (Rhododendron caucasicum), Meadow
Fescue (Festuca varia), Bellflower (Campanula latifolia), Mat-grass (Nardus stricta),
Sosnowsky Hogweed (Heracleum sosnowskyi), and Monkshood (Aconitum
nasutum). (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for
Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის
თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს
ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field
and number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
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magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია I ექსპედიცია საბუდარი ადგილის აღწერა
II expedition
II expedition
Nesting habitat description

ორბი
Griffon vulture

აპრილის
ბოლოს
Late April
აპრილის
ბოლოს
Late April
აპრილი
April

სვავი
Black vulture
ბატკანძერი
Bearded
vulture

ივლისის
ბოლოს
Late June
ივლისის
ბოლოს
Late June
ივლისი
July

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliffs.
ხის წვერი, იშვიათად კლდის
გამონაშვერები / On top of trees
usually juniper or mastic tree.
ვიწრო გამოქვაბულები და კლდის
გამონაშლელები / In shallow cave
or on ledge of cliff.

წითელმუცელა ბოლოცეცხლა და დიდი კოჭობა / Guldenstadt's Redstart and
Great Rosefinch
მეთოდი / Method: წერტილოვანი აღრიცხვა / Point count
პერიოდი / Period: დეკემბერი-იანვარი / December-January
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით;
GPS / 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ორივე სახეობის აღრიცხვას ზამთარში, მაშინ
ატარებთ, როდესაც ტერიტორია თოვლით იქნება დაფარული. ასეთ
პირობებში ქაცვი რჩება მათი ძირითადი საკვები. ამის გამო შემოგარენიდან
ორივე სახის ფრინველები, სოფლებთან ახლოს, ქაცვის ბუჩქებთან
კონცენტრირდებიან.
აღნიშნული
გარემოება
აადვილებს
მათი
რიცხოვნობის შეფასებას. ორივე სახეობის ფრინველს წინასწარ შერჩეული
ადგილებიდან აღრიცხავთ (იხ. რუკა 1). თითეული წერტილიდან დათვლას
ხუთი წუთის განმავლობაში აწარმოებთ. თითოეული წერტილისთვის,
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განსხვავებული ინდიდების მაქსიმალურ რიცხვსა და სქესს, ორივე
სახეობისთვის ცალცალკე ინიშნავთ. აღრიცხვებს დილის 8 საათიდან 10
საათამდე ატარებთ. / Counts for both species should take place in the winter,
when whole area is covered with snow. In that kind of conditions see buckthorn
stays only food source for them. Birds of both species concentrate near Town
Stepantsminda where Sea buckthorn bushes are creating dominant vegetation in
riparian zone of riv. Tergi and Snostskali. That makes easier to estimate abundance
of concentrated birds. Birds are directly counted from predetermined points.
Count from each point lasts 5 minutes. Maximum number of different individuals
of both species and sexes are separately recorded. Counts should take place
between 8:00 – 10:00a.m.
გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Soaring birds
მეთოდი / Method: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა აღრიცხვა / Migrating
birds count
Period: სექტემბერი-ოქტომბერი / September - October
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification
spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ ფრინველებს ყოველდღე, ორი
თვის განმავლობაში (სექტემბერი - ოქტომბერი) აღრიცხავთ (სათვლელი
წერტილისთვის იხილეთ რუკა 2). თვლას დილით, ადრე წინასწარ
შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში დანახული ყველა
ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ჩაინიშნავთ. თარიღსა და ამინდის
მაჩვენებლებს ინიშნავთ და აღრიცხვის მონაცემები ყოველი დღის ბოლოს
მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Migrating raptors should be counted at
"bottleneck" sites along their migration routes. During two months (SeptemberOctober), number and species of counted migrating birds should be recorded daily.
Date and weather conditions should be recorded as well. Count data should be
entered in the database at the end of the day. Observing point see below (Map 2).
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რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.664778°/44.639703°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.665979°/44.637819°
სათვლელი წერტილი 3 / Counting point 3: 42.651890°/44.655259°
სათვლელი წერტილი 4 / Counting point 4: 42.647859°/44.639623°
სათვლელი წერტილი 5 / Counting point 5: 42.647336°/44.647818°
სათვლელი წერტილი 6 / Counting point 6: 42.643514°/44.632810°
სათვლელი წერტილი 7 / Counting point 7: 42.634295°/44.627889°
სათვლელი წერტილი 8 / Counting point 8: 42.636417°/44.630194°
სათვლელი წერტილი 9 / Counting point 9: 42.635835°/44.626084°
სათვლელი წერტილი 10 / Counting point 10: 42.674480°/ 44.646979°
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რუკა 2 / Map 2

GPS კოორდინატები / Coordinates: 42.662088°°/44.620543°

კვერნაკი (SPA 10)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
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SPA 10
სახელწოდება / Name: კვერნაკი / Kvernaki
კატეგორია / Category: B2, C2
ფართობი / Area: 12978,589 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: SPA 10-ს ტერიტორია მთლიანად IBA-ს
(GEO20) ემთხვევა. / SPA 10 is same as IBA (GEO20).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.967483° / Longitude: 44.335983°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ბექობის არწივი (Aquila heliaca),
ორბი (Gyps fulvus), სვავი (Aegypius monachus), ფასკუნჯი (Neophron
percnopterus). აქ ბუდობს: 2-3 წყვილი ფასკუნჯი და 1 წყვილი ბექობის
არწივი. სვავი და ორბი არ ბუდობს, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში
შეიძლება შეგვხვდეს. ყველა სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია
შეტანილი: ბექობის არწივი, ორბი და ფასკუნჯი როგორც მოწყვლადი (VU)
და სვავი - საფრთხეში მყოფი სახეობა (EN). აქედან სამი სახეობა IUCN-ის
წითელ ნუსხაშიც არის შეტანილი: ფასკუნჯი როგორც საფრთხეში მყოფი
(EN), ბექობის არწივი - მოწყვლადი (VU) და სვავი - საფრთხესთან ახლოს
მყოფი (NT). / Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Griffon Vulture (Gyps
fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), Egyptian Vulture (Neophron
percnopterus). 2-3 pairs of Egyptian Vulture and 1 pair of Eastern Imperial Eagle
breed on Kvernaki SPA. Black and Griffon Vultures are year-round visitors on this
area. Eastern Imperial Eagle, Griffon Vulture and Egyptian Vulture are included
on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and black vulture - as Endangered
(EN). Three of these species are also included on the IUCN red list - Egyptian
Vulture as endangered (EN); Eastern Imperial Eagle – Vulnerable (VU) and Black
Vulture – Near threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: კვერნაკი საქართველოს
ცენტრალურ ნაწილში ზღვის დონიდან 500-1000 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. კვერნაკის ქედის ჩრდილოეთ კალთები ფოთლოვანი ტყის
ფრაგმენტებითა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ხოლო სამრეთ
ფერდობი
ნახევრად
უდაბნოსა
და
სტეპის
მცენარეულობის
ფრაგმენტებითაა წარმოდგენილი. აქ გვხვდება შემდეგი ძირითადი
სახეობები: ძეძვი (Paliurus spina-christi), ჯაგრცხილა (Carpinus orientalis),
Botriochlora ischaemum, ასკილი (Rosa canina), კვრინჩხი (Prunus spinosa) და
კუნელი (Crataegus kyrtostyla) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Kvernaki SPA is located in the central part of
Georgia at an altitude of 500 - 1000 meters. Kvernaki ridge stretches east to west
along northern bank of riv. Mtkvari. Northern slope of Kvernaki ridge is covered
with fragments of deciduous forests and scrublands as well as with agricultural
fields. Deep gorges and ravines with semi-desert and steppe vegetation are cutting
through the southern slopes of the ridge. Main plant species of Kvernaki ridge are
Garland Thorn (Paliurus spina-christi), Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis),
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Perennial grass (Botriochlora ischaemum), Sweetbrier (Rosa canina), Blackthorn
(Prunus spinosa), hawthorn (Crataegus kyrtostyla). (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
დიდი მტაცებლები / Large Raptors
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1. During the
expedition visitor Black Vultures and Griffon Vultures can be also counted.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია II I ექსპედიცია
expedition
II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა
Nesting habitat description

ფასკუნჯი
Egyptian
vulture

მაისის ბოლოს
Late May

ივლისი
July

გამონაშვერები
და
ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges
or cavities on the cliffs.

ბექობის
არწივი
Eastern
imperial
eagle

მაისი
May

ივლისი
July

მაღალი ხეები და ელექტრო
გადამცემი ბოძები / In high tree
usually poplar or juniper or on
electricity pylons.
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SPA 11
სახელწოდება / Name: რაჭა / Racha
კატეგორია / Category: B2, C2
ფართობი / Area: 89933, 750 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 64.04%-ს IBA (GEO13)
ფარავს. IBA (GEO13) 100%-ით ემთხვევა SPA 11-ს. / 64.04% of territory is
covered by IBA (GEO13). 100% of IBA (GEO13) is represented by SPA 11.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.733550° / Longitude: 43.534183°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: დასაცავი სახეობებია კავკასიური
როჭო (Lyrurus mlokosiewiczi), წითელმუცელა ბოლოცეცხლა (Phoenicurus
erythrogastrus), დიდი კოჭობა (Carpodacus rubicilla), შავთავა ხეცოცია (Sitta
krueperi), ბუკიოტი (Aegolius funereus). ჩამოთვლილთაგან ყველა, გარდა
ბუკიოტისა, საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი როგორც
მოწყვლადი (VU) სახეობები. კავკასიური როჭო და შავთავა ხეცოცია IUCNის წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი
სახეობები (NT). / Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi), Guldenstadt's
Redstart (Phoenicurus erythrogastrus), Great Rosefinch (Carpodacus rubicilla),
Kruper's Nuthatch (Sitta krueperi), Tengmalm's Owl (Aegolius funereus). All of
them (Except Tengmalm’s Owl) are included on the red list of Georgia as
Vulnerable (VU). Caucasian Grouse and Kruper's Nuthatch are also classified on
the IUCN red list as Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: რაჭა საქართველოს
ჩრდილოეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 1400-3800 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. ტერიტორიაზე შერეული ტყეებია (ფოთლოვანი და
წიწვოვანი) წარმოდგენილი. აქ გავრცელებული ძირითადი სახეობებია:
წიფელი (Fagus orientalis), კავკასიური რცხილა (Carpinus caucasica),
ქართული მუხა (Quercus iberica), წაბლი (Castanea sativa), ცაცხვი (Tilia
begoniifolia), ნეკერჩხალი (Acer platanoides), ვერხვი (Populus tremula),
ცირცელი (Sorbus caucasigena), არყი (Betula litwinowii, Betula pendula, Betula
radeana), კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana), კავკასიური ფიჭვი (Pinus
Sosnowskyi), აღმოსავლური ნაძვი (Picea orientalis), კლდის მოცხარი (Ribes
biebersteinii), ასკილი (Rosa canina), მოცვი (Vaccinium myrtillus). ზღვის
დონიდან დაახლოებით 2000-2500 მეტრს ზემოთ გვხვდება დეკა
(Rhododendron caucasicum). სუბალპური და ალპური მდელოები, შემდეგი
ძირითადი სახეობებითაა წარმოდგენილი - ტილჭირი (Aconitum nasutum),
ყვითელთავთავა (Anthoxanthum odoratum), ქარცხვი (Campanula tridentata)
(Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net
/ Racha SPA is located in the northern part of Georgia at an altitude of 1400 - 3800
meters. Mixed mountain forests are covering mountain slopes with dominant
species: Beech (Fagus orientalis), Nornbeam (Carpinus caucasica), Georgian Oak
(Quercus iberica), Chestnut (Castanea sativa), Lime (Tilia begoniifolia), Maple
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(Acer platanoides), Aspen (Populus tremula), Sorb (Sorbus caucasigena), Birches
(Betula litwinowii, Betula pendula, Betula radeana), Abies (Abies nordmanniana),
Pine (Pinus Sosnowskyi), Caucasian spruce (Picea orientalis), Currants (Ribes
biebersteinii), Sweetbrier (Rosa canina), Bilberry (Vaccinium myrtillus). From
2000 meters above sea level up to 3500 meters, subalpine scrublands and
subalpine/alpine meadows are represented with plant species Rhododendron
(Rhododendron caucasicum), Monkshood (Aconitum nasutum), vanilla grass
(Anthoxanthum odoratum), Bellflower (Campanula tridentate). (Kvachakidze
2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის
თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს
ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field
and number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.
წითელმუცელა ბოლოცეცხლა და დიდი კოჭობა / Guldenstadt's Redstart and
Great Rosefinch
მეთოდი / Method: ყოფნა-არყოფნის შეფასება / Assessment of presenceabsence
პერიოდი / Period: მთელი წელი / Whole year
Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად;
ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope 8X
or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: აღნიშნულ ტერიტორიაზე ორივე სახეობის
ფრინველის სიმცირის გამო, მათი ყოფნა-არყოფნას ზამთარში, ქაცვის
ბუჩქებში აფასებთ. მათ მოძებნას შესაძლოა გაზაფხულზე, კავკასიური
როჭოს
აღრიცხვისას
შეეცადოთ.
ამ
სახეობებიდან
რომელიმეს
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დაფიქსირების შემთხვევაში, სახეობას, თარიღს, GPS კოორდინატებსა და
ინდივიდების რაოდენობას ინიშნავთ. Due to very low density and difficult
access to the habitats of those species, presence absence data should be collected.
During the winter sea buckthorn bushes, should be searched and presence of the
species and observed numbers should be recorded. Presence of both species should
be recorded in spring during the monitoring of Caucasian black grouse. Species,
date, GPS coordinates and number of birds should be recorded.
შავთავა ხეცოცია / Kruper's Nuthatch
მეთოდი / Method: წერტილოვანი ტრანსექტი, ხმით აღრიცხვა
/ Point
transect, playback count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: პლეიერი, ბინოკლი 8X ან 10X
გადიდებით; GPS / Player, 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა/ Description: აღრიცხვებს მაისის პირველ ნახევარში
ატარებთ. წიწვოვან ტყეში ზღვის დონიდან 1000 მეტრის ზემოთ მინიმუმ 10
კმ-იან ტრანსექტს აკეთებთ. ყოველ 250 მეტრში შავთავა ხეცოციას ხმას
ჩართავთ. ყველა წერტილის GPS კოორდინატსა და თითოეული
წერტილისთვის
ცალკე,
ხმაზე
გამოხმაურებული
ფრინველების
რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / Counts should take place in first half of May.
Counter covers minimum 10 km distance in coniferous forest above 1000 meters
from sea level and plays Kruper's nuthatch's song in every 250 meters. GPS
coordinates of every point and number of individuals responded are recorded.
ბუკიოტი / Tengmalm's Owl
მეთოდი / Method: ღამის ფრინველების აღრიცხვა / Nocturnal and crepuscular
species counts
პერიოდი / Period: ოქტომბერი - ნოემბერი / October - November
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: პლეიერი; GPS / Dictaphone GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ბუკიოტის აღრიცხვისთვის შერეულ ან
წიწვოვან კლიმაქსურ (დიდი ზომის, ასაკოვანი ხეებით) ტყეებს ირჩევთ და
ტყის პირებთან ახლოს მინიმუმ 10 კმ-იან ტრანსექტს აკეთებთ. აღრიცხვებს
ღამით, გვიან შემოდგომაზე ატარებთ და ტერიტორიულ მამრებს ითვლით.
ამ დროს მათი ტერიტორიალური აქტივობა უფრო ინტენსიურია.
თითოეულ ხმის გაგონებაზე GPS კოორდინატებს ინიშნავთ. კარგი შედეგის
მისაღწევად აღრიცხვებს მინიმუმ ორჯერ, პირველად ოქტომბრის ბოლოს,
ხოლო მეორედ ნოემბრის ბოლოს ატარებთ. / Tengmalm's Owl is widely
distributed species of woodlands. The counting unit is the territorial male. Counts
are made at night, late autumn when territorial activity is most intense. Minimum
10 km transect should be done in mixed or coniferous forest. GPS coordinates of
each calls is recorded. To assure best results, counts should take place at least two
times – first in late October and second in late November.
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რაჭა (SPA 11)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

მესხეთი (SPA 12)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
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SPA 12
სახელწოდება / Name: მესხეთი / Meskheti
კატეგორია / Category: B2, C2, C5
ფართობი / Area: 41221,214 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 80.89%-ს IBA (GEO08)
ფარავს. IBA-ს (GEO08) 40.43%-ს SPA 12 ფარავს. / 80.89 % of territory is
covered by IBA (GEO08). 40.43 % of IBA (GEO08) is represented by SPA 12.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.437783° / Longitude: 43.262100°
დასაცავი სახეობა / Species of concern: მთის არწივი (Aquila chrysaetos),
ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus),
ორბი (Gyps fulvus), სვავი (Aegypius monachus), გადამფრენი მტაცებელი
ფრინველები. მესხეთში ბუდობს: 2-3 წყვილი ბატკანძერი; 12-15 წყვილი
ორბი; 3-5 წყვილი ფასკუნჯი; 3-5 წყვილი მთის არწივი. სვავი ამ
ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში გხვდება (Galvez et al. 2005).
მესხეთის ტერიტორიაზე შემოდგომასა და გაზაფხულზე 3000-ზე მეტი
მტაცებელი ფრინველი მიგრირებს. ყველა სახეობა საქართველოს წითელ
ნუსხაშია შეტანილი: მთის არწივი, ბატკანძერი, ფასკუნჯი და ორბი
როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო სვავი - საფრთხეში მყოფი (EN). აქედან
ორი სახეობა IUCN-ის წითელ ნუსხაშიც არის შეტანილი: ფასკუნჯი
როგორც საფრთხეში მყოფი (EN) და სვავი - საფრთხესთან ახლოს მყოფი
(NT) სახეობა. / Golden Eagle (Aquila chrysaetos), Bearded Vulture (Gypaetus
barbatus), Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Griffon Vulture (Gyps
fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), migrating raptors. 2-3 pairs of
Bearded Vulture; 12-15 pairs of Griffon Vulture; 3-5 pairs of Egyptian Vulture; 3-5
pairs of Golden Eagle breed and Black Vulture is year-round visitor at the SPA
(Galvez et al. 2005). An area is used by over 3000 migratory raptors during
autumn and spring migration. All species (except Black Vulture) are included on
the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and black vulture - as Endangered (EN).
Two of them are also included on the IUCN red list: Egyptian Vulture as
Endangered (EN) and Black Vulture – Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: მესხეთი საქართველოს
სამხრეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 1200-2000 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. იგი მესამეული პერიოდის (66 – 2.6 მილიონი წლის წინ)
დანალექი და ვულკანური ქანებისგან არის აგებული. მესხეთის სამხრეთ
ნაწილი მდინარე მტკვრისა და მდინარე ფარავანის ხეობებს მოიცავს. აქ
გხვდება: ფიჭვნარი ტყის ფრაგმენტები (Pinus Sosnowskyi), და სუბალპური
მდელოს ძირითადი სახეობები: ურო (Bothriochloa ischaemum), ვაციწვერა
(Stipa pulcherrima), მაჩიტა (Campanula hohenackeri), ველის წივანა (Festuca
valesiaca) და ისლი (Carex humilis). (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Meskheti SPA is located in the
southern part of Georgia at an altitude of 1200 - 2000 meters, lying on Tertiary
57

sediments and volcanic bedrock. The site includes the gorges of the Mtkvari
(Kura) and Paravani Rivers in southern Georgia. There are fragments of Pine
(Pinus Sosnowskyi) forests and subalpine meadows with perennial grass
(Botriochlora ischaemum), Feather grass (Stipa pulcherrima), Bellflower
(Campanula hohenackeri), Bluegrass (Festuca valesiaca), Dwarf Sedge (Carex
humilis) (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება /
Nest count & assessment of breeding success
პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა
საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში
ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS
კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე
ექსპედიციას
ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ.
ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი
ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ.
სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ
ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs
and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be
discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS
location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the
second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of
chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition.
Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1. During the
expedition visitor Black Vultures and Griffon Vultures can be also counted.
ცხრილი 1 / Table1
სახეობა
Species

I ექსპედიცია II I ექსპედიცია საბუდარი ადგილის აღწერა
expedition
II expedition
Nesting habitat description

ორბი
Griffon
vulture

აპრილის ბოლოს
Late April

ივლისის
ბოლოს
Late June

გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliffs.

სვავი
Black vulture

აპრილის ბოლოს
Late April

ფასკუნჯი
Egyptian
vulture

მაისის ბოლოს
Late May

ივლისის
ბოლოს
Late June
ივლისი
July

ხის წვერი, იშვიათად კლდის
გამონაშვერები / On top of trees
usually juniper or mastic tree.
გამონაშვერები და ხვრელები
კლდის ციცაბო ფერდობზე /
Ledges or cavities on the cliffs.
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მთის არწივი
Golden Eagle

აპრილი
April

ივნისი
June

კლდეები, იშვიათად ხეები / On
cliff, rarely in tree

ბატკანძერი
Bearded
vulture

აპრილი
April

ივლისი
July

ვიწრო
გამოქვაბულები
და
კლდის გამონაშლელები / In
shallow cave or on ledge of cliff.

გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Soaring birds
მეთოდი / Method: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა აღრიცხვა / Migrating
birds count
Period: სექტემბერი-ოქტომბერი / September - October
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification
spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ ფრინველებს ყოველდღე, ორი
თვის განმავლობაში (სექტემბერი - ოქტომბერი) აღრიცხავთ (სათვლელი
წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). თვლას დილით, ადრე წინასწარ
შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში დანახული ყველა
ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ჩაინიშნავთ. თარიღსა და ამინდის
მაჩვენებლებს ინიშნავთ და აღრიცხვის მონაცემები ყოველი დღის ბოლოს
მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Migrating raptors should be counted at
"bottleneck" sites along their migration routes. During two months (SeptemberOctober), number and species of counted migrating birds should be recorded daily.
Date and weather conditions should be recorded as well. Count data should be
entered in the database at the end of the day. Observing point see below (Map 1).
რუკა 1 / Map 1.

GPS კოორდინატები / coordinates: 41.402219°/43.293557°
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SPA 13
სახელწოდება / Name: ზეკარი / Zekari
კატეგორია / Category: B2, C2, RLG
ფართობი / Area: 29566,724 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 54.25%-ს ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკი ფარავს. ტერიტორიის 45.34%-ს IBA (GEO15)
ფარავს. IBA-ს (GEO15) ტერიტორიის 16.26%-ს SPA 13 ფარავს. / 54.25 % of
territory is covered by Borjomi-kharagauli Protected Areas. 45.34 % of territory is
covered by IBA (GEO15). 16.26 % of IBA (GEO15) is represented by SPA 13.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.803650° / Longitude: 42.901233°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: კავკასიური როჭო (Lyrurus
mlokosiewiczi), კასპიური შურთხი (Tetraogallus caspius), შავთავა ხეცოცია
(Sitta krueperi). ზეკარზე
კავკასიური როჭოსა და შურთხის, მცირე
კავკასიონის ყველაზე დიდი პოპულაცია გვხვდება.
ორივე სახეობა
საქართველოს წითელ ნუსხაში შესულია, როგორც მოწყვლადი (VU)
სახეობა. ხოლო IUCN-ის საერთაშორისო წითელი ნუსხის მიხედვით
კავკასიური როჭო და შავთავა ხეცოცია საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT)
სახეობებია. / Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi), Caspian Snowcock
(Tetraogallus caspius), Kruper's Nuthatch (Sitta krueperi). SPA contains the largest
breeding populations of Caucasian Grouse and Caspian Snowcock on the Lesser
Caucasus. Caucasian Grouse and Caspian Snowcock are included on the red list of
Georgia as vulnerable (VU). Caucasian Grouse and Kruper's Nuthatch are also
classified on the IUCN red list as Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ზეკარი (SPA 13) საქართველოს
თითქმის ცენტრალურ ნაწილში ზღვის დონიდან 1300 – 2500 მეტრ
სიმაღლეზე მდებარეობს. ზეკარის ტერიტორიაზე
შერეული ტყე
(ფართოფოთლოვანი და წიწვოვანი) გვხვდება, რომელიც შემდეგი
ძირითადი სახეობებითაა წარმოდგენილი: კავკასიური სოჭი (Abies
nordmanniana), კავკასიური ფიჭვი (Pinus Sosnowskyi), აღმოსავლეთის ნაძვი
(Picea orientalis), ქართული მუხა (Quercus iberica), წიფელი (Fagus orientalis),
რცხილა (Carpinus caucasica), ჯაგრცხილა (Carpinus orientalis), ცირცელი
(ჭნავი) (Sorbus caucasigena) და ლიტვინოვის არყი (Betula litwinowii). ზღვის
დონიდან 1850 – 2500 მეტრ სიმაღლეზე გავრცელებულია დეკა
(Rhododendron caucasicum). სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე
გავრცელებული ძირითადი ბალახოვანი მცენარეებია: გლერძი (Astragalus
microcephalus), შობერის ნიტრარია (Nitraria schoberi), ურო (Bothriochloa
ischaemum), ავშანი (Artemisia larchima) (ქვაჩაკიძე 2010). ორნითოფაუნა
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Zekari SPA is located in the
central part of Georgia at an altitude of 1300 - 2500 meters. Mixed forests cover
the mountain slopes of the SPA. Dominant species of mixed forests are Abies
(Abies nordmanniana), Pine (Pinus Sosnowskyi), Caucasian spruce (Picea
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orientalis), Georgian Oak (Quercus iberica), Beech (Fagus orientalis), Nornbeam
(Carpinus caucasica), Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis), Sorb (Sorbus
caucasigena) and Birch (Betula litwinowii). Over 1850 meters above the sea level
Rhododendron (Rhododendron caucasicum) bushes create scrubland. Subalpine
and alpine meadows are dominated with Milkvetch (Astragalus microcephalus),
Nitre Bush (Nitraria schoberi), Perennial grass (Botriochlora ischaemum), Sweet
Wormwood
(Artemisia
larchima)
(Kvachakidze
2010).
See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის
თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს
ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field
and number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.
კასპიური შურთხი / Caspian Snowcock
მეთოდი / Method: ტერიტორიული მამლების აღრიცხვა / Calling male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ტერიტორიულ მამლებს ყოველწლიურად
რამოდენიმეჯერ (2-3-ჯერ) მაისის დასაწყისში დილის 07:00 – 09:00 საათის
შუალედში აღრიცხავთ. (რუკა 1) მამლების (შესაბამისად წყვილების)
რაოდენობას წინასწარ შერჩეული ადგილიდან მათი ტერიტორიული
ძახილის მეშვეობით ადგენთ. აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად თარიღსა და
კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ.
განმეორებითი აღრიცხვებისას ინფორმაციას, წინა აღრიცხვების მსგავსად
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იწერთ. / This is a species, which lives in the mountains on bare stony ground.
The counting unit is this territorial pair. Calling males are counted in May on
several visits to the study area between 07:00 and 09:00 am. Number of calling
males, date and weather conditions are recorded. Count data should be recorded
in the database. See Map 1 for counting points.
შავთავა ხეცოცია / Kruper's Nuthatch
მეთოდი / Method: წერტილოვანი ტრანსექტი, ხმით აღრიცხვა
/ Point
transect, playback count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: პლეიერი, ბინოკლი 8X ან 10X
გადიდებით; GPS / Player, 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა/ Description: აღრიცხვებს მაისის პირველ ნახევარში
ატარებთ. წიწვოვან ტყეში ზღვის დონიდან 1000 მეტრის ზემოთ მინიმუმ 10
კმ-იან ტრანსექტს აკეთებთ. ყოველ 250 მეტრში შავთავა ხეცოციას ხმას
ჩართავთ. ყველა წერტილის GPS კოორდინატსა და თითოეული
წერტილისთვის
ცალკე,
ხმაზე
გამოხმაურებული
ფრინველების
რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / Counts should take place in first half of May.
Counter covers minimum 10 km distance in coniferous forest above 1000 meters
from sea level and plays Kruper's nuthatch's song in every 250 meters. GPS
coordinates of every point and number of individuals responded are recorded.
რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილების GPS კორდინატები / Coordinates:
Counting point 1: 41.836670°/42.806620°
Counting point 2: 41.852527°/42.800061°
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ზეკარი (SPA 13)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

შავთავა ხეცოცია (SPA 13)

ფოტო: ლ. ნინუა

63

SPA 14
სახელწოდება / Name: შავშეთი / Shavsheti
კატეგორია / Category: B2, C2; RLG
ფართობი / Area: 24809,613 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 38.10%-ს IBA (GEO16)
ფარავს. IBA-ს (GEO16) 43.47%-ს SPA 14 ფარავს. / 38.10% of territory is
covered by IBA (GEO16). 43.47% of IBA (GEO16) is represented by SPA 14.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.512000° / Longitude: 42.444200°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: კავკასიური როჭო (Lyrurus
mlokosiewiczi) და კასპიური შურთხი (Tetraogallus caspius). ორივე სახეობა
საქართველოს წითელ ნუსხაში შესულია, როგორც მოწყვლადი (VU)
სახეობა. კავკასიურ როჭოს ასევე აქვს IUCN-ის საერთაშორისო წითელი
ნუსხის სტატუსი (NT) - საფრთხესთან ახლოს (NT) მყოფი. / Caucasian Grouse
(Lyrurus mlokosiewiczi), Caspian Snowcock (Tetraogallus caspius). There is one of
the largest breeding populations of Caucasian Grouse and Caspian Snowcock of
the Lesser Caucasus. Both of them (Caucasian Grouse and Caspian Snowcock) are
included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU). Caucasian Grouse is also
classified on the IUCN red list as Near Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: შავშეთი (SPA 14)
საქართველოს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 1000 – 3000
მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. შავშეთის ტერიტორიაზე შერეული ტყე
(ფართოფოთლოვანი და წიწვოვანი) გვხვდება, სადაც ძირითად სახეობებს:
კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana), კავკასიური ფიჭვი (Pinus
Sosnowskyi), აღმოსავლეთის ნაძვი (Picea orientalis), კოლხური მუხა (Quercus
hartwissiana), წიფელი (Fagus orientalis), რცხილა (Carpinus caucasica), წაბლი
(Castanea sativa), ლიტვინოვის არყი (Betula litwinowii), იელი (Rhododendron
luteum), ჭყორი (Ilex colchica), მაღალი მოცვი (Vaccinium arctostraphylos) და
დეკა (Rhododendron caucasicum) წარმოადგენს. სუბალპურ და ალპურ
მდელოებზე გავრცელებული ძირითადი ბალახოვანი მცენარეებია: მზიურა
(Inula magnifica), სამტატა (Pyrethrum macrophylos), ძიგვი (Nardus stricta),
ნემსიწვერა (Geranium gymnocaulon) (ქვაჩაკიძე 2010). ორნითოფაუნა
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Shavsheti SPA is located in the
southwestern part of Georgia at an altitude of 1000 - 3000 meters. Mixed forests
with Abies (Abies nordmanniana), Pine (Pinus Sosnowskyi), Caucasian spruce
(Picea orientalis), Oak (Quercus hartwissiana), Beech (Fagus orientalis), Nornbeam
(Carpinus caucasica), Chestnut (Castanea sativa), Lime (Tilia begoniifolia), Birch
(Betula medwedewii), Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis), Rhododendron
(Rhododendron caucasicum), Georgian Snow Rose (Rhododendron caucasicum),
Yellow Azalea (Rhododendron luteum), Colchic Holly (Ilex colchica), Caucasian
Whortleberry (Vaccinium arctostraphylos). Sonnenstrahl inula (Inula magnifica),
(Pyrethrum macrophylos), Mat-grass (Nardus stricta), Cranesbill (Geranium
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gymnocaulon) are common plant species on subalpine and alpine meadows
(Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna

მონიტორინგი / Monitoring
კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse
მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის
თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს
ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ
მონაცემებთან ერთად თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და
დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition
should take place every May. During the expedition grouse leks should be
discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should
be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks
should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field
and number of males attending the lek should be recorded, date and weather
conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.
კასპიური შურთხი / Caspian Snowcock
მეთოდი / Method: ტერიტორიული მამლების აღრიცხვა / Calling male count
პერიოდი / Period: მაისი / May
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ტერიტორიულ მამლებს ყოველწლიურად
რამოდენიმეჯერ (2-3-ჯერ) მაისის დასაწყისში დილის 07:00 – 09:00 საათის
შუალედში აღრიცხავთ. (რუკა 1) მამლების (შესაბამისად წყვილების)
რაოდენობას წინასწარ შერჩეული ადგილიდან მათი ტერიტორიული
ძახილის მეშვეობით ადგენთ. აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად თარიღსა და
კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ.
განმეორებითი აღრიცხვებისას ინფორმაციას, წინა აღრიცხვების მსგავსად
იწერთ. / This is a species, which lives in the mountains on bare stony ground.
The counting unit is this territorial pair. Calling males are counted in May on
several visits to the study area between 07:00 and 09:00 am. Number of calling
males, date and weather conditions are recorded. Count data should be recorded
in the database. See Map 1 for counting points.
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რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილების GPS კორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 41.504134°/42.322568°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.487756°/42.331943°

მთიანი აჭარა (SPA 14)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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SPA 15
სახელწოდება / Name: ჭოროხის დელტა / Chorokhi Delta
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 2232,337 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: SPA 15 მთლიანად IBA-ს (GEO32)
ემთხვევა. / SPA 15 is same as IBA (GEO32).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.597400° / Longitude: 41.565367°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ქარიშხალა (Puffinus yelkouan),
ველის პრანწია (Vanellus gregarious), შავფრთიანი მერცხალა (Glareola
nordmanni) და წყალმცურავი ფრინველები და ზღვის ფრინველები.
ჭოროხის დელტას ზამთარში, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე დასვენებისა
და კვებისთვის ათასობით მიგრანტი და მოზამთრე წყალმცურავი
ფრინველი იყენებს. მნიშნელოვანი სამიგრაციო ადგილია ველის პრანწიასა
და შავფრთიანი მერცხალასათვის. IUCN - ის საერთაშორისო წითელ
ნუსხაში ქარიშხალა შეტანილია, როგორც - მოწყვლადი (VU); ველის
პრანწია - კრიტიკული საფრთხის ქვეშ მყოფი (CR); შავფრთიანი მერცხალა საფრთხესთან ახლოს (NT) მყოფი სახეობა. / Yelkouan Shearwater (Puffinus
yelkouan), Sociable Lapwing (Vanellus gregarius), Black-winged Pratincole
(Glareola nordmanni), Waterfowl and seabirds. This area is used by over 20000
waterfowl and 20000 seabirds for overwintering and migration (Observado.org).
100 -150 Yelkouan Shearwaters are wintering on this area. This area is important
migration site for Sociable Lapwing and Black-winged Pratincole. All of them are
included on the IUCN red list, Yelkouan Shearwater as Vulnerable (VU), Sociable
Lapwing – Critically Endangered (CR), Black-winged Pratincole - Near
Threatened (NT).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭოროხის დელტა
საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 0
- 3 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე ჭოროხის ნაპირებზე
ფრაგმენტირებული ჭალის ტყე გვხვდება, სადაც ძირითად სახეობებს:
მურყანი (Alnus barbata), მდგნალი (Salix caprea), ტირიფი (Salix alba),
კატაბარდა (Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels) წარმოადგენს.
ჭოროხის დელტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავლადაა პატარა ტბორები,
რომელთა გარშემოც შემდეგი ჭარბტენიანი ნიადაგის მცენარეები გვხვდება:
ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და
ჭილი (Juncus effuses) (ქვაჩაკიზე 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ დანართ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Chorokhi Delta SPA is located in the
Southwestern part of Georgia at an altitude of 0 - 3 meters, at the Black Sea coast.
There are fragments of riparian forest on the Chorokhi riverbanks. Common
Alder (Alnus barbata), Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller's joy (Clematic
vitalba), Greenbriers (Smilax excels) are dominant plant species at the SPA. There
are natural and artificial pools with Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush
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(Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis), Common Rush (Juncus
effuses) (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: სექტემბერი, იანვარი და აპრილი / September, January,
April
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification
spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავი ფრინველებს ჭოროხის
დელტაში პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (ორი კვირის
შუალედით), სექტემბერში, იანვარსა და აპრილში აღრიცხავთ (სათვლელი
წერტილებისთვის იხილეთ რუკა 1.) აღრიცხვის განმავლობაში ასევე
კარგად ამოწმებთ ყველა ტბორსა და დაჭაობებულ ტერიტორიას. ყოველ
ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის
მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. / Water Birds
should be directly counted with two weeks interval (two times in a month) in
September, January and April. All ponds, which are near the Chorokhi Delta,
should be counted as well. Date, weather conditions, species of waterbirds and
their numbers should be recorded. Results of counts should be recorded in the
database. Counting point see Map 1.
ველის პრანწია და შავფრთიანი მერცხალა / Sociable Lapwing and Blackwinged Pratincole
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად, ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ორივე სახეობას გაზაფხულსა და
შემოდგომაზე აღრიცხავთ. მათი რიცხოვნობის შეფასება, შესაძლოა
წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვასთან ერთად, სექტემბერსა და
მარტში მოხდეს. აღრიცხვის განმავლობაში კარგად ამოწმებთ ყველა ტბორს,
სანაპირო ზოლსა და მდინარის შესართავს. ფრინველების აღმოჩენის
შემთხვევაში, სახეობას, მათ რიცხოვნობასა და ადგილის კოორდინატებს
ინიშნავთ. მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ / Counts should take place
in spring and autumn. Number of both species can be assessed during waterbirds
count (in September and April). All ponds that are near the Chorokhi Delta and
sea coastline should be checked. Discovered birds flocks should be directly
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counted using spotting scope. Date, weather conditions number of birds should be
recorded. Results of counts should be recorded in the database.
რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილების GPS კორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 41.605053°/41.577567°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.594099°/41.569946°

ჭოროხის დელტა (SPA 15)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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SPA 16
სახელწოდება / Name: ბათუმი / Batumi
კატეგორია / Category: C5
ფართობი / Area: 26599,611 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 20.78%-ს კინტრიშის
დაცული ტერიტორიები ფარავს. SPA 16-ის ტერიტორიის 81.56%-ს IBA
(GEO14) ფარავს. IBA-ს (GEO14) ტერიტორიის 75.80%-ს SPA 16 ფარავს /
20.78 % of territory is covered by Kintrishi Protected Area. 81.56% of territory is
covered by IBA (GEO14). 75.80 % of IBA (GEO14) is represented by SPA 16.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.615133° / Longitude: 41.709750°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: გადამფრენი მტაცებელი
ფრინველები. ბათუმს ყოველწლიურად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე,
მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი გადაუფრენს. მათ შორის არიან
ისეთები, რომელთაც IUCN - ისა და საქართველოს წითელი ნუსხის
კონსერვაციული
სტატუსი
გააჩნიათ.
სახეობებისა
და
მათი
კონსერვაციული სტატუსების სანახავად იხილეთ http://aves.biodiversitygeorgia.net / Migrating raptors. An area is used by over 1 000 000 raptors during
spring and autumn migrations (www.batumiraptorcount.org). Many of them have
a conservation status on IUCN red list and Red List of Georgia. See Annex I for
Birds and their conservation status.
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ბათუმი საქართველოს
სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 20 - 1000 მეტრ სიმაღლეზე
მდებარეობს. ამ ტერიტორიაზე კოლხური ტყის ფრაგმენტები გვხვდება,
სადაც ძირითად სახეობებს: მურყანი (Alnus barbata), ლაფანი (Pterocarya
pterocarpa) მდგნალი (Salix caprea), ტირიფი (Salix alba), იელი (Rhododendron
luteum), დიდგულა (Sambucus nigra), წყავი (Laurocerasus officinalis), პონტოს
შქერი (Rhododendron ponticum), ეკალღიჭი (Smilax excels) და კატაბარდი
(Clematic vitalba) წარმოადგენს. (ქვაჩაკიძე 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Batumi SPA is located in the Southwestern
part of Georgia at an altitude of 20 - 1000 meters. Colchic refugial rainforests
cover the mountain slopes. Common Alder (Alnus barbata), Caucasian Walnut
(Pterocarya pterocarpa), Willows (Salix caprea, Salix alba), Yellow Azalea
(Rhododendron luteum), Elderberry (Sambucus nigra), Cherry Laurel
(Laurocerasus officinalis), Rhododendron (Rhododendron ponticum), Greenbriers
(Smilax excels), Traveller's joy (Clematic vitalba) are the main species in the
forests (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.
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მონიტორინგი / Monitoring
გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Migratory raptors
მეთოდი / Method: გადამფრენი მტაცებელი ფრინველების აღრიცხვა /
Migrating raptor count
პერიოდი / Period: სექტემბერი-ოქტომბერი / September - October
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars;
GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველებს
ყოველდღე, ორი თვის განმავლობაში (სექტემბერი - ოქტომბერი)
აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). თვლას დილით,
ადრე წინასწარ შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში
დანახული ყველა ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ინიშნავთ.
აღრიცხვის მონაცემებსა და ამინდის მაჩვენებლებს მონაცემთა ბაზაში
შეიტანთ. / Migrating raptors should be counted at "bottleneck" sites along their
migration routes. During two months (September-October), number and species
of counted migrating birds should be recorded daily. Date and weather conditions
with counting results should be entered in the database. Observing point see
below (Map 1).
რუკა 1 / Map 1

GPS კორდინატები / Coordinates: 41.684422°/ 41.730028°
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SPA 17
სახელწოდება / Name: კოლხეთი / Kolkheti
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 29969,901 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 69,33%-ს კოლხეთის
დაცული ტერიტორიები ფარავს. SPA 17 იგივეა რაც IBA (GEO04). / 69.33% of
territory is covered by Kolxeti Protected Areas. SPA 17 is same as IBA (GEO04).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate: Latitude: 42.123933° /
Longitude: 41.779167°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი ფრინველები.
ამ ტერიტორიაზე 200000-ზე მეტი ფრინველი იზამთრებს. ქოჩორა და
ვარდისფერი ვარხვების 50-100 ინდივიდი აღნიშნულ ტერიტორიაზე
იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ეს ორივე სახეობა შეტანილია
საქართველოს წითელ ნუსხაში, ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი
(VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი როგორც საფრთხეში
მყოფი (EN). ეს
უკანასკნელი
საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც
მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian
Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl. An area is used by over 200 000
wintering waterbirds on spring and autumn migrations. Wintering 50-100
Dalmatian Pelicans and White Pelicans are regularly seen in Kolkheti SPA
(Javakhishvili et al. 2014). Two of these species are included on the red list of
Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable
(VU). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: კოლხეთი საქართველოს
დასავლეთით ზღვის დონიდან 0-10 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მასში
შედის: ჭაობები, ტბები და დაჭაობებული ტყეები. მცენაეული საფარის
ძირითადი სახეობებია: მურყანი (Alnus barbata), ლაფანი (Pterocarya
pterocarpa), ვერხვი (Populus canescens), ბიჭვინთის ფიჭვი (Pinus pithyusa),
ზამბახი (Iris pseudocorus), დროზერა (Drosera rotundifolia), ტირიფი (Salix
caprea, Salix alba), კატაბალახა (Clematic vitalba), ეკალღიჭი (Smilax excels).
ჭაობები და სანაპიროების მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია:
ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და
ჭილი (Juncus effuses). ზღვის სანაპიროზე შეიძლება შეგხვდეთ: ლურჯეკალა
(Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica). ორნითოფაუნისთვის
იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Kolkheti SPA is located in the
western part of Georgia at an altitude of 0 - 10 meters, on the Black Sea coast. Area
is covered with numerous coastal and inland wetlands, lakes and damp woodlands.
Common Alder (Alnus barbata), Caucasian Walnut (Pterocarya pterocarpa),
Poplar (Populus canescens), Pine (Pinus pithyusa), Yellow Iris (Iris pseudocorus),
Sundew (Drosera rotundifolia). Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller's joy
(Clematic vitalba), Greenbriers (Smilax excels), Slender Tufted-sedge (Carex
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acuta), Bulrush (Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis) and
Common Rush (Juncus effuses) are common species of plants in the SPA
(Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი - თებერვალი / Winter
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს კოლხეთში პირდაპირი
აღრიცხვის მეთოდით ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი),
10 დღეში ერთხელ, პალიასტომისა და ფართოწყლის ტბებზე აღრიცხავთ
(სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). ყოველ ჯერზე, სახეობრივი
მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად
კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში
შეიტანთ. აღრიცხვები კოლხეთში, ჭურიასა და რიონის დელტასთან
კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds should be directly counted during
winter, with 10 days interval on Paliastomi and Partotskali Lakes. Date, weather
conditions and number of birds should be recorded. Count data should be
recorded in the database. Counts on Kolkheti SPA should be coordinated with
Churia and Rioni Delta SPAs. Counting points see Map 1.
იხვები პალიასტომის ტბაზე (SPA 17)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.115774°/41.702158°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.215513°/41.657872°

ქოჩორა ვარხვები და თოლიები რიონის დელტაში (SPA 18)

ფოტო: ლ. ნინუა
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SPA 18
სახელწოდება / Name: რიონის დელტა / Rioni Delta
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 2938,840 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 47,50%-ს კოლხეთის
დაცული ტერიტორიები ფარავს. / 47.50% of territory is covered by Kolkheti
Protected Areas.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.204267° / Longitude: 41.605500°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი და ზღვის
ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 100000-ზე მეტი წყალმცურავი და 100000ზე მეტი ზღვის ფრინველი იზამთრებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-100
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ორივე
სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი - ვარდისფერი ვარხვი
როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი, როგორც საფრთხეში
მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში
შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus
onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl, Seabirds. An area
is used by over 100000 waterbirds and over 100000 seabirds during their wintering
and migration. 50-100 Dalmatian and White Pelicans are wintering at the SPA
(Javakhishvili et al. 2014). Both species are included on the red list of Georgia,
Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU).
Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: რიონის დელტა საქართველოს
დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონეზე მდებარეობს. საიტში შედის: რიონის
დელტა, შავი ზღვის სანაპიროს ნაწილი და მიმდებარე ზღვის აკვატორია.
ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica) სანაპირო ს
ზოლის ძირითადი მცენარეულ საფარს წარმოადგენს. (Kvachakidze 2010).
ორნითოფაუნა იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Rioni Delta SPA is
located in the western part of Georgia on the sea level. This site includes Rioni
River Delta, Black sea and the sea coastline. Sea holly (Eringium maritimum), Sand
Sedge (Carex colchica) can be found on the coastline (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი - თებერვალი / Winter
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს რიონის დელტაში
პირდაპირი აღრიცხვის მეთოდით ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერითებერვალი), 10 დღეში ერთხელ აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილებისთვის
იხილეთ რუკა 1). ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი
რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები რიონის
დელტაში კოლხეთსა და ჭურიასთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds
should be directly counted during the winter, with 10 days interval in Rioni Delta.
Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data
should be recorded in the database. Counts on Rioni Delta SPA should be
coordinated with Churia and Kolkheti SPAs. Counting points see Map 1.
რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.213655°/41.629597°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.175805°/41.643362°
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SPA 19
სახელწოდება / Name: ჭურია / Churia
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 3582,128 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 59.55%-ს კოლხეთის
დაცული ტერიტორიები ფარავს. / 59.55 % of territory is covered by Kolkheti
Protected Areas.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.350317° / Longitude: 41.573783°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი და ზღვის
ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 100000-ზე მეტი წყალმცურავი და 100000ზე მეტი ზღვის ფრინველი იზამთრებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-100
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ორივე
სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი - ვარდისფერი ვარხვი
როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი, როგორც საფრთხეში
მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში
შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus
onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl, Seabirds. An area
is used by over 100000 waterbirds and over 100000 seabirds during their wintering
and migration. 50-100 Dalmatian and White Pelicans are wintering at the SPA
(Javakhishvili et al. 2014). Both species are included on the red list of Georgia,
Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU).
Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭურია საქართველოს
დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონეზე მდებარეობს. ამ საიტში შედის:
მდინარე ჭურიის დელტა, შავი ზღვის ნაწილი, ზღვის სანაპირო, ჭაობები,
ტბები და დაჭაობებული ტყეები. მცენარეული საფარის ძირითადი
სახეობებია: მურყანი (Alnus barbata), ტირიფი (Salix caprea, Salix alba),
კატაბალახა (Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels). ჭაობებისა და
სანაპიროს მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: ისლი (Carex
acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი (Juncus
effuses). ზღვის სანაპიროზე ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი
(Carex colchica) გვხვდება. ორნითოფაუნა იხილეთ http://aves.biodiversitygeorgia.net / Churia SPA is located in the western part of Georgia on the sea level,
at the Black Sea coast. This site includes Churia River Delta, Black sea, sea
coastline, wetlands, lakes and damp woodlands. Common Alder (Alnus barbata),
Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller's joy (Clematic vitalba), Greenbriers
(Smilax excels), Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush (Typha latifolia),
Common Reed (Phragmites australis) Common Rush (Juncus effuses), sea holly
(Eringium maritimum), Sand Sedge (Carex colchica) are mains plant species of the
SPA (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.
77

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი - თებერვალი / Winter
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს ჭურიაში პირდაპირი
აღრიცხვის მეთოდით ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი),
10 დღეში ერთხელ აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა
1). აღრიცხვის განმავლობაში ზღვის ნაწილთან ერთად მდინარის
შესართავს, ყველა ტბორსა და დაჭაობებულ ტერიტორიასაც ითვლით.
აღრიცხვების ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი
რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ.
თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები ჭურიაში
რიონის დელტასა და კოლხეთთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds
should be directly counted during the winter, with 10 days interval in Churia. All
birds, visible from counting points on the sea surface should be counted. All ponds
on the territory should be counted as well. Date, weather conditions and number
of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database.
Counts on Churia SPA should be coordinated with Rioni Delta and Kolkheti SPAs.
Counting points see Map 1.
ჭურიის ტბორები (SPA 19)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.344267°/41.607540°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.370483°/41.589846°
სათვლელი წერტილი 3 / Counting point 3: 42.393180°/41.559296°

თოლიები ენგურის დელტაში (SPA 19)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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SPA 20
სახელწოდება / Name: ხანჩალი / Khanchali
ცატეგორია / Category: B2, C2, C4
ფართობი / Area: 1804,618 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 40.30% ხანჩალის
აღკვეთილში შედის. SPA 20-ის 96.91%-ს IBA (GEO17) ფარავს, რაც IBA-ს
(GEO17) 32.81%-ს წარმოადგენს. / 40.30% of territory is covered by Khanchali
Managed Reserve. 96.91% of territory is covered by IBA (GEO09). 32.81 % of IBA
(GEO09) is represented by SPA 20.
ცენტრალური კოoრდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.252067° / Longitude: 43.549350°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წითელთავა ყვინთია (Aythya
ferina), რუხი წერო (Grus Grus) და წყალმცურავი ფრინველები. აღნიშნულ
ტერიტორიაზე ბუდობს: 1-2 წყვილი რუხი წერო, 30-50 წყვილი წითელთავა
ყვინთია და 1000-1200 წყვილი სხვადასხვა სახეობის წყალმცურავი
ფრინველი. გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციისას ტერიტორიას 20000-ზე
მეტი ფრინველი იყენებს (მოცემული სახეობებისთვის იხილეთ დანართი I)
ხანჩალის ტბას საკვებად 30-40-მდე ქოჩორა ვარხვი და 100-ზე მეტი
ვარდისფერი ვარხვი იყენებს. (Javakhishvili et al. 2014). ქოჩორა ვარხვი და
რუხი წერო შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში როგორც
საფრთხეში მყოფი (EN), ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU)
სახეობა. ქოჩორა ვარხვი და წითელთავა ყვინთია IUCN-ის საერთაშორისო
წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები. / Crane
(Grus Grus), Pochard (Aythya ferina), White Pelican (Pelecanus onocrotalus),
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl. 1-2 pairs of Crane, 30-50 pairs
of Pochard, 1000-1500 pairs of waterfowl breed on the lake. An area is used over
20000 waterfowl on spring and autumn migrations (See Annex I for bird species).
Over 30-40 Dalmatians Pelican and over 100 White Pelicans use lake for feeding.
(Javakhishvili et al. 2014). Dalmatian Pelican and Crane are included on the red
list of Georgia as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian
Pelican and Pochard are also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ხანჩალი საქართველოს
სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მ-ზე მდებარეობს. ტერიტორიაზე
გვხვდება ეუტროფიცირებული ტბა - ხანჩალი, სადაც
მცენარეული
საფარის დიდი ნაწილი ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C.
vesicaria), შვიტათი (Equisetum flaviatile, E. paluste) და ლერწამქუჩითაა
(Festuca
varia)
წარმოდგენილი.
ორნითოფაუნა
იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Khanchali SPA is located in the Southern
part of Georgia at an altitude of 2000 meters. Majority of the territory is
represented by Lake Khanchali. Main plant species of this shallow lake are: Sedge
(Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum
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flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue (Festuca varia) (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Waterfowl
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს ხანჩალის ტბაზე
პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (დაახლოებით ორი კვირის
შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.
ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის
მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები
ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილისთვის
იხილეთ რუკა 1. / Water Birds are directly counted with two weeks interval
every September, October, April and May. Date, weather conditions and number
of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database.
Counting point see Map 1.
რუხი წერო / Crane
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს
პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს
შემაღლებული ადგილიდან, ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით
ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში, წყვილების რაოდენობას
GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ. მიღებული
მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should take
place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places with
binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs and GPS
coordinates should be recorded.
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: ზაფხული / Summer
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა
ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი
წერტილისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be
coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.
რუკა 1 / Map 1

GPS კოორდინატები Coordinates: 41.239876°/43.555400°
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SPA 21
სახელწოდება / Name: კარწახი / Kartsakhi
კატეგორია / Category: C2, B2
ფართობი / Area: 3336,949 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 89.82%-ს კარწახის
აღკვეთილი ფარავს. SPA 21-ის 87.04%-ს IBA (GEO17) ფარავს. IBA (GEO17)
მთლიანად SPA 21-ში შედის. / 89.82% of territory is covered by Kartsakhi
Managed Reserve. 87.04% of territory is covered by IBA (GEO17). 100% of IBA
(GEO17) is represented by SPA 21.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.214283° / Longitude: 43.247133°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus). (Javakhishvili et al. 2014).
ტბაზე ვარდისფერი ვარხვის 50-100 და ქოჩორა ვარხვის 20-50 ინდივიდი
ბუდობს. ორივე სახეობა საქართველოს ნითელ ნუსხაშია შეტანილი ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი
როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში
მხოლოდ ქოჩორა ვარხვია შეტანილი, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. /
White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
(Javakhishvili et al. 2014). 50-100 White Pelicans, 20-50 Dalmatian Pelicans breed
on the lake. Both of them are included on the red list of Georgia. White Pelican as
Vulnerable (VU) and Dalmatian Pelican – Endangered (EN). Dalmatian Pelican is
also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: კარწახი საქართველოს
სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 1800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს.
ტერიტორიაზე ვხვდებით კარწახის ტბას ათამდე პატარა კუნძულით. ტბის
1/3, საზღვარს მიღმა, თურქეთში მდებარეობს. სანაპიროს მცენარეული
საფარის დიდი ნაწილი ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C.
vesicaria), შვიტათი (Equisetum flaviatile, E. paluste), ჭილითა (Juncus effuses)
და ლერწამქუჩითაა (Festuca varia) წარმოდგენილი. ტბის სამხრეთაღმოსავლეთი ფერდობი ტყითაა დაფარული, სადაც ძირითად სახეობას
ლიტვინოვის არყი (Betula litwinowii) წარმოადგენს. (Kvachakidze 2010).
ორნითოფაუნა იხილეთ http://aves.biodiversity-georgia.net / Kartsakhi SPA is
located in the Southern part of Georgia at an altitude of 1800 meters. There are 10
small rocky islands on Lake Kartsakhi. 1/3 of the lake lies in Turkey. Dominant
plant species of the lake are Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C.
vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), Common Rush (Juncus
effuses) and Meadow Fescue (Festuca varia). Patch of birch (Betula litwinowii)
forest can be found on the South-eastern bank of the lake (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.
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მონიტორინგი / Monitoring
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი / Pelicans
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: მაისი და აგვისტო / May and August
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობას კარწახის ტბაზე,
წელიწადში ორჯერ, მაისსა და აგვისტოში აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის
ფრინველებს ტელესკოპითა და ბინოკლებით შემაღლებული ადგილიდან
ითვლით. თითოეული სახეობისთვის, ზრდასრულ ინდივიდებთან ერთად
ახალგაზრდების რიცხოვნობასაც ინიშნავთ. აღრიცხვა კარწახის ტბაზე,
მადატაფის, ბუღდაშენისა და ხანჩალის ტბებთან კოორდინაციაში ხდება.
სათვლელი წერტილი იხილეთ რუკა 1-ზე. / Counts of both pelican species
should take place in May and August. For good visibility, the lake is scanned from
elevated place with binoculars and scope. Young and adult birds should be
counted separately for both species. Counts on Lake Kartsakhi should be
coordinated with Madatapa, Bogdasheni and Khanchali Lakes. Counting point see
Map 1.
რუკა 1 / Map 1

GPS კოორდინატები Coordinates: 41.239819°/43.239456°
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SPA 22
სახელწოდება / Name: ტაბაწყური / Tabatskuri
კატეგორია / Category: C2, B2
ფართობი / Area: 11057,608 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 90.24%-ს ტაბაწყურის
აღკვეთილი ფარავს. SPA 22-ის 82.56%-ს IBA (GEO18) ფარავს, რაც IBA-ს
(GEO18) 91.28 %-ს შეადგენს. / 90.24% of territory is covered by Tabatskuri
Managed Reserve. 82.56% of territory is covered by IBA (GEO18). 91.28% of IBA
(GEO18) is represented by SPA 22.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.650800° / Longitude: 43.637133°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: თეთრფრთიანი გარიელი (Melanitta
fusca). (Javakhishvili et al. 2014). საქართველოში, თეთრფრთიანი გარიელის
5-10 წყვილი მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე ბუდობს. ეს სახეობა
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც საფრთხეში მყოფი
(EN), ხოლო IUCN-ის საერთაშორისო ნუსხაში როგორც მოწყვლადი (VU). /
Velvet Scoter (Melanitta fusca) (Javakhishvili et al. 2014). 5-10 pairs of Velvet
Scoter breed on the lake. Velvet Scoter is included on the red list of Georgia as
Endangered (EN). It is also classified on the IUCN რედ list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ტაბაწყური საქართველოს
სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს.
ტბის ნაპირებზე გავრცელებული ძირითადი მცენარეებია: ისლი (Carex
juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), ჭილი (Juncus effuses) და
ლერწამქუჩი (Festuca varia) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Lake Tabatskuri is located in the Southern
part of Georgia at an altitude of 2000 meters. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C.
lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste),
Common Rush (Juncus effuses) and Meadow Fescue (Festuca varia) are common
plant species on the shore of the lake (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
თეთრფრთიანი გარიელი / Velvet Scoter
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: ივლისი / Summer
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ტაბაწყურის ტბაზე თეთრფრთიან
გარიელებს აგვისტოში პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ.
ფრინველებს ტელესკოპითა და ბინოკლებით შემაღლებული ადგილიდან
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ითვლით. თარიღს, ამინდსა და ინდივიდების რაოდენობას ჩაინიშნავთ.
მონაცემებს მონაცემთა ბაზაში შეიყვანთ. სათვლელი წერტილები იხილეთ
რუკა 1-ზე. / Velvet scoter on Tabatskuri Lake should be counted in August. For
good visibility, the lake should be scanned from elevated place with binoculars
and scope. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Data
should be recorded in database. Counting points see Map 1.
რუკა (Map) 1.

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 41.642991°/43.598929°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.662717°/43.625992°
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SPA 23
სახელწოდება / Name: ბუღდაშენი / Bugdasheni
კატეგორია / Category: B2, C4
ფართობი / Area: 100.640 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიას მთლიანად ბუღდაშენის
აღკვეთილი მოიცავს. SPA 23 იგივეა რაც IBA (GEO30). / 100 % of territory is
covered by Bogdasheni Managed Reserve. SPA 23 is same as IBA (GEO30).
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.201167° / Longitude: 43.687283°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus

onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), რუხი წერო (Grus Grus)
წითელი იხვი (Tadorna ferruginea), წყალმცურავი ფრინველები. ამ
ტერიტორიას რუხი წეროს 1-2 წყვილი და წითელი იხვის 50-70 წყვილი
საბუდრად, ხოლო 100-მდე ვარდისფერი ვარხვი და 40-მდე ქოჩორა ვარხვი
საკვებად

იყენებს.

გაზაფხული-შემოდგომის

მიგრაციისას

აღნიშნულ

ადგილს 20000-ზე მეტი ფრინველი იყენებს (ფრინველთა სახეობებისთვის
იხილეთ დანართი I) (Javakhishvili et al. 2014). ვარდისფერი ვარხვი და
წითელი იხვი საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც
მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი - საფრთხეში მყოფი სახეობა (EN).
ქოჩორა ვარხვი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია
როგორც მოწყვლადი სახეობა (VU). / White Pelican (Pelecanus onocrotalus),
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea),
Waterfowl. 1-2 pairs of Common Crane and 50-70 pairs of Ruddy shelducks breed
near the lake. About 40 Dalmatian Pelicans and 100 White Pelicans use
Bugdasheni Lake for feeding. Lake is used by 20 000 waterfowl on spring and
autumn migrations (Javakhishvili et al. 2014). White Pelican and Ruddy Shelduck
are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU), Dalmatian Pelican –
Endangered (EN). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as
Vulnerable (VU).
საიტის აღწერა / Description of the site:

SPA ბუღდაშენი

საქართველოს

სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს.
ტერიტორიის დაახლოებით 1/3-ს

ბუღდაშენის ტბა იკავებს. ტბაზე

არსებულ პატარა კუნძულზე დიდი ჩვამები, ღამის ყანჩები და სომხური
თოლიები ბუდობენ. ტბის ნაპირზე მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი
ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი
(Equisetum

flaviatile, E. paluste)

წარმოდგენილი.

(Kvachakidze

და

ლერწამქუჩითაა

2010).

(Festuca

ორნითოფაუნა

varia)

იხილეთ
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http://aves.biodiversity-georgia.net / Bugdasheni SPA is located in the Southern
part of Georgia at an altitude of 2000 meters. 1/3 of the territory is represented by
BugdaSeni Lake. There is an island on the lake where Cormorants, Night Herons,
Armenian Gulls are nesting. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C.

vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue
(Festuca varia) grow on the shore of the lake (Kvachakidze 2010). See
http://aves.biodiversity-georgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წითელი იხვი / Ruddy Shelduck
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: ივნისი / June
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: წითელ იხვებს პირდაპირი დათვლის გზით
ივნისის

პირველ

ნახევარში

აღრიცხავთ.

მობუდარ

წყვილებს

და

თითოეული წყვილისთვის ჭუჭულების რაოდენობას ითვლით. მიღებული
მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ.

სათვლელი წერტილი იხილეთ

რუკა 1-ზე. / Field expedition should take place in first half of June. Pairs of ruddy
shelducks and their ducklings should be directly counted on Bogdasheni Lake.
Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Counting point
see Map 1.
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: მაისი და აგვისტო / May and August
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა
ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი
წერტილისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be
coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.
რუხი წერო / Crane
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification
spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს
პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს
შემაღლებული ადგილიდან, ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით
ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში, წყვილების რაოდენობას
GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ. მიღებული
მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should be
taken place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places
with binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs
and GPS coordinates should be recorded.
წყალმცურავი ფრინველები / Waterfowl
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: Description: წყალმცურავ ფრინველებს
ბუღდაშენის ტბაზე პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (ორი კვირის
შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.
ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის
მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები
ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილისთვის
იხილეთ რუკა 1. / Water Birds on BugdaSeni Lake should be directly counted
with two weeks interval every September, October, April and May. Date, weather
conditions and number of birds should be recorded. Count data should be
recorded in the database. Counting point see Map 1.
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რუკა 1 / Map 1

GPS კოორდინატები / Coordinates: 41.199008°/43.687612°

ბუღდაშენი (SPA 23)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
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SPA 24
სახელწოდება / Name: მადათაფა / Madatapa
კატეგორია / Category: B2, C2, C4
ფართობი / Area: 1673,617 ha
დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 80.16%-ს მადათაფის
აღკვეთილი ფარავს. SPA 24 მთლიანად IBA-ში (GEO31) შედის და
ტერიტორიის 45.37%-ს შეადგენს / 80.16% of territory is covered by Madatapa
Managed Reserve. 100% of territory is covered by IBA (GEO31). 45.37% of IBA
(GEO31) is represented by SPA 24.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 41.176217° / Longitude: 43.786000°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus
onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წითელთავა ყვინთია (Aythya
ferina), რუხი წერო (Grus Grus), წყალმცურავი ფრინველები. აღნიშნულ
ტერიტორიაზე ბუდობს: 1-2 წყვილი რუხი წერო, 30-50 წყვილი წითელთავა
ყვინთია და 1000-1200 წყვილი სხვადასხვა სახეობის წყალმცურავი
ფრინველი. გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციისას, ტერიტორიას 20000-ზე
მეტი ფრინველი იყენებს (მოცემული სახეობებისთვის იხილეთ დანართი I).
ხანჩალის ტბას საკვებად 30-40-მდე ქოჩორა ვარხვი და 300-მდე
ვარდისფერი ვარხვი იყენებს. (Javakhishvili et al. 2014). ქოჩორა ვარხვი და
რუხი წერო შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში როგორც
საფრთხეში მყოფი (EN), ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU)
სახეობა. ქოჩორა ვარხვი და წითელთავა ყვინთია IUCN-ის საერთაშორისო
წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები. / White
Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Pochard
(Aythya ferina), Crane (Grus Grus), breeding and migratory Waterfowl. 3-4 pairs
of Crane, 30-50 pairs of Pochard. 1000-1200 pairs of waterfowl breed on the lake.
Lake is used by over 20 000 waterfowl during spring and autumn migrations.
Around 30-40 Dalmatian Pelicans and 300 White Pelicans use lake for feeding
(Javakhishvili et al. 2014). Dalmatian Pelican and Crane are included on the red
list of Georgia as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian
Pelican and Pochard are also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: მადატაფა საქართველოს
სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2100 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს.
ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს ევტროფიცირებულ ტბა - მადათაფა იკავებს.
აქ მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი ისლით (Carex juncella, C. tristis, C.
lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი (Equisetum flaviatile, E. paluste) და
ლერწამქუჩითაა (Festuca varia) წარმოდგენილი. ორნითოფაუნა იხილეთ
http://aves.biodiversity-georgia.net / Madatapa SPA is located in the Southern part
of Georgia at an altitude of 2100 meters. Majority of territory is represented by
Lake Madatapa. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria),
Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue (Festuca varia) are
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found on the shores of the lake (Kvachakidze 2010). See http://aves.biodiversitygeorgia.net for Avifauna.

მონიტორინგი / Monitoring
წყალმცურავი ფრინველები / Waterfowl
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლია / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS
მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს მადათაფის ტბაზე
პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (დაახლოებით ორი კვირის
შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.
ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის
მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები
ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილებისთვის
იხილეთ რუკა 1. / Water Birds should be directly counted with two weeks
interval every September, October, April and May. Date, weather conditions and
number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the
database. Counting points see Map 1.
რუხი წერო / Crane
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით
და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification
spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს
პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს
შემაღლებული ადგილიდან, ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით
ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში, წყვილების რაოდენობას
GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ. მიღებული
მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should be
taken place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places
with binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs
and GPS coordinates should be recorded.
ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: ზაფხული / Summer
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საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით,
შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60
magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა
ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი
წერტილებისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be
coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.
რუკა 1 / Map 1

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1:41.163310°/43.786830°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.176782°/43.758850°
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მადათაფა (SPA24)

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი

წითელთავა ყვინთია მადათაფის ტბაზე (SPA 24)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი
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