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განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 

წინასიტყვაობა 

  წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული სწავლების V საფეხურის  მოდულური 

პროგრამა „ბაღის დიზაინერის" სტუდენტებისათვის, რომელიც შემუშავდა სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით. 
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2. ქეთევან გელაშვილი - ბაღის დიზაინერი 

3. მანანა ელბაქიძე - ბიოლოგი, ბოტანიკოსი 
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4. საქართველოს ფლორა  

5. აგროტექნიკური სამუშაოების განსაზღვრა  

6. ნიადაგების იდენტიფიცირება  

7. დეკორატიულ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დადგენა  

8. ლანდშაფტური ხელოვნების ისტორია  

9. წინასაპროექტო სამუშაოების ჩატარება  

10. ბაღის მხატვრული ელემენტების დაგეგმარება  

11. ბაღის საინჟინრო ელემენტების დაგეგმარება  

12. ბაღის პროექტის შედგენა.  

 

 მოდულები: ფანქრის და წყლის საღებავებით ხატვა, ხაზვა, საინჟინრო გრაფიკა ArchiCAD და 

რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება. ბაღის დიზაინერის პროგრამაში სხვა 

პროგრამებიდან არის შემოტანილი და მათი შესაბამისი მასალა, შესაბამის სახელმძღვანელოებშია 

განთავსებული. კერძოდ, ფანქრის და წყლის საღებავებით ხატვა,  იხ. სახელმძღვანელო „ტანსაცმლის 

მხატვული კონსტრუირება“ თავი 1. საინჟინრო გრაფიკა  ArchiCAD  იხ. სახელმძღვანელო „არქიტექტორ-

ტექნიკოსი“  თავი 2.2. და თავი 2.4. 

 ბაღის დიზაინერის სახელმძღვანელო დაყოფილია თავებად, რომელთა  სახელწოდებებიც პროგრამით 

გათვალისწინებული მოდულების დასახელებებს ემთხვევა; თავებში განხილულია თეორიული და  

პრაქტიკული საკითხები. ბოლოში ერთვის კითხვები თვითშეფასებისათვის. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე აღნიშნულ პროგრამას საქართველოში მხოლოდ საქართველოს 

საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი ახორციელებს. 

სახელმძღვანელოს შექმნისას ავტორებმა კოლეჯის ათწლიანი მუშაობის მანძილზე შექმნილი სასწავლო-

თემატური მასალები გამოიყენეს, რომლებიც გადამუშავდა, შეივსო და  დალაგდა მოდულების 

შესაბამისად. 

რეცენზენტები : 
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შესავალი 

 

ბაღის (ლანდშაფტის) დიზაინი -  ეს მეცნიერება და ხელოვნებაა. გავრცელებული აზრის მიუხედავად, ის 

არ შემოიფარგლება მხოლოდ მცენარეთა  შერჩევითა და მათი ადგილზე განლაგებით, არამედ 

წარმოადგენს მრავალმხრივი პროცესის კულმინაციას, რომელიც იწყება ნიადაგის თვისებების 

განსაზღვრით  და თავის თავში მოიცავს  ყველაფერს  - ბაღის დაგეგმარებიდან  სივრცის გამოყენების 

მიზნობრიობამდე. ეს არის გარკვეული განწყობილების გადმოცემის მცდელობა, რომ  მცირე ზომის 

მიწის ნაკვეთზე მცენარეების, ქვების, საბაღო არქიტექტურის ელემენტების დახმარებით სამყაროს 

სურათი შეიქმნას. 

დღევანდელ დღეს ლანდშაფტის დიზაინი წარმოადგენს დამოუკიდებელ პროფესიას  და მისი 

პოპულარობა ყოველწლიურად იზრდება. დიზაინერებს მიმართავენ მიწის ნაკვეთის  მფლობელები, 

რომელთაც აქვთ თავიანთი  ბაღების შექმნის ან გადაკეთების სურვილი. ბაღი ქალაქგარეთ - იდეალური 

ადგილია შემოქმედებითი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად როგორც დამკვეთისთვის, ისე  

დიზაინერისთვის. მაგრამ ლანდშაფტის დიზაინერი არა მარტო აგეგმარებს ნაკვეთს დამკვეთის 

სურვილისა და მოცემული სივრცის  შესაძლებლობების მიხედვით, არამედ განახორციელებს  კიდეც ამ 

გეგმებს. ის, როგორც წესი, თვალყურს ადევნებს სამუშაოების მიმდინარეობას, უკავშირდება დამკვეთს  

თავდაპირველ გეგმაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანის მიზნით, უზრუნველყოფს მცენარეების 

შესყიდვას და  აკვირდება მათ განვითარებას, ძალიან ხშირად დიზაინერი  სამუშაოების დამთავრების 

შემდეგაც აგრძელებს დამკვეთთან კონსულტაციებს,  ყოველწლიურად  აკვირდება ბაღის ზრდას. 

 

   ამასთანავე უნდა ითქვას, ლანდშაფტის დიზაინი არ არის მხოლოდ პროფესიონალების პრეროგატივა. 

ბევრი ცნობილი ბაღი, დაგეგმარებული იყო არა პროფესიონალი დიზაინერების მიერ, არამედ თავად 

მიწის მფლობელების მიერ. დამოუკიდებელი დაგეგმარება ნაკვეთის ფუნქციების გაზრდის საშუალებას 

იძლევა და მის  მფლობელს შეუდარებელ სიამოვნებას ანიჭებს. ნუ შეგშურდებათ თქვენი აგარაკის 

მეზობლების - ნებისმიერ ადამიანს  შეუძლია დაკავდეს ლანდშაფტური დიზაინით. ჩვენს საბაღო 

ცენტრებში კი  მასალების,  ინსტრუმენტებისა და მცენარეების საკმაოდ დიდი არჩევანია 

შემოთავაზებული. 

 

მათთვის კი ვისაც პროფესიონალურ დონეზე სურს ამ საქმიანობას დაეუფლოს, გეგმარების პრინციპების 

გარდა გარკვეული დისციპლინების საფუძვლიანი შესწავლაც მოუწევს. მათ შორის ისეთი საკითხების, 

როგორებიცაა ეკოლოგიური ფაქტორები, ადგილობრივი ფლორის თავისებურებები და რაღა თქმა 

უნდა,  დეკორატიულ მცენარეთა ფართო ასორტიმენტი. 
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თავი 1 . ბოტანიკა 
 

 

 ბოტანიკა სათავეებს პრეისტორიული ხანიდან იღებს. ცხადია, ამ დროს მას მხოლოდ გამოყენებითი 

მნიშვნელობა ჰქონდა. პირველმა ლიტერატურულმა წყაროებმა ჩვენამდე IV-III საუკუნეების (ჩვენს 

ერამდე) ბერძენი კლასიკოსების - არისტოტელესა და მისი მოწაფის "ბოტანიკის მამის" თეოფრასტეს 

შრომების სახით მოაღწია. თეოფრასტეს ყურადღების ცენტრში იყო ბოტანიკის ზოგადი საკითხები: 

პირველ რიგში მცენარეთა აგებულება და მათი ცხოველმყოფელობის სპეციფიკურობის პრობლემები. 

იგი მცენარეებს ყოფდა ხეებად, ბუჩქებად, ბუჩქ-ბალახებად, ბალახებად. ერთმანეთისაგან ასხვავებდა 

ფოთოლმცვენ და მარადმწვანე მცენარეებს; წყლის ფლორას ყოფდა მტკნარი წყლისა და ზღვის 

მცენარეებად. თავის კლასიფიკაციას თეოფრასტემ საფუძვლად დაუდო ეკოლოგიური პრინციპი; იგი 

მცენარეთა ჯგუფებს გამოყოფდა სასიცოცხლო ფორმების მიხედვით.   

  

მცენარის სასიცოცხლო ფორმა (ბიოლოგიური ფორმა) არის მცენარის გარეგანი იერი (ჰაბიტუსი), 

რომელიც  ჩამოყალიბდა გარემოსთან  შეგუების ხანგრძლივ პროცესში. სასიცოცხლო ფორმებია: ხე, 

ბუჩქი, ბალახი, ლიანა და სხვ. 

 

   მცენარეთა შესწავლა მრავალმხრივაა შესაძლებელი, რასაც ემსახურება ბოტანიკის შემდეგი დარგები:  

მცენარეთა ანატომია და მორფოლოგია მცენარეთა გარეგან და შინაგან აგებულებას შეისწავლის, 

მცენარეთა ფიზიოლოგია - მცენარეული ორგანიზმების სასიცოცხლო პროცესებს; მცენარეთა 

სისტემატიკა - მათ განვითარებას გეოლოგიურ დროში და ნათესაურ კავშირებს; მცენარეთა ეკოლოგია - 

მათ ურთიერთდამოკიდებულებას გარემოსთან;  

 

1. 1. მცენარის მორფოლოგიური, ანატომიური და ფიზიოლოგიური აღწერა 

 

მცენარეული უჯრედი 

ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგება უჯრედებისაგან, რომელთა ცხოველმოქმედებაზე 

დამოკიდებულია ორგანიზმის სიცოცხლე. თანამედროვე უჯრედული თეორია მოიცავს შემდეგ 

დებულებებს:  

ბოტანიკა  (ბერძნული სიტყვიდან "ბოტანე" - მწვანეული, ბოსტნეული)  არის  მეცნიერება მცენარეთა 

ფორმის, აგებულების, განვითარების, სასიცოცხლო  ფუნქციების, გავრცელების და სხვათა შესახებ. 

 უჯრედი არის ელემენტარული ცოცხალი სისტემა, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ სიცოცხლე 

სტრუქტურულად, ფუნქციურად და გენეტიკურად  მხოლოდ უჯრედითაა განპირობებული. 

 უჯრედი ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი სტრუქტურული,  ფუნქციური და განვითარების 

ერთეულია.  

 უჯრედი არის ერთიანი სისტემა, რომელიც შედგება ერთმანეთთან  დაკავშირებული 

მორფოფუნქციური ერთეულების - ორგანოიდებისაგან. 

 უჯრედები აგებულებით, ქიმიური შედგენილობით, სიცოცხლისუნარიანობის გამოვლენით 

ერთმანეთის მსგავსია. 

 უჯრედის გამრავლება საწყისი უჯრედის გაყოფით ხდება. 
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მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში 

უჯრედები ფუნქციის მიხედვით 

ჯგუფდებიან: მსგავსი უჯრედები 

წარმოქმნიან ქსოვილებს, ხოლო ქსოვილები 

- ორგანოს.  მცენარეთა უჯრედებს აქვთ 

აგებულებისა და ორგანიზაციის ზოგიერთი 

საერთო ნიშანი, რაც მოცემულია 

მცენარეული უჯრედის განზოგადებულ 

სქემაზე.(სურ.1) 

 

მცენარეული უჯრედები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდებიან ფორმით და ზომით.  

ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს 

მომრგვალო, ცილინდრული, 

ვარსკვლავისებრი და სხვა. უჯრედს, 

რომლის სიგრძე და სიგანე თითქმის 

თანაბარია, პარენქიმული ეწოდება. 

პარენქიმულია ფოთლისა და ნაყოფის 

უჯრედების უმეტესობა, მაგრამ ხშირ 

შემთხვევაში ხდება უჯრედების ერთი მიმართულებით ზრდა,  

რის შედეგადაც ვიღებთ, წაგრძელებულ, ე.წ. პროზენქიმულ უჯრედს. პროზენქიმული უჯრედები 

ნიშანდობლივია მერქნისათვის. (სურ.2.) 

სურ.2. 1.პარენქიმული და  2.პროზენქიმული უჯრედები 

 უჯრედის ზომა საკმაოდ ცვალებადია. მათი უმეტესობის დანახვა  მხოლოდ მიკროსკოპითაა 

შესაძლებელი. შედარებით დიდი ზომისაა წყლის შემცველი ან მასაზრდოებელ ორგანოთა უჯრედები 

(კარტოფილის ტუბერის, წვნიანი ნაყოფების უჯრედები).   

მცენარეული უჯრედი თხელი შრით - პლაზმური მემბრანითაა შემოფარგლული. იგი უჯრედის 

შიგთავსს (პროტოპლასტს) გარემოსგან მიჯნავს.  

  ბირთვი უჯრედის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. ის შეიცავს მემკვიდრულ ინფორმაციას, 

რომელიც შთამომავლობას გადაეცემა. უჯრედთა უმეტესობას ერთი ბირთვი გააჩნია, მაგრამ არსებობს 

მრავალბირთვიანი უჯრედებიც, მაგალითად, ერთუჯრედიანი წყალმცენარე კაულერპა. 

ბირთვი შემოსაზღვრულია ბირთვის გარსით. ბირთვში განთავსებულია ქრომოსომები, მათში კი   

განლაგებულია გენები, რომლებიც უჯრედში მიმდინარე ყველა სასიცოცხლო პროცესს აკონტროლებს. 

 

    სურ. 1.   მცენარეული უჯრედის განზოგადებული სქემა 
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პლასტიდები მხოლოდ მცენარეულ უჯრედებს გააჩნიათ. შეფერვისა და ფუნქციის მიხედვით არჩევენ 

პლასტიდთა 3 ძირითად ტიპს: 

 

1. ქლოროპლასტები (მწვანე ფერის პლასტიდები) 

2. ქრომოპლასტები (ყვითელი, ნარინჯისფერი და წითელი პლასტიდები) 

3. ლეიკოპლასტები (უფერული პლასტიდები) 

 

 

ქლოროპლასტები შეიცავენ მწვანე პიგმენტს - ქლოროფილს, რომელიც რამდენიმე ფორმითაა 

წარმოდგენილი. უმაღლეს მცენარეთა შორის ქლოროფილს მოკლებულია მხოლოდ ზოგიერთი 

საპროფიტი და პარაზიტი, აგრეთვე ის მცენარეები, რომლებიც სრულ სიბნელეში იზრდებიან. ეს 

უკანასკნელი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ქლოროფილის სინთეზი მხოლოდ სინათლეზე ხდება.  

 

მცენარეს, რომელიც სიბნელეში ან ნაკლებად განათებულ ადგილას იზრდება, ეთიოლირებული 

ეწოდება.  

ჩვეულებრივი ქლოროპლასტის ნაცვლად აქ წარმოიქმნება შეცვლილი პლასტიდები - ეთიოპლასტები. 

ქლოროპლასტებში ქლოროფილის გარდა არის პიგმენტები: კაროტინი (ნარინჯისფერი) და 

ქსანტოფილი (ყვითელი), მაგრამ მათი ფერი შენიღბულია ქლოროფილით.   

 

ლეიკოპლასტები უფერული, მცირე ზომის პლასტიდებია. ლეიკოპლასტები უმეტესად მცენარის მზის 

სხივებისაგან დაფარულ ნაწილებში - ფესვებში, ფესურებში, ტუბერებსა და თესლებში გვხვდება. 

ქლოროპლასტებისაგან განსხვავებით, ისინი ფორმათა დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან - 

მომრგვალო, ელიფსური, ჯამისებური, ამებისებრი. საყურადღებოა ისიც, რომ მათი ფორმა ერთ 

უჯრედშიც კი სწრაფად იცვლება.  

 

ქრომოპლასტები გვხვდება ყვავილის გვირგვინის ფურცლებში, მომწიფებულ ნაყოფში, იშვიათად 

ძირხვენებში და შემოდგომის ფოთლებში. კაშკაშა შეფერილობა გამოწვეულია კაროტინოიდების ტიპის 

პიგმენტების არსებობით. ისინი არ შეიცავენ ქლოროფილს. ქლოროპლასტებისაგან განსხვავებით, 

ქრომოპლასტები გაცილებით უფრო მცირე ზომისაა. 

 

 

 

 

ქრომოპლასტების ბიოლოგიური მნიშვნელობა ისაა, რომ კაშკაშა შეფერილობის გვირგვინის 

ფურცლებითა და ნაყოფებით იზიდავს მწერებს ჯვარედინი დამტვერვის მოსახდენად და ცხოველებს 

- ნაყოფების გასავრცელებლად. 

ქლოროპლასტები ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქციის მქონე პლასტიდებია. 

ქლოროპლასტებში მიმდინარეობს ფოტოსინთეზი - არაორგანული ნივთიერებებისაგან ორგანულის 

წარმოქმნა მზის ენერგიის ხარჯზე.  

ქლოროპლასტების ზომასა და ფორმაზე დიდ გავლენას ახდენს გარემო პირობები: დაჩრდილული 

ადგილების მცენარეების ქლოროპლასტები დიდი ზომისაა და მდიდარია ქლოროფილით. 
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ქსოვილები 

თანამედროვე გაგებით, ქსოვილის განმარტებისას 

მხედველობაშია მისაღები უჯრედების წარმოშობა, 

აგებულება და ერთი ან რამდენიმე ფუნქციის 

შესრულება. (სურ.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განვიხილოთ ქსოვილთა ზოგიერთი ტიპი. (სურ.4.) 

1. წარმომშობი ქსოვილი მერისტემების სახელწოდებითაა ცნობილი. ამ ქსოვილში გაყოფის გზით 

ერთმანეთთან მჭიდროდ მიჯრილი ახალი უჯრედები წარმოშობა ხდება, რომელთა ფორმაც ნაირგვარია 

-  პარენქიმული, უფრო იშვიათად მოგრძო პროზენქიმული ან ფირფიტისებრი. მერისტემული ქსოვილი 

კარგად არის წარმოდგენილი ღეროსა და ფესვის ზრდის წერტილებში  

2. მფარავი ქსოვილი ანუ ეპიდერმისი, გარედან აკრავს მცენარის ორგანოებს და იცავს მის შიგნით 

განლაგებულ ქსოვილებს არახელსაყრელი გარემო პირობებისაგან, ფიზიკური და მექანიკური 

ზემოქმედებისაგან, ტემპერატურის ცვალებადობისაგან, აორთქლებისაგან, გამოშრობისაგან და სხვა. იგი 

შედგება ერთ შრედ განლაგებული უჯრედებისაგან.  

კანის ზედაპირი შეიძლება კუტიკულით იყოს დაფარული, რომელიც ამცირებს ტრანსპირაციის 

პროცესს. კანს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა გამონაზარდი, ე.წ. ბეწვები. მათ დამცველობითი ფუნქცია 

აქვთ. არის მსუსხავი ბეწვები - მაგ., ჭინჭრისა.  

 სურ.4. მფარავი ქსოვილი ანუ ეპიდერმა 

1.ხახვის ბოლქვის შიგა ხორცოვანი ნაწილი, 2. იორდასალამის, 3. ვაშლის, 4. ქლოროფიტუმის, 5. მარიამსხალას 

ფოთლის ზედა ეპიდერმისის უჯრედები 

   სურ.3.მერისტემული ქსოვილი ფესვის წვერიდან 

 

ერთნაირი ფუნქციების შემსრულებელ, 

აგებულებითა და წარმოშობით მსგავს  

უჯრედებს ქსოვილი ეწოდება. 
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3. საასიმილაციო ქსოვილის ძირითადი ფუნქცია ფოტოსინთეზია, 

რომლის დროსაც სინათლეზე ნახშირორჟანგისა და წყლისაგან 

წარმოიქმნება ნახშირწყლები და გამოიყოფა ჟანგბადი. ეს ქსოვილი 

შედგება ცოცხალი თხელგარსიანი პარენქიმული, ქლოროფილის 

შემცველი უჯრედებისაგან. საასიმილაციო ქსოვილების ტიპებიდან 

ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებულია მესრისებური და 

ღრუბლისებური ქლორენქიმა (სურ.5.).                                                         

 

4. შემწოვი ქსოვილი. ემსახურება  წყლისა და მასში გახსნილი 

ნივთიერებების შეწოვას. აქ ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ფესვის ბუსუსებს. ისინი 

წარმოადგენენ თხელგარსიან გამონაზარდებს, რომლებიც შეიჭრებიან ნიადაგის ნაწილაკებს შორის და 

იწოვენ ნიადაგში არსებულ ხსნარს.  

5. გამტარი ქსოვილები ახორციელებენ წყალში გახსნილი საკვები ნივთიერების გადატანის ფუნქციას. 

შესაბამისად გამტარი ქსოვილების უჯრედებს აქვთ ჭურჭლებისა და მილების ფორმა და ქმნიან 

ჭურჭლოვან სისტემას, რომელიც შედგება კომპლექსური ქსოვილისაგან -  ქსილემისაგან (სადაც 

მოძრაობს ფესვთა სისტემის მიერ შეწოვილი წყალი და მასში გახსნილი მინერალური ნივთიერებები) და 

ფლოემისაგან ( აქ ხდება მცენარის მიერ სინთეზირებული ორგანულ ნივთირებების გატარება.) 

6. მექანიკური ქსოვილი მთელი მცენარის ან მისი ცალკეული ორგანოების მექანიკურ საყრდენს 

წარმოადგენს. ის მცენარეს საშუალებას აძლევს წინააღმდეგობა გაუწიოს გარეგან მექანიკურ 

ზემოქმედებას - ქარს, წვიმას, თოვლს და სხვა. მექანიკური ქსოვილი მცენარის არმატურას წარმოადგენს. 

მისი წყალობით არ იმტვრევა ტოტები, არ იფლითება ფოთლები, არ იქცევიან უზარმაზარი ხეები. 

 

 

მცენარის ძირითადი ორგანოები 

 

 

ვეგეტატიური ორგანოები 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.6. მცენარის ვეგეტატიურ ორგანოთა სქემა 

1.ფესვი, 2.ღერო, 3.ფოთოლი, 4.კვირტი, 5.ყლორტი 

 

 

სურ.5.ღრუბლისებური 

ქლორენქიმა 

 

მცენარის ვეგეტატიური ორგანოებია: 

ფესვი, ღერო და  ფოთოლი. 

 

ორგანო წარმოადგენს ორგანიზმის ნაწილს, რომელსაც დამახასიათებელი აგებულება და ფუნქცია აქვს. 

განასხვავებენ ორგანოთა ორ ჯგუფს: ვეგეტატიურს (სურ.6.) და გენერაციულს(სურ.7). 
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  მიწისზედა ნაწილები წარმოდგენილია ღეროთი და ფოთლებით. ფესვების მიერ შეწოვილი წყალი და 

მასში გახსნილი მინერალური მარილები ღეროს გადააქვს ფოთლებში, ხოლო ფოთლებში 

გამომუშავებული ორგანული ნივთიერებები იგზავნება მცენარის ყველა ნაწილში, მათ შორის 

ფესვებშიც. 

 გარემო პირობებთან დაკავშირებით მცენარის ორგანოებს შეუძლიათ განიცადონ სახეცვლილება და 

გარდაიქმნან ბოლქვებად, ტუბერებად, ფესვტუბერებად, მიწისზედა ფესვებად და სხვა. 

ფესვი და ღერო განლაგებულნი არიან ვერტიკალურად, თითქოს ერთმანეთში გადადიან და ამის გამო 

მათ ღერძულ ორგანოებს უწოდებენ. ფესვისა და ღეროს საზღვარს ფესვის ყელი ეწოდება. რაც შეეხება 

ფოთოლს, მას გვერდით ორგანოს უწოდებენ. 

   მცენარის სხეული ნაწილდება ორ სისტემად: ფესვთა სისტემა და ყლორტების სისტემა. ფესვთა 

სისტემა შედგება მთავარი, გვერდითი და დამატებითი ფესვებისაგან. ყლორტების სისტემა მოიცავს 

ღეროებსა და ფოთლებს. მცენარის ყველა ამ ნაწილის ჩამოყალიბება ჯერ კიდევ ჩანასახში იწყება 

ჩანასახოვანი ფესვის, კვირტის, ჩანასახოვანი ფოთლებისა და ღეროს ნაწილის სახით. 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფესვი - მცენარის მიწისქვეშა ორგანო 

 

ჩანასახის ფესვი თესლის გაღვივებისას გარეთ გამოდის, იზრდება და მთავარ ფესვად ყალიბდება. 

მთავარი ფესვის ტოტებს და მათ განშტოებებს გვერდითი ფესვები ეწოდება. ისეთ ფესვებს კი, 

რომლებიც წარმოიქმნებიან არა მცენარის ფესვიდან, არამედ მცენარის სხეულის სხვა ნაწილებიდან -  

დამატებითი ფესვები. 

 

ფესვი მცენარის მიწისქვეშა ორგანოა. მას ორი ძირითადი ფუნქცია ეკისრება: მიამაგროს მცენარე 

სუბსტრატს და შთანთქას იქიდან წყალი და მასში გახსნილი მინერალური მარილები.  

გენერაციულს ეკუთვნის 

გამრავლების ორგანოები. 

ფარულთესლოვნებში ამ 

ორგანოებს მიაკუთვნებენ  

ყვავილს, ნაყოფსა და თესლს.  

 სურ. 7. გენერაციული 

ორგანოები:  ყვავილი, 

ნაყოფი და თესლი 
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ნიადაგის პირობების შედარებით მცირე ცვალებადობის გამო ტიპური ფესვების მორფოლოგიას 

ნაკლები მრავალფეროვნება ახასიათებს. მათი უმრავლესობა ძაფისებრი ან თოკისებრი ფორმისაა. თუ 

მთავარი ფესვი კარგადაა განვითარებული და სიგრძითა და სიმსხოთი სჭარბობს დანარჩენებს, მაშინ 

ფესვთა ასეთ სისტემას მთავარღერძიანი ეწოდება(სურ.10). იგი დამახასიათებელია ორლებნიან 

მცენარეთა დიდი უმრავლესობისათვის. თუ მთავარი ფესვი სუსტია ან სრულებით არაა 

განვითარებული და არ განირჩევა გვერდითი ფესვებისაგან, მაშინ მას ფუნჯა ფესვთა სისტემა ეწოდება 

(სურ.11). ფუნჯა ფესვები ახასიათებთ ერთლებნიან მცენარეებს. 

 

 

         
                      სურ.10 მთავარღერძიანი ფესვი                                                 სურ. 11. ფუნჯა ფესვი 

 

 

მცენარის მთავარი ფესვი ვერტიკალურად იზრდება ნიადაგში; თუ მას ამ მდგომარეობიდან 

გამოვიყვანთ და ჰორიზონტალურ მიმართულებას მივცემთ, იგი მაინც ქვევით იხრება და კვლავ 

ვერტიკალურად მიიმართება ნიადაგის სიღრმეში. ამ მოვლენას დადებითი გეოტროპიზმი ეწოდება და 

დედამიწის მიზიდულობის ძალის მოქმედებით აიხსნება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.8. ჩანასახის ფესვი, რომელიც  

შემდგომში მთავარ ფესვად ყალიბდება                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 9. სიმინდის ღეროდან გამოსული 

დამატებითი ფესვები 
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სურ. 12. ფესვის ზონების სქემატური გამოსახულება 

1 - გამტარი ზონა, 2 - შემწოვი ზონა, 3 - ზრდის ზონა, 4 - დაყოფის ზონა;  

5 - ფესვის ბუსუსი,  6 - ფესვის შალითა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ფესვებს, როგორც წესი, ძირითადად ერთგვაროვანი აგებულება აქვთ. თუ განვიხილავთ მის სიგრძივ 

ჭრილს, შევამჩნევთ ფესვის წვერზე მოთავსებულ ფესვის ფარს ანუ ფესვის შალითას და მის მომიჯნავე 

ოთხ ზონას: დაყოფის, ზრდის, შთანთქმის და გამტარს (სურ. 12). ფესვის ფარი დაზიანებისაგან იცავს 

ფესვის ნორჩ, შემცველობით მდიდარ უჯრედებს, რომლებიც ქმნიან ფესვის ზრდის კონუსს - დაყოფის 

ზონას. ფესვის შალითა შედგება ცოცხალი პარენქიმული უჯრედებისაგან, რომლებიც ხშირად 

სახამებელს შეიცავენ. ფესვის ზრდის ზონას მჭიდროდ ეკვრის ბუსუსებიანი ანუ შთანთქმის ზონა. 

ბუსუსი წარმოადგენს ფესვის კანის ანუ ეპიდერმისის გამონაზარდს და სწორედ მისი საშუალებით 

ხდება ნიადაგიდან წყლისა და მასში გახსნილი მინერალური მარილების შეწოვა. ბუსუსებიანი ზონის 

შემდეგ მოდის გამტარი ზონა, რომლის საშუალებითაც ხდება აღნიშნულ ნივთიერებათა გადასვლა ჯერ 

ფესვის ყელში და შემდეგ - ღეროში. 

   გარდა ტიპური ფესვებისა, არსებობს ე.წ. სახეცვლილი ფესვები. ზოგი მცენარის ფესვს, დაუკარგავს რა 

თავისი ძირითადი ფუნქცია, მარაგ ნივთიერებათა სათავსოდ გადაქცეულა. ამის გამო ასეთი მცენარის 

ფესვი გამსხვილებული და ხორცოვანია. ასეთია კულტურაში დანერგილი ე.წ. "ძირხვენები": სტაფილო, 

ნიახური, ბოლოკი, თალგამურა, ჭარხალი და სხვა (სურ.13). ზოგიერთ მცენარეებს გარდა ტიპური 

მკვებავი ფესვებისა, ღეროებიდან უვითრადებათ დამატებითი მისაკიდი ფესვები, რომლებითაც ისინი 

სხვა მცენარეებს, კედლებსა და კლდეებს ემაგრებიან. ასეთი ფესვები აქვს მაგ.,  სუროს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1                                                 2                                                3 

სურ. 12. მასაზრდოებელი ფესვები 

1. ბოლოკი;  2. სტაფილო;  3. ჭარხალი 
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მრავალი ტროპიკული მერქნიანი მცენარის ღეროსა და ტოტებიდან ვითარდება დამატებითი საჰაერო 

ფესვები, რომლებიც ჩადიან ნიადაგში, იკიდებენ იქ ფეხს და მათ საბჯენსა და საკვების მომპოვებელ 

ორგანოს წარმოადგენენ. თუ ეს ფესვები გამოდიან ღეროს ქვედა ნაწილიდან და ირიბად მიემართებიან 

ნიადაგში, მათ ოჩოფეხისებურ  ფესვებს უწოდებენ, რომელთაც  შეუძლიათ წვრილ ღეროზე საკმაოდ 

დიდი ვარჯი შეიკავონ.  ზოგჯერ მთავარი ღეროს ქვედა ნაწილი ლპება და ისეთი შთაბეჭდილება 

იქმნება, თითქოს ხე ოჩოფეხებზე იდგეს. ასეთი ფესვები უვითარდება ისეთ მცენარეებს, რომლებიც 

იზრდებიან წყალში, წყლის თხელსა და ლამიან ნაწილებში, მდინარის ქვედა დინებასა და 

შესართავებში. ასეთი ადგილების მცენარეულობას, რომელიც ორივე ნახევარსფეროს ტროპიკებში 

გვხვდება, მანგრის მცენარეულობა ეწოდება(სურ. 13). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 13. ოჩოფეხისებური ფესვები 

ჭაობებსა და ჟანგბადით ღარიბ ნიადაგზე მცხოვრები ზოგიერთი მცენარე ივითარებს ე.წ. სასუნთქ 

ფესვებს (სურ. 14), რომლებიც მიწისქვეშა ფესვებიდან ვითარდებიან, ზევით მიემართებიან და წვერით 

ამოდიან წყლისა და ნიადაგის ზედაპირზე. ასეთი ფესვები ახასიათებს ამერიკულ ჭაობის კვიპაროსს. 

იგი უადვილებს მცენარეს აირების ცვლას. ზოგიერთ ტროპიკულ ეპიფიტს, ჩვეულებრივი ფესვების 

გარდა, ჰაერში ჩამოკიდებული დამატებითი,  ე.წ. საჰაერო ფესვები უვითარდება. მათი უჯრედები 

ადვილად შთანთქავენ ატმოსფერული ნალექების წყალს და ზოგ შემთხვევაში ატმოსფერულ 

ორთქლსაც. ასეთია მრავალი ჯადვარის ფესვები (სურ. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 14. ჭაობის კვიპაროსის სასუნთქი ფესვები                                            სურ. 15. ჯადვარის საჰაერო ფესვები 
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მრავალი ბალახოვანი და მერქნიანი მცენარის ფესვის წვეროებზე გვხვდება ე.წ. მიკორიზები. ეს არის 

სოკოს ჰიფები, რომელიც უმაღლესი მცენარის ფესვებშია შეჭრილი. ეს ურთიერთსასარგებლო 

თანაცხოვრებაა (სურ. 16). სხვადასხვა მერქნიან მცენარეთა ღეროებსა და ტოტებზე ცხოვრობს ფითრი, 

რომელიც პატრონ-მცენარისაგან მისაწოვრების საშუალებით წყალსა და მინერალურ მარილებს იწოვს 

(სურ. 17). 

 

 

 
                        სურ. 16. მიკორიზას სქემა                                                                  სურ. 17 ფითრი 

 

 

 

ღერო  
  

ხშირად ღერო წარმოადგენს მარაგი საკვები ნივთიერების დაგროვების ადგილს. ზოგიერთ მცენარეში 

(კაქტუსებში, სატაცურში და სხვა) იგი ფუნქციურად ფოთლის მაგივრობას სწევს, ზოგი მცენარისთვის 

ღეროსეული ეკლები დამცველის ფუნქციას ასრულებს, ზოგისთვის კი ცოცვას უწყობს ხელს 

(ღეროსეული ულვაშები და ა.შ.). ახალგაზრდა ღეროს, რომელიც ივითარებს ფოთლებსა და კვირტებს, 

ყლორტი ეწოდება. ღეროს წვერში კენწრული კვირტი ზის; ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მომავალ 

ყლორტს და შედგება ჩანასახოვანი ღეროსა და ფოთლებისაგან, რომლის უბეებშიაც მოთავსებულია 

გვერდითი კვირტები. კვირტები გარედან დაფარულია მაგარი, ტყავისებური ქერქლებით, რომლებიც 

მას გარემოს არახელსაყრელი პირობებისგან იცავს. გარდა ზემოაღწერილი კვირტებისა, არსებობს ე.წ. 

საყვავილე კვირტები, რომლებიც განსხვავდებიან ამ უკანასკნელთაგან როგორც ზომით (ისინი უფრო 

მსხვილებია), ისე დანიშნულებითაც; მათგან მომავალი საყვავილე ყლორტი ვითარდება. კვირტები 

ღეროზე გარკვეული თანმიმდევრობითაა განლაგებულნი - მორიგეობით, მოპირისპირედ, რგოლურად.  

 ღეროს ფორმა უმეტესად ცილინდრულია. ზოგიერთი სამწახნაგოვანი, ოთხწახნაგოვანი, 

მრავალწახნაგოვანი, ან ბრტყელი, უმეტეს შემთხვევაში სწორმდგომი, თუმცა არის ხვიარა და მცოცავ 

მცენარეთა მეტად საინტერესო ეკოლოგიური ჯგუფი, რომელიც ლიანების საერთო სახელითაა 

გაერთიანებული. ისინი სხვადასხვა მისაკიდების, ულვაშების საშუალებით ან მათზე შემოხვევით ადიან 

ზევით, სინათლისკენ. ლიანებს შორის ვხვდებით, როგორც მერქნიან, ისე ბალახოვან მცენარეთა 

წარმომადგენლებს (სურ. 18). 
 

ღერო ემსახურება ფოთლების წესიერ განლაგებას სივრცეში; საკვებ ნივთიერებათა გატარებას 

ფესვებიდან ფოთლებისაკენ და უკან ფესვებისაკენ.  

ღეროს  იმ  ნაწილს, რომელზედაც კვირტი და მისი მფარავი ფოთოლია განვითარებული, მუხლი 

ეწოდება, მანძილს ორ მუხლს შორის - მუხლთშორისი. 
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სურ. 18.  ლიანები 

 
სურ. 19.  ევკალიპტი 

 

 

 
სურ. 20.  გიგანტური სექვოია, რომლის ღეროს დიამეტრიც 10-11 მეტრია 

 

 

 

მცენარეთა ღეროები ზომითაც ძლიერ განსხვავებულია. ხეებს შორის უდიდეს სიმაღლეს აღწევენ 

ავსტრალიური ევკალიპტები, რომელთა ცალკეული ეგზემპლარის სიმაღლე 155 მ-მდეა (სურ. 37). 

გიგანტური სექვოია ანუ მამონტის ხე სიმაღლით 120 მეტრს აღწევს, მისი ღეროს დიამეტრი კი 10-11 

მეტრია (სურ. 20). ჩვენში გავრცელებული ხეებიდან ნაძვის სიმაღლე აღწევს 50 მ-ს, ფიჭვის - 40 მ-ს, 

არყის და ნეკერჩხლის - 25 მ-ს. ხეები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ღეროს დიამეტრითაც - 

აფრიკული ბაობაბის დიამეტრი 10 მ-ს აღწევს. ყვავილოვან მცენარეებს შორის ყველაზე პატარაა ვოლფია 

(1-1,5 მმ ზომის) და ავსტრალიური ორქიდეა ბულბოფილუმი (2 მმ დიამეტრისა). 

 

ღეროს ანატომიური აგებულება ფესვის ანატომიურ აღნაგობასთან შედარებით, გაცილებით უფრო 

რთულია. მკვეთრი განსხვავება არსებობს აგრეთვე ერთ და ორლებნიან მცენარეთა ღეროებს შორისაც, 

თუმცა მათ ბევრი რამ აქვთ საერთო. გარედან ღერო დაფარულია ქერქით, შიგნით კი არის საფევი, 

რომელიც ღეროს შინაგან ქსოვილებს დაზიანებისაგან იცავს. 
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ღეროს განივ ჭრილზე კარგად ჩანს ე.წ. გამტარი კონები, რომლებიც შედგებიან მერქნისა და ლაფნის 

ელემენტებისაგან. ისინი ემსახურებიან ღეროს ძირითად დანიშნულებას: საკვებ ნივთიერებათა 

გატარებას ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. გამტარი კონები ორლებნიან მცენარეებში 

რგოლურადაა განლაგებული, ერთლებნიანებში კი - გაფანტულად (სურ.21).  

 

 
სურ. 21. კონების განლაგების ტიპები  ორ და ერთლებნიან მცენარეებში 

1. წრიული განლაგება, 2. გაფანტული განლაგება 

 

ორლებნიან მცენარეებში მერქანსა და ლაფანს შორის არის ცოცხალი უჯრედების თხელი ფენა ე.წ. 

კამბიუმი, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ღეროს სისქეში ზრდისათვის. კამბიუმის ამ უჯრედებს 

მოკლებულია ერთლებნიან მცენარეთა დიდი უმრავლესობა. სწორედ კამბიუმის უჯრედების დაყოფის 

შედეგად წარმოიშობა მერქნისა და ლაფნის ახალ-ახალი უჯრედები. გაზაფხულზე, ზაფხულსა და 

შემოდგომაზე წარმოშობილი მერქნის უჯრედები ქმნიან ერთ მთლიან შრეს, რომელსაც წლიური 

რგოლები ეწოდება. წლიური რგოლების დათვლით შეიძლება ხის მიახლოებითი ასაკის დადგენა (სურ. 

22). 

 
სურ. 22. მრავალწლოვანი მცენარის წლიური რგოლები. განივი ჭრილი. 

1.ქერქი, 2. ლაფანი, 3. კამბიუმი, 4. მერქანი 

ღეროს მიწისზედა სახეცვლილებათა უმეტესობა წარმოიშვა მცენარის შეგუებით ტენიანობის 

რეჟიმისადმი. ზოგიერთ მცენარეს გვალვიან პირობებში არსებობის გამო ადრე სცვივა ფოთლები 

(კურდღლისცოცხა, ცერცვეკალა და სხვა), სხვებში ფოთლები განიცდიან სხვადასხვანაირ რედუქციას. 

ამა თუ იმ შემთხვევაში ღერო იცვლის სახეს და ფოთლის ფუნქციის შესრულებასთან ერთად, ხდება 

კაშკაშა მწვანე, სქელდება, გარდაიქმნება წყლის რეზერვუარად და ა.შ. ძალიან საინტერესო მცენარეთა 

ჯგუფს წაროადგენს ხორცოვანი, ე.წ. სუკულენტი მცენარეები (სურ. 23). სუკულენტებს ღერო 

გამსხვილებლი აქვთ, ფოთლები კი - ან რედუცირებული, ან ეკლებად გადაქცეული (კაქტუსები და 

ზოგიერთი რძიანები). მათი უმეტესობა მრავალწლოვანი მცენარეა; ღეროს ხორცოვნება და წვნიანობა 

ისევე, როგორც ფესვს, ღეროსაც გააჩნია სახეცვლილებანი. ანსხვავებენ მიწისზედა და მიწისქვედა 

სახეცვლილებებს. ღეროს მიწისზედა სახეცვლილებებს მიეკუთვნება: დამოკლებული ყლორტები, 

ფილოკლადიუმი, ეკლები, ულვაშები და სხვა; სახეცვლილ მიწისქვედა ნაწილებიდან აღსანიშნავია: 

ტუბერი, ბოლქვი და ფესურა. 
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გამოწვეულია კარგად განვითარებულ პარენქიმულ ქსოვილში მრგვალი ფორმის დიდი ზომის 

წყლისშემცველი უჯრედების არსებობით.  
 

 
1                                       2 

სურ. 23. სუკულენტები 

1.ფოთოლ-სუკულენტი (კლდისვაშლა), 2. ღერო-სუკულენტი (კაქტუსი) 

 

ფილოკლადიუმი ყლორტის ფოთლისებური მეტამორფოზია. ის ვითარდება ქერქლისებური 

ფოთოლაკების უბეებში. ფილოკლადიუმზე წარმოიშობიან ყვავილები და ნაყოფები (სურ. 24), რაც 

ამტკიცებს მის ღეროსეულ ბუნებას, ამასვე მოწმობს მისი ანატომიური აღნაგობაც. 
 

ეკლები ფართოდაა გავრცელებული ორლებნიან 

მერქნიან და ბალახოვან მცენარეებში. ამ დროს 

ამაორთქლებელი ზედაპირი მნიშვნელოვნად 

შემცირებულია. ეკლებს სხვა დანიშნულებაც აქვთ - 

ისინი იცავენ მცენარეებს ცხოველებისაგან. ზოგჯერ 

ეკლებად გარდაიქნება ყლორტის ზედა ნაწილი, 

ქვედაზე კი ნორმალურად განვითარებული ფოთლებია. 

 

 

 

 

 

 

 

ასევე სახეშეცვლილი ტოტია ულვაშიც, რომელიც 

ზოგიერთ ლიანას (ვაზისებრთა ოჯახი, გოგრანაირები) 

(ნახ. 25) უვითარდება. მისი ძირითადი დანიშნულებაა 

მოჭიდება. ულვაშების დახმარებით ყლორტი ეჭიდება 

საყრდენს და იზრდება სიმაღლეზე. ღეროსეული ბუნება 

ადვილი დასადგენია მათზე არსებული დაკნინებული 

ფოთლების განწყობის მიხედვით. ულვაშების 

ანატომიური აგებულება ტიპური ყლორტისებურია. 

 

 

 

 

 

 
სურ. 24. ყლორტის ფოთლისებური 

მეტამორფოზი - ფილოკლადიუმი 

 
სურ. 25. სახეცვლილი ტოტი - ულვაში 

(გოგრისებრთა ოჯახი) 
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ისეთ ღეროებს, რომლებიც გაწოლილია ნიადაგის 

ზედაპირზე და დამატებითი ფესვების საშუალებით 

ფესვიანდება მუხლებში, მხოხავი ღეროები 

ეწოდება. ასეთი სახეცვლილი ღეროები - პწკალები 

დამახასიათებელია მარწყვის, მარწყვაბალახასა და 

სხვა მცენარეებისათვის (სურ. 26). იგი ვეგეტატური 

გამრავლებისთვისაა განკუთვნილი. 

 

 

სურ. 26. სახეცვლილი ნიადაგზე გაწოლილი მხოხავი ღეროები (მარწყვი) 

 

როგორც აღვნიშნეთ, ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილებებს 

მიეკუთვნება ტუბერი, ბოლქვი და ფესურა. ტუბერი 

ეწოდება ღეროს გამსხვილებულ და ხორცოვან ნაწილებს, 

რომლებიც წარმოდგენილია ერთი ან უმეტეს 

შემთხვევაში რამდენიმე მუხლთშორისით. ტუბერის 

კლასიკური მაგალითია კარტოფილის ტუბერი (სურ. 27). 

მასზე კარგად ჩანს ნაჭდევები, ე.წ. თვლები, რომელთა 

უბეებშიც ვითარდება კვირტები, რაც მის ღეროსეულ 

წარმოშობას ამტკიცებს. ტუბერი მცენარის 

ვეგეტატიურად გამრავლების ერთ-ერთი საშუალებაა. 

სურ 27. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება - 

ტუბერი (კარტოფილი) 

 

ბოლქვიც სახეშეცვლილ ყლორტს წარმოადგენს. იგი არახელსაყრელი პირობების გადატანასა და 

ვეგეტატურ გამრავლებას ემსახურება. ფორმის მიხედვით არჩევენ სფერულ, კვერცხისებრ მოგრძოსა და 

სხვა ფორმის  ბოლქვებს (სურ. 28). ბოლქვი შედგება განვითარებადაუსრულებელი, შემოკლებული 

ღეროსაგან, ე.წ. ძირაკისაგან და მასზე მჭიდროდ განლაგებული რამდენიმე ფოთლისაგან. ზოგ 

მცენარეში ბოლქვის ფოთლები ქერქლებადაა 

გადაქცეული, უმრავლესობაში კი - შიგნითა 

ხორცოვანია, ხოლო გარეთა კი სიფრიფანა 

ქერქლებითაა წარმოდგენილი. ძირაკის წვერში ზის 

კვირტი. მრავალ მცენარეში (ხახვი, ტიტა, 

სუმბული და სხვა) ეს კვირტი მიწისზედა ყლორტს 

წარმოქმნის, გვერდითი უბის კვირტებიდან კი 

ახალი ბოლქვები ყალიბდება. 

მიწისქვეშა ბოლქვების გარდა მიწისზედა 

ბოლქვებიც არსებობს, ისინი წარმოიქმნება 

ყვავილედებში (ნიორი, ხახვი და სხვა).  

სურ. 28. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება- 

ბოლქვები (ხახვი) 
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მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეების უმეტესობისათვის დამახასიათებელია ფესურა (სურ. 29). იგი 

წარმოადგენს ნიადაგში განვითარებულ ღეროს, რომელიც გარეგნულად ფესვს ჰგავს, მაგრამ მისგან 

ჰორიზონტალური ზრდით განსხვავდება და არა აქვს შალითა. ხასიათდება პატარა ზომის სიფრიფანა 

უფერული ფოთლებით, რომლებიც მალევე სცვივა და 

მცირე ზომის ნაჭდევებს ტოვებს. ფესურაზე, ჩვეულებრივ, 

ვითარდება დამატებითი ფესვები; მისი ზრდა ხდება 

წვერით, სადაც მოთავსებულია კენწრული კვირტი, 

საიდნაც ყოველწლიურად ვითარდება ღეროს მიწისქვეშა 

სახეცვლილება - ფესურა. ფესურიანი მცენარეები სწრაფად 

მრავლდებიან ვეგეტატური გზით და საკმაოდ დიდ 

ფართობს იჭერენ; ამიტომ ისინი საშიშ სარეველებად 

ითვლებიან. ფესურები შეიძლება იყოს გრძელი და 

წვრილი (ისლი, ჭანგა და სხვ.) ან მოკლე და ხშირად 

მსხვილი (მჟაუნა, ფურისულა, ზამბახი და სხვ.). 

სურ 29. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება - ფესურა.  

ისრით მინიშნებულია კენწრული კვირტი 

 

 

ტუბერსა და ბოლქვებს შორის შუალედურ ფორმებს 

წარმოადგენენ ე.წ. ტუბერ-ბოლქვები, რომლებიც 

უვითარდება ზაფრანას, ხმალას და სხვა. ტუბერ-

ბოლქვები გარეგნულად უფრო ტუბერებს გვანან. 

ბოლქვიანი და ტუბერიანი მცენარეები 

განსაკუთრებულად ბევრია ერთლებნიანებში 

(შროშანისებრთა, ზამბახისებრთა, ნარგიზისებრთა და 

სხვა ოჯახებში). (სურ. 30). 
 

 

 

სურ. 30. შუალედური ფორმა ტუბერებსა და ბოლქვებს შორის - ტუბერბოლქვი 

 

 

ფოთოლი - მცენარის გვერდითი ორგანო 
 

 

ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გენეტიკურ და კლიმატურ ფაქტორებზე. 

ფოთოლმცვენ მცენარეთა უმრავლესობის ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ერთი სავეგეტაციო 

პერიოდია. ამ დროისათვის ფოთლის ყუნწთან ჩნდება ე.წ. გამყოფი უჯრედების შრე, რომელიც 

ადვილად შორდება ფოთლის ყუნწს და მცირე შერხევაც საკმარისია იმისათვის, რომ ფოთლები 

ჩამოცვივდეს. მარადმწვანე მცენარეების ცალკეული ფოთოლიც დიდხანს არ ცოცხლობს - 

უმრავლესობისა 1,5-5,0 წელი, ზოგიერთებისა კი - 15 წლამდე (ფიჭვი 2 წელი, ნაძვი - 1,5-12 წლამდე, 

სოჭი 5-10 წლამდე). ამ მცენარეთა მარადმწვანე ფერი იმით აიხსნება, რომ მათი ძველი ფოთლები ცვივა, 

ხოლო ახალი თანდათანობით იშლება და არა ერთბაშად. განსაცვიფრებელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 

ახასიათებს აფრიკული ველვიჩიას ფოთლებს. ისინი თითქმის 100 წელს და მეტს ცოცხლობენ. 

ფოთოლი, მცენარის სხვა ძირითად ორგანოთაგან განსხვავებით, მცენარის გვერდით ორგანოს 

წარმოადგენს; მას დაკისრებული აქვს 4 ძირითადი ფუნქცია: ფოტოსინთეზი, წყლის აორთქლება, 

გაზთა ცვლა, სუნთქვა. 
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სურ. 31. ფოთლის ანატომიური აღნაგობა. 

1. ზედა ეპიდერმისი, 2. მესრისებური ქსოვილი,  

3. ღრუბლისებური ქსოვილი, 4. ქვედა ეპიდერმისი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოთლის ანატომიური აღნაგობა (სურ. 31) სავსებით შეესაბამება იმ დანიშნულებას, რომელსაც იგი 

ემსახურება. ფოთოლი მთლიანად წარმოადგენს თხელ ფირფიტას, რომლის ზედაპირი მკვეთრად 

აღემატება მის მოცულობას. ფოთლის ზედა და ქვედა ნაწილებს სხვადასხვა ფუნქციები ეკისრებათ: 

ქვედა ემსახურება აორთქლებას, სუნთქვას და გაზთა ცვლას; ზედა კი- ფოტოსინთეზს. ფოთლის 

ფირფიტა შედგება კანის (ეპიდერმისის), რბილობისა და ჭურჭელბოჭკოვანი კონებისაგან. 

 

ფოთოლი ყოველმხრივ დაფარულია მფარავი ქსოვილით - ეპიდერმისით ანუ კანით.  ფოთლის ორივე 

ზედაპირი  სავსებით ერთნაირი არ არის: ფოთლის ქვედა მხარეს კანის უჯრედები გაცილებით უფრო 

დიდი ზომისაა და მოხაზულობით უფრო დაკლაკნილი, ვიდრე ზედა კანის უჯრედები. ფოთლის ზედა 

კანის უჯრედები გამოირჩევა აგრეთვე უჯრედების გარეთა კედლების მეტი მოღუნულობით და სისქით. 

ეპიდერმისის ძირითადი ფუნქციაა - დაიცვას ფოთოლი გამოშრობისაგან, ყოველგვარი მექანიკური 

ზემოქმედებისა და აგრეთვე პარაზიტული მიკროორგანიზმებისაგან. ეპიდერმისის უჯრედების 

დამცველობით ფუნქციას უფრო აძლიერებს კუტიკულა, რომელიც გარს აკრავს ეპიდერმისის 

უჯრედებს. ზოგჯერ კანის ზედაპირი მთლიანი ცვილის ნაფენითაც არის დაფარული. შებუსვილ 

ფოთლებში ბუსუსები მეტწილად მხოლოდ ფოთლის ქვედა მხარეზეა  მოთავსებული.  ფოთლის  ქვედა 

ეპიდერმისზე  განლაგებულია ე.წ. ბაგეები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება მცენარის 

ქსოვილებისა და უჯრედების კავშირი ატმოსფეროსთან, ე.ი. ფოთლის შემდგომი მნიშვნელოვანი 

ფუნქციაა გაზთა ცვლა და აორთქლება. ბაგე შედგება ორი მკეტავი უჯრედისაგან, რომელთა შორისაც 

მდებარეობს ბაგის ხვრელი (სურ.32). 

 

მოყვანილობით ბაგე ერთმანეთთან დაკავშირებულ ლობიოს ორ მარცვალს მოგვაგონებს, რომლებიც 

საყრდენი კედლის სხვადასხვა სისქით ხასიათდებიან. მათი მეშვეობით ხორციელდება ბაგის ხვრელის 

პერიოდული გაღება-დაკეტვა. ბაგეები უვითარდება უმაღლეს მცენარეთა თითქმის ყველა 

წარმომადგენელს.  
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სურ. 32. ფოთლის ეპიდერმისი ბაგით 

1.ბაგის თანმხლები უჯრედები, 2. მკეტავი უჯრედი, 3. ბაგის ხვრელი 

 

თხელფოთლოვან მცენარეებში რბილობი შედგება თხელგარსიანი მწვანე ფერის უჯრედებისაგან, 

რომლებიც დიფერენცირებულია მესრისებრ და ღრუბლისებრ ქსოვილებად (სურ. 49). ზედა კანთან, 

ჩვეულებრივ, მდებარეობს მესრისებური ქსოვილი, ქვედა კანთან კი - ღრუბლისებრი. მესრისებური 

ქსოვილის უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განლაგებულნი, ღრუბლისებრსა კი - ფაშარად. 

ფოთლის ზედა მხარე, ჩვეულებრივ, მკვეთრი მწვანე ფერისაა, ქვედა მხარე კი უფრო ნაკლებ 

ქლოროფილს შეიცავს და მდიდარია საჰაერო უჯრედშორისებით, ამიტომ იგი უფრო მკრთალი მწვანე 

ფერისაა. ფოთლის გამტარი სისტემა წარმოდგენილია მსხვილი და წვრილი ძარღვებით ანუ "ნერვებით". 

ნერვები რამდენიმე გამტარი კონით არის წარმოდგენილი, სადაც ქსილემა იმყოფება კონის 

მორფოლოგიურად ზედა ნაწილში, ფლოემა კი - ქვედა ნაწილში. „ნერვების” ფუნქციაა ფოთლების 

მომარაგება წყლითა და მინიმალური მარილებით (ქსილემა) და ფოთლიდან მასში წარმოქმნილი 

ორგანული ნივთიერებების გამოტანა (ფლოემა). გარდა ამისა, ნერვები მექანიკურ დანიშნულებასაც 

ასრულებენ. ფოთლის ეს ტიპური აღნაგობის სურათი ხშირად იცვლება არა მარტო სხვადასხვა 

მცენარეთა ფარგლებში, არამედ ერთსა და იმავე სისტემატიკურ ერთეულებშიაც, რაც ძირითადად 

გამოწვეულია მცენარის განათებითა და წყალმომარაგებით. 

 

ტიპური ფოთლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ნაწილს ფოთლის ფირფიტა წარმოადგენს. ის ღეროს 

უკავშირდება ყუნწის საშუალებით, რომელიც ხელს უწყობს სინათლის მიმართ ღეროზე ფოთლების 

უკეთ განლაგებას. არსებობს უყუნწო ანუ მჯდომარე ფოთლებიც. 

 

 ფოთლები ერთმანეთისაგან განსხვავდება ფორმით, სიდიდით, დაკბილვით, კონსისტენციით და სხვა 

ნიშნებით. არც ერთი ორგანოს განხილვისას არ გვხდება ფორმათა ისეთი მრავალფეროვნება, როგორც 

ფოთლის ფორმების განხილვისას (სურ. 33). ფოთლები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არა მარტო 

სხვადასხვა სახეობის მცენარეებში, არამედ ერთი ხის ფარგლებშიაც, ერთ ტოტზედაც კი. ამ მოვლენას 

ნაირფოთლიანობა ანუ ჰეტეროფილია ეწოდება. ასეთი ნაირფოთლიანობა ხშირია წყლის მცენარეებში. 

იგივე მოვლენა გვხვდება თუთის, ევკალიპტისა და სხვა მცენარეთა შემთხვევაშიც (სურ. 33). 
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გულისებრი   რომბისებური   თირკმლისებური   ისრისებური     შუბისებური 

სურ. 33. სხვადასხვა ფორმის მარტივი ფოთლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ 34. ფოთლები დაკბილვისა და კბილების სიღრმისა და მიმართულების მიხედვით 
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სავსებით მთლიანი კიდის მქონე ფოთლებს კიდემთლიანი ეწოდებათ. თუ ფოთოლი დაკბილულია, 

კბილები მახვილია და ორივე გვერდი თანაბარია, მაშინ ფოთოლს დაკბილული ეწოდება (სურ. 34). თუ 

კბილები თავისი წვერით ფოთლის წვერისაკენაა მიმართული და კბილების ზედა გვერდი გაცილებით 

მოკლეა ქვედაზე, მაშინ ფოთოლს ხერხკბილა ეწოდება. თუ მთლიანად ფოთლის კბილები ბლაგვია და 

მათ შორის მდებარე ჩაღრმავებანი მახვილი, ასეთ ფოთოლს ბლაგვკბილა ანუ მრგვალკბილა ეწოდება. 

თუ ფოთლის კიდე ამოკვეთილია ფოთლის ფირფიტის მეოთხედამდე, მაშინ ასეთი ფოთოლს 

დანაკვთული ეწოდება (მუხა, ნეკერჩხალი და სხვა). 

 

 

სურ. 35. რთული ფოთლების სახეები 

1.კენტფრთართული ფოთლები, 2. ორმაგფრთართული ფოთლები, 

3. სამჯერფრთართული ფოთლები, 4,5,6. 3-5-7-ფოთოლაკიანი თათრთული ფოთლები 

 

 ფოთოლცვენის დროს რთული ფოთლის ფოთოლაკები თანდათანობით სცვივა, ხოლო ყუნწი კი - 

ყველაზე ბოლოს. რთული ფოთლები, ფოთოლაკების ყუნწზე განლაგების მიხედვით, შეიძლება გაიყოს 

ორ ჯგუფად: ფრთართული და თათრთული ფოთლები. ფრთართული ფოთლები თავის მხრივ 

შეიძლება იყოს კენტ და წყვილფრთართული, ორჯერ და სამჯერ ფრთართული (სურ. 35). 

ფოთლის ნერვები ანუ ძარღვები გამტარ კონებს წარმოადგენენ. ფოთლის ფირფიტაში ძარღვების 

განლაგების მიხედვით არჩევენ მარტივ დაძარღვას, როდესაც ფოთოლში მისი ფუძიდან წვერისაკენ 

მხოლოდ ერთი ძარღვი მიემართება; იგი გვეხვდება ხავსებში, ზოგიერთ შიშველთესლოვანში და 

გამონაკლისის სახით ფარუთესლოვნებში (ელოდეა). დიქოტომიურია დაძარღვა, როდესაც ფოთოლი 

დასერილია ორადდაყოფილი ძარღვებით (გინკგო); ბადისებრი დაძარღვა, რომელიც ყველაზე უფრო 

გავრცელებულია ორლებნიან მცენარეებში, გამონაკლისის სახით გვხვდება ერთლებნიანებშიც (ბანანი 

და ხარისთვალა). პარალელური და რკალური დაძარღვა უმეტესად გვხვდება ერთლებნიან მცენარეებში. 

თუ ერთ ყუნწზე მიმაგრებულია მხოლოდ ერთი ფოთოლი, ასეთ ფოთოლს მარტივი ეწოდება. 

ფოთოლცვენის დროს იგი ცვივა თავის ყუნწთან ერთად, ხოლო თუ ერთ საერთო ყუნწზე 

მიმაგრებულია რამდენიმე ფოთოლაკი, მაშინ ფოთოლს რთული ეწოდება; 
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ერთ შემთხვევაში ძარღვები მიემართება პარალელურად (მარცვლოვნები), ხოლო მეორე შემთხვევაში 

სწორი ხაზები ერთ წერტილში იკრიბება (შროშანა) (სურ. 36).  

 
სურ. 36. ფოთლების დაძარღვა 

ბადისებრი, 2. პარალელური, 3. რკალური 
 

თესლოვან მცენარეთა ფოთოლგანლაგებაში არსებობს გარკვეული კანონზომიერება. მცენარეთა 

უმრავლესობის ღეროს თითო მუხლზე თითო ფოთოლი ზის. ასეთ ფოთოლგანლაგებას  მორიგეობითი 

ეწოდება (მზესუმზირა, ვარდი და სხვა); თუ თითოეულ მუხლში ერთიმეორის მოპირისპირედ ორი 

ფოთოლია, ასეთ ფოთოლგანლაგებას მოპირისპირე ეწოდება (მიხაკისებრნი, ტუჩოსანნი და სხვა); თუ 

მუხლიდან სამი ან მეტი ფოთოლი გამოდის, ფოთოლგანლაგება რგოლურია (ელეოდეა, ღვია და სხვა) 

(სურ. 37). ზოგიერთ მცენარეთა ფოთლები ფესვის ყელთან როზეტადაა შეკრებილი (ბაბუაწვერა, 

მრავალძარღვა, კლდისვაშლა და სხვა). 

 

 
სურ. 37. ფოთოლგანლაგება 

1.მორიგეობითი, 2.მოპირისპირე, 3.რგოლური, 4.ფესვის ყელთან როზეტად შეკრებილი ფოთლები 

 

 

 

 

ფოთლის სახეცვლილებებს ეკუთვნის ეკლები, ულვაშები, ფილოდიუმი, მწერიჭამია მცენარეების 

დამჭერი აპარატი და სხვ. მათი ფოთლისეული ბუნება შეიძლება დავამტკიცოთ ღეროზე ფოთლების 

განლაგების კანონზომიერების მიხედვით, მათი და კვირტების ან ტოტების ურთიერთგანლაგებით 

და აგრეთვე იმ სხვადასხვა შუალედური წარმონაქმნების მიხედვით, რომლებიც გარდამავალს 

წარმოადგენენ ტიპურ და სახშეცვლილ ფოთლებს შორის. 
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სხვადასხვა ოჯახის მრავალ მცენარეს ფოთლების დიდი ან მცირე 

ნაწილი ეკლებად გადაექცევა ხოლმე (კოწახური, ჭყორი, ლურჯი 

ნარი და სხვ.). ფოთლისეული ბუნება იმით მტკიცდება, რომ მათ 

უბეში არის კვირტები, საიდანაც წარმოიქმნება ნორმალური 

ფოთლების მქონე ყლორტები (სურ. 38).  

 

 

 

 

სურ. 38. ეკლებად გადაქცეული კოწახურის ფოთლების ნაწილი 

 

მრავალ მცოცავ ლიანას ფოთლის ნაწილი და, უფრო იშვიათად, მთელი 

ფოთოლი გადაქცეული აქვს ულვაშად. ფოთლის ზედა ნაწილი ასევე 

მარტივ ან დატოტვილ ულვაშად აქვს გადაქცეული ბარდას, არჯაკელს, 

ცულისპირას, ცერცველას და სხვებს (ნახ. 39). მატკვარცანას მთელი 

ფოთოლი ულვაშებად აქვს გადაქცეული, ხოლო ფოთლის ფუნქციას 

დიდი ფოთლისებური თანაფოთლები ასრულებს. 

 

 

სურ.39. ულვაშად გადაქცეული ფოთლის ზედა ნაწილი 

 

 

მრავალ ავსტრალიურ აკაციას ფოთლის ფირფიტა არ 

უვითარდება და მის მაგივრობას ფოთლის ფირფიტის 

მსგავსად გაბრტყელებული სახეცვლილი ყუნწი ასრულებს, 

რომელსაც ფილოდიუმი ეწოდება (სურ. 40) მისი მეტ-

ნაკლებად ვერტიკალური მდებარეობა, დიდი სიმკვრივე და 

ფირფიტასთან შედარებით მცირე ზედაპირი წარმოადგენს 

შეგუებას მშრალი ადგილსამყოფელის პირობებთან.  

 

 

 

მწერიჭამია მცენარეები წარმოადგენენ მეტად საინტერესო ბიოლოგიურ ჯგუფს, რომელშიაც შედის 

სხვადასხვა ოჯახის 450 სახეობა. მათ ცხოველური საკვების გარეშეც შეუძლიათ ნორმალური 

განვითარება, მაგარამ ცხოველური საკვებით დამატებითი კვების შემთხვევაში მათი განვითარება 

გაცილებით უკეთ მიმდინარეობს. სავსებით შესაძლებელია, რომ ცხოველური საკვებიდან ისინი იღებენ 

დამატებით აზოტოვან და მინერალურ საკვებსაც. ეს დაკავშირებულია მათი უმრავლესობის 

საცხოვრებელ პირობებთან: ისინი ცხოვრობენ დაჭაობებულ, აზოტოვანი შენაერთებით და ნაწილობრივ 

მინერალური მარილებით ღარიბ ტორფიან ნიადაგებზე.  

აჭარის ტორფიან ჭაობებში გვხვდება მცირე ზომის მცენარე დროზერა (სურ. 61), რომლის ფოთლებიც 

დაფარულია მრავალი მოწითალო ჯირკვლოვანი ბუსუსით, რომელთა წვერიდან გამოიყოფა ნამის 

წვეთების მსგავსად ბრწყინავი წებოვანი სეკრეტი. ფოთოლზე დამჯდარი მცირე ზომის მწერი ეწებება 

მას და ფართხალს იწყებს, რითაც უფრო აღიზიანებს დანარჩენ ჯირკვლოვან ბუსუსებს, რომლებიც ნელ-

ნელა გადმოიხრება ხოლმე მისკენ და საბოლოოდ მჭიდროდ შემოეხვევიან. დაჭერილი მწერის შეწოვა 

რამდენიმე  დღის განმავლობაში ხდება. შემდეგ ბუსუსები გასწორდება, მოუნელებელ ნაწილებს კი - 

ქარი წაიღებს. 
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სურ. 41. ჯირკვლოვანი ბუსუსებით დაფარული დროზერას ფოთლები              სურ. 42. ვენერას ბუზიჭერია. 

 

ჩრდილო ამერიკის აღმოსავლეთი ნაწილის ტორფნარებში ცხოვრობს აგრეთვე პატარა მწერიჭამია 

მცენარე - ვენერას ბუზიჭერია (სურ. 42).  მის ფოთოლს ფრთიანი ყუნწი აქვს და ორნაკვთიანი ფირფიტა. 

ფირფიტის კიდეებზე გრძელი კბილებია განლაგებული, ხოლო ნაკვეთებს შუა სამ-სამი მგრძნობიარე 

ჯაგარი. როგორც კი მწერი ჯაგარს შეეხება, ფირფიტის ნაკვეთები მაშინვე იმგვარად დაიკეცება, რომ 

ერთი ნაკვთის კბილები მეორე ნაკვთის კბილებშუა ჩაჯდება და მწერი გარეთ გამოსვლას ვეღარ 

შეძლებს. მწერის ხსნადი ნაწილების შთანთქმის შემდეგ ფოთლის  ფირფიტა კვლავ სწორდება. 

 
                                                           1                                                      2 

ნახ. 43. ბუშტოსანა. 1. მცენარის საერთო ხედი. 2. ბუშტებად გადაქცეული ფოთლები, რომელთა სარქველიც 

მხოლოდ ერთი მიმართულებით იღება 
 

წყალსაცავებში ხშირად გვხვდება წყალში მოტივტივე ბუშტოსანა (სურ. 43) მას ახასიათებს ძლიერ 

განკვეთილი წყალქვეშა ფოთლები, რომელთა ნაწილი პატარა ბუშტებადაა გადაქცეული. ამ ბუშტებს 

აქვთ სარქველი, რომელიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით - შიგნითკენ იღება. საკმარისია წყლის 

უწვრილესი ცხოველი შეეხოს ამ სარქველს, რომ იგი იხსნება და ცხოველი ბუშტში შედის, მაგრამ უკან 

ვეღარ ბრუნდება. ამრიგად, პატარა ცხოველი იღუპება და იქვე მოინელება.   

 

სურ. 44. ქოთნად ქცეული ნეპენტესის ფოთოლი 

მწერიჭამია მცენარეების დამჭერ აპარატს სხვადასხვანაირი 

აგებულება აქვს. ისინი შეიცავენ ჯირკვლოვან ქსოვილს, 

რომელიც გამოყოფს მწერების მისატყუებელ და მომნელებელ 

წვენს. ტროპიკული ტყეების ხვიარა  ნეპენტესს (სურ. 44) აქვს 

ქოთნის მსგავსი დამჭერი აპარატი სახურავით. ქოთანი წითელი 

ფერისაა. ფოთლის ყუნწი გაგანიერებულია და გარდაქმნილია 

ფილოდიუმად. ქოთანში მოხვედრილი მწერი ზევით ვერ 

ამოდის, ვინაიდან ქოთნის ზედაპირი გლუვი და სრიალაა. იგი 

ძირში დაგროვილ სითხეში ვარდება და  იხრჩობა; შემდეგ ხდება 

მისი მონელება. 
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გენერაციული ორგანოები 

ყვავილი 

 

ყვავილის განმარტებაში ბოტანიკოსები ერთმანეთს არ ეთანხმებიან: ზოგი მეცნიერის აზრით ყვავილის 

ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნებია - ბუტკოს, მტვრიანებისა და ყვავილსაფარის არსებობა. ამ 

განმარტებიდან გამომდინარე, ყვავილი ახასიათებთ მხოლოდ  ფარულთესლოვან მცენარეებს. სხვები 

გამოდიან იმ მოსაზრებიდან, რომ ყვავილი ხასიათდება სპორებისა და გამეტების წარმოქმნის უნარით, 

ახასიათებთ ჯვარედინი დამტვერვა, წარმოქმნიან თესლს და ზოგჯერ ნაყოფსაც. ამ შემთხვევაში 

ყვავილის ცნებას უფრო ფართო გაგება აქვს; აქ მხედველობაში არ მიიღება თესლკვირტი ღიადაა, თუ 

ბუტკოშია მოთავსებული. ე.ი. ყვავილი ახასიათებთ როგორც შიშველთესლოვან, ისე ფარულთესლოვან 

მცენარეებს. უფრო მიღებულია პირველი მოსაზრება, რომ ყვავილი ფარულთესლოვან მცენარეებში 

წარმოადგენს ზრდაშეზღუდულ, სახეცვლილ სასპორე ყლორტს, რომლის ფოთლებს სახე აქვთ 

შეცვლილი  სქესობრივ გამრავლებასთან დაკავშირებით - "მდედრობითი"  მეგასპოროფილები 

გარდაიქმნენ ნაყოფის ფოთლებად, ხოლო "მამრობითი" მიკროსპოროფილები - მტვრიანებად. 

ყვავილოვან მცენარეთა უდიდესი ნაწილი თავმოყრილია  ტროპიკულ სარტყელში (120 000 სახეობა), 

ხოლო დანარჩენი (22 000) - სუბტროპიკულ, ზომიერ და ცივ სარტყლებში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 45. ყვავილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 46. ყვავილები ორმაგი ყვავილსაფრით (ვარდი) 

1. ჯამის ფოთოლაკები, 2. გვირგვინის ფურცლები 

 

ყვავილი ახასიათებთ 

მხოლოდ ფარულთესლოვან 

მცენარეებს.  

ფარულთესლოვანთა სრული ტიპური ყვავილი შედგება 

უნაყოფო და ნაყოფიერი ნაწილებისაგან: პირველს 

მიეკუთვნება ჯამი და გვირგვინი, მეორეს კი - 

მტვრიანები და ბუტკო. 

რეპროდუქციული ანუ გენერაციული ორგანოები ასრულებენ სქესობრივი გამრავლების ფუნქციას. 

უმაღლეს მცენარეებში ასეთ ორგანოდ ყვავილი ითვლება (სურ. 45).  
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ყვავილს (სურ. 46) გარედან ფარავს ჯამი, რომელიც მწვანე ფერისაა და თავისუფალი  ან შეზრდილი 

ფოთოლაკებისაგან შედგება. მის შიგნით მოთავსებულია გვირგვინი, რომელიც უფრო დიდი ზომისაა, 

ლამაზად შეფერილი და ასევე შედგება  განცალკევებული ან შეზრდილი გვირგვინის ფურცლებისაგან. 

ჯამსა და გვირგვინს ერთად ყვავილსაფარი ეწოდება; იგი იცავს ყვავილის სხვა ნაწილებს 

დაზიანებისაგან და გარკვეულ როლს ასრულებს დამტვერვის პროცესში (კერძოდ - ლამაზად 

შეფერილი, დიდი ზომის გვირგვინის ფურცლები ადვილად შესამჩნევია მწერებისათვის; ამ 

უკანასკნელთა დახმარებით კი ხდება ჯვარედინი დამტვერვა). ჯამად და გვირგვინად 

დიფერენცირებულ ყვავილსაფარს ორმაგი ყვავილსაფარი ეწოდება. თუ ყვავილსაფარი შედგება ან 

მხოლოდ ჯამის, ან მხოლოდ გვირგვინისაგან, მას მარტივ ყვავილსაფარს უწოდებენ და არჩევენ 

გვირგვინისებრს  (სურ. 47)  (ტიტა, შროშანა, სუმბული,  ენძელა  და  სხვ.)  და  ჯამისებრს  (სურ. 48)  

 

 
სურ. 47. ყვავილები გვირგვინისებრი ყვავილსაფრით (ტიტა, შროშანა) 

 

 
სურ 48. ყვავილები ჯამისებრი ყვავილსაფრით (ჭინჭარი) 

 

(ჭარხალი, ნაცარქათამა, ჭინჭარი, მჟაუნა და სხვ.). გვირგვინის შიგნით, ყვავილის ცენტრისკენ  

განლაგებულია მტვრიანები. მტვრიანების კომპლექსს ანდროცეუმი ეწოდება. ერთი ყვავილში 

მტვრიანების რაოდენობა  სხვადასხვა მცენარეში ცვალდებადობს  რამდენიმე ასეულამდეც კი. მტვრიანა 

შედგება ქვედა წვრილი ნაწილისაგან - მტვრიანას ძაფისაგან და მის წვერეზე მჯდომი, უფრო მსხვილი 

სამტვრე პარკებისაგან (სურ. 49).  
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სურ. 49. მტვრიანები. 1. ძაფი, 

2. სამტვრე პარკი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

სურ. 50. მტვრის მარცვლის სხვადასხვა ფორმები 

 

 

 

 

სამტვრე პარკებში ხდება მტვრის მარცვლების ჩამოყალიბება. მტვრის მარცვლები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდებიან ზომით, ფორმით (სურ. 50). ზოგ მცენარეში მკვეთრად  შეფერილი მრავალრიცხოვანი 

მტვრიანა ცვლის  სუსტად განვითარებულ გვირგვინის ფურცლებს და შორიდანვე  თვალსაჩინოდ ხდის  

მწერებისათვის (სურ. 51) (აბრეშუმა აკაცია, მიმოზა, ევკალიპტი და სხვ.).  
 

 
სურ. 51. კაშკაშა შეფერილობის მტვრიანები (მიმოზა, აბრეშუმა აკაცია) 

 

ნაყოფის ფოთლების კომპლექსს, რომლებიც წარმოქმნის ერთ ან რამდენიმე ბუტკოს, გინეცეუმი 

ეწოდება. ზოგჯერ რამდენიმე ნაყოფის ფოთოლი  ერთად შეზრდის შედეგად წარმოშობს ერთ ბუტკოს, 
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ან კიდევ თითოეული ნაყოფის ფოთოლი ქმნის დამოუკიდებელ  ბუტკოს. ამასთან დაკავშირებით 

არჩევენ გინეცეუმის ორ ტიპს: აპოკარპულს, როდესაც ნაყოფის ფოთლები შეუზრდელად, თავისუფლად 

სხედან და თითოეული მათგანი ფორმირდება როგორც ერთი დამოუკიდებელი ბუტკო (ბაია, 

ნამიკრეფია, მაგნოლია და სხვ) და ცენოკარპულს, როცა ბუტკო ერთია და წარმოშობილია  შეზრდილი 

ნაყოფის ფოთლებისაგან. ბუტკოს სხვადასხვა ფორმა აქვს (სურ. 52).  

 

 
სურ. 52. სხვადასხვა ფორმის ბუტკოები. ნ – ნასკვი, სვ - სვეტი, დ - დინგი 

მასში არჩევენ ქვედა გამობერილ ნაწილს - ნასკვს, რომელშიაც ერთი ან რამდენიმე თესლკვირტია 

მოთავსებული. ნასკვის მიხედვით არჩევენ ზედა, ქვედა და შუანასკვიან ყვავილებს. ზედა ეწოდება ისეთ 

ნასკვს, რომელიც ყავილსაჯდომის წვერშია მოთავსებული, ხოლო ყვავილის დანარჩენი ნაწილები კი - 

მის ქვეშაა. ქვედა ნასკვი ეწოდება ისეთ ნასკვს, რომლის წვერზედაც მოთავსებულია ყვავილსაფარი; შუა 

ნასკვის შემთხვევაში ნასკვი მხოლოდ  ქვედა ნაწილითაა შეზრდილი ყვავილსაჯდომთან, ანდა 

ყვავილსაფართან და მტვრიანებთან, ზედა ნაწილი კი- თავისუფალია. 

ნასკვზე თითქმის ყოველთვის მოთავსებულია სვეტი, რომელიც დინგით ბოლოვდება; თუ სვეტი არაა 

განვითარებული, მაშინ დინგი მჯდომარეა. დინგის ზედაპირი ხაოიანი ან წებოვანია, რაც 

გათვალისწინებულია  მტვრის  დასაჭერად. მრავალი ყვავილის ბიოლოგიაში დიდ როლს ასრულებენ 

სანექტრეები, ე. წ. ჯირკვლოვანი წარმონაქმნები, რომლებიც ნექტარს გამოყოფენ ; უმთავრესად ამ 

ნექტრისათვის მიდის ყვავილებთან სხვადასხვა მწერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუ ყვავილში მტვრიანებიცაა და 

ბუტკოც (ბუტკოები), მას ორსქესიანი 

ყვავილი ეწოდება; ასეთია 

ფარულთესლოვან მცენარეთა 

ყვავილების დაახლოებით 75 %. 

თუ ყვავილებში მხოლოდ მტვრიანები ან 

მხოლოდ ბუტკოებია, მაშინ ასეთ 

ყვავილებს ერთსქესიანებს უწოდებენ. 

თუ ერთსქესიანი ყვავილები ერთ 

მცენარეზე არიან განლაგებული, მაშინ 

ასეთ მცენარეებს  ერთსახლიანი ეწოდება. 

ერთსახლიან მცენარეებს მიეკუთვნება: 

სიმინდი, არყი, თხილი, მურყანი, წიფელი 

და სხვ.; 

თუ ერთსქესიანი ყვავილები  სხვადასხვა 

მცენარეზე ვითარდება - ორსახლიანი. 

ორსახლიანებს მიეკუთვნება მაგ.: ვერხვი, 

ტირიფი, ოფი, კანაფი და სხვ. 
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ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს ყვავილის დიაგრამა, სადაც ჯამის ფოთლებს გამოხატავენ გარეთა წრეზე 

ქედიანი ფრჩხილით, მის შიდა წრეზე კი გვირგვინის ფურცლებს - მრგვალი ფრჩხილით. მტვრიანებს 

აღნიშნავენ გაუხსნელი სამტვრის  განივი ჭრილით, გინეცეუმს კი ნასკვის განივი ჭრილით. სანიმუშოდ 

მოგვყავს სქემატურად  გამოსახული ყვავილის დიაგრამა (სურ. 53). 

 
სურ. 53. სქემატურად გამოსახული ყვავილის დიაგრამა 

1. ჯამი, 2. გვირგვინი, 3. მტვრიანები, 4. ბუტკო 

 

 

ყვავილედი, მისი ბიოლოგიური მნიშვნელობა 

მცენარეთა უმრავლესობას ყვავილები ჯგუფურად აქვთ განლაგებული. ასეთ საყვავილე ღერძს, მასზე 

გარკვეული თანმიმდევრობით განლაგებული ყვავილებით, ყვავილედი ეწოდება. ყვავილების 

რაოდენობა ყვავილედებში განსხვავებულია და რამდენიმედან ათიათასამდე მერყეობს  (სურ. 74) 

(ზოგიერთი პალმა, აგავები და სხვ.). 

 
სურ. 54. ყვავილედი 

 

ყვავილედების კლასიფიკაცია  მათი მრავალგვარობის გამო დიდ სირთულებთანაა დაკავშირებული. 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, შემუშავებულია კლასიფიცირების ორი ხაზი: ყვავილების ღეროზე 

განლაგების, საყვავილე ღეროს დატოტიანებისა და ყვავილების თანდათანობითი განვითარების 

მიხედვით. პირველი პრინციპის მიხედვით ყვავილედები ნაწილდება  კენწრულ და გვერდით 

ყვავილედებად. ამ მხრივ გამონაკლისია ის ყვავილედები, რომლებიც უშუალოდ ძირითად ღეროზე 

ვითარდებიან. 
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სურ. 55. ბოტრიული ტიპის ყვავილედები 

1. თავთავი, 2. მტევანი, 3. ფარი, 4. მარტივი ქოლგა, 5. თავაკი, 6. კალათა,       7. რთული თავთავი, 8. საგველა, 9. 

რთული ქოლგა 

 

გავარჩიოთ ყვავილედის რამდენიმე ტიპი (სურ. 55).  

1. თავთავი - ყვავილედი, რომლის საყვავილე ღერო დაუტოტავია და მასზე განლაგებულია უყუნწო 

ყვავილები (მრავალძარღვა, ისლის მამრობითი ყვავილები და სხვ.);  

 2. მტევანი  - საყვავილე ღერო ისეთივეა როგორც პირველ შემთხვევაში, მხოლოდ მასზე უკვე ყუნწიანი 

ყვავილებია განლაგებული (შროშანა, ბაღის არჯაკელი, ცერცველა, ხანჭკოლა და სხვ.);  

3. ფარი - ქვედა ყვავილების ყუნწები ზედაზე უფრო გრძელია (ვაშლი, მსხალი, კუნელი და სხვ.);  

4. ქოლგა - მარტივი; მთავარი ღერო დამოკლებულია, ყველა ყვავილის ყუნწი თითქმის მისი წვერიდანაა 

გამოსული და ამიტომაც თითქმის თანაბარი სიგრძისაა. ყველა ყვავილი ერთ სიმაღლეზეა 

განლაგებული (ფურისულა და სხვ.); 

 5. თავაკი - მთავარი ღერო დამოკლებულია, მის წვერზე უყუნწო ან მოკლეყუნწიანი ყვავილები  

მჭიდროდაა შეჯგუფებული (სამყურა);  

6. კალათა - განსხვავდება თავაკისაგან გაფართოებული ყვავილსაჯდომით, რომელზედაც 

განლაგებულია ორი ტიპის - ენისებრი და მილისებრი ყვავილები (გვირილა, ვარდკაჭაჭა, ბაბუაწვერა, 

ღიღილო, მზესუმზირა და სხვ).  



34 
 

7. ტარო - თავთავი ყვავილედის მსგავსია; მხოლოდ ამ შემთხვევაში საყვავილე ღერო მსხვილდება და 

უფრო ხორცოვანი ხდება (ნიუკა, ფრთათეთრა და სხვ). მასვე აკუთვნებენ აგრეთვე სიმინდის 

მდედრობით ყვავილედს, მაგრამ იგი უფრო რთულ ყვავილედს წარმოადგენს; 

აღწერილი მარტივი ყვავილედების გარდა ხშირად გვხვდება რთული ყვავილედები, რომლებიც 

რამდენიმე  ერთნაირი ან სხვადასხვა მარტივი ყვავილედებისაგან შედგება, ასეთებია: რთული თავთავი, 

რთული ქოლგა, მჭადა და სხვ.  

 
 

დამტვერვა და განაყოფიერება 

 

თვითდამმტვერავი მცენარეები უფრო ცოტაა, ვიდრე ჯვარედინად დამმტვერავი. თვითდამტვერვა  

ტიპურია მთელი რიგი მცენარისათვის (ჭვავი, ბრინჯი, სიმინდი, წითელი სამყურა, ხორბალი, შვრია, 

არაქისი, წივანა და სხვ.).  

 მრავალი მცენარის თვითდამტვერვა ხდება  ყვავილობის დასასრულს და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ 

ჯვარედინი დამტვერვა არ მოხდა.  ჯვარედინი დამტვერვის უპირატესობა ისაა, რომ ამ დროს ხდება 

სხვადასხვა მემკვიდრული თვისებების მქონე გამეტების შეერთება; შთამომავლობა უფრო ნაირგვარი 

გამოდის და სხვადასხვა საარსებო პირობებთან შეგუების მეტი ამპლიტუდა აქვს. ბუტკოს დინგზე 

მტვრის მარცვლების გადამტანი შეიძლება იყოს სხვადასხვა საშუალებანი, მაგალითად, მტვრის 

გადატანა შეიძლება მოხდეს ქარით, მწერებით, წყლით, ფრინველებით, ჭიაყელებითაც კი და სხვ. ქარით 

დამტვერავ მცენარეებს მიეკუთვნება: მარცვლოვანთა უმეტესობა, პალმები, თელა, მუხა, კაკალი და სხვ. 

მათი  ყვავილები პატარა ზომისაა, მოკლებულია შეფერილ გვირგვინს, სამტვრეები გრძელია და რხევად 

ძაფებზე ისეა მოთავსებული, რომ ქარის მცირე შერხევაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ მტვერი 

გაიფანტოს. ქარით დამმტვერავი მცენარეების მტვერი ძალზე მსუბუქია, ის წარმოიქმნება დიდი 

რაოდენობით, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ მისი ნაწილი მაინც მოხვდეს დინგს. ქარით დამმტვერავ 

მცენარეებში ყვავილები უმეტესად მჭადა ტიპის ყვავილედებშია  შეკრებილი. ქარით დამმტვერავი 

შეიძლება იყოს  როგორც ბალახოვანი, ისე მერქნიანი მცენარეც. მწერებით დამმტვერავ  მცენარეთა 

ყვავილები, განსხვავებით პირველთაგან, დიდი ზომისაა, მკვეთრად შეფერილი ან დიდი ზომის 

ყვავილედებად შეკრებილი. ყვავილების მკვეთრი შეფერილობის გარდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს 

აგრეთვე  მათ სურნელსაც. შეფერილობა და სურნელი მწერებს ორიენტაციას აძლევს, საით უნდა 

გაფრინდნენ. მწერების მისაზიდ ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს აგრეთვე ნექტარი (სურ. 57). 

დამტვერვა ადამიანის ჩარევით - ხელოვნური დამტვერვაა და იგი 

გარკვეულ მიზანს - ახალი ჯიშების გამოყვანას ემსახურება. 

 

 

 

 

სურ. 57. ჯვარედინი დამტვერვა მწერებით 

 

 

 

 

ყვავილი მცენარის თესლით გამრავლების ორგანოა. უშუალოდ გამრავლების პროცესს წინ უსწრებს 

დამტვერვა. ყვავილის ბუტკოზე  მტვრიანებიდან მტვრის გადატანას დამტვერვა ეწოდება. ორსქესიან 

ყვავილებში მტვრის მარცვლები შეიძლება იმავე ყვავილის დინგს დაეცეს. ამ მოვლენას 

თვითდამტვერვა ეწოდება. 
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თესლი 

 

ფარულთესლოვან მცენარეებში ორმაგი განაყოფიერების შემდეგ თესლკვირტიდან ვითარდება თესლი. 

თესლი არის მცენარის გამრავლებისა და გავრცელების საშუალება.  

თესლების წონა მილიგრამის მეასედი ნაწილიდან 15 კგ-მდე (ზოგიერთი პალმის თესლი) აღწევს. 

ყვავილოვან მცენარეთა თესლი შედგება  ჩანასახისა და ენდოსპერმისაგან (საკვები ნივთიერებები). 

ორლებნიან მცენარეებში საკვები ნივთიერებანი, უმეტეს შემთხვევაში, ლებნებში გროვდება, ხოლო 

ერთლებნიანებში - სპეციალურ ქსოვილში - ენდოსპერმში. 

განვიხილოთ ერთ და ორლებნიან მცენარეთა თესლის აგებულება. ორლებნიან მცენარეთა თესლის 

მაგალითად ავიღოთ ლობიოს თესლი (სურ. 58). იგი ორი ლებნითაა წარმოდგენილი. გარედან 

დაფარულია კანით; მისი ერთი მხარე ჩაზნექილია, მეორე - ამოზნექილი. მის ჩაზნექილ ზედაპირზე 

ვითარდება ე.წ. ჭიპი, რომლითაც ის ნაყოფს ემაგრება. გარდა ამისა, მასზე არის მუქი ფერის წერტილი - 

მიკროპილე, საიდანაც შედის ჟანგბადი და წყალი. რაც შეეხება ჩანასახს, იგი თესლის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ნაწილია და შედგება ჩანასახოვანი ფესვის, ჩანასახოვანი ღეროსა და ჩანასახოვანი 

ფოთლებისაგან. ფოთლის უბეში ჩანასახოვანი კვირტია მოთავსებული. თესლის გაღივების დროს 

მცენარის განვითარებისათვის საჭირო მარაგი ნივთიერება უგროვდებათ ლებნებში, რომლებიც 

მსხვილდება და ხორცოვანდება. ასეთი უენდოსპერმო თესლები დამახასიათებელია პარკოსნების, 

ჯვაროსნების, რთულყვავილოვნების, გოგრისებრთა, ვარდისებრთა და სხვა ოჯახების 

წარმომადგენლების უმრავლესობისთვის. 

 
სურ. 58. ორლებნიანი მცენარის თესლის აღნაგობა 

 

 
სურ 59. ერთლებნიანი მცენარის თესლის აღნაგობა 

 

ერთლებნიან მცენარეთა თესლი განვიხილოთ მარცვლოვანთა ოჯახის ერთ-ერთი ტიპური 

წარმომადგენლის - ხორბლის მაგალითზე. (სურ. 59) მისი ლებანი მცირე ზომისაა, საკვები ნივთიერება 

აქ ენდოსპერმში გროვდება, რომელიც მძლავრად ვითარდება და თითქმის თესლის ნახევარზე მეტ 

ნაწილს იკავებს. ლებნის ფუნქცია აქ მხოლოდ ჩანასახის დაცვითა და საკვები ნივთიერებების 

გატარებით ამოიწურება. ასეთი ტიპის თესლებს ენდოსპერმიან თესლებს უწოდებენ. ხორბლის 

მარცვალს 2 გარსი აქვს - შიგნითა ე.წ. თესლგარემო და გარეთა- ნაყოფგარემო. ენდოსპერმისა და 
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თესლის გარსის საზღვარზე მოიპოვება კარგად შესამჩნევი სქელგარსიანი უჯრედების ერთი ან 

რამდენიმე შრე - შემწოვი ეპითელი. ასეთი ენდოსპერმიანი თესლები დამახასიათებელია 

მარცვლოვნებისათვის, შროშანისებრთათვის და სხვ. 

თესლის გაღივებისათვის აუცილებელია, რომ მასში იყოს ცოცხალი ჩანასახი და ამასთან ერთად იგი 

უნდა მოხვდეს ხელსაყრელ პირობებში. არსებობს მრავალი მიზეზი, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ  

ჩანასახის დაღუპვა და თესლის აღმოუცენებლობა, ასეთებია: სხვადასხვა მავნებლები და დაავადებები, 

შენახვის ცუდი პირობები და სხვ. 

თესლის გაღივებისათვის ხელსაყრელ გარემოდ ითვლება ტენიანი ნიადაგი, შესაბამისი ტემპერატურა 

და ჰაერის ნაკადის საკმაო რაოდენობა. თესლის აღმოცენებისათვის საუკეთესოდ ითვლება 10-150C 

ტემპერატურა. თუმცა ზოგიერთი მცენარის, მაგ., ჭვავის თესლი შეიძლება გაღივდეს და აღმოცენდეს 

10C-ზეც. ჩანასახი, რომელიც თესლშია მოთავსებული, ენერგიულად სუნთქავს, ამიტომ მას გამუდმებით 

სჭირდება ჟანგბადის მიწოდება. გამონაკლისია ზოგიერთი მცენარის თესლი, მაგ., ბრინჯის, 

ტიმოთელას, რომელთა გაღივება შესაძლებელია წყალშიც.  

ენდოსპერმსა და თესლებში საკვები ნივთიერება ძირითადად სახამებლის მარცვლებითაა  

წარმოდგენილი. თესლის გაღივებისას სხვადასხვა ფერმენტის ზეგავლენით იგი შაქრად გადაიქცევა. 

ნიადაგიდან ამოღებულ წყალში ეს შაქარი ადვილად იხსნება და ამით იკვებება ჩანასახი. მისი 

უჯრედები იყოფა და იგი იზრდება. თესლის კანის გასკდომისას გარეთ პირველი ჩანასახოვანი ფესვაკი 

გამოდის. იგი სწრაფად იზრდება და ნიადაგში მაგრდება. ამის შემდეგ ზრდას იწყებს ჩანასახოვანი 

ღერო, რომელსაც ნიადაგის ზედაპირზე ამოაქვს კვირტი, საიდანაც ვითარდება მიწისზედა ყლორტი, 

ე.ი. ღერო ფოთლებით. 

თესლის გაფანტვა რაც შეიძლება დიდ მანძილზე, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უზრუნველყოფს ამ 

სახეობის უკეთ შენარჩუნებას, ვინაიდან გაფანტვა ხელს უწყობს მცენარეს რაც შეიძლება მეტ ფართობზე 

დასახლდეს. ამიტომ მცენარეთა შორის ჩვენ ვხვდებით უამრავ სხვადასხვა საშუალებას, რომელიც ხელს 

უწყობს თესლების უკეთ გავრცელებას. 

ნაყოფი 

 

ფარულთესლოვან მცენარეებში ორმაგი განაყოფიერების შემდეგ ნასკვი დიდ ცვლილებებს განიცდის - 

მისი კედლები უჯრედების ინტენსიური დაყოფის შედეგად ზომაში იმატებს; უჯრედებში გროვდება 

სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებანი, რომლებიც მდიდარია ცილებით, სახამებლით, სხვადასხვა 

ზეთებით, ნაირგვარი ვიტამინებით და სხვ. ნასკვიდან ნაყოფი ვითარდება, თესლკვირტიდან - თესლი. 

ნაყოფსაფარში ანუ პერიკარპიუმში არჩევენ გარეთა თხელ ნაწილს ანუ კანს, ე.წ. ეგზოკარპიუმს, შიგნითა 

აპკისებურს ან ტყავისებურს ან გახევებულ ნაწილს, ე.წ. ენდოკარპიუმს და მათ შორის მდებარე 

მეზოკარპიუმს. (ნახ. 60). 

 
სურ. 60. ნაყოფის აგებულება. 1-3 - ნაყოფსაფარი ანუ პერიკარპიუმი 

(1 -ეგზოკარპიუმი, 2 - მეზოკარპიუმი, 3 - ენდოკარპიუმი) 
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ნაყოფების ტიპების დიდი მორფოლოგიური მრავალფეროვნების მიუხედავად, მათი ძირითადი 

ჯგუფები არცთუ მაინცდამაინც ბევრია. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ კოლოფი, რომელიც 

თავისი მრავალი ვარიაციით არსებობს ფარულთესლოვანთა სხვადასხვა ოჯახში. მაგრამ არის ისეთი 

ნაყოფებიც, რომლებიც მხოლოდ ერთი ოჯახისათვის არის დამახასიათებელი; ასეთია მარცვალი - 

მარცვლოვნებისთვის, პარკი - პარკოსნებისათვის და სხვა. 

ფოთლურა (სურ. 61) ერთბუდიანი ან მრავალბუდიანი, მრავალთესლიანი ნაყოფია, რომელიც  მშრალ 

ნაყოფთა ტიპს მიეკუთვნება (ოჯ. ბაიასებრნი, მაგნოლიასებრნი, მსუქანასებრნი და სხვ.). მათი 

პერიკარპიუმი ნაყოფის მომწიფებისა და გახსნის მომენტში მთლიანად გამომშრალია. თუმცა 

გამონაკლისის სახით შეიძლება არსებობდეს სველი ფოთლურებიც. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      სურ. 62. აპოკარპული ნაყოფი - პარკი 

სურ. 61. აპოკარპულ ნაყოფებს შორის  

ყველაზე პრიმიტიული - ფოთლურას ტიპის ნაყოფი 

 

პარკი (სურ. 62) ერთი ნაყოფის ფოთლისგანაა წარმოშობილი, ერთ ან მრავალთესლიანი ნაყოფია, 

რომელიც უმეტეს შემთხვევაში თვითხსნადია, მაგრამ გამონაკლისის სახით შეიძლება უხსნადიც იყოს. 

პარკი ტიპურია პარკოსანთა ოჯახისათვის. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 63. კურკიანა ნაყოფები (ატამი, ბალი)                                      სურ. 64. ცენოკარპული ნაყოფი - კოლოფი (ხაშხაში) 

 

კურკიანა (სურ. 63) ნაყოფი ერთთესლიანია, ზომისა და ფორმის მიხედვით იგი შეიძლება იყოს დიდი, 

თუ მისი ზომა სანტიმეტრობით განიზომება (ატამი, გარგარი, ქლიავი და სხვა) და პატარა, თუ მისი 

ზომა მილიმეტრებშია (მაყვალი, ჟოლო); ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს მრგვალი, წაგრძელებული, 

კვერცხისებრი და სხვ. პერიკარპიუმის მიხედვით არის მშრალი - თუ ეგზოკარპიუმი  და მეზოკარპიუმი 

მომწიფებისას გამოშრა (ნუში) და სველი - როდესაც ეგზოკარპიუმი  და მეზოკარპიუმი მდიდარია 

უჯრედული სითხით. როგორც წესი, კურკიანა ტიპის ნაყოფები თვითუხსნადია, მაგრამ გამონაკლისის 

სახით გვხვდება თვითხსნადიც (ციმბირის გარგარი).   

კოლოფი (სურ. 64) უმეტეს შემთხვევაში მრავალთესლიანია, ერთბუდიანი ან მრავალბუდიანი, 

ნაყოფსაფარი უმეტესად მშრალია. კოლოფები შეიძლება გაიხსნას სიგრძეზე, სიგანეზე კბილებით, 

ნასვრეტებით და სხვ. მათი უმეტესობა თვითხსნადია (ყაყაჩო, ლენცოფა, ბამბა, მიხაკისებრნი და სხვ.). 

გამონაკლისის სახით შეიძლება დავასახელოთ კაკაოს ხის ნაყოფი - იგი უხსნადი კოლოფია, რომლის 
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ნაყოფსაფარი მომწიფების  შემდეგ ლპება და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ თესლები გაღივებას. 

გამონაკლისის სახით კოლოფები შეიძლება იყოს ხორცოვანიც.  

ჭოტი (სურ. 65) წარმოიშობა ორი ნაყოფის ფოთლისაგან. იგი შეიძლება იყოს  

ერთ და ორბუდიანი. თესლების რაოდენობის მიხედვით - უმეტეს შემთხვევაში 

მრავალთესლიანია; იხსნება ტიხრის ორივე მხარეს ქვემოდან ზემოთ, 

გამონაკლისის სახით შეიძლება ნაწილებადაც გადაიხსნას. დამახასიათებელია 

ჯვაროსანთა ოჯახის უმეტესობისათვის. მორფოლოგიურად  მისგან არ 

განსხვავდება  ჭოტაკის ტიპის ნაყოფი. განსხვავება მხოლოდ ზომებშია. 

 

სურ. 65. ცენოკარპული ნაყოფი - ჭოტი 

 

კაკლისებრთა ნაყოფების ძირითადი ტიპია კაკალი, რომელმაც 

დასაბამი მისცა შემდგომ სპეციალიზებულ ქვეჯგუფებს: მარცვალი, 

თესლურა, ფრთიანა, რკო და სხვ. (სურ. 66). 

 

    

 

სურ. 66. კაკლის ტიპის ნაყოფი (თხილი) 

 

 

 

 
სურ.67. ცენოკარპული ნაყოფები -  რკო, მარცვალი, ფრთიანა (მუხა, ხორბალი, ნეკერჩხალი) 

 

კაკალს გახევებული ნაყოფსაფარი ახასიათებს. უმეტეს შემთხვევაში იგი ერთი ნაყოფის ფოთლისგანაა 

წარმოშობილი, ერთთესლიანია. თესლი დახშულ ნაყოფსაფარში განლაგებულია თავისუფლად (თხილი, 

მუხა და სხვ.). კაკლები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ზომით, ფორმით, ზედაპირით. 

თესლურა (სურ. 68) კაკლისაგან განსხვავდება  უფრო რბილი ტყავისებური ნაყოფსაფარით. თესლურა 

ორი ნაყოფის ფოთლისგაა წარმოშობილი. თესლურა ნაყოფები 

ხშირად გვხვდება ქოლგოსანთა და რთულყვავილოვანთა ოჯახებში. 

მარცვალი წარმოშობილია თესლის კანის და ნაყოფის კედლების 

მჭიდროდ შეზრდის შედეგად. ის ერთთესლიანია, თვითუხსნადი. 

ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს მრგვალი, უკუკვერცხისებრი, 

კვერცხისებრი, წაგრძელებული, ელიფსური, თითისტარა და სხვა. 

დამახასიათებელია მარცვლოვანთა ოჯახისათვის.  

 

სურ. 68. ცენოკარპული ნაყოფი - თესლურა (მზესუმზირა) 
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კენკრა ნაყოფები (სურ.69) წამოშობილია ერთი ან რამდენიმე ნაყოფის ფოთლისაგან, 

მრავალთესლოვანია (ვაზი, მოცხარი, ხურტკმელი, მოცვი, კოწახური, პომიდორი, ბადრიჯანი და სხვ.), 

იშვიათად ერთ ან ორთესლიანია (ფინიკი და სხვ.). ნაყოფი წვნიანია. მისი სახეცვლილებაა გოგრულა. 

კენკრა ნაყოფები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან  თესლის რაოდენობით - მცირე და 

მრავალთესლიანები, ფორმით - მრგვალი, წაგრძელებული, კონუსური, კვერცხისებრი და სხვ., 

ზედაპირით - გლუვი, შებუსვილი, დანაოჭებული და სხვ.  

 
სურ. 69. კენკრა ნაყოფები (კიტრი, პომიდორი) 

 

ცალკე განიხილება ნაყოფები, რომლებიც ყვავილედისგანაა წამოშობილი. ნაყოფები განლაგებულია 

რეპროდუქციულ  ყლორტზე გარკვეული თანმიმდევრობით. მისი სტრუქტურა დამოკიდებულია 

ყვავილედზე, საიდანაც იგი წარმოიშვა და თითოეული ყვავილისაგან წარმოქმნილ ნაყოფზე. აქედან 

გამომდინარე, ნაყოფედის აღწერისას პირველ ადგილზე დგას ნაყოფის ტიპი, ხოლო მეორეზე - 

ყვავილედის ტიპი, მაგ., რკო მტევანში (ცხენისწაბლი), პარკი მტევანში (ყვითელი ძიძო), მარცვალი 

საგველაში (მგლის თივაქასრა), თესლურა თავაკში (ცისფოლიო) და სხვ. (ნახ.70). 

 
სურ. 70. ნაყოფედი - რკო მტევანში (ცხენისწაბლი) 

 

ერთი ყვავილის თითოეული ბუტკო (აპოკარპული გინეცეუმი) ზოგჯერ წარმოშობს ე.წ. რთულ ნაყოფს 

(მაყვალი, ჟოლო და სხვ.) (სურ. 71). 

 
სურ. 71. რთული ნაყოფები (ჟოლო, მაყვალი) 
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სურ. 72. ცრუ ნაყოფები (მარწყვი, ვაშლი) 

 

ზოგჯერ ნაყოფის ფორმირებაში მონაწილეობენ ყვავილის სხვა ნაწილებიც - ასეთ ნაყოფს  ცრუ ნაყოფს 

უწოდებენ. ასეთია, მაგალითად, მარწყვის ხორცოვანი ნაწილი, რომელიც გაფართოებულ და 

გახორცოვანებულ ყვავილსაჯდომს წარმოადგენს, ბუტკოებიდან კი ვითარდება პატარა თესლურები 

(სურ. 72).  

 

თესლებისა და ნაყოფების გავრცელების საშუალებანი 

 

მცენარეთა მიერ განსაზღვრული ტერიტორიების  დაკავებისათვისი დიდი მნიშვნელობა  აქვს თესლისა 

და ნაყოფის გავრცელებას. ამ პროცესში მონაწილეობს წყალი, ქარი, ფრინველები, ცხოველები, ადამიანი 

და აგრეთვე ნაყოფის აგებულების ზოგიერთი თავისებურება, რომელიც ხელს უწყობს თესლების 

გაფანტვას. 

ჯადვარისებრთა, მანანისებრთა, ნაღველასებრთა, კელაპტრისებრთა და ზოგი სხვა ოჯახების 

წარმომადგენლების უმეტესობის თესლები იმდენად პატარა და მსუბუქია, რომ ადვილად ჩერდება 

ჰაერში და ქარს ადვილად გადააქვს დიდ მანძილზე. ზოგიერთ მათგანს თესლებზე ბეწვისებური 

გამონაზარდები, ან ფრთისებრი დანამატი აქვს, რაც კიდევ უფრო აადვილებს მათ გავრცელებას 

(ბაბუაწვერა,  ნიგვზისძირა, ბამბა და სხვ.) (სურ.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 73. სპეციალური სამარჯვები მცენარეთა ქარით   გასავრცელებლად 
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წყლით გავრცელება ახასიათებს წყლისა და ჭაობის მრავალი მცენარის თესლსა და ნაყოფს. ეს 

უკანასკნელნი ხშირად გამობერილია ხოლმე ან ჰაერით სავსე გამონაზარდები  უვითარდებათ და  

დიდხანს შეუძლიათ დაუზიანებლად წყალში ყოფნა. 

მრავალი მცენარის ნაყოფს უვითარდება ბღაუჭები, ჯაგრები, ქაცვები, რომლითაც ისინი ეკვრიან 

ცხოველების ბეწვს, ადამიანის ტანისამოსს, ფრინველის ბუმბულს და სხვა საგნებს (ნახ. 74). ასე 

ვრცელდება სხვადასხვა ბირკიანი მცენარე: ორკბილა, ჩიტის ბირკა, ძაღლის ენა და სხვ. 
 

 
სურ. 74. ბღაუჭები 

ხორცოვან წვნიან ნაყოფს ჭამენ ცხოველები და ფრინველები. საჭმლის მომნელებელ ორგანოებში 

გავლის შემდეგ თესლი არ კარგავს გაღივების უნარს და მაგარი კანის მეოხებით ორგანიზმიდან 

დაუზიანებელი გამოდის. მცენარის თესლები ხშირად ჭიანჭველებს გადააქვთ. ჭიანჭველები ამ 

თესლების ცხიმით მდიდარი გამონაზრდებით იკვებებიან. 

 
სურ. 75. კიტრანა. 1. ნაყოფიანი ტოტი, 2. ნაყოფი ისვრის თესლებს 

 

მრავალი მცენარის ნაყოფი მომწიფებისას თავისი ანატომიური აგებულების თავისებურების გამო 

იხსნება და რაიმე მკვეთრი ბიძგისაგან გაფანტავს ხოლმე თესლებს ან ნაყოფის ნაწილებს; ამასთანავე 

ნაყოფის გახეთქვისას ხშირად ხმაურიც  კი ისმის (უძრახელი, კიტრანა, ნემსიწვერა და სხვ.)    (სურ. 75). 
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1.2.უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა 

     

1735 წ. კარლ ლინემ თავის ნაშრომში „ბუნების სისტემა” მცენარეთა 10 000 სახეობა აღწერა, უარყო 

თეოფრასტეს მიერ შემოთავაზებული მცენარეთა დაყოფა და ძირითად სისტემატიკურ განმასხვავებელ 

ნიშნად აირჩია გამრავლების ორგანო - ყვავილი, კერძოდ, მტვრიანების რაოდენობა, აგებულება და 

განლაგება. მანვე შემოიღო მცენარეთა ორმაგი სახელწოდებით აღნიშვნის პრიციპი - ბინარული 

ნომენკლატურა. ლინეს მოწოდებული ხელოვნური სისტემა პრაქტიკულად ძალზე მოსახერხებელი 

აღმოჩნდა. 1789 წ. ფრანგმა მეცნიერმა ბ. ჟუსიემ მცენარეთა მსგავსი ჯგუფები გააერთიანა არა ერთი და 

ორი, არამედ რამდენიმე ნიშანთა ერთობლიობის საფუძველზე. ეს იყო ბუნებრივი კლასიფიკაციის 

შექმნის მცდელობის მნიშვნელოვანი ეტაპი. 

 განვიხილოთ უმაღლეს მცენარეთა კლასიფიკაცია და მათი კუთვნილება სისტემატიკურ ჯგუფებში. 

 

ორგანული სამყაროს სამეფოები 

 

პროკარიოტები 

1. Monera – ბაქტერიები და ვირუსები; ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები. 

 

ეუკარიოტები 
 

2. Fungi  ანუ Mycota – სოკოები (ცალკეა გამოყოფილი) 

3. Plantae – მცენარეთა სამეფო 

 თალუსოვანი   Thaloptyta უმდაბლესი მცენარეები 

 ღეროფოთლოვანი   Cormophyta - უმაღლესი მცენარეები 

4. Annimalis – ცხოველთა სამეფო 

 

 

 

უმაღლეს მცენარეთა ზოგადი დახასიათება 

უმაღლესი მცენარეებისათვის დამახასიათებელია სპეციფიკური ნიშნები. ისინი ხმელეთის მცენარეებია, 

რომლებმაც დაკარგეს უშუალო კავშირი პირველად გარემოსთან – წყალთან და შეეგუენ ატმოსფერულ 

გარემოს. 

1. სხეული დანაწევრებულია ღეროებად და ფოთლებად, ამიტომ მათ ღეროფოთლოვანი მცენარეები - 

Cormophyta ეწოდებათ. რიზოიდები არის მცენარის ზედაპირული უჯრედების გამონაზარდები. 

ფესვებმა უზრუნველყვეს უმაღლესი მცენარეების მინერალური, ფოთლებმა კი ატმოსფერული კვება. 

2. გამტარი სისტემა პირველად წარმოდგენილი იყო სპეციალური უჯრედების – ტრაქეიდების, ანუ 

ჭურჭლებისა და საცრისებური მილების სახით. მათ ჩანასახებს ვხვდებით ჯერ კიდევ უმდაბლეს 

მცენარეებში, მაგ., წაბლა წყალმცენარეებში. შემდგომში გამტარი ელემენტები კანონზომიერად 

დაჯგუფდა კონებად, წარმოიშვა ცენტრალური ცილინდრი – სტელა, პირველად უმარტივესი 

პროტოსტელას სახით; შემდეგ გამომუშავდა სტელის უფრო რთული ტიპები. 
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3. მცენარეებს განუვითარდათ მფარავი ქსოვილების რთული სისტემა, რომელიც იცავს წყლის ზედმეტი 

კარგვისა და დაბალი ტემპერატურისაგან (ეპიდერმისი, პერიდერმა და ქერქი). წარმოიშვა ბაგეების 

რთული აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზთა ცვლას და აწესრიგებს ტრანსპირაციას. 

4. შემდეგ მძლავრად განვითარდა მექანიკური ქსოვილები, რომელთაც არ საჭიროებენ წყლის გარემოში 

მცხოვრები ორგანიზმები. 

5. უმაღლესი მცენარეების სასქესო ორგანოები ყოველთვის მრავალუჯრედიანია და ამით განსხვავდება 

უმდაბლესი მცენარეების ერთუჯრედიანი სასქესო ორგანოებისაგან. მამრობით სასქესო ორგანოებს 

ანთერიდიუმი ეწოდება, მდედრობითს კი – არქეგონიუმი. 

 

 

უმაღლესი მცენარეები გამრავლების მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. სქესიანი თაობა, ანუ გამეტოფიტი, ანუ ჰაპლოიდი; 

2. უსქესო თაობა, ანუ სპოროფიტი, ანუ დიპლოიდი. 

დღეს გაბატონებული ჯგუფია სპოროფიტული (დიპლოიდური) თაობა. 

უმაღლეს მცენარეებში შედის 4 ტიპი. პირველ ტიპში გაბატონებულია სქესიანი თაობა ანუ ჰაპლოიდი, 

ხოლო დანარჩენ სამ ტიპში გაბატონებულია უსქესო თაობა, ანუ სპოროფიტი  ანუ დიპლოიდი. 

1. ტიპი Bryophyta – ხავსნაირები. აქ გაბატონებულია სქესიანი თაობა; 

2. ტიპი Pteridophyta – გვიმრანაირები. აქ ხდება თესლიან მცენარეებზე გადასვლა; 

3. ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები; 

4. ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები.  

 

ტიპი Bryophyta  – ხავსნაირები  

(აერთიანებს 25 000 სახეობას) 

ამ ტიპს ეკუთვნის ისეთი უმაღლესი მცენარეები, რომელთა სიცოცხლე დაკავშირებულია 

ჭარბტენიანობასთან. იშვიათად ზოგიერთი მშრალ ადგილებშიც გვხვდება. მათი სხეული თალუსს 

წარმოადგენს. ყველა ხავსი უფესვოა. ისინი მოკლებულნი არიან კონების მსგავს გამტარ სისტემას, 

მხოლოდ ღეროფოთლოვანი ხავსების ოჯახში (Polytrichaceae) იწყებს გაჩენას ტრაქეიდებისა და 

საცრისებრი მილების მსგავსი გამტარი ელემენტები. ისინი თავმოყრილია ისეთ წარმონაქმნებში, 

რომლებიც მოგვაგონებს სხვა უმაღლესი მცენარეების სტელარულ აგებულებას. 

ხავსების განვითარების ციკლში გაბატონებულია თვითონ მცენარე გამეტოფიტი – სქესიანი თაობა, 

უფრო სუსტადაა განვითარებული სპოროფიტი – უსქესო თაობა. ამასთანავე, სპოროფიტი 

დამოკიდებულია გამეტოფიტზე. 

სპოროფიტი, რომელსაც ხავსნაირებში სპოროგონიუმი ეწოდება, შედგება სპორების შემცველი 

კოლოფისა და სვეტისაგან, რომლის ქვედა ნაწილი მისაწოვრის – ჰაუსტორიუმის მსგავსადაა 

გამსხვილებული და ფეხი ეწოდება. მისი საშუალებით სპოროგონიუმი შეჭრილია გამეტოფიტის 

სხეულში და მისგან ღებულობს საჭირო საკვებ ნითიერებებს. სპორისაგან წარმოიშობა პროტონემა – 

პირველადი ძაფი, რომელიც წყალმცენარეებს მოგვაგონებს. პროტონემა  ან უშუალოდ განვითარდება 

თვით ხავსად, ან პირველად წარმოშობს კვირტებს, რომლებიც შემდეგ დიდ მცენარედ ვითარდება. 
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ასაკში შესულ მცენარეზე წარმოიშობა ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები (უმეტესად სხვადასხვა 

ინდივიდებზე). ანთერიდიუმში ვითარდება ორშოლტიანი სპერმატოზოიდები, არქეგონიუმში – 

კვერცხუჯრედი. განაყოფიერების შედეგად მიიღება ზიგოტა, საიდანაც ვითარდება სპოროგონიუმი – 

უსქესო თაობა ანუ სპოროფიტი. 

ხავსებში უმთავრესად გამეტოფიტი – მცენარე ხდებოდა სრულყოფილი. სხვა დანარჩენ უმაღლეს 

მცენარეებში პროგრესულად ვითარდებოდა სპოროფიტი, გამეტოფიტი კი რედუქციას განიცდიდა. 

ამგვარად, ხავსები ევოლუციის დამოუკიდებელ ხაზს წარმოადგენს. 

 

ტიპი Bryophyta იყოფა 2 კლასად: 

 

               I.კლ. Hepaticae – ღვიძლის ხავსები                              II.კლ. Musci – ღეროფოთლოვანი ხავსები. 

 
 

კლ. Hepaticae – ღვიძლის ხავსები 

ამ კლასის წარმომადგენლებს ახასიათებს სხეულის 

დორზოვენტრული (ზურგისა და მუცლის მხარე ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება) აგებულება. კოლოფი სპორების გარდა შეიცავს 

ზამბარაკებს – ელათერებს, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვთ 

სპორების გაფანტვისთვის. პროტონემა სუსტადაა გამოსახული და 

უმეტეს შემთხვევაში მოკლე ძაფის ან ფირფიტის სახითაა 

წარმოდგენილი. 

ამ კლასს მიეკუთვნება მაგ.,  ჭაობებში გავრცელებული მცენარე 

Marchantia polymorpha – მარშანცია.                                                                             სურ.  Marchantia polymorpha 

 

                                                                                                                                                      

 

კლასი  Musci - ღეროფოთლოვანი ხავსები 

ღეროფოთლოვანი ხავსები ყოველთვის დანაწევრებულია ღეროდ და ფოთლებად. ღეროებს 

რადიალური აგებულება აქვთ და მათზე სპირალურად განლაგებულია ფოთლები. კოლოფში მხოლოდ 

სპორები ვითარდება და ელათერები არ წარმოიშობა. პროტონემა კარგად არის განვითარებული და 

გრძელი დატოტვილი ძაფის სახე აქვს, იშვიათად ფირფიტისებრია. ამ ხავსების უმეტესობის კოლოფში 

ვითარდება პერისტომი, განსაკუთრებული აპარატი, რომელიც ხელს უწყობს სპორების გაფანტვას 

(პერისტომი არა აქვს Sphagnales და Andreaeales). 

ღეროფოთლოვანი ხავსები იყოფა 3 რიგად: 

I რიგი Sphagnales – სფაგნუმის, ანუ ტორფის ხავსები; 

II რიგი Andreaeales – ანდრეასნაირნი; 

III რიგი Bryales – მწვანე ანუ მურა ხავსები. 

I რიგის ტორფის ხავსების წარმომადგენელია გვ. Sphagnum – ტორფის ხავსი. რიგი ანდრეასნაირნი 

გარდამავალი ფორმაა ტორფის ხავსებსა და მწვანე, ანუ მურა ხავსებს შორის. 
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რიგი მწვანე, ანუ მურა ხავსები – Bryales  

ახასიათებთ კარგად განვითარებული და უხვად დატოტვილი, ძაფისებრი პროტონემა. სპოროგონიუმში 

წარმოიშობა პერისტომი. ეს არის თავისებური სამარჯვი, რომელიც უზრუნველყოფს სპორების თანაბარ 

და თანდათანობით გაფანტვას. 

წარმომადგენელი  Polytrichum commune - გუგულის სელი 

     

სურ. Polytrichum commune 

ხავსების მნიშვნელობა. ღვიძლის ხავსების როლი უმნიშვნელოა. მათი მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, 

რომ ისინი წარმოადგენენ დასახლების პიონერებს ნიადაგზე, შიშველ კედლებსა და ტყის 

ნახანძრალებზე. 

ღეროფოთლოვან ხავსებს, განსაკუთრებით სფაგნუმისნაირებს ადამიანისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

მათგან წარმოიშობა ტორფი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სახალხო მეურნეობაში.  

 

ტიპი Pteridophyta – გვიმრანაირნი 

(აერთიანებს 11 500 სახეობას) 

გვიმრანაირებს ახასიათებს თაობათა მორიგეობა, მაგრამ ხავსებისგან განსხვავებით, განვითარების 

ციკლში გაბატონებულ თაობას წარმოადგენს სპოროფიტი – თვით მცენარე. გამეტოფიტი სუსტადაა 

განვითარებული და მას წინაზრდილი ეწოდება, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ბრტყელია, 

ფირფიტისნაირი, უფრო იშვიათად ძაფისებური. წინაზრდილები, ჩვეულებრივ, მწვანეა და 

დამოუკიდებლად იკვებება, მაგრამ ზოგიერთ წარმომადგენელში ისინი უფერულია, სოკოებთან 

თანაცხოვრობენ და ჰეტეროტროფულად იკვებებიან (მრავალ Lycopodium-ში,  Psilotales-sa da 

Ophiloglossale–ში). ნამარხ გვიმრანაირებში წინაზრდილები (გამეტოფიტი) არ არის ცნობილი. 

წინაზრდილებზე ვითარდება სასქესო ორგანოები: არქეგონიუმები და ანთერიდიუმები. 

სპერმატოზოიდები მოძრავია და შოლტიანები. ისინი ორი ტიპისაა: ორშოლტიანი (Lყცოპსიდა და 

ჟსოეტეს) და მრავალშოლტიანი (Sphenopsida და Pteropsida). 

სქესობრივი თაობის რედუქციასთან დაკავშირებით, ადგილი აქვს არქეგონიუმებისა და 

ანთერიდიუმების რედუქციას, რომელიც ნათლად არის გამოხატული განსხვავებულსპორიან ფორმებში. 

გვიმრანაირთა გამეტოფიტის სიცოცხლის პერიოდი ხანმოკლეა. უმრავლესობაში ისინი ცოცხლობენ 

რამდენიმე კვირას, მხოლოდ ლიკოპოდიუმებსა და ზოგიერთ მარაციასებრნში არსებობენ ორ ან 

რამდენიმე წელიწადს. 
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განაყოფიერებული კვერცხუჯრედისგან ვითარდება სპოროფიტი. თავდაპირველად იგი 

წარმოდგენილია ჩანასახით. ჩანასახს გააჩნია ფეხი, ჩანასახოვანი ფესვი, ღერო და პირველი ფოთოლი. 

სპოროფიტი ყოველთვის დანაწევრებულია ღეროდ და ფოთლებად. 

ფესვი წარმოიშვა ფსილოფიტების მიწისქვეშა ნაწილების რიზოიდების ცვლილებების შედეგად. 

თანამედროვე Psilotopsida–ს ფესვები არა აქვთ და არც ჰქონიათ, ხოლო Salvinia–სა და ზოგიერთ 

ჰიმენოფილუმისნაირში, Pteropsida-ს კლასიდან, ფესვების უქონლობა მეორეულ მოვლენას წარმოადგენს 

და დაკავშირებულია ცხოვრების განსაკუთრებულ პირობებთან. 

ღერო და ფოთლები დაფარულია კარგად განვითარებული ბაგეებით აღჭურვილი ეპიდერმისით. 

თანამედროვე გვიმრების უმრავლესობის ღეროები ბალახისებრია, მაგრამ მრავალი ნამარხი 

გვიმრანაირებისა და თანამედროვე ხისებრი გვიმრების მცირერიცხოვან სახეობათა ღეროები ხისებრია. 

Lycopsida–ს და Sphenopsida–ს წარმომადგენლების უმრავლესობის ფოთლები მარტივი და მცირე 

სიდიდისაა, ხოლო Pteropsida –სი – დიდებია და ხშირად რთული. 

ძლიერ რთულია გვიმრანაირების შინაგანი აგებულება. ღეროებში, ფოთლებსა და ფესვებში 

მოთავსებულია მაღალორგანიზებული გამტარი ქსოვილები. გამტარ კონებს მცენარეთა სამყაროში 

პირველად აქ გააჩნია ტიპიური აგებულება. ქსილემა წარმოდგენილია ტრაქეიდებით, მაგრამ ზოგიერთ 

წარმომადგენელს გააჩნია ჭურჭლები, ტრაქეები (ეწრის გვიმრის ფესურებში, შვიტას მუხლების 

ქსოვილებში). გვიმრანაირებში გვხვდება სტელის ყველა ტიპი პროტოსტელიდან რთული აღნაგობის 

ეუსტელამდე (Osmunda). ფლოემა წარმოდგენილია მრავალნაირი აგებულების საცრისებური 

მილაკებით. კამბიუმი არ გააჩნიათ. არ ახასიათებთ მეორადი გასქელება (კამბიუმი აქვს მხოლოდ 

ჟსოეტეს და ზოგიერთ გველისენასებრს). ნამარხ გვიმრანაირებს ხშირად ჰქონდათ კამბიუმი და 

მეორადი გასქელებაც შეეძლოთ. 

სპორანგიუმები სპორებით ჩვეულებრივ ფოთლებზე ვითარდება. Lycopsida–ში ისინი მოთავსებულია 

ფოთლის ზედა, ხოლო შვიტებსა და გვიმრებში - ფოთლის ქვედა მხარეზე. ნამარხ ფორმებში 

სპორანგიუმები მოთავსებული იყო ღერძის განშტოებებზე. სპორანგიუმიან ფოთლებს სპოროფილები 

ეწოდება. გვიმრების უმრავლესობაში სპოროფილები თითო-თითოდაა განლაგებული, ზოგიერთში კი 

შეკრებილია სხვადასხვა აგებულების თავთავებად (ლიკოპოდიუმებსა და შვიტებში). ზოგჯერ 

ფოთლები შედგება სპოროვანი და უნაყოფო ნაწილებისაგან (გველისენასებრნში). 

სპორანგიუმში ვითარდება სპორები. სპორანგიუმის კედლებსა და სპორებს შორის მოთავსებულია ე. წ. 

გამომფენი შრე ტაპეტუმი, რომელიც წარმოიშობა არქესპორიუმის გარეთა შრისაგან. ტაპეტუმის 

უჯრედების შიგთავსი იხარჯება განვითარების პროცესში მყოფი სპორების საკვებად. ახალგაზრდა 

სპორანგიუმში არქესპორიული უჯრედები მრავალჯერ იყოფა და წარმოშობს სპორების 

დედაუჯრედებს. ეს უკანასკნელები რედუქციულად იყოფა და თითოეული წარმოშობს    ოთხ 

ჰაპლოიდურ სპორას. მომწიფებულ სპორას აქვს ორი გარსი: გარეთა ეგზოსპორიუმი და შიგნითა 

ენდოსპორიუმი. შვიტებს უვითარდებათ ასევე გარეთა გარსი ეპისპორიუმი, რომელიც წარმოიქმნება 

პერიპლაზმოდიუმისაგან – დაშლილი ტაპეტუმის უჯრედებისაგან, რომელთა შიგთავსი 

ეგზოსპორიუმის გარეთ მოეფინება. სპორების მომწიფებისას ეპისპორიუმი იყოფა ორ სპირალურ 

ლენტად (ელათერები), ზამბარაკად. სპორანგიუმი ჩვეულებრივ წარმოიშობა ფოთლის ეპიდერმული და 

სუბეპიდერმული უჯრედების რამდენიმე რიგისაგან, მაგრამ ლეპტოსპორანგიუმიან გვიმრებში ისინი 

ვითარდება მხოლოდ ზედა უჯრედისაგან. 

Pteridophyta-ებს შორის გვხვდება როგორც ტოლსპორიანი, ისე განსხვავებულსპორიანი გვიმრები. 

განსხვავებულსპორიანთა წარმომადგენლების სპორანგიუმში სპორების წარმოშობა დასაწყისში 

ერთნაირად მიმდინარეობს, მაგრამ ტეტრადების წარმოშობის შემდეგ მიკროსპორანგიუმებში ყველა 

სპორა (მიკროსპორა) აღწევს საბოლოო განვითარებას, ხოლო მეგასპორანგიუმებში მხოლოდ რამდენიმე 
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სპორა (უფრო ხშირად 4 ან 1) იზრდება და ძალიან დიდი ხდება (მეგასპორები), ყველა დანარჩენი სპორა 

კი კვდება. სპორების გაღივების შემდეგ წარმოიშობა ცალსქესიანი წინაზრდილები. მიკროსპორები 

დასაბამს აძლევენ მამრობით წინაზრდილს ანთერიდიუმებით, ხოლო მეგასპორები – მდედრობით 

წინაზრდილებს არქეგონიუმებით. ასე მთავრდება გვიმრანაირთა განვითარების ციკლი. 

ტიპი  გვიმრანაირნი იყოფა 5 კლასად: 

1 კლასი  Psilophytopsida – ფსილოფიტები; 

2 კლასი Psilotopsida – ფსილოტისმაგვარნი; 

3 კლასი  Lycopsida – ლოკოპოდიუმისმაგვარნი; 

4 კლასი Sphenopsida – სოლფოთლოვანნი; 

5 კლასი Pteropsida, Filices – ნამდვილი გვიმრები. 

გვიმრანაირების ტიპში შეიმჩნევა განვითარების ორი მიმართულება: მიკროფილური და მაკროფილური 

(მეგაფილური). მიკროფილური ხაზი წარმოდგენილია ლიკოპოდიუმისებრებით და 

სოლფოთლოვანებით (შვიტასებრნი). მათი ფოთლები წვრილია და სუსტად განვითარებული. 

მაკროფილურ ხაზს მიეკუთვნება ტიპიური გვიმრები, რომელთაც ახასიათებს დიდი ზომის, რთული 

დანაწევრებული ფოთოლი. ორივე ხაზი განვითარებას იწყებს ფსილოფიტების ტელომებისაგან. 

 

1. კლასი Psilophytopsida – ფსილოფიტები 

ამ კლასში მხოლოდ ნამარხი მცენარეები შედის. ცნობილია მხოლოდ სპოროფიტები, მათი გამეტოფიტი 

დღემდე არაა ნაპოვნი. მათ ფესვი არ გააჩნდათ. სხეული არ იყო დანაწევრებული ღეროებად და 

ფოთლებად და წარმოადგენდა დიქოტომიურად დატოტვილი ღერძული მონაკვეთების წყებას. ამ 

მონაკვეთებს ტელომები უწოდეს. ტელომების ბოლო ტოტებზე ვითარდებოდა სპორანგიუმები. 

ტელომების დამაკავშირებელ ნაწილებს მესომებს უწოდებენ. ქვედა ნაწილში ვითარდებოდა 

სუბსტრატზე მისამაგრებელი ტელომები – რიზომოიდები, რომლებიც მოფენილი იყო რიზოიდებით.  

ფსილოფიტები აშკარად ხმელეთის მცენარეები იყო, რადგანაც მათ გამტარი კონები, მრავალშრიანი 

კედლით დაფარული სპორანგიუმი და სქელგარსიანი სპორები ჰქონდათ. 

წარმომადგენლებია: Rhynia, Horneophyton, Psilophyton, Asteroxylon. ასტეროქსილონს ჰქონდა პატარა 

მახათისებრი “ფოთლები“, რომლებიც ღეროს მოკლე გამონაზარდებს (ენაციები) წარმოადგენდნენ. 

თითოეული “ფოთლის“ ფუძეში შედიოდა ძირითადი სტელიდან გამოსული გამტარი კონა, რომელიც 

ფოთლის სიღრმეში არ იყო შეჭრილი. გარეგნულად მცენარე ძალიან ჰგავდა ლიკოპოდიუმს. 

ასტეროქსილონმა დასაბამი მისცა ევოლუციის მიკროფილურ გზას. 

 

 

 

 

 

2. კლასი Psilotopsida – ფსილოტისმაგვარნი 

ამ კლასის მცენარეები დღეს არსებულია. მოკლებულია ფესვებს. გავრცელებულია სუბტროპიკებში. 

Psilotum triquetrum ნიადაგზე მცხოვრები სწორმდგომი მცენარეა, ხოლო Psilotum flaccidum ეპიფიტია, 

რომელიც ხეებზე, განსაკუთრებით ხისებრ გვიმრანაირებზე იზრდება. ფსილოტუმების ფოთლები 

რედუცირებულია. ასიმილაციის ფუნქციას ძირითადად ღერო ასრულებს. 



48 
 

 

                                      სურ.Psilotum triquetrum                             სურ. Tmesipteris branches 

ამ კლასში ერთადერთი რიგია რიგი Psilotales, რომელშიც შედის ორი გვარი: გვარი Psilotum – 

ფსილოტუმი და Tmesipteris – ტმეზიპტერისი. ორივეს წინაზრდილი მიწაში თანაცხოვრობს სოკოებთან 

და ჭიაყელას მსგავსია. 

 

3. კლასი Lycopsida – ლოკოპოდიუმისმაგვარნი 

ამ კლასის მცენარეები ტიპიური ღეროფოთლოვანი მცენარეებია. ყოველთვის უვითარდებათ ფესვები. 

მათთვის დამახასიათებელია მიკროფილია. თანამედროვე წარმომადგენლები ბალახებია. ფოთოლი 

ერთძარღვიანია. წარმოშობით იგი შეიძლება გამოვიყვანოთ ასტეროქსილონის ტიპის 

ფსილოფიტებისაგან. 

ამ კლასში შედის როგორც ტოლსპორიანი გვიმრები, ისე განსხვავებულსპორიანი. ტოლსპორიანი 

გვიმრაა Lycopodium clavatum – გურზისებრი ლიკოპოდიუმი. განსხვავებულსპორიანი გვიმრაა Selaginella 

helvetica – სელაგინელა.  

 

 

Lycopodium clavatum 

 

Selaginella helvetica 
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4. კლასი Sphenopsida – სოლფოთლოვანნი 

ამ კლასს ახასიათებს ღეროს მუხლებად და მუხლთშორისებად დანაწილება. ფოთლები რგოლურად აქვს 

განლაგებული. ამჟამად სოლფოთლოვანები წარმოდგენილია ერთი გვარით – შვიტათი. 

თანამედროვე შვიტები ბალახოვანი მცენარეებია. მათი ფოთლები,  ლიკოპოდიუმისმაგვართაგან 

განსხვავებით, ენაციებს კი არ წარმოადგენენ, არამედ წარმოშობილან მოკლე გვერდითი ტოტებისაგან, 

რომლებიც გაბრტყელებულან და ფოთლისებრნი გამხდარან. 

რიგი Equisetales – შვიტასნაირნი 

ოჯახი Equisetaceae 

გვ. Equisetum – შვიტა 

თანამედროვე შვიტები დაბალი ბალახოვანი მცენარეებია (80 - 100 სმ), ხოლო სამხრეთ ამერიკული 

Equisetum giganteum სიმაღლე 10 – 12 მ-ია. მცოცავი მცენარეებია. მიწისქვეშა ღერო ფესურის სახითაა 

ჰორიზონტალურად გაწოლილი, მისი მუხლებიდან გამოდის წვრილი ფესვები. მიწის ზემოთ ამოდის 

ვერტიკალური ყლორტები.  

 

5. კლასი Pteropsida, Filices – გვიმრანაირნი, გვიმრები 

გვიმრებს ახასიათებს მაკროფილია – დიდფოთლიანობა. მათი ფოთლები დანაწევრებულია, იშვიათად 

კიდემთლიანი. გვიმრების ფოთლები წარმოშობილია ფსილოფიტების მსხვილი ტოტების შეზრდით და 

მათი შემდგომი გაბრტყელებით. თანამედროვე გვიმრების ფოთლებიც კი ღეროსავით წვერით იზრდება, 

რაც ადასტურებს მათ ღეროსეულ ბუნებას. 

თანამედროვე გვიმრების უმრავლესობა ბალახოვანი მცენარეა. 

კლასი Pteropsida იყოფა სამ ქვეკლასად. დაყოფა მოხდა სპორანგიუმის კედლის შრიანობის მიხედვით: 

1 ქვ. კლ. Primofilices – პირველადი გვიმრები 

2 ქვ. კლ. Eufilices – ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები 

3 ქვ. კლ. – Leptofilices გვიმრები 

 

 

 

 
Equisetum giganteum 

 

Equisetum arvense 
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1. ქვ. კლ. Primofilices – პირველადი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეები მხოლოდ ნამარხ მდგომარეობაში გვხვდება. მათი სპორანგიუმი 

წარმოშობილია ფოთლის სუბეპიდერმული უჯრედებისგან. სპორანგიუმის კედელი მრავალშრიანია. 

ინდუზიუმი არ ჰქონდათ. 

 

2. ქვ. კლ. Eufilices – ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეების სპორანგიუმი წარმოშობილია ეპიდერმული და სუბეპიდერმული 

უჯრედებისაგან. მრავალშრიანი კედლით ხასიათდება. დღეს არსებული მცენარეებია.  

 

3. ქვ. კლ. Leptofilices – ლეპტოსპორანგიუმიანი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეების სპორანგიუმი წარმოშობილია ეპიდერმისის ერთი უჯრედისაგან და 

ერთშრიანი კედელი აქვს. 

მე-3 ქვეკლასი იყოფა სამ რიგად: 

I რიგი Filiciales – ხმელეთის ტოლსპორიანი გვიმრები 

II რიგი  Marsiliales წყლისა და ჭაობის განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 

III რიგი Salviniales  წყლისა და ჭაობის განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 

 

I რიგი Filiciales  

ამ რიგში შედის თანამედროვე Pteropsida–ს დიდი უმრავლესობა – 9 000 სახეობა. 

მიუხედავად წარმომადგენელთა დიდი მრავალფეროვნებისა, Filiciales-ს ახასიათებს საერთო 

აგებულების გეგმა და განვითარების ციკლი. აქ ჩნდება ინდუზიუმი, სორუსი, პლაცენტა, გამხსნელი 

რგოლი. სპორანგიუმები მოთავსებულია პლაცენტაზე, რომელიც წარმოადგენს ფოთლის ქვედა მხრის 

მასიურ გამონაზარდს. პლაცენტის ზემოთ გამოდის ინდუზიუმი. სპორანგიუმების კრებული არის 

სორუსი. 

ლეპტოსპორანგიუმიანი გვიმრების უმრავლესობა მცენარეთა ახალგაზრდა ჯგუფია. ისინი 

წარმოშობილი არიან პირველადი გვიმრებისაგან (Primofilices). Filiciales-ების ოჯახების უმრავლესობა 

ტრიასულ პერიოდში გამოჩნდა და მნიშვნელოვან განვითარებას ცარცულ პერიოდში მიაღწია. ყველაზე 

პრიმიტიულ და ძველ ოჯახებად ითვლება: 

ოჯ. Osmundaceae  

გვ. Osmunda  

Osmunda regalis – სამეფო გვიმრა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯ. Hymenophyllaceae   

გვ. Hymenophyllum 

Hymenophyllum tunbrigense  
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ოჯ. Polypodiaceae 

ყველაზე ვრცელი ოჯახია. ამ ოჯახის 

წარმომადგენლები ხასიათდება გამხსნელი 

რგოლით, რომელიც სპორანგიუმის 2/3-ზეა 

შემოხვეული. ფილოგენეზური თვალსაზრისით, 

ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ოჯახია. მას 

პოლიფილეტურ ოჯახად თვლიან და 4 ოჯახად 

ყოფენ.  

გვ. Polypodium 

P. vulgare  

 

ოჯ. Aspleniaceae 

გვ.  Phyllitis 

Phyllitis scolopendrium– ირმის ენა 

ფოთლები მთლიანია, სორუსები ხაზური, 

ინდუზიუმით. 

 

 

 

ოჯ. Aspidiaceae 

გვ. Dryopteris filix mas – ჩადუნა  

 

ოჯ. Pteridiaceae 

გვ. Pteris  

Pteris cretica 

 

 

 

 

 

 

ეს ოჯახები ჰომოფილური გვიმრებია (როცა 

სასპორე და საასიმილაციო ფოთლები ერთადაა). 

ჰეტეროფილური გვიმრების შემთხვევაში, სასპორე 

და საასიმილაციო ფოთლები ცალ-ცალკეა. 

ჰეტეროფილურ გვიმრებს მიეკუთვნება: 

ოჯ. Athyriaceae 

გვ. Matteucia 

M. struthiopteris – შავი გვიმრა  

 

სასპორე და საასიმილაციო  ფოთლები ცალ-ცალკეა. 
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განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 

მე-2 რიგი  Marsiliales – მარსილიასნაირნი 

ოჯ.  Marsiliaceae 

გვ. Marsilea 

Marsilea quadrifolia – ოთხფოთოლა მარსილია 

 

 

მე-3 რიგი Salviniales 

ოჯ.  Salviniaceae 

გვ.  Salvinia  

S.natans 

 

 

 

 

 

თესლოვანი მცენარეები 

(750 000 სახეობა) 

 

თესლოვანი მცენარეები იყოფა ორ ტიპად:  

1 ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები 

2 ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები 

მათ აქვთ თესლი, რომელიც თესლკვირტისგან წამოიშობა. თესლკვირტი სახეცვლილი 

მეგასპორანგიუმია. თესლოვანი მცენარეების მდედრობითი და მამრობითი გამეტოფიტები უფრო 

რედუცირებულია, ვიდრე გვიმრანაირებში. 

1 ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები 

(700 – 750 სახეობა) 

შიშველთესლოვნების დამახასიათებელი ნიშანი ისაა, რომ მათი თესლკვირტები ანუ 

მეგასპორანგიუმები შიშვლადაა მოთავსებული მეგასპოროფილებზე, ან ამ უკანასკნელთა რედუქციის 

გამო გვეჩვენება, თითქოს ისინი ყლორტის წვერზე მდებარეობს. 
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გაღივებული მიკროსპორა (მტვრის მარცვალი) უშუალოდ თესლკვირტზე ეცემა და იქ ნუცელუსის 

წვერზე წარმოშობს მტვრის მილს, რომელიც ნუცელუსის ქსოვილის გავლით მიდის მდედრობით 

წინაზრდილთან და კვერცხუჯრედთან მიაქვს მამრობითი გამეტები. 

ამგვარად, შიშვლეთესლოვნები განსხვავებულსპორიანი მცენარეებია. ისე როგორც გვიმრანაირებში, 

მათი განვითარების ციკლშიც გაბატონებულია სპოროფიტი (თვით მცენარე). როგორც მდედრობითი, 

ისე მამრობითი გამეტოფიტები რედუცირებულია. ამავე დროს, მდედრობითი გამეტოფიტი კავშირს არ 

წყვეტს დედა მცენარესთან. თესლკვირტში წარმოშობილი მეგასპორისაგან თესლკვირტშივე წარმოიშობა 

მდედრობითი წინაზრდილი, ანუ პირველადი ენდოსპერმი. მამრობითი გამეტოფიტიც განიცდის 

რედუქციას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უმაღლეს წარმომადგენლებში კარგავენ ვეგეტაციურ ანუ 

პროთალიურ უჯრედს. 

თესლოვან მცენარეებსა და სპოროვან გვიმრანაირთა შორის ევოლუციური კავშირის გარკვევისათვის 

მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის, რომ უძველეს რიგებს Cycadales და Ginkgoales-ს მოეპოვებათ 

მოძრავი სპერმატოზოიდები, მაშინ როდესაც თანამედროვე წიწვოვნებს და აგრეთვე Ephedra-ს, Gnetum-

სა და Welwitschia–ს უვითარდებათ უძრავი მამრობითი გამეტები - სპერმიები. 

შიშველთესლოვნები მხოლოდ მერქნიანი მცენარეებია (ხეები, ბუჩქები, ლიანები). მათ შორის არ 

ვხვდებით ბალახოვან მცენარეებს. აღსანიშნავია, რომ ბალახოვანი მცენარეების არსებობა პროგრესული 

ნიშანია. ისინი წარმოიშვა მერქნიანი მცენარეებისაგან.  

შიშველთესლოვანთა ტიპი იყოფა სამ კლასად: 

1 კლ. Cycadopsida – საგოვანასთესლიანები; წარმოადგენს ევოლუციის მაკროფილურ ხაზს. 

2 კლ. Coniferopsida – გირჩოსნები; ევოლუციის მიკროფილური ხაზია. 

3 კლ. Chlamydospermatopsida – საფრიანთესლოვნები 

შიშველთესლოვნები წარმოიშვნენ Pteridophyta–სგან და თავისი ორგანიზაციით გარდამავალ საფეხურს 

წარმოადგენენ გვიმრანაირებსა და ფარულთესლოვნებს შორის, რასაც განსაკუთრებით კარგად 

ადასტურებს მათი გამეტოფიტების აგებულება. 

1 კლ. Cycadopsida – საგოვანასთესლიანები 

წარმოადგენს ევოლუციის მაკროფილურ ხაზს. ფოთლები დიდი აქვთ, ყუნწიანი ან მჯდომარე. უფრო 

პრიმიტიულ ფორმებს ფრთისებრი, გვიმრის ფოთლების მსგავსი. თესლკვირტები (მეგასპორანგიუმები) 

მოთავსებულია ფოთლისებრ ან სხვადასხვაგვარად სახეცვლილ მეგასპოროფილებზე. 

მეგასპოროფილები ცალკეულად სხედან ან შეკრებილი არიან გირჩებად. 

 

რიგი Cycadales – საგოვანასნაირნი 

ოჯ. Cycadaceae 

გვ. Cycas revoluta – საგოვანა 
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მე-2 კლ. Coniferopsida – გირჩოსნები 

ამ კლასს ახასიათებს მიკროფილია, ფოთლები წვრილი აქვთ, მჯდომარე, კიდემთლიანი, ლანცეტა-

ნემსისებრი ან ქერქლისებრი, იშვიათად ფართო და დიდი ზომის. მეგასპოროფილები ძლიერ 

სახეშეცვლილია, შეკრებილია ფაშარ ან, პირიქით, მკვრივ გირჩებად. 

კლასში შედის 3 რიგი: 

1. რიგი Ginkgoales – გინკგოსნაირნი 

2. რიგი Cordaitales – კორდაიტისნაირნი 

3. რიგი Coniferales – წიწვოვნები 

 

1. რიგი Ginkgoales – გინკგოსნაირნი 

გვ. Ginkgo 

G.biloba 

 

ეს რიგი წარმოდგენილია ერთადერთი სახეობით 

გინკგოთი, რომელიც  ველურად მხოლოდ დასავლეთ 

ჩინეთის მთებში იზრდება. 

 

 

2. რიგი Cordaitales – კორდაიტისნაირნი 

შიშველთესლოვნების გადაშენებული ჯგუფია. დასაბამი მისცეს ქვანახშირის მძლავრ შრეებს. 

კორდაიტები დიდი ხეები იყო – 30 მ სიმაღლის და 1 მ დიამეტრის. ახოვანი ტანი მხოლოდ წვერში 

იტოტებოდა. 

ორსახლიანი მცენარეები იყვნენ. განაყოფიერება უთუოდ მოძრავი სპერმატოზოიდებით ხდებოდა. 

ჩანასახები ცნობილი არაა.  კორდაიტების ნათესაური კავშირი მთლად ნათელი არ არის. მათ დასაბამი 

მისცეს გინკგოსნაირებსა და წიწვოვნებს. 

3. რიგი Coniferales – წიწვოვნები 

შიშველთესლოვანი მცენარეებიდან ყველაზე გავრცელებულია წიწვოვნები (600-მდე სახეობა). 

წიწვოვნები ძირითადად ხეებია, იშვიათად ბუჩქები. ბალახოვანი მცენარეები მათ შორის არ გვხვდება. 

ტოტები სპირალურად აქვთ განლაგებული. კენწრულ ყლორტს ყოველთვის ინარჩუნებენ. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც იგი იღუპება, მას ცვლის უახლესი გვერდითი ყლორტი, რის შედეგადაც 

წიწვოვნების ვარჯს კონუსური ფორმა აქვს. ზოგ წიწვოვანს ყველა ყლორტი ერთნაირი აქვს; მათზე 

სპირალურად განლაგებულია ნაირგვარი ფოთლები. ზოგს უვითარდება ორგვარი ყლორტები: 

დაგრძელებული და დამოკლებული. დაგრძელებულ ყლორტებს ახასიათებს განუსაზღვრელი ზრდა და 

სპირალურად განლაგებული ნემსისებური ან ქერქლისებრი ფოთლები. სწორედ ასეთი ყლორტები 

უზრუნველყოფენ ხის ძირითად ნამატს. დამოკლებული ყლორტები მოკლეა და ნელა იზრდება. 

ფუძესთან დაფარულია ქერქლით. წვერში უვითარდებათ ერთმანეთთან მჭიდროდ მიჯრილი მწვანე 

ფოთლების კონა. ზოგიერთ გვარს Larix, Pseudolarix და Cedrus-ს როგორც დამოკლებულ, ისე  

დაგრძელებულ ყლორტებზე მწვანე ფოთლები უვითარდება. 
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წიწვოვნების ღეროს სუსტად განვითარებული გულგული აქვს. მერქანი შედგება სხვადასხვა სიგრძის 

ტრაქეიდებისგან, რომლებიც ევოლუციის პროცესში თანდათან მოკლდება. ყველაზე გრძელი 

ტრაქეიდები აქვთ არაუკარიასებრებს, ყველაზე მოკლე – კვიპაროსისებრებს. წიწვოვნების 

უმრავლესობის ქერქში, მერქანსა და ხშირად ფოთლებში ზოგჯერ მრავალი ფისის სავალია, რომელიც 

შეიცავს ეთეროვან ზეთებს, ფისებს, ბალზამს და სხვა, რომელთაც დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა 

აქვთ. მათი გამოხდით მიიღება ტერპენტინი, კოპალი, კანიფოლი და სხვა პროდუქტები. 

წიწვოვანთა უმრავლესობას ფოთლები ვიწრო და ნემსისებრი აქვს. მათ წიწვებს უწოდებენ, მაგრამ ძველ 

ფორმებში ისინი ლანცეტა ან ფართო ლანცეტაა (არაუკარია). წიწვოვანთა ზოგ წარმომადგენელს 

ფოთლები ქერქლისებრი აქვს (კვიპაროსისებრთა და პოდოკარპუსისებრთა მრავალ სახეობას). ფიჭვის 

ფოთოლი გარედან დაფარული სქელკედლიანი ეპიდერმისით, რომლის ზედაპირზე მოთავსებულია 

მძლავრად განვითარებული კუტიკულა. ბაგეები სიღრმეში მდებარეობს. 

წიწვოვნების უმრავლესობის ფესვი მრავალღერძიანია. ფიჭვში მძლავრადაა განვითარებული გვერდითი 

ფესვების სისტემა. 

წიწვოვნების გირჩები ერთსქესიანია, მცენარეები კი ერთსახლიანი ან ორსახლიანი. იშვიათად გვხვდება 

ორსქესიანი გირჩები. მამრობითი გირჩები ყლორტის უბეებშია მოთავსებული, იშვიათად კენწრულია 

(მაგ. კვიპაროსისებრებში). ღერძზე მოთავსებულია მიკროსპოროფილები, ქვედა მხარეს ორი 

მიკროსპორანგიუმია. მიკროსპორანგიუმი გარედან დაფარულია ეპიდერმისით. მიკროსპორანგიუმის 

შიგნით არის არქესპორიუმი, რომლის უჯრედები იყოფა და წარმოშობს სპორების დედაუჯრედებს, 

უკანასკნელნი რედუქციულად იყოფა და წარმოიშობა სპორების ტეტრადები. მიკროსპორა დაფარულია 

ორი გარსით: ეგზინით და ინტინით. მრავალი წიწვოვნის მიკროსპორა საჰაერო პარკითაა აღჭურვილი, 

რომელიც წარმოიქმნება ინტინისა და ეგზინის ურთიერთდაშორებით; ამგავრად წარმოქმნილი ღრუ 

სავსეა ჰაერით. მიკროსპორები მიკროსპორანგიუმშივე იწყებს გაღივებას და წარმოშობს მამრობით 

წინაზრდილს, რომელიც სხვადასხვა წიწვოვნებში განსხვავებულად ვითარდება.  

Coniferales რიგი იყოფა ოჯახებად. 

ოჯ. Araucariaceae – არაუკარიასებრნი 

გვ. Araucaria – არაუკარია 

A.araucana 

 

ოჯ. Podocarpaceae – პოდოკარპუსისებრნი 

გვ. Podocarpus – პოდოკარპუსი 

Podocarpus neriifolius 

 

 

 

 

 

ოჯ. Taxaceae – უთხოვარისებრნი 

გვ. Taxus  –  უთხოვარი 

T.baccata –  ჩვეულებრივი უთხოვარი 
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ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრნი 

ამ ოჯახში შემავალი მცენარეები მარადმწვანე ხეებია, იშვიათად ბუჩქები. Larix და Pseudolarix 

ფოთოლმცვივანია. ფოთლები ნემსისებური ან გაბრტყელებულია. მათ წიწვები ეწოდება. 

ფოთოლგანლაგება სპირალურია. ფოთლები ან თითო-თითოდაა გრძელ ყლორტებზე, ან ჯგუფურადაა 

შემოკლებულ ყლორტებზე. აქვთ ფისის სავალები.  

ფიჭვისებრთა გირჩები ერთსქესიანია. მამრობითი გირჩები ყვითელი ან წითელი ფერისაა. მათ ღერძზე 

მრავალი მიკროსპოროფილია, ქვედა მხარეს ვითარდება ორ-ორი მიკროსპორანგიუმი. მიკროსპორას 

საჰაერო ბუშტი აქვს (Larix, Pseudolarix და Tsuga გამონაკლისს წარმოადგენს). მდედრობითი გირჩის 

ღერძზე წყვილ-წყვილად განლაგებულია მფარავი და სათესლე ქერქლები. მფარავი ქერქლის უბეში 

თავისუფლადაა მოთავსებული სათესლე ქერქლი. ქერქლები გახევებულია და გირჩის მომწიფებამდე 

დახურულია. ქერქლის ზედა მხარეზე ორი ჩაბრუნებული თესლკვირტია. ფიჭვისებრთა მწიფე თესლი 

აღჭურვილია აპკისებრი ფრთით. 

ოჯ.  Pinaceae იყოფა სამ ქვეოჯახად: 

1. ქვ. ოჯ.  Abietoideae – სოჭისებრნი 

2. ქვ. ოჯ. Laricoideae – ლარიქსისებრნი 

3. ქვ. ოჯ. Pinoideae – ფიჭვისებრნი 

 

1. ქვ. ოჯ. Abietoideae – სოჭისებრნი 

მცენარეებს მხოლოდ გრძელი ყლორტები უვითარდებათ და მოკლებულინი არიან შემოკლებულ 

ყლორტებს. გირჩები პირველ წელსვე მწიფდება. ამ ქვეოჯახში შედის 5 გვარი: 

1 გვ. Abies – სოჭი 

2 გვ. Keteleeria – კეტელერია 

3 გვ. Pseudotsuga – ფსევდოცუგა 

4 გვ. Tsuga – ცუგა 

5 გვ. Picea – ნაძვი 

გვ. Abies – სოჭი.  

გავრცელებული სახეობებია:  

Abies sibirica – ციმბირული 

სოჭი. 

 

Abies nordmanniana – 

კავკასიური სოჭი.  

 

 

 

Abies balsamea - ბალზამური სოჭი. 

იგი იძლევა კანადურ ბალზამს, 

რომელსაც დიდი გამოყენება აქვს  
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გვ. Pseudotsuga – ფსევდოცუგა. იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკის დასავლეთ ნაწილში, ჩინეთსა და 

იაპონიაში. გირჩები დაკიდებულია. ჩრდილოეთ ამერიკაში ყველაზე მეტად გავრცელებულიდუგლასის 

ფსევდოცუგა – Pseudotsuga taxifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Tsuga – ცუგა.  

ჩრდილოეთ ამერიკაში გავრცელებულია Tsuga canadensis – კანადური ცუგა და Tsuga caroliniana  – 

კაროლინის ცუგა. განსაკუთრებით აფასებენ მის ქერქს, რომელიც შეიცავს 10% ტანიდებს და იხმარება 

სათრიმლავად. მერქანი გამოიყენება ყუთების დასამზადებლად. 

 

Tsuga canadensis                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Tsuga caroliniana 

    გვ. Picea – ნაძვი. 
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2 ქვ. ოჯ. Laricoideae – ლარიქსისებრნი 

მცენარეები გრძელ და შემოკლებულ ყლორტიანია. ფოთლები გრძელ ყლორტებზე ცალ-ცალკე სხედან. 

შემოკლებულზე კი მრავალი ფოთოლია ჯგუფებად შეკრებილი.  

ამ ქვეოჯახის ყველაზე ვრცელი გვარია Larix – ლარიქსი.  

 

Larix deciduas                                                Larix sibirica 

ლარიქსის სახეობებია: Larix decidua  – დასავლეთ ევროპული ლარიქსი,  იზრდება ალპებში. Larix sibirica 

– ციმბირული ლარიქსი, გავრცელებულია ციმბირში. Larix americana – ამერიკული ლარიქსი, გვხვდება 

ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

გვ. Cedrus – კედარი.  

 

Cedrus deodara                                                       Cedrus libani 

ამ გვარის წარმომადგენლებია Cedrus deodara – ჰიმალაის კედარი; Cedrus libani - ლიბანის კედარი. 
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3 ქვ. ოჯ. Pinoideae – ფიჭვისებრნი 

გვ. Pinus – ფიჭვი.  

 

Pinus 

Pinus sylvestris – ჩვეულებრივი ფიჭვი.  

 

  Pinus sibirica                                                   Pinus pumila 

 

სურ. Pinus eldarica                                                    სურ.   Pinus pityusa 

Pinus sibirica – ციმბირის ფიჭვი.  

Pinus pumila – ქონდარა ფიჭვი.  

Pinus pityusa – ბიჭვინთის ფიჭვი.  

Pinus eldarica – ელდარის ფიჭვი.  
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ოჯ. Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 

მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია. მერქანი მოკლებულია ფისის სავალებს. ფოთლები ქერქლოვანია, 

იშვიათად ნემსისებრი. მამრობითი გირჩები თითო-თითოდაა. მიკროსპორებს საჰაერო პარკები არა 

აქვთ. მამრობითი წინაზრდილები რედუცირებულია. მიკროსპორის გაღივებისას პროთალიური 

უჯრედი არ წარმოიქმნება. მდედრობით გირჩებში მფარავი და სათესლე ქერქლები მთელ სიგრძეზეა 

შეზრდილი. ქერქლი ტყავისებრია, გახევებული (კვიპაროსის) ან ხორციანი (ღვიასი). სწორმდგომებია. 

ოჯახი გირჩების განლაგების მიხედვით  იყოფა სამ ქვეოჯახად: 

1 ქვ. ოჯ. Cupressoideae – კვიპაროსისებრნი 

2 ქვ. ოჯ. Thujoideae ტუიასებრნი 

3 ქვ. ოჯ. Juniperoideae – ღვიასებრნი 

 

1 ქვ. ოჯ. Cupressoideae – კვიპაროსისებრნი 

გირჩები გახევებულია, მომწიფებისას ერთმანეთს სცილდება.  

გვ. Cupressus  

 

 

C.sempervirens  – კვიპაროსი 

 

2 ქვ. ოჯ. Thujoideae – ტუიასებრნი 

გირჩები გახევებულია. ქერქლები მომწიფებისას სხვადასხვა მხარეს იხრება. 

ამ ქვეოჯახში გავრცელებული გვარია გვ. თჰუჯა ოცციდენტალის – 

დასავლეთის ტუია. იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკასა და აღმოსავლეთ 

აზიაში. ტუიები ბუჩქები ან ხეებია. მათ ყლორტები ბრტყელი აქვთ და 

მოპირისპირე ქერქლისებრი ფოთლებით დაფარული. მდედრობითი 

გირჩები შედგება 3 – 6 ჯვარედინად განლაგებული ტყავისებრი 

ქერქლისაგან, რომლებიც შესამჩნევადაა ერთიმეორეზე წაფარებული. ისინი 

პირველსავე წლის შემოდგომაზე მწიფდება. 

 

Thuja occidentalis 

 

 

გვ. Biota  

B.orientalis – აღმოსავლური ბიოტა.  
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3 ქვ. ოჯ. Juniperoideae – ღვიასებრნი 

ღვიები მარადმწვანე ბუჩქებია; ხშირად გართხმული ან დაბალი სწორმდგომი ხეებია. ტოტები 

მიჯრილია ღეროზე და აღმამდგომია ან ტანს დაცილებული, ამიტომ ღვიის ვარჯი ნაირგვარი ფორმისაა. 

ფოთლები ან ნემსისებრია, ან ქერქლისებრი. 

გირჩები მეტნაკლებად ხორცოვანია. სათესლე და მფარავი ქერქლები შეიზრდება გირჩის საერთო 

ქერქლად, რომელიც წვნიანი და ხორცოვანია. გირჩის ქერქლები შეიზრდება და ქმნის ხორცოვან გირჩას, 

რომელიც კენკრის სახეს ღებულობს. მამრობითი გირჩები განლაგებულია ყლორტების ფოთლების 

უბეში ან კენწრულია. ისინი შედგება მიკროსპოროფილების რამდენიმე წყვილის ან რგოლისაგან. 

მიკროსპოროფილს მოკლე ფეხი და ფართო ფირფიტა აქვს, რომლის ქვედა მხარეზე 3 – 6 

მიკროსპორანგიუმია. მდედრობითი გირჩები განლაგებულია შემოკლებული ყლორტების წვერში. 

ქვემოთ მათ გარს ახვევია უნაყოფო ფოთლები. მომწიფებული გირჩა სფეროსებრია და არ იხსნება. 

გირჩის ქერქლები ხორცოვანია, შავი ან წითელი (ე. წ. “კენკრები”). 

    

 

სურ. Juniperus communis                                                   სურ.    Juniperus oxycedrus 

Juniperus  communis – ჩვეულებრივი ღვია.  

J. oxycedrus – წითელი ღვია.  

 

3 კლასი Chlamydospermatopsida – საფრიანთესლოვნები 

სხვა შიშველთესლოვნებისაგან განსხვავებით, საფრიანთესლოვნები ხასიათდება: 

1. მეორად მერქანში ნამდვილი ჭურჭლების არსებობით; 

2. მიკროსპოროფილებისა და მეგასპოროფილების ირგვლივ საფარის – “ყვავილსაფრის” 

არსებობით; 

3. მდედრობითი წინაზრდილის ძლიერი რედუქციით. გნეტუმსა და ველვიჩიას არქეგონიუმები არ 

უვითარდება; 

4. მამრობითი წინაზრდილის ძლიერი რედუქციით. 

ამ ნიშნებით საფრიანთესლოვნები გვაგონებენ ფარულთესლოვან ყვავილოვან მცენარეებს. მიუხედავად 

ამისა, ისინი მაინც შიშველთესლოვნებს წარმოადგენენ. მათ ორგანოთა აგებულების ზოგიერთი 

მსგავსება ყვავილოვანთა ორგანოების აგებულებასთან მათი პარალელური განვითარების 

(კონვერგენციის) შედეგია. 
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კლასში შედის 3 რიგი: 

1 რიგი Ephedrales – ეფედრასნაირნი 

2 რიგი Gnetales – გნეტუმისნაირნი 

3 რიგი Welwitschiales – ველვიჩიასნაირნი 

 

1 რიგი Ephedrales – ეფედრასნაირნი 

ოჯ. Ephedraceae 

გვ. Ephedra – ჯორისძუა 

 

სურ. Ephedra procera 

2 რიგი  Gnetales – გნეტუმისნაირნი 

ოჯ. Gnetaceae 

გვ. Gnetum – გნეტუმი 

G. gnemon 

      

 

 

 

 

 

3 რიგი Welwitschiales – ველვიჩიასნაირნი 

ოჯ. Welwitschiaceae 

გვ. Welwitschia 

W.mirabilis – საკვირველი ველვიჩია 
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ტიპი Angiospermae – ფარულთესლიანები 

Gynoecitae - ბუტკოიანები 

Anthophyta - ყვავილიანები 

(250 000 სახეობა) 

ეს მცენარეები კარგად გამოსახული, მკვეთრად განსაზღვრული ნიშნებით ხასიათდება. მათთვის 

ყველაზე მეტად დამახასიათებელია ერთი ან რამდენიმე ნაყოფფოთლისაგან (მაკრო- ან 

მეგასპოროფილისაგან) წარმოშობილი ბუტკოს არსებობა. ნაყოფფოთლები ისეა შეზრდილი, რომ 

ბუტკოს ქვედა ნაწილში წარმოშობს ღრუ სხეულს – ნასკვს, რომელშიც ვითარდება თესლკვირტები. 

განაყოფიერების შემდეგ ნასკვი გადაიქცევა ნაყოფად, რომლის შიგნით მდებარეობს თესლკვირტებისგან 

განვითარებული თესლები (ან ერთი თესლი). აქედან წარმოიშვა სახელწოდება ფარულთესლოვნები. – 

(აგეიონ ჭურჭელი, სპერმა თესლი). ამით ისინი განსხვავდებიან  შიშველთესლოვანთაგან, რომელთა 

თესლები ღიადაა მოთავსებული გაზრდილ მეგასპოროფილებზე. ამას გარდა, დამახასიათებებლია 

რვაბირთვიანი (ან მისგან წარმოებული) ჩანასახის პარკი, ორმაგი განაყოფიერება, განაყოფიერების 

შედეგად წარმოქმნილი ტრიპლოიდური ენდოსპერმა, მტვრის დამჭერი დინგი და დიდი 

უმრავლესობისათვის მეტ-ნაკლებად ტიპიური ყვავილი თავისი ყვავილსაფრით. ანატომიური 

ნიშნებიდან ფარულთესლოვნებისათვის დამახასიათებებლია ნამდვილი ჭურჭლების (ტრაქეების) 

არსებობა. 

დაბალი ორგანიზაციის ნიშნები            

1. ხე-მცენარეები                           

2. ერთწლოვანები                          

 3. ხმელეთის მცენარეები                   

4. მარტივი ფოთლები                      

5. ორსქესიანობა                          

6. ენტომოფილურობა                        

7. ერთეული ყვავილები                      

8. ყვავილის ნაწილების სიმრავლე           

9. აქტინომორფულობა                      

10. აციკლური ყვავილი                  .  

11. დიდი ზომის ყვავილი                    

12. დაგრძელებული ყვავილსაჯდომი         

13. აპოკარპული გინეცეუმი                  

  (ბუტკო ცალ-ცალკეა, მაგნოლია)             

14. ყვავილის ნაწილების განცალკევება       

15. ზედანასკვიანობა                        

16. მშრალი ნაყოფი                         

17. რთული ნაყოფი                        

18. ტრაქეიდები   (მკვდარი უჯრედები)                  

 მაღალი ორგანიზაციის ნიშნები 

1. ბალახოვნები 

2. მრავალწლოვნები 

3. წყლის მცენარეები 

4. რთული ფოთლები 

5. ცალსქესიანობა 

6. ანემოფილურობა 

7. ყვავილედი 

8. ყვავილთა განსაზღვრული რაოდენობა                         

9. ზიგომორფულობა 

10. ციკლური ყვავილი 

11. მცირე ზომის ყვავილი 

12. დამოკლებული ყვავილსაჯდომი 

13. სინკარპული გინეცეუმი 

  (ბუტკო შეზრდილია) 

14. ყვავილის ნაწილების შეზრდა 

15. ქვედანასკვიანობა 

16. წვნიანი ნაყოფი 

17. მარტივი ნაყოფი 

18. ტრაქეები   (ცოცხალი უჯრედები) 
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19. გაფანტული ჭურჭელ-                    

  ბოჭკოვანი კონა                             

19. რგოლურად განლაგებული 

   ჭურჭელ-ბოჭკოვანი კონა 

 

არსებობს ფარულთესლიანთა 250 000 სახეობა, თუმცა ეს რაოდენობა სრული არ არის. ყვავილი აქ 

ყლორტის სახეცვლილებაა, ორგანო, სადაც მიმდინარეობს თაობათა ცვლა.  

 

 

ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები  

იყოფა ორ კლასად: 

1. კლ.  Dicotyledoneae – ორლებნიანები 

2. კლ. Monocotyledoneae – ერთლებნიანები 

 

ორლებნიანები 

 

ერთლებნიანები 

 

1. თესლში ორი ლებანი                   1. თესლში ერთი ლებანი 

 

2. ბადისებური ნერვაცია 

  

2. პარალელური ან რკალნაირი ნერვაცია 

 

3. 4 ან 5 წევრიანი ყვავილი                 3. სამწევრიანი ყვავილი 

 

4. მთავარღერძიანი ფესვთა სისტემა  

 

4. ფუნჯა ფესვი 

 

5. ჭერჭელ-ბოჭკოვანი კონების       წრეში 

განლაგება.  ღია კონები     (ეუსტელა)                                            

 

5. გაფანტული ჭურჭელ-ბოჭკოვანი 

  კონები. დახურული კონები 

   (ატაქტოსტელა) 

 

ორლებნიანები უფრო დიდი ჯგუფია, ვიდრე ერთლებნიანები. ამის შესაბამისად, ისინი სასიცოცხლო 

ფორმებითაც უფრო მრავალფეროვანნი არიან. ორლებნიანთა შორის მრავალი მერქნიანი მცენარე 

გვხვდება, მაშინ როდესაც ერთლებნიანებში მათი რიცხვი მცირეა.  

 

 კლ.  Dicotyledoneae – ორლებნიანები 
 

1 ქვ. კლ. Archichlamydeae – პირველადსაფრიანები ანუ Choripetalae -  ფურცლებგანცალკევებულები 

2 ქვ. კლ. Monochlamydeae – ერთსაფრიანები ანუ Apetalae – უსაფროები 

3 ქვ. კლ. Metachlamydeae – მეორადსაფრიანები ანუ Sympetalae – ფურცლებშეზრდილები  

 

1 ქვ. კლ. Archichlamydeae – პირველადსაფრიანები ანუ Choripetalae -  ფურცლებგანცალკევებულები 

რიგი Polycarpiceae (Magnoliales)– მრავალნაყოფიანნი ან მაგნოლიასნაირნი 
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ყვავილები ორმაგია, იშვიათად მარტივი, გვირგვინისებრი ყვავილსაფრით, უმეტესად წესიერი, 

სპირალური, ჰემიციკლური, ხშირად მრავალმტვრიანიანი. ნაყოფფოთლები – მრავალია ან ერთი 

გინეცეუმი – აპოკარპული. ნასკვი ზედაა. ჩვეულებრივ, ყვავილები ორსქესიანი და ენტომოფილურია. 

უძველესი ფარულთესლოვანი მცენარეებია. 

 

ოჯ. Magnoliaceae – მაგნოლიასებრნი 

გვ. Magnolia 

M. grandiflora – დიდყვავილა მაგნოლია 

 

 

 

 

 

 

გვ. Liriodendron  

L.tulipifera – ხეტიტა 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯ. Lauraceae – დაფნისებრნი 

მერქნიანი მცენარეებია ტყავისებრი ფოთლებით. ყვავილი ორსქესიანი ან ერთსქესიანია და ორ, ხუთ, 

უფრო ხშირად კი სამწევრიანი წრეებისაგან შედგება. ყვავილსაჯდომი გაფართოებული ან ჯამივით 

ჩაღრმავებულია და მის კიდეებზე მიმაგრებულია ყვავილსაფრის ფოთოლაკების ორი და მტვრიანების 3 

– 4 წრე. ნაყოფი კენკრაა ან კურკიანა. 

 

გვ. Cinnamomum გავრცელებულია იაპონიასა და ჩინეთში. მერქნისა და ფოთლებისაგან მიიღება ქაფური 
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ოჯ. Berberidaceae – კოწახურისებრნი 

მისი ყვავილის განვითარება ორი ხაზით წავიდა: სამწევრიანობით და  ორწევრიანობით. მათი წინაპარი 

არის ფეხფოთოლა - Podophylum  

გვ.  Berberis  

B.vulgaris – კოწახური    

 

Berberis vulgaris                                  კოწახურის ნაყოფები 

 

 

C.camphora – ქაფურის 

ხე 

 

 

 

 

 

C.zeylanicum – დარიჩინის ხე 

 

გვ. Persea 

P. gratissima – ავოკადო 

 

გვ. Laurus 

L. nobilis – კეთილშობილი დაფნა 
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გვ. Epimedium – ჩიტიწვივა 

გვ. Hydrastis – ჰიდრასტისი 

გვ. Leontice Smirnowii – მრგვალი წამალი 

 

რიგი Ranales – ბაიასნაირნი 

ოჯ. Ranunculaceae – ბაიასებრნი 

დიდი ოჯახია. აერთიანებს 1 400-მდე სახეობას. უმრავლესობა ბალახია, იშვიათად ბუჩქი ან ლიანა.  

 

Ranunculus repens 

 

Aquilegia alpina 

 

ევოლუციის მეორე ხაზია აქტინომორფულიდან ზიგომორფულზე გადასვლა. 

ამ ოჯახის წარმომადგენლების უმრავლესობას აქტინომორფული ყვავილები აქვთ, გამონაკლისია 

Aconitum,  Consolida, Delphinium. 

Aconitum nasutum - ტილჭირი.  

Consolida – სოსანი.  

 

Consolida regalis    Delphinium 
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Delphinium – დეზურა. ყვავილი ზიგომორფულია, ნაყოფი ფოთლურა. 

 

ევოლუციის III ხაზი 

 

ოჯახის წარმომადგენლებს ძირითადად აქვთ ფოთლურა ნაყოფი. მაგ. გვარების Aquilegia, Aconitum, 

Helleborus –ის ნაყოფი ფოთლურაა. ამავე ოჯახში არის ბალახოვანი მცენარე Nigella arvensis – სოინჯი, 

  

 

Nigella arvensis                       Clematis vitalba 

რომელსაც აქვს კოლოფი ნაყოფი. ზოგიერთ შემთხვევაში ფოთლურა გადაიქცა კენკრა ნაყოფად, 

როგორიც აქვს Actaeae-ს – დათვის ყურძენს. ოჯახის ყველა წარმომადგენელს ახასიათებს კაშკაშა 

შეფერილობა და ამასთან დაკავშირებით ენტომოფილია, მაგრამ Thalictrum – მაჟარას ახასიათებს 

ანემოფილია, რადგან უფერული ყვავილები აქვს. ოჯახში თითქმის ყველა ბალახოვანია, გარდა Clematis 

vitalba – კატაბარდასი, რომელიც ლიანაა. P4  An G4.; ანემოფილურია, ნაყოფი კაკლუჭა. 

 

Adonis vernalis                                                                  Aconitum napellus 
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რიგი Nymhaeales – დუმფარასნაირნი 

ოჯ. Nymhaeaceae – დუმფარასებრნი 

ამ ოჯახს ეკუთვნის მხოლოდ წყლისა და ჭაობის მცენარეები. მათი ფოთოლი მცურავია და წყლიდან 

ამოყოფილი ან წყალში ჩაყურყუმელავებული. ოჯახისთვის დამახასიათებელია შემდეგი ტიპის 

ფორმულა: Ca4  Con An Gn . ახასიათებს ატაქტოსტელა. ოჯახისათვის დამახასიათებელია შემდეგი ნიშნები: 

1) კარგად ჩანს გვირგვინის ფურცლების დაკნინება და მტვრიანებისკენ თანდათანობით გადასვლა. ამ 

დროს იქმნება გარდამავალი საფეხურების რიგი, რომლებიც ისევე, როგორც გვირგვინის ფურცლები, 

განუსაზღვრელი რაოდენობითაა და სპირალურადაა განლაგებული. ამ გარდამავალ საფეხურს 

გვირგვინის ფურცლებსა და მტვრიანებს შორის ზოგიერთი ბოტანიკოსი იყენებს იმის 

დასამტკიცებლად, რომ დუმფარას გვირგვინის ფურცლები (ეს გარდამავლობა კარგად ჩანს Nymhaeae –

ზე) მტვრიანებისგანაა წარმოშობილი. ზოგი ამტკიცებს, რომ მტვრიანები გვირგვინის ფურცლებისგანაა 

წარმოშობილი, რაც ნაკლებად დასაჯერებელია. 

2) ნაყოფი ცენოკარპულია, კოლოფი. 

3) ჩნდება ქვედანასკვიანობა (ევოლუციურად უფრო მაღალი საფეხური). 

წარმომადგენლები: 

გვ. Nymphaeae 

N.  alba – თეთრი დუმფარა 

ნაყოფი კოლოფი C4 Cn An Gn  – ქვედანასკვიანი. 

კარგად ჩანს მტვრიანების გადასვლა გვირგვინის 

ფურცლებზე. 

 

გვ. Nuphar  

N.luteum – ყვითელი დუმფარა  

P5 An Gn  ზედა ნასკვიანი 

 

გვ. Nymphaeae 

N.lotus 

ეგვიპტური ლოტოსი 

 

გვ. Nelumbo  

N.nucifera - 

ინდური ლოტოსი 
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გვ. Victoria 

V.regia - ვიქტორია 

 

 

 

 

 

რიგი Rosales – ვარდისნაირნი 

ამ რიგს ეკუთვნის ხეები, ბუჩქები, ბალახები, სუკულენტები, იშვიათად – ლიანები. უმრავლესობის 

ყვავილები ორსქესიანია, აქტინომორფული ან ოდნავ ზიგომორფული. ჩვეულებრივ ორმაგი, იშვიათად 

მარტივი ყვავილსაფრით, რომელიც შედგება ხუთწევრიანი წრეებისაგან. მტვრიანების რაოდენობა 

გვირგვინის ფურცლების რაოდენობის ტოლია ან უფრო ხშირად მისი ჯერადი.  

ოჯ. Crassulaceae – მსუქანასებრნი 

მშრალი ადგილსამყოფელის ბალახოვანი მცენარეებია. ძველ მცენარეთა ახლოს დგას. მეტწილად 

წვნიანი ფოთლებითა და ღეროებით. ყვავილები შეკრებილია ყვავილედებად. ყვავილი 

აქტინომორფულია, ორსქესიანი. გვირგვინის ფურცლები განცალკევებულია. ნაყოფფოთლების ძირში 

მოთავსებულია სანექტრეები. ნაყოფი ფოთლურაა. 

Sedum 

S. acre – მწვავე ფუნთუშა 

 

 

სურ.  Sedum acre                                               სურ. Sempervivum soboliferum 

 

გვ. Sempervivum  

S.soboliferum – კლდისვაშლა 

გვ. Crassula -  

ოჯ. Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 
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დაიხვეწა ყვავილის აგებულება. ნაყოფი კოლოფი ან კენკრაა. K4 - 5 Co4 - 5 A4 - 5 - n G5  - 10; გვხვდება 

არქტიკაში, ანდებში, ევროპაში ალპების და კავკასიონის მთათა სისტემაში. მრავალწლოვანი 

მცენარეებია. ბალახები, ბუჩქები ან დაბალი ხეებია. ყვავილები აქტინომორფულია, იშვიათად 

ზიგომორფული. ორსქესიანი ან რედუქციის შედეგად ერთსქესიანი ყვავილები შეკრებილია 

ყვავილედებად. ყვავილსაჯდომი ნაირგავრია: ბრტყელი, ჩაზნექილი, ჯამისებრი, ზოგჯერ ამოზნექილი. 

ჯამი და გვირგვინი ხუთ-ხუთია, იშვიათად ოთხ-ოთხი, იშვიათად ხუთზე მეტი. მტვრიანა ორჯერ 

მეტია ან იმდენივე, რამდენიც გვირგვინის ფურცელი. ნასკვი ზედაა, ზოგჯერ ქვედა. ნაყოფი კოლოფია 

ან კენკრა.  

იყოფა სამ ქვეოჯახად: 

1 ქვ.ოჯ. Ribesoideae 

 

გვ. Ribes  

R.nigrum – შავი მოცხარი 

 

R.vulgare – ჩვეულებრივი 

მოცხარი 

 

გვ. Grossularia 

G. reclinata – ხურტკმელი 

 

 

2 ქვ. ოჯ. Hydrangoideae 

 

გვ. Philadelphus 

Ph.caucasicus – უცვეთელა 

გვ. Hydrangea 

H. hortensis – ჰორტენზია 
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3 ქვ. ოჯ. Saxifragoideae 

ყველაზე ვრცელი ქვეოჯახია. აქვთ ხუთწევრიანი ყვავილები. ნაყოფი კოლოფია. 

 

 

გვ. Saxifraga  

S.cymbalaria – ფხიჯა 

 

 

 

 

 

ოჯ. Rosaceae – ვარდისებრნი 

ევოლუცია აციკლურობიდან ციკლურობამდე. ამ ოჯახს საფუძვლად უდევს ყვავილსაჯდომის ტიპები: 

ბრტყელი, სწორი ან ჩაზნექილი. ოჯახში შედის ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ხეები და ბუჩქები, 

მრავალწლოვანი ან იშვიათად ერთწლოვანი ბალახები და ზოგჯერ ლიანები. ყვავილები 

აქტინომორფულია, იშვიათად ზიგომორფული. ხუთწევრიანი, უფრო იშვიათად ოთხ-ექვს წევრიანი 

წრეებით. ყვავილებისა და ნაყოფების ნაირგვარობის და სახეობათა მრავალფეროვნების გამო 

ვარდისებრთა ოჯახი იყოფა ოთხ ქვეოჯახად: 

 

1 ქვ. ოჯ. Spiraeoideae – გრაკლოვანნი 

გვ. Sprirae – გრაკლა 

 

2 ქვ. ოჯ. Rosoideae – ვარდოვანნი 

K5Co5AnG2 . გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში - ევრაზიის 

ტერიტორიაზე, ტროპიკებში მცირეა.  

გვ. Rosa canina – ასკილი 

 

გვ. Fragaria  

F.vesca – ტყის 

მარწყვი 

ყვავილსაჯდომი 

ამოზნექილია 

F.viridis -

ხენდრო 
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გვ. Potentilla P.recta – მარწყვა ბალახი 

 

 

 

P.erecta – ოთხფურცელა მარწყვა ბალახი 

 

გვ. Rubus – მაყვალი 

ნაყოფი კურკიანაა, რომლებიც შეიზრდება და ქმნის რთულ 

ნაყოფს. 

R. idaeus – ტყის ჟოლო 

 

 

                         

3 ქვ. ოჯ. Tomoideae = Maloideae – ვაშლოვანნი 

K5Co5AnG2 -5 ხემცენარეებია. წინა ორი ოჯახისაგან განსხვავდება როგორც ყვავილის, ისე ნაყოფის 

აგებულებით. ჯამი 5-ია, ასევე გვირგვინიც, მტვრიანა მრავალია. ნაყოფი კენკრაა. 

 

 

გვ. Malus  

M.baccata – სამოთხის ვაშლი 

 

M. domestica – ვაშლი. აქვს ცრუნაყოფი 
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გვ. Pyrus  

P.communis – მსხალი 

  

 

გვ. Crataegus  

C.monogyna – კუნელი 

 

 

გვ. Cydonia  

C.oblonga – კომში.  

 

გვ. Mespilus  

M.germanica – ზღმარტლი.  

 

გვ. Eriobotrya 

E. japonica – იაპონური ზღმარტლი 

 

 

გვ. Sorbus 

S. aucuparia – ცირცელი, ჭნავი 
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4 ქვ. ოჯ. Prunoideae – ტყემლოვანნი 

K5Co5AnG1; სასიცოცხლო ფორმა ხეა. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ამ ქვეოჯახში 

ყვავილსაფრის იგივე ხუთწევრიანი ტიპი და მტვრიანების წრიული განლაგება რჩება. მის 

წარმომადგენლებს ახასიათებთ ღრმა, ჩაზნექილი ყვავილსაჯდომი, რომელიც არ არის შეზრდილი 

ნასკვთან. გინეცეუმი ერთი ნაყოფფოთლისგან შედგება. ორი თესლკვირტიდან ერთი ვითარდება.  შუა 

ნასკვიანია. ნაყოფი კურკიანაა. 

 

Prunus 

P. domestica – ქლიავი 

P.divaricata – ტყემალი 

 

P. spinosa – კვრინჩხი. ის ტყემლის, ღოღნოშოს და 

ქლიავის წინაპარია. 

 

გვ. Armeniaca 

A. vulgaris – გარგარი 

გვ. Amygdalus 

A.georgica – ნუში 

გვ. Persica 

P. vulgaris – ატამი 

გვ. Cerasus 

C.avium – ბალი 

C. vulgaris – ალუბალი 

გვ. Padus 

P.racemosa – შოთხვი 

 

გვ. Laurocerasus 

L.officinalis – სამკურნალო წყავი 

 

 

რიგი Leguminosae (Fabales)  – პარკიანნი 

ამ რიგში გაერთიანებულია ხეები, ლიანები, ბუჩქები და ბალახები. ზიგომორფული ან 

აქტინომორფული, ორმაგყვავილსაფრიანი. ანდროცეუმი ხუთწევრიან წრეებადაა განლაგებული, ხოლო 

გინეცეუმი ერთწევრიანია. ნაყოფი პარკია. 

 

ოჯ. Mimosaceaea – მიმოზასებრნი 

 ოჯახში შემავალი სახეობები გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში, ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. 

ძირითადად მერქნიანებია, ხეები და ბუჩქები, ფოთლები ფრთისებრ რთული ან ორგზის ფრთისებრ 

რთული აქვთ, თანაფოთლებიანი. აქტინომორფული, იშვიათად ზიგომორფული. პატარა ყვავილები 

შეკრებილია თავაკებად ან თავთავისებრ ყვავილედებად. მწერებს იზიდავენ ყვავილსაფრიდან 
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გამოშვერილი მტვრიანების კაშკაშა (ყვითელი, ვარდისფერი, წითელი) ძაფები. ყვავილსაფარი ორმაგია, 

ზოგჯერ გვირგვინის განუვითარებლობის გამო მარტივი. ჯამი ძირითადად ხუთია (მაგრამ ხშირად 4, 3 

ან 6); შეზრდილი, უფრო იშვიათად თავისუფალი. გვირგვინის ფურცლები იმდენივეა, რამდენიც ჯამის 

ფოთოლაკი. გვირგვინის ფურცლები თავისუფალია ან მეტ-ნაკლებად ურთიერთშეზრდილი. 

მტვრიანების რიცხვი სხვადასხვაა, რომლებიც ან შეზრდილია ან თავისუფალი. ერთადერთი 

ნაყოფფოთოლი ქმნის ზედანასკვიან ბუტკოს. ნაყოფი პარკია, რომელიც იხსნება, ან ერთთესლიან 

ნაწილებად იმტვრევა. 

გვ. Acacia - აკაცია  

Acacia dealbata- ლეგა აკაცია 

გვ. Mimosa  

M.pudica - მორცხვი მიმოზა 

გვ. Albizzia  

A. julibrissin - აბრეშუმა აკაცია 

გვ. Entada – ენტადა 

 

ოჯ. Caesalpiniaceae - ცეზალპინიასებრნი 

ვითარდება ზიგომორფია, ყვავილი ხუთწევრიანია. ეს ოჯახი აერთიანებს ხეებს, ლიანებს, ბუჩქებს, 

იშვიათად ბალახებს. ფოთლები ფრთისებრი, იშვიათად მარტივია. ყვავილი მეტწილად 

ზიგომორფულია, ზოგჯერ აქტინომორფული. ციკლური ხუთწევრიანი, იშვიათად ორწევრიანი. ჯამის 

ფოთოლაკები შეზრდილი არაა; გვირგვნის ფურცლები იმდენივეა, რამდენიც ჯამის ფოთოლაკი, ან 

უფრო ნაკლები.  

გვ. Haematoxylum  

H.campechianum – ბაყმის ხე 

გვ. Caesalpinia  

C.echinata – პერნამბუკის ხე 

გვ. Cercis 

C.siliquastrum – იუდას ხე, არღავანი 

გვ.Gleditsia – გლედიჩია 

გვ. Cassia – კასია 

 

ოჯ. Papilionaceae (Leguminosae, Fabaceae) – ფარვანასებრნი 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. აქ ზიგომორფია ძლიერდება, შემცირდა ხეები. ამ ოჯახში 

შედის ბალახები, ნახევრადბუჩქები, ბუჩქები ან ხეები. მათი ფოთლები ფრთისებრ ან თათისებრ 

რთულია, იშვიათად მარტივი, ყვავილი საშუალო ზომისაა ან პატარა. შეკრებილია ჩვეულებრივ მტევან 

ყვავილედად, იშვიათად თავაკებად, ქოლგებად ან თავთავებად. ყვავილის აგებულება ტიპიურია. ხუთი 

ჯამის ფოთოლაკი შეზრდილია, რომელიც ხან აქტინომორფულია, ხან ზიგომორფული და ზოგჯერ 

ორტუჩა. ხუთი გვირგვინის ფურცლიდან უკანა ორი დიდია და აფრა ეწოდება. აფრა ფარავს ორ 

გვერდით ფურცელს, რომლებსაც ხან ფრთები ეწოდება, ხან – ნიჩბები. ფრთები ფარავენ მათ ქვევით 

მდებარე ორ ასიმეტრიულ და ფრჩხილიან ფურცელს, რომლებიც მთელ სიგრძეზე ან მხოლოდ ზედა 

ნაწილში მეტ-ნაკლებად შეზრდილია ე. წ. ნავად. მტვრიანა ათია. გვხვდება იშვიათი გამონაკლისი, 

რომელთა ყვავილში 9 ან 5 მტვრიანა აქვთ. უფრო ხშირად 9 მტვრიანა შეზრდილია, ერთი თავისუფალი. 

უფრო იშვიათად ათივე მტვრიანა შეზრდილია ან პირიქით, ათივე თავისუფალია.  
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პარკიანები სიმბიოზურად ცხოვრობენ კოჟრის ბაქტერიებთან.  ბაქტერიები ფესვის ბუსუსების გავლით 

იჭრებიან ფესვის ქერქში, იქ მრავლდებიან და ქმნიან გამონაზარდებს - კოჟრებს. ბაქტერიებს აქვთ 

შესანიშნავი უნარი გამოიყენონ ატმოსფეროს ელემენტარული აზოტი და ჩააბან ის ნივთიერებათა 

მიმოქცევაში. გამომუშავებული ცილოვანი ნივთიერებები გამოიყენება პარკიან მცენარეთა მიერ და ამის 

გამო ისინი კარგად ხარობენ აზოტით ღარიბ ნიადაგებზე.  

გვ. Pisum – ბარდა 

გვ. Phaseolus– ლობიო 

გვ. Arachis– არაქისი 

გვ.Trifolium – სამყურა 

გვ. Onobrychis – ესპარცეტი 

გვ. Medicago – იონჯა 

გვ. Melilotus – ძიძო 

გვ. Glycyrrhyza  – ძირტკბილა 

გვ. Robinia pseudoacacia – ცრუ აკაცია, ეკლის ხე 

 

რიგი Rhoedales - ყაყაჩოსნაირნი 

ოჯ. Papaveraceae - ყაყაჩოსებრნი 

ბალახოვანი მცენარეებია სარძევე მილებით ან სარძევე უჯრედებით. თუ რძეწვენი არა აქვთ, მაშინ 

უვითარდებათ განსაკუთრებული შიგთავსიანი წაგრძელებული უჯრედები. 

ყვავილში მოხდა  ევოლუცია. ჯამი და გვირგვინი განსაზღვრულია, მტვრიანა და ბუტკო - 

განუსაზღვრელი, შემდეგ ხდება ყვავილის ნაწილების დახვეწა. 

ყვავილები აქტინომორფულია და ჩნდება ზიგომორფია. ისინი ჩვეულებრივ ორ ჯამის ფოთოლაკს და 

ოთხ გვირგვინის ფურცელს შეიცავენ, რომლებიც განლაგებულია ორწევრიან წრეებად. მტვრიანა 2-4 ან 

განუსაზღვრელი რაოდენობითაა, წრეებად განლაგებული. ბუტკო 2 ან რამდენიმე ნაყოფის 

ფოთლისგანაა შემდგარი. ნაყოფი კოლოფია ან კაკლუჭა. 

გვ. Papaver - ყაყაჩო 

P.somniferum - ხაშხაში 

 

გვ. Chelidonium 

Ch. Majus - ქრისტესისხლა 
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გვ. Fumaria 

F. officinalis  შავთარა 

 

 

 

 

გვ. Hypericum 

გვ. Corydalis  

C.caucasica - ბუჩქისძირა 

გვ. Platistemon 

Platistemon -ის ყვავილი აგებულებით ახლოს დგას ზოგიერთი მრავალნაყოფიანის (კოწახურისებრთა და 

ბაიასებრთა) ყვავილებთან. მაგრამ იმის გამო, რომ მას რძის სავალები აქვს, ეს მცენარე ყაყაჩოსებრთა 

ოჯახს უნდა მიეკუთვნოს. 

გვ. Glaucium  

G.corniculatum - ყაყაჩურა 

  

 

ოჯ. Cruciferae - ჯვაროსანნი 

ჯამი და გვირგვინი ჯვარედინადაა განლაგებული, ამიტომ ეწოდება ჯვაროსნები. 

ხმელთაშუაზღვეთურია. ორ-ოთხწევრიანი ყვავილი აქვს. ძირითადად ბალახებია, არის ბუჩქბალახებიც. 

ნაყოფი ჭოტი, ჭოტაკი, იშვიათად კაკლუჭა. 

თუ ყაყაჩოსებრნში ევოლუცია მოხდა ყვავილის გართულების გზით, ჯვაროსნებში ყვავილი უცვლელია  

ზეთოვანი ჯვაროსნებიდან უფრო მნიშვნელოვანია: 

გვ. Brassica  

B.nigra - შავი მდოგვი 

 

გვ. Sinapis  

S. alba - თეთრი მდოგვი 
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Brassica  

B.oleraceae - კომბოსტო 

B.oleraceae var. botrytis - ყვავილოვანი კომბოსტო 

გვ. Draba - ქუდუნა 
 

გვ. Lepidium  

L.sativum - წიწმატი 
 

გვ. Raphanus  

R.sativus - ბოსტნის ბოლოკი 

R.sativus var. radicula - თვის ბოლოკი 

მრავალი ჯვაროსანი ცნობილია როგორც მინდვრებისა და ბოსტნების სარეველა მცენარე, ასეთებია 

ჭოტიანებიდან: 

გვ. Sisymbrium  

S.officinale - გონგოლა 

გვ. Raphanus 

R. raphanistrum - ბოლოკურა 

 

 

ხოლო ჭოტაკებიდან: 

გვ. Capsella 

C. bursa-pastoris   

წიწმატურა ანუ ხაჭიჭორა 

 

 

 

 

გვ. Thlaspi  

Th.arvense - ქუთქუთა 

 

 

გვ. Mattiola  

M.anua - ლევკოინი 

 

 

 

 

გვ. Hesperis  

H.matronalis ღამის ია 
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რიგი Euphorbiales - რძიანასებრნი 

ცალსქესიანი და ერთსახლიანი მცენარეებია.  

ოჯ. Euphorbiaceae - რძიანასებრნი 

ამ ოჯახის წარმომადგენლები გავრცელებულია მთელი დედამიწის ზურგზე, გარდა პოლუსის 

ახლომდებარე ქვეყნებისა და ცივი მაღალმთიანეთისა. 

 

 

გვ. Euphorbia - რძიანა 

 

 

 

 

 

ამ გვარის წარმომადგენლები ბალახოვანი მცენარეებია, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ რძე-

წვენს.  

                                           

                                                                                          

გვ. Hevea  

H. brasiliensis - ბრაზილიური ჰევეა 

P0♂A1-n       ♀-1-3 

 

 

 

 

 

 

გვ. Aleurites - ტუნგო 

 

 

 

 
  

გვ. Ricinus  

R.communis - აბუსალათინი 
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რიგი Umbelliflorales - ქოლგოვანნი 

უმთავრესად ბალახებია, მხოლოდ იშვიათად გვხვდება დაბალი ბუჩქები. ყვავილი აქტინომორფულია, 

ორმაგყვავილსაფრიანი, 5-4-წევრიანი წრეებით. ჯამი ხშირად რედუცირებულია, მტვრიანები ერთ 

წრედაა განლაგებული. ყვავილედი მეტწილად რთული ქოლგაა, ზოგჯერ თავაკი ან მარტივი ქოლგა.  

ოჯ. Cornaceae - შინდისებრნი 

ბუჩქები ან ხისებრი მცენარეებია, ნაყოფი კენკრაა ან 

კურკიანა. 

 

გვ. Cornus  

C.mas - შინდი 

გვ. Aucuba  

A.japonica - იაპონური აუკუბა 

 

 

   

 

                

 

 

                                                                             

ოჯ. Araliaceae - არალიასებრნი 

ოჯახის წარმომადგენელთა განვითარების ცენტრი შორეული აღმოსავლეთია.  ძირითადად ხეები და 

ბუჩქებია, იშვიათად ლიანა და ბალახი. პატარა ყვავილები შეკრებილია რთულ ყვავილედად, რომლიც 

შეიძლება იყოს ქოლგა, თავაკი ან თავთავი. ნასკვი ქვედაა. 

K5CO5A5G2-5- 

გვ. Hedera - სურო 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

გვ. Panax  

P.schinseng – ჟენ-შენი 
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ოჯ. Umbelliferae – ქოლგოვანები 

K5CO4A5G2- 

ძირითადად ბალახოვნებია. შედის ბუჩქიც. ნაყოფი თესლურაა, რომელიც დაკიდებულია კარპოფონზე. 

კარპოფონი წარმოიქმნება ნაყოფფოთლების კიდური ნაწილებისაგან და თითქოს წარმოადგენს 

ყვავილის ყუნწის გაგრძელებას, რომელიც წვერში ორ ტოტადაა გაყოფილი. თითოეული ტოტის წვერში 

მიმაგრებულია თითო თესლურა. ზოოფილურებია – ნაყოფები ვრცელდება ცხოველებით. 

 

გვ. Eryngium – ლურჯი ნარი 

 

 

  

 

გვ. Azorella - ერთადერთი ბუჩქია.  

ქოლგოვანთა უმრავლესობას პირუტყვი ნაკლებად, ან სულ არ ჭამს. 

ზოგი კი შხამიანიცაა. ადამიანისათვის სასარგებლო მნიშვნელობა 

მხოლოდ რამოდენიმე ქოლგოვანს აქვს. საკვებ ქოლგოვნებს შორის 

პირველ ადგილზეა: 

გვ. Daucus  

D.carota - სტაფილო. 

გვ. Petroselinum  

P.sativum - ოხრახუში. 

გვ. Apium  

A.graveolens - ნიახური 

გვ. Coriandrum  

C.sativum - ქინძი 

გვ. Anethum  

A.graveolens - ცერეცო ანუ კამა 

 

გვ. Heracleum - დიყი. 3 მეტრს აღწევს. 

 

გვ. Pimpinella  

P.anisum - ანისული  

 

გვ. Carum  

C. carvi  - კვლიავი 
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რიგი Centrospermales (Caryophyllales) - ცენტრალურთესლიანნი, მოღუნულჩანასახიანნი 

(მიხაკისნაირნი) 

 

სამშობლო ხმელთაშუაზღვისპირეთია. ძირითადად ბალახები ან პატარა ხეებია (აღმ. აზია). ყვავილი 

ჩვეულებრივ ორსქესიანია. სამშობლო ამერიკა. Cactaceae-ების ყვავილი განუსაზღვრელია.   

ნასკვი ქვედაა, ნაყოფი კენკრა აქვს. 

ოჯ. Caryophylaceae - მიხაკისებრნი 

ბალახოვანი მცენარეებია, ვიწრო ხაზური ან ხაზურ-ლანცეტა ფოთლებით. ყვავილები 

აქტინომორფული, ხუთწევრიანი. ნასკვი ზედაა, ნაყოფი კოლოფი, იშვიათად კაკალი ან კენკრის მსგავსი. 

ახასიათებს მოღუნული ჩანასახი. 

გვ. Stellaria  

S.media - ჟუნჟრუკო 

 

გვ. Silene 

S.compacta  - ქოთანა 

ყვავილობს ღამე. 

 

     

                                                                                                                              

 

 

 

გვ. Minuartia - მინუარცია 

 

 

გვ. Dianthus 

D. orientalis - მიხაკი 

 

გვ. Saponaria 

S. officinalis - საპონა 

 

 

 

 

 

 

გვ. Agrostemma  

A.githago - ჭიოტა 
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ოჯ. Chenopodiaceae - ნაცარქათამასებრნი, ანუ თათაბოსებრნი 

გავრცელებულია ყველგან, განსაკუთრებით უდაბნოებში. ამ ოჯახში უკვე ხდება  ყვავილის ნაწილების 

შემცირება. ნაყოფი მშრალი კაკლუჭა, იშვიათად კოლოფი ან კენკრა. 

ყვავილსაფარი მარტივი აქვს, ჯამისებრი, ხუთწევრიანი. ბალახოვანი. მტვრიანებს აქვს სხვადასხვა 

ფერის დანამატები, ამიტომ მწერებით იმტვერება. ნაყოფის გასავრცელებლად სხვადასხვანაირი 

სამარჯვები აქვთ ბეწვების, პატარა ეკლების ან ფრთის მსგავსად გაფართოებული ყვავილსაფარის 

ფოთლების სახით. ჩანასახი მოღუნულია. ქარით დამტვერავია, ზოგიერთი მათგანი ზოოფილურია. 

 

გვ. Beta vulgaris - ჭარხალი 

გვ. Spinacia  

S.oleracea - ისპანახი 

გვ. Chenopodium 

Ch. album - ნაცარქათამა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Atriplex 

A.hortensis - თათაბო 

 
გვ. Salicornia 

S. herbacea - ხურხუმო 
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ოჯ. Cactaceae 

ყვავილსაფარი მრავალფურცლიანია. მტვრიანა მრავალი. ნასკვი ქვედა. ერთბუდიანი თესლკვირტი  

მრავალია. დამტვერვა ხდება მწერებით ან ფრინველებით. 

 

გვ. Cereus  

C.giganteus.     სიმაღლე 20 მ, დიამეტრი  1 მ. 

 

Echinocactus arigens  

ბურთივით მრგვალი კაქტუსები 

 

 

 

 

 

 

 

Opuntia ficus indica -დედინაცვლის ენა 

 

 

 

 

 

 

გვ. Haloxylon  

H. aphyllum - შავი საქსაული 

 

H.persicum - თეთრი საქსაული 
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II ქვეკლასი Monochlamideae - Apetalae 

ერთფურცლიანები, ერთსაფრიანები 

 

აქ გაერთიანებულია მერქნიანები - ხეები და ბუჩქები. ძირითადად ქარით იმტვერებიან. 

განაყოფიერების პროცესი ხანგრძლივია. 

 

რიგი Salicales - ტირიფისნაირნი 

ოჯ. Salicaceae - ტირიფისებრნი  

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. 

ხეები და ბუჩქებია, ცალსქესიანებია, ორსახლიანები. ყვავილსაფარი არა აქვთ. მამრობით ყვავილებში 2-

დან 30-მდე და მეტი მტვრიანაა. მდედრობითში ერთი ბუტკო, რომელიც ორი ნაყოფფოთლისაგან 

შედგება. ნაყოფი კოლოფია. ჯერ ყვავილები გამოდის, მერე შეიფოთლება. უვითარდებათ ნექტრის 

მსგავსი რგოლი, ამიტომ მწერებითაც იმტვერებიან. 

ამ ოჯახში მხოლოდ სამი გვარია. 

გვ. Populus - ვერხვი. ქარით ვრცელდება. 

გვ. Salix - ტირიფი. განუვითარდა სანექტრე. 

 

გვ. Chosenia - ჩოზენია.  

გვ. Populus 

P.tremula - ვერხვი 

 

Populus tremula                           Populus alba 

P.alba - თეთრი ხვალო 

P.nigra - ოფი 

 Populus nigra 
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ის გარემოება, რომ მდგნალს (S.caprea) და ლეგა ვერხვს (P.glauca) გადახრის სახით აღმოაჩნდათ 

ორსქესიანი ყვავილები, რაც იმას მოწმობს, რომ ტირიფისებრთა წინაპარი შეიძლება ორსქესიანი 

ყვავილების მქონე მცენარე იყო. ამ გვარში არის როგორც ენტომოფილია, ისე ანემოფილია 

 

რიგი Fagales -  წიფლისნაირნი 

 

ხეები და ბუჩქებია. ანემოფილურებია.  ყვავილი უშნოა, პატარა. უყვავილსაფრო ან სუსტად 

განვითარებული ყვავილსაფრით. ყვავილები ერთსქესიანი, იშვიათად ორსქესიანია და შეკრებილია 

მჭადა ყვავილედად, რომელიც დიქაზიუმებისგანაა შედგენილი (დიქაზიუმი - მოკლე ყუნწებზე წყვილ-

წყვილად განლაგებული ყვავილები). 

 

ოჯ. Betulaceae - არყისებრნი 

ახასიათებთ ოთხწევრიანი ყვავილი. ხეები და ბუჩქებია. ყვავილები შეკრებილია მჭადა ყვავილედებად 

და შედგება დიქაზიუმებისაგან. მცენარეები ერთსახლიანია. ყვავილები ერთსქესიანია და ორწევრიანი 

წრეებისგან შედგება. ყვავილსაფარი შედგება ძირში შეზრდილი ოთხი ფოთოლაკისაგან, უშნო და 

სრულიად განუვითარებელია. მტვრიანები იმდენივეა, რამდენიც ყვავილსაფრის ფოთოლაკი. 

მდედრობითი ყვავილები უყვავილსაფროა ან ძალზე რედუცირებული  ყვავილსაფრიანია. ბუტკო ორი 

ნაყოფფოთლისაგან შედგება. ნაყოფი კოლოფი, კაკალი ან კაკლუჭაა. 

წარმომადგენლებია: 

გვ. Betula - არყი.  

გვ. Alnus - მურყანი.  

გვ. Corylus - თხილი.  

გვ. Betula 

B.verrucosa ანუ B.pendula - მეჭეჭიანი არყი.  

გვ Alnus  

A.glutinosa - შავი მურყანი  

გვ. Corylus  

C.avellana - თხილი 

 

 

 

C.iberica - ხემაგვარი თხილი 

C.orientalis - ჯაგრცხილა 

 

გვ. Carpinus 

C. caucasica - რცხილა  
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ოჯ. Fagaceae -  წიფლისებრნი 

ფოთოლმცვენი, ზოგჯერ მარადმწვანე ხეებია. ყვავილედები მჭადისებრია ან თავთავისებრი. ყვავილები 

ერთსქესიანია, ერთსახლიანი. იშვიათად ორსქესიანი. ყვავილედები მთავარ ღერძზე განლაგებულია 

დიქაზიურ ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე. ძირითადად  სამწევრიანი ყვავილი ახასიათებს.  

გვ. Quercus 

Q. iberica - ქართული მუხა 

 

Q.suber - კორპის მუხა 

  

პერიდერმისაგან მიიღება კორპი. იზრდება 

ხმელთაშუაზღვის დასავლეთ ქვეყნებში. 

 

 

მუხის ნაყოფი არის რკო, რომელიც წარმოადგენს კაკლის სახეცვლილებას. რკოს ფუძე მოთავსებულია 

ჯამისებრ, გარედან ბორცვოვან ბუდეში. იგი მდედრობითი ყვავილით დაბოლოებული ღერძის ფართო 

ჯამისებრ გაზრდილი წვერისგანაა წარმოშობილი 

Q.imeretina - იმერული მუხა, Q.pontica - პონტოს მუხა 

 

 გვ. Castanea  

C.sativa - წაბლი 

C.sativa - წაბლი 

 

გვ. Fagus  

F.orientalis - აღმოსავლური წიფელი 

 

 

წიფლის ნაყოფი  (კაკალი) მოთავსებულია ბუდეში,  რომელსაც ქმნის 4 ფოთოლაკი. ფოთლისებური 

წარმოშობისაა. “ჩენჩო” განვითარდა II რიგის თანაყვავილედისაგან. 
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რიგი Juglandales - კაკლისებრნი 

სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკა. გვხვდება ხმელთაშუაზღვის  სანაპიროზე, საქართველოში ალაზნის 

ნაპირებზე. ყარაბახში ბუნებრივადაა. მერქნიანი მცენარეებია. ყვავილი ერთსქესიანია. ქარით 

იმტვერება. შეკრებილია თავთავებად ან უფრო რთულ ყვავილედებად. ყვავილსაფარი მარტივია, 

ჯამისებრი. ზოგჯერ ყვავილი სავსებით მოკლებულია ყვავილსაფარს. მამრობით ყვავილებში 2-40 

მტვრიანაა. ბუტკო ორი ნაყოფის ფოთლისაგან შედგება. ნასკვი ქვედაა. თესლკვირტი მიზრდილია 

“ბუდის” მსგავს საბურველზე, რომელიც წარმოშობილია კენწრული ფოთლებისაგან. 

ოჯ. Juglandaceae - კაკლისებრნი 

ქარით დამტვერავი დიდი ხეებია. ყვავილსაფარი ოთხწევრიანია.ნაყოფი კურკიანაა ან კაკლუჭა. 

ენდოკარპიუმი მკვრივია და ქმნის ორ უსრულ ტიხარს, რომლებიც ნაყოფის ღრუშია შეჭრილი. თესლს 

თხელი კანი აქვს, ჩანასახს პატარა ფესვაკი და ხორცოვანი, დანაოჭებული ან ფოთლისებური ლებნები 

აქვს. 

 

გვ. Juglans  

J.regia - ჩვეულებრივი კაკალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Pterocarya  

P.carpinifolia - ლაფანი 

  

 

 

 

რიგი Urticales - ჭინჭრისნაირნი 

ოჯ. Cannabinaceae - კანაფისებრნი 

გვ. Cannabis 

C. sativa - კანაფი 

 

Cannabis sativa 
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III. ქვ. კლ. Metachlamydeae - მეორადსაფრიანები 

Sympetalae - ფურცლებშეზრდილნი 

ყველა მეორადსაფრიანის, ანუ ფურცლებშეზრდილის ყვავილი მუდამ წრიულია. 

პირველადსაფრიანებისგან ყველაზე თვალსაჩინო განმასხვავებელ ნიშნად ითვლება ე.წ. 

ფურცლებშეზრდილობა, რომელიც ყვავილის აგებულების უფრო მაღალი საფეხურის მაჩვენებელია. 

მათ ყვავილებში წევრების რიცხვი ზუსტადაა დიფერენცირებული, მრავალ ყვავილში რედუცირებულია 

მტვრიანების ერთი წრე. ქვედანასკვიანობა უფრო ხშირად გვხვდება. შედარებით უფრო მცირეა 

მერქნიანი ფორმების რაოდენობა. ყველა ეს ნიშან-თვისება ევოლუციის მაღალ საფეხურზე მდგომი 

ჯგუფების ნიშან-თვისებებია. 

მეორადსაფრიანების თესლკვირტს თითქმის ყოველთვის მხოლოდ ერთი გარეგანი ინტეგუმენტი აქვს, 

რაც უთუოდ შინაგანი ინტეგუმენტის რედუქციის შედეგია. 

ბევრი  სისტემატიკოსი ფურცლებშეზრდილებს ორ დიდ ჯგუფად ყოფს: 

ხუთწრიანები (Pentacyclicae) და 

ოთხწრიანები (Tetracyclicae) 

პირველი ჯგუფის ყვავილებში 5 წრეა - ჯამი, გვირგვინი, მტვრიანების ორი წრე და ნაყოფის ფოთლების 

ერთი წრე. იშვიათად ოთხწრიანი ყვავილებიცაა. ამ  უკანასკნელ შემთხვევაში რედუქციის გამო აკლია 

მტვრიანების გარეთა წრე. 

თითქმის ყველა ხუთწრიანის ყვავილი აქტინომორფულია. მათ უმრავლესობას ნაყოფის  ფოთოლი 

იმდენივე აქვს, რამდენიც ჯამის ფოთოლია, მაშინ როდესაც ოთხწრიანების უმეტესობას ორი ნაყოფის 

ფოთოლი აქვს. მრავალი ხუთწრიანის თესლკვირტი  ორსაფრიანია (ორი ინტერგუმენტითაა). 

ოთხწრიანებს საწინააღმდეგო ნიშნები აქვთ: შერჩენილი აქვთ მტვრიანების მხოლოდ ერთი გარეთა წრე, 

შიგნითა წრისგან ნაშთიც კი არაა შერჩენილი. მრავალ წარმომადგენელს ყვავილები ზიგომორფული 

აქვს; უმრავლესობას ნაყოფის ფოთოლი ორი აქვს. 

ხუთწრიანებს ეკუთვნის ფურცლებშეზრდილთა შედარებით დაბალ საფეხურზე მდგომი რიგები და 

ოჯახები. 

ხუთწრიანებს ეკუთვნის: 

 

რიგი Ericales - მანანასნაირნი ანუ შქერისნაირნი  

ამ რიგს უმთავრესად ბუჩქები, ბუჩქ-ბალახები და მრავალწლოვანი ბალახეული მცენარეები ეკუთვნის. 

ფოთლები მარტივია, უმრავლესობის მარადმწვანე, ტყავისებრი, უთანაფოთლო. ყვავილები 

ორსქესიანია, აქტინომორფული, ხუთწრიანი, 5-4-წევრიანი თითოეულ წრეში. უმრავლესობას აქვს ზედა 

ნასკვი. 

 

ოჯ. Ericaceae - მანანასებრნი ანუ შქერისებრნი 

მანანასებრთა ოჯახი 4 ქვეოჯახად იყოფა 

1. ქვ. ოჯ. Rhododendroideae - როდოდენდროვანები 

ერთ-ერთი ევოლუციური ხაზია, რომელსაც შექმნის როდოდენდრონი. 

 



91 
 

გვ. Rhododendron 

               

   Rh.ponticum - შქერი                    Rh.caucasicum - დეკა                           Rh. flavum - იელი 

 

გვ. Ledum  

L.palustre - წყლის იელი 

 

ზედანასკვიანებია, ნაყოფი კოლოფი. 

 

 

                                        

2. ქვ. ოჯ. Arbutoideae 

გვ. Arbutus - ხეხენდრო 

  

 A.andrachne - ხემარწყვი. მეორე ევოლუციური ხაზი.  

 

გვ. Arctostaphylos  

A.uva-ursi - დათვის კენკრა 
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3. ქვ. ოჯ. Ericoideae - მანანოვანები 

მესამე ევოლუციური ხაზია მანანასებრნი. 

გვ. Erica - მანანა 

E.arborea - ხემანანა 

 

          

გვ. Calluna  

C.vulgaris - ჩვეულებრივი კალუნა 

  

 

IV ქვ. ოჯ. Vaccinoideae - მოცვოვანნი 

მეოთხე ევოლუციური ხაზი შექმნა მოცვმა. ჩნდება ქვედანასკვიანობა. 

გვარი Ericales უდავოდ ენათესავება ფურცლებგანცალკევებულებს.ამას მოწმობს, კერძოდ, მათ შორის 

ისეთი მცენარეების არსებობა, რომლებშიც გვირგვინის ფურცლები არ არის ერთმაეთთან შეზრდილი. 

მანანასებრნში არ ვხვდებით მტვრიანების შეზრდას გვირგვინის ფურცლებთან, რაც ესოდენ 

გავრცელებულია ფურცლებშეზრდილთა უმეტესობაში. ყვავილი შედგება 5 წრისაგან (ნაცვლად ოთხისა, 

როგორც ეს ფურცლებშეზრდილებშია). მანანასნაირნი უფრო ენათესავებიან Gutiferales -ის რიგს. 

გვ. Vaccinium - მოცვი 

V.myrtillus - შავი მოცვი 

 

V. vitis ideae - წითელი მოცვი 

Vaccinium vitis ideae 

 

გვ. V.uliginosum - ლურჯი მოცვი 

 
  

გვ. Oxycoccus 

O.quadripetalus - შტოში 
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ოჯ.  Primulaceae - ფურისულასებრნი 

ყვავილი აქტინომორფულია, ნასკვი ზედა. ნაყოფი კოლოფია. გინეცეუმი ცენოკარპულია. 

 

გვ. Primula - ფურისულა 

 

გვ. Cyclamen - ყოჩივარდა 

 

გვ. Lysimachia - ხახვთესლა 

 

ოთხწრიანები - Tetracyclicae 

რიგი Tubiflorales - მილყვავილოვანნი 

ანდროცეუმის მხოლოდ ერთი წრის არსებობის გამო ყვავილი ოთხწრიანია 

 

ოჯ. Solanaceae - ძაღლყურძენასებრნი 

ამ ოჯახში შედის ბალახოვანი მცენარეები, ბუჩქბალახები და ტროპიკებში გავრცელებული დაბალი 

ხეებიც. ყვავილი აქტინომორფული, ან მეტ-ნაკლებად ზიგომორფული; ჯამი, გვირგვინი, ანდროცეუმი 

ხუთწევრიანია, გინეცეუმი შედგება 2 ნაყოფის ფოთლისაგან. ნასკვი ზედაა, ნაყოფი კენკრაა, კოლოფი 

შეიცავს ალკალოიდებს და შხამიანია. 

გვ. Solanum 

S. nigrum - ძაღლყურძენა                                

S.tuberosum კარტოფილი 

S.melongena ბადრიჯანი 

Lycopersicum esculentum პომიდორი 

გვ. Capsicum  

C.anuum - წიწაკა 

გვ. Petunia 

P.hybrida - პეტუნია   
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გვ. Physalis - ონტკოფა 

 

 

გვ. Atropa 

A.belladona - შმაგა 

გვ. Nicotiana 

N.tabacum - თამბაქო 

 

 

 

გვ. Hyoscyamus 

H.niger - ლენცოფა 

 

 

 

ოჯ. Labiatae - ტუჩოსანნი 

ბალახები, ბუჩქბალახები, ან ბუჩქებია. ტროპიკულ ამერიკაში იშვიათად გვხვდება დაბალი ხეები და 

მხოხავი მცენარეები. ღეროები ოთხწახნაგოვანია. 

ახასიათებთ ეთეროვანი ზეთების გამომუშავების უნარი. ყვავილი ყოველთვის ზიგომორფულია. ნასკვი 

ზედა. მრავალ ტუჩოსანს სპეციალურად აშენებენ საპარფიუმერიო მრეწველობის ნედლეულის 

მისაღებად. ასეთებია: 

  

გვ. Rosmarinus 

R.officinalis - როზმარინი 

 

 

 

 

გვ. Lavandula 

Lspica - ლავანდა 
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gვ. Thymus 

T.vulgaris - ბეგქონდარა 

 

 

 

 

 

გვ. Salvia  

S.officinalis - სამკურნალო სალბი 

 

გვ. Leonurus 

L.cardiaca - შავბალახა 

 

გვ. Satureja  

S.hortensis - ქონდარი 

     

 

გვ. Melissa 

M.officinalis - ბარამბო 

 

გვ. Ocimum  

O.basilicum - რეჰანი 
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გვ. Origanum 

O.vulgare - თავშავა 

  

 

 

გვ. Lamium  

l.album - ჭინჭრის დედა 

  

 

 

 

 

 

გვ. Stachys  

S.palustris - დედა-ფუტკარა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Glechoma 

G.hederacea - ოშოშა 

 

გვ. Brunella  

B.vulgaris - გობისცხვირა 

  

გვ. Ajuga  

A.genevensis - პიწმინდა 
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რიგი Rubiales - ენდოსნაირნი 

პრიმიტიულ ფორმებში ყვავილი აქტინომორფულია, უფრო სპეციალიზებული სახეობისა - 

ზიგომორფული. ნაყოფი კოლოფი, კენკრა, კურკიანა ან კაკლუჭა. 

ოჯ. Rubiaceae - ენდროსებრნი 

ოჯახის წარმოამდგენლების  უმეტესობა ხეები და ბუჩქები, რომლებიც უმთავრესად ტროპიკებსა და 

სუბტროპიკებშია გავრცელებული. ჩვენში გავრცელებულია ამ ოჯახის ბალახოვანი მცენარეები. 

გვ. Rubia 

R.tinctorum - საღებავი ენდრო 

სურ. Rubia tinctorum გვ. Galium 

G.odoratum - ენდრონიკა 

 

გვ. Asperula 

A. cynenchia - ჩიტისთვალა 

 

გვ. Coffee 

C.arabica - ყავის ხე 

 

 

ამ რიგებიდან ყველაზე მეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვთ ყავისა (სამშობლო 

აფრიკა) და ქინაქინის (სამხრეთ ამერიკა) ხეებს. 

 

 

 

გვ. Cinchona 

C. pubescens - ქინაქინის ხე 
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რიგი Synandrales - მტვრიანებშეზრდილნი 

ოჯ. Compositae ანუ Asteraceae - რთულყვავილოვანნი 

K0CO(5) A (5}G2- 

ძირითადად ბალახოვანი მცენარეებია, მრავალწლოვანი, იშვიათად ერთწლოვანი, ზოგჯერ 

ბუჩქბალახები, ბუჩქები ან დაბალი ხეებიც. არსებობს მხოხავი მცენარეები და სუკულენტებიც. 

ყვავილები ქმნიან კალათა ყვავილედს. ნაყოფი თესლურაა. 

იყოფა ორ ქვეოჯახად 

 

1 ქვ. ოჯ. Tubiflorae - მილყვავილოვნები 

2 ქვ. ოჯ. Liguliflorae - ენაყვავილოვნები 

 

1) მილყვავილოვნების ქვეოჯახი ხასიათდება იმით, რომ კალათის ყველა ყვავილი მილისებრია, 

აგრეთვე მილისებრ-ძაბრისებრი, მილისებრ-ზარისებრი, ორტუჩა, ან კალათის ცენტრში განლაგებულია 

მილისებრი ყვავილები, ხოლო ნაპირებზე ცრუ,  ენისებრი. ეს მცენარეები მოკლებულია რძეწვენს, ან თუ 

აქვთ,  ის მოთავსებულია იზოლირებულ უჯრედებში ან სათავსებში. 

ამ ქვეოჯახს ეკუთვნის გვარების უმრავლესობა.  

გვ.   Helianthus 

H.annuus - მზესუმზირა 

  

H.tuberosus - მიწავაშლა 

 

  

 

გვ. Artemisia - ავშანი 

A.cinna - ხოროსნის აბზინდა 

 A. dracunculus - ტარხუნა 

 

 

 

A.absinthium - მწარე აბზინდა 
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გვ. Pyretrum  

P.roseum - ვარდისფერი გვირილა 

P.carneum - წითელი გვირილა.  
 

 

გვ.Helichrisum 

H. arenarium - ნეგო.  

გვ. Leucanthemum  

L.vulgare ანაგვირილა 

 

 

 

 

 

 

გვ. Achillea  

A.millefolium - ჩვეულებრივი ფარსმანდუკი 

    

A.micrantha - ყვითელი ფარსმანდუკი 

გვ.Tussilago  

T.farfara - ვირისტერფა 

  

 

 

გვ. Anthemis  

A.saguramica 

 

2) ენაყვავილიანნი ხასიათდება იმით, რომ კალათის ყველა ყვავილი ენისებრია. მასში შემავალი 

მცენარეები რძეწვენს შეიცავენ. ენაყვავილიანნი გაცილებით მცირე მოცულობის ჯგუფია, ვიდრე 

მილყვავილიანნი და ალბათ მათგანაა წარმოშობილი.  

გვ. Lactuca  

L.sativa - სალათა 

 

 

 



100 
 

გვ. Cichorium 

C.intybus - ვარდკაჭაჭა 

 

 

გვ. Taraxacum 

T.officinale - ბაბუაწვერა 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Scorzonera - ფამფარულა 

2 კლ. Monocotyledonae - ერთლებნიანები 

ერთლებნიანებისათვის დამახასიათებელია თესლში ერთი ლებანი; ყვავილის აგებულების სამწევრიანი 

ტიპი; მთავარი ფესვის ადრე კვდომა და მის მაგიერ დამატებით ფესვთა სისტემის  განვითარება; 

პარალელური ან რკალური დაძარღვა; მოკლებულია ტიპიურ წყვილ-წყვილ თანაფოთოლს. 

მრავალი ერთლებნიანისათვის დამახასიათებელია ფოთლების ხანგრძლივი ფუძური ზრდა და ამასთან 

დაკავშირებით ფოთლების მნიშვნელოვანი სიგრძე (პალმები, მარცვლოვნები და სხვ.). 

მერქნიანი ფორმები ერთლებნიანთა შორის შედარებით მცირე რაოდენობითაა, ზოგიერთი 

გამონაკლისის გარდა. მაგ., დრაკონის ხე. 

ერთლებნიანთა მერქნიან ფორმებს არა აქვთ ისეთი მძლავრი დატოტვა, რომელიც დამახასიათებელია 

ორლებნიანთა მერქნიანი ფორმებისთვის. 

იმ მცირერიცხოვან სახეობებში, რომელთაც ახასიათებთ ღეროს მეორადი გასქელება, იგი კამბიუმის 

მეშვეობით კი არ ხდება, არამედ ღეროს პერიფერიულ ნაწილში წარმოქმნილი ახალი მერისტემული 

რგოლის საშუალებით, რომელიც წარმოშობს ახალ დახურულ გამტარ კონებს და მათ შორის მდებარე 

ძირითად პარენქიმას (მაგ. ხისებრი დრაცენები და იუკები). 

ერთლებნიანების უმრავლესობა ბალახოვანი მცენარეებია 

 

რიგი Liliales -- შროშანასნაირნი 

ოჯ. Liliaceae - შროშანასებრნი 

რიგის ცენტრალური ოჯახია. ფესურებიანი ან ბოლქვებიანი ბალახებია, უმცირესობა - მერქნიანი 

მცენარეები გახევებული ღეროებით. უმეტესობის ფოთლები მოგრძოა, ლანცეტა ან ხაზური 

მოყვანილობის. ყვავილი ორსქესიანია, აქტინომორფული. უმეტესობა საშუალო ან დიდი ზომის. 

იშვიათად ცალ-ცალკეა, ჩვეულებრივ კი შეკრებილია მტევნებად, თავთავებად, საგველებად, ქოლგისებრ 

და სხვაგვარ ყვავილედებად. 
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უმეტესობის ყვავილსაფარი გვირგვინისებრია, სამწევრიანი, ორი წრისაგან შემდგარი. 

ფურცლებგანცალკევებული ან ფურცლებშეზრდილი. მტვრიანა 6-ია, ორ წრედ განლაგებული სამ-

სამად. ბუტკო ერთია, სამი ნაყოფფოთლისაგან შემდგარი. ნაყოფი კოლოფია ან უმცირესობისა  კენკრა. 

დამტვერვა უმეტეს შემთხვევაში მწერების მიერ ხდება. 

   

ბოლქვიანები 

ყვავილსაფარი ფურცლებგანცალკევებულია. ნაყოფი კოლოფი 

        

გვ. Lilium - შროშანა                                            გვ. Tulipa - ტიტა 

 

     

გვ. Fritillaria - ღვინა       გვ. Scilla - ცისთვალა       გვ. Gagea - ჩიტისთავა 

 

გვ. Allium -ხახვი 

A.cepa - თავიანი ხახვი 

A.fistulosum - ჭლაკვი 

A.porrum - პრასი 

A.sativum - ნიორი 

 

 

გვ. Ornithogalum - ძაღლნიორა 
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ბოლქვიანები 

ყვავილსაფარი შეზრდილია, ნაყოფი კოლოფი 

გვ. Hyacinthus - სუმბული 

   

 

გვ. Colchicum - სათოვლია 

  

 

 

ფესურიანები 

ნაყოფი კოლოფიაგვ. Veratrum - შხამა 

  

 

ფესურიანები - ნაყოფი კენკრაა 

გვ. Convallaria - შროშანა 

  

გვ. Asparagus - სატაცური 

 

გვ. Jucca - იუკა 

  

გვ. Ruscus - თაგვისარა, ძმერხლი 

გვ. Aloe - ალოე 
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ოჯ. Amaryllidaceae - ამარილისებრნი ანუ ნარგიზისებრნი 

ნაყოფი კოლოფი. ყვავილის აგებულებით ჰგვანან შროშანისებრთა ოჯახს. ნასკვი ქვედა აქვთ, ნაყოფი - 

კოლოფი. გავრცელებული არიან უმთავრესად ხმელთაშუაზღვეთის, სამხრეთ აფრიკის, ცენტრალური 

ამერიკისა და ავსტრალიის თბილ და მშრალ ადგილებში. მნიშვნელოვანნი არიან დეკორატიული 

მიზნით, მხოლოდ ამერიკული აგავები გამოიყენება როგორც სართავი მცენარეები. ყველა ბოლქვიანია. 

 

გვ. Galanthus - თეთრყვავილა 

  

გვ. Narcissus - ნარგიზი 

  

 

გვ. Amaryllis - ამარილისი 

  

 

გვ. Agava 

A.americana - აგავა 

 
 

 

ოჯ. Iridaceae - ზამბახისებრნი 

მრავალწლოვანი ბალახებია, იშვიათად ბუჩქ-ბალახები. მათ ახასიათებთ ფესურისებრი გორგლები ან 

ბოლქვ-გორგლები, ხოლო მცირეოდენ წარმომადგენლებს - ბოლქვები. 

ამარილისისებრებისაგან უმთავრესად განსხვავდებიან შიგა წრის  სამი მტვრიანას რედუქციით. 

დარჩენილია მხოლოდ გარეთა წრის სამი მტვრიანა. ზოგიერთის (ხმალა და სხვ.) ყვავილი ოდნავ 

ზიგომორფულია. ყვავილსაფარი მეტნაკლებად ფურცლებშეზრდილია. ზოგიერთი გვარის 

ყვავილსაფრის გარეთა ფურცლები განსხვავდება შიგნითა ფურცლებისაგან, რასაც ადგილი აქვს 

აგრეთვე ამარილისისებრთა ზოგიერთ წარმომადგენელში. ნაყოფი კოლოფია. 

ზამბახისებრნი ალბათ ამარილისისებრთა ოჯახის შემდგომი ევოლუციის შედეგს წარმოადგენენ, თუმცა 

ზოგ სისტემატიკოსს ეს ოჯახი პირდაპირ შროშანისებრთა ოჯახისგან გამოჰყავს. 
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გვ. Iris 

I.iberica - ზამბახი 

 

 

გვ. Crocus - კროკუსი 

 

 

გვ. Gladiolus - ხმალა 

 

 

რიგი Orchidales - ჯადვარისნაირნი 

ენტომოფილიის მწვერვალი. ამ რიგის ყველაზე დამახასიათებელ ნიშნად ითვლება მტვრიანების და 

ბუტკოს  თავისებური აგებულება. 6 მტვრიანიდან განვითარებულია მხოლოდ 2, ან უმრავლესობაში 

მხოლოდ 1. ასე რომ მტვრიანების ძაფები შეზრდილია ბუტკოს სვეტთან და მასთან ერთად ქმნის ე.წ. 

სვეტს - გინოსტეგიუმს. ამ რიგს, მრავალრიცხოვანი თესლის მეტად პატარა ზომის გამო, ზოგჯერ 

უწოდებენ Microspermae-საც, ე.ი. წვრილთესლოვანებს. 

 

ოჯ. Orchidaceae - ჯადვარისებრნი  

ნაყოფი კოლოფი. ხმელეთის ან ეპიფიტური მრავალწლოვანი, ფესურიანი (ხმელეთის 

წარმომადგენლებში), უბოლქვო, ბალახოვანი მცენარეებია. 

კიდემთლიანი, ხალთებიანი ან ღეროზე შემოხვეული ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული. 

ყვავილი ზიგომორფულია, ორსქესიანი, თითქმის ყველა მათგანის ყვავილსაფარი მკვეთრადაა 

შეფერილი, გვირგვინისებრია და ორ-სამწევრიანი წრისაგან შედგება. უმეტესობის ყვავილები 

შეკრებილია თავთავად, რომელიც მტევანს მოგვაგონებს. ზოგიერთის ყვავილედი მტევანია, საგველა ან 

ყვავილები ცალკეულებია. 
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ყვავილსაფრის შიგნითა წრის ერთი ფურცელი ტუჩად ან დეზად  არის გადაქცეული და ფუძეში 

სანექტრე აქვს. მტვრიანა ერთია, იშვიათად 2 ან 3. როცა ერთია, სამტვრე პარკის ორივე ნახევარში ცალ-

ცალკე წარმოშობილი მრავალი მტვრის მარცვალი ერთ ნახევარში ერთმანეთს შეეწებება და მეორე 

ნახევარშიც ერთმანეთს ეწებება (შეწებება ხდება ნივთიერება ვისცინით) და წარმოქმნის გუნდას ანუ 

პოლინიუმს (ორი პოლინიუმი). თითოეულს უჩნდება ფეხი და ბალიში. ასეთ წარმონაქმნს ეწოდება 

პოლინარიუმი. ბუტკო სამი ნაყოფფოთლისაგან შედგება. ნასკვი ქვედაა წარმოიქმნება. მრავალი წვრილი 

თესლი. 

ფერთა შეხამებითა და ფორმით ყველაზე ლამაზი მცენარეებია მთელ მცენარეულ სამყაროში. 

გავრცელებული არიან ტროპიკებში. 

მწერი დააჯდება ტუჩზე, ხორთუმით შეიჭრება გვირგვინში და წოვს ნექტარს, ზურგზე მიეწებება ორი 

პოლინარიუმი, გადაიტანს მეორე მცენარეზე და მოხდება ჯვარედინი დამტვერვა. 

გვ. Orchis - ჯადვარი 

სამკურნალოა 

გვ. Platanthera  

P.bifolia - ღამის ია 

 

 

გვ. Cypripedium - ვენერას ქოში 

 

გვ. Vanilla 

V.planifolia - ვანილი 

  

 

გვ. Angraecum - ანგრეკუმი 
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რიგი Graminales (Poales) - მარცვლოვნებისნაირნი 

ოჯ. Graminae (Poaceae) - მარცვლოვნები 

ცენტრალურ რიგ Liliflorales -იდან მეორე შტო არის ანემოფილური. მარცვლოვანებს ყვავილები პატარა 

აქვთ, უფერული, კილებიანი და ანემოფილური. კილები ყვავილსაფარს და მფარავ ფოთლებს 

შეესაბამება. აქვს რთული ყვავილედი - თავთავი ან საგველა, რომლებიც შედგებიან თავთუნებისაგან - 

მარტივი ყვავილედისაგან. თუ თავთუნები მჯდომარეა, მაშინ გვაქვს თავთავი (მაგ., ხორბალი). თუ 

თავთუნები ყუნწიანია - გვაქვს  საგველა (Avena). თითო თავთუნი შედგება თავთუნის ზედა და ქვედა 

კილისაგან, თავთუნის კილებს შორის ყვავილებია (ერთი, ორი, ან მეტი). თვითონ ყვავილს თავის მხრივ 

აქვს ყვავილის ზედა და ქვედა კილი. ყვავილის კილებს შორის ორი პატარა სიფრიფანაა, რომლებსაც 

ლოდიკულები ეწოდება. 3 მტვრიანა (ბრინჯს 6), ბუტკო 2 ნაყოფის ფოთლისაგან შედგება. ნაყოფი 

მარცვალა. 

გვ. Triticum  

T.vulgare - რბილი ანუ ჩვეულებრივი ხორბალი 

T.durum - მაგარი ხორბალი ანუ თავთუხი 
 

გვ. Zea 

Z.mays - სიმინდი 

გვ. Panicum 

P.miliacum - ფეტვი 

 

 

გვ. Secale 

S.cereale - ჭვავი 

 

გვ. Hordeum - ქერი 

 

 

გვ. Avena - შვრია 
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გვ. Bromus - შვრიელა 

   

 

 

 

 

გვ. Phleum                                           

 

გვ. Lolium - კოინდარი 

 

Ph.pratense - მდელოს ტიმოთელა 

             

 

 

გვ. Agropyron - ჭანგა 

 

სურ. Agropyron 

 

გვ. Poa 

P.pratensis - თივაქასრა 
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გვ. Festuca - წივანა 

 

 

გვ. Stipa  -  ვაციწვერა 

 

 

გვ. Dactilis 

D. glomerata - სათითურა 

 

მარცვლოვანთა უმეტესობა ჯვარედინად დამტვერავი მცენარეებია. თვითდამტვერავ მარცვლოვნებს 

მიეკუთვნება ხორბალი, ქერი, შვრია, ფეტვი, ბრინჯი და მცირეოდენი ველური მარცვლოვნები. ნაყოფი 

მარცვალა.ზოგიერთი ბამბუკი იკეთებს კაკალს ან კენკრას. 

 

რიგი Spadiciflorales - ტაროყვავილიანნი 

რიგი Palmales 

დამახასიათებელია ტარო (Spadix) ყვავილედი. იგი შედგება მსხვილ ხორცოვან ღერძზე განლაგებული 

მომცრო, მეტ-ნაკლებად გამარტივებული ყვავილებისაგან.  

ტაროს ან ტაროების ჯგუფის ძირში განვითარებულია რამდენიმე (პალმები) ან ერთი (ნიუკასებრნი) 

დიდი მფარავი ფოთოლი (Spatha) რომელსაც სხვადასხვა ავტორი განსხვავებულ სახელს უწოდებს 

(საბურველს, შალითას, ფრთას). იგი ისევე იცავს ნორჩ ყვავილედს, როგორც ჯამი ყვავილს. 

გაერთიანებულია ხეები და ბუჩქები. სამწევრიანი ყვავილი აქვს.  

 

რიგი Palmales ანუ Palmae - პალმები 

პალმების უმეტესობას ახასიათებს ხეების თავისებური ფორმა, ტანწერწეტა ღერო, რომელიც ძირიდან 

ბოლომდე თითქმის ერთი სისქისაა, ვინაიდან არ ახასიათებს მეორადი გასქელება. აქვს ატაქტოსტელა. 

მრავალი პალმის ღერო დაფარულია ჩამოცვენილი ფოთლების ყუნწების ნარჩენებით, რომლებიც 

ბოჭკოებადაა დაძენძილი ან ფოთლების დიდი ზომის ნაჭდევებით. 
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ზოგიერთი პალმა ფესურებიანია, ბოლქვები არა აქვს. ფოთლები ძალიან დიდი ზომისაა, ყუნწიანი და 

ვაგინიანი, უმეტესად ღერძის წვერზე როზეტად შეკრებილი. 

კვირტების ფოთლები მთლიანია, შემდეგ კი ფრთისებრ ანდა, უფრო იშვიათად, თათისებრ (მარაოსებრ) 

დაკვეთილი ხდება. პატარ-პატარა ყვავილები აქტინომორფულია. შეკრებილია ძლიერ დატოტვილ 

საგველასნაირ ყვავილედებად, რომლებიც დასაწყისში მაინც გახვეულია ერთ ან რამდენიმე მკვრივ 

ტყავისებურ, მარტივი (ვაგინის) ფორმის მფარავ ფოთოლში (ე.წ. საბურველში - Spatha). 

ყვავილები ორსქესიანია ან უმეტესობაში, რედუქციის გამო, ერთსქესიანი. უკანასკნელ შემთხვევაში 

მცენარეები ერთსახლიანია ანდა ორსახლიანი (ფინიკის პალმა და სხვ.). ყვავილსაფარი ჩვეულებრივ 

უფერულია, მოყვითალო, მოყვითალო-თეთრი, უფრო იშვიათად მურა ფერის, მომწვანო. იგი შედგება 

ორი სამწევრიანი წრისაგან. გარეთა  წრის ფოთლები უფრო პატარაა, ვიდრე შიგნითა. უმეტესობას 

მტვრიანა 6 აქვს, ორ სამწევრიან წრედ განლაგებული; ზოგიერთს 6-ზე მეტი (რამდენიმე ათეულამდე), 

ძალიან იშვიათად 3. ნაყოფის ფოთოლი 3. ზედა ნასკვიანი. 

ყვავილები გამოყოფენ ნექტარს. ზოგიერთს სასიამოვნო სუნიც აქვს. ყვავილების გაშლისას სითბოს 

ძლიერი  გამოყოფა ხდება და ტემპერატურა ყვავილედში გარემოსთან შედარებით აიწევს ხოლმე. 

მტვრის მარცვლები პალმებს დიდი რაოდენობით აქვთ. ჯვარედინი დამტვერვა მწერების საშუალებით 

ხდება, ხოლო ღია ადგილებში - ქარის მეშვეობით. ნაყოფი კურკიანაა, ზოგიერთი კენკრას ისხამს, 

ზოგიერთი კაკლუჭას. 

პალმები იზრდება ცხელი და თბილი ქვეყნების მრავალნაირ ადგილსამყოფელში, განსაკუთრებით 

ამაზონის აუზში, მალაის არქიპელაგისა და ოკეანიის კუნძულებზე.  

პალმების უმრავლესობის მეტად თავისებური გარეგნობა როზეტად შეკრებილი ფოთლებით 

დაბოლოებული მათი სვეტისებური ღეროებით, ხშირად ლანდშაფტის განმსაზღვრელია. მაგრამ 

არსებობს ისეთი პალმებიც, რომლებსაც ღერო თითქმის განუვითრებელი აქვთ და ფოთლები თითქოს 

პირდაპირ მიწიდან აქვთ ამოსული. ასეთაბია სამხრეთამერიკული პალმები. სამხრეთაზიური 

როტანგები - Calamus მხოლოდ ლიანებს ეკუთვნიან. მათ აქვთ მორიგეობით განლაგებული  ფრთისებრი 

ფოთლები და ღეროზე მაგარი ეკლები, რომელთა მეშვეობითაც ხეებზე ცოცავენ. 

ზოგიერთი სახეობის ღერო 300 მ სიგრძეს აღწევს, სისქე კი 3 სმ აქვს. თავისი სიგრძით იგი ყველა 

მცენარის ღეროს აღემატება მსოფლიოში. 

აფრიკულ დუმ-პალმას (Hyphaene) ღერო დატოტვილი აქვს. 

პალმების ფოთლები დიდი ზომით გამოირჩევა. ამაზონის პალმას რაფიას (Raphia taedigera) მსოფლიოში 

ყველაზე დიდი ფოთლები აქვს. მათი ყუნწის სიგრძე ზოგჯერ 4-5 მ-ს აღწევს, ხოლო ფრთისებრი 

ფირფიტის სიგრძე 19-22 მ-ს, სიგანე კი 12 მ-ს. ჩვეულებრივ ყვავილედებიც ძალზე დიდებია. 



110 
 

Raphia taedigera  Carypha umbraculifera 

 

ნაყოფის სიდიდეც ნაირგვარია. ზოგს იგი მოცხარის კენკრაზე დიდი არა აქვს. სეიშელის პალმას 

(Lodoicea seychellarum) ყველაზე დიდი ნაყოფი აქვს მერქნიან მცენარეთა შორის; მისი სიგრძე 50 სმ-ს 

აღწევს და 10-25 კგ-ს იწონის. 70 წლის განმავლობაში მწიფდება. ორკურკიანი კურკა ნაყოფია. სქესი 

განცალკევებულია.  

ფილოგენეზური თვალსაზრისით პალმების მდგომარეობა ნათელი არ არის. შესაძლებელია რომ მათი 

წინაპრები შროშანისებრთა ოჯახის  მერქნიანი ფორმები იყვნენ. 

Lodoicea seychellarum  

 

 

Phoenix dactylifera   

 

Trachycarpus excelsa  
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ოჯ. Araceae -   ნიუკასებრნი 

გვ. Arum - ფრთათეთრა, კალა. 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. Monstera 

 

ოჯ. Thypaceae - ლაქაშისებრნი 

სქესი გაყოფილია. მდედრობითი ღეროს ქვედა ნაწილშია, ხოლო მამრობითი - წვერში. 

მდედრ. 1            მამრ. 1 

ნაყოფი კაკლუჭა. ყვავილსაფარი ბუსუსებად აქვს გადაქცეული. 

 

გვ. Thypha - ლაქაში 

 
დაკნინებულ ოჯახს წარმოადგენს. 

ოჯ. Lemnaceae - პერისებრნი 

წყალში მცურავი მცენარეებია. ღერომ ფოთლის ფორმა მიიღო და ცურავს. აქვს სპათა. 

სქესი გაყოფილია  

გვ. Lemna - ლემნა 

გვ. Spirodela 

  

გვ. Wolffia 
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1.3.  ლათინური ენის საფუძვლები 

 ანბანი   

 კითხვის წესები 

 ხმოვანთა სიგრძე-სიმოკლე 

 მახვილი  

ანბანი 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

ხმოვნები 

მარტივი ხმოვნებია: a, e, i, o, u, y 

 

რთული  ხმოვნები ანუ დიფთონგებია:  

 

ae=ე:               

 

aestivalis  ზაფხულის;  Paeonia  tenuifolia იორდასალამი; Rubus idaeus  ჟოლო; Acer laetum    

 ქორაფი; Crataegus laevigata  ეკლიანი კუნელი 

oe =ე:              Medicago  coerulea   (=caerulea) იონჯა 

au=ავ (აÂ)       Centaurea iberica ღიღილო; Glaucium ყაყაჩურა  ; Laurocerasus officinalis წყავი 

 

eu=ev (eÂ)        

Aleurites ტუნგოს ხე;  Teucrium  polium კუტი ბალახი;  Euphorbia  splendens  მშვენიერი 

რძიანა; autumnalis შემოდგომის;  Europa  ევროპა. 

 

დიფთონგი ერთ ხმოვნად გამოითქმის და ერთ მარცვალს ქმნის. მაგრამ ზოგჯერ ხმოვანთა ამგვარი 

წყვილები (აე, ოე) დიფთონგს არ წარმოადგენენ. მაშინ ისინი ცალ-ცალკე გამოითქმებიან (აე, ოე) და 

                                                           

 

 
 
1  ლათინურ ენაში არის მთავრული (დიდი) და ნუსხური (პატარა) ასოები. წინადადება მთავრული ასოთი 

იწყება. მთავრულით იწყება ასევე საკუთარი სახელები და მათგან ნაწარმოები ზედსართავი სახელები და 

ზმნისართები.  

  2 ზოგ პოზიციაში i ნახევარხმოვან j -ად იქცევა. კერძოდ: სიტყვის თავში, თუ მას ხმოვანი მოსდევს (მაგ.: 

ჟუნიპერუს ფოეტიდისსიმა შავი ღვია), ან სიტყვის შუაში, ორ ხმოვანს შორის (მაგ.: majalis  მაისის, სამაისო; Thuja 

orientalis  აღმოსავლეთის ბიოტა).  

  3 K იხმარება არქაულ სიტყვაში  Kalendae – კალენდები (ყოველი თვის პირველი რიცხვი) და ბერძნულიდან ან 

სხვა ენებიდან შემოსულ სიტყვებში.  

 4 ეს ასო იხმარება არალათინური წარმოშობის გეოგრაფიულ და საკუთარ სახელებში  

 5  ბოლო სამი (x,y,z)  ასო ძირითადად ბერძნული წარმოშობის სიტყვებში იხმარება შემდეგი  ბერძნული 

ასოების გამოსახატავად: ξ, υ, ζ. 
 

 

A a1 – ა 

B b – b (be)  

C c – c, k (ce) 

D d – d (de) 

E e – e 

F f – (ef) 

G g – g (ge) 

H h – h (ha) 

I i– ი  

J j 2  -  ი  (იოტა) 

K k3 – კ (კა) 

L l – ლ (ელ) 

M m – მ (ემ) 

N n – ნ (ენ) 

O o – ო 

P p – პ (პე) 

Q q – კ (ქ) (კუ, ქუ) 

R r – რ (რე) 

S s – ს, ზ (ეს) 

T t – ტ (ტე) 

U u – უ 

V v – ვ (ვე)  

W w4 - ვ (დუბლი ვე) 

X x – ქს, გზ (იქსი) 

Y y –– ი (იგრეკი, იფსილონი) 

Z z5 – ზ (ზეტი) 
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მარცვლებსაც ცალ-ცალკე შექმნიან. ეს გამოიხატება მეორე ხმოვნის ზემოთ ორი წერტილის ან სწორი 

ხაზის დასმით. მაგ.: aër (აერ) – ჰაერი;  Aloë ალოე.   

თანხმოვანთა კითხვის წესები: 

c 

 

 

ძირითადად = კ     + e, i, y, ae, oe = ც 

 

მაგ.:  

     =კ: Castanea sativa -  წაბლი                                          =ც:  Cercis იუდას ხე 

           Festuca sulcata  - ველის წივანა, ქუჩი                             cytus (citus)  უჯრედი 

           Carpinus  -რცხილა                                                          Celtis აკაკის ხე  

           Coryllus avellana -თხილი                                               Salicornia  herbacea ხურხუმო 

           Cornus mas-  შინდი                                                        Ricinus აბუსალათინი 

           Capsicum -წიწაკა                                    

                                                                               s 

 

 

                                  ძირითადად = ს        ორ ხმოვანს, ან  ხმოვანსა და m, n-ს შორის =ზ 

 

                                                                                     x 

  

                                                 ძირითადად = ქს                ორ ხმოვანს შორის, თუ  მისი მომდევნო 

ხმოვანი  

                                                                           მახვილიანია =გზ 

                                                                  

       მაგ:                                                                                                        

       = ქს: Oxycoccus quadripetalus- შტოში                           =გზ: examen (ეგზამენ) – გამოცდა 

                Larix   decidua  - ევროპული ლარიქსი  

                                            

 

                                                         z 

  

                                

ბერძნული წარმოშობის სიტყვებში =ზ 

 

        არაბერძნული წარმოშობის  სიტყვებში =ც 

 

მაგ.:   

               =ზ: Glycyrrhyza  ძირტკბილა                                                     =ც : Zincum თუთია 

                      Daphne mezereum ჩვეულებრივი მაჯაღვერი 
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ბგერათკომპლექსები 

 

qu = კვ 

                  მაგ: Sequoia sempervirens  მარადმწვანე სექვოია 

                          Quercus pontica პონტური მუხა 

 

                                                     gu 

 

                                                                                                            

                             ძირითადად = გუ              + ხმოვანი = გვ                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

მაგ.:                                                                            

   =გუ: Frangula alnus ხეჭრელა                                              =გვ sanguineus  სისხლისფერი 

 

 

                                                         ti 

 

 

                                             ძირითადად = ტი     + ხმოვანი (თუ მას წინ არ უძღვის  s, t, x ) = ცი 

მაგ.:                                                                            

   =ტი:  Cotoneaster   saxatilis ჩიტაკომშა, ვაშლანა  

             Cerastium   argenteum   პირთეთრა 

 

=ცი: substantia სუბსტანცია, ნივთიერება 

           

                                                                                                               

(თუ ti ბერძნულ სიტყვაშია, ის ყოველთვის  "ტი"-დ  იკითხება).  

შენიშვნა: c – ს "ც"-დ,  s-ს "ზ"-დ და ti – ს "ცი"-დ  წაკითხვა კლასიკური ლათინურისთვის უცხოა; ეს არის 

შუა საუკუნეებში მომხდარი ცვლილება, რაც დამკვიდრდა ტერმინოლოგიის წაკითხვაში         

 z:  Daphne mezereum ჩვეულებრივი მაჯაღვერი;  Zebrina pendula  ზებრინა, ჭორიკანა   თავჩაქინდრული 

(დაკიდებული)                   

w :   Berberis wilsonae  ვილსონის კოწახური 

                                                      

რთული თანხმოვნები (დიგრაფები) 

ლათინურში არის აგრეთვე რთული თანხმოვნები (დიგრაფები), რომლებიც შექმნილია ბერძნულიდან 

შემოსული ბგერების გამოსახატავად:  

ch-  χ – ხ(ქ)   Arachis არაქისი; Chelidonium  ქრისტესისხლა; Chenopodium   ნაცარქათამა; 

th – θ-  თ   Xanthemum squarrosum  ოქროცოცხა;   Dianthus მიხაკი; Thymus ბეგქონდარა; 

ph – φ-ფ             Physalis ონტკოფა; Ephedra procera  ჯორისძუა; 

rh – ρ- რ             rhus coriaria  თუთუბო; Rhododendron luteum იელი. 
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ხმოვანთა სიგრძე (ˉ)-სიმოკლე (˘) 

ხმოვნის სიგრძე-სიმოკლე განსაზღვრავს მარცვლის სიგრძე-სიმოკლეს.  

 ხმოვნების სიგრძე-სიმოკლე კი ან პოზიციის (მდებარეობის) მიხედვით (de positione) განისაზღვრება, ან 

ბუნებით (de naturā).  

1. ბუნებით გრძელი ხმოვანია დიფთონგი. მაგ: Crataegus. 

2. პოზიციის მიხედვით გრძელია ხმოვანი, თუ მას ორი ან მეტი თანხმოვანი ან  რთული თანხმოვნები (x  

ან z)  მოსდევს. .  

მაგ: Pyrethrum roseum წითელი გვირილა; Oryza ბრინჯი. 

 

გამონაკლისი: თუ ხმოვანს მოსდევს თანხმოვანთა ასეთი წყვილი: p, t, c, b, d, g + l, r (muta cum liquida), 

იგი მოკლე რჩება. მაგ.:  quadruplex ოთხმაგი; Juglans regia კაკლის ხე. 

 

3. პოზიციით მოკლეა ხმოვანი ხმოვნის ან h თანხმოვნის წინ. მაგ: Gossipium ბამბის ბუჩქი; Lilium 

georgicum ქართული შროშანი. 

 4. თუ ხმოვანს ერთი თანხმოვანი მოსდევს, იგი შეიძლება გრძელიც იყოს და მოკლეც. აქ საჭიროა 

სიტყვის ისტორიის ცოდნა. მაგ: spirĭtus –  1. სუნთქვა, სული;  2. სპირტი;     persōna  – პირი.  

 

 

არსებითი სახელი -Nomen substantivum 

 

სახელებს  აქვთ შემდეგი გრამატიკული კატეგორიები: 

                  

genus (სქესი):   masculinum (m) მამრობითი 

                              femininum (f) მდედრობითი 

                              neutrum  (n)  საშუალო 

numerus (რიცხვი):singularis  მხოლობითი 

                                 pluralis  მრავლობითი 

declinatio   (ბრუნება): I, II, III, IV, V 

casus  (ბრუნვა):   Nominativus  სახელობითი  (ვინ? რა?) 

                              Genetivus  ნათესაობითი    (ვისი?  რისი?) 

                              Dativus მიცემითი  (ვის? რას?) 

                              Accusativus ბრალდებითი (ვინ? რა? და ვის? რას?) 

                              Ablativus მოქმედებითი  ვისით? რითი? სად? როდის? როგორ? 

                              Vocativus წოდებითი 

 

         ლათინურ ენაში  არსებითი სახელები ფუძის დაბოლოების მიხედვით ხუთი ტიპის ბრუნებად 

იყოფიან.   ხუთივე ბრუნების  Nom.sg.-ის დაბოლოებათა სქემა 
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მართალია, Nom. sg -ი  არის არს. სახელის მთავარი სალექსიკონო ფორმა, მაგრამ Nom -ის გარდა მეტად 

მნიშვნელოვანია Gen.sg.-.-ის ფორმაც, ვინაიდან სახელის ფუძე სრულყოფილად სწორედ ამ ბრუნვაში 

გამოჩნდება და ბრუნების ტიპსაც ამ  ბრუნვის დაბოლოების მიხედვით ვადგენთ. ამიტომაც მოგვაქვს აქ 

ხუთივე ბრუნების Nom.-Gen.--ის დაბოლოებათა ცხრილი:  

 

       I ბრ.  

      (a-ფუძ.)    

         f 

II ბრ. 

(o-ფუძ.) 

m                      n 

III ბრ. (თანხმ.- და  

i-ფუძ.) 

m/f                  n 

IVბრ.  

(u-ფუძ.)   

m                     n 

V ბრ.  

(e-ფუძ.) 

      f 

Sg.  Nom.     -a -us, -er           -um სხვადასხვა -us                  -u -es 

       Gen.      -ae -i -is -us -ei 

Pl.  Nom.     -ae -i                      -a -es              -a(-ia) -us                  -ua -es 

     Gen.    -arum -orum U-um(-ium) -uum -erum 

 

    არს.სახელის სალექსიკონო ფორმა:     

       1. Nom. sing. -ის  ფორმა   სრულად 

        2. Gen. sing.--ის   ბრუნვის ნიშანი (საჭიროების შემთხვევაში, ფუძის აღდგენილი ნაწილითურთ) 

       1.სქესის აღმნიშვნელი შემოკლება  (m  f  n). 

     

    სიტყვა უნდა დავიმახსოვროთ სალექსიკონო ფორმით, რომელიც ამომწურავ ინფორმაციას გვაძლევს 

არს. სახელის ბრუნების ტიპის, სქესისა და მისი ფუძის შესახებ. 

  

   

                                                   ხუთივე ბრუნების დაბოლოებათა სქემა 

                 

  I ბრ. (a-ფუძ.) 

 

II ბრ. (o-ფუძ.) 

 

III ბრ (თნხმ.- და i-ფუძ.) 

 

 

IV ბრ.(u-ფუძ.) 

 

 

V ბრ.(e-ფუძ.) 

         f m                        n m  f                   n m             n             f 

sg. Nom.          -a 

     Gen.            -ae 

-us/-er            -um 

-i                    -i 

სხვადასხვა დაბოლ.   

-is                     -is 

-us          -u 

-us          -us 

-es 

-ei 

m. 

o, or, os, 

er, es, ex 

f. 

Tanxm.+s, as, es, 

is, us, x, 

do, go, io 

n. 

ma, (m)en, 

ur, us, 

ar, al, e, 

c, t, l 

m. 

 

us, er 

 

n. 

 

um 

 

f. 

 

a 

m. 

 

us 

 

n. 

 

u 

f. 

 

es 

II br. 

I br. 

III br. 

IV br. 

V br. 
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     Dat.             -ae      

     Acc.            -am 

     Abl.             –ā 

-o                   -o 

-um                -um 

-o                   -o 

-i                      -i 

-em                  =Nom. 

-e(-i)*              -e(-i)* 

-ui           -ui 

-um         -u 

-u             -u 

-ei 

-em 

-e 

sg. Nom.          -ae 

     Gen.           -

arum 

     Dat.            - is 

     Acc.            -as 

     Abl.             –is 

-i                    -a 

-orum            -orum 

-is                  -is 

-os                 -a 

-is                  -is 

-es                    -a(-ia)* 

-um(-ium)        -um(ium)* 

-ibus                 -ibus 

-es                    -a(-ia)* 

-ibus                 -ibus 

-us          -ua 

-uum       -uum 

-ibus       -ibus                      

-us          -ua 

-ibus       -ibus  

-es 

-erum 

-ebus 

-es 

-ebus 

                 

     

 

 

 

    ლათინურში ზედსართავი სახელები იცვლებიან სქესის, რიცხვის და ბრუნვის მიხედვით. ისინი 

არსებითი სახელების მსგავსად იბრუნებიან I-II და III ბრუნებით (IV და V ბრუნებით ზრდსართავები არ 

იბრუნებიან).   

                    ზედსართავები იყოფიან ორ მთავარ ჯგუფად: 

1)  I და  II ბრუნების ანუ I რიგის ზედსართავი სახელები. 

2) III ბრუნების ანუ II რიგის ზედსართავი სახელები.  

                

I რიგის ზესართავი სახელები 

    ზედსართავები, საერთოდ, ორგვარია: პირველადი და ნაწარმოები. 

I რიგის პირველადი ზედსართავებია:  albus,a,um    თეთრი, magnus,a,um    დიდი, liber,era,erum   

თავისუფალი და სხვ. ნაწარმოები ზედსართავებია:  ram-os-us,a,um   დატოტვილი - არს. სახელიდან:  

ramus   ტოტი; foli-at-us,a,um    ფოთლოვანი -არს. სახელიდან:  folium ფოთოლი და სხვ. 

I რიგის ზესართავი სახელები ბრუნების თვალსაზრისით I-II ბრუნებას მიეკუთვნებიან:  I ბრუნებით 

იბრუნებიან მდედრობითი სქესის ა-ფუძიანი ზედსართავი სახელები, რომლებიც  Nom. sg.-შიც   a-ზე 

ბოლოვდებიან, II ბრუნებით იბრუნებიან მამრობითი და საშუალო სქესის  o-ფუძიანი ზედსართავი 

სახელები: მამრობითი სქესის ზედსართავები Nომ სგ.-ში ბოლოვდებიან -us და -er- ზე, საშუალო 

სქესისანი - -um-ზე. ამრიგად, I-II ბრ.-ის ზედსართავი სახელები სამდაბოლოებიანნი არიან. მათი 

დაბოლოებებიც და ბრუნებაც   I-II ბრუნების არსებითი სახელების დაბოლოებებს და ბრუნებას 

ემთხვევა.   

 

              m         f       n 

  II ბრ.   -us,   -er   I ბრ.   -a     II ბრ.   -um 

parvus  პატარა 

ruber წითელი  

bulbiger ბოლქვიანი 

parva პატარა 

rubra წითელი  

bulbigera ბოლქვიანი 

parvum პატარა 

rubrum წითელი  

bulbigerum ბოლქვიანი 

 

      

 

 

 

ზედსართავი სახელი  

Nomen adiectivum 
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I რიგის ზედს.სახელების ბრუნების ნიმუში 

                           

               m                          f                        n 

                   sg.                pl. 

Nom. parv-us            parv-i               

Gen.   parv-i              parv-orum       

Dat.    parv-o             parv-is              

Acc.   parv-um          parv-os             

Abl.   parv-o              parv-is              

 

Nom. ruber                rubr-i         

Gen.  rubr-I               rubr-orum              

Dat.   rubr-o              rubr-is 

Acc.  rubr-um           rubr-os 

Abl.  rubr-o               rubr-is       

 

Nom.   liber             liber-i 

Gen.    liber-i           liber-orum 

Dat.     liber-o          liber-is 

Acc.    liber-um       liber-os 

Abl.     liber-o          liber -is  

              sg.                pl. 

Nom.parv-a            parv-ae   

Gen.   parv-ae        parv-arum     

Dat.   parv-ae         parv-is           

Acc.   parv-am       parv-as          

Abl.   parva            parv-is     

 

Nom. rubra             rubr-ae 

Gen. rubr-ae           rubr-orum              

Dat. rubr-ae            rubr-is 

Acc. rubr-am          rubr-as 

Abl. rubr-a              rubr-is       

 

Nom. liber-a          liber-ae 

Gen.  liber-ae        liber-arum 

Dat.   liber-ae        liber-is 

Acc.  liber-am       liber-as 

Abl.   liber-a         liber -is 

              sg.                  pl. 

Nom. parv-um          parv-a               

Gen.   parv-i              parv-orum 

Dat.    parv-o             parv-is 

Acc.   parv-um          parv-a 

Abl.   parv-o              parv-is 

 

Nom.  rubrum           rubr-a         

Gen.   rubr-i               rubr-orum              

Dat.    rubr-o              rubr-is 

Acc.   rubr-um           rubr-a 

Abl.   rubr-o               rubr-is       

 

Nom.   liber-um        liber-a 

Gen.    liber-i             liber-orum 

Dat.     liber-o            liber-is 

Acc.    liber-um         liber-a 

Abl.     liber-o            liber -is 

                   

I რიგის ზედს. სახელის სალექსიკონო ფორმა:        

      m    f    n                  

parvus,a,um   პატარა 

flavus,a, um   ყვითელი 

ruber, bra, brum  წითელი 

liber,era,erum  თავისუფალი 

bulbiger, gera, gerum ბოლქვიანი 

 

 

 

I-II ბრუნების არსებით და ზედსართავ 

სახელთა  სქესის განსაზღვრა 

    I-II ბრუნებაში გრამატიკული სქესი სახელობითი ბრუნვის დაბოლოებით განისაზღვრება: us-ზე 

დაბოლოებულ სახელთა უმრავლესობა მამრ. სქესისაა, a-ზე დაბოლოებული  სახელები მდედრობითი  

სქესისანი არიან,  საშუალო სქესისანი კი - უმთავრესად um -ზე   ბოლოვდებიან. 

I-II  ბრუნების არსებით და ზედსართავ სახელებს  სქესის  დაბოლოებები   ერთნაირი აქვთ: 

 

 

              I ბრუნება                        II ბრუნება 

        M     მდედრ.სქ -a     მამრ. სქ -us; er საშუალო სქ.-  um 

არს. 

სახ. 

gemm-a კვირტი globulus ბურთულა  

cancer კიბო 

Folium ფოთოლი 

ზედს. 

სახ. 

alba  თეთრი  

rubra წითელი 

albus    თეთრი  

ruber წითელი  

album  თეთრი 

rubrum წითელი  
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libera თავისუფალი liber თავისუფალი liberum  თავისუფალი  

 

  

II რიგის ზედსართავ სახელები 

            

II რიგის პირველადი ზედსართავებია:  brevis, e მოკლე, viridis, e  მწვანე, gravis, e  მძიმე და სხვ. 

უმეტესწილად ზედსართავები იწარმოებიან სხვადასხვა მეტყველების ნაწილებისგან სუფიქსების 

მეშვეობით:  

-āl/-ār:         natura (ბუნება)  -  natur-āl-is, e ბუნებრივი     

                     vulgus (ხალხი)  –  vulg-ār-is, e ხალხური           

-ĭl:                facio (ვაკეთებ)  –  fac-ĭl-is, e იოლი                         

-bĭl:              moveo (ვძრავ) –  mo-bĭl-is, e მოძრავი         

-br/ber:       salus (ჯანმრთელობა) - salu-ber, bris, bre ჯანსაღი  

-str/ster:     silva (ტყე) - silv-e-ster, stris, stre ტყის, ველური, 

-ens:           pratum (მდელო) – prat-ens-is,e   მდელობის 

                    China (ჩინეთი) – chin-ens-is,e   ჩინური                                         

-form;    (i - შემ.ხმ.) crux,cis (ჯვარი) – cruc-i-form-is,e   ჯვრის ფორმის  

-oid6:        Anagyrus (ანაგირუსი) - anagyr-oid-es (m,f,n)  ანაგისებრი 

 

 

II რიგის ზედსართავი სახელები ბრუნების თვალსაზრისით  III ბრუნებას მიეკუთვნებიან, კერძოდ კი -ამ 

ბრუნების ხმოვან ტიპს7 . დაბოლოების მიხედვით ისინი არიან ერთ-, ორ- ან სამდაბოლოებიანები. 

 

დაბოლოებათა სქემა 

(ნიმუშად აღებულია ორდაბოლოებიანი ზედსართავები, ვინაიდან ეს არის ყველაზე მრავალრიცხოვანი 

ჯგუფ 

 

sing.                       plur. 

m   f              n 

Nom.  -is                 -e 

Gen               -is 

Dat.               -i 

Acc.  -em              =Nom 

Abl.               -i 

 

m  f         n 

-es        -ia 

-ium 

-ibus 

-es         -ia 

-ibus 

 

 

ბრუნების ნიმუშები (Nom. -სა და Gen. –ში) 

 

                                                           
6 es sufiqsi berZn. warmoSobisaa da gvxvdeba sxvadasxva variantiT: -oid-es (II rigis),          -od-es (II rigis), oide-us (I 
rigis). 
7 aris ramdenime gamonaklisi: dives, itis – mdidari, vetus, ěris –  Zveli, princeps, ipis –  pirveli. es erTdaboloebiani zedsarTavebi 

brunebisas III  brunebis Tanxmovan tips irCeven. 
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ერთდაბოლოებიანები ორდაბოლოებიანები სამდაბოლოებიანები 

s      i     n       g      u       l     a        r      i        s 

-x, -r,  -(n)s 

m   f    n 

Nom       simplex 

Gen.       simplic-is 

 

-is, -e 

m   f                    n 

vernal-is           vernal -e 

vernal -is 

 

-er,   -is,  -e, 

m                 f              n 

a) silvester      silvestr-is    silvestre 

silvestr-is 

b) celer           celer-is         celer-e 

celer –is 

p       l        u        r       a         l         i         s 

m f                   n 

Nom. simplic-es   simplic- ia 

Gen.         simplic - ium 

 

 

m  f                    n 

vernal -es      vernal -ia 

vernal -ium 

 

m   f                     n 

a) silvestr-es         silvestr-ia 

silvestr-ium 

b) celer-es                celer-ia 

celer-ium 

simplex, icis მარტივი 

vernal -is, e საგაზაფხულო 

silvester, tris, tre  ტყვი, ველური,  

celer, eris, ere სწრაფი 

 

 

 

 

არს. სახელების ხუთივე და ზედს. სახელების  I-II-III ბრუნების დაბოლოებათა სქემა 

მხ. და მრ. რიცხვის Nom.-სა და  Gen.-ში 

 

I ბრ. 

f 

II ბრ. 

m                   n 

 

III ბრ. 

m  f                      n 

 

IV ბრ. 

m         n 

 

V ბრ. 

f 

s      i       n      g      u        l       ā       r      i      s 

Nom. 

Gen. 

 

-a 

-ae 

 

-us,-er    -um,-

on 

-i 

 

სხვადასხვა 

-is 

 

-us           -u 

-us 

 

-es 

-ei 

p         l            u            r             ā         l          i        s 

Nom. 

Gen. 

-ae 

-ārum 

-i              -a 

ōrum 

-es                  -a (ia)* 

-um (ium)* 

-us           -ua 

-uum 

-es 

-erum 

I  რიგის ზედს.სახ.: 

-us, a, um  (magnus, a, um) 

 

-er, a, um  (liber, a, um) 

(dexter, tra, trum) 

II  რიგის ზედს.სახ.: 

ერთდაბ.: 

-r, -s, x (par) 

ორდაბ.: 

-is, e (nasālis, e) 

სამდაბ.: 

-er, is, e 

(celer, is, e) 
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(saluber, bris, bre) 

 

*ფრჩხილებში მითითებული დაბოლოება -ia  ეკუთვნის ხმოვან ტიპს და, ამდენად,       II  რიგის ზედს. 

სახელებსაც;   Gენ. პლურ. -ის  დაბოლოება   -ium   კი  ხმოვან ტიპსაც ეკუთვნის და შერეულსაც. 

 

 

 

ზედსართავი სახელის ხარისხები 

 

 

 

*facĭlis, e ადვილი, იოლი 

difficĭlis, e  ძნელი 

simĭlis, e მსგავსი 

dissimĭlis,e განსხვავებული, არამსგავსი 

gracĭlis, e ტანადი, მოხდენილი 

humĭli 

 

NB: 1) შედ. ხარისხის ფორმები იბრუნებიან  III ბრუნების თანხმ. ტიპის   მიხედვით. 

2) აღმ. ხარისხის ფორმები იბრუნებიან I  და II ბრუნების მიხედვით. 

 

ხარისხების საწარმოებლად ზოგჯერ გამოიყენება  per-    და sub-  პრეფიქსებიც: 

per- აღმატებითი ხარისხის საწარმოებლად,      sub-  კი მიანიშნებს ზედსართავით გამოხატული  ნიშნის 

ნაკლებობას, ოდნაობას (შდრ. ქართული ოდნაობითი ხარისხი). 

მაგ.: per-acutus, a, um   მეტისმეტად მწვავე;  sub-acutus, a, um მომწვავო (ქვემწვავე), ოდნავ მწვავე. 

 

gradus positīvus 

დადებითი ხარისხი 

 

gradus comparatīvus 

შედარებითი ხარისხი 

gradus superlatīvus 

აღმატებითი ხარისხი 

I რიგისა: 

m             f            n 

us/er         a         um 

II რიგისა: 

ერთდაბ.: (n)s, x, r  (m  f   

n) ორდაბ.: is (m   f), e 

(n) 

სამდაბ.: er (m), is (f), e 

(n ) 

----------------------------

------- 

longus,a,um (გრძელი) 

celer, ĕris, ĕre (სწრაფი) 

brevis, e (მოკლე) 

facĭlis, e  (ადვილი) 

მაწარმ. სუფიქსი 

m f                           n 

-ior                         -ius 

 

 

 

 

------------------------- 

longior (m f), ius (n)   (უფრო გრძელი) 

celerior (m f),  ius (n) (უფრო სწრაფი) 

brevior (m  f),  ius (n) (უფრო მოკლე) 

facilior (m  f),  ius (n) (უფრო ადვილი) 

მაწარმ.სუფიქსი 

m               f              n 

-issimus  -issima   -issimum 

-rimus     -rima     -rimum 

(-er -ზე დაბოლ. ზედს.) 

-limus           -lima          -limum 

(-ilis -ზე დაბოლ. ზედს.*) 

---------------------------------------

---------- 

long-issim-us, a, um (უგრძესი) 

celer-rim-us,a,um (უსწრაფესი) 

brev-issim-us,a,um (უმოკლესი) 

facil-lim-us, a, um (უადვილესი) 
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ხარისხების არაწესიერი წარმოება 

 

xarisxebis arawesieri warmoeba 

დადებ. ხარისხი 

 

bonus, a, um კარგი 

malus, a, um ცუდი 

magnus, a, um დიდი   

parvus, a, um პატარა 

multus, a, um ბევრი 

შედარ. ხარისხი 

 

melior, ius  უკეთესი 

peior, ius     უარესი 

maior, ius უფრო დიდი 

minor, us უფრი პატარა plures, 

a  (უფრო) მეტი 

აღმატ. ხარისხი 

 

optimus, a, um საუკეთესო 

pessimus, a, um ძალიან ცუდი 

maximus, a, um უდიდესი 

minimus, a, um უმცირესი 

plurimus, a, um უმრავლესი 

 

 

ხარისხების ნაკლული წარმოება 

(ზედსართ. სახელები, რომელთაც დადებ. ხარისხის 

ფორმები არ გააჩნიათ) 

 

შედარ.ხარსიხი 

------------------------- 

superior, ius  ზედა 

inferior, ius  ქვედა 

interior, ius  შიგნითა 

exterior, ius  გარეთა 

anterior, ius  წინა 

posterior, ius  უკანა 

prior, ius  პირველი 

propior, ius  ახლო 

აღმატ.ხარისხი 

------------------------- 

supremus, a, um  ყველაზე ზედა 

infimus, a, um  ყველაზე ქვედა 

intimus, a, um  უაღესად შინაგანი, ინტიმური 

extremus, a, um  ყველაზე გარეთა, უკიდურესი 

------------------ 

postremus, a, um  ყველაზე უკანა 

primus, a, um  უპირველესი 

proximus, a, um  უახლოესი 

 

 

 

ზედს. სახელის შეთანხმება არსებით სახელთან 

შეთანხმებელი  მსაზღვრელი 

 

ძირითადად ზედსართავი სახელი მოსდევს არსებით სახელს და უთანხმდება მას სქესში, რიცხვში და 

ბრუნვაში. ამიტომ ტერმინში ის შეთანხმებულ  მსაზღვრელს წარმოადგენს. შეთანხმებული 

მსაზღვრელი მოგვიგებს კითხვებზე როგორი? რომელი? რამდენი? 

 

შეთანხმება სქესში: 

 

მამრ. სქ.: .ram-us long-us 

გრძელი ტოტი 

 

მდედრ.სქ.: gemm-a brune-a 

ყავისფერი კვირტი 

 

შეთანხმება ბრუნვაში: 

 

 

N. ram-us  long-us 

G. rami     long-i 

 

N. gemma brunea 

G. gemm-ae brune-ae 

შეთანხმება რიცხვში: 

 

sg. ramus long-us 

pl. rami long-i 

 

sg.  gemma brunea 

pl.gemm-ae brune-ae 
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საშ.სქ.: ovari-um parv-um 

პატარა ნასკვი 

 

N. ovari-um parv-um 

G. ovari-i  parv-i 

sg.ovari-um parv-um 

pl. ovari-a  parv-a 

 

 

როდესაც საზღვრული და მსაზღვრელი ერთსადაიმავე ბრუნების ტიპს განეკუთვნება, 

ბრუნების დროს მათ ერთნაირი დაბოლოებები აქვთ: 

Nom. cellul-a ovat-a   ოვალური უჯრედი 

petiol-us long-us  გრძელი ყუნწი 

foli-um ovat-um ოვალური ფოთოლი 

Gen.  celul-ae ovat-ae ოვალური უჯრედის 

petiol-i  long-i      გრძელი ყუნწის 

foli-i    ovat-i     ოვალური ფოთოლის 

 

როდესაცსაზღვრული და მსაზღვრელი სხვადასხვა ბრუნების ტიპს განეკუთვნებიან, ბრუნების დროს 

მათ სხვადასხვა დაბოლოებები აქვთ: 

Nom.Aln-us maritim-a ზღვისპირა მურყანი 

Gen. Aln-i   maritim-ae ზღვისპირა მურყანის 

 

(ხეებისა და ბუჩქების სახელები II ბრუნების არსებითი სახელებია და გამონაკლისის სახით 

მდედრობითი სქესს ეკუთვნიან და ზედსართავებს მდედრობითი სქესის ფორმით ითანხმებენ. ამიტომ 

აქ ბრუნების დროს არსებითი სახელი II ბრუნებით იბრუნვის,   ზედსართავი სახელი კი - I ბრუნებით. 

 

 

შეუთანხმებული ანუ გენეტივური მსაზღვრელი 

 

შეუთანხმებელი მსაზღვრელი  ნათესაობითში მდგარი არსებითი სახელით 

გამოიხატება და მოგვიგებს კითხვებზე: ვისი? რისი? 

 

Nom. gemma plantae   მცენარის კვირტი 

Gen.  gemmae plantae    მცენარის კვირტის 

gemmae plantae მცენარის კვირტები 

gemmarum plantae მცენარის კვირტების 

 

ბრუნების დროს იბრუნება მხოლოდ საზღვრული, შეუთანხმებული მსაზღვრელი კი უცვლელად რჩება 

გენეტივში. 

 

 

 

 

სიტყვათწარმოება 

 

რთული არსებითი სახელების წარმოება 

 

კნინობითობისა და  ოდნაობითობის მნიშვნელობის მიმნიჭებელი სუფიქსები რთულ არს. სახელებსაც 

აწარმოებენ და  ზედსართავებსაც. 
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რთული არს. სახელების წარმოებისას სუფიქსის დამატება არს. სახელის სქესს არ ცვლის: 

მარტივი არს. სახ. ფუძე + სუფიქსები:: -ul,  -ol, -cul, -uscul 

 

arbor,oris  f         ხე 

ramus,i m             ტოტი 

alveus,i m  ღრმული, ფოსო 

clavis, is f   გასაღები 

corpus,oris  n         სხეული 

arb-uscul-a, ae f პატარა ხე, ბუჩქი 

ram-ul-us,i   m პატარა ტოტი 

alve-ol-us,i m ალვეოლა, უჯრედი 

clavi-cul-a, ae f  პატარა გასაღები; ბოტან.: ულვაში, პწკალი 

corp-uscul-um, i n კორპუსკულა, სხეულაკი 

 

 

 

 

რთული ზედსართავი სახელების წარმოება 

 

რთული ზედსართავი სახელების წარმოება სხვადასხვა ფუძეებიT8: 

 

I. ზმნური ფუძეებით: 

 

არს. სახ. ფუძე   + ferro (მიმაქვს, ვატარებ)-ზმნის ფუძე (fer-) 

+ gero (მიმაქვს, ვატარებ)-ზმნის ფუძე (ger-) 

+ phoro (მიმაქვს, ვატარებ)-ზმნის ფუძე (phor-) 

+colo (ვცხოვრობ)-ზმნის ფუძე (col-) 

 

მაგალითები: 

bulb-i-ger, gera, gerum   ბოლქვიანი 

sachar-i-fer, fera, ferum შაქრიანი, შაქრისა 

anth-o-phorus, phora,  phorum   ყვავილიანი 

aquicola,ae m წყლის ბინადარი 

 

 

II. არსებითი,ზედსართავი და რიცხვითი სახელების ფუძეებით: 

 

 

1. 1. ორი არს. სახელის ფუძის შეერთებით:  popul-i-folius,a,um    ალვისხისფოთოლა 

2. არს. და ზედს.  სახელების ფუძეთა შეერთებით: ambly-o-phyllus,a,um ბლაგვფოთოლა 

3. ორი ზედს. სახელის ფუძის შეერთებით: flav-i-maculatus,a,um ყვითელლაქებიანი 

4.  რიცხვ. და არს. სახელების ფუძეთა შეერთებით   tri-folius, a, um    სამყურა 

 

 

 

რთული ზედსართავი სახელების წარმოება 

                                                           
8ლათ. ფუძეთა შეერთებისას შემაერთებელი ხმოვანია i, ბერძნ. ფუძეების  შეერთებისას   კი - ო.  
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პრეფიქსებით (პრეფიქსაცია), სუფიქსებით (სუფიქსაცია) და 

პრეფიქს-სუფიქსებით 

 

პრეფიქსაცია 

 

ახალი სიტყვების წარმოებისას ლათინურში ფართოდაა გავრცელებული პრეფიქსების გამოყენება. 

პრეფიქსაციის დროს პრეფიქსის ბოლოკიდური და ფუძის თავკიდური თანხმოვნების შეხვედრა 

გარკვეულ ფონეტიკურ ცვლილებებს იწვევს, კერძოდ, ხდება ასიმილაცია და თავდაპირველი პრეფიქსი 

ზოგჯერ ოდნავ სახეცვლილად წარმოდგება. პრეფიქსთა მნიშვნელობა ძირითადად ემთხვევა იმ 

წინდებულთა მნიშვნელობას, რომელთაგანაც ისინი მომდინარეობენ. 

 

ძირითადი ლათინური პრეფიქსები და მათი მნიშვნელობები 

 

პრეფიქსი 

 

 

მნიშვნელობა 

 

 

მაგალითი 

a-, ab-, 

abs- 

 

დაშორება, მოშორება ab-scissus გამოყოფილი, მოჭრილი (ab-scindo) 

abs-conditus ფარული (abs-condo) 

 

ad- მიახლოება ag-gregatus(ad-gregatus) დაჯგუფებული (ag-grego) 

al-ligatus(ad-ligatus) მიმაგრებული (al-ligo) 

af-fixus (ad-fixus) მიმაგრებული (af-figo) 

ap-pressus(ad-pressus) მიკრული (ap-primo) 

 

circum- 

 

ირგვლივ circum-cinctus გარშემორტყმული (cingo) 

 

com-,con-

,co- 

 

თავმოყრა, თანა- 

 

com-mixtus შერეული (misceo) 

con-natus შეზრდილი (nascor) 

co-alitus შეზრდილი (alo) 

 

de- 

 

 

ქვემოთა მიმართულება;; 

მოშორება 

de-pendens (-ntis) დაკიდებული (de-pendeo) 

de-formatus ფორმადაკარგული (forma) 

 

di-,dis- 

 

დაყოფა, 

დაშორიშორება 

 

di-latatus გაფართოებული (latus) 

dis-sectus დაჭრილი (seco) 

dif-ferens/dis-ferens(-ntis) განმასხვავებელი (dif-fero) 

 

ex,- e- 

 

გარეთა მიმართულება; 

დაკარგვა 

ex-clusus გამორიცხული (ex-cludo) 

e-foliatus უფოთლო (folium) 

 

in- 

 

შიგნითა 

მიმართულება,უარყოფა; 

 

in-clusus ჩარიცხული (in-cludo) 

in-determinatus განუსაზღვრელი (determinatus) 

 

inter- საგნებს შორის ყოფნა inter-cellularis უჯრედთშორისი (cellula) 
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ob- 

 

შემხვედრი მიმართულება; 

პირუკუ მდებარეობა 

 

op-ponens (-ntis) დაპირისპირებული (op-pono=ob-

pono) 

ob-conicus  შებრუნებულკონუსური  (con-us) 

 

per- 

 

გამჭოლი მიმართულება per-foratus გახვრეტილი (per-foro) 

 

prae- 

 

წინსწრება prae-maturus უმწიფარი (maturus) 

 

pro-, prod- 

 

წინა მიმართულება pro-longus წაგრძელებული (longus) 

 

re- უკანა მიმართულება re-curvatus უკან გადაღუნული (curvo) 

semi- 

 

ნახევარ- semi-lunaris ნახევარმთვარისებრი (luna) 

 

sub- 

 

ქვემოთა მდებარეობა; 

ოდნაობითობა 

sub-alpinus სუბალპური, ქვეალპური 

sub-rotundatus თითქმის მომრგვალებული 

sub-flavus მოყვითალო 

supra- 

 

ზემოთა მდებარეობა supra-foliaceus ფოთოლზედა 

 

trans- 

 

იმიერ-, გა(რ)და- 

 

trans-alpinus ტრანსალპური, იმიერალპური 

trans-mutatus გარდაქმნილი, სახეცვლილი 

 

 

სუფიქსაცია 

 

 

პრეფიქს

ი 

მნიშვნელობა 

 

მაგალითი 

-at რისიმე ქონა, არსებობა, 

მსგავსება, სიმრავლე 

 

foli-at-us,a,um ფოთლიანი, ფოთლოვანი 

ov-at-us,a,um (ov-um კვერცხი) ოვალური, 

კვერცხისებრი 

-os 

 

 

 

 

რისიმე ქონა, არსებობა, 

მსგავსება, სიმრავლე, 

შედგენილობა,სტრუქტურა, 

ბინადრობის ადგილი 

 

lut-os-us,a,um (lutum) შლამიანი 

glob-os-us (globus) ბურთისებრი 

lign-os-us,a,um (lignum  ხე, მერქანი) ხისებრი 

foli-os-us,a,um  უხვფოთლიანი 

aren-os-us,a,um  (arena) ქვიშის ბინადარი 

 

-ace, -e 

 

 

შედგენილობა 

მსგავსება,შეფერილობა 

 

amyl-ace-us,a,um სახამებლიანი 

arbor-e-us,a,um (arbor) ხის 

coroll-ace-us,a,um (corolla) გვირგვინოვანი 

viol-ace-us,a,um  (Viola) იისფერი 

aur-e-us,a,um  (aurum) ოქროსფერი, ოქროსი 

 

-in შედგენილობა, cer-in-us,a,um (cera) ცვილის 
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ბინადრობის ადგილი, 

შეფერილობა, 

 

alp-in-us,a,um ალპური 

citr-in-us,a,um ლიმონისფერი 

sal-in-us,a,um (sal) მარილიანი 

-oide მსგავსება 

 

pir-oide-us,a,um (pirum) მსხლისებრი 

-an 

 

წარმომავლობა rom-an-us,a,um რომაული 

-ic წარმომავლობა, 

კუთვნილება, 

მსგავსება 

Georg-ic-us,a,um ქართული 

silv-at-ic-us,a,um ტყისა, ველური 

con-ic-us,a,um კონუსური 

-ane სხვა რამის ადგილზე 

აღმოცენებული 

petiol-ane-us,a,um (petiolus,i ყუნწი); folium 

petiolaneum ყუნწის ადგილას ამოსული 

ფოთოლი 

-id 

 

 

თვისება 

ოდნაობითობა 

val-id-us,a,um (valeo ძალა მაქვს) ძლიერი 

luc-id-us,a,um (lux,uc-is) გამჭვირვალე 

alb-id-us,a,um (albus,a,um)  მოთეთრო 

-idul,-ul 

 

ოდნაობითობა 

 

 

alb-idul-us,a,um   მოთეთრო 

ruf-ul-us,a,um   მოწითურო (rufus წითური) 

-ol 

 

ოდნაობითობა  

lute-ol-us,a,um (luteus) მოყვითალო 

-uscul 

 

ოდნაობითობა long-ul-uscul-us,a,um (longus) მოგრძო 

-iv თვისება sat-iv-us,a,um (sat-us,a,um დათესილი) სათესი 

 

 

 

რთული ზედსართავი სახელების წარმოება 

პრეფიქს-სუფიქსების მეშვეობით 

 

 

ob-long-at-us,a,um მოგრძო  (long-us,a,um) 

e-caud-at-us,a,um უკუდო   (cauda,ae f) 

sub-cut-ane-us,a,um კანქვეშა (cutis,is f) 

 

 

 

ფერების გამოხატვა ბოტანიკურ ტერმინოლოგიაში 

 

ფერები გადმოიცემა დამოუკიდებელი ზედს. სახელებით:  

albus,a,um თეთრი 

ater,atra,atrum  შავი 

brunneus,a,um ყავისფერი 

chloros მწვანე (ბერძ.) 
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cyaneus,a,um  ლურჯი(ბერძ.) 

erythros წითელი (ბერძ.) 

flavus,a,um ყვითელი   

incanus,a,um ჭაღარა 

leucos თეთრი (ბერძ.) 

luteus ,a,um ყვითელი 

melanos შავი (ბერძ.) 

niger,gra,grum შავი 

pallidus,a,um ფერმკრთალი 

purpureus,a,um მეწამული 

ruber,bra,brum წითელი   

viridis,e მწვანე 

xanthus,a,um ყვითელი (ბერძნ.) ფერთა გამის ვარიაცია გადმოიცემა ზედს. სახელის ფუძეზე -idul, -id, -ul, 

-ol  სუფიქსების დართვით. ეს სუფიქსები სიტყვას სიფერმკრთალის ნიუანსს ანიჭებენ: lute-ol-us,a,um 

მოყვითალო, სიყვითლედაკრული, alb-id-us მოთეთრო, alb-idul-us ოდნავ თეთრი. 

2. sub - პრეფიქსის  მეშვეობით: sub-albus თითქმის თეთრი 

3. sub -  და -id პრეფიქს-სუფიქსების დართვით: sub-alb-id-us   თითქმის თეთრი 

4. ფერის სიფერმკრთალე შეიძლება გადმოიცეს აწმყოს მოქ გვ. მიმღეობის Part. praesentis activi)  

ფორმითაც: rubescens  სიწითლემოკიდებული, მოწითალო (rubesco,ere 

                                   ვწითლდები)       

5. -in; -e, -ace, -os, -at  სუფიქსების მეშვეობით,   ყველასთვის ნაცნობი ფერის მქონე საგნების 

სახელებისგან ნაწარმოები ზედსართავებით: lact-e-us,a,um  რძისფერი, argent-e-us,a,um ვერცხლისფერი. 

6. ფერების გადმოსაცემად შეიძლება არსებით სახელს დაემატოს სიტყვა “ფერი”:  color,oris (ლათ.) 

და chroma,atos (-chromat-, -chrom-, -chromus, -chrous)  (ბერძნ.):ligni-color  ხისფერი lignum, i  n  ხე, 

მერქანი),  tri-color,oris      სამფერა,   gala-chrous    რძისფერი (gala, ktos რძე). 

7. ფერის ინტესივობა და ელფერი გადმოიცემა ზედსართავთან შემდეგი ზმნიზედების  

კომბინაციით:  pallide   (მკრთალად),   dilute      (მკრთალად, ღიად),  sordide   (ჭუჭყიანად),   laete 

(ხასხასად):sordide-albus  ჭუჭყიანი თეთრი,  palide-roseus  მკრთალი ვარდისფერი, laete-viridis  ხასხასა 

მწვანე.  

8. ფერების გადმოსაცემად შედგენილი ზედსართავებიც გამოიყენება: cyan-o-melannus,a,um  (ბერძ.)  

მოლურჯო-მოშავო, chlor-o-leucus  მომწვანო-მოთეთრო, atr-o-violaceus,a,um  მუქი მეწამული,   atr-o-

fuscus,a,um  მუქად დაბინდული, atr-o-violaceus,a,um მუქი იისფერი, aequ-i-crassus,a,um ერთნაირი 

სისქის, aequ-i-latus,a,um  ერთნაირი სიგანის, aequ-i-magnus,a,um     ერთნაირი სიდიდის, alb-o-

marginatus,a,um თეთრად მოარშიებული, anis-o-phyllus,a,um  არათანაბარფოთლიანი, viridi-fuscus 

დაბინდული მწვანე. 

 

 

 

ბერძნულ-ლათინური სინონიმები 

ზედსართავი სახელები 

 

ბერძნ. 

ძირი 

ლათ. შესატყვისი მნიშვნელობა  მაგალითი 

 

acr- apicalis,e ზედა; წვერისა acr-o-carpus წვეროზენაყოფიანი, 
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                           მაღლანაყოფიანი 

ambly- obtusus,a,um ბლაგვი ambly-o-phyllus ბლაგვფოთლოვანი 

brachy- brevis,e მოკლე brachy-bius არადღეგრძელი 

cal- pulcher,chra,chru

m 

ლამაზი cal-o-phyllus ლამაზფოთლოვანი 

chlor- viridis,e მწვანე chlor-o-petalus მწვანეფურცლოვანი 

chrys- aureus,a,um ოქროსფერი chrys-o-carpus ოქროსფერნაყოფებიანი 

crypt- latens (-ntis) ფარული crypt-o-carpus ფარულნაყოფებიანი 

cyrt- 

 

curvatus,a,um 

 

მრუდე, 

მოღრეცილი 

cyrt-o-phyllus მრუდეფოთლოვანი 

dasy- densus,a,um ხშირი,სქელი dasy - phyllus ხშირფოთლოვანი 

dolich- longus,a,um გრძელი dolich-o-carpus  გრძელნაყოფა 

eury- latus,a,um ფართო eury-cladus ფართოდდატოტვილი 

gymn- 

 

nudus,a,um; 

glaber,bra, brum 

შიშველი 

 

gymn-andrus შიშველმტვრიანიანი 

Gymn-o-spermae შიშველთესლოვანნი 

heter- 

 

alter,era,erum 

 

სხვა 

 

heter-o-morphus არაერთგვაროვანი,  

                სხვადასხვაგვარი 

hol- indivisus,a,um მთელი, მთლად hol-o-leucus მთლად თეთრი 

hom-

,home- 

 

aequalis,e 

 

ერთნაირი, 

თანაბარი 

hom-o-genus ჰომოგენური, 

ერთგვაროვანი 

is- par (-is) თანაბარი,წყვილი is-o-petalus თანაბარფურცლოვანი 

leuc- albus,a,um  თეთრი

  

 

leuc-o-cephalus თეთრთავა 

 

macr- 

 

longus,a,um 

 

დიდი,მსხვილი,  

გრძელი 

macr -o-carpus მსხვილნაყოფა 

macr -o-urus გრძელკუდა 

mega(l)- magnus,a,um დიდი mega-carpus დიდნაყოფა, მსხვილნაყოფა 

mela(n)- niger,gra,grum შავი melan-o-carpus შავნაყოფა 

micr- parvus,a,um პატარა,მცირე 

 

micr -o-petalus წვრილფურცლოვანი 

olig- 

 

paucus,a,um 

 

ცოტა 

 

olig -o-trichus ცოტათმიანი 

olig-anthus ცოტაყვავილებიანი 

orth- 

 

rectus,a,um 

 

სწორი 

 

orth-o-cladus სწორადდატოტვილი,,  

            ტოტებაღმართული 

oxy- 

 

acer,acris,acre 

 

მწვავე;მჟავე oxy-acanthus ბასრეკლებიანი 

oxy-philus მჟავე ნიადაგის მოყვარე 

pachy- crassus,a,um სქელი, მსხვილი pachy-carpus მსხვილნაყოფიანი 

poly- multus,a,um მრავალი,, 

მრავალრიცხოვანი 

poly-rrhizus მრავალფესვიანი 

Poly-mastigina მრავალშოლტიანები 

pseud- spurius,a,um ცრუ pseud-o-ramosus,a,um ცრუდატოტვილი 

scler- rigens (-ntis) მაგარი scler-o-phyllus მაგარფოთლოვანი 

sten- angustus,a,um ვიწრო,წვრილი sten-o-carpus წვრილნაყოფიანი 
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xanth- flavus,a,um ყვითელი xanth-o-carpus ყვითელნაყოფიანი 

 

 

                                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

ოჯახის სახელწოდება 

   მცენარეთა ოჯახის სახელწოდება იწარმოება გვარის სახელწოდების ფუძესთან -ace-

ae სუფიქსის დამატებით. (-ace-ae=სუფიქსი -ace+I br. Nom. pl.- ის ბრუნვის ნიშნის -ae, 

ვინაიდან გამოტოვებულია და იგულისხმება  plantae).  

        mag.: Rosa  ვარდი                    Rosaceae  ვარდისებრნი 

                 Betula  არყის ხე              Betulaceae არყისებრნი 

  

ქვეოჯახის სახელწოდება 

სუფიქსი:: -oide-ae                           

    მაგ.:.: Prunoideae   ტყემლოვანნი 

 

 

რიგის სახელწოდება 

რიგის სახელწოდება იწარმოება -al-es სუფიქსის მეშვეობით.. (-al-es=სუფიქსი -al + III 

ბრ. მამრ. სქ. მრ. რ.-ის დაბოლოება -es, ვინაიდან გამოტოვებულია და იგულისხმება  

ordo,inis m). 

mag.: filiciales გვიმრები 

                                 Briales მურა ხავსები 

 

ქვერიგის სახელწოდება 

სუფიქსი: -ine-ae 

     მაგ.: Rosineae 

 

                           

                           

კლასის სახელწოდება 

კლასის სახელწოდება იწარმოება შემდეგი დაბოლოებების დართვით: 

1. -ae   ბრ. მრ. რ. დაბოლოება); 

    -i    (II ბრ. მრ. რ. დაბოლოება); 

    -es   (III ბრ. მრ. რ. დაბოლოება). 

2. -opsida (ბერძნ. სუფიქსი: -სახისა, -მაგვარი)  (საშ. სქ. მრ. რიცხვის ფორმა, ვინაიდან 

გამოტოვებულია და  იგულისხმება phyton - მცენარე).). 

გვარის სახელწოდება 

მცენარეთა გვარის სახელწოდება არსებითი სახელის ან გაარსებითებული ზედსართავი 

სახელის სახელობითი ბრუნვის მხოლობითი რიცხვის ფორმითაა წარმოდგენილი. იგი 

ყოველთვის დიდი ასოთი იწერება. მაგ.:  Betula არყის ხე, Ephedra  ჯორის ძუა, Paeonia  

იორდასალამი, Inula    მზიურა, Saponaria საპონარია, Poa თივაქასრა. 
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mag.: Hepaticae ღვიძლის ხავსები 

                      Musci ღეროფოთლოვანი ხავსები 

              Filices (Filix,icis f) გვიმრები 

                      Coniferopsida გირჩოსნები 

                                        

ქვეკლასის სახელწოდება 

-ide-ae:  მაგ.: monochamideae                                                         

-al-ae:   მაგ.: sympetalae                                                                                         

-in-ae:  მაგ.: Rosinae                                                 

 

 

 

ტიპის (დივიზიის) სახელწოდება 

        მცენარეთა ტიპის სახელწოდება იწარმოება შემდეგი დაბოლოებების დართვით: 

 

1. -phyta  (II ბრ. საშ. სქ. მრ. რიცხვის ფორმა სიტყვისა: phyton,i n ბერძნ.- მცენარე)                         

2. -ae  (I ბრ. მდ. სქ. მრ. რიცხვის დაბოლოება, ვინაიდან გამოტოვებულია და  

იგულისხმება  planta,ae f-მცენარე).   

      mag.: bryophyta ხავსნაირები   

                     pteridophyta გვიმრანაირნი         

                     gymnospermae შიშველთესლიანები 

             angiospermae ფარულთესლიანები 

                     

qvetipis (qvediviziis) saxelwodeba 

სუფიქსი:  -phyt-in-a           

     მაგ.: angiospermatophytina   

 

 

 

 

ბინომინალური  სახელები 

 

სახეობის სახელწოდება ბინომონალურ ანუ ორსიტყვიან (bi-  ორი; nomen, inis სახელი) სახელს 

წარმოადგენს. იგი გვარის სახელწოდებისა და სახეობის ეპითეტისგან შედგება. 

სახეობის ეპითეტად გვხვდება: 

1. ზედსართავი სახელი, რომელიც უთანხმდბა არსებით სახელს სქესში, რიცხვში და ბრუნვაში 

(შეთანხმებული მსაზღვრელი). მაგ.:  Betula alba თეთრი არყის ხე; Chenopodium album    ნაცარქათამა; Poa   

longifolia    თივაქასრა; Rosa canina ასკილი; Festuca  sulcata  ველის წივანა, ქუჩი; Ephedra  procera  ჯორის 

ძუა. 

2. შეუთანხმებელი (გენეტივური) მსაზღვრელი:  Cedrus libani  ლიბანის კედარი. 

შეუთანხმებელ  მსაზღვრელს ძირითადად წარმოადგენს ადამიანთა გვარ-სახელებისგან ნაწარმოები 

ეპითეტი. მაგ.:  Geranium kemulariae კემულარიას ნემსიწვერა; Primula juliae იულიას  ფურისულა. 

3. არსებითი სახელი (ანუ მსაზღვრელიცა და საზღვრულიც - ორივე არს. სახელია): 
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მაგ.: Salsola arbuscula სალსოლა-პატარა ხე Salsola,ae f სალსოლა; arbuscula,ae f პატარა ხე); Quercus suber 

კორპის მუხა (Quercus,us f მუხა;  ;  Suber,eris n  კორპის ხე) 

 

მცენარეთა  სახეობის ეპითეტის წარმოება 

ადამიანთა გვარ-სახელებისგან 

 

 

თუ გვარი ან სახელი მთავრდება ხმოვანზე, გარდა ა-ხმოვნისა,  მაშინ მას ემატება სუფიქსი -ი: 

                               მაგ.: planta   glazioui (Glaziou - glazioui)                                      

თუ გვარი ან სახელი მთავრდება ხმოვან a ზე, ან, აგრეთვე, თუ გვარ-სახელი მდ. სქესისაა, მაშინ მას 

ემატება სუფიქსი -e:     Balansa - balansae; Olga - olgae 

თუ გვარი ან სახელი მთავრდება თანხმოვანზე, გარდა er -დაბოლოებისა,  მაშინ მას ემატება 

სუფიქსი ii:                                  Ramond - ramondii                                                       

თუ გვარი ან სახელი მთავრდება ერ-ზე, მაშინ მას ემატება სუფიქსი -i: 

Kerner - kerneri ლათინური და ბერძნული გვარ-სახელები  Gen. sg. -ის ფორმას იღებენ: 

                                                            Alexander  -   alexandri 

                                                          

 

 

 

 

მცენარეთა  სახეობის ეპითეტის წარმოება გეოგრაფიული სახელებისგან 

 

ნაკლებადცნობილი გეოგრაფიული სახელები სახეობის ეპითეტის საწარმოებლად არ გამოიყენება. 

გეოგრაფიული სახელისგან ნაწარმოებ სახეობის ეპითეტს I ან II რიგის ზედსართავი სახელის 

დაბოლოება  აქვს: 

 

-(i)ensis, e       

 

 

(i)anus, a, um     

 

- icus, a, um 

 

 

-inus, a,um       

 

Thymus tiflis-iensis    თბილისური ბეგქონდარა 

 Cerastium kazbek-ensis ყაზბეგის ცერასტიუმი 

 

Galanthus lagodech-ianus ლაგოდეხის თეთრყვავილა 

 

Bromus japon-icus  შვრიელა (იაპონური) 

Berberis  iber-ica  კოწახური (იბერიული) 

 

Quercus imeret-ina      იმერული მუხა     

 

 

ლათინურ-ქართული ლექსიკონი 

 

 

 

 

A 

Abchasethi, Abchasia     აფხაზეთი 

abchasicus,a,um აფხაზური 

Abies gracilis  კამჩატკური სოჭი  

Abies, etis f სოჭი  
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Acanthocarpus, a,um (ბერძნ.)  ეკალნაყოფა 

Acanthophyllus, a, um(ბერძნ.) ეკალფოთოლა  

Acer  platanoideum  ლეკა  

Acer laetum  ქორაფი  

Acer,  eris  n  (f) ნეკერჩხალი  

acer,acris,acre წვეტიანი, ბასრი  

acerosus,a,um წიწვიანი 

acetosus,a,um მჟავე  

acetum,i n ძმარი  

Achillea biserrata ტყის ფარსმანდუკი  

Achillea millefolium  ფარსმანდუკი 

Achillea,ae f(ბერძნ.)ფარსმანდუკი 

acidulus, a,um მომჟავო  

acidus, a,um   მჟავე     

Aconitum  nasutum  ტილჭირი, აკონიტი 

acrocarpus წვეროზენაყოფიანი, 

მაღლანაყოფიანი 

Acroptilon repens მწარა 

Acroptilon, i n მწარა 

acros(ბერძნ.)  ზედა; წვერისა 

aculeus, i  m ეკალი 

acuti rostris,e  მახვილნისკარტიანი,  წვეტიანი 

acutus, a, um მახვილი, წვეტიანი 

aden,adenos (ბერძნ.) ჯირკვალი 

adeno-phorus (ბერძნ.)ჯირკვლოვანი 

Adonis  aestivalis  ჩიტის ყაყაჩო 

Adonis vernalis  ყვითელი ცხვირსატეხელა 

Adonis,idis f ცხვირსატეხელა, 

Adshara,ae f აჭარა 

adzharicus, a, um      აჭარის 

aequalis,e   an aequus,a,um  თანაბარი (aequ-i-  

თანაბარ-) 

aër,aeris m  ჰაერი 

aestivalis, e ზაფხულის 

Africanus,a,um        აფრიკის             

Agasyllis latifolia   დუცი 

Agropyron repens  მცოცავი ჭანგა 

Agropyron, i n(ბერძნ.) ჭანგა 

Agropyrum ramosum  დატოტვილი ჭანგა 

Ailanthus altissima აილანთუსი, ხემყრალა 

Ailanthus, ii f(ბერძნ.)    აილანთუსი 

      akanthocarpus (ბერძნ.)  ეკალნაყოფა 

      akanthos(ბერძნ.)    ეკალი 

      akme  (ბერძნ.)   წვეტი, წვერი 

akmo-phyllus (ბერძნ.) წვეტიანფოთლიანი 

aktino-morphus (ბერძნ.)     აქტინომორფულ 

aktis,inos(ბერძნ.)    სხივი  

ala,ae f ფრთა              

alatus,a,um ფრთიანი 

albens,ntis  ოდნავ თეთრი, მოთეთრო 

albescens,ntis ოდნავ თეთრი, მოთეთრო 

albicans,ntis  მოთეთრო 

albidulus, a,um   ოდნავ თეთრი, მოთეთრო 

albidus,a,um მოთეთრო 

albus, a, um თეთრი 

Alchimilla caucasica  მარმუჭი 

Alchimilla, ae f(ბერძნ.)    მარმუჭი 

Aleurites  montana  მთის ტუნგი 

alliariifolius, a,um პრასისფოთოლა   

Allium (cepa) ii n ხახვი 

Allium rotundum ნიორი 

alnifolius,a,um  მურყნისფოთოლა 

Alnus barbata  ჩვეულებრივი მურყანი 

Alnus maritima ზღვისპირა მურყანი 

Alnus rubra წითელი მურყანი 

Alnus, i  f  მურყანი 

Aloë,es  f ალოე 

Alopecurus ponticus   მელაკუდა 

Alopecurus, i m(ბერძნ.)    მელაკუდა 

alopex,cos (ბერძნ.)  მელა 

alpinus,a,um ალპური 

alternifolius, a,um   ფოთოლმონაცვლე 

altus,a, um მაღალი 

alveolus, i m ალვეოლი 

amarus, a, um მწარე        

amblyophyllus, a, um(ბერძნ.)    ბლაგვფოთოლა 

       amblys,os(ბერძნ.)  ბლაგვი 

americanus,a,um   ამერიკული 

ammo-philus,a,um  (ბერძნ.)   

ქვიშისმოყვარული 

ammos(ბერძნ.)    ქვიშა 

 

ampelo-phyllus (ბერძნ.)    ვაზისფოთოლა 

       ampelos(ბერძნ.)    ვაზი 

Amygdala, ae f (ბერძნ.)   ნუში 

Amygdalus  georgica ქართული ნუში 

Amygdalus, i  f   ნუში (ხე) 

amylum, i  n სახამებელი   
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ancistron  (ბერძნ.)   თევზისსაჭერი ნემსკავი 

Andropogon, i n  (ბერძნ.)ურო   

Androsace bidentata  ტკაცუნა 

Androsace,es f ტკაცუნა 

      androspora(ბერძნ.)    ანდროსპორა 

anemophilus, a, um(ბერძნ.)    ქარით 

დამტვერილი 

anemos, i  m ქარი (ბერძნ.)     

aner,andros კაცი 

Anethum graveolens კამა (მძაფრსუნიანი) 

Anethum,i n (ბერძნ.) კამა 

ang(e)ion (ბერძნ.)  სისხლძარღვი 

Angelica tatianae  ანგელოზა 

Angelica,ae f ანგელოზა 

angio-spermus ფარულთესლიანი 

angulosus,a,um კუთხეებიანი      

angulus,i m კუთხე 

angustifolius, a ,um წვრილფოთოლა 

angustus,a,um ვიწრო,წვრილი 

anisus,a, um არათანაბარი 

ankistro-phyllus (ბერძნ.)   

ნემსკავისებრფოთლიანი 

annuus,a, um ერთწლიანი 

anthera, ae f (ბერძნ.)  მტვრიანა 

anthophorus, phora,  phorum (ბერძნ.)  

ყვავილოვანი     

Anthoxanthum odoratum   სურნელოვანი 

ყვითელთავთავა 

Anthoxanthum, i n(ბერძნ.)  ყვითელთავთავა 

      antho-xanthus(ბერძნ.)    

ყვითელყვავილიანი 

anthropo-philus(ბერძნ.)    ადამიანთმოყვარე 

       anthropos(ბერძნ.)    ადამიანი  

anthus, i m (ბერძნ.)   ყვავილი 

apparatus, us  m  აპარატი 

applanatus,a,um გაბრტყელებული 

aqua, ae f წყალი 

aquaeductus,us  m წყალგაყვანილობა 

aquosus,a,um წყლიანი 

Arachis, idisf (ბერძნ.)   არაქისი 

Aralia papyrifera ქაღალდის არალია  

Aralia,ae f არალია 

aranea,ae f (= araneus,i) ობობა 

araneosus,a,um ობობისნაირი 

araneus, a, um ობობის 

arbor,oris f ხე   

arboraceus,a, um ხის 

arboreus,a,um  ხის 

arbuscula,ae f  პატარა ხე 

      arche(ბერძნ.)   საწყისი 

archeophyton (ბერძნ.)   არქეოფიტი 

arcuatus,a,um მოხრილი, რკალისებური 

arcus,us   m რკალი 

arena,ae f ქვიშა 

Arenga saccharifera შაქრის პალმა 

Arenga,ae f არენგა 

arenicola,ae m ქვიშის ბინადარი 

arenicolor,oris   ქვიშისფერი 

arenosus,a,um ქვიშიანი; ქვიშის; ქვიშის 

ბინადარი 

argenteus,a,um  ვერცხლა, ვერცხლის; 

ვერცხლისფერი 

Argentum, i n ვერცხლი 

argilla,ae (ბერძნ.) თიხა 

argillaceus,a,um თიხის; თიხისფერი 

argyrocarpus, a, um   ვერცხლნაყოფა 

argyros(ბერძნ.) ვერცხლი 

Aristolochia macrophylla  დიდფოთოლა 

ძირმწარა 

Aristolochia,ae f(ბერძნ.)    ძირმწარა 

armazicus,a, um  არმაზის 

Armeniaca vulgaris ჭერამი 

Armeniaca,ae f    ჭერამი 

Artemisia dracunculus ტარხუნა 

Artemisia, ae f  ავშანი 

arteria, ae  f არტერია                                                

arteriola, ae  f  პატარა არტერია 

arthron (ბერძნ.)   სახსარი  

arthrospora     ართროსპორა 

arundo, inis f ლერწამი, ბამბუკი 

arvensis,e მინდვრის 

arvum, i n ყანა, სახნავი ველი 

ascendens,ntis ასწვრივი, მცოცავი, ძრომიალა 

ascendo, ĕre ავდივარ 

askos(ბერძნ.)ტიკი 

asko-spora(ბერძნ.) ასკოსპორა 

asper, era,  erum ხორკლიანი 

Asperula cynenchia ჩიტისთვალა 
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Asperula,ae f ჩიტისთვალა 

asperulus, a, um ოდნავ ხორკლიანი 

Aspidistra elatior ფართოფოთოლა ასპიდისტრა 

Aspidistra,ae f  aspidistra  

aster(o) (ბერძნ.)ვარსკვლავი 

astero-oideus(ბერძნ.)ვარსკვლავისმაგვარი 

ater, atra, atrum  შავი 

Atraphaxis spinosa  ხორციფერა 

       Atraphaxis,is f (ბერძნ.)   ხორციფერა 

Atriplex  hortensis თათაბო 

Atriplex,icis f თათაბო, ნაცარქათამა 

atrofuscus, a, um მუქად დაბინდული 

atropurpureus, a, um მუქი მეწამული 

atroviolaceus, a, um მუქი იისფერი 

attenuatus,a,um დასუსტებული, 

გამარტივებული, შემოკლებული 

attenuo, are ვამცირებ, ვამოკლებ  

Aucuba japonica (ბერძნ.)   ნაოჭაფოთლიანი 

aulaco-phyllus (ბერძნ.)   ნაოჭაფოთლიანი 

aulax,akos (ბერძნ.)   ნაოჭი, ღარი 

aureus,a,um    ოქროსფერი, ოქროსი 

Aurum, i n ოქრო 

Autumnalis, e შემოდგომის 

avellanus,a, um აველანის 

Avena elatior ფრანგული კოინდარი 

Avena,ae f შვრია 

 

B  

bacca (baca), ae f კენკრა; ყოველგვარი მრგვალი 

ნაყოფი 

bacca,ae f  კენკრა 

baccatus,a,um  კენკროვანი 

baccifer,fera,ferum კენკროვანი 

balanocarpus,a,um რკონაყოფა 

      balanos(ბერძნ.)    რკო  

balsamifer, fera, ferum ბალზამის 

balsamum, i n ბალზამი, მალამო 

Bambusa viridi-glaucescens  ბამბუკი 

Bambusa,ae f  ბამბუკი 

barba, ae f წვერი 

barbatus,a,um წვერიანი 

barbula, ae  f პატარა წვერი 

basipetalis,e ბაზიპეტალური 

basis ,is f(ბერძნ.)   საფუძველი, ბაზისი 

Batatas edulis  ბატატი 

Batatas,atis f ბატატი 

Begonia,ae f ბეგონია 

begoniifolius, a, um  ბეგონიისფოთოლა 

belophyllus ისარფოთოლა 

       belos (ბერძნ.)   ისარი, ლახვარი   

Berberis Juliana იულიანას კოწახური 

Berberis levis ნაზი კოწახური            

Berberis thunbergii თუნბერგის კოწახური 

Berberis wilsonae ვილსონის კოწახური 

Berberis,is  f   კოწახური 

Beta sacharifera შაქრის ჭარხალი 

Beta,ae f ჭარხალი   

Betonica grandiflora  ბარისპირა 

Betonica,ae f ბარისპირა 

Betula  megrelica მეგრული არყი 

Betula alba თეთრი არყი 

Betula,ae f  არყის ხე 

Betulaceae არყისებრნი 

bicarinatus,a,um   ორქედიანი 

biceps,cipitis ორთავა 

bicolor,oris ორფერა 

bicuspidatus,a,um ორწვეტიანი 

bidentatus,a, um ორკბილა 

biennis,e ორწლიანი  (bis,annus) 

bifacialis,e ორსახიანი 

bifidus,a,um გაორმაგებული (bis findo ორად 

გაყოფილი) 

biflagellatus,a,um ორშოლტიანი 

biflorus,a,um ორყვავილიანი 

bifolius,a,um ორფოთლიანი 

biologia,ae f  ბიოლოგია 

bios  სიცოცხლე 

biseriatus,a,um ორრიგიანი 

biserratus,a,um  ორხერხიანი 

blastogenus ბლასტოგენი 

      blastos(ბერძნ.)    ღივი, ამონაზარდი, 

ყლორტი 

borealis,e ჩრდილოეთის 

bostrychos (ბერძნ.)   კულული 

bostrychostigmus ხუჭუჭადინგიანი 

botane,es f (ბერძნ.)    ბალახი 

botanica, ae f ბოტანიკა 

brachiatus,a,um  განტოტებული, დატოტვილი 
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brachium,ii  n  (ბერძნ.)     მხარი 

brachybius, a, um არადღეგრძელი 

brachyneurus,a,um (ბერძნ.)   მოკლეძარღვიანი 

brachys მოკლე 

bractea,ae f  თანაყვავილი 

Brassica  campestris შალგი 

Brassica oleifera რაფსი 

Brassica oleracea ბროკოლი, კომბოსტო 

Brassica,ae f კომბოსტო 

brevipetiolatus, a, um  მოკლეყუნწიანი 

brevis, e მოკლე 

Bromus, i  m შვრიელა 

brunneolus ,a, um მოყავისფრო 

       bryon(ბერძნ.)    ხავსი 

bryophyticus (ბერძნ.)   ბრიოფიტული 

bulbiger,gera,gerum ბოლქვიანი 

bulbiger,gera,gerum ბოლქვიანი 

bulbosus,a,um ბოლქვიანი 

bulbus, i  m ბოლქვი                                                 

Buxus colchica  კოლხური ბზა 

Buxus, i f ბზა 

 

C 

c(a)espitosus, a, um კორდიანი კორდის 

caelum,i n ცა 

caerula, orum  n ლაჟვარდი   

caeruleus,a,um  ცისფერი, ლაჟვარდისფერი 

Caesalpinia gillisii გილისიის ცეზალპინია 

caespes, itis m (cespes, itis) კორდი, ბელტი 

Calamagrostis arundinacea ბრძამი 

Calamagrostis, is f ბრძამი 

       calathiformis(ბერძნ.)    კალათისფორმის 

calathos (ბერძნ.)   კალათი  

calcareus, a,um კირიანი     

calophyllus ლამაზფოთლოვანი 

calos ლამაზი 

calx,calcis კირი         

      calyciformis(ბერძნ.)    ჯამისფორმის 

       calyx,icis(ბერძნ.)    ჯამი 

Campanula armazica  არმაზის მაჩიტა 

Campanula lactiflora კენკეშა   

Campanula,ae f მაჩიტა 

campanula,ae f (campana,ae f  ზარი) ზანზალაკი 

campanulatus,a,um  ზანზალაკიანი 

campestris,e მინდვრის 

Campsis  radicans  კამპსისი, მთის პალმა 

Campsis,is f   ვაზისტანა 

Canabinaceae კანაფისებრნი    

Canabis is  f  კანაფი   

canaliculatus,a,um   წვრილარხიანი, პატარა 

არხიანი 

canaliculus,i m   პატარა არხი                                             

canariensis,e კანარული, კანარისა 

caninus,a, um ეკლიანი 

Cannabis sativa ჩვეულებრივი კანაფი 

caperatus, a, um დანაოჭებული 

capero, atum, are ვანაოჭებ 

capillatus, a, um ბეწვიანი;  ბეწვისმაგვარი 

capillus,  m   ბეწვი, თმა 

capitatus,a,um თავიანი 

capitulatus,a,um პატარათავიანი 

capitulifer,fera,ferum  თავიანი 

capitulum,i  n პატარა თავი 

Capparis spinosa კაპარი 

Capparis,is f კაპარი 

Capsicum, i n წიწაკა 

caput,itis n თავი (ფუძე capit-)  

Caragana grandiflora  უძრახელა 

Caragana,ae f  უძრახელა 

Cardia,ae f(ბერძნ.)    გული 

cardiophyllus,a,um (ბერძნ.)   

გულისებრფოთოლა 

Carex pendula ელუსამელა 

Carex,icis f  ისლი 

Caria,ae f    კარია     

caricus,a,um  კარიული 

caries, ei f ლპობა, სადამპლე 

carina,ae f ხერხემალი, ქედი 

carinatus,a,um ქედიანი 

carnosus,a,um  ხორციანი,  სქელი 

caro,carn is f  ხორცი ( carn- ფუძე) 

Carpinus, i f  რცხილა                           

carpophyllum, i n ნაყოფფოთოლი 

carpus, i m (ბერძ.)  ნაყოფი 

carthalinicus, a, um  ქართლის 

carthlicus,a,um ქართლის 

Carum caucasicum  კვლიავი 

Carum,i  n კვლიავი 



137 
 

caryologia,ae f კარიოლოგია 

caryon (ბერძნ.)   თხილი 

Castanea sativa   წაბლი 

Castanea,ae f წაბლი 

Catharanthus  roseus  ვარდისფერი 

კათარანთუსი (ვინკა) 

Catharanthus, i m  კათარანთუსი 

Caucasicus,a,um კავკასიური 

cauliculus, i  m   პატარა ღერო 

caulinus,a,um  ღეროსი                                       

caulocarpus, a, um(ბერძნ.)    ღერონაყოფა 

caulocarpus,a,um  ღერონაყოფა 

caulos (ბერძნ.)  ღერო 

cellula,ae f უჯრედი 

       Celtis,is f  აკაკის ხე  

Centaurea cyanus რუსული ღიღილო 

Centaurea depressa   ღიღილო 

Centaurea,ae f ღიღილო 

Centranthus longifolius კლდის იასამანი 

Centranthus, i m იასამანი 

      centron(ბერძნ.)     ნემსი, წვეტი, ეკალი  

      Centrophyllus,a,um (ბერძნ.)   ეკალფოთოლა 

cephale (ბერძნ.)   თავი 

cera,ae f ცვილი        

       ceras,atos (ბერძნ.) რქა  

cerasinus,a,um ალუბლისფერი 

Cerastium argenteum პირთეთრა              

Cerastium, ii n    პირთეთრა              

Cerasus, i  f ალუბალი 

ceratoideus,a,um (ბერძნ.)   რქისმგავსი 

ceratophyllus,a, um  უმ  (ბერძნ.)    რქაფოთოლა 

Cercis,is  იუდას ხე 

cerealis,e პურისა, საპურე  

Ceres,eris f    1. ცერესი/ცერერა (სატურნუსისა 

და რეას ასული, პროზერპინას დედა, 

მინდვრის, მიწათმოქმედების, პურის 

კულტურათა და, საერთოდ, სოფლის 

მეურნეობის მფარველი ქალღმერთი); 2. 

მარცვლეული, პური      

cerinus,a,um    ცვილის 

cespitosus, a, um (= caespitosus, a, um ) 

კორდიანი, კორდის, ბელტის 

Chamaedorea elegans ელეგანტური ხამედორეა, 

მთის პალმა 

Chamaedorea,ae f ხამედორეა 

Chamaenerium, i n   (ბერძნ.)თხაწართხალა 

Chamaeneriun angustifolium  თხაწართხალა 

Chamomilla,ae f  გვირილა 

charta,ae f    ქაღალდი            

chartaceus,a,um ქაღალდის 

cheil, cheilos (ბერძნ.)ტუჩი 

cheilanthus,a,um  (ბერძნ.)   ტუჩყვავილა 

       cheilos(ბერძნ.)    ტუჩი 

       cheir, ros (ბერძნ.) ხელი; ხელისგული 

cheirophyllus,a,um ხელისგულფოთოლა 

Chelidonium,ii n (ბერძნ.)     ქრისტესისხლა 

Chenopodiaceae ნაცარქათამასებრნი 

Chenopodium, ii n ნაცარქათამა 

Chimonanthus,i m(ბერძნ.)    ხიმონანთი 

chlamydospora,ae f ქლამიდოსპორა 

       chlamys,dos(ბერძნ.)    მოსასხამი, საბურავი 

chloranthus,a,um  (ბერძნ.)მწვანეყვავილა 

chlorophyta   მწვანე წყალმცენარე 

Chlorophytum comosum  ქოჩორა 

ქლოროფიტუმი         chloropetalus  

მწვანეფურცლოვანი 

chloros (ბერძნ.) მწვანე 

chordatus,a,um ქორდიანი, სიმიანი 

Christianus,i ქრისტიანი   

Christus,i m  ქრისტე 

chroma,atos (chrous) (ბერძნ.)   ფერი 

chromatoplastum, i n ხრომატოპლასტი 

chrysocarpus ოქროსფერნაყოფებიანი 

chrysoleucus, a,um ოქროსფერ-თეთრი 

chrysos (ბერძნ.)    ოქრო 

chryseus,a,um ოქროსფერი 

cinctus, a, um  გარშემორტყმული 

Cineraria maritima ნაცარა ცინერარია   

Cineraria,ae f ცინერარია   

cinereus,a,um ფერფლისფერ-ნაცრისფერი 

cingo, xi, cinctum, ere  გარსვერტყმი 

cinis, eris m   ფერფლი, ნაცარი 

circinatus ,a, um დახვეული, დამრგვალებული, 

დახუჭუჭებული, დაწნული 

circino, circinatum, are ვამრგვალებ 

circumdatus, a, um გარშემორტყმული    

circumdo, datum, dare ირგვლივ განვლაგდები 

circumflecto, circumflexum,  ere ვღუნავ, ვკაკვავ 
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circumflexus, a, um  ირგვლივ შემოხვეული 

citrinus,a,um ლიმონისფერი   

Citrum, i  n ლიმონი (Citreus,  i m ლიმონი) 

Citrus  sinensis ფორთოხალი 

Citrus,i f ციტრუსი 

clados (ბერძნ.)  ტოტი 

clava,ae f კვერთხი, არგანი   

clavatus,a,um კვერთხისებრი 

Clematis macropetala  კატაბარდა 

Clematis vitalba  ჩვეულებრივი კატაბარდა 

Clematis, is f კატაბარდა 

Clethra arborea ხეშროშანა   

Clethra,ae f კლეთრა 

codon(o) (ბერძნ.)  ზანზალაკი 

codon-anthus ,a, um ზანზალაკყვავილიანი 

Colchethi კოლხური 

colchicus,a,um კოლხური 

colocynthides მწარე კვახის მსგავსი 

colocynthys,idis (ბერძნ.) მწარეკვახი 

color,oris m  ფერი 

communis,e საერთო, ჩვეულებრივი 

conicus, a, um კონუსური 

conifer, fera, ferum(ბერძნ.)  გირჩიანი 

coniformis (ბერძნ.)  კონუსის ფორმის 

connascor, natus sum, nasci წარმოვიშვები 

connatus, a, um ერთდროულად წარმოშობილი 

connecto, conexum, conectere ვკრავ, ვაერთებ 

connexus, a, um შეერთებული, 

დაკავშირებული 

constrictus, a, um    შემჭიდროებული, 

შეკრეჭილი, სქელი 

constringo, strictum, ngere ვუჭერ 

contexo, textum, ere  ვქსოვ, ვწნავ 

contextus, a, um  მჭიდროდ დაწნული 

continuus, a, um უწყვეტი 

contorqueo, tortum.  ere  ვბრუნავ, ვტრიალებ 

contortus a,um  დახვეული   

contractus,a,um   შეკუმშული, მოხრილი,  

ვიწრო, მჭიდრო 

controversus,a,um საწინააღმდეგო მხარეს 

მიმართული 

conus i m (ბერძნ.) კონუსი, გირჩა 

Convallaria transcaucasica  შროშანა 

Convallaria,ae f შროშანა 

       copia,ae f  ცოპია,აე ფ  სიმრავლე 

copiosus,a,um უხვი 

cor, cordis n გული (cord ფუძე)  

cordatus, a, um  გულისებრი, გულიანი 

coriaceus,a,um ტყავისებრი 

Coriandrum, i n  ქინძი 

corium, ii  n კანი, ტყავი,  ქერქი   

Cornaceae შინდისებრნი 

corniculus, a, um პატარა რქა 

cornu, us,  n  რქა 

Cornus mas m  შინდი        

Cornus,i m შინდი        

corolla ae f  ყვავილის გვირგვინი 

corollatus,a,um გვირგვინიანი 

corollifer, fera, ferum გვირგვინიანი 

corolloideus,a,um გვირგვინისმაგვარი 

corona,ae f    გვირგვინი                

Coronaria flos cuculi  გუგულის ყვავილი 

coronarius,a,um    გვირგვინოვანი      

corpus, oris  n    სხეული                            

corpusculum,  i n  კორპუსკულა, სხეულაკი 

cortex,icis m ქერქი (cortic- ფუძე) 

corticatus,a,um ქერქიანი, ქერქით დაფარული 

corticosus,a,um ქერქიანი   

Coryllus avellana   თხილი 

Corylus, i f (ბერძნ.)  თხილი 

corymbosus,a,um (ბერძნ.)  ფარისმაგვარი 

coryne, es  f(ბერძნ.)  კვერთხი, კომბალი 

corynocarpus, a, um( ბერძნ.) კომბალნაყოფა 

Cotoneaster integerrima (integer,gra,grum) 

ჩვეულებრივი სირვაშლა 

Cotoneaster rotudifolia  მრგვალფოთოლა 

სირვაშლა 

Cotoneaster,tri f  ვაშლანა, ჩიტავაშლა 

crassiusculus, a, um მოსქელო   

crassus, a, um სქელი 

Crataegus laevigata  ეკლიანი კუნელი 

Crataegus pentagyna შავი კუნელი 

Crataegus, i  f კუნელი   

crepitans, ntis  მოწკარუნე, წრიპინა 

crepo,  are (crepitat ) ტკაცუნებს, წრიპინებს, 

ჭრიალებს 

creta,ae f ცარცი  

cretaceus,a,um carcis                                  
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crista,ae f ქოჩორი 

Crocus speciosus სოსანიზაფრანა   

Crocus, m f ზაფრანა 

Crucifer, fera,ferum  ჯვაროსანი 

crusta,ae f    ქერქი             

crustaceus,a,um ქერქისმსგავსი 

crux,cis f ჯვარი 

cryptocarpus ფარულნაყოფებიანი 

Cryptomeria japonica  იაპონური კრიპტომერია 

Cryptomeria, ae f(ბერძნ.)  კრიპტომერია 

cryptos ფარული 

Cucubalus baccifera ფშნის ენდრო (Cucubalus,i  

f) 

Cuculus, i  m გუგული 

Cucurbita,ae f  გოგრა 

cuneatus,a, um სოლისებრი 

cuneus, i m სოლი 

Cupressus,i (ან  us) f კვიპაროსი 

Cupressus,us (ან  n  i) f ((იშვ.. m) კიპარისი   

curvatus, a, um მოხრილი 

cuspis, idis  f წვეტი,  ნესტარი, შუბი, ლახვარი 

cyanus,a, um (ბერძნ.) cyaneus,a,um ლურჯი 

Cycas revoluta იაპონური საგოვანა 

Cycas, adis f (ბერძნ.) საგოვანა 

Cyclamen  adzharicum ყოჩივარდა 

Cyclamen,inis n (ბერძნ.) ყოჩივარდა 

cylindricus, a, um ცილინდრული 

Cyperus alternifolius პაპირუსი 

Cyperus aureus  ბესენია 

Cyperus, i m(ბერძნ.) თავნასკვა 

cyrtophyllus,a,um  მოხრილფოთლიანი 

cyrtos (ბერძნ.) მოხრილი, მრუდე,მოღრეცილი 

cytologia,ae f ციტოლოგია 

cytus,i m  (ბერძნ.) უჯრედი 

 

 

D 

Dactylis glomerata  სათითურა   

Dactylis,is f სათითურა   

dactyloideus,a,um თითისმსგავსი                       

dactylus, i m  (ბერძნ.) თითი 

Dahlia variabilis    წიბა 

Dahlia,ae f    წიბა 

Daphne glomerata  წიბა 

Daphne mezereum ჩვეულებრივი მაჯაღვერი 

Daphne,es  f წიბა 

dasyphyllus ხშირფოთლოვანი 

dasyanthus,a,um სქელყვავილიანი (ბერძნ.) 

dasys (ბერძნ.) სქელი, ხშირი 

Daucus  sativus     სტაფილო 

decido,  ere ვვარდები, ვირყევი 

deciduus, a, um მორყეული 

Delphinium divaricatum ველის სოსანი 

Delphinium elisabethae დეზურა 

Delphinium, i n დეზურა 

dendroideus,a,um ხისმსგავსი 

dendron ხე (ბერძნ.) 

dens, ntis   კბილი  (dent- ფუძე)    

dentatus,a,um დაკბილული 

denticuliger, gera, gerum კბილიანი 

denticulus, i m პატარა 

depressus, a, umდადაბლებული, დაბალი, 

დაჩაგრული 

deprimo,  pressum, ere ვაჭერ, ვაწვები 

derma, atos (ბერძნ.) კანი, გარსი 

dermato-phyton დერმატოფიტი 

descendens, ntis  გასწვრივი 

descendo, ĕre   ქვემოთ ჩამოვდივარ, ვეშვები 

Deschampsia caespitosa  მახრჩობელა 

Dianthus, i m მიხაკი 

Dictamnus,i m  იფნურა 

dies,ei  m (იშვ.  .  f)  დღე 

digitatus,a,um თითისებრი; თითებიანი 

digitus,i m თითი 

dilute adv. მკრთალად 

dilutus,a,um მკრთალი, ნათელი 

dioicus, a, um ორსახლიანი  

divaricatus, a, um დატოტვილი 

divido,divisum, ere ვყოფ 

divisus, a, um  დაყოფილი   

dolichos (ბერძნ.)    გრძელი 

dolichocarpus  გრძელნაყოფა 

dormiens, ntis მძინარე 

dormio, dormire    მძინავს 

Draba mingrelica  მეგრული ქუდუნა (Draba,a f) 

Draba siliquosa ქუდუნა 

Draba,ae  f ქუდუნა 

Drias octopetala დრიადი 
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Drias, adis f  დრიადი 

dschorochensis ჭოროხის 

ductus, us m  სადინარი, არხი 

dulcis,e ტკბილი 

durus, a, um მაგარი; ამტანი 

 

E  

echin-oideus ბუძგისნაირი, ზღარბისებრი 

echinos  (ბერძნ.)        ზღარბი, ბუძგი 

edo, edere ვჭამ 

edulus, a um   (edulis,e) საკვებად ვარგისი 

Elaeagnus pungens ჩხვლეტია ფშატი 

Elaeagnus, i f ფშატი 

elatus, a, um მაღალი, ამაღლებული 

elegans,ntis მოხდენილი, ელეგანტური 

endo-genos ენდოგენური 

endon(ბერძნ.) შიგნით 

Ephedra procera  ჯორისძუა 

Ephedra,ae f ცხენისმუხლა 

Epilobium montanum წყალნაწყენა 

Erodium,i n    სავარცხელა 

errans,ntis    მოხეტიალე, მცოცავი 

erro,āre ვხეტიალობ, ვცოცავ 

Euonymus latifolia დიდფოთოლა ჭანჭყატი, 

ტაბლაყურა 

Euphorbia  splendens  მშვენიერი რძიანა 

Euphorbia pulcherrima საშობაო რძიანა 

(ვარსკვლავი) 

Euphorbia,ae f რძიანა 

Euphorbiales რძიანასებრნი 

Europa ,ae f  ევროპა 

eurycladus ფართოდდატოტვილი 

eurys (ბერძნ.) ფართო 

exaltatus, a, um ამაღლებული (აშოლტილი))  

exalto, atum, are ვმაღლდები, ზემოთ ვიწევი 

excelsus, a, um მაღალი, ზეაღმართული 

excretorius, a, um საწრეტი   

F  

F 

facies, ei f სახე, ზედაპირი 

Fagus, i f   წიფელი 

falcatus,a,um ნამგალისებრი   

falx, cis  f  ნამგალი                  

fasciculeatus,a, um კონისებრი 

fasciculus,i m კონა                    

fero,ferre ვატარებ, მიმაქვს 

Festuca  sulcata     ველის წივანა, ქუჩი    

Festuca gigantea წბილა 

Festuca,ae f წივანა 

Ficus carica  ლეღვი 

Ficus, i f      ფიკუსი           

fides, ei f რწმენა; აღმსარებლობა 

Filipendula hexapetala  ქაფურა 

Filipendula,ae f ქაფურა 

fistula,ae f სტვირი   

fistulosus,a,um სტვირისებრი      

flagellatus,a,um შოლტიანი 

flagellum, i n შოლტი 

flavescens, ntis  მოყვითალო 

flavidulus,a,um ოდნავ ყვითელი, მოყვითალო 

flavidus,a, um;  flavidulus,a,um მოყვითალო 

flavidus,a,um მოყვითალო 

flavo-viridis დაბინდული მწვანე 

flavus, a, um ყვითელი 

flos, oris m ყვავილი 

Foeniculum vulgare დიდი კამა 

Foeniculum,i n  კამა 

foetidus, a, um მყრალი 

foliatus,a,um ფოთლიანი, შეფოთლილი; 

ფოთლისებრი    

folium, ii  n ფოთოლი (phyllum,i  n  ბერძნ.) 

fons, fontis  წყარო 

fontanus,a,um წყაროსი 

forma,ae f ფორმა 

Forsytia suspensa დაკიდული, მტირალა 

ფორზიცია 

Forsytia, ae  f ფორზიცია 

fossa, ae f ფოსო 

fossula, ae  f  პატარა ფოსო 

Fragaria viridis მწვანე მარწყვი 

fragiferus, a, um მარწყვის 

fragrans,ntis სურნელოვანი 

fragro,are კეთილსურნელებას ვაფრქვევ 

fragum,  i n  მარწყვი 

frango, ere  ვამტვრევ 

Frangula  alnus ხეჭრელა                                                 

Fraxinus excelsior ჩვეულებრივი იფანი, 

კოპიტი 
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Fraxinus,i  f      იფანი, კოპიტი 

fructus,us m ნაყოფი   

fruticulosus,a,um  ბუჩქნარი 

fruticulus, i m ბუჩქი 

fungus,i m  სოკო 

fuscus,a,um დაბინდული 

 

G 

       gala,aktos((ბერძნ.) რძე 

galactochrus,a,um რძისფერი 

galaktophyllus,a,um  რძეფოთოლა 

Galanthus  lagodechianus  ლაგოდეხის 

თეთრყვავილა 

Galanthus, i m  თეთრყვავილა 

Galium tricorne ხოვერა 

Galium,ii n ენდრონიკა 

gamopetalus,a,um   შეუღლებულყუნწიანი 

gamos  (ბერძნ.) შეუღლება 

ge(o) (ბერძნ.) მიწა 

gemma, ae  f kvirtკვირტიi 

gemmula,  ae  f   პატარა კვირტი 

genos (ბერძნ.) გვარი,წარმომავლობა 

Gentiana angulosa naRvela  

Gentiana,ae f ნაღველა 

       geo- (ბერძნ.) მიწა 

geo-philus,a,um გეოფილური 

georgicus,a,um;  ibericus,a,um ქართული 

gero, gerere ვატარებ, მომაქვს 

giganteus,a um   გოლიათური 

       gigas,antos(ბერძნ.) ბუმბერაზი, გოლიათი 

glaber, bra, brum შიშველი 

glaberescens, ntis  ოდნავ შიშველი 

glaberesco, ĕre   უთმო, უბეწვო, შიშველი 

ვხდები  

Gladiolus,i m  ხმალა 

glandula,ae f  ჯირკვალი 

glandulosus,a,um ჯირკვლებიანი 

glaucescens,ntis ღია ლურჯი,  ნაცრისფერი 

Glaucium flavum ყაყაჩურა ფსამოფიტი 

Glaucium, ii n  ყაყაჩურა 

Glechoma  hederacea ოშოშა 

Glechoma,ae f ოშოშა 

Gleditschia,ae f  გლედიჩია 

globulus,i  m პატარა ბურთი 

globus,i m   ბურთი                     

glomeratus,a,um  გორგალისებრი 

glomus,eris n  გორგალი, ხლართი; ბურთულა  

gluten,inis n weboწებოglutinosus,a, um წებოვანი 

Glycyrrhiza glabra  ძირტკბილა 

Glycyrrhiza ძირტკბილა (Liquiritia,ae f) 

gonia(-gonus;gonio) (ბერძნ.) კუთხე 

goniocarpus ,a,um კუთხოვანნაყოფიანი 

Gossypium,ii n  ბამბა 

gracilis,e  წერწეტა, მოხდენილი 

grandiflorus, a, um დიდყვავილა 

grandis,e  უზარმაზარი 

gratis, e სასიამოვნო 

gratissimus,a, um მეტისმეტად სასიამოვნო 

graveolens,ntis     მძაფრსუნიანი 

griseolus,a um მონაცრისფრო 

griseus,a,um მონაცრისფრო 

gymnandrus შიშველმტვრიანიანი 

gymnos(ბერძნ.) შიშველი 

gymnospermae შიშველთესლოვანნი 

       gyne,aikos ქალი(ბერძნ.) f ქალი, ბუტკო 

gynoeciatus,a,um  ბუტკოსი 

Gypsophila bicolor წინწკალა 

Gypsophila,ae f  წინწკალა 

H  

H 

haema,atos (ბერძნ.) სისხლი 

haematitus,a,um სისხლივით წითელი 

halophyton , i n ჰალოფიტი მარილიანი მიწის 

მცენარე   

hals,halos (ბერძნ.) მარილი 

hedera,ae f სურო 

hederacea სუროსებრი 

Helianthus, i m  mzesuმზესუმზირა mzira  

heliophilus,a,um მზისმოყვარული 

       helios  (ბერძნ.) მზე 

helobius,a,um   ჭაობის მცენარე 

helos  ((ბერძნ.) ჭაობი 

hemera  (ბერძნ.) დღე 

hemeranthus,a,um  დღეყვავილა 

hemicyclus,a,um ნახევარციკლური, 

ნახევარწრიული 

Heracleum,i n დიყი 

herba,ae f  ბალახი 
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herbaceus,a, um    ბალახის, ბალახოვანი   

heteromorphus არაერთგვაროვანი 

heteros (ბერძნ.) სხვა 

hexapetalus,a,um ექვსფურცლა 

hiatus, us m ნაპრალი   

Hippophaë  rhamnoides ქაცვი 

Hippophaë,es f ქაცვი 

Histologia,ae f ჰისტოლოგია 

histos (ბერძნ.) ქსოვილი 

Holboellia latifolia  განიერფოთოლა ჰოლბელია  

Holboellia,ae f  ჰოლბელია 

Hololeucus,a,um მთლად თეთრი 

       holos((ბერძნ.)  მთელი, მთლად 

homogenus,a,um ჰომოგენური, ერთგვაროვანი 

homos,homeos ერთნაირი, თანაბარი 

Hordeum, i  n  ქერი 

hortensis,e ბაღის 

horticus,a,um  ბაღის 

hortulus,i m პატარა ბაღი 

hortus, i  m ბაღი 

humus,i  f მიწა, ნიადაგი   

hydor,dros  (ბერძნ.)  წყალი 

hydrophilus,a,um  ჰიდროფილი 

hydrophyton, i n წყალმცენარე 

Hyoscyamus, i  ლენცოფა 

hypericifolius, a, um კრაზანისფოთოლა 

Hypericum,  i  n  იბერიული, ქართული 

 

I 

ibericus,a,um  იბერიული, ქართული 

Ilex colchica  ბაძგი/ჭყორი 

ilex,icis f   რკო   

Imerethi   იმერეთი                                     

imereticus,a,um; imeretinus,a, um      იმერეთის 

inflorestentia, ae f ყვავილედი    

        integer,gra,grum ხელშეუხებელი; უმანკო, 

უზადო  

Inula cordata მზიურა 

Inula, ae f მზიურა 

Involucrum, i n  მცენარის საფარი 

       ion(ბერძნ.)    ია 

ionanthus,a,um   იისყვავილა 

Ipomoea  purpurea წითელი აბილილი 

Ipomoea coerulea  ცისფერი აბილილი 

Ipomoea, ae f აბილილი 

Iridaceae ზამბახისებრნი 

Iris  carthaliniae ქართლის ზამბახი 

Iris elegantissima ელეგანტური  ზამბახი 

Iris,  idis f ზამბახი 

Isopetalus,a,um თანაბარფურცლოვანი 

       isos(ბერძნ.)  თანაბარი,წყვილი  

 

J 

Jasminum nudiflorum ჟასმინი 

Jasminum, i  n ჟასმინი 

Juglandaceae კაკლისებრნი 

Juglans nigra კაკალი 

Juglans regia კაკალი 

Juglans, ndis f კაკლის ხე 

Juniperus  foetidissima შავი ღვია 

Juniperus rufescens წითელი ღვია 

Juniperus,i f ღვია 

 

 

K 

Kacheticus, a, um კახური 

Kobresia capillifolia კობრეზია  

kyon,onos (ბერძნ.)ძაღლი 

 

LL 

 

lac, lactis n რძე 

lacteus,a,um რძისფერი        

laete adv. ხასხასად 

laete –viridis  ხასხასა მწვანე 

laetus,a,um ხასხასა 

Lagodechi    ლაგოდეხი                               

lagodechianus, a, um ლაგოდეხის 

lamella,ae f ფირფიტა 

lamellatus,a, um ფირფიტიანი 

lamina,ae f ფირფიტა 

Lamium album ჭინჭრის დედა 

Lamium, i  n ჭინჭრის დედა 

Larix   decidua   ევროპული ლარიქსი 

Larix, icis   f  ლარიქსი, რბილწიწვიანა 

latifolius,a,um განიერფოთოლა 

latus, a, um   განიერი, ფართო 

latus,eris n გვერდი   
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Laurocerasus  officinalis წყავი 

Laurocerasus,i f წყავი 

Lemna minor მრავალძარღვა 

Lemna,ae f ლემნა 

Leonurus quinquelobatus ხუთნაკვთა შავბალახა 

Leonurus, i m f შავბალახა 

lepis,idos ნაჭუჭი, ქერცლი 

leucocephalus,a,um თეთრთავა 

leuc-os (ბერძნ.) თეთრი 

levigatus, a, um    გასწორებული, გადატკეცილი     

levigo, are ვასწორებ 

levis, e  მსუბუქი, გლუვი          

leviusculus,a,um   მოგლუვო, 

თითქმისგადატკეცილი 

Licopersicum,i   n  პომიდორი 

lignicolor,oris ხისფერი 

lignosus,a,um ხის 

lignum, i n ხე, შეშა 

Liliaceae შროშანასებრნი 

liliaceus,a,um ლილისფერი      

Lilium georgicum  ქართული შროშანი 

Lilium,ii  n შროშანი   

limnos  (ბერძნ.)   ტბა, ჭაობი 

Limnobius, i m ჭაობის ბინადარი 

Limonium meyeri  შორაქანი, მლაშე ცოცხი 

Linum , i n  სელი 

Linum crepitans ფანტია სელი 

lipidosus,a,um ქერცლიანი 

Liquiritia,ae f ძირტკბილა 

Lithocarpus,a,um  ქვანაყოფა 

       lithos(ბერძნ.)  ქვა 

lobus,i m  წილი,, ნაკვთი 

longiflorus,a,um გრძელყვავილა 

longifolius, a, um გრძელფოთოლა 

longiramosus, a, um   გრძელტოტებიანი 

longiusculus,a,um მოგრძო 

longus, a, um გრძელი 

Lonicera   iberica ცხრატყავა 

Lonicera  nitida პრიალა ცხრატყავა 

Lonicera, ae f   ცხრატყავა 

lucidulus, a, um  ოდნავ ღია ფერის, ოდნავ 

ელვარე, მბზინვარე 

        lucidus,a,um   ღია ფერის, ელვარე, კრიალა, 

მბზინვარე  

luteolus,a,um მოყვითალო 

luteum, i n კვერცხის გული   

luteus,a, um ყვითელი 

lutosus,a,um  შლამიანი;  შლამის ბინადარი 

lutum, i n თიხა,შლამი,  ტალახი 

 

M  

macrantherus,a, um (ბერძნ.) 

მსხვილმტვრიანიანი 

macrocalyx,icis    დიდჯამა 

Macrocarpus,a,um მსხვილნაყოფა 

macropetalus,a,um დიდფურცლიანი 

macrophyllus,a, um დიდფოთოლა 

macros (ბერძნ.) დიდი,მსხვილი,  გრძელი 

Macrourus,a,um გრძელკუდა 

macula,ae f ლაქა        

maculatus,a um ლაქებიანი   

magnus,a,um დიდი 

Mahonia aquifolium ჭყორფოთოლა მაჰონია 

Mahonia repens მაჰონია 

Mahonia,ae f მაჰონია 

maialis,e მაისის, სამაისო 

Malus,i    f     ვაშლი 

mare, is n   ზღვა                                          

margo, inis m  კიდე 

maritimus,a, um    ზღვისპირა 

mastix, gos (ბერძნ.) შოლტი 

maturus,a,um მწიფე 

Mays, ydis f სიმინდი 

Medicago  coerulea    იონჯა 

Medicago dzhavakhetica ჯავახეთის იონჯა 

Medicago hemicycla  თრიალეთის იონჯა 

Medicago marina იონჯა 

Medicago, ginis f იონჯა 

medicinalis,e  სამედიცინო        

megacarpus,a,um დიდნაყოფა, მსხვილნაყოფა 

megas, megalos(ბერძნ.)  დიდი 

megrelicus, a, um  მეგრული 

melanocarpus,a,um შავნაყოფა 

melas, anos (ბერძნ.) შავი 

membrana, ae f  მემბრანა, აპკი, გარსი 

menbranaceus,a,um მემბრანისებრი 

Merendra trigyna    ენძელა   

Merendra,ae f   ენძელა   
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meridies,ei  m  შუადღე 

mescheticus, a, um მესხეთის 

Mespilus germanica  ზღმარტლი  

Mespilus, i     f  ზღმარტლი 

microcephalus,a,um წვრილფურცლოვანი 

micropetalus,a,um წვრილფურცლოვანი 

       micros(ბერძნ.)  პატარა,მცირე  

mille ათასი 

mingrelicus, a, um   სამეგრელოს 

molis,e რბილი,, მოქნილი 

molissimus,a,um ძალიან რბილი, მოქნილი 

mons,   montis m (mont)   მთა                          

montanus,a,um მთის 

morphus ფორმა,, გარეგნობა 

Morus alba  თეთრი თუთა 

Morus, i f თუთა 

multiceps, cipitis    მრავალთავა 

multiflora (Rosa) უხვყვავილა ვარდი  

multiflores მრავალყვავილოვანნი 

multiflorus,a, um მრავალყვავილა 

multus,a um მრავალი 

muticus, a, um=mutilus,a,um  დაშავებული, 

გატეხილი 

mycosis.is f მიკოზი 

mykes(ბერძ.)  სოკო 

myochrous,a,um თაგვისფერი 

mys, myos  (ბერძ.) თაგვი 

 

N  

nanus,a,um ჯუჯა 

Narcissus, i  m ნარცისი                                                                                         

nasutus,a,um ცხვირა, ცხვირაწეული 

natans,ntis მოცურავე 

nato, are ვცურავ 

nema,atos ძაფი 

nematophyllus,a,um ძაფფოთოლა 

nephrocarpus,a,um თირკმელისებრნაყოფა 

Nephrolepis exaltata  ნეფროლეპისი 

Nephrolepis, idis f ნეფროლეპისი 

nephros (ბერძნ.) თირკმელი 

nervosus,a,um  უხვძარღვიანი 

nervulus, i  m პატარა ძარღვი 

nervus,  i  m ძარღვი                                                          

neuron (ბერძნ.) ძარღვი 

niger,nigra,nigrum შავი 

nitens,ntis  მბრწყინავი (ბრილიანტის) 

nitidus, a ,um   კრიალა    

nitidusculus, a,  um ოდნავ კრიალა 

nodulosus,a,um კვანძიანი 

nodus, i m    კვანძი 

nucleus,i  m ბირთვი 

nudiflorus, a, um შიშველყვავილა 

nudus a um შიშველი 

Nuphar lutea  ყვითელი დუმფარა 

Nuphar,aris f  დუმფარა 

nutans,ntis ჩაქინდრული, დახრილი 

nuto,  are აქეთ-იქით ვირწევი,  ვირხევი; თავს 

ვხრი 

nyktanthus,a,um ღამითმოყვავილე 

       nyx,nyktos (ბერძნ.) ღამე  

O 

occidentalis, e დასავლეთის  

occlusalis, e  dafaruli  

octopetalus,a,um   რვაფურცლიანი 

odontophyllus,a,um დაკბილულფოთლიანი 

odoratus,a,um სურნელოვანი 

       odoro, odoratum, are სურნელოვანი ვარ 

       odus,odontos (ბერძნ.)  კბილი 

officinalis,e სააფთიაქო 

oleifer,fera,ferum ზეთისმომცემი 

oleraceus,a,um   ბალახოვანი, მწვანილეული 

მცენარე, ბოსტნეული 

oleum,i n ზეთი 

oliganthus,a,um ცოტაყვავილებიანი 

oligos(berZn.)  ცოტა 

oligotrichus,a,um ცოტათმიანი 

Oliva,ae f  ზეთისხილი 

olus, eris n მწვანილი, ბოსტნეული 

oon(berZn.)  კვერცხი 

oospora,ae f ოოსპორა 

ophiocarpus,a,um გველისებრნაყოფა 

        ophis(ophio) (ბერძნ.) გველი 

orientalis,e    აღმოსავლური 

orthocladus,a,um სწორადდატოტვილი 

       orthos(ბერძნ.)  სწორი  

os,ossis ძვალი              

Osmanthus decorus წყავმაზა 

Osmanthus fragrans  სურნელოვანი ოსმანთუსი  
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Osmanthus,i  f (m) ოსმანთუსი 

osseus,a,um  ძვლოვანი 

ovarium,ii n   ნასკვი 

ovatus, a,um ოვალური 

ovum , i n     კვერცხი 

oxyacanthus,a,um ბასრეკლებიანი 

Oxycoccus quadripetalus შტოში 

Oxyphilus,a,um მჟავე ნიადაგის მოყვარული 

oxys (ბერძნ.) მწვავე მჟავე 

 

 

P 

pachycarpus მსხვილნაყოფიანი 

pachys (ბერძნ.) სქელი, მსხვილი 

Paeonia  tenuifolia იორდასალამი 

Paeonia carthalinica  ქართლის იორდასალამი 

Paeonia caucasica  კავკასიური იორდასალამი 

Paeonia tenuifolia  ველის იორდასალამი 

Paeonia,ae f  იორდასალამი 

Paliurus spina-christi  ძეძვი                        

pallide adv. მკრთალად 

pallide-roseus,a,um მკრთალი ვარდისფერი 

pallidus, a, um მკრთალი 

paludosus,a,um ჭაობიანი, ჭაობის 

palus, udis  f ჭაობი  

paluster,tris,tre ჭაობის 

Papaver somniferum ძილისმომგვრელი ყაყაჩო 

Papaver, eris n ყაყაჩო 

Papaveraceae ყაყაჩოსებრნი 

papyraceus,a,um პაპირუსის   

papyrifer, fera, ferum  ქაღალდის 

papyrus,i f  (papyrum, i n) პაპირუსი    

Parthenocissus quinquefolia  ხუთფოთოლა 

უსურვაზი 

Parthenocissus tricuspidata  სამნაკვთიანი 

უსურვაზი 

Parthenocissus,i f უსურვაზი 

Passiflora caerulea  ვნების ყვავილი 

Passiflora,ae f  პასიფლორა 

patens,ntis შესამჩნევი, გამორჩეული  

pateo, ere შესამჩნევი, გამორჩეული ვარ 

pathos (ბერძნ.) დაავადება 

pectoralis,e  გულ-მკერდის დასაამებელი, 

ხველებისა 

pendulus,a, um   ჩაქინდრული, დაკიდული 

penna (pinna), ae f  ბუმბული, ფოჩი(ხახვის) 

pentagynus,  a, um ხუთბუტკოიანი 

Peperomia   caperata   ნაოჭა პეპერომია 

Peperomia, ae f პეპერომია 

Persea gratissima ჩვეულებრივი ავოკადო 

Persea,ae f ავოკადო 

persicus,a,um სპარსული 

petalum, i n ყვავილის ფურცელი 

petiolus,i m ყუნწი 

petrophilus,a,um ქვისმოყვარული 

petros ქვა (ბერძნ.) 

Petroselinum sativum ოხრახუში 

Petroselinum,i n    ოხრახუში   

Petrosimonia brachiata  ხვარხვარა 

Petrosimonia, ae f   ხვარხვარა 

Phaseolus, i   m      ლობიო 

Philadelphus  caucasica კავკასიური უცვეთელა 

Philadelphus,  i f  უცვეთელა 

phileo (ბერძნ.) მიყვარს (-philus  მოყვარული) 

Phleum  pratense   ტიმოთელა 

Phleum,i  n  ტიმოთელა 

Phoenix dactylifera ფინიკის პალმა 

Phoenix,icis f პალმა 

       phoro(ბერძნ.) მიმაქვს, ვატარებ 

phykologia .ae  ფიკოლოგია 

phykos (ბერძნ.) წყალმცენარე        

phyllon, i n (ბერძნ.)  ფოთოლი 

Physalis,is ონტკოფა 

phyton (ბერძნ.) მცენარე 

Phytopathologia,ae f  ფიტოპათოლოგია  

pilosus, a, um ბეწვიანი 

pilus, i m  ბეწვი, ბუსუსი 

Pimpinella  rhodantha  ანისული   

Pimpinella,ae f პიმპინელა 

pinnatus, a, um ფოჩიანი 

Pinus  mugo მთის ფიჭვი 

Pinus nigra  შავი ფიჭვი 

Pinus,us (i) f ფიჭვი 

Pistacia mutica კევის ხე 

Pistacia,ae f კევის ხე 

planta silvatica ტყის მცენარეplanta,ae f მცენარე 

plantae arboraceae ხემცენარეები 

plantae herbaceae ბალახოვანი მცენარეები 
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Plantago tenuiflora  მრავალძარღვა 

Plantago,inis  f მრავალძარღვა 

Platanoideus,a,um ჭადრისმაგვარი 

Platanus,i f  ჭადარი 

Poa bulbosa თივაქასრა 

Poa,ae f  თივაქასრა 

Podocarpus macrophylla  დიდფოთოლა 

პოდოკარპუსი 

Podocarpus, f პოდოკარპუსი 

Podophyllus,a,um ფეხფოთოლა 

polycladus, um  მრავალტოტიანი 

polydactylus,a,um მრავალთითა 

Polymastigina მრავალშოლტიანი 

Polymorphus, a, um პოლიმორფული 

polyphyllus,a,um მრავალფოთლიანი 

polyrrhizus მრავალფესვიანი 

polys (ბერძნ.) მრავალი, მრავალრიცხოვანი 

polystachyus ,a,um       მრავალთავთავა 

pomum, i n ნაყოფი 

ponticus, a, um  პონტური 

Populus  balsamifera ბალზამის ვერხვი 

Populus,i f ვერხვი 

Potamophilus,a,um მდინარისმოყვარული 

potamos (ბერძნ.)მდინარე 

praecox,ocis (ზედს.) საადრეო 

pratensis,e მდელოსი 

Primula   saguramica   საგურამოს ფურისულა 

Primula juliae იულიას  ფურისულა   

Primula macrocalyx  დიდჯამა ფურისულა 

Primula woronowii.  ვორონოვის ფურისულა 

Primula, ae f ფურისულა 

Primulaceae ფურისულასებრნი 

processus, us  m პროცესი; მორჩი; წინსვლა; 

წარმატება 

Prunus  spinosa კვრინჩხი 

Prunus divaricata  ტყემალი 

pseudoramosus,a,um ცრუდატოტვილი 

pseudos(ბერძნ.)  ცრუ 

pterocarpus, a, um ფრთანაყოფა 

Pterocarya  pterocarpa  კავკასიური ლაფანი 

Pterocarya, ae f  ლაფანი 

pteron,i n ფრთა 

pteryx, gos  (ptero-, pterygo-, pterus) (ბერძნ.) 

ფრთა 

publicus,a,um  საზოგადო,  სახალხო 

       (res  publica საზოგადო /სახალხო საქმე, 

რესპუბლიკა)  

pudicus, a,um მორცხვი 

pulcher, chra, chrum ლამაზი, მშვენიერი 

pulsans,ntis მფეთქავი 

Pulsatilla violacea  მედგარი   

Pulsatilla,ae f მედგარი   

pulso, are ვფეთქავ 

pungens,ntis ჩხვლეტია 

pungo, ĕre ვჩხვლეტ 

purpura,ae f   ძოწეული; ძვირფასი ქსოვილი 

purpurescens ოდნავ მეწამული 

purpuresco, ere ვწითლდები 

purpureus, a, um   ძოწეული; მეწამული, 

წითელი 

pus, podos (ბერძ.) ფეხი 

Pyracantha  coccinea ჩვეულებრივი ჩიტავაშლა 

Pyrethrum  roseum  წითელი გვირილა 

Pyrethrum,i  n გვირილა 

Pyrus ketzkhovelii  კეცხოველის მსხალი 

Pyrus salicifolia ბერყენა, პანტა 

potamos მდინარე 

Pyrus,i f მსხალი 

 

Q 

quadrangularis,e ოთხკუთხა 

quadri    (ბერძ.) ოთხი 

Quercus  pontica პონტური მუხა                                      

Quercus Ilex  ქვამუხა 

       Quercus macranthera  მაღალმთის ანუ    

მსხვილმტვრიანიანი მუხა 

Quercus,us f მუხა 

quinque    ხუთი 

quinquelobatus,a,um ხუთნაკვთა 

Quinquifolius,a,um ხუთფოთოლა 

 

R 

radicans, ntis დაფესვიანებული 

radico,are ფესვებს ვიდგამ; ფესვიანდება 

radix,icis f ფესვი 

ramosus, a, um დატოტვილი, ხშირტოტებიანი 

ramulus, i  m პატარა ტოტი                                                              

ramus,i  m ტოტი 
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Ranunculus caucasicus კავკასიური ბაია 

Ranunculus svaneticus  სვანეთის ბაია 

Ranunculus,  i  m  ბაია 

recens,  ntis ახალი 

Reemex acetosa მჟაუნა 

Reemex colchica კოლხური მჟაუნა 

Reemex,icis f რეემექსი 

regius,a,um    სამეფო 

remedium,i n წამალი 

repens,ntis მცოცავი 

repo, ĕre ვცოცავ 

res,ei f  საქმე, ნივთი 

  revolutus,a,um გავლილი, გარდასული;  

კვლავდაბრუნებული; ბოტ. ამონაყარი 

(revolvo ისევ ვბრუნდები) 

Rhamnus,i  f   ხეჭრელა 

Rhinanthus,a,um ცხვირყვავილა 

rhis,rhinos(ბერძნ.)  ცხვირი 

rhiza (ბერძნ.)ფესვი 

rhizocarpus,a,um ფესვნაყოფა 

rhizoideus,a,um ფესურისებრი 

rhynchos  (ბერძნ.) ნისკარტი 

rhizoma,atis n  ფესურა      

rhizomorpha,ae f  რიზომორფა 

       rhodanthus,a,um(ბერძ.) ვარდისფერყვავილ 

Rhododendron    ponticum შქერი   

Rhododendron  luteum იელი (flavum) 

Rhododendron caucasicum  დეკა 

Rhododendron, i  n როდოდენდრონი 

rhodon, i n (ბერძ.)  ვარდი 

Rhus coriaria  თუთუბო 

Rhynchophyllus,a,um ნისკარტფოთოლა 

rhynchos (ბერძ.)  niskarti 

Ribes nigrum შავი მოცხარი 

Ribes, is  n მოცხარი 

Ricimus, i m აბუსალათინი 

Ricinus communis ჩვეულებრივი აბუსალათინი 

rima, ae  f ნაპრალი                                                                                      

rimula, ae  f  პატარა ნაპრალი 

robustus, a, um ძლიერი 

Rosa ae f  ვარდი 

Rosa canina ასკილი 

Rosa multiflora  მრავალყვავილიანი 

(უხვყვავილა ვარდი   

Rosa,ae f vardi 

roseus, a, um  ვარდისფერი 

Rosmarinus, ii m  როზმარინი                                                                  

rostratus, a, um   ნისკარტიანი 

rostrum, i n ნისკარტი             

rotundifolius a,um მრგვალფოთოლა 

rotundus, a, um მრგვალფოთოლა 

ruber, bra, brum წითელი 

rubescens, ntis მოწითალო 

Rubus  idaeus  ჟოლო 

rufescens,ntis მოწითალო, 

rufesco, ere    ვწითლდები, წითური ვხდები 

rufulus, a, um     მოწითურო, მოწითალო        

rufus, a, um     წითელი, წითური 

 

 

S 

saccharatus,a, um,  შაქრიანი 

saccharifer, fera, ferum შაქრის შაქრისმომცემი 

saccharum,  i  n შაქარი         

saguramicus, a,um საგურამოს   

salicifolius,a,um ტირიფისფოთოლა    

Salicornia  herbacea ჩოღანო 

Salicornia, a f ჩოღანო 

Salix,icis f ტირიფი 

Salsola nodulosa    ხურხუმა 

Salsola,ae f სალსოლა 

Salvia garedji  გარეჯის სალბი 

Salvia glutinosa  სალბი 

Salvia officinalis სამკურნალო სალბი 

Salvia,ae f სალბი 

Sambucus  nigra ჩვეულებრივი დიდგულა 

Sambucus edulus ანწლი 

Sambucus, i f  ანწლი             

Sanguineus,a um სისხლის, სისხლისფერი, 

სისხლივით წითელი 

sanguis,inis m  სისხლი 

Santolina virens სანტოლინა   

Sarcophyllus,a,um ხორციანფოთოლა 

       sarx,sarcos (ბერძნ.) ხორცი,სხეული 

sativus,a,um სათესი, კულტურული 

Satureia spicigera ონჭო 

Satureia,ae f სატურეია 

Saxifraga sibirica  ფხიჯა 
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Saxifraga,ae f ფხიჯა, ქვატეხია 

saxifragus, a, um ქვატეხია 

saxosus, a, um კლდიანი, კლდის; კლდის 

ბინადარი 

saxum,i n  კლდე ,    ქვა 

Scabiosa caucasica  ცისფოლიო 

      scandens, ntis  მცოცავი, ძრომიალა 

scandeo,ere  ვედები, ვეჭიდები, ვებღაუჭები   

Scilla, ae f   ცისთვალა 

Scindapsus aureum (Epipremium aureum) 

ოქროსფერი სცინდაპსუსი 

Scindapsus,i n სცინდაპსუსი 

Sclerophyllus,a,um მაგარფოთლოვანი 

scleros(ბერძნ.)  მაგარი 

scuta, ae f ფარი 

scutatus,a,um ფარისმსგავსი 

Secale cereale   ჩვეულებრივი ჭვავი 

Secale,is  n ჭვავი 

sarx,sarcos ხორცი,სხეული 

semiglaber, bra, brum ნახევრადშიშველი 

semilunaris, e ნახევარმთვარისებრი   

semper მუდამ, მარად 

sempervirens,ntis  მარადმწვანე 

Senecio taraxacifolius თავყვითელა 

Senecio, onis f  თავყვითელა 

sepalum, i  n ჯამის ფოთოლი 

Sequoia, ae f სექვოია 

sericeus, a, um აბრეშუმის 

series, ei f სერია, რიგი, წყება 

serpens ,ntis მცოცავი 

serpo, serpĕre   ვცოცავ 

Serpyllum, i  n ბეგქონდარა 

serra,ae f ხერხი 

seta,ae f ჯაგარი 

Setaria viridis   მწვანე ძურწა 

Setaria,ae f ძურწა 

Setcreasea purpurea – წითელი სეტკრეცია 

Sibbaldia semiglabra  ფესვმაგარა 

Sibbaldia,ae f ფესვმაგარა 

sibiricus,a, um ციმბირის 

siliqua, ae f ჭოტი, პარკი 

siliquosus, a, um  პარკიანი 

silva,ae f    ტყე 

silvaticus,a,um   ტყის 

silvester,tris,tre ველური, ტყისა 

sinensis,e ჩინური 

Smilax excelsa  ჩვეულებრივი ეკალღიჭი 

Smilax,acis f  ეკალღიჭი 

sol,is m მზე 

Solanaceae ძაღლყურძენასებრნი 

Solanum, i n ძაღლყურძენა    

soma,atos სხეული 

somaticusa um სომატური 

somnifer,fera,ferum  ძილისმომგვრელი 

somnus, i m ძილი 

Sorbus, i f ცირცელი     

stenocarpus,a,um წვრილნაყოფიანი 

stenos(ბერძნ.)  ვიწრო,წვრილი 

sordide adv. ჭუჭყიანად 

sordide -albus,a,um ჭუჭყიანი თეთრი 

sordidus, a, um ჭუჭყიანი 

species, ei f სახე, სახეობა; ნაკრები (ფარმაკ. 

ტერმინი) 

species, ei f სილამაზე, მშვენიერება, სახეობა 

speciosus, a, um ლამაზი, მშვენიერი 

specula,ae f პატარა თავთავი   

spica,ae f თავთავი 

spiciger,gera,gerum  თავთავიანი 

spina, ae f   წვეტი, ეკალი 

spinosus, a, um წვეტიანი, ეკლებიანი                

spinula, ae f  პატარა ეკალი 

Spiraea  hypericifolia  გრაკლა   

Spiraea,ae f  გრაკლა   

Spirea  trilobata სამნაკვთა გრაკლა 

splendens, ntis მბრწყინავი, მშვენიერი 

splendeo,ere ვბრწყინავ 

squarrosus,a,um გამობურცული, ქერცლიანი 

Stachys  palustris დედაფუტკარა   

Stachys fruticulosa  დედაფუტკარა    

stachys(ბერძნ.) თავთავი 

Stachys,idis f  დედაფუტკარა 

Staphylea colchica კოლხური ჯონჯოლი 

Staphylea pinnata ჩვეულებრივი ჯონჯოლი 

Staphylea,ae f ჯონჯოლი 

Stephanophorus,a,um გვირგვინი 

stephanos (ბერძნ.) გვირგვინი 

Stipa  capillata  წურწუმა 

Stipa,ae f  ვაციწვერა 
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stipula, ae f თანაფოთოლი 

stolo, onis ამონაყარი (ფესვზე) 

stoma,atis n პირი 

stria,ae f    ზოლი         

striatus,a,um ზოლიანი     

stylus, i m სვეტი 

subalbidus,a, um  თითქმის თეთრი 

subalbus,a,um თითქმის თეთრი 

subflavus, a, um თითქმის ყვითელი 

sublignosus,a,um თითქმის ხის 

Subnivals,e თითქმის თოვლივით თეთრი   

substantia, ae f (სუბსტანცია) ნივთიერება 

succus,i m  წვენი   

sulcatus,a,um ღარიანი 

sulcus, i m ღარი 

superficies,ei f ზედაპირი   

supremus,a,um უკანასკნელი 

suspendo,  suspensum, ere ვკიდებ 

suspensus, a, um  დაკიდული, მტირალა, 

ჩაქინდრული 

svaneticus,a,um სვანური 

Symphoricarpus  albus თოვლის გუნდა 

Symphoricarpus, i  m სიმფორიკარპუსი 

Symphytum asperum ლაშქარა 

Symphytum, i n ლაშქარა 

 

 

T 

Tamarix ramosissima ჩვეულებრივი იალღუნი 

Tamarix,icis f  იალღუნი 

taraxacifolius, a, um ბაბუაწვერაფოთოლა 

Taraxacum, i n ბაბუაწვერა 

Taxus baccata ურთხელი 

Taxus, i f ურთხელი 

tenuifolius,a,um წვრილფოთოლა 

tenuis,is წვრილი, თხელი 

Teucrium  polium კუტი ბალახი 

Teucrium, ii n  ტევკრიუმი 

thalassa ზღვა   

Thalassophilus,a,um ზღვისმოყვარული 

thrix,trichos თმა 

Thuja orientalis აღმოსავლეთის ბიოტა 

Thymus, i m ბეგქონდარა 

Tilia argentea  ვერცხლა  ცაცხვი 

Tilia begoniifolia ბეგონიისფოთოლა ცაცხვი 

Tilia,ae f ცაცხვი 

tinctura,ar f ნაყენი 

transcaucasicus, a, um      ტრანსკავკასიური, 

კავკასიის იქეთა 

tres,tria სამი  (tri ბერძ.).) 

trigonos სამკუთხედი 

Triacanthus,i  m სამეკლიანი 

trianthus,a,um სამყვავილა 

tribus,us f ტრიბა, მუხლი 

trichoideus,a,um თმისებრი 

tricolor,ris  სამფერა 

tricornis,e სამრქა 

tricuspidatus,a,um სამწვეტიანი 

tridentatus,a,um სამკბილა 

trifoliatus,a,um სამფოთოლა 

Trifolium  canescens  ჭაღარა სამყურა 

Trifolium  fragiferum მარწყვ-სამყურა 

Trifolium montanum სამყურა 

Trifolium,i    n სამყურა 

Trigonocarpus,a,um სამკუთხანაყოფა 

trigonos სამკუთხედი 

trigynus, a, um სამბუტკოიანი 

trilobus,a, um სამნაკვთა   

Triticum,i   n    ხორბალი 

tuba,ae f ლულა          

tubarius,a,um  ლულოვანი 

Tulipa,ae f ტიტა 

Tussilago farfara ვირისტერფა 

Tussilago, ginis f ტუსილაგო 

Typha, ae f  ლაქაში 

Typhaceae ლაქაშისებრნი 

 

 

U 

Ulex europaeus ევროპული ჯოჯო 

Ulex,icis  m    ჯოჯო 

umbella,ae f ქოლგა 

umbellifer,fera,ferum ქოლგოსანი 

Umbelliferae  ქოლგოვანები 

uniflorus,a,um ერთყვავილიანი 

unilateralis,e ერთგვერდიანი 

unus, a,um, ერთი 

urceolatus,a,um პატარა სურისებრი 
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urceolus, m პატარა სურა        

urceus,i m დოქი, სურა 

urocarpus,a,um კუდნაყოფა 

urus (ბერძნ.)  კუდი 

 

V 

Valeriana,ae f კატაბალახა 

variabilis,e ჭრელი 

vegetabilis,e მცენარეული 

vernalis,e   გაზაფხულის 

verrrucosus, a, um მეჭეჭიანი 

verruca, ae f მეჭეჭი             

via,ae f  გზა 

Viburnum,i n ძახველი 

vinifer,a,um საღვინე 

Viola alba  თეთრი ია 

Viola odorata სურნელოვანი ია 

Viola tricolor სამფერა ია 

Viola, ae f ია                                                          

violaceus, a, um იისფერი 

virens,ntis მომწვანო 

virescens, ntis მომწვანო 

viresco, ere ვმწვანდები 

Viride (იგ. remedium) nitens ბრილიანტის 

მწვანე 

viridi-glaucescens, ntis  მომწვანო-

მონაცრისფრო 

viridis,e მწვანე 

Viscum album  ფითრი 

Viscum, i n ფითრი 

Vitis  riparia სანაპიროს ვაზი 

Vitis idaea წითელი მოცვი   

Vitis silvestris  ველური ვაზი 

Vitis vinifera ჩვეულებრივი ვაზი 

Vitis,is f  ვაზი 

Vitis,is f  ყურძენი, ვაზი 

vittatus, a, um ზოლებიანი ლერწებიანი 

vitta,ae f ლერწი 

vulgaris,e     ხალხური (ჩვეულებრივი) 

 

X 

Xanthemum squarrosum  ოქროცოცხა 

Xanthemum, i n  ოქროცოცხა 

xanthocarpus ყვითელნაყოფიანი 

xanthos(ბერძნ) ყვითელი 

Xanthosoma violaceum  იისფერიქსანთოსომა  

Xanthosoma,atos  n  ქსანთომა 

Xiphophyllus,a,um მახვილფოთოლა 

xiphus (ბერძნ.) მახვილი  

 

Z 

Zea,ae f ასლი, სპელტა 

Zincum, i n თუთია  

Ziziphora subnivalis თითქმის თოვლივით 

თეთრი, ურცი  

Ziziphora,ae f  ზიზიფორა 

Zoochorus,a,um ცხოველი გავრცელებული  

zoon (ბერძნ.) ცხოველი 

Zoospora, ae f  ზოოსპორა 
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კითხვები თვითშეფასებისთვის 

 

1. რას ნიშანავს სიტყვა ბოტანიკა? 

2. ჩამოთვალეთ მენარის ძრითდიორგანოები? 

3. აღწერეთ მცენარის ვეგეტატიური ორგანოები 

4. აღწერეთ მცენარის გეერაციული ორგანოები 

5.  აღწერეთ მცენარის ნაყოფების ტიპები 

6. ჩამოთვალეთ უმაღლეს მცენარეთა ძირითადი ოჯახე



 
 

 

თავი 2. ზოგადი ეკოლოგია 

 

 ეკოლოგია ჩევენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული სიტყვაა. ხშირად გვხვდება ისეთი 

სიტყვათა შეხამებები, როგორიცაა ,,ეკოლოგიური პრობლემა”, ,,ეკოლოგიური კატასტროფა”, და სხვ. 

თუმცა რეალურად ადამიანები ამ სიტყვებს უფრო მეტად გარემოს დაცვით საკითხებს უკავშირებენ, რაც 

ერთი და იგივე არ არის. გარემოს დაცვა ეკოლოგიურ გამოკველევებს ემყარება, ეკოლოგიური კვლევა  

გარემოს დაცვის საფუძველია. 

 ბიოლოგიაში დიდი ხანია ჩამოყალიბდა ორგანიზაციის დონეების კონცეფცია, რომლის თანახმად 

თითოეულ სისტემას (იქნება ეს უჯრედი, თუ თანასაზოგადოება) შეისწავლის რომელიმე დისციპლინა 

და ზოგჯერ არაერთი. ეკოლოგია სწავლობს სისტემებს ორგანიზმებიდან თანასაზოგადოებებამდე. 

მოლეკულური დონე    უჯრედული     ქსოვილური     ორგანული     ორგანიზმული 

პოპულაციური       ბიოცენოზური      ეკოსისტემური      ბიოსფერული 

ორგანიზმები წარმოქმნიან სახეობათა პოპულაციებს, ხოლო სხვადასხვა სახეობის პოპულაციათა 

ერთობლიობა ქმნის თანასაზოგადოებას, მაგრამ ნებისმიერი თანასაზოგადოება(ბიოცენოზი) მჭიდრო 

კავშირშია არაცოცხალ გარემოსთან და მასთან ერთად ქმნის ფუნქციურ მთლიანობას – ეკოსისტემას. 

ეკოლოგია ბიოლოგიის ერთ-ერთი დარგია. სიტყვა ეკოლოგია წარმოშობილია ბერძნული სიტყვიდან 

,,ოიკოს“, რაც საცხოვრებელ ადგილს ნიშნავს. პირველად ეს ტერმინი 1866 წელს შემოიღო გერმანელმა 

მეცნიერმა ერნსტ ჰეკელმა. მისი განმარტებით ეკოლოგია არის ბიოლოგიის დარგი, რომელიც 

შეისწავლის ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთდამოკიდებულებს ერთმანეთთან და საარსებო 

გარემოსთან.  

1. ცალკეულ სახეობათა ეკოლოგია ანუ აუტეკოლოგია. 

2. ერთი და იგივე სახეობების მეტნაკლებად იზოლირებულ ინდივიდთა ერთობლიობის - 

პოპულაციის დამოკიდებულებას გარემო პირობებთან პოპულაციური ეკოლოგია ანუ დემეკოლოგია 

სწავლობს. 

3. ამა თუ იმ ტერიტორიაზე თავმოყრილი სხვადასხვა სახეობის პოპულაციების ბიოცენოზებად 

ჩამოყალიბებული ერთობების დამოკიდებულებას გარემოსთან სინეკოლოგია სწავლობს, ხოლო 

ეკოლოგიურ  კანონზომიერებებს ბიოსფეროს მასშტაბით – გლობალური ეკოლოგია.  

  

დღეს ეკოლოგია სულ უფრო დიდ პრაქტიკულ მნიშვნელობას იძენს, სულ 

უფრო იხვეწება ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდები; იქმნება ნაკრძალები და 

ნაციონალური პარკები. დღეს ჩვენს პლანეტაზე მოსახლეობა ძალიან სწრაფად 

იზრდება. ბოლო ასწლეულების განმავლობაში დედამიწის მოსახლეობის 

რაოდენობა გაიზარდა ისეთი პროპორციით, ხოლო ადამიანების 

მოთხოვნილებანი საკვებსა და ნედლეულზე ისე იმატებს, რომ ადამიანმა 

სრულიად შეუცვალა იერი ჩვენი პლანეტის უზარმაზარ რეგიონებს. კერძოდ, ეს 

გამოიხატა ბუნებრივი რესურსების გამოფიტვაში, გარემოს დაბინძურებაში 

ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის ნარჩენებით. 

  სამწუხაროდ, ადამიანის მიერ ბუნებრივი სიმდიდრის გამოყენება 

ხორციელდება ბუნების კანონების სრული უცოდინარობით. ეს ხშირად იწვევს მძიმე და 

გამოუსწორებელ შედეგებს. საკმარისია აღინიშნოს წყლის და საკვების მოთხოვნილება მოსახლეობის 

რაოდენობის უსწრაფესი მატების პირობებში. სანამ ადამიანი შესძლებს რადიკალური გადაწყვეტის 

ეკოლოგია როგორც სამეცნიერო დისციპლინა იყოფა სამ ნაწილად: აუტეკოლოგია, სინეკოლოგია და 

დემეკოლოგია. გამოყოფენ ასევე გლობალურ ეკოლოგიასაც. 
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საშუალებების მოძებნას, უნდა მოიძებნოს, გამოინახოს პალიატიური საშუალებები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ადამიანის სიცოცხლის ხვალინდელ დღეს. მაგრამ, რომ იმოქმედო, უნდა იცოდე, 

როგორ. აქედან გასაგები გახდება ეკოლოგიური მეცნიერების როლი. 

გარემო და საარსებო პირობები 

ეკოლოგიის შესწავლისას კარგი იქნება თუ ბუნებას დავინახავთ როგორც ორ ნაწილისგან - არაცოცხალი 

და ცოცხალი ბუნებისგან შემდგარ მთლიანობას. 

ანუ ბუნება = არაცოცხალი ბუნება + ცოცხალი ბუნება 

ცოცხალი ბუნება = მცენარეები + ცხოველები + მიკროორგანიზმები + სოკოები + ადამიანი 

არაცოცხალი ბუნება = წყალი + ჰაერი + მზე + ნიადაგი + ქანები 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეკოლოგიის შესწავლის საგანი არის ცოცხალი ორგანიზმები და გარემო. 

 

რა არის გარემო? 

 გარემო არის ყოველივე ის, რაც გარს არტყია ორგანიზმებს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოქმედებს მათ 

სასიცოცხლო თვისებების გამოვლენაზე. თავის მხრივ ორგანიზმებიც ზემოქმედებენ გარემოზე.  ყველა 

ორგანიზმს თავისი საარსებო გარემო აქვს, სადაც შექმნილია მისთვის საარსებო პირობები. მაგ: თევზი 

შეგუებულია წყლიან გარემოში ცხოვრებას, 

ფრინველთა უმეტესობა ჰაერში ფრენს, 

თეთრი დათვი არქტიკაში ბინადრობს, მაგრამ 

გარდა საცხოვრებელი ადგილებისა 

ეკოლოგები ინტერესდებიან, თუ რა 

სჭირდებათ მათ და გარემოს რა ფაქტორებია 

აუცილებელი მათთვის. მაშასადამე, 

შეიძლება ითქვას, რომ არქტიკა არის ის 

ადგილი, სადაც თეთრი დათვი პოულობს 

საარსებო პირობებს.  

  

  ორგანიზმები საარსებო პირობებს პოულობენ სხვა ორგანიზმებშიც და მკვდარ ორგანულ 

ნივთიერებებშიც, ზოგიერთი ორგანიზმი ისეთ პირობებში ბინადრობს, რომელიც ერთი შეხედვით 

თითქოს უვარგისია სიცოცხლისთვის. მაგ: ზოგიერთი ნემატოდა (ჭია) ძმარში ცხოვრობს, ზოგი ბუზის 

მატლი კი ნავთობში. ამიტომაც ცოცხალ ორგანიზმებს სხვადსხვა გარემოში ცხოვრებასთან 

დაკავშირებით შეგუებულობის სხვადსხვაგვარი მორფოლოგიური, ანატომიური და ფიზიოლოგიური  

ნიშნები გამოუმუშავდათ.  

   აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ ტერმინ ადგილსამყოფელის სინონიმად ტერმინი - ,,ბიოტოპი” იხმარება. 

ე.ი. ეს არის ეკოლოგიურად ერთგვაროვანი ტერიტორიის მონაკვეთი, რომელიც წარმოადგენს ამა თუ იმ 

სახეობის არსებობის ადგილს. ზოგიერთი მეცნიერის განმარტებით ,,ბიოტოპი" ეს იგივეა, რაც – 

ჰაბიტატი.  

საინტერესოა კიდევ ერთი ტერმინის განსაზღვრება - ,,ნიში” – ეს არის სახეობის მიერ ეკოსისტემაში 

ფუნქციურად დაკავებული ადგილი. შეიძლება ითქვას, რომ ,,ბიოტოპი” არის ორგანიზმის ე.წ. 

მისამართი, ხოლო ეკოლოგიური ნიში ბიოლოგის ენაზე არის სახეობის პროფესია.  

   აბსოლუტურად უცვლელი ბუნებრივი გარემო არ არსებობს. წელიწადის დროების, სტიქიური 

მოვლენების, თუ სხვა მიზეზების გამო იგი მუდმივად იცვლება. როგორი ხელსაყრელიც არ უნდა იყოს 

გარემო, იგი მუდმივად განიცდის უარყოფით ცვლილებას, მაგრამ ეს იშვიათად იწვევს ორგანიზმთა 

მასობრივ დაღუპვას, რადგან მათ არახელსაყრელ პირობებთან შეგუების მრავალი საშუალება აქვთ.   

ორგანიზმების გარემოსთან შეგუებულობას ადაპტაცია ეწოდება. 
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ეკოლოგიური ფაქტორები და მათი მოქმედება მცენარეებზე 

 

ცოცხალ ორგანიზმებზე მოქმედ ფაქტორებს ეკოლოგიური 

ფაქტორები ეწოდება. ანუ გარემოს ელემენტებს, რომლებიც 

არსებით გავლენას ახდენენ მცენარეებზე ეწოდება ეკოლოგიური 

ფაქტორები (მაგალითად, სინათლე, წყალი, სითბო, 

ნიადაგი,ჰაერი), - ეს სიცოცხლისათვის აუცილებელი ფაქტორებია, 

რომელთა გარეშე მცენარე  ვერ იცოცხლებს. 

 

 

 

 

 

ცოცხალ ორგანიზმებზე მოქმედ ფაქტორებს ეკოლოგიური ფაქტორები ეწოდება. ორგანიზმზე მოქმედი 

არაცოცხალი ბუნების ფაქტორებია: მზის სხივური ენერგია, ტემპერატურა, ნიადაგი, წყალი, ჰაერი და 

სხვა. ასეთ ფაქტორებს აბიოტურს უწოდებენ.  

 

   ცოცხალ ორგანიზმებს ერთმანეთთან და ასევე სხვა ორგანიზმებთან მუდმივად აქვთ ურთიერთობები, 

რითაც ისინი ქმნიან გარკვეულ დამოკიდებულებებს.  ორგანიზმთა ყველა სახის ურთიერთობებს და 

მათ შორის საკვებსაც ბიოტურ ფაქტორებს უწოდებენ. 

 

 

 

 

 

ეკოლოგიური ფაქტორების კლასიფიკაცია 

ეკოლოგიური ფაქტორები წარმოშობის და მოქმედების ხასიათის მიხედვით იყოფა ორ ჯგუფად: 

I აბიოტური ფაქტორები (არაორგანული ან არაცოცხალი გარემოს ფაქტორები) 

ა) კლიმატური -სინათლე, სითბო, ტენი, ჰაერი 

ბ) ედაფური (ნიადაგობრივი) 

გ) ტოპოგრაფიული ( ან ოროგრაფიული) 

 

II  ბიოტური ფაქტორები ( დაკავშირებული ცოცხალ არსებათა მოქმედებასთან) 

ა) ფიტოგენური -თანამცხოვრებ მცენარეთა მოქმედება, მექანიკური კონტაქტები, სიმბიოზი, 

პარაზიტიზმი, ეპიფიტიზმი) 

ბ) ზოოგენური - ცხოველთა გავლენა (კვება, გაძოვება, დატკეპნა, დამტვერვა, დიასპორათა 

გავრცელება და სხვა) 

გ) ანთროპოგენური ფაქტორი - ადამიანის გავლენა 



155 
 

აბიოტური ფაქტორები 

 

ა) სინათლე 

მზის შუქი სიცოცხლის უმთავრესი ენერგეტიკული წყაროა, რომლის გარეშე ჩვენს პლანეტაზე 

პირველადი პროდუქცია – მწვანე მცენარეული მასა (ფიტომასა) ვერ წარმოიქმნება. ეს არის სინათლის 

უპირველესი და უდიდესი ეკოლოგიური ფუნქცია. 

შუქი არის ენერგიის ფორმა, რომელიც ელექტრომაგნიტური ტალღოვანი გამოსხივების სახით 

სინათლის წყაროდან მომდინარეობს. ადამიანი ელექტრომაგნიტური სხივების მხოლოდ იმ ნაწილს 

აღიქვამს, რომელიც მოქცეულია 0,2 და 0,75 მკმ სიგრძის ტალღებს შორის. მზის ენერგიას, რომელსაც 

მცენარეები იყენებენ ფოტოსინთეზის პროცესში, ფოტოსინთეზის აქტიურ რადიაციას (ფარ) უწოდებენ. 

მისი ტალღის სიგრძეა 0,38 - 0,71. 

სინათლის ინტენსივობა - სხივური ენერგიის ნაკადი, რომელიც მოდის სხივებისადმი 

პერპენდიკულარულ ზედაპირზე დროის ერთეულში. 

განათებულობა – სინათლის ნაკადი, რომელიც მოდის ზედაპირის ფართობის ერთეულზე. 

განათებულობის ერთეულია ლუქსი. 

სინათლისადმი დამოკიდებულების მიხედვით მცენარეები სამ ჯგუფად იყოფა: 

1) სინათლის მოყვარულნი ანუ ჰელიოფიტები, რომლებსაც განვითარების ოპტიმუმი აქვთ სრული 

განათების დროს. 

2) ჩრდილის მოყვარულნი ანუ სციოფიტები, რომელთა განვითარების ოპტიმუმი განათების ისეთ 

საზღვრებშია, რომელიც სრული განათების 1/10 – 1/3-ს უდრის. 

3) ჩრდილის ამტანები – ძირითადად ის მცენარეები, რომლებიც უკეთ იზრდებიან სრული განათების 

დროს, მაგრამ შეუძლიათ აიტანონ დაჩრდილვა ზრდა-განვითარების შესამჩნევი შეფერხების გარეშე. 

   პირველნი ნორმალურად ვითარდებიან მხოლოდ საკმაოდ განათებულ ადგილებში; ასეთებია: მთის, 

მდელოს, სტეპისა და უდაბნოს მცენარეები. ტყის მცენარეებიდან მათ მიეკუთვნება მაღალტანიანი 

ხეები, რომლებიც წარმოქმნიან ზედა იარუსს და ტყის ეფემერული (ეფემეროიდები – მცენარეები მოკლე 

ვეგეტაციით და ხანგრძლივი სვენების მდგომარეობით) ტიპის ბალახოვანი მცენარეები. ჩრდილის 

მოყვარული მცენარეები ვითარდებიან დაბალი განათების პირობებში, ძლიერ განათებას ისინი ვერ 

იტანენ. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ტყის ქვედა იარუსის მცენარეები. განსაკუთრებით ბევრია ჩრდილის 

მოყვარულები ფართოფოთლოვანი ტყისა და მუქწიწვიანი ტყეების დაბალ იარუსებში. ესენია: მაჟალო, 

მაისურა, მახრჩობელა, ხარისთვალა და სხვა.   

 ჩრდილის ამტანი მცენარეები, როგორც უკვე ავღნიშნეთ, სინათლის მოყვარულთა ჯგუფს 

მეკუთვნებიან. ესენია: მდელოს თივაქასრა, წითელი წივანა, სათითურა, მარწყვი, შოთხვი, ნაძვი და 

სხვა.  

 ამ მცენარეთა შორის მნიშვნელოვანი ანატომიური, მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური  

განსხვავებაა, რაც განსაკუთრებით მკვეთრადაა გამოხატული ფოთლების აგებულებაში. 

 სინათლისა და ჩრდილის მოყვარულ მცენარეთა ფოთლები განსხვავდებიან სიდიდით. პირველს უფრო 

მცირე ზომის ფოთლები აქვს. ჰელიოფიტების ფოთლები ისეა განლაგებული, რომ მათ ნაკლები 

სინათლე მოხვდეს, თითქოს ისინი ,,თავს არიდებენ” ზედმეტ განათებას. ადაპტური ნიშნები 

გამოხატულია ასევე ფოთლის ანატომიაშიც. მრავალ ჰელიოფიტს ისეთი გლუვი, თითქოსდა ლაქით 

დაფარული ზედაპირი აქვს, რომ მასზე დაცემული სხივების ნაწილი აირეკლება (მაგნოლია, დაფნა და 

სხვა).  ზოგი ფოთოლი შებუსვილია, ან მკვრივი კუტიკულითაა დაფარული, რაც ამცირებს სხივების 

ზემოქმედებას.  

გარდა მორფო-ანატომიური ადაპტაციებისა ცნობილია ფიზიოლოგიური ადაპტაციებიც. ასე, მაგ 

განათების ნაკლებობის დროს ზრდა-განვითარების პროცესების შენელება ჰელიოფიტებში უფრო 

მკვეთრადაა გამოხატული, ვიდრე ჩრდილის მოყვარულებში. ასევე მეტის ქლოროფილის რაოდენობა 

ჩრდილის მოყვარულ მცენარეთა ფოთლებში.  
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   მცენარეებს ახასიათებთ ფოტოპერიოდული რეაქციები. მცენარეთა რეაგირების უნარი დღის 

ხანგრძლივობაზე ფოტოპერიოდული რეაქციაა - (ფპრ). მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მცენარეები 

დღის ხანგრძლივობის ცვლილებებს ზრდა-განვითარებისა და ცხოველმყოფელობის ინტენსივობის 

ცვლით პასუხობენ.  

მოვლენები, რომლებიც დღის ხანგრძლივობის ცვლილებათა საპასუხო რეაქციებს წარმოადგენენ, 

ფოტოპერიოდიზმის სახელითაა ცნობილი. მცენარეებს აღმოაჩნდათ უნარი გაზომონ დღის 

ხანგრძლივობა.  

  არჩევენ გრძელდღიან მცენარეებს, რომელთა განვითარებისათვის გრძელი დღეა საჭირო; ასეთებია: 

ჭვავი, ხორბალი, მრავალი სამყურა, ვარდკაჭაჭა, ზამბახი, კესანე და სხვა.  მცენარეებს, რომელთა 

განვითარება მოკლე დღის პირობებში მიმდინარეობს, მოკლედღიანს უწოდებენ; ესენია: მატიტელა, 

ფეტვი, მზესუმზირა, სალბი და სხვა.  

ფოტოპერიოდულად ნეიტრალური მცენარეებია, რომელთათვისაც ფოტოპერიოდის ხანგრძლივობას 

მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი ყვავილობას იწყებენ დღის ნებისმიერი ხანგრძლივობისას. 

 

 

ტემპერატურა 

სითბო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა ცოცხალი ორგანიზმების არსებობისათვის, რადგან 

ცხოველქმედების პროცესები შესაძლებელია მხოლოდ სითბოს გარკვეული რაოდენობისა და 

ხანგრძლივობის შემთხვევაში.  

ტემპერატურა განსაზღვრავს ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს და ამიტომ მკვეთრად მოქმედებს 

ფიზიოლოგიურ პროცესებზე. მისი გავლენით ნივთიერებათა ცვლის ხასიათი, ცხოველმოქმედება  და 

განვითარების ტემპი მნიშვნელოვნად იცვლება. ტემპერატურის 10°C -ით მომატებისას ყველა ქიმიური 

რეაქციის სიჩქარე 2-3-ჯერ იზრდება. თუ ორგანიზმს შეუძლია გაუძლოს ტემპერატურის ცვლის ფართო 

დიაპაზონს, მაშინ მნიშვნელოვნად იზრდება მის მიერ ჟანგბადის შთანთქმა. ორგანიზმის ნორმალური 

ფუნქციონირება შესაძლებელია მისი სხეულის მხოლოდ იმ ტემპერატურაზე, რომელზეც ცილები 

ინარჩუნებენ თავის ფუნქციას და სტრუქტურას. ორგანიზმის ცხოველმოქმედება, მცირე გამონაკლისის 

გარდა, შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ სხეულის ტემპერატურა 0-დან 50°C-მდეა. თუ გარემოს 

ტემპერატურა გაცდა აქტიური ცხოველმოქმედების ტემპერატურულ ფარგლებს, ორგანიზმები ამ 

მოვლენას სხვადასხვაგვარად პასუხობენ: ნაწილი იღუპება, ნაწილმა კი შეიძლება გაუძლოს 

ტემპერატურის მერყეობას. ამ უკანასკნელთ ტემპერატურის ცვლილებებისადმი ტოლერანტულ 

ფორმებს უწოდებენ.   

ტემპერატურულ პირობებს დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარეების (საერთოდ ცოცხალი ორგანიზმების) 

არსებობისათვის, ამიტომაც ეკოლოგიაში დიდი ყურადღება ექცევა ამა თუ იმ ტერიტორიის სითბურ 

უზრუნველყოფას. 

გარკვეული რაიონის  სითბურ რეჟიმს განსაზღვრავენ შემდეგი ზოგადკლიმატური მაჩვენებლები:  

1. საშუალო წლიური ტემპერატურა  

2. აბსოლუტური მაქსიმუმი  

3. აბსოლუტური მინიმუმი (ანუ ამ რაიონებისთვის აღნიშნული ყველაზე მაღალი და ყველაზე დაბალი 

ტემპერატურა)  

ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურაა (ჩრდილო ნახევარსფეროსთვის ეს ივლისია, სამხრეთ 

ნახევარსფეროსთვის – იანვარი. კუნძულებსა და  სანაპირო რაიონებში- აგვისტო და თებერვალი); 

ფოტოპერიოდი - დღის ხანგრძლივობა ანუ დღე-ღამეში სინათლის და სიბენლის თანაფარდობა, 

რომლებიც განსხვავებულია წლის განმავლობაში. 
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ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა ჩრდილო ნახევარსფეროს კონტინენტურ ოლქებში – 

იანვარი, სამხრეთ ნახევარსფეროში - ივლისი, სანაპირო რაიონებში თებერვალი და აგვისტო). 

კლიმატურ პირობებში არჩევენ ოთხ თერმულ სარტყელს: 

1) ტროპიკული სარტყელი. ამ სარტყელში ტემპერატურა არ ეცემა 0°C-ზე დაბლა (მთიანი ოლქების 

გარდა). ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა უდრის 15-20°C. ტემპერატურის წლიური ცვლა 

გათანაბრებულია და ამპლიტუდა არ აღემატება +50°C-ს. მცენარეთა ვეგეტაცია მთელი წლის მანძილზე 

მიმდინარეობს (გვალვიანი ოლქების გარდა). 

2) სუბტროპიკული სარტყელი. ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა +4°C-ზე მაღალია, 

ხოლო ყველაზე თბილისა +20°C -ზე მეტი. მინიმალური ტემპერატურა ეცემა 0°C-ზე დაბლა, მარამ არა 

ყოველწლიურად. შეიძლება იყოს ხანმოკლე ყინვები, მაგრამ ისინი იშვიათად აღწევენ-15°C-ს. თოვლის 

საფარი მდგრადი არ არის. მცენარეთათვის არსებობს  ორი სავეგეტაციო პერიოდი(სეზონი): ზაფხულის 

და ზამთრის. 

3) ზომიერი კლიმატის სარტყელი. მცენარეებში კარგადაა გამოხატული ზაფხულის სავეგეტაციო 

სეზონი და ზამთრის ხანგრძლივი სვენება. უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 70-80 დღეს უდრის. 

ზამთარში ხანგრძლივადაა თოვლის მდგრადი საფარი და ყინვები. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე 

ხშირია სუსხი. 

4) ცივი სარტყელი. მთელ სავეგეტაციო პერიოდში, რომელიც სულ 1,5-2 თვეს გრძელდება, 

შესაძლებელია სუსხი. მცენარეული საფარი ღარიბია და ძირითადად ჯუჯა მცენარეებითაა 

წამოდგენილი. 

განვმარტავთ რამდენიმე ტერმინს: 

ეფექტურ ტემპერატურათა ჯამი - მცენარეთა განვითარებისთვის საჭირო სითბოს რაოდენობა (ანუ 

ბიოლოგიურ ნულს აღემატება.) 

ბიოლოგიური ნული - ტემპერატურა, რომელზეც განვითარება ჯერ არ მიმდინარეობს. 

პოიკილოთერმული ორგანიზმები - ორგანიზმები, რომელთაც არა აქვთ სხეულის მუდმივი 

ტემპერატურა და ისინი დამოკიდებული არიან გარემოს ტემპერატურაზე. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, 

მაგალითად, ლიქენები,ზოგიერთი წყალმცენარე. 

ჰომოიოთერმული ორგანიზმები - აქვთ სხეულის მუდმივი ტემპერატურა და სითბოს რეგულაციის 

კარგად განვითარებული უნარი. 

ტემპერატურული ადაპტაციები 

ტემპერატურასთან დამოკიდებულების მიხედვით არჩევენ მცენარეების ეკოლოგიურ ჯგუფებს: 

თერმოფილური ანუ მეგათერმული მცენარეები (სითბოს მოყვარულები); მათი ოპტიმუმი მაღალი 

ტემპერატურის ფარგლებშია. ისინი ცხოვრობენ ტროპიკული და სუბტროპიკული კლიმატის ოლქებში, 

ხოლო ზომიერ სარტყელში მხოლოდ თბილ ადგილსამყოფელოებს ეგუებიან. 

კრიოფილური ანუ მიკროთერმული მცენარეები (სიცივის მოყვარულები); მათთვის ოპტიმალურია 

დაბალი ტემპერატურები; ცხოვრობენ პოლარულ ოლქებში და მაღალ მთიანეთში. ცივი ოლქების 

მცენარეულობას გამოუმუშავდა სხვადასხვა ხასიათის ადაპტაციები. ეს პირველ რიგში 

მორფოლოგიური ხასიათის ადაპტაციებია (კვირტების ქერცლების შებუსვა, კვირტების საზამთრო 

გაფისვა, კორპის შრის გამსხვილება, სქელი კუტიკულა, ფოთლების შებუსვა და ა.შ) ეს ადაპტაციები 

ძირითადად მიმართულია  გაუწყლოების წინააღმდეგ, რაც თან ახლავს დაბალ ტემპერატურას. 

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთ მორფოლოგიურ ადაპტაციებს, როგორიცაა მცირე 

ზომები, ზრდის განსაკუთრებული ფორმები. ასეთია მაგ: 

 პლაგიოტროპული (ჰორიზონტალური) ზრდა, როდესაც მცენარეები ნიადაგზეა გართხმული 

(ქონდარა ფიჭვი, ქონდარა ღვია, ქონდარა არყი) 

 ნანიზმის მოვლენა - მცირე ზომის, ჯუჯა ფორმების განვითარება. ხშირია ასევე ბალიშა-

მცენარეების ფორმების წარმოქმნაც.  
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 მეზოფილები - მცენარეები, რომლებიც გარდამავალ ჯგუფს წარმოქმნიან თერმოფილებსა და 

კრიოფილებს შორის, ფართოდ არიან გავრცელებული და ხასიათდებიან ტემპერატურული 

ადაპტაციების დიდი დიაპაზონით. 

 ანაბიოზი - არახელსაყრელ პირობებში (ამ შემთხვევაში ტემპერატურულ) სასიცოცხლო 

პროცესების დროებითი შეწყვეტა და ორგანიზმის გადასვლა არააქტიურ მდგომარეობაში 

(ფარული სიცოცხლის). 

 

ტენი და მცენარე 

წყალი უმნიშვნელოვანესი ნივთიერებაა ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის, იგი შედის ყოველი 

ცოცხალი უჯრედის შემცველობაში და აუცილებელია სასიცოცხლო პროცესების წარმართვისათვის. 

ტენის  საკმარისი რაოდენობა დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობის ერთი უმთავრესი პირობათაგანია.  

 წყლის მოთხოვნილების მიხედვით ორგანიზმები იყოფიან რამდენიმე ჯგუფად: 

1) ჰიდატოფიტები - წყალმცენარეები და წყლის მცენარეები - მთლიანად ან თითქმის მთლიანად 

წყალში მცხოვრები სახეობები (ელოდეა, წყლის ვაზი, ვალისხერია და სხვ.). მათი წყლიდან ამოღების 

შემთხვევაში ისინი შრებიან და იღუპებიან. ამ მცენარეებს რედუცირებული აქვთ ბაგეები და არ 

გააჩნიათ კუტიკულა, ფესვები ან სულ არა აქვთ, ან ძლიერაა რედუცირებული. 

2) ჰიდროფიტები -  წყალხმელეთის  მცენარეები, რომლებიც ნაწილობრივ  წყალში არიან, 

იზრდებიან წყალსატევების ნაპირებზე, ჭაობებში. ისინი გავრცელებული არიან სხვადასხვა კლიმატურ 

პირობებში. მათი გამტარი და მექანიკური ქსოვილები უკეთ არის განვითარებული, ვიდრე 

ჰიდატოფიტების (ჰიდროფიტებს მიეკუთვნება ლელი, წყლის მრავალძარღვა, წყლის სამყურა, 

წყალმცენარეები; რქაფოთოლა, წყლის ვაზი და სხვ.) 

3) ჰიგროფიტები -  ხმელეთის მცენარეები, რომლებიც მაღალი ტენიანობის პირობებში ცხოვრობენ, 

ხშირად ტენიან ნიადაგებზე. მათ შორის არიან როგორც ჩრდილის, ისე განათებული 

ადგილსამყოფელოების ბინადარნი. პირველთ მიეკუთვნებიან ტენიანი ტყეების  ქვედა იარუსების 

წარმომადგენლები (უკადრისა, ნარი და სხვ.) და ვერ უძლებენ გვალვას. განათებული ადგილების 

ჰიგროფიტებს მიეკუთვნებიან ზომიერი სარტყლის ღია ადგილსამყოფელთა ბინადარნი, რომელნიც 

მუდმივ ტენიან ნიადაგებზე ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში იზრდებიან (პაპირუსი, ბრინჯი, 

დროზერა, ჭილი, შვიტა, პაპირუსი; ხე-მცენარეები: თხმელა, ხვალო, ლაფანი და სხვა.) 

4) მეზოფიტები ის მცენარეეებია, რომელთაც შეუძლიათ გადაიტანონ ხანმოკლე ზომიერი გვალვა; 

ისინი იზრდებიან საშუალო ტენიანობის პირობებში, ზომიერი სითბოს რეჟიმში, მინერალური კვების 

კარგი უზრუნველყოფით. მათ მიეკუთვენება ტროპიკული ტყეების ზედა იარუსების მარადმწვანე 

ხეები, სავანების ფოთოლმცვენი ხეები, მარადმწვანე სუბტროპიკული ტყეების მერქნიანი ჯიშები, 

ქვეტყის ბუჩქნარი მუხნარის ბალახოვანი მცენარეები, უდაბნოს ეფემერები  და ეფემეროიდები,Mმთის 

და ბარის მდელოს მცენარეები და სხვ. წყლის ბალანსის რეგულირების უნარით ისინი უახლოვდებიან 

ჰიგროფიტებს, ხოლო ზოგიერთი მათგანი გვალვაგამძლე ფორმებია. (მეზოფიტებია: ტყის ჯიშებიდან: 

ნაძვი, სოჭი, წიფელი, რცხილა, ცაცხვი, იფანი, წაბლი, პანტა და სხვა. ხეხილიდან: მსხალი, ვაშლი.  

ბალახოვნებიდან – ტყის ცოცხალი საფარი: ჩიტისთვალა,  გერანიუმი,  სალბი, გვიმრა - ასპლენიუმ 

ფილიხ მას, უკადრისა, შროშანა, ია; მდელოს მცენარეები: ტიმოთელა, სათითურა, ნამიკრეფია, 

მელაკუდა, ბაია და სხვა. კულტურული მცენარეებიდან: პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი, კიტრი, ხახვი 

კომბოსტო და სხვა. უმეტესი ნაწილი დეკორატიული ყვავილებისა: გეორგინები, ინდური კანა,   

ზიზილა, დევისპირა და სხვა. 

5) ქსეროფიტები - ისეთი მცენარეებია, რომლებიც დაბალი ტენიანობის პირობებში იზრდებიან. 

ამიტომ მათ აქვთ სპეციალური შეგუებანი წყლის დეფიციტის გადატანისათვის, რომლებიც ხელს 

უწყობენ აორთქლების შემცირებას და  წყლის დაგროვებას გვალვიანი პერიოდისათვის. (ქსეროფიტებია: 

ხე-მცენარეები: სარკმლის ხე, აკაკი, ღვიები, ელდარის ფიჭვი, კავკასიური ფიჭვი, არყი, ქართული მუხა, 

აღმოსავლეთის მუხა, ჯაგრცხილა, ფშატი და სხვა. ბუჩქები: თრიმლი, თუთუბო, ბროწეული, შავჯაგა, 
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ძეძვი, კუნელი, შინდი და სხვა. ხეხილი: ჭერამი, ქლიავი, ბალი, ატამი, თუთა,Bბროწეული, ლეღვი, 

ნუში, ვაზი და სხვა. ხორბლოვანები: ხორბალი, ქერი. ბოსტნეული: ლობიო(მინდვრის), ცერცვი, 

ტარხუნა. დეკორატიული მცენარეები: იასამანი, ხეტუხტი, ზამბახი და სხვა)   

ქსეროფიტები ორ ჯგუფად იყოფა:  

ა) სუკულენტები - ხორციანი მცენარეები, ძლიერ განვითარებული წყლის  დამგროვებელი ქსოვილებით 

ღეროში, ფოთლებში, ფესვებში (კაქტუსები, ალოე, აგავა, კლდის დუმა, კლდის ვაშლა, ბაობაბი და სხვა).   

ბ) სკლეროფიტები - მცენარეები, რომლებიც გარეგნულად ხმელია, ხშირად ვიწრო, წვრილი 

ფოთლებით, კარგად აქვთ განვითარებული სკლერენქიმა, ამიტომ შეუძლიათ დაკარგონ ტენის 25 % და 

არ დაჭკნენ. ფესვების შემწოვი ძალა რამდენიმე ათეულ ატმოსფეროს უდრის. უწყლობის პირობებში 

მკვეთრად ეცემა ტრანსპირაცია. (ესპანური კურდღლისცოცხა, ჯორის ძუა) 

არის გარდამავალი ფორმებიც. 

   ჰიდატოფიტებს უახლოვდება ჰელიოფიტები - სანაპიროს მცენარეები - წყალხმელეთა მცენარეები 

(ისარა, წყლის მრავალძარღვა, წყალმცენარეები Fucus– ის, Ascophyllum– ის და სხვა გვარებიდან) 

 წყალში  ნაწილობრივ  ჩაძირული მცენარეების წყალზედა ფოთლები ფორმით განსხვავდებიან წყალში 

ჩაძირული ფოთლებისაგან, ამ მოვლენას ჰეტეროფილია ეწოდება. 

 

          მარილიანობისადმი დამოკიდებულების მიხედვით არჩევენ: 

  ევრიჰალინური ფორმები -რომლებიც უძლებენ მარილიანობის მერყეობის ფართო დიაპაზონს. 

  სტენოჰალინური ფორმები - მარილიანობის ვიწრო დიაპაზონის ამტანი მცენარეები. 

  პოლიჰალინური - მარილების მაღალი კონცენტრაციის გამძლე ფორმები 

  ოლიგოჰალინური- მცირე კონცენრაციისადმი შეგუებული ფორმები. 

  მეზოჰალინური - გარდამავალი ჯგუფი. 

 

წყალში მობინადრე ორგანიზმებისგან განსხვავებით ხმელეთზე მცხოვრები მცენარეებისთვის 

ყოველთვის დგას წყლითა მინერალური მარილებით უზრუნველყოფის პრობლემა. ამ მხრიც დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ნალექების წლიური რაოდენობასა და აორთქლების შეფარდებას.  შესაბამისად   

არჩევენ სხვადასხვა გეოგრაფიულ ადგილებს, როგორებიცაა: 

არიდული - ადგილები, სადაც აორთქლება ჭარბობს ნალექების ჯამს. აქ მცენარეები სავეგეტაციო 

პერიოდის უმეტეს დროს ტენის ნაკლებობას განიცდიან. 

ჰუმიდური - რეგიონები, სადაც ნალექები ჭარბობს აორთქლებას. 

სემიარიდული - ამ ორს შორის გარდამავალია. 

ექსტრაარიდული - ისეთი ადგილები, სადაც ძლიერი გვალვიანობაა. 

მცენარეში წყალი ფესვების საშუალებით ხვდება. წყალი ნიადაგშია დამარაგებული, ამიტომაც ნიადაგის 

ტენი მისი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების მიხედვით მრავალფეროვანია. ნიადაგში წყალი 

სხვადასხვაგვარადაა დამაგრებული: 

გრავიტაციული - მოძრავი წყალი, რომელიც ნიადაგის ნაწილაკებს შორის ავსებს ფართო სივრცეებს და 

ჟონავს სიმძიმის ძალის მოქმედებით, სანამ არ მიაღწევს გრუნტის წყალს. 

კაპილარული  წყალი ავსებს უმცირეს სივრცეებს ნიადაგის ნაწილაკებს შორის და კაპილარული 

შეჭიდულობის ძალებითაა ნიადაგში დამაგრებული; აორთქლების  გავლენით კაპილარული წყალი 

შეიძლება ზემოთკენ მოძრაობდეს და ქმნიდეს აღმავალ ჭავლს. შესაძლებელია კაპილარული წყლის 

ჰორიზონტალური გადაადგილებაც. 

ბმული წყალი დაკავშირებულია ნიადაგის ნაწილაკების ზედაპირთან ადსორბციული ძალებით. მისი 

რაოდენობა დიდია, მაგრამ ეს წყალი მცენარეთათვის მიუწვდომელია. მცენარე ყველაზე კარგად 

შეითვისებს გრავიტაციულ წყალს, ყველაზე ძნელად - კაპილარულს. 
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   აღსანიშნავია, რომ მცენარეთა მიერ ფესვების საშუალებით წყლის შთანთქმა უჯრედის წვენის 

ოსმოსურ წნევაზეა დამოკიდებული. იგი ძლიერ მერყეობს და  დამოკიდებულია მცენარეთა ცხოვრების 

პირობებზე. 

    

ჰაერი, როგორც ეკოლოგიური ფაქტორი 

 

ჰაერის შემადგენლობაში შემავალი ძირითადი გაზებია: აზოტი (78,06%), ჟანგბადი (21%), არგონი (0,9%), 

ნახშირბადის დიოქსიდი (0,03%). დასახელებული გაზების გარდა ატმოსფეროში არის ძალიან მცირე 

რაოდენობით ნეონი, კრიპტონი, ქსენონი. მინარევების სახით გოგირდის დიოქსიდი SO2 , ამონიაკი NH3, 

ჟანგბადი O2   და ნახშირბადის დიოქსიდი CO2  - ატმოსფეროს გარდა არის წყალშიც. 

დღე-ღამის და სეზონების განმავლობაში CO2-ის შემცველობა იცვლება, რაც დაკავშირებულია 

ფოტოსინთეზთან. 

CO2 - ის წარმოქმნის წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ნარჩენებში არსებული ნახშირბადის დაჟანგვა, 

ადამიანის, ცხოველების და მცენარეთა სუნთქვა, ნიადაგის სუნთქვა. 

დედამიწაზე ფოტოსინთეზის პროცესში მცენარეები ყოველწლიურად 58,9 მილიონ კგ CO2 -ს ხმარობს 

(მისი მთელი მარაგის 1/35-ს). CO2 -ს შემცველობა ატმოსფეროში მყარია - 0,03%, რისი მძლავრი 

რეგულატორი ზღვები და ოკეანეებია. 

მთელი რიგი კულტურების ზრდის დასაჩქარებლად სათბურებში ზრდიან CO2-ის და სინათლის 

რაოდენობას ერთდროულად, რათა მიიღონ ბოსტნეულის კარგი მოსავალი, გამოიყვანონ ყვავილები, 

დეკორატიული მცენარეები და სხვ. 

CO2-ის რაოდენობა ტყის ცენოზებში განსხვავებულია სიმაღლის მიხედვით,- ყველაზე მეტია ნიადაგის 

ზედაპირზე, ყველაზე ნაკლები-ვარჯთან, სადაც ხდება CO2- ის ინტენსიური ასიმილაცია. 

 მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებით ინდუსტრიული ცენტრების მახლობლად გამოიყოფა 

აირები, რომლებიც მავნედ მოქმედებენ მცენარეზე. მაგალითად, SO2 – გოგირდის ორჟანგი, რომლის 

1/100 000 კონცენტრაციის ხანგრძლივი მოქმედებით მცენარეები ძალიან ზიანდება. 

გოგირდოვანი აირისაგან ყველაზე ძლიერ ზიანდება წიწვოვანები და მარადმწვანე მცენარეები. 

წიწვოვანებიდან: სოჭი, ნაძვი, კავკასიის ფიჭვი, ლარიქსი, უთხოვარი და სხვ. ფოთლოვანებიდან: იფანი, 

რცხილა. კარგად იტანენ: მუხა, თელა, წიფელი, მურყანი, ალვის ხე და სხვ. 

 ინდუსტრიული ცენტრების გამწვანებისას უპირატესობა ფოთლოვან ჯიშებს უნდა მიეცეს! 

ბალახოვანი მცენარეები ნაკლებ ზიანდება მავნე აირებისაგან. უფრო ძლიერ მგრძნობიარენია: 

ხორბლოვანი  ბალახები, სამყურა, ლობიო. გამძლეებია: კარტოფილი, ჭარხალი, მწვანე  და წითელი 

კომბოსტო. 

დეკორატიული ყვავილოვანი მცენარეებიდან საკმაოდ გამძლეა: ციცინო, დევისპირა, სურნელოვანი 

თამბაქო, პეტუნია, ხავერდულა, კლდის დუმა. ძალიან მგრძნობიარეა: ასტრა, ჩინური მიხაკი, ცელოზია, 

იპომეა, ბალზამინა, იორდასალამი, ფლოქსი და სხვ. 

ატმოსფეროს ელექტრობა (მეხი) ბალახოვან მცენარეებზე არ მოქმედებს. იგი მოქმედებს დიდი 

სიმაღლის ხე-მცენარეებზე. ყველაზე მეტად ზიანდება ალვის ხე, მუხა; ნაკლებ – სოჭი, ფიჭვი; უფრო 

ნაკლებ – ნაძვი, წიფელი, ცაცხვი,  არყი. 

იონიზებული გამოსხივების გავლენა მცენარეზე - რენტგენის სხივები, რომელთა ტალღის სიგრძე 

1/10000  ს უდრის. დამოკიდებულების მიხედვით მცენარეებს ყოფენ: მცენარეები, რომლებზედაც 

რენტგენის სხივები არ მოქმედებენ, სუსტად მოქმედებენ, მცენარეები, რომლებიც რენტგენის სხივების 

მიმართ მგრძნობიარენი არიან. დასხივების შედეგად შეიძლება ჭრელფოთოლა ფორმების, 

ალბინოსების, ქონდარა ფორმების მიღება. 

მცენარეთა დამოკიდებულება რადიოაქტიურ ნივთიერებებით მდიდარ ადგილსამყოფელთან – იმ 

ნიადაგებსა და მთის ქანებთან, რომლებიც მდიდარია რადიოაქტიური ნივთიერებებით. ის მცენარეები, 

რომლებიც კარგად უძლებენ ამ ადგილებს ინდიკატორებადაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული. 
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ასეთებია: გლერძას ზოგიერთი სახეობა, ვაციწვერას, თავყვითელას სახეობები, ფიჭვის, სოჭის, ღვიას 

გარკვეული სახეობები. 

ჟანგბადისადმი დამოკიდებულების მიხედვით ორგანიზმები იყოფა აერობებად – რომლებიც 

არსებობისთვის ჟანგბადს საჭიროებენ (ასეთია ორგანიზმთა უმრავლესობა)  და ანაერობებად – 

რომლებიც უჟანგბადო გარემოში ბინადრობენ (ზოგიერთი ბაქტერია, უმარტივესები და სხვ.) 

 

ქარი და მცენარე 

ჰაერის ჰორიზონტალურ გადაადგილებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მცენარეთა ცხოვრებაში. იგი 

უშუალოდ მოქმედებს მცენარის ასიმილაციაზე, ტრანსპირაციაზე, დამტვერვაზე და თესლის 

გავრცელებაზე, ასევე მცენარის ფორმაზე. 

ქარის სისწრაფე იზომება ანემომეტრით. 

ქარის სისწრაფის შკალა (ბოფორტის მიხედვით) სრული სიმყუდროვე – 0 მ/წმ, სუსტი ნიავი – 2-4 მ/წმ, 

ნიავი 4-6 მ/წმ, სუსტი ქარი 6-8 მ/წმ, ძლიერი ქარი 8-10 მ/წმ, მკაცრი ქარი 10-12 მ/წმ, ქარიშხალი 14-17 

მ/წმ, ძლიერი ქარიშხალი 17-24 მ/წმ (ამტვრევს ხეებს), გრიგალისებრი ქარიშხალი 24-30 მ/წმ (თხრის 

ხეებს), გრიგალი 30 მ/წმ-ზე მეტი (გამანადგურებელია). 

ქარების განაწილება - ეკვატორი უქაროა, ჩრდილოეთისკენ ქარის ინტენსივობა იმატებს. სიმაღლის 

მატებასთანაც ზ.დ.-დან ქარის სისწრაფე მატულობს. 

მთიანი ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია ფიონები (მათ დას. საქართველოში “ზენა ქარებს” 

უწოდებენ) – ცივი, მშრალი ქარები. ისინი დიდ ზიანს აყენებენ ახალგაზრდა სიმინდს, ჩაის და სხვ. მათ 

დასაცავად ქარსაფარ ზოლებს აშენებენ. 

ქარის დადებითი გავლენა – დამტვერვა ქარის მეშვეობით - ანემოფილური მცენარეები (ასეთია 

ფარულთესლოვანთა 10%), მცენარეების თესლებისა და ნაყოფების გავრცელება ქარის საშუალებით _ 

ანემოქორული მცენარეები (თესლების და ნაყოფების სამარჯვები ქარით გადატანისათვის – ბუსუსები, 

საფრენი გამონაზარდები, მცირე ზომა  და წონა და სხვ.) ქარს ზოგჯერ 40 კმ-ის მანძილზეც გადააქვს 

დიასპორები (კუნძულ კრაკატაუს მაგალითი). 

ქარის უარყოფითი მოქმედება.  

 ხე-მცენარეების ქარტყდომა, ქარქცევა. ქარტყდომა ძირითადად რბილმერქნიან ჯიშებს 

ახასიათებს (ვერხვები, ტირიფები, ცაცხვი, სოჭი) 

 ქარქცევა ძირითადად ზედაპირული ფესვთა სისტემის მქონე ჯიშებში – ჭარბტენიან ნიადაგებზე. 

 ქარით ატაცებული ქვიშით, ხრესით, თოვლის ნაწილაკებით ხდება კრეჭვა. 

 ტყეში ქარის სიჩქარე მეტია ზევით; დედამიწის ზედაპირთან ძალიან მცირეა. ქარი ხევს 

ფოთლებს, აყრევინებს ნასკვებს ნაყოფებს, თესლებს. ვარჯი განიცდის დეფორმაციას, 

ცალმხრივად ვითარდება ვარჯი. მგრძნობიარეა: ვერხვი, ცაცხვი, ვაშლი და სხვ. გამძლეა: ფიჭვი, 

კვიპაროსი, თუთა, არყი, წიფელი, ტირიფები და სხვ. 

 ქარი მოქმედებს ტრანსპირაციაზე 

 ქარის გავლენით ხდება  ნიადაგის ეროზია, ფესვები შიშვლდება და იღუპება. 

 მცენარეულ საფარს დიდი გავლენა აქვს ქარის შესუსტებაზე. ტყის სიღრმეში ქარის სისწრაფე 

ძალიან იკლებს. 

 ქართან საბრძოლველად აშენებენ ქარსაფარ ზოლებს, რომლებიც რამდენიმე მწკრივი 

მაღალტანიანი ხეებისგან შედგება. 

 

ნიადაგი, როგორც ეკოლოგიური ფაქტორი 

ნიადაგის მნიშვნელობა განისაზღვრება იმით, რომ პირველ რიგში წარმოადგენს საყრდენ სუბსტრატს 

ხმელეთის და წყლის მცენარეების უდიდესი უმრავლესობისათვის, ხოლო მეორეს მხრივ იმით, რომ 

მისგან იღებენ სიცოცხლისათვის აუცილებელ მინერალურ ნივთიერებებს და წყალს, რომლებიც 

ფოტოსინთეზის პროდუქტებთან ერთად წარმოადგენენ საფუძველს მცენარის სხეულის ასაგებად. 
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ნიადაგის თვისებები მრავალფეროვანია. ძირითადია ისინი, რომლებიც განსაზღვრავენ 

მცენარეებისათვის არსებით რეჟიმებს - წყლის, ჰაერის, სითბოს და მარილიანობას. 

 ნიადაგის მექნიკური  ანუ გრანულომეტრული შედგენილობა სხვადასხვა ზომის მყარი ნაწილაკების 

თანაფარდობით განისაზღვრება. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით. ნაწილაკები, რომელთა 

ზომა 2მმ აღემატება, ხრეშისა და ქვის ნაწილების ფრაქციებს ქმნის, 2-0,06 - ქვიშის ფრაქციას, უფრო 

წვრილი ნაწილაკები კი მტვრისა და  თიხის ფრაქციებს (ლამის ჩათვლით).  

   ეს ფრაქციები  უფრო წვრილ-წვრილ ფრაქციებადაც იყოფა. მათი თანაფარდობის მიხედვით 

ერთმანეთისაგან განარჩევენ ნიადაგების მექანიკურ შედგენილობას თიხებიდან სილნარამდე. რაც უფრო 

მცირე ზომისაა ნაწილაკები,მით უფრო მაღალია შთანთქმისუნარიანობა. ქვიშნარი ნიადაგების 

შთანთქმისუნარიანობა დაბალია. სტრუქტურულ თიხნარ ნიადაგებს ტენის შეკავების უკეთესი უნარიც 

აქვს, კაპილარობაც უკეთესი ახასიათებს. ოპტიმალურია თიხნარები. 

  დიდი ეკოლოგიური და სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის ორგანული ნაწილის 

უმთავრეს კომპონენტს ჰუმუსს ანუ ნეშომპალას. ჰუმუსს წარმოქმნიან ნიადაგში გაუხრწნელი ან 

ნახევრად გახრწნილი ორგანული ნარჩენები და მათი დაშლის პროდუქტები. ეს არის ნიადაგის მუქად 

შეფერილი ნაწილი, რომელიც შეიცავს ჰუმინურ მჟავებს (ნიადაგის ნაყოფიერებისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვან ნაწილს), ფულვომჟავებს და მცენარეთა კვების ძირითად ელემენტებს. ჰუმუსი 

უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ნიადაგის სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში. ყველაზე მდიდარია 

ჰუმუსით შავმიწა ნიადაგები 7%-დან 12%-მდე, ტყე-სტეპის ნიადაგები 4-6% ჰუმუსს შეიცავს, ეწერი 

ნიადაგები 1-3%-ს, უდაბნოს რუხი ნიადაგები 1-2%-ს. 

ნიადაგის კოლოიდები - მცენარეთათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგში კოლოიდების – 

მინერალურის (მთის ქანების გამოფიტვის შედეგად წარმოქმნილი ძალიან წვრილი ნაწილაკები), 

ორგანულის (ორგანული ნარჩენების დაშლის შედეგად წარმოქმნილი) და ორგანულ-მინერალურის 

შემცველობას. ნაწილაკების  მცირე ზომების გამო ნიადაგის კოლოიდებს უზარმაზარი ჯამური 

ზედაპირი აქვთ, - ასე, მაგალითად: ნიადაგის 1სმ³-ზე დაახლოებით 6000მ² (ანუ ჰექტარის ნახევარზე 

მეტი). ამით აიხსნება მათი ფიზიკური ადსორბციის დიდი უნარი (წყლისა და მასში გახსნილი საკვები 

ნივთიერებების შთანთქმის და შეკავების უნარი თავის ზედაპირზე) მას ეწოდება ნიადაგის შთანთქმითი 

კომპლექსი 

ნიადაგის ხსნარის ქიმიზმი პირველხარისხოვანი ეკოლოგიური ფაქტორია. მცენარეთა ზრდასა და 

განვითარებაზე ძალიან მოქემდებს  ნიადაგის ხსნარის რეაქცია (PH), რომელსაც განაპირობებს ნიადაგში  

მჟავების და ტუტეების შემცველობა. წყალბადის და ალუმინის სიუხვე განაპირობებს მჟავე რეაქციას, 

ნატრიუმის – ტუტეს. ნიადაგის რეაქციისადმი დამოკიდებულების მიხედვით მცენარეები იყოფიან: 

აციდოფილებად – მცენარეები, რომლებიც ცხოვრობენ მჟავე რეაქციის ნიადაგებზე; ბაზოფილებად – 

ტუტე რეაქციის ნიადაგის მცენარეები და ნეიტროფილებად - ნეიტრალური რეაქციის ნიადაგებზე 

მცხოვრები მცენარეები. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მცენარეთა კვებისათვის იმ ელემენტების მარილებს რომლებიც 

აუცილებელის მცენარეთა ცხოველქმედებისათვის. ესენია: აზოტი, კალიუმი, ფოსფორი, კალციუმი, 

გოგირდი, რკინა, ალუმინი და სხვ. ასევე აუცილებელია მცენარეთათვის მიკრო ელემენტები – 

სპილენძი, ბორი, მანგანუმი, იოდი და სხვ., რომლებიც მართალია, ძალიან მცირე რაოდენობით 

მოიხმარება მცენარეთა მიერ, მაგრამ მათ გარეშე შეუძლებელია მრავალი ფიზიოლოგიური პროცესის 

ნორმალური მსვლელობა. 

მცენარეებს რომლებიც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მოითხოვენ აზოტს, ნიტროფილები 

ეწოდება. ასეთი მცენარეებია: ჟოლო, ჭინჭარი, ნაცარქათამა, თავყვითელა და სხვ. ისინი ხშირად 

სახლდებიან იქ, სადაც მუდმივად ხდება სუბსტრატის გამდიდრება ცხოველთა ექსკრემენტებით. 

ნიტროფობები, მცენარეები, რომლებიც გაურბიან აზოტს, თითქმის არ არის, მაგრამ არის ისეთები, 

რომლებისთვისაც მავნეა აზოტის დიდი რაოდენობა. 
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ნიადაგის აზოტით განოყიერება სოფლის მეურნეობაში ფართოდ გამოიყენება მოსავლიანობის გაზრდის 

მიზნით. 

მიკროელემენტები.  მათი  დიდი რაოდენობა მცენარისათვის მომწამვლელია, ძალიან მცირე 

რაოდენობით კი – აუცილებელი. ასეთებია: თუთია, მანგანუმი, ბორი, მოლიბდენი, სპილენძი. 

მცენარეები ნიდაგში საკვები ნივთიერების სიმდიდრესთან დამოკიდებულების მიხედვით ორ 

კატეგორიად იყოფა: 

1) ოლიგოტროფები - მცენარეები, რომელთაც შეუძლიათ არსებობა საკვები ნივთიერებებით ღარიბ 

ნიადაგებზე. ასეთებია: ჩვეულებრივი ფიჭვი – pinus silvestris; ხავსებიდან  sphagnum-ის სახეობები, 

ლიქენებიდან – Cladonia rangiferina , ირმის ხავსი და სხვ. 

2) ეუტროფები - მცენარეები რომლებიც თავისი არსებობისათვის მოითხოვენ მინერალური 

ელემენტებით მდიდარ ნიადაგს. მათ  მიეკუთვნება თითქმის ყველა კულტურული მცენარე _ სიმინდი, 

ხორბალი, თამბაქო, ვაზი და სხვა; აგრეთვე ველურ მცენარეთა უმეტესი ნაწილი. 

არსებობს მეზოტროფებიც - მცენარეები, რომლებიც მოითხოვენ საშუალო  სიმდიდრის  ნიადაგს. 

ჩვენი პლანეტის ნიადაგების დაახლოებით 25% დამლაშებულია. მარილების დიდ რაოდენობას ყველა 

მცენარე ვერ ეგუება. დამლაშებულ ნიადაგებზე მცხოვრებ მცენარეებს, რომლებიც შეგუებულია 

ნიადაგში  მარილების მაღალ შემცველობასთან, გალოფიტები ეწოდება. მცენარეებს, რომლებიც მლაშე 

ნიადაგს ვერ ეგუებიან,  გლიკოფიტები ეწოდება. 

ძლიერ დამლაშებული ადგილების მცენარეებს უვითარდებათ სუკულენტურობის (ხურხუმო - Salicornia 

europaea , Salsola suaeda  და სხვ.) ან ქსეროფილურობის (ავშნის სახეობები) ნიშნები. თვით გალოფიტებში 

არჩევენ ეუგალოფიტებს (მლაშობურებს) მლაშობის მცენარეებს და კრინოგალოფიტებს (მარილების 

გამომყოფებს) - ისინი ჭარბ მარილებს გამოყოფენ  ფოთლებზე განლაგებული განსაკუთრებული 

ჯირკვლების მეშვეობით. 

ფსამოფიტები – ქვიშაზე მცხოვრები მცენარეები 

ლითოფიტები - ქვებზე, კლდეებზე და ქვიან ნაშალებზე მცხოვრები მცენარეები. მიეკუთვნებიან 

(მიკროორგანიზმების შემდეგ) პირველად დასახლებული ავტოტროფული წყალმცენარეები, ქაფისებრი 

ლიქენები, შემდეგ ფირფიტისებრი ლიქენები. ლიტოფილური ლიქენები გამოყოფენ რა მჟავებს, შლიან 

ქანებს და ხელს უწყობენ ნიადაგწარმოქმნის პროცესებს, შემდეგ სახლდება ხავსები, შემდეგ კი 

უმაღლესი მცენარეები -ლიტოფიტები თავისებური ჰაბიტუსითა და მიმაგრების საშუალებებით.  

ტორფი, როგორც მცენარეთა სუბსტრატი. აქ ძალიან თავისებური ეკოლოგიური პირობებია, რადგან 

ტორფის სუბსტრატი წარმოქმნილია მცენარეული ნარჩენების არასრული დაშლის შედეგად მაღალი 

ტენიანობის და ჰაერის გაძნელებული შეღწევის პირობებში. ხდება დაჭაობება, რაც იწვევს სპეციფიკური 

ჭაობის მცენარეულობის წარმოქმნას და ნიადაგური პროცესის განსაკუთრებულ მიმართულებას – 

ტორფის წარმოქმნას. ტორფი წარმოადგენს მცენარეულობის ნახევრად დაშლილ ნარჩენებს და 

ამორფულ მასას, რომელიც შედგება გუმიფიკაციის  პროდუქტებისა და ნაცროვანი ნივთიერებებისაგან. 

PH მჟავეა - 4,0 – 4,5. ამიტომ აქ განვითარებული მცენარეები აციდოფილურია. ჭაობის ფლორა 

ოლიგოტროფულია. 

 

ნიადაგობრივ - გრუნტული პირობების ინდიკაცია მცენარეების და მცენარეულობის საშუალებით. 

მცენარეების მჭიდრო კავშირი საარსებო პირობებთან საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნეს 

მცენარეები და მცენარეულობა საარსებო პირობების ინდიკატორებად. გარემო პირობების თვისებების 

განსაზღვრას მცენარეების და მცენარეული საფარის საშუალებით ეწოდება ფიტოინდიკაცია. 

ფიტოინდიკაციით შეიძლება განისაზღვროს ნიადაგის ქიმიური შედგენილობა, დამლაშების ხარისხი, 

მჟავიანობა, ტენიანობა, გრუნტის და მთის ქანების შედგენილობა და თვისებები (გეოლოგიური 

ინდიკაცია), ან ანთროპოგენური ცვლილებები, მრავალგვარი  გაჭუჭყიანება და ა.შ. ინდიკატორებად 

გამოიყენება ვიწრო ეკოლოგიური ამპლიტუდის მქონე სახეობები. 
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ნიადაგის ნაყოფიერების ინდიკაცია. ეუტროფების და ოლიგოტროფების, მათი რაოდენობრივი 

თანაფარდობის, ნიტროფილების არსებობით საკამოდ  ზუსტად განისაზღვრება ნიადაგის ნაყოფიერება. 

ნიადაგის PH-ის ინდიკაცია წარმოებს მცენარეულ საფარში აციდოფილების, ბაზოფილების, 

ნეიტროფილების არსებობით და თანაფარდობით. 

ნიადაგის მარილიანობის-დამლაშების ინდიკაცია შესაძლებელია მცენარეულ საფარში გალოფიტების 

გამოჩენით და მათი  სიუხვის ხარსიხით. ზოგჯერ შესაძლებელია არა მარტო დამლაშების ხარსიხის, 

არამედ მარილების შედგენილობის განსაზღვრაც კი. 

ჰიდროინდიკაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გვალვიანი რაიონებისათვის. მცენარეული 

საფარით შეიძლება გრუნტის  წყლების სიღრმის, ხასიათის, მინერალიზაციის ხარისხის და მისი 

სეზონური რეჟიმის დადგენა. ასე მაგალითად,  ღამარიხ რამოსისსიმა უდაბნოებში და 

ნახევრადუდაბნოებში მიუთითებს იმაზე, რომ იქ არის გრუნტის წყლები 1-7მ სიღრმეზე, განვითარების 

ოპტიმუმი აქვს 1,8- 2,4მ-ს შორის. 

გეოლოგიური ინდიკაცია გულისხმობს მთის ქანების დახასიათებას, შედგენილობას, მდებარეობის 

სიღრმეს და სხვ. თუთიის არსებობაზე მიუთითებს  viola calaminaia,, ასევე არსებობს მაგნიუმი, 

კობალტის და ა.შ. ინდიკატორები. არსებობს სახეობები, რომლებიც მიუთითებენ მეტალისშემცველ 

ქანებზე - მეტალოფიტები, 

ფიტოინდიკაცია არქეოლოგიაში. ადამიანის მოღვაწეობის შედეგად გაკულტურებული ტერიტორიები 

(დასახლებანი, ჰიდროტექნიკური ნაგებობანი და სხვ.) ინარჩუნებს დამახასიათებელ ნიშნებს მათი 

გაქრობიდან ძალიან დიდი ხნის  განმავლობაში, რაც აისახება მცენარეულობაზე. მათი საშუალებით 

პოულობენ ძველ, დღეს არარსებულ კულტურულ ნაგებობებს, რასაც ძალიან ეხმარება 

აეროფიტოგადაღებები. ასე აღმოაჩინეს კელტური სამარხები ინგლისში, ეტრუსკების ციხესიმაგრეები 

იტალიაში, ტროას მიწაყრილი სირიაში და ა.შ. 

 

 

რელიეფი (ოროგრაფიული ფაქტორები) 

რელიეფი არ არის პირდაპირ, უშუალოდ მომქმედი ეკოლოგიური ფაქტორი, მაგრამ რელიეფის 

ხასიათი, მცენარეების და მცენარეულობის ადგილმდებარეობა მასზე ხშირად განსაზღვრავს პირდაპირ 

მომქმედი ფაქტორების გადანაწილება სივრცეში და მათ შეხამებას. 

ფორმების სიდიდის მიხედვით არჩევენ რელიეფის შემდეგ სახეებს: მაკრორელიეფი  (მთები, 

დაბლობები, მთათაშორისი  ღრმულები),  მეზორელიეფი (ბორცვები, ხევები, კარსტული ძაბრები და 

სხვ.) და მიკრორელიეფი (წვრილი ჩაღრმავებანი, ღეროების მიმდებარე შემაღლებანი და სხვ.) 

მაკრორელიეფი გავლენას ახდენს მცენარეულობის ტიპების განაწილებაზე დიდ მასშტაბებში _ 

მაგალითად მთებში ვერტიკალური ზონალობა. ასე, მაგალითად, ადგილის ყოველ 100მ-ის დონის 

ამაღლებისას ჰაერის ტემპერატურა იკლებს 0,5°-ით; იცვლება აგრეთვე ჰაერის ტენი და ინსოლაცია. 

მთებში დიდ სიმაღლეებზე იქმნება ეკოლოგიური პირობების ერთობ თავისებური კომპლექსი. 

ულტრაიისფერი რადიაცია მთამაღალში გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ბარში, განათებულობა ძალიან 

ძლიერი. მაღალმთის მცენარეებისათვის დამახასიათებელია დაბალი, ხშირად გართხმული ფორმები, 

ბალიშისებრი, როზეტიანი, რაც შედეგია დაბალი ტემპერატურებისადმი ადაპტაციისა. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ნივალური და სუბნივალური სარტყლების “უკიდურესი” პირობები მცენარეთა 

სიცოცხლისათვის, რამაც დაღი დაასვა, განსაზღვრა აქ არსებული მცენარეების აგებულება, 

ფიზიოლოგია, სეზონური განვითარება. 

მთებში მცენარეებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ექსპოზიციას და ფერდობის დაქანებას. ცნობილია, 

რომ ძალიან განსხვავდება სამხრეთისა და ჩრდილო ექსპოზიციების მცენარეულობა. მათზე მზის 

სხივების განსხვავებული კუთხით დაცემის გამო განსხვავებულია ექსპოზიციის მიხედვით არა მარტო 

მცენარეთა შემადგენლობით, გარეგნობით-ფორმით, არამედ ფიზიოლოგიური მახასიათებლებითაც. 
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ფერდობის დაქანების გავლენა მცენარეებზე ძირითადად გამოიხატება ნიადაგის თავისებურების, 

წყლის და ტემპერატურის მეშვეობით. 

მეზორელიეფის – რელიეფის უფრო მცირე ფორმების შემთხვევაში სიმაღლის მატებასთან 

დაკავშირებით მცენარეული საფარის ცვლილება ძალიან სუსტადაა გამოხატული. 

 

სხვადასხვა ფიზიკური ფაქტორის როლი მცენარეთა ცხოვრებაში 

ატმოსფერულ წნევას მნიშვენლობა აქვს მცენარეებისათვის მხოლოდ თეორიულად, რადგან 

ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ წნევის დაწევა მცენარის მდგომარეობასა და ზრდაზე 

მოქმედებს მხოლოდ 8000 მეტრზე ზღვის დონიდან, მაგრამ რადგან ამ სიმაღლეზე მცენარეული საფარი 

არ არის, წნევა შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ირიბი მნიშვნელობის მქონე ფაქტორი ამინდის 

პირობების ჩამოყალიბებისას. 

ატმოსფერული ელექტრობა მოქმედებს მცენარეზე ჰაერის განმუხტვის და იონიზაციის მეშვეობით. მეხი 

მოქმედებს ძირითადად ხე-მცენარეებზე. ხეების მეხით დაზიანების ხარისხი და სიხშირე 

განისაზღვრება ვარჯის ფორმით და ქერქის ელექტროგამტარებლობის ხასიათით, ანუ მისი დასველების 

სიჩქარით. ყველაზე ხშირად ზიანდებიან ნაძვი და სოჭი, შემდეგ მუხა. წიფელი ზიანდება 10-15 ჯერ 

ნაკლებად. მეხი იწვევს ხანძრებს (აკად. ვ.გულიაშვილის მიხედვით პირიქითაა) 

კიდევ ერთი როლი (ამჯერად დადებითი) ელექტრული ატმოსფერული განმუხტვისა მდგომარეობს 

იმაში, რომ იგი ხელს უწყობს აზოტის ნაერთების სინთეზს ატმოსფეროს თავისუფალი აზოტისაგან და 

წყლის ორთქლიდან. ითვლება, რომ ტროპიკულ კლიმატში ეს არის აზოტოვანი კვების დამატებითი 

წყარო.  

ცეცხლი – პიროგენული ფაქტორი, შედარებით იშვიათი, მაგრამ საკმაოდ მომქმედი ფაქტორია. 

ბუნებრივად ხანძრები ჩნდება მეხისაგან და არც ისე იშვიათად, განსაკუთრებით ზიანდება თხელი 

ქერქის და ზედაპირული ფესვთა სისტემის მქონე ჯიშები (ნაძვი, სოჭი), აგრეთვე კედარი, რომლის 

წიწვი გამოყოფს ბევრ აქროლად ეთერზეთებს, უფრო გამძლეა ფიჭვი, ლარიქსი. 

ტყის ხანძრები ძალიან ცვლიან მცენარეთა საარსებო პირობებს. ხანძრით შეცვლილ ადგილებში 

სახლდება ხავსები, შემდეგ  თხა-წართხალა, ქასრა და ა.შ.  

 

იონიზებული გამოსხივება და რადიაციული ეკოლოგია 

იონიზებული გამოსხივების წყაროებია -  კოსმოსური გამოსხივება და რადიოაქტიურ ნივთიერებათა  

გამოსხივება - ურანის, რადიუმის და სხვათა, იზოტოპების და მათი დაშლის პროდუქტები. დედამიწაზე 

გაჩნდა ხელოვნური წარმოშობის რადიოაქტიური ნივთერებები, მათი წყაროებია წარმოებათა 

რადიოაქტიური ნარჩენები, ატომური ელექტროსადგურები, რაკეტული დანადგარები და ა.შ. 

მოპყრობის წესების დარღვევისას, ავარიულ სიტუაციებში შესაძლებელია მათი მოხვედრა 

ატმოსფეროში, წყალში, ნიადაგში. 

ამდენად, იონიზებული რადიაცია ხდება საგრძნობი ეკოლოგიური ფაქტორი, წარმოიშვა მეცნიერების 

დარგი – რადიოეკოლოგია, რომელიც სწავლობს რადიაციის გავლენას მცენარეულ და ცხოველურ 

ორგანიზმებზე. 

ძირითადი რადიონუკლიდი – გამომსხივებლებია ურანის  დახლეჩვის პროდუქტები ატომური 

აფეთქებისას: სტრონციუმ-90 და ცეზიუმ-137, უფრო ნაკლებად კალციუმ-46. ისინი ხვდება ბიოსფეროში 

ძირითადად ნალექებთან  და ატმოსფერულ მტვერთან ერთად. დღეს დაგროვილია დიდი ინფორმაცია 

რადიოაქტიური დაბინძურების დინამიკის შესახებ. 

ხმელეთის მცენარეულობა პირველი ეკრანია, რომელიც აკავებს ატმოსფეროდან წამოსულ 

რადიონუკლიდებს. მეორე წყარო მცენარეებში რადიოაქტიური ნივთიერების მოხვედრისა არის 

ნიადაგი, სადაც იგი ხვდება გრუნტის წყლებით რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხებიდან. 

შთანთქმული რადიოაქტიური ნივთიერებები ნელა გამოდის მცენარეული ქსოვილებიდან, ზოგიერთი 

ერთვება ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში და რჩება მცენარეთა სხვადასხვა ორგანოში. 
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მცირე დოზებით დასხივება (“დელტა” დასხივება) ზოგიერთ მცენარეზე მასტიმულირებელ გავლენას 

ახდენს. მცენარეები განსხვავდებიან რადიომგრძნობიარობის ხარისხით. განსაკუთრებით 

მგრძნობიარენი არიან წიწვიანები, ფოთლოვნები უფრო გამძლეა. რადიოაქტიურ ნივთიერებათა დიდი 

ნაწილი გამოიდევნება შემოდგომის  ფოთოლცვენისას, კიდევ უფრო გამძლეა ბალახოვანი მცენარეები. 

ხშირად თესლები კიდევ უფრო გამძლეა დასხივების მიმართ. მცენარეთა გამძლეობა დასხივების 

მიმართ დამოკიდებულია საერთო ეკოლოგიურ ფონზე. თუ დასხივება ხდება ძლიერი გვალვის, მაღალი 

ტემპერატურის და სხვა ექსტრემალური პირობების ფონზე, მცენარე სწრაფად იღუპება. 

რადიოაქტიური ნივთიერებების ერთობ ტევადი მშთანთქმელია ტყის მცენარეულობა, რომელსაც  

დიდი და ძლიერ დანაწევრებული (ფოთლები, წიწვები, წვრილი ტოტები) ზედაპირი აქვს. 

 

 

 

ბიოტური ფაქტორები 

 

1. ბიოტურ ფაქტორებში აერთიანებენ ორგანიზმთა ყველა სახის ურთიერთობას.  

2. ყოველი ორგანიზმი  მუდმივად განიცდის სხვა ორგანიზმის ზემოქმედებას. 

 3. ეს ზემოქმედება შეიძლება იყოს პირდაპირი და არაპირდაპირი.  

4. ნებისმიერი ორგანიზმი დაკავშირებულია თავისი  სახეობის ან სხვა სახეობის წარმომადგენლებთან. 

გარემომცველი ორგანული სამყარო სახეობისათვის მისი გარემოს შემადგენელი ნაწილია.  

5. ეკოსისტემაში არ არსებობს ისეთი ორგანიზმი, რომელიც სხვა ორგანიზმებისაგან იყოს მოწყვეტილი. 

 

კვების ხასიათის მიხედვით გამოყოფენ ორგანიზმების  ორ ჯგუფს: ავტოტროფებს და ჰეტეროტროფებს. 

ავტოტროფები თვით ქმნიან აუცილებელ ორგანულ ნივთიერებებს, გარემოდან შეთვისებული 

არაორგანული ნივთიერებების ხარჯზე. 

ჰეტეროტროფული ორგანიზმები მოკლებულნი არიან არაორგანული ნივთიერებებიდან ორგანული 

ნივთიერებების სინთეზის უნარს. ორგანული ნივთიერებების სინთეზისათვის და 

ცხოველქმედებისათვის აუცილებელი ენერგიის მისაღებად მზა ორგანულ ნივთიერებებს იყენებენ. 

მცენარეებს, რომლებიც არაორგანული ნივთიერებებიდან ორგანულს ქმნიან,  პროდუცენტებს 

უწოდებენ, ხოლო მათ მიერ შექმნილ პროდუქციას - პირველადს. 

ჰეტეროტროფულ ორგანიზმებს, რომლებიც კვებით ჯაჭვში მომხმარებლის როლს ასრულებენ, 

კონსუმენტებს უწოდებენ. ორგანული მასის დამშლელებს რედუცენტები ეწოდება.   

იმის მიხედვით, თუ როგორი სახის საკვებით იკვებება ცხოველი, განასხვავებენ ფიტოფაგებს, 

რომლებიც იკვებებიან ფიტოპლანქტონით, მცენარეთა ვეგეტატიური ნაწილებით, თესლებით და 

ნაყოფებით; ზოოფაგებს ანუ ცხოველური საკვებით მკვებავებს; საპროფაგებს – მესამეულ 

მომხმარებლებს ანუ მკვდარი ორგანული საკვებით მკვებავ ცხოველებს. 

კვებით სპეციალიზაციის მიხედვით არჩევენ მონოფაგებს, რომლებიც მხოლოდ ერთი სახის საკვებს 

იყენებენ; ოლიგოფაგებს, რომლებიც მცირერიცხოვანი საკვებით იკვებებიან და პოლიფაგებს, 

რომლებსაც საკვების ფართო ასორტიმენტი ახასიათებთ. 

 

ფიტოგენური ფაქტორი 

შედიან რა სხვა და სხვა მცენარეულ დაჯგუფებაში, მცენარეები ხშირად განიცდიან  მრავალმხრივ 

გავლენას მეზობელი მცენარეების მხრიდან და თვითონაც ახდენენ გავლენას მეზობელ მცენარეებზე. 

მცენარეთა შორის ურითიერთობანი შეიძლება იყოს: 1. პირდაპირი (კონტაქტური) – მექანიკური 

(ტოტების დარტყმა, ეპიფიტიზმი, ღეროების და ფესვების გადაჯაჭვა და შეზრდა) 2. ფიზიოლოგიური 

(სიმბიოზი, პარაზიტიზმი და ნახევრად პარაზიტიზმი) 3. ირიბი – ტრანსბიოტური (ცხოველების და 
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მიკროორგანიზმების საშუალებით); 4.  ირიბი – ტრანსაბიოტური (გარემოს წარმომქმნელი გავლენა, 

კონკურენცია და ალელოპატია) 

 

1) პირდაპირი – მექანიკური. შერეულ ტყეებში ფართოფოთლოვნები ქარის დროს აზიანებენ წიწვს, 

კვირტებს, ახალგაზრდა აღმონაცენს, განსაკუთრებით ტყის პირებზე. ლიანების და მათი საყრდენი 

ხემცენარეების ურთიერთმოქმედება _ განსაკუთრებით საგრძნობია მერქნიანი ლიანების ზემოქმედება. 

მექანიკური კონტაქტის ფორმაა ეპიფიტიზმი – სუბსტრატად გამოყენება; ეპიფილები – ფოთლებზე 

მცხოვრები მცენარეებია (წყალმცენარეები, ლიქენები, ხავსები, გვიმრები). ეპიფიტიზმის ეკოლოგიური 

არსი - სინათლის რეჟიმისადმი თავისებური ადაპტაცია. ხშირ ტროპიკულ  ტყეებში სინათლეზე 

გამოსვლის შესაძლებლობა ზრდაზე ნივთიერებათა დიდი ხარჯვის გარეშე. 

2) ფიზიოლოგიური კონტაქტები მცენარეთა შორის შეიცავს სიმბიოზს, პარაზიტიზმს, 

საპროფიტიზმს. სიმბიოზი _ წყალმცენარის და სოკოს თანაცხოვრება დამყარებული პარტნიორთა 

ურთიერთსარგებლიანობაზე; უმაღლეს მცენარეთა თანაცხოვრება ბაქტერიებთან _ ბაქტერიოტროფია _ 

კოურის აზოტის მაფიქსირებელი ბაქტერიების სიმბიოზი პარკოსნების ფესვებთან; მიკორიზების 

წარმოქმნა _ სოკოს მიცელიუმის სიმბიოზი უმაღლესი მცენარეების ფესვებთან; უმაღლესი მცენარეების 

დაახლოებით 80%-ში აღნიშნულია მიკორიზა. მიკორიზა ზრდის ფესვის ზედაპირს 10-14 - ჯერ.  

პარაზიტიზმი _ მცენარეთა შორის ფიზიოლოგიური ურთიერთმოქმედების მაგალითი, როდესაც ერთი 

პარტნიორი გადადის ჰეტეროტროფულ კვებაზე და იწყებს არსებობას პატრონი ორგანიზმის - მცენარის 

ხარჯზე. პარაზიტები მრავლადაა სოკოებსა და ბაქტერიებს შორის. ყვავილოვან მცენარეთაგან 518 

სახეობაა პარაზიტი. არსებობს პარაზიტული წყალმცენარეებიც. ჩვენს ფლორაში ხშირია მცენარეებზე 

პარაზიტები: ჩაწყობილა - Lატჰრალა შქუამარია, კელაპტარა- Oრობანცჰე, აბრეშუმა – ჩუსცუტა; არის 

ნახევრადპარაზიტები: ფითრი - Vისცუმ ალბუმ, სანთელა - Mელამპყრუმ,   სატილია - Pედიკულარის.  

საპროფიტიზმი – ეს არის ჰეტეროტროფული ორგანიზმები, რომლებიც ორგანულ ნივთიერებებს იღებენ 

მკვდარი სუბსტრატიდან. ბიოლოგიურ წრებრუნვაში ეს მნიშვნელოვანი რგოლია, რომელიც 

ახორციელებს ორგანული ნარჩენების დაშლას და რთული ნაერთების გადაყვანას უფრო მარტივში. იგი 

ძირითადად წარმოდგენილია სოკოებით და ბაქტერიებით. ყვავილოვანი  მცენარეებიდან  ორქიდეებით 

და მსხალიჭასებრებით.  

ზოგიერთმა ყვავილოვანმა საპროფიტმა, მთლიანად ?  გადავიდა მზა ორგანული საკვებით კვებაზე. 

ასეთებია: ჩიტიბუდა, ტყის სანთელა, Eპიპოგონ, მაგრამ  ბოლო დროს თვლიან რომ ისინი საკვებს 

იღებენ არა მკვდარი სუბსტრატიდან, არამედ მიკორიზის შემქმნელი სოკოდან და ამდენად 

პარაზიტობენ სოკოზე, უფრო სწორად ხეზე მიკორიზის  შემქმნელი სოკოს საშუალებით. 

საინტერესოა უქლოროფილო ორქიდეა Gალეოლა, რომელიც ხეებზე 50მ სიმაღლეზე სახლდება და მისი 

მასა 100კგ-ზე მეტია. თანაც ისე უხვად ნაყოფმსხმოიარობს რომ მის ქვეშ ნიადაგი დაფარულია მისი 

თესლების სქელი შრით. 

ხშირია ახლო მოზარდი ხეების ფესვების შეზრდა. პირდაპირი ფიზიოლოგიური კონტაქტის ერთ-

Eერთი მაგალითი. ნაძვნარში ხშირად დაახლოებით ფესვთა 30 %-ია შეზრდილი, მუხნარში კი თითქმის 

ყველა ხე. მათი საშუალებით ხეები  ერთმანეთს გადასცემენ წყალსა და საკვებ ნივთიერებებს, ზოგჯერ 

სოკოს სპორებსაც. აქ შესაძლებელია როგორც კონკურენტული, ისე სიმბიოტური დამოკიდებულებები.  

 

  3) არაპირდაპირი ტრანსაბიოტური ურთიერთობანი მცენარეებში 

ასეთი ურთიერთობა ხორციელდება მცენარეთა მიერ გარემო პირობების შეცვლით, რაც მოქმედებს სხვა 

მცენარეებზე. ეს ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და უნივერსალური ტიპია მცენარეთა 

ურთიერთობებში. თუ რომლეიმე სახეობა ან სახეობათა ჯგუფი თავისი ცხოველქმედების შედეგად 

ძლიერ შეცვლის ძირითად  ეკოლოგიური ფაქტორებს, ამას მოყვება დიდი ცვლილებები სხვა 

მცენარეებშიც. მიკროკლიმატის, ნიადაგის შედგენილობის ცვლილებამ ძალიან მნიშვნელოვანი 
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ცვლილებები შეიძლება  გამოიწვიოს ცენოზებზე. საინტერესოა ალელოპატიის მოვლენა – მცენარეთა 

ქიმიური გამონაყოფების ზემოქმედება ახლოს  მცხოვრებ სხვა მცენარეებზე. 

 

 4) არაპირდაპირი ტრანსბიოტური ურთიერთობანი მცენარეთა შორის 

ცხოველების მიერ მცენარეთა კვებისას და მცენარეთა გარკვეული ჯგუფების  დაზიანებისას ვითარდება 

ისეთი მცენარეული დაჯგუფებები, რომლებიც ნაკლებად ზიანდება და ამრიგად შეიძლება ერთი 

მცენარეული დაჯგუფება შეიცვალოს მეორეთი. 

არაპირდაპირი ტრანსბიოტური მოქმედების მაგალითია ეფემეროიდების და მუხნარი ტყის 

ურთიერთობანი, სადაც მცენარეებს უკავიათ განსხვავებული სეზონური ეკოლოგიური ნიშები. 

ეფემეროიდებისათვის კონკურენტებია მარცვლოვანი დამკორდებელი ბალახები. ხშირ, დაბურულ 

მუხნარებში მარცვლოვნების განვითარება ითრგუნება, რაც საშუალებას აძლევს ეფემეროიდებს 

წარმატებით განვითარდნენ. 

 

 

ზოოგენური ფაქტორები 

 

ცხოველების მცენარეებზე გავლენის ყველაზე ხელშესახები და პირდაპირი ფორმაა მცენარეული მასის 

საკვებად გამოყენება. ყველა ტროფიკული ჯაჭვის საწყისია მწვანე მცენარე – ავტოტროფი- ორგანული 

მასის შემქმნელი. მწვანე მცენარეები წარმოადგენენ პირველ ტროფიკულ დონეს - ორგანული 

ნივთიერების პირველად პროდუცენტებს, რომელთა ხარჯზეც ცხოვრობენ მეორე ტროფიკული დონის 

ორგანიზმებინ -ფიტოფაგები (ცხოველები, მიკროორგანიზმები, ზოგჯერ მცენარეებიც). 

 მცენარის მჭამელი ცხოველები ჩვეულებრივ იკვებებიან განსაზღვრული სახეობის მცენარეებით _ 

მონოფაგები, ოლიგოფაგები, პოლიფაგები. ფიტოფაგებს შორის არის დიდი ზომის  ცხოველები, 

რომლებიც იყენებენ მცენარეთა მასის დიდ რაოდენობას, მაგალითად, ლოსი, რომელიც დღე-ღამეში 

ჭამს 30-40კგ მცენარეულ მასას, ხოლო ზამთარში დაახლოებით 10კგ ყლორტებს და ქერქს, 

ყოველდღიურად შემოაჭამს რა ქერქს 300-400 ხეს ან ბუჩქს. ესენია: ვერხვი, არყი, ცირცელი, ტირიფი, 

ღვია და სხვა; ბალახებიდან 100 სახეობაზე მეტი. ლოსი არა მარტო დიდი რაოდენობით ფიტომასას ჭამს, 

არამედ აზიანებს კიდეც მცენარეებს.  

  მცენარეულ საკვებს იყენებენ ირმები, დათვები, ტახები, კურდღლები და სხვ. ფიტომასას იყენებენ 

ფრინველებიც, ისინი ჭამენ 270-ზე მეტი სახეობის  მცენარის თესლებს, არიან ფრინველებიც, რომლებიც 

იკვებებიან წიწვებით, კვირტებით და მაშინ დიდ გავლენას ახდენენ ვარჯის ფორმაზე. 

ზოგიერთი მცირე ზომის ცხოველი-ფიტოფაგი, მაგალითად მღრნელები, შედარებით მცირე 

რაოდენობის ფიტომასას ჭამენ, მაგრამ მათი პოპულაციები იმდენად მრავალრიცხოვანია, რომ მათ მიერ 

მიყენებული ზარალი საკმაოდ საგრძნობი ხდება. 

  ძალიან მრავალრიცხოვანი, ფართოდ გავრცელებული და მრავალფეროვანი ფიტოფაგებია მწერები, 

რომლებიც იკვებებიან ფოთლებით, მერქნით, მწუწნავები და სხვ. ზოგიერთი მწერი და ტკიპები იწვევენ 

მცენარეთა ცალკეული ორგანოების დეფორმაციებს, გალებს, სიმახინჯეებს. 

ცხოველები დიდი რაოდენობით იყენებენ საკვებად ფიტოპლანქტონსაც. ცნობილია, რომ ვეშაპები 

იყენებენ საკვებად უზარმაზარი რაოდენობის ფიტოპლანქტონს. 

   მცენარეთა დამცავი  რეაქციების რიცხვს მიეკუთვნება მათი სწრაფი განახლების უნარი. წარმოქმნიან 

დამცველ ქსოვილებს, ზოგიერთი გამოიმუშავებს ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც წარმოადგენენ 

შხამებს ფიტოფაგებისათვის. ცნობილია, რომ  ზოგიერთი მცენარე საძოვრებზე შეიცავს ალკალოიდებს 

ვეგეტაციის დასაწყისში – თესლების წარმოქმნამდე და ამიტომ ცხოველები მას არ ჭამენ. ცხოველები 

იწყებენ მის გამოყენებას  საკვებად, როდესაც ისინი შხამებს აღარ შეიცავენ. ნაყოფიანობის შემდეგ. 

სწრაფ აღდგენას ემსახურება (მაგალითად, როდესაც მუხის ფოთოლმხვიარა თითქმის ბოლომდე ჭამს 
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მუხის ფოთლებს) იმ კვირტების  ამოქმედება, რომლებიც შემდეგი წლისთვის იყო გათვალისწინებული 

და  ამრიგად, ახალი ფოთლების უხვად გამოტანა  შუა ზაფხულში. 

   ხშირად ის ზარალი ან დაზიანებანი, რაც ცალკეული მცენარეების მიმართ აღიქმება ან განიხილება 

როგორც ფიტოფაგების მიერ მიყენებული დანაკარგი, ეკოსისტემის დონეზე სულ სხვაგვარად 

გამოიყურება, კერძოდ,  ბიოლოგიური წრებრუნვის ინტენსიფიკაციის ხელშემწყობად. 

   ცხოველების მიერ მცენარეების საკვებად გამოყენებას თან ახლავს  მექანიკური ზემოქმედება, ტკეპნა, 

მსხვრევა და ა.შ.  ფიტოფაგი ცხოველები ხშირად გაცილებით მეტ მცენარეებს ანადგურებენ, ვიდრე 

სჭირდებათ საკვებად. 

დიდ ზიანს აყენებენ მცენარეებს მთხრელი ცხოველები (ტახები, თაგვისებრი მღრნელები, ნიადაგის 

უხერხემლოები და სხვ.) ტყეებში ხშირად ერთ ჰექტარზე რამდენიმე ასეული სორო მოდის, რაც დიდად 

აზიანებს ფესვთა სისტემას, ცვლის ნიადაგის სტრუქტურას, რაც იწვევს მცენარეთა ხმობას.  

საქონლის ძოვება არა მხოლოდ ანადგურებს მცენარეულ მასას, არამედ ცვლის სახეობრივ 

შედგენილობას და საძოვრების სტრუქტურას, ვითარდება როზეტისებრი ფორმები (მრავალძარღვა, 

ბაბუაწვერა და სხვ.), რომლებიც კარგად უძლებან დატკეპნას. მეორე მხრივ _ ხდება საძოვრების 

ნაკელით გამდიდრება. 

ძოვება მცირე რაოდენობით აუცილებელი ფაქტორია სტეპის მცენარეულობის შესანარჩუნებლად, 

მაგრამ გადაჭარბება იწვევს დეგრადაციას. მაგალითად ტუნდრაში, ირმების მიერ ლიქენების  საფარის 

გადაჭარბებული ექსპლოატაციის გამო ამოვარდება ნელა მოზარდი ლიქენები  და მათ ადგილს იკავებს 

ხავსები. გადაჭარბებულმა ძოვებამ ლუგანსკის ოლქში დაახლოებით 2 საუკუნის წინათ  სტეპის 

მცენარეულობა შეცვალა ნახევრად უდაბნოს მცენარეულობით. 

ფართოდაა ცნობილი ცხოველთა როლი მცენარეთა დამტვერვაში - ენტომოფილია. ფრინველებით 

დამტვერვა-  ორნიტოფილია. ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში ცნობილია  ფრინველების 2000 სახეობა, 

რომელთა საშუალებითც ხდება მცენარეთა დამტვერვა. ყველაზე ცნობილი დამმტვერავებია: 

нектарницы (აფრიკა, სამხ. აზია, ავსტრალია) და კოლიბრი (სამხ.ამერიკა). ორნიტოფილურ მცენარეებში 

ჭარბობს წითელი შეფერვა, რაც მცენარეთა სამყაროში იშვიათია. 

   სამხ. ამერიკასა და აფრიკაში დამმტვერავთა როლში ხშირია ღამურები. მცენარეები გამოიმუშავებენ 

მრავალნაირ სამარჯვებს, მაგალითად, ყვავილობენ ფოთლების გამოტანამდე, ღამის ცხოველებით 

დამტვერვის გამო ყვავილები ღამე იშლებიან, უშვებენ შმორის სუნს და ა.შ. 

ცხოველები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მცენარეთა გავრცელებაში – ზოოქორია. ეპიზოოქორია – 

ცხოველებს გადააქვთ სხეულის ზედაპირით. ენდოზოოქორია – გადააქვთ საჭმლის მომნელებელი 

ტრაქტით.  მირმეკოქორია- თესლების გადატანა ჭიანჭველების მეშვეობით. 

  

 

ანთროპოგენური ფაქტორები 

 

 ადამიანის  ზემოქმედების ძირითადი ფორმები მცენარეებზე 

 

ადამიანი, როგორც ეკოსისტემების ჰეტეროტროფული წარმომადგენელი, უხსოვარი დროიდან ახდენდა 

გავლენას მცენარეულ საფარზე. თუ თავისი არსებობის დასაწყისში მისი გავლენა მცირედ 

განსხვავდებოდა ცხოველთა გავლენისაგან, შრომითი მოღვაწეობის განვითარებასთან ერთად ადამიანის 

გავლენა  გახდა ახალი, ძლიერი და ძალიან მრავალფეროვანი ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს არა 

მარტო მცენარეებზე, არამედ მათ საარსებო გარემოზეც. ძალიან გაიზარდა ადამიანის ზემოქმედება 

ბუნებაზე, როგორც გაცნობიერებული- შეგნებული, ისე  გაუცნობიერებელი ჩვენს დროში –სამეცნიერო-

ტექნიკური რევოლუციის და დემოგრაფიული აფეთქების ეპოქაში. 
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 პირდაპირი გავლენები 

 

ჭრა ადამიანის მცენარეებზე პირდაპირი გავლენის ერთ-ერთი ფორმაა. სატყეო მეურნეობაში იყენებენ 

მცენარეთა ჭრის სხვადასხვა ტიპს:  ერთიანი – მთლიანი, ამორჩევითი, სანიტარული – დაზიანებული 

ხეების მოჭრა, მოვლითი – ტყის შედგენილობის და ხარისხის მარეგულირებელი. 

წიწვიანების  ჭრის შემთხვევაში ინდივიდების არსებობა წყდება, ფოთლოვანების - არა, რადგან მათი 

უმრავლესობა იძლევა ამონაყარს, მაგალითად მძინარე კვირტები. ჭრები – ძლიერი ფაქტორია, რომელიც 

გავლენას ახდენს გარემოზე, განსაკუთრებით ერთიანი, მთლიანი ჭრები. ჭრების შედეგად 

გამოვლინდება სტრესის მოვლენები – ქსეროფილიზაცია, ზრდის ათრგუნვა, დამწვრობები, ფოთლების 

გაფერმკრთალება და სხვ.  ზოგიერთი  ჩრდილის  მოყვარული სახეობა საერთოდ ვარდება  მცენარეული 

საფარიდან. ჭრების შემდეგ სახლდებიან სინათლის მოყვარული მცენარეები. 

თიბვა  აგრეთვე ერთ-ერთი ფორმაა ადამიანის პირდაპირი ჩარევისა მცენარეთა ცხოვრებაში. 

ყოველწლიურად (ზოგჯერ 2-3 ჯერადად) მდელოს და ველის მცენარეების მიწისზედა ნაწილების 

მოშორება თიბვისას, რა თქმა უნდა, არღვევს სეზონური განვითარების ნორმალურ  მსვლელობას. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ადაპტაცია თიბვასთან, მაინც ხდება სახეობრივი შემადგენლობის ცვლა, 

განსაკუთრებით მდელოს მცენარეულობაში. მეორე მხრივ, თიბვა გახდა ფაქტორი, რომელიც 

უნარჩუნებს მათ წონასწორობის  მდგომარეობაში არსებობას. 

რეკრეაციული დატვირთვები  ადამიანის მცენარეულ საფართან პირდაპირი კონტაქტის კიდევ ერთი 

ფორმაა. ინდუსტრიალიზაციის და ურბანიზაციის გაძლიერება იწვევს ქალაქების და სამრეწველო 

რაიონების მოსახლეობის მოთხოვნილების ზრდას დაისვენოს  “ბუნების წიაღში”. მასიური 

მსვლელობები დასვენების ადგილებში, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს მცენარეულ საფარზე, რამაც 

წარმოშვა ახალი მცნება ადამიანის ზემოქმედებისა მცენარეულ საფარზე _ რეკრეაციული დატვირთვები, 

რომლებიც აერთიანებენ პირდაპირ და არაპირდაპირ გავლენებს. ძირითადი რეკრეაციული 

ზემოქმედებებია: ტკეპნა, ნიადაგის გამკვრივება და გაჭუჭყიანება, ფიტომასის მოშორება და სხვ. 

ტყეებში თითქმის ისპობა საფენი, ზიანდება ფესვთაA სისტემა, რაც იწვევს გამეჩხერებას, წლიური   

ნამატის შემცირებას, ზოგიერთ ადგილას მთელი 25 %-ითაც კი. ნიადაგის გამკვრივება იწვევს მრავალი 

ადრე გაზაფხულის სახეობის ამოვარდნას. აუცილებელია კონტროლი ზომიერ დატვირთვაზე, 

მეცნიერულად იქნეს შესწავლილი ექსპლოატაციის დასაშვები ნორმები. 

 

  არაპირდაპირი გავლენები 

   

არაპირდაპირი გავლენები წარმოადგენს მცენარეთა საარსებო გარემოს შეცვლას ჭაობების დაშრობისას, 

მდელოების განაყოფიერებისას, წყლის მიშვებისას, წყალსაცავების ორგანიზებისას, ტორფნარების 

დამუშავებისას და სხვ. ბოლო დროს ყველაზე მომქმედი ფაქტორია ნიადაგის, ჰაერის და წყლის 

დაბინძურება ადამიანის სამრეწველო მოღვაწეობისას. 

გარემოს დაბინძურების გავლენა მცენარეებზე. სამრეწველო საწარმოთა და ენერგეტიკულ დანადგართა 

მუშაობისას ჰაერში გამოიყოფა ნარჩენების უზარმაზარი რაოდენობა გაზების, მტვრის, თხიერი 

აეროზოლების სახით. მათი კონცენტრაცია განსაკუთრებით მაღალია დიდ სამრეწველო ცენტრებში, 

მაგრამ ისინი აღწევენ დაშორებულ დგილებშიც. არჩევენ ატმოსფერული დანაგვიანების სხვადასხვა 

ტიპებს, მაგალითად ნახშირწყალბადებს – შიდაწვის ძრავებში ბენზინის  და ზეთების არასრული წვის 

პროდუქტები; ქვანახშირის არასრული წვის პროდუქტები – ნახშირის ნაწილაკები, მტვერი, ჭვარტლი, 

გოგირდის და გოგირდოვანი მჟავების აეროზოლები.  

ორივე ეს ტიპი დამღუპველად მოქმედებს ხმელეთის მცენარეებზე. ისინი ადსორბირდებიან უჯრედის 

გარსებზე, აზიანებენ  უჯრედის მემბრანის სტრუქტურას  და ფუნქციურ აქტივობას, რის შედეგადაც 

ტოქსიკანტები შედის უჯრედის შიგთავსში, რის შედეგადაც მკვეთრად მცირდება ფოტოსინთეზი, 

ირღვევა ბაგეების მოძრაობის რეგულაცია და ფერმენტების სისტემის მუშაობა. სუნთქვა 
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პათოლოგიურად ძლიერდება, ფოთლების კიდეები ნეკროტირებულია, ფოთლები და წიწვები მუქდება, 

მახინჯდება, იხვევა, იწვება და უფრო მძიმე შემთხვევაში ჩამოცვივდება, რასაც მცენარეთა დაღუპვა 

მოყვება. 

ჰაერის დამაბინძურებელ  ნივთიერებათა შორის აღსანიშნავია პირველ რიგში CO2,  რომელიც იწვევს 

ქლოროფილის დაშლას, მტვრის მარცვლების განუვითარებლობას, ჭუჭლოვანი სისტემის ფუნქციის 

მოშლას და სხვ. ტოქსიურია აგრეთვე ფტორის F ნაერთები, ამიაკი NH3 და სხვ. 

ევროპის და ჩრდ. ამერიკის საავტომობილო გზების სიახლოვეს მნიშვნელოვანია მცენარეებზე ტყვიის 

ნაერთების გავლენა, რომელიც ჰაერში ხვდება შიდაწვის ძრავების გამონაბოლქვ გაზებთან ერთად. 

ტყვიის ნაწილი ილექება ფოთლების ზედაპირზე, დიდი ნაწილი რჩება ქსოვილებში. მიუნხენის 

აეროპორტის მახლობლად სადაც დღეში თვითმფრინავების 230 აფრენა ხდება, ნაძვის წიწვები 8-10 ჯერ 

მეტ ტყვიას შეიცავს ვიდრე ჩვეულებრივ. 

მეტალურგიული საწარმოების მახლობლად მცენარეებზე დიდ გავლენას ახდენენ სპილენძის, თუთიის, 

კობალტის, ნიკელის და სხვა მეტალების ნაერთები. 

მავნე მოქმედებას ახდენს მცენარეებზე ჰაერში მტვრის მინარევები. ცნობილია, რომ ნარგავები 

ფილტრის  როლს ასრულებენ. ასე, მაგალითად 1 ჰა ნაძვნარი ბოჭავს 32 ტონა მტვერს, ხოლო წიფლნარი 

68 ტონას, რაც თვით მცენარეებზე მავნედ მოქმედებს, რადგან ფოტოსინთეზი ძალიან ფერხდება. ძალიან 

მავნეა ცემენტის მტვერი და სხვადასხვა სარეცხი საშუალება. 

ასევე მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს მსოფლიო ოკეანის ფსკერის დაბინძურებას ნავთობპროდუქტებით, 

რაც იწვევს მცენარეთა დაღუპვას. 

რაც შეეხება ჰერბიციდებს, მცენარეებზე მათი გავლენა მრავალწახნაგოვანია, მცირე დოზებით - 

მასტიმულირებელია, დიდით - იწვევენ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას. დროთა განმავლობაში ისინი 

შედიან რეაქციაში სხვა ნივთიერებებთან, მცენარეთა საშუალებებით ერთვებიან კვებით ჯაჭვებში და 

აღწევენ ადამიანამდე. 

 

 

ქალაქის მცენარეთა ეკოლოგია 

   

ადამიანის დასახლების ადგილებში და უპირველეს ყოვლისა ქალაქებში განსაკუთრებული გარემო 

იქმნება მცენარეებისათვის. ურბანიზაციის ზრდასთან დაკავშირებით (ითვლება, რომ ამ საუკუნეში 

პლანეტის მოსახლეობის 2/3 ქალაქებში იცხოვრებს) ადამიანის “მწვანე” გარემოცვის სულ უფრო მეტ 

ნაწილს შეადგენს ქალაქის მცენარეები. ქალაქის ქუჩებში არსებული მცენარეები განიხილება უპირველეს 

ყოვლისა ჰიგიენურად ქალაქის გარემოს გასაუმჯობესებლად  ადამიანისათვის და შემდგომ ესთეტიური 

თვალსაზრისით. იმისათვის, რომ ქალაქში ამ ამოცანებს წარმატებით ვწყვეტდეთ, კარგად უნდა 

ვიცოდეთ ქალაქის უჩვეულო პირობები მცენარისათვის. 

ქალაქებში ძირითადი ეკოლოგიური ფაქტორები არსებითად განსხვავდება ბუნებრივი პირობებისაგან. 

პირველ რიგში ეს ეხება ჰაერს – ატმოსფეროს (დაჭუჭყიანება, მტვერი), რომლისადმიც განსაკუთრებით 

მგრძნობიარეა ადამიანი. 

სინათლის  რეჟიმი ხასიათდება მზის რადიაციის შემცირებით მტვრისა და ბოლის გამო. 

მრავალსართულიანი სახლების მჭიდრო მშენებლობა იწვევს მცენარეთა დაჩრდილვას და ამრიგად 

დღის სინათლის შემოკლებას. იცვლება სინათლის თვისებრივი შემადგენლობაც – სპექტრული. 

ქალაქების განათება არასაკმარისია ფოტოსინთეზის პროცესებისათვის. 

 სითბური რეჟიმი განისაზღვრება ქალაქის რთული და სპეციფიკური მიკროკლიმატით, დღისით 

ასფალტის გახურება, ასევე შენობების კედლების, ღამე – მათი გაძლიერებული სითბური გამოსხივება. 

წყლის რეჟიმი. ქალაქის ასფალტში დაფარვის გამო წყლის რაოდენობა, რომელიც ნიადაგში ჩადის, 

შემცირებულია. დიდი ნაწილი ატმოსფერული ნალექებისა იკარგება, რადგან კანალიზაციის სისტემაში 

ჩადის. ზოგჯერ ქალაქებში ტენიანობის პირობები უდაბნოებს და ნახევარუდაბნოებს უახლოვდება. 
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ჰაერის ტენიანობა ცხელი ზაფხულის დღეებში 20-22 %-მდე ეცემა, იქმნება ატმოსფერული გვალვის 

პირობები. 

   ქალაქის მცენარეებს რეგულარულად კრეჭენ, რაც, რა თქმა უნდა, უარყოფით გავლენას ახდენს მათ 

ცხოველქმედებასა და პროდუქტიულობაზე. ამრიგად, ქალაქის გარემოს არახელსაყრელი 

თავისებურებანი მნიშვნელოვნად ცვლის მცენარეთა მდგომარეობას და აისახება როგორც ცალკეულ 

მორფოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებზე, ასევე მათ სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, 

გამძლეობაზე და სხვ. ხეები იწყებენ კვდომას 40-50 წლის ასაკში, როდესაც ისინი ყველაზე მეტ 

დეკორატიულ და გარემოს წარმომქმნელ ეფექტს იძლევიან. თუმცა, თუ მათ ექნებათ სათანადო მოვლა, 

მუხები, ცაცხვები, წაბლები საკმაოდ დიდ ასაკს აღწევენ. 

 

პოპულაციები 

 

   მცენარეთა სისტემატიკის ძირითადი  ტაქსონომიური ერთეულია სახეობა. ყველა სახეობას გააჩნია 

არეალი – სივრცე, რომელიც უკავია მას. ფართოდ გავრცელებული სახეობების არეალების ფარგლებში 

იცვლება კლიმატური, ედაფური, რელიეფური პირობები, ამიტომ იმისათვის, რომ მცენარემ იარსებოს 

ცვლად პირობებში, იგი უნდა იყოს ადაპტირებული ამ ცვლილებათა  გარკვეული ამპლიტუდის 

მიმართ.  

       

პოპულაციები ეწოდება ერთი სახეობის ინდივიდთა მეტნაკლებად იზოლირებულ ერთობლიობებს. 

სახეობის არსებობის ძირითადი ფორმაა პოპულაცია ანუ ინდივიდთა ერთობლიობა, რომელსაც 

გარკვეული ტერიტორია უკავია და აქვს უნარი იარსებოს განუსაზღვრელად ხანგრძლივი დროის 

მანძილზე. 

სახეობა პოპულაციების სახით არსებობს. ნებისმიერ ბიოცენოზში იგი პოპულაციითაა წარმოდგენილი, 

ამიტომ პოპულაცია შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ბიოცენოზის ნაწილი, ბიოცენოზი კი - როგორც 

სხვადასხვა სახეობის პოპულაციათა ერთობლიობა. 

ნებისმიერი ორგანიზმი ამა თუ იმ პოპულაციის წევრია. მისი ხანგრძლივი არსებობა პოპულაციის 

გარეშე ხშირად შეუძლებელიც კია,რადგან პოპულაციის წევრები მრავალმხრივ არიან დაკავშირებული 

ერთმანეთთან, პოპულაცია ერთიან სისტემას წარმოადგენს. 

   სახეობების პოპულაციური სტრუქტურა განსხვავებულია. ზოგი სახეობა ერთი ან რამდენიმე 

პოპულაციითაა წარმოდგენილი (ვიწრო ენდემები ან რელიქტები), სხვები – მრავალ ასეულ პოპულაციას 

მოიცავენ (ფართოდ გავრცელებული ევრიბიონტული ფორმები) 

    მცენარეთა პოპულაციების საზღვრები უმეტესად მკაფიოა, თუ პოპულაცია განიცდის გარემოს ამა თუ 

იმ ფაქტორის ინტენსიურ და ხანგრძლივ ზემოქმედებას, მისი გენოფონდი შეიცვლება, რის გარეშეც 

შეუძლებელია ევოლუციური პროცესის დაწყება. 

   სახეობის არეალის ფარგლებში პოპულაციების სივრცობრივი განაწილება სხვადასხვაგვარია.  ერთი 

მხრივ არსებობს ე.წ. გეოგრაფიული იზოლატები, ანუ სახეობის სხვა პოპულაციებისაგან მაქსიმალურად 

იზოლირებული ერთეული პოპულაციები   და მეორე მხრივ, უწყვეტი რიგები, რომლებსაც 

ერთმანეთთან მეტნაკლებად დაკავშირებული პოპულაციები ქმნიან. 

   პოპულაციებში ორგანიზმები შეიძლება თანაბრად იყოს განაწილებული, შეიძლება ჯგუფურად ან 

შემთხვევით. 

   პოპულაციის როლი ეკოსისტემებში იმითაც განისაზღვრება, თუ როგორია პოპულაციის რიცხოვნობა 

– ინდივიდების საერთო რაოდენობა მოცემულ ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანია პოპულაციის 

სიმჭიდროვეც – ორგანიზმთა რაოდენობა ფართის ან მოცულობის ერთეულზე (მაგალითად, 200 ხე 1 ჰა-

ზე, ან 1 გ წყალმცენარე 1 მ³ წყალში). ამის დასადგენად არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, მაგ., უშუალოდ 

ათვლის მეთოდი, შემთხვევითი ნაკვეთების მეთოდი, სინჟების მეთოდი და სხვ. 
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ბიოცენოზი (თანასაზოგადოება) 

 

ბუნებაში ცოცხალი ორგანიზმები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან და ქმნიან ბიოტურ 

თანასაზოგადოებებს ანუ ბიოცენოზებს (ბერძნ. ბიოს – სიცოცხლე და კოინოს - საერთო). სიცოცხლის 

ორგანიზაციის იერარქიულ რიგში ბიოცენოზი პოპულაციის ზემოთ დგას და ბიოტურ  კომპონენტებს 

შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საფეხურია. 

ბიოცენოზი (ცენოზი)  დედამიწის გარკვეულ მონაკვეთზე 

არსებული ცოცხალ ორგანიზმთა ნებისმიერი ერთიანობაა, 

რომელსაც აქვს როგორც ორგანიზმებს შორის, ისე ორგანიზმებს და 

მათ ადგილსამყოფელს შორის მხოლოდ მისთვის 

დამახასიათებელი ურთიერთობა. ბიოცენოზი ქმნის თავის 

განსაკუთრებულ გარემოს – ბიოგარემოს. ბიოცენოზი ფართო  

ცნებაა და გამოიყენება სხვადასხვა ზომის ბუნებრივი 

დაჯგუფებების აღსანიშნავად – ქვაზე  დასახლებული 

ორგანიზმების ბიოტით დაწყებული, უზარმაზარი ტყის ან ოკეანის 

ბიოტით დამთავრებული. არჩევენ დიდ ანუ ძირითად  და მცირე 

ბიოცენოზებს. ძირითადი ცენოზები გამოიჩევიან სრულყოფილი ორგანიზაციით, რაც მათ 

დამოუკიდებლობას აძლევს. ისინი გარემოდან მხოლოდ ნალექებს და მზის ენერგიას იღებენ. მცირე 

ცენოზები კი მეზობელ ბიოცენოზებზე არიან დამოკიდებული  

   ბიოცენოზი შედგება ფიტოცენოზის, ზოოცენოზის და მიკრობიოცენოზისაგან. ყველაზე  სტაბილურია 

ფიტოცენოზი, ამიტომ ბუნებაში ბიოცენოზებს შორის საზღვრის გავლება სწორედ ფიტოცენოზის 

საზღვრის მიხედვით ხდება. მაგალითად, საქართველოში მაღალმთიანეთში დეკას მიერ შექმნილი 

ცენოზი და მის მეზობლად არსებული არყნარი ტყე ერთმანეთისაგან პირველ რიგში მცენარეთა 

სახეობრივი შემადგენლობითა და გარეგნული იერით განსხვავდებიან; მაგრამ განსხვავებული არიან 

ასევე ბიოკლიმატით, ფაუნით, მიკროორგანიზმების შემადგენლობითა და ნივთიერებათა ცვლის 

თავისებურებებით. 

ფუნქციურ სისტემას, რომელიც მოიცავს ცოცხალ არსებათა თანასაზოგადოებებს და მათ საბინადრო 

გარმოს, ეკოლოგიური სისტემა ანუ ეკოსისტემა ეწოდება. 

ეკოსისტემა = ორგანიზმთა ერთობა + გარემო პირობები. 

ყოველ ბუნებრივ მონაკვეთზე, რომელზეც  საარსებო პირობები მეტ-ნაკლებად ერთგვაროვანია, კვების 

ჯაჭვები სახეობების გარკვეული კომპლექსისაგან შედგება.  ეს სახეობები ქმნიან   

თვითმარეგულირებელ სისტემას, სადაც ხორციელდება ნივთიერებათა მიმოქცევა. ასეთ მდგრად 

ეკოლოგიურ სისტემებს ბიოცენოზი ეწოდება. ბიოცენოზის  ორგანული კომპონენტები მჭიდროდაა 

დაკავშირებული არაორგანულ კომპონენტებთან – წყალთან, ტენიან ატმოსფეროსთან და ა.შ.  და მათთან 

ერთად წარმოქმნიან მდგრად ეკოსისტემას, რომელსაც აკადემიკოსმა ვ. ნ. სუკაჩოვმა ბიოგეოცენოზი 

უწოდა. ე. ი. ბიოცენოზი არის გეოცენოზის ბიოლოგიური ნაწილი. 

ბიოცენოზის მახასიათებლებია: სახეობრივი მრავალფეროვნება -  მოცემული ბიოცენოზის შემადგენელ  

მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების რაოდენობა და ბიოცენოზში არსებული სხვადასხვა კვებითი 

დონე. 
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 კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

 

1.რას ნიშნავს სიტყვა ეკოლოგია? 

2. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ აბიოტური ფაქტორები და მათი 

გავლენა მცენარეებზე. 

3. ჩამოთვალეთ მცენარეებზე მოქმედი  სხვა ფიზიკური 

ფაქტორები. 

4. ჩამოთვალეთ ბიოტური ფაქტორები. 

5. რაში გამოიხატება ანთროპოგენური ფაქტორის გავლენა 

მცენარეულ გარემოზე? 

6. რა არის პოპულაცია? 

7. რა არის ბიოცენოზი? 
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თავი 3.  დეკორატიული მცენარეების დახასიათება 
 

დეკორატიული ხეები 

მარადმწვანე   წიწვიანი  ხეები 

Araucaria - არაუკარია 

ოჯახი Araucariaceae – არაუკარიასებრთა 

 

მარადმწვანე, მაღალი ხეებია, იარუსებად განლაგებული რგოლურად განვითარებული ტოტებით. 

მოზრდილ ინდივიდებს გააჩნიათ შიშველი ღეროები და ბურთისებური, ან ქოლგისებური ვარჯი. 

არაუკარიასათვის დამახასიათებელია მობერებული ტოტების ცვენა. წიწვი ხეზე ძალიან დიდხანს 

რჩება, შემდეგ კი ტოტებთან ერთად ცვივა. წვრილი ფოთლების მსგავსი, ტყავისებური, უხეში და 

წვეტიანი წიწვები ყველა მხრიდან მჭიდროდ ფარავენ ტოტებს.  სახეობათა უმეტესობა ორსახლიანია, 

ე.ი. არსებობს როგორც მამრობითი, ისე მდედრობითი ეგზემპლარები. აქვთ დიდი გირჩი, რომლის 

დიამეტრიც 35 სმ-ს აღწევს. მცენარე ზრდასრულობას 40-50 წლის ასაკში აღწევს.  

Araucaria araucana _ ჩილეს არაუკარია 

ბოტანიკური აღწერა. დიდი ზომის წიწვოვანი ხეა. ცალკეული ეგზემპლარის სიმაღლე 60 მეტრს, ღეროს 

დიამეტრი კი 1,5 მეტრს აღწევს. ახალგაზრდა ხეების ვარჯი ფართოპირამიდულია. ქვედა ტოტები 

მიწას ეხება. შემდეგში, ზრდასთან ერთად კი საერთოდ სცილდება ღეროს. მოზრდილი 

მცენარეების ვარჯი ქოლგისებურ ფორმას ღებულობს. ტოტები ჰორიზონტალურ ან ოდნავ 

დაშვებულ მდგომარეობაშია. წიწვი უხეშია, მჩხვლეტავი, მუქი მწვანე, სპირალურად 

განლაგებული. ცოცხლობს 10-15 წლამდე. გირჩები ბურთისებრია, 10 სმ დიამეტრის, ყავისფერი. 

მისი  მფარავი და სათესლე ქერქლები შეზრდილია, მხოლოდ წვერები აქვთ განცალკვებული. 

მწიფდება მეორე წელს და სოჭის გირჩის მსგავსად იშლება. თითოეულ სათესლე ქერქლზე თითო 

შეზრდილი თესლია. არაუკარიას სამშობლო ჩილე, არგენტინის დასავლეთი ნაწილი და წყნარი 

ოკეანის კუნძულებია. როგორც დეკორატიული მცენარე, კულტურაში გავრცელებულია 

დასავლეთ ევროპაში, საქართველოში კი შავი ზღვის სანაპიროს ზოგიერთ ბაღ-პარკში გვხვდება. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ფხვიერი და ნოყიერი ქვიშნარი ნიადაგი. ვერ იტანს ჭარბ რწყვას. აქედან 

გამომდინარე, ფესვთა სისტემის გარშემო ნიადაგის დროებითი გამოშრობა მისთვის უფრო 

ნაკლებსაზიანოა, ვიდრე წყლის სიჭარბე, რადგან ამ უკანასკნელმა შეიძლება მცენარის დაღუპვა 

გამოიწვიოს. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ ამასთან ერთად ზომიერად ტენის ამტანიც. არ 

საჭიროებს ფორმირებას. 

გამწვანებაში გამოყენება. ძვირფასი წიწვოვანი დეკორატიული მცენარეა დედამიწის ტროპიკული და 

სუბტროპიკული ზონების ქალაქებისა და პარკების გასამწვანებლად. იყენებენ ზამთრის ბაღების 

გასაფორმებლად, ახალგაზრდა ეგზემპლარებს კი ოთახის კულტურად.  
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Podocarpus - პოდოკარპუსი 

ოჯ. Podocarpaceae - პოდოკარპუსისებრთა 

 

ფოთლის მსგავსი წიწვებით დაფარული ხეებია. მათი ბუნებრივი საარსებო გარემოა  სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის, ახალი ზელანდიის, ახალი კალედონიის, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის, 

აფრიკის თბილი და ნოტიო   სუბტროპიკული რეგიონები. გვარი აერთიანებს დაახლოებით 50 სახეობას, 

რომელთა უმეტესობაც დიდი ზომის ხე ან ბუჩქია. მათი ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა, ბრტყელი, 

პარალელური დაძარღვით. ორსახლიანი მცენარეა - არსებობენ მდედრობითი და მამრობითი 

ეგზემპლარები. მამრობითი ”ყვავილები” (მიკროსტრობილები) ვითარდება ყლორტების წვერზე ან 

ფოთლების უბეებში. თესლი მრგვალია, მარტოული, კურკიანა ან კაკალი, გარეგნულად ალუბლის 

მსგავსი; გარშემორტყმულია წითელი ან ლურჯი ფერის წვნიანი საფარველით. ტოტზე მიმაგრებულია 

სქელი ხორცოვანი ფეხით. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა მცენარის სახელწოდება (Podocarpus -  

ფეხნაყოფა). წიწვოვნებისათვის დამახასიათებელი ტიპური მშრალი ნაყოფები მხოლოდ მთის მკაცრ 

პირობებში მოზარდ სახეობებს აქვთ.  

 

Podocarpus macrophyllus _ didfoTola podokarpusi 

 

     
 

 

ბოტანიკური აღწერა. მარადმწვანე წიწვოვანი, 8-20 მ სიმაღლის ხეა, ხშირი, წრიულად განლაგებული 

ჰორიზონტალური ტოტებით. ტყავისებური სქელი ფოთლები 8-10 სმ სიგრძისა და 1 სმ 

სიგანისაა, ხაზურ-წაგრძელებული, ბლაგვწვერიანი, ღეროზე მორიგეობით განლაგებული. 

ორბინიანი მცენარეა. მამრობითი თავთუნები განვითარებულია ჯგუფებად, მდედრობითი - 

თითოეულად. მომწიფებული თესლი 10-12 მმ სიგრძისაა, მომრგვალო-ოვალური, მოწითალო 

შეფერილობის, სანთლისებური ნაფიფქით, ფორმით ალუბლის ნაყოფის მსგავსი, საკვებად 

ვარგისი. ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ჩინეთსა და სამხრეთ იაპონიაში. 

ინტროდუცირებულია ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში. ხშირად გვხვდება დასავლეთ 

საქართველოში. აქ იგი კარგად ხარობს, ყვავილობს და მსხმოიარობს, თესლი მწიფდება 

სექტემბერ-ოქტომბერში.  ჩრდილის ამტანია, ახალგაზრდა ასაკში კარგად გრძნობს თავს სხვა 

მცენარეთა ვარჯების ქვეშ.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მდიდარი, ნოყიერი, კარგად დრენირებული, ალუვიური ნიადაგები და 

ჰაერის მაღალი ტენიანობა. ცუდად იტანს გვალვას. თბილისში საჭიროებს მორწყვას. 

ინტენსიური განათების დროს ხშირად ზიანდება. ცუდად ვითარდება მშრალ, ღორღიან და 

მცირე სიღრმის ნიადაგებზე.   

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიული საბაღე და ოთახის მცენარეა. ბაღში შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას ჯგუფებად, სოლიტერად და ცოცხალ ღობედ; ასევე რეკომენდებულია ვრცელი 

ინტერიერის, ზამთრის ბაღების, ჰოლებისა და ტერასების გასამწვანებლად. არსებობს 

კომპაქტური და წვრილფოთოლა სახესხვაობა -  Podocarpus macrophyllus f. Maaki.  
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Abies - სოჭი 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 

 

გვარი აერთიანებს 40-50 სახეობას. პირამიდულვარჯიანი  ხეებია წრიულად განლაგებული 

ჰორიზონტალური ტოტებით. ფოთლები (წიწვები) ნემსისებურია, ბრტყელი, ფუძესთან მოკლე ყუნწად 

შევიწროვებული, კიდემთლიანი, ქვემოდან ორი თეთრი ზოლით. წიწვი ხეზე რამდენიმე წლის 

მანძილზე რჩება.  კვირტები თითქმის ბურთისებური, ბლაგვი ან კონუსურია, ბლაგვად 

წამახვილებული. აღსანიშნავია, რომ ფისის სავალი მერქანში კი არა, ქერქშია განთავსებული. 

მამრობითი ყვავილები მჭადა ყვავილედებადაა შეკრებილი; მდედრობითი კი ზემოთ აღმართული 

გირჩების სახითაა წარმოდგენილი, რომელთა ღერძზეც ვიწრო და გრძელი მფარავი ქერქლები სხედან, 

მათ შიგნით სათესლე, ანუ სანაყოფე ქერქლებია განთავსებული. თითოეულ მათგანზე ორი 

თესლკვირტია. დამტვერვა ქარით ხორციელდება.   

სოჭები გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ, სუბტროპიკულ და ნაწილობრივ 

ტროპიკულ ოლქებში. სახეობებით განსაკუთრებით მდიდარია ჩრდილოეთ ამერიკა (წყნარი ოკეანის 

სანაპირო) და აღმოსავლეთ აზია (განსაკუთრებით იაპონია). სითბოს ნაკლებადმომთხოვნი ნაძვისა და 

ლარიქსისაგან განსხვავებით, სოჭები სითბოსმოყვარული მცენარეებია და ყინვაგამძლეობითაც არ 

გამოირჩევიან. გარდა ამისა, სოჭებს ესაჭიროებათ ნოყიერი ნიადაგები და ტენიანი გარემო. ზრდასრულ 

ასაკში ჩრდილისამტანები, ახალგაზრდა ასაკში კი ჩრდილისმოყვარულები არიან. 

 

Abies  nordmanniana - ნორდმანის, ანუ კავკასიური სოჭი 

    
ბოტანიკური აღწერა.  სახელი ეწოდა პროფესორ ალექსანდრე ფონ ნორდმანის საპატივსაცემოდ.  

პირამიდული ვარჯის მქონე 40-50 მ სიმაღლის ხეა, დიამეტრი 2 მ-მდეა. კარგ საარსებო პირობებში   

(ნოყიერი ნიადაგი და ჰაერის მაღალი ტენიანობა) სიმაღლით 80 მ-საც კი აღწევს. ტოტებისთვის 

დამახასიათებელია რგოლური და თანაბარზომიერი განლაგება. ისინი თითქმის მიწამდეა 

დაშვებული, რის გამოც ვარჯი მკაფიოდ გამოხატული კონუსის ფორმას ღებულობს. ქერქი 

მოშავო-მონაცრისფროა, გლუვი.  წიწვი მუქი მწვანეა, მკვრივი, მბრწყინავი, ქვედა მხიდან ორი 

თეთრი ზოლით, სიგრძით 20-30 მმ, ხოლო სიგანით 2-2,5 მმ. გირჩი აღმამდგომია, ახალგაზრდა 

ასაკში მომწვანო, ფისიანი. ახასიათებს სწრაფი ზრდა, ხანგრძლივი სიცოცხლე (500 წლამდე).  

ბუნებრივი არეალია აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მთიანეთი: საქართველო, თურქეთი, 

ჩრდილოეთ კავკასია, ჩრდილოეთ სომხეთი.   ნელამოზარდია, ჩრდილისამტანი. კარგად ხარობს 

საშუალო და ჭარბტენიან ალუვიურ ნიადაგებზე. ყინვაგამძლეა (უძლებს -25°С-მდე 

ტემპერატურას),  დიდ მოთხოვნას უყენებს ჰაერის ტენიანობას. მეზოფიტია. ჰაერისა და ნიადაგის 

სიმშრალის გამო თბილისში ნელა იზრდება. ხანგრძლივი გვალვის დროს ხშირად ხმება კიდეც. 

თუმცა აღმოსავლეთის ნაძვთან შედარებით უფრო გვალვაგამძლეა.  
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Abies  pinsapo _ ესპანური სოჭი 

        
 

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება სამხრეთ ესპანეთის მთებში. წარმოქმნის ჯგუფებსა და პატარა 

ტევრებს, მაგრამ არა ტყის მასივებს. ბუნებრივი პოპულაციები სახელმწიფოს მიერაა დაცული. 

ძალზე ლამაზი, ტანადი ხეა; სიმაღლით 25 მ-ს, გარშემოწერილობით კი 1 მ-ს აღწევს. ნორჩი 

ეგზემპლარების  ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნებისა კი შედარებით ფართოდ გაშლილი. 

ტოტები ერთმანეთის მიჯრით, რგოლურადაა განლაგებული. ახალგაზრდა მცენარეების ქერქი 

გლუვია, ასაკოვნებისა კი უხეში. წიწვები ტოტების მიმართ მართი კუთხითაა განლაგებული, 

მუქი მწვანე ფერის, სქელი, 8-15 მმ სიგრძის. მამრობითი ”ყვავილები” მუქი წითელია; გირჩები - 

ღია ყავისფერი, 10-15 სმ სიგრძისა და 5 სმ-მდე სიგანის. საკმაოდ უპრეტენზიო, გვალვაგამძლე, 

მაგრამ ჩრდილისმოყვარული მცენარეა. ახალგაზრდა ნაზარდების მოყინვა აღინიშნება უკვე -100 

C -ზე, ხოლო -250 C -ზე მცენარე მთლიანად იღუპება. 

 

Abies concolor _ ერთფერა თეთრი სოჭი 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება კოლორადოს  (აშშ) მთებში. 25-40 მ სიმაღლის, კარგი აგებულების, 

ლამაზი ხეა. ვარჯი პირამიდულია. ტოტების ქვედა იარუსები ძალიან ფართოა, ხოლო ზედა - 

მოკლე. ტოტების რგოლები ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნადაა დაცილებული, რაც ღეროს 

ერთგვარად აშიშვლებს და ამით ხაზს უსვამს ვარჯის უნაკლო ფორმას. ქერქი ღია ნაცრისფერია; 

ნორჩობაში გლუვი, ასაკში კი უხეშდება. წიწვები ლეგა მწვანე ფერისაა, რბილი, ბრტყელი, 

ზოგჯერ ნამგლისებურად მოხრილი, 40-60 მმ სიგრძის. ეს ერთადერთი სოჭია ლეგა-ცისფერი 

წიწვებით. გირჩები ცილინდრულია, 7-12 სმ სიგრძის, მომწიფებამდე მომწვანო ან ოდნავ 

მოწითალო. სოჭის სხვა სახეობებთან შედარებით, უფრო გვალვაგამძლეა. გააჩნია მთელი რიგი 

ეფექტური ჯიშები მოთეთრო-ლეგა და ცისფერი წიწვებით. გავრცელებული ჯიშია ’Violaceae’. 

* * * 
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აგროტექნიკა. სოჭები  სინათლისმოყვარული მცენარეებია და მხოლოდ ღია ადგილებში ივითარებენ 

ვარჯის ტიპურ ფორმას. ჩრდილში მოზარდი ეგზემპლარები ნაკლებდეკორატიულია. 

უპირატესობას ანიჭებენ ნოყიერ, თიხნარ, სუსტად მჟავე ნიადაგებს. კარგად ვითარდებიან 

ფხვიერ ქვიშნარ გრუნტზეც. არაა რეკომენდებული ჯუჯა ფორმების მეტისმეტად ნოყიერ 

სუბსტრატში დარგვა, რადგან ამ შემთხვევაში ვარჯის ტიპური ფორმა იკარგება. დიდხნოვან 

ეგზემპლარებს დამატებითი კვება აღარ ესაჭიროებათ, რადგან კარგად განვითარებული, 

მძლავრი და დატოტვილი ფესვთა სისტემა გააჩნიათ. ახალგაზრდა მცენარეებს კი გაზაფხულზე, 

თოვლის გადნობის შემდეგ, ღეროს გარშემო ნოტიო მიწაში კომპლექსურ ან კომბინირებულ 

მინერალურ სასუქებს უმატებენ. გადარგვას აწარმოებენ ადრე გაზაფხულზე - კვირტის 

გამოტანამდე, ან შემოდგომით. ფესვის ყელის ჩაღრმავება სასურველი არაა. ნორჩი 

ეგზემპლარები გადარგვას ადვილად იტანენ, უფრო მოზრდილები კი ძნელად ეგუებიან ახალ 

გარემოს. დიდი ხეების გადარგვა შესაძლებელია მხოლოდ ფესვთა კოშტის წინასწარი 

მომზადების შემდეგ. აუცილებელია  გადარგვისთანავე მცენარის უხვად მორწყვა; ხოლო თუ 

გადარგვა გაზაფხულზე წარმოებს - პერიოდულად მთელ მცენარეზე წყლის შეპკურება 

დაფესვიანებამდე. სოჭების უმეტესობა ტენისმოყვარულია, მაგრამ ამავე დროს ისინი ვერ იტანენ 

დამდგარ გრუნტის წყლებს. მოზრდილი, კარგად განვითარებული ეგზემპლარები უკეთ იტანენ 

გვალვას. ყველა სახეობა სიცივისამტანია, მაგრამ მათი ყინვაგამძლეობა კი განსხვავებულია. 

სახეობათა უმეტესობას არ შეუძლია ხანგრძლივად გაუძლოს ყინვიან ზამთარს. დიდი ზომის 

ხეები უფრო გამძლეა, ვიდრე ახალგაზრდა. გაზაფხულზე მცენარეთა  ერთდროული 

გამოღვიძებისათვის რეკომენდებულია მათი უხვად მორწყვა. 

გამწვანებაში გამოყენება.  სოჭები - მაღალდეკორატიული და სწრაფმოზარდი მცენარეებია. ბაღ-

პარკებში მათ რგავენ ელიტურ სოლიტერულ ეგზემპლარებად, ქმნიან მხატვრულ ჯგუფებსა და 

ტევრებს, მაღალ ხეივნებს. ნელამოზარდი ჯუჯა ფორმები პოპულარულია მიქსბორდერებსა და 

როკარიუმებში. სოჭის სხვლა არაპერსპექტიულია და ნაძვისაგან განსხვავებით, არ იწვევს უხვ 

დატოტვას. შედარებით კომპაქტური ეგზემპლარების ფორმირება შესაძლებელია მხოლოდ 

შემოდგომაზე გვერდითა ყლორტების ცენტრალური კვირტების მოცილებით და ზაფხულში 

იგივე ყლორტების დამოკლებით.  

          ზამთრის ბაღებისათვის სოჭი პრაქტიკულად გამოუსადეგარია, რადგან სწრაფად კარგავს თავის 

კომპაქტურობასა და დეკორატიულობას მისთვის აუცილებელი დაბალი ტემპერატურის 

დეფიციტის გამო. მათი სწორი გამოზამთრების ორგანიზება რთულია, რადგან ისინი 

მეტისმეტად მომთხოვნი არიან მოსვენების პერიოდში დადებითი დაბალი ტემპერატურების 

მიმართ. გაზაფხულზე აქტიური ზრდის პერიოდში არ ჰყოფნით განათება, რის გამოც სიმაღლეში 

იწელებიან და ვარჯის ტიპურ ფორმას კარგავენ, რომლის აღდგენაც პრაქტიკულად 

შეუძლებელია. ერთადერთი სახეობა, რომელიც ზამთრის ბაღში თავს კარგად გრძნობს ესპანური 

სოჭია (A.pinsapo). 

 

Cedrus - კედარი 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 

 

გვარი კედარი აერთიანებს 4 სახეობას. სამი სახეობა იზრდება სამხრეთ და აღმოსავლეთ 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის მთებში, მეოთხე - C.deodara არსებითად განსხვავდება დანარჩენებისაგან 

და მხოლოდ დასავლეთ ჰიმალაიში გვხვდება. ყველა კედარი მარადმწვანე მძლავრი ხეა გადაშლილი, 

ქოლგისებური ვარჯით. ქერქი მუქი ნაცრისფერია, გლუვი, მოგვიანებით კი დაღარულ-ქერცლოვანი. 

მის მერქანს ავეჯის დასამზადებლად იყენებენ. ის არა მხოლოდ ძვირფასი, მტკიცე და ლამაზი 

ტექსტურისა და ფერისაა, არამედ სასიამოვნო სურნელიც აქვს, რითაც მწერებს აფრთხობს. 
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წიწვი ყოველთვის ნემსისებურია, რბილი, მოკლე, სამ-ოთხწახნაგოვანი, შეფერილობით მუქი 

მწვანიდან ლეგა-ცისფრამდე. წიწვები მარტოულია, მჭიდროდ განწყობილი. ამასთან გრძელ ტოტებზე 

ისინი სპირალურადაა განლაგებული, დამოკლებულზე კი - კონებად შეკრებილი. 

მამრობითი ”ყვავილედები”  მარტოულია, მსხვილი (5 სმ-მდე სიგრძის), ფუძესთან წიწვების კონებით 

გარშემორტყმული. გირჩები აღმამდგომია, კვერცხისებური, ან კვერცხისებურ-წაგრძელებული, 5-11 სმ 

სიგრძის და 4-6 სმ სიგანის. თესლის ქერქლები გახევებულია, ძალზე ფართო, კრამიტისებური, 

ერთმანეთთან მჭიდროდ განწყობილი. გირჩები მე-2-3 წელს მწიფდება და მალევე იშლება. 

 

Cedrus atlantica _ ატლასისი კედარი 

   
   

ბოტანიკური აღწერა.  შემორჩენილია ალჟირისა და მაროკოს რთულადმისაღწევ მთიანეთში ზღვის 

დონიდან 1300-2000 მ სიმაღლეზე. ბოტანიკოსთა დიდი ნაწილი ამ სახეობას განიხილავს, 

როგორც ლიბანის კედრის (C.libani) ერთ-ერთ ფორმას. ძალზე ლამაზი, მძლავრი ხეა, რომლის 

სიმაღლე 30-40 მეტრს აღწევს. აქვს სწორად აღმართული პირამიდული ვარჯი. წიწვი ლეგა-

მწვანეა, მკვრივი, 2,5 სმ სიგრძის. გირჩები მბრწყინავია, ღია ყავისფერი, კვერცხისებური, 5-7 სმ 

სიგრძის და 4 სმ სიგანის. გააჩნია 10-ზე მეტი პოპულარული საბაღე სახესხვაობა ლეგა-ცისფერი 

წიწვებითა და სხვადასხვა ფორმის ვარჯით. 

Cedrus deodara _ ჰიმალაის კედარი 
 

   

 

ბოტანიკური აღწერა.  ფართოდაა გავრცელებული ავღანეთის მთებში,  პაკისტანსა და ჩრდილოეთ 

ინდოეთში. დიდი ზომის დიდებული ხეა. სიმაღლით 50 მეტრს აღწევს. მთებში ზღვის დონიდან 

3500 მ სიმაღლემდე ადის. ახალგაზრდა მცენარეთა ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნებისა კი - 

ფაშარპირამიდული (მეჩხერპირამიდული), ფართო და არათანაბრად განწყობილი ტოტებით. 

ნორჩი ნაზარდის ტოტები გრძელი, წვრილი და დაბლა ჩამოშვებულია. წიწვები რბილია, ლეგა-

მწვანე, 3-5 სმ სიგრძის, 30-ცალიან კონებად შეკრებილი. ამ სახეობის მოზრდილი ეგზემპლარები  

ერთგვარად ლარიქსს წააგავს. გირჩები წაგრძელებულია, 7-10 სმ სიგრძის და 5-6 სმ სიგანის, 

ნორჩობაში - ლეგა-მწვანე, მოზრდილ ასაკში კი მოწითალო-ყავისფერი. გააჩნია სხვადასხვა 

ფორმისა და სიმკვრივის ვარჯის მქონე 20-მდე პოპულარული ჯიში. თავისი უპრეტენზიობის, 

ჩრდილისამტანობისა  და გვალვაგამძლეობის წყალობით ფართოდ გამოიყენება მებაღეობაში 

რბილი კლიმატის რეგიონებში. 
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Cedrus libani – ლიბანის კედარი 

    

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება თურქეთის, ლიბანისა და სირიის მთებში. საკულტო მცენარეა, 

რომელთანაც დაკავშირებულია ბიბლიური ლეგენდები და თქმულებები. სწორედ ეს კედარია 

გამოსახული ლიბანის დროშაზე. ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, მძლავრი და ხანგრძლივი 

სიცოცხლის უნარის მქონე ხეა. მისი ცალკეული ეგზემპლარების ღეროს დიამეტრი 7 მეტრსაც კი 

აღწევს. ახალგაზრდა მცენარეთა ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნების - ბრტყელი, ქოლგისებური. 

აქვს ძლიერი, დაბრეცილი ტოტები. წიწვები მუქი მწვანე ან ლეგა მწვანეა, უხეში, 1,5-3,5 სმ 

სიგრძის; 30-40-ცალიან კონებად შეკრებილი. გირჩები კვერცხისებურია, 8-10 სმ სიგრძისა და 4-6 

სმ სიგანის, ნორჩობაში ლეგა მწვანე, მომწიფებული კი ყავისფერი.  

კედრებს შორის ლიბანის კედარი ყველაზე გავრცელებული მცენარეა ბაღ-პარკებში, რომელსაც 

თავისი სილამაზით გამორჩეული მრავალი უნიკალური კულტურული ფორმა გააჩნია. ჯიშების 

უმრავლესობას ლეგა-ცისფერი წიწვები აქვს და ზრდის უჩვეულო ან  ჯუჯა ფორმები ახასიათებს. 

* * * 
აგროტექნიკა.  კედრები უპირატესობას ანიჭებენ ნოყიერ თიხნარ ნიადაგებს. გაზაფხულზე საჭიროებენ 

მინერალური სასუქების დამატებას. ხანმოკლე ყინვები მათთვის საშიში არაა. იტანენ 

ტემპერატურის ხანმოკლე დაწევას  -100C -მდე. ფორმირებადი სხვლა დასაშვებია წლის 

ნებისმიერ დროს, რადგან მცენარე ამ პროცედურას უმტკივნეულოდ იტანს. 

გამწვანებაში გამოყენება.  კედრები - კლასიკური სოლიტერული მცენარეებია. მხოლოდ თავისუფალი 

მარტოული რგვისას უვითარდებათ მათ ვარჯის ტიპური ფორმა, რომელიც ზრდასთან ერთად 

უფრო სრულყოფილი ხდება. ყველა კედარი სიცივისამტანია, მაგრამ არა ყინვისამტანი. მათ 

შორის ყველაზე ყინვაგამძლეა ჰიმალაის კედარი, 

 

Larix - ლარიქსი 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 

 

გვარი წარმოდგენილია 10-15 სახეობით, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ და ცივ ზონებში. 50 მ-მდე სიმაღლის, დიდი ზომის ფოთოლმცვივანი 

(წიწვებმცვივანი) ხეებია ჰორიზონტალური, ფართო და არათანაბრად განწყობილი, ზოგჯერ კი 

ჩამოშვებული,  ტოტებით. ცალკეული ეგზემპლარები 500 წლამდე და მეტსაც კი ცოცხლობენ. ქერქი 

სქელია, უხეშნაოჭებიანი. წიწვი ნემსისებური, ბრტყელი, თხელი, რბილი, ღია მწვანე ან მოცისფროა. 

მამრობითი ”ყვავილები” (მიკროსტრობილები) მარტოულია, მომრგვალო ან კვერცხისებური, 

ვითარდებიან უწიწვო მოკლე ყლორტების წვერებზე. გირჩები პატარაა, წაგრძელებულ-

კვერცხისებური, ნორჩობაში - მწვანე, მოყვითალო-მწვანე ან ალისფერი, მომწიფებისას - ნაცრისფერ-

ყავისფერი. თესლები მწიფდება და გირჩებიდან გამოიფანტება პირველსავე წელს, ხოლო თავად 

გირჩები კიდევ რამდენიმე წლის განმავლობაში რჩება ხეზე. თესლების სრულყოფილად განვითარების 
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პროცენტული მაჩვენებელი დიდი არაა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ისინი უკვე მეორე-მესამე წელს 

კარგავენ აღმოცენების უნარს. 

სამრეწველო თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მცენარეა - გააჩნია მაგარი, მკვრივი, 

გამძლე და ულპობი მერქანი. მისგან დამზადებული ბოძები უძლებდნენ რომის ამფითეატრების 

კონსტრუქციების სიმძიმესა და ვენეციის წყალში აშენებულ სახლებს. ის გემთმშენებლობის მთავარ 

მასალსაც წარმოადგენს. სამწუხაროდ, ლარიქსის აქტიურმა გამოყენებამ მისი ევროპული არეალის 

მნიშვნელოვანი შემცირება გამოიწვია. 

 

 

Larix decidua _ ევროპული ლარიქსი 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება ჩრდილოეთ ევროპის მთებში, სადაც მნიშვნელოვანი ფართობები 

უკავია და ალპურ მდელოებამდე აღწევს. წიწვი ნაზია, ღია მწვანე. გააჩნია სხვადასხვა 

ჰაბიტუსისა და ზრდის ფორმის მქონე მრავალი კულტივარი. 

აგროტექნიკა.  ლარიქსი ”თავისუფლებისმოყვარე” მცენარეა. ის მხოლოდ გაშლილ ადგილზე 

ივითარებს მისთვის დამახასიათებელ გადაშლილი ფორმის ვარჯს. დაჩრდილულ ადგილებსა და 

ხშირ ნარგაობებში ის მცირედდეკორატიულია. არაა მომთხოვნი ნიადაგის მიმართ: იზრდება 

როგორც ქვიშნარ, ისე თიხნარ ნიადაგებზე, მაგრამ უპირატესობას მაინც  მსუბუქ, ნაყოფიერ, 

სუსტი მჟავე რეაქციის მქონე თიხნარ ნიადაგებს ანიჭებს. მოზრდილ ეგზემპლარებს გააჩნიათ 

მძლავრი, დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ამიტომ დამატებით კვებას არ საჭიროებენ. 

ახალგაზრდა მცენარეები კი ადრე გაზაფხულზე დამატებით უნდა გამოიკვებოს ტენიან მიწაში 

კომპლექსური ან კომბინირებული მინერალური სასუქების შეტანით, მაგრამ არავითარ 

შემთხვევაში - ახალი ნაკელით. გადარგვა უნდა მოხდეს ან ადრე გაზაფხულზე, კვირტების 

გაშლამდე, ან შემოდგომაზე, წიწვების გაყვითლების შემდეგ. ნორჩი ლარიქსი  ადვილად იტანს 

გადარგვას, დიდი ეგზემპლარები კი მხოლოდ წინასწარი სათანადო მომზადების შემდეგ უნდა 

გადაირგოს, რაც გულისხმობს  ფესვების რამდენჯერმე დამოკლების შემდეგ მკვრივი კოშტის 

წარმოქმნას. თუ მცენარის გადარგვას შემოდგომით აპირებენ, მაშინ ფესვების სხვლას 

გაზაფხულზე აწარმოებენ. თუ გაზაფხულზე უნდა გადაირგოს, მაშინ კოშტს  გასული წლის 

ზაფხულში ამზადებენ. სასურველია მცენარის გადარგვა უწიწვო ფაზაში, ანუ ან ადრე 

გაზაფხულზე, ან შემოდგომაზე. აქტიური ნაზარდის მქონე ეგზემპლარების გადარგვა 

სასურველი არაა, თუმცა დასაშვებია გასხვლის, ნაწილობრივ ჩრდილში მოთავსებით და წყლის 

რეგულარული დაპკურების შემთხვევაში. აქტიური ზრდის პერიოდში რწყვა ესაჭიროებათ. 

ისინი ასევე კარგად ეგუებიან გრუნტის წყლების სიახლოვეს; ხნოვანი ეგზემპლარებისთვის კი 

ზედმეტი ტენი დამღუპველია. სახეობათა უმრავლესობა ყინვაგამძლეა, მაგრამ ამავე დროს 

ზაფხულის ნორჩი ყლორტები ხშირად ზიანდება გვიანი ყინვებით,  თუმცა ვეგეტაციის 

პერიოდში მათი ხელახალი წამოზრდა ადვილად ხდება. 
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 გამწვანებაში გამოყენება. ლარიქსის ყველა სახეობა ერთნაირად ძვირფასია ბაღის დასამშვენებლად.  

როგორც წესი, მათ რგავენ სოლიტერებად (ერთეულ ეგზემპლარებად), ან ქმნიან ტევრებს - 

კულისებს. ფოთოლმცვივანი ლარიქსების ფონზე ეფექტურად გამოიყურება მარადმწვანე 

მცენარეები - ფიჭვი, ნაძვი და სოჭი. 

ლარიქსი ადვილად იტანს სხვლას, მაგრამ გამოუსადეგარია ფიგურული კრეჭვისათვის. 

კომპაქტური ვარჯის ფორმირებისათვის დასაშვებია მსხვილი ტოტების შეჭრა ადრე 

გაზაფხულზე, ან შემოდგომაზე; ასევე ნორჩი ნაზარდის დამოკლება, რაც იწვევს დამატებითი 

ყლორტების აქტიურ განვითარებას და ვარჯის გამკვრივებას. ნორჩი ლარიქსი მოქნილი და 

ელასტიურია, რაც მისი ღეროსა და ტოტების მოხრის, ერთმანეთში გადახლართვისა და 

საყრდენზე ფიქსირების  საშუალებას იძლევა. სხვლითა და ამ მეთოდის გამოყენებით შეიძლება 

შეიქმნას ”ცოცხალი” თაღები, პერგოლები და ფანჩატურები.  

ფოთოლ(წიწვებ)მცვივანობის გამო, ლარიქსი ზამთრის ბაღებისათვის არ გამოდგება, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა, მისი დახურულ გრუნტში გამოზრდა სირთულეს არ წარმოადგენს. ის 

საკმაოდ გამძლეა შეზღუდულ პირობებშიც კი, ამიტომ ხშირად ზრდიან ჯუჯა ფორმის - ბონსაის  

სახით. ზაფხულში მას ბაღში აჩერებენ, ზამთარში ცივ შენობაში შეაქვთ და მხოლოდ ზამთრის 

ბოლოს ათავსებენ  ზამთრის ბაღში. 

 

Picea - ნაძვი 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 50 სახეობას, რომლებიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ და ცივ ზონებში. ამასთან სახეობების ნახევარზე მეტი ცენტრალური და 

დასავლეთი ჩინეთის მთიანეთში იზრდება. ნაძვი - ლამაზი, ახოვანი მარადმწვანე ხეა. სახეობათა 

უმეტესობა დიდი ზომისაა:  სიმაღლე 60-90 მ და ღეროს დიამეტრი 1,5-2 მ. ცოცხლობს 500-600 წელს.  

 ყველა ნაძვი თითქმის ერთნაირია: აქვთ სწორი ღერო რგოლურად განვითარებული ტოტების 

იარუსებით; პირამიდული ვარჯი; ნაცრისფერ-რუხი ქერქი (ნორჩი მცენარეებს - გლუვი, მიზრდილებს 

კი - უხეში, დაღარული); წვრილი, ნემსისებური, ოთწახნაგოვანი ან ბრტყელი, სპირალურად 

განლაგებული, მწვანე ან ლეგა-მწვანე წიწვები. 

მტვრიანებიანი მამრობითი ”ყვავილები” მარტოულია. ვითარდებიან გასული წლის ტოტების  ზედა 

წიწვების უბეში. მდედრობითიც მარტოულია, ვითარდება ძველი ტოტების ბოლოებში. გირჩები 

დაკიდებულია, ცილინდრულად დაგრძელებული ან კვერცხისებური ფორმის. ნორჩი გირჩები მწვანე 

ან ალისფერია, მომწიფებული - მურა ან მურა-ნაცრისფერი. მწიფდება პირველსავე წელს და მიწაზე 

გაუხსნელად ვარდება. 

ნაძვი იშვიათად იზრდება მარტოულად, სხვა ეგზემპლარებისაგან იზოლირებულად, უფრო ხშირად 

ტყის მსხვილ პოპულაციებს ქმნის.  როგორც წესი, ნაძვნარები იმდენად დაჩრდილულ და მკვრივ ტყეს 

ქმნიან, რომ მათ ქვეშ ხშირი ბალახოვანი საფარი ვერ ვითარდება, სამაგიეროდ კარგად იზრდება 

ხავსები. ბუნებაში ნაძვი საკმაოდ ამტანი მცენარეა, პრაქტიკულად ნებისმიერ პირობებში იზრდება. 
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Picea orientalis _ aRmosavleTis naZvi 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  აღმოსავლეთის ნაძვი  მთის ტყეებს ქმნის კავკასიასა და მცირე აზიაში, ზღვის 

დონიდან 1000-2500 მ სიმაღლეზე. ხშირად გვხვდება კავკასიურ სოჭთან - Abies nordmanniana-სთან 

ერთად, სადაც მარადმწვანე ქვეტყე წყავით, ჭყორით, როდოდენდრონითა და სუროთია 

წარმოდგენილი. გარეგნულად ჩვეულებრივ ნაძვს ჰგავს, მაგრამ გააჩნია სახეობისათვის 

დამახასიათებელი რამდენიმე განსხვავებული ნიშანი. მისი ვარჯისათვის დამახასიათებელია 

ტოტების მჭიდროდ განლაგება. ისინი ღეროზე რგოლურადაა განვითარებული. ქვედა ტოტები 

არათანაბრადაა განლაგებული და მიწას ეხება. ნორჩი ტოტები ღია ყავისფერია, თითქმის თეთრი. 

წიწვები მუქი მწვანეა, პრიალა, მოკლე, 6-8 მმ სიგრძის, ახასიათებთ ხშირი განლაგება. გირჩები ვიწროა, 

ცილინდრულ-კვერცხისებური, 6-9 სმ სიგრძის, თავიდან ალისფერი, მომწიფებისას კი - იისფერი. 

გააჩნია რამდენიმე კულტივარი, რომელთა შორისაც გამორჩეულია ‘Aurea’ - ოქროსფერი  ნორჩი 

ნაზარდით. 

Picea pungens _ ჩხვლეტია, ანუ ცისფერი ნაძვი 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა.  კულტურაში ყველაზე გავრცელებული ცისფერი ნაძვის სახეობაა. მისი 

ბუნებრივი ადგილსამყოფელი იუტასა და კოლორადოს (აშშ) კლდოვანი მთებია ზღვის დონიდან 

2000-3500 მ სიმაღლეზე. 30-50 მ სიმაღლის მარადმწვანე ხეა. ვარჯი პირამიდულია. ტოტების 

რგოლები ერთმანეთისაგან რამდენადმე დაცილებულია. ახალგაზრდა ნაზარდის ტოტები ღია 

მოყვითალო-მოყავისფროა. წიწვები ლეგა ან მწვანე, უხეში, მჩხვლეტავი, მკვრივი, 2-3 სმ 

სიგრძის. გირჩები წაგრძელებულ-ცილინდრულია, 6-10 სმ სიგრძის, ნორჩი - მწვანე, 

მომწიფებისას კი - ღია ნაცრისფერ-ყავისფერი.  

გააჩნია სხვადასხვა ჰაბიტუსის, ვარჯის ფორმით, წიწვების შეფერილობითა და ტოტების 

განლაგებით ერთმანეთისაგან  განსხვავებული მრავალი ჯიში. ბაღებში გამოყენების მიზნით 
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ფართო გავრცელება ჰპოვეს შემდეგმა ცისფერმა ნაძვებმა: პირამიდულმა - ’Clauca’, ‘Hoopsi’, 

‘Koster’, ‘Omega’  და სფეროსებურმა - ‘Glauca globosa’ 

* * * 
აგროტექნიკა. ნაძვი ჩრდილისამტანი, მაგრამ ამავე დროს სინათლისმოყვარული მცენარეა. მხოლოდ 

თავისუფალ ადგილზე იძენს ის  ვარჯის ტიპურ ფორმას. დაჩრდილულ ადგილებსა და ხშირ 

ნარგაობებში ნაკლებდეკორატიულია. 

ყველა ნაძვი უპირატესობას დაბალმჟავიან, მსუბუქ, ნაყოფიერ თიხნარ ნიადაგებს ანიჭებს, 

მაგრამ სავსებით კარგად ვითარდება ნებისმიერ სხვა გრუნტზეც, მათ შორის, ღარიბ ქვიშნარებსა 

და მძიმე თიხნარებზეც. არაა მიზანშეწონილი ჯუჯა ფორმების მეტისმეტად ნოყიერ ნიადაგზე 

გამოზრდა - ამან შეიძლება მათთვის დამახასიათებელი ვარჯის ფორმის დაკარგვა გამოიწვიოს. 

ხნოვან ეგზემპლარებს გააჩნიათ მძლავრად დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ამიტომ 

დამატებითი კვება არ ესაჭიროებათ. ნორჩი მცენარეების ძირში კი, ადრე გაზაფხულზე ნოტიო 

მიწაზე,  დაბალი კონცენტრაციის კომბინირებული ან კომპლექსური სასუქების დამატებაა 

საჭირო. დაუშვებელია ახალი ნაკელის გამოყენება. 

გადარგვა შესაძლებელია ან ადრე გაზაფხულზე - კვირტების გაშლამდე, ან შემოდგომაზე. 

ყლორტების აქტიური განვითარების ფაზაში მცენარე ცუდად ფესვიანდება. ნორჩი მცენარეები 

გადარგვას ადვილად იტანენ, მსხვილი ეგზემპლარების გადარგვა კი შესაძლებელია მხოლოდ 

ფესვთა კოშტის წინასწარი მომზადების შემდეგ. ამისათვის გადარგვამდე 6-12 თვით ადრე 

მცენარის ვარჯის გარშემოწერილობის ქვეშ მიწას ისე გადაბარავენ, რომ ფესვები გადაიჭრას. ეს 

იწვევს დამატებითი ფესვების განვითარებას და მკვრივი კოშტის წარმოქმნას. გადარგვის შემდეგ 

აუცილებელია უხვად მორწყვა. თუ გადარგვა გაზაფხულზე ხდება, საჭიროა ასევე მცენარეზე 

წყლის სისტემატური შეპკურება დაფესვიანებამდე. 

მოზრდილი ნაძვები საკმაოდ დიდ მდგრადობას იჩენენ როგორც ზედმეტი ტენის, ისე გვალვის 

მიმართაც, მაგრამ დეკორატიული ჯიშების ექსტრემალურ გარემოში გაშენება სასურველი არაა. 

სახეობათა უმეტესობა ყინვაგამძლეა. ზაფხულის ნორჩი ნაზარდები ხშირად ზიანდება გვიანი 

ყინვებით, მაგრამ მათი აღდგენა იოლად ხდება.   

 გამწვანებაში გამოყენება. ნაძვი უნივერსალური მცენარეა  დეკორატიულ მებაღეობაში გამოყენების 

თვალსაზრისით. კლასიკური პირამიდული ვარჯის მქონე ფორმები გამოიყენება ხეივნების 

შესაქმნელად, მათ რგავენ ჯგუფურად, მარტოულად დომინანტის სახით. ბურთისებური და 

ჯუჯა პირამიდული ფორმები გამოიყენება მცირე ბაღების რთულ კომპოზიციებსა და 

მიქსბორდერებში. გართხმული ფორმები შეუცვლელია ფონის შესაქმნელად. კომპაქტური 

ეგზემპლარების მიღების მიზნით შემოდგომაზე ახდენენ გვერდითა ყლორტების ცენტრალური 

კვირტების წაჩქმეტას და იგივე ყლორტების დამოკლებას ზაფხულში. 

ზამთრის ბაღისათვის ნაძვი პრაქტიკულად გამოუსადეგარია, რადგან საჭიროებს თანაბარი 

დაბალი დადებითი ტემპერატურის შენარჩუნებას არა მხოლოდ ზამთრის მოსვენების პერიოდში, 

არამედ გაზაფხულზეც, აქტიური ზრდის პერიოდში. ნაძვისთვის განსაკუთრებით საშიშია 

ზამთარში გამოღვიძება: მაგ., საახალწლოდ სახლში, სითბოში გადატანა  და შემდეგ ისევ 

სიცივეში დაბრუნება. ვერ იტანს ზაფხულის სიცხესაც. დახურულ გრუნტში ნაძვი 

კომპაქტურობას კარგავს, რთულდება მისი ფორმირება და დეკორატიულობა იკარგება. ნაძვის 

შემცვლელად ზამთრის ბაღებსა და ინტერიერში შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული 

არაუკარია და კრიპტომერია. 
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Pinus - ფიჭვი 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 

 

გვარი აერთიანებს 100-ზე მეტ სახეობას, რომლებიც გავრცელებულნი 

არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, პოლარული წრიდან 

გვატემალამდე, ვესტ-ინდოეთამდე, ჩრდილოეთ აფრიკამდე და 

ინდონეზიამდე. მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია. სახეობათა უმეტესობა 

დიდი ზომის მაღალი, 50-75 მ-მდე ხეა ფართოდ გადაშლილი ვარჯითა 

და წრიულად განლაგებული ტოტებით. ასაკთან ერთად ფიჭვის ქერქი 

ცვლილებას განიცდის: ახალგაზრდა ხეებს კომპაქტური, კეგლის 

ფორმის ვარჯი აქვთ, მოზრდილებს - ქოლგისებური. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ასაკოვანი 

მცენარეების წლიური ნაზარდები მოკლეა და უხვადდატოტვილი ყლორტების ბოლოებშია 

განვითარებული. ახალგაზრდა ყლორტების ნაზარდები კი გრძელი და მცირედდატოტვილია. ყველა 

სახეობის ფიჭვის ქერქი დაღარული და ქერცლოვანია. 

წიწვები ყოველთვის ნემსისებურია. ქვეგვარ სტრობუსის (Strobus) სახეობების წიწვი რბილია, წვრილი, 

5-ცალიან, იშვიათად 3, 4, 8-ცალიან კონებად შეკრებილი.  ქვეგვარ Pinus-ის სახეობებს უხეში წიწვები 

აქვთ, 2-წიწვიან კონებად შეკრებილი.  სახეობის მიხედვით, ფიჭვის წიწვის სიგრძე შეიძლება 2-დან 30 

სმ-მდე მერყეობდეს, სიგანე კი ყველა შემთხვევაში მხოლოდ 1-2 მმ-ია. ყველაზე გრძელი და რბილი 

წიწვები აქვს სითბოსმოყვარულ სამხრეთულ ფიჭვებს. ყველაზე ცნობილ რბილწიწვიან სახეობად 

მიჩნეულია სამხრეთამერიკული სახეობა - მონტესუმას ფიჭვი (P.montezumae). მას იმდენად რბილი 

წიწვები აქვს, რომ ბალიშებისა და ლეიბების დასამზადებლად იყენებენ. 

ფიჭვების ”მამრობითი” ყვავილები შეკრებილია ნორჩი გრძელი ყლორტების ფუძეებთან. ისინი 

ყვითელი, ნარინჯისფერი ან წითელია. მტვერი ძალიან მსუბუქია და ამის გამო მისი გადატანა ძალიან 

დიდ მანძილზე ხდება. თესლები წარმოიქმნება მდედრობით გირჩებში, რომლებიც ყლორტების 

წვერზე ვითარდება. 

მომწიფებული გირჩები გახევებულია, მომრგვალო, კვერცხისებური ან ცილინდრული, სწორი ან 

მოღუნული, ჩამოკიდებული ან ზემოთ აღმართული. მწიფდება მეორე, იშვიათად მესამე წელს. მათი 

სიგრძე განსხვავებულია - მთის ფიჭვის (P.mugo) ზოგიერთი ფორმის შემთხვევაში 3 სმ-დან  40-50 სმ-

მდე, რომელიც დამახასიათებელია სითბოსმოყვარული ამერიკული კულტერისა და ლამბერტის 

ფიჭვებისათვის (P. coulteri და  P.lambertiana). 

ფიჭვი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ყველა ქვეყნის დეკორატიულ მებაღეობაში აღიარებული 

მცენარეა. ეს მძლავრი და სიცოცხლიუნარიანი ხე განასახიერებს ძალასა და კეთილშობილებას.  

 

Pinus eldarica - ელდარის ფიჭვი 
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ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია მხოლოდ აღმოსავლეთ კავკასიის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 450-600 მ სიმაღლეზე. მისი სიმაღლე 10-15 მ-ია. 

ახასიათებს გაშლილი ვარჯი. წიწვი 6-10 სმ სიგრძისაა, მწვანე, კონაში 2-2 ცალი. გირჩი მოგრძო-

კვერცხისებურია, 5-8 სმ სიგრძის, თითო-თითო ან 2-4 ერთად. სინათლისა და 

სითბოსმოყვარულია. ზიანდება ზამთრის ყინვებით. ვერ უძლებს  -20-22C-ზე დაბალ 

ტემპერატურას. ტიპური ქსეროფიტია. საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებულ ფიჭვებს 

შორის ყველაზე გვალვაგამძლეა. ვერ იტანს ჭარბტენიანობას. ივითარებს ღრმა ფესვთა სისტემას, 

ნიადაგის მიმართ მცირედმომთხოვნია.  
 

Pinus pallasiana – ყირიმის ანუ პალასის ფიჭვი 

       

ბოტანიკური აღწერა.  პალასის (ყირიმის) ფიჭვის გავრცელების არეალი მოიცავს ყირიმს. გვხვდება  

ძირითადად მთათა სამხრეთ ფერდობების კირიან, ქვა-ღორღიან და ქვიშნარ ნიადაგებზე. 

ცოცხლობს 500-600 წლამდე.  20-30  (45)  მ სიმაღლის ხეა. ახალგაზრდა ხეების ვარჯი 

ფართოპირამიდულია, შედარებით დიდხნოვანი ეგზემპლარებისა კი ბრტყელი, ქოლგისებური. 

ტოტები ჰორიზონტალურია, ზემოთ აწეული ყლორტებით. ქერქი შავი ან მუქი მურაა, 

დაღარული, ნაპრალებიანი, ღეროს ზედა ნაწილში მოწითალო ფერის. ნორჩი ყლორტები 

მოყვითალო-მურაა, მბრწყინავი. კვირტები მსხვილია, სწორი ქერცლებით. წიწვი მუქი მწვანეა, 

ძალზე მკვრივი და მჩხვლეტავი, ოდნავ გადაღუნული, სიგრძით - 8-12 სმ, სიგანით - 1,6-2,1 მმ. 

გირჩები მჯდომარეა, ჰორიზონტალური, მარტოული, ან რამდენიმე ერთად, ყავისფერი, 

მბრწყინავი, კვერცხისებურ-კონუსური, 5-10 სმ სიგრძის და 4,5-6 სმ დიამეტრის. თესლი 5-7 მმ 

სიგრძისაა, მუქი ნაცრისფერი ან თითქმის შავი, შავი ლაქებით. 

Pinus  bungeana - ბუნგეს ფიჭვი 

     

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_bungeana.JPG?uselang=ru
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ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთსა და ცენტრალურ ნაწილში.  24-

30 მ სიმაღლის ხეა, ღეროს დიამეტრი 1 მ-ს აღწევს. ქერქი  გლუვია, ნაცრისფერ-მწვანე; შემდეგში, 

ასაკის მატებასთან ერთად, შრევდება და მონაცრისფრო-თეთრ, ალაგ-ალაგ წითურლაქებიან 

შეფერილობას ღებულობს. წიწვები 3-3 ცალიან კონებადაა შეკრებილი. მათი სიგრძე 8-15 სმ-ია, 

სიგანე - 0,5-2 მმ. წიწვი უხეშია, მუქი მწვანე. გირჩი ღია მურა ფერისაა, ფისოვანი. ვითარდება 

მარტოულად ან წყვილ-წყვილად. მისი სიგრძე 5-6 სმ-ია, სიგანე 4-5 სმ. ქერქლების ეკლები უკანაა 

გადახრილი. 

 

 

Pinus  pinea - იტალიური ფიჭვი 

 

 

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება ხმელთაშუაზღვეთის ყველა ქვეყანაში. კულტურაში უძველესი 

დროიდანაა შეტანილი, და არა მხოლოდ როგორც დეკორატიული მცენარე, არამედ როგორც 

ნაყოფის მომცემიც. 

ლამაზი და დიდებული ხეა. ასაკთან ერთად დიდი მოცულობის  ქოლგისებურ ვარჯს 

ივითარებს, რომელიც  აგვირგვინებს  მაღალ სქელ ღეროს. სწორედ ეს ფიჭვი დომინირებს 

ხმელთაშუაზღვეთის ქალაქების  ლანდშაფტებში. მისი წიწვები უხეშია, 15 სმ-მდე სიგრძის, 2-2 

ცალად შეკრებილი. გირჩები სიმეტრიულადაა გადახრილი, 15 სმ-მდე სიგრძის. სხვა ფიჭვებთან 

შედარებით, მსხვილი თესლი აქვს. სითბოსმოყვარულია.  

 

* * * 
აგროტექნიკა. ფიჭვი ერთ-ერთი ყველაზე სინათლისმოყვარული წიწვოვანი მცენარეა. ის მხოლოდ 

გაშლილ ადგილზე ივითარებს ვარჯის ტიპურ ფორმას. დაჩრდილულ ადგილებსა და ხშირ 

ნარგაობებში დეკორატიული არაა. 

ფიჭვების უმრავლესობა კარგად იზრდება ქვიშნარ ნიადაგებზე, მაგრამ უკეთესი განვითარებით 

ხასიათდება ფხვიერ, კარგად დრენირებულ სუსტმჟავე თიხნარ ნიადაგებზე. ჯუჯა ფორმის 

ჯიშები უპირატესობას ანიჭებენ ნოყიერ თიხნარებს, რადგან მხოლოდ ამ პირობებში ივითარებენ 

მკვრივ და კომპაქტურ ვარჯს. 

ფიჭვს, სხვა წიწვოვნებთან შედარებით, ნაკლებად ესაჭიროება დამატებითი კვება. ადრე 

გაზაფხულზე მხოლოდ ნორჩ მცენარეებს უნდა დაემატოთ ძირში მსუბუქი კომპლექსური ან 

კომბინირებული  მინერალური სასუქები. აზოტოვანმა სასუქებმა, ან ნაკელის ჭარბმა 

რაოდენობამ შეიძლება მცენარის დაღუპვა გამოიწვიოს. 

გადარგვა ხდება ადრე გაზაფხულზე, კვირტების გაშლამდე, ან შემოდგომაზე. ყლორტების 

აქტიური ზრდის პერიოდში მცენარე ძალიან ცუდად ფესვიანდება. ნორჩი მცენარეები გადარგვას 

შედარებით იოლად იტანენ. ბუნებიდან აღებული დიდი ხეები კი ვერ ხარობენ. მსხვილი საბაღე 

ეგზემპლარების გადარგვა შესაძლებელია მხოლოდ ფესვთა კოშტის წინასწარი მომზადების 

შემდეგ, რომელიც მდგომარეობს გადარგვამდე 6-12 თვით ადრე ბარის საშუალებით ფესვების  
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რამდენჯერმე ჩაჭრაში. ფიჭვების უმრავლესობა სიმშრალის მოყვარულია და სავსებით ვერ იტანს 

დამდგარ და გრუნტის წყლებს. მოზრდილი, კარგად განვითარებული ეგზემპლარები 

გვალვაგამძლენი არიან. ყველა ფიჭვი სიცივისამტანია, ყინვაგამძლეობა კი განსხვავებული აქვთ. 

გაზაფხულზე ხეების ერთდროული გამოღვიძებისათვის  რეკომენდებულია უხვი რწყვა, წყლის 

შესხურება და მზის მწველი სხივებისაგან მოჩრდილვა. 

ფიჭვი ზამთრის ბაღებისათვის გამოუსადეგარია, რადგან ინტენსიურ განათებასა და ცივ 

გამოზამთრებას მოითხოვს. ზრდის პერიოდში სინათლის ნაკლებობის გამო ნორჩი ყლორტები 

სიგრძეში ძლიერ იწელება და ამის გამო მცენარის კომპაქტურობა იკარგება. თბილი ზამთრის 

პირობებში აღინიშნება წიწვის დაზიანება - ის ყვითლდება და ცვივა.  

ფიჭვის გამოზრდა შეიძლება სხვადასხვა ფორმის ქოთნებსა და კონტეინერებშიც. ფართო 

ვაზონებში თავისუფლად და კარგად იზრდება, მცირე ზომის ჭურჭელი კი მის ზრდას აჩერებს. 

ამიტომ ნორჩ მცენარეებს ჯერ დიდ ჭურჭელში ზრდიან, შემდეგ კი უფრო ვიწროში გადარგავენ 

ხოლმე, რითაც მათი ვარჯის ზრდასა და ფორმირებას აფიქსირებენ. 

გამწვანებაში გამოყენება. ყველა ფიჭვს გააჩნია მისთვის დამახასიათებელი მიმზიდველი თვისებები, 

რომელიც გამოიხატება დიდებულებისა და სინატიფის შერწყმაში მონუმენტალობასა და 

ტოტების ერთგვარ სიუხეშესთან. გასაკვირვი არაა, რომ ფიჭვი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ბაღებში 

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წიწვოვანი მცენარეა. ნებისმიერი კლიმატური ზონისთვის 

შესაძლებელია მისთვის შესაფერისი ფიჭვის სახეობის შერჩევა. დიდი ზომის ფიჭვებს რგავენ 

მარტოულ ეგზემპლარებად და ტევრების შესაქმნელად. გართხმული და ჯუჯა ფორმები 

შეუცვლელია პატარა ბაღების, როკარიუმებისა და მიქსბორდერებისათვის. ფიჭვების გასხვლა, 

მათი გრძელი წიწვების გამო, სასურველი არაა; მაგრამ შესაძლებელია ფიგურული ვარჯის 

ფორმირება. კომპაქტური ვარჯის მიღება ადვილად და სწრაფად შესაძლებელია შემოდგომით და 

ადრე გაზაფხულზე ზრდის კვირტების რეგულარული მოცილებით და ზაფხულში - მზარდი 

ყლორტების დამოკლებით. 

Taxus - ურთხელი, უთხოვარი 

ოჯ. Taxaceae – ურთხელისებრნი, უთხოვარისებრნი 

 

გვარი აერთიანებს 8 მონათესავე სახეობას, რომლებიც გვხვდება ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 

ზომიერად თბილ და სუბტროპიკულ ზონებში. სახეობები ერთმანეთს იმდენად ჰგვანან, რომ ბევრი 

ბოტანიკოსი მათ ძირითადი სახეობის - Taxus baccata-ს გეოგრაფიულ სახესხვაობებად მიიჩნევს. 

უთხოვარი მარადმწვანე ხშირტოტებიანი ხე ან ბუჩქია, მისი სიმაღლე 5-20 მ-ია. ღერო დაღარულია, 

დაფარულია მოწითალო-ყავისფერი ქერქით. აქვს მომრგვალო მკვრივი ვარჯი. ტოტები მკვრივი და 

მოქნილია. წიწვი მუქი მწვანეა, ხაზურ-ნემსისებური, 1-3 სმ სიგრძის, მკვრივი, პრიალა. ისინი 

ვერტიკალურ ყლორტებზე მიჯრით და სპირალურადაა განლაგებული, გვერდითებზე კი 

სავარცხლისებურად ორ რიგად. ფოთლებში არაა ფისის სავალები, რაც უთხოვარს არსებითად 

განასხვავებს სხვა წიწვოვანი მცენარეებისაგან. 

ყველა სახეობა ორსახლიანია, არსებობენ მამრობითი და მდედრობითი ეგზემპლარები, მაგრამ 

აღინიშნება ერთსახლიანი მცენარების არსებობის მაგალითებიც. თესლი კვერცხისებურია, ოდნავ 

დაღარული, გარშემორტყმულია ჯამისებური წითელი ხორცოვანი გარსით. 

უთხოვარი ნელამზარდი, მაგრამ ხანგრძლივი სიცოცხლის უნარის მქონე მცენარეა. ზოგიერთი 

ეგზემპლარის ასაკი 4000 წელსაც კი აღწევს. მერქანი (წითელი ხე) - უძვირფასესი მასალაა ავეჯის 

წარმოებისათვის. ადვილად დასამუშავებელმა და ლამაზმა მერქანმა უთხოვრის მასიური 

განადგურება გამოიწვია მთელ მსოფლიოში. მისი ბუნებრივი ტევრები ნაკრძალს წარმოადგენენ. 

უთხოვრის ყველა ნაწილი, განსაკუთრებით ფოთლები და ახალგაზრდა ყლორტები, შხამიანია 

ალკალოიდ ტაქსინის შემცველობის გამო. 
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Taxus  baccata - ჩვეულებრივი ანუ ევროპული ურთხელი, უთხოვარი 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებაში საკმაოდ იშვიათია. მცირე კორომებისა და ერთეული ეგზემპლარების 

სახით გვხვდება კავკასიაში, დასავლეთ ევროპაში, ყირიმში, ალჟირის, მცირე აზიისა და სირიის 

მთებში. ბუნებრივ პირობებში 10-20 მ სიმაღლის ხეა უსწორმასწოროდ მომრგვალებული 

ვარჯით. კულტურაში კი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობაა, რომელსაც გააჩნია 

ჯიშების დიდი რაოდენობა ზრდის ტიპისა და ვარჯის ფორმის მიხედვით. 

აგროტექნიკა.  უთხოვარი ჩრდილისამტანი მცენარეა. რბილი ზამთრის რეგიონებში ის კარგად 

იზრდება ღია მზიან ადგილებშიც, მაგრამ შედარებით მკაცრი კლიმატის პირობებში ზიანდება 

ზამთრის ცივი ქარებით. ამიტომ სასურველია მის დასარგავად შერჩეულ იქნას ქარისგან 

დაცული ადგილი. 

უყვარს ნოყიერი თიხნარი ნიადაგები. მწირ ფხვიერ ქვიშნარ ნიადაგებზე ძალიან ნელა იზრდება, 

მაგრამ სამაგიეროდ უკეთ იზამთრებს. ნორჩი ნერგების დარგვისას სასურველია სუბსტრატში 

ტყის წიწვიანი ნიადაგის მცირე რაოდენობის დამატება, ვინაიდან მასში არის ნიადაგის სოკოები, 

რომლებიც სახლდებიან უთხოვრის ფესვებზე და უზრუნველყოფენ მის დამატებით კვებას 

აზოტითა და მიკროელემენტებით. 

მოზრდილ ეგზემპლარებს დამატებითი კვება არ ესაჭიროებათ. უფრო მეტიც, 

კონცენტრირებული მინერალებით ან ახალი ორგანული სასუქებით გამოკვებამ შეიძლება 

მიკორიზას სიკვდილი და ზრდის შეფერხება გამოიწვიოს, ფესვებსა და ნიადაგის სოკოებს შორის 

კავშირის აღდგენამდე. 

გადარგვას კარგად იტანს, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ნორჩი ყლორტების აქტიური ზრდის 

პერიოდში. გადარგვისთვის საუკეთესო პერიოდია  გაზაფხული ან ზაფხულის დასაწყისი. 

შემოდგომაზე შეიძლება გადაირგოს მხოლოდ მკვრივ ფესვთა კოშტიანი ან კონტეინერში 

გამოზრდილი ეგზემპლარები. მსხვილი ეგზემპლარის გადასარგავად საჭიროა ფესვთა კოშტის 

წინასწარი მომზადება გადარგვამდე 6-12 თვით ადრე. 

უთხოვარი ტენის მოყვარულია მხოლოდ აქტიური ზრდის პერიოდში. მოზრდილი, კარგად 

განვითარებული მცენარე საკმაოდ გვალვისამტანია. ზედაპირული გრუნტის წყლები მისთვის 

დამღუპველია. 

ხანმოკლე ყინვებს, -300-მდეც კი, იოლად იტანს. ნორჩი ხეები კარგად იზამთრებენ თოვლის 

საფარის ქვეშაც. გაზაფხულზე უთხოვრის ნარგავების ერთდროული გამოღვიძებისათვის 

საჭიროა მათი უხვად მორწყვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დასუსტებული ეგზემპლარების 

მორწყვა. კონტეინერებსა და ვაზონებში უთხოვრის გასახარებლად აუცილებელია სივრცე და 

ნოყიერი თიხნარი ნიადაგი. ვიწრო ქოთნების შემთხვევაში აუცილებელია რეგულარული 

გამოკვება სუსტი კონცენტრაციის სასუქებით აქტიური ზრდის პერიოდში. გასაკაჟებლად  

სასურველია ზაფხულში მცენარის გარეთ გამოტანა და ჩრდილში მოთავსება. ზამთარში 

დახურულ გრუნტში უნდა იმყოფებოდეს  8-120-ის ტემპერატურის პირობებში. 
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გამწვანებაში გამოყენება.  უპრეტენზიობა, დეკორატიულობა და სიცივისამტანობა უთხოვარს საკმაოდ 

ძვირფას მასალას ხდის ბაღების გასაფორმებლად. მის გარეშე წარმოუდგენელია რეგულარული 

სტილის ვერც ერთი ბაღი. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ უთხოვრები და 

ბზები  განსაზღვრავენ ფორმალური ბაღების სტილისტიკას. უთხოვარი ერთ-ერთი იდეალური 

მცენარეა ფიგურული კრეჭვისათვის. ზამთრის ბაღებში იყენებენ მხოლოდ უთხოვრის ფორმებს, 

რომლებიც განსაკუთრებით ეფექტურნი არიან ცივი ”სუბტროპიკული” ბაღებისათვის სხვა 

წიწვოვნებთან და ლამაზადმოყვავილე ბუჩქებთან კომპოზიციაში. 

   

კრიპტომერია - Cryptomeria 

ოჯ. ტაქსოდიასებრნი - Taxodiaceae 

 

გვარში ერთი სახეობაა. 

 

იაპონური კრიპტომერია - Cryptomeria japonica 

   
ბოტანიკური აღწერა. კრიპტომერია  იზრდება  იაპონიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩინეთის ტყეებში. 

იაპონიის ერთ-ერთი ნაციონალური სიმბოლოა. მარადმწვანე  ახოვანი ხეა პირამიდული ლამაზი 

ვარჯით, შორიდან ნაძვს ან სოჭს მოგვაგონებს. 150 წლის ასაკში სიმაღლით 50-60 მ-ს, ღეროს 

დიამეტრით კი 2 მ-ს აღწევს. ღერო სწორია; ქერქი მოწითალო-მოყავისფრო, შრევდება გრძელ 

ნაფლეთებად. სხვა წიწვოვნებისგან განსხვავებით, კრიპტომერიას ახასიათებს ფესვის ამონაყარი, 

რაც მცენარის ადვილად გამრავლებისა და ღეროს ძირამდე გადახერხვით გამაახალგაზრდავებელი 

სხვლის ჩატარების  საშუალებას იძლევა. ეს უნარი დამახასიათებელია ოჯახ Taxodiaceae-ს ყველა 

წარმომადგენლისათვის, მაგრამ ყველაზე კარგად მაინც კრიპტომერიის, კუნინგამიისა ტაივანიის 

შემთხვევაშია გამოვლენილი. ნორჩი ტოტები კაშკაშა მწვანეა, მობერებული კი მურა შეფერილობას 

იძენს და თანდათანობით ისე ცვივა ხიდან, რომ წიწვები ჯერ კიდევ ზედ აქვს შერჩენილი. წიწვი 

კაშკაშა მწვანეა, ნემსის ან მახათისებური, მოკლე, ნამგლისებურად მოღუნული, 5 რიგად 

სპირალურად განლაგებული. ზამთარში, ყინვების დადგომისთანავე,  წიწვი იძენს დამცავ მურა 

ფერს. სტრობილები წარმოიქმნება ნორჩი ყლორტების წვერებზე; მამრობითი - გრძელზე, 

მდედრობითი - მოკლეზე. გირჩები მარტოულია, მომრგვალო, წვრილი (1-3 სმ), თავიდან მწვანე, 

მომწიფებისას კი მურა-ყავისფერი. 

აგროტექნიკა.  დახურულ გრუნტში კარგი ზრდა-განვითარებისათვის კრიპტომერიას ესაჭიროება 

ფართო და ნათელი სივრცე  და დიდი მოცულობის ვაზონი; ნიადაგი - ნოყიერი თიხნარი, მაგრამ 

უკეთესად გაიზრდება, თუ უშუალოდ ორანჟერეის გრუნტში იქნება ჩარგული. კრიპტომერია 

საკმაოდ გამძლე მცენარეა, მაგრამ ვერ იტანს სიცხეს, ესაჭიროება ჰაერის მაღალი ტენიანობა და 

ისეთ შენობაში მოთავსება, სადაც ტემპერატურა 5-150 C-ის ფარგლებში იქნება. ტემპერატურის 

უარყოფით მაჩვენებლებამდე მოკლევადიან დაწევას დაზიანების გარეშე იტანს, მაგრამ ვერ იტანს 

ფესვთა კოშტის ხანგრძლივ გაყინვას. 
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გამწვანებაში გამოყენება. კრიპტომერია აღმოსავლეთ აზიის  ხალხთა ერთ-ერთი საყვარელი ხე და  

„იაპონური ბაღების“ უცვლელი კომპონენტია. დიდი ხანია კულტურაში შეტანილია მისი მრავალი 

ფორმა, მათ შორის დაბალი და ჯუჯა ფორმებიც. ყველაზე ხშირად სწორედ მათგან ქმნიან ბონსაის. 

 როგორც სიცივეგამძლე და ამტანი მცენარე, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხეა, რომელსაც 

იყენებენ ზომიერად თბილი ზონის ბაღებში. კრიპტომერია საკმაოდ კარგად იზრდება 

ცენტრალურ ევროპაში, მაგრამ უფრო ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონებისათვის პრაქტიკულად 

გამოუსადეგარია, რადგან აბსოლუტურად ვერ იტანს ნიადაგის გაყინვას. კრიპტომერიის 

გამოყენება უნივერსალურია: როგორც ეფექტური სოლიტერი, ასევე მკვრივი ჯგუფის - კულისის 

შესაქმნელად და ცოცხალი ღობისათვის. 

 ზამთრის ბაღებისათვის კრიპტომერია მნიშვნელოვანია როგორც უპრეტენზიო, ადვილად 

გასამრავლებელი და ფორმირებადი მცენარე. ის განსაკუთრებით ეფექტურია  

როდოდენდრონებთან და სხვა სუბტროპიკულ მარადმწვანე  მცენარეებთან კომბინაციაში. 

 

 

Sequoia - სექვოია 

ოჯ. Taxodiaceae 

გვარი წარმოდგენილია ერთადერთი სახეობით  

 

Sequoia sempervirens - მარადმწვანე სექვოია 

           
ბოტანიკური აღწერა. ქმნის ვრცელ ტყეებს  წყნარი ოკეანის სანაპირო ზოლში სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ორეგონიდან კალიფორნიამდე. მარადმწვანე სექვოია უძველესი გიგანტური  ხეა, რომლის 

სიმაღლეც ხშირად 110 მეტრს, ღეროს დიამეტრი კი 6-11 მეტრს აღწევს. სექვოია ენათესავება 

მამონტის ხეს - სექვოიადენდრონს და ტოლს არ უდებს მას გიგანტურ ზომებში. ევროპელებმა 

სექვოიის ტყეები პირველად 1769 წელს აღმოაჩინეს. მას შემდეგ მცენარეს შემორჩა მისი 

ამერიკული სახელწოდებაც - „Redwood”, რაც უკავშირდება მის ძვირფას წითელ მერქანს. 

ახალგაზრდა ასაკში სექვოიის ვარჯი ვიწროპირამიდულია, ასაკის მომატებასთან ერთად კი 

არათანაბრად პირამიდული. ღერო სწორია, ტოტები - მძლავრი. ქერქის სისქე 15-25 სმ-ია. ის 

მოწითალო-ყავისფერია, ბორცვაკებიანი, რომლებსაც მარაოსებური ქერქლები ქმნიან. წიწვები 

მუქი მწვანეა, ნემსისებური, ბრტყელი. ისინი მიჯრითაა განწყობილი და ამგვარად პატარა ბრტყელ 
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ტოტებს ქმნიან. გირჩები ვითარდება პატარა ტოტებზე. ისინი მოშავო-ყავისფერია, სწორი, 2-2,5 სმ 

სიგრძის. მწიფდება პირველსავე წელს. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს მდიდარ, ნოყიერ თიხნარ ნიადაგებს. ზაფხულში მოვლის მიმართ 

მომთხოვნი არაა, მაგრამ არ უყვარს მიწის კოშტის გამოშრობა. ზამთარში საჭიროებს 5-150 

ტემპერატურას. მისთვის საშიში არაა ტემპერატურის უარყოფით ნიშნულამდე მოკლე ხნით 

დაწევა. 

გამწვანებაში გამოყენება. სექვოია ძვირფასი დეკორატიული მცენარეა. ფართოდ გამოიყენება როგორც 

სოლიტერად, ისე პარკებში ტევრების შესაქმნელად რბილი კლიმატის, დაბალყინვებიან 

რეგიონებში. კულტურაში სახეობასთან ერთად გავრცელებულია მისი სხვადასხვა ჯიშებიც, 

რომელთა რაოდენობაც 20-ზე მეტს აღწევს. სავსებით დასაშვებია სექვოიის ოთახისა და ზამთრის 

ბაღებისთვის გამოყენება მისი უპრეტენზიობისა და იოლად ფორმირების უნარის წყალობით. 

ვარჯის სათანადო სხვლითა და ფორმირების მეშვეობით შესაძლებელია საკმაოდ  სწრაფად იქნას 

მიღებული ბონსაის ტიპის პატარა ხე. ერთადერთი რაც გასათვალისწინებელია, ესაა გასხვლისას 

უხვი ფესვთანური ნაზარდის წარმოქმნა. 

 

Sequoiadendron - სექვოიადენდრონი 

ოჯ. Taxodiaceae 

 

გვარი წარმოდგენილია ერთადერთი სახეობით, რომელიც იზრდება კალიფორნიის ტყეებში. 

 

 Sequoiadendron giganteum - გიგანტური სექვოიადენდრონი 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზომისა და ხანგრძლივი სიცოცხლის უნარის მქონე 

მცენარეა დედამიწაზე, რის გამოც  მამონტის ხესაც უწოდებენ. ამ დიდებული ხის საშუალო 

სიმაღლე 100 მ-ს აღემატება, ხოლო ღეროს დიამეტრი 10 მეტრზე მეტია. უძველესი ხეების ასაკი, 

რომელთა რაოდენობაც 500 ეგზემპლარს აღემატება, 3-4 ათას წელს აღწევს. მათი სიმაღლე 100-135 

მ-ია, ღეროს დიამეტრი კი 13-15 მ. მხოლოდ ავსტრალიური ტირიფფოთოლა ევკალიპტი შეიძლება 

იყოს  მამონტის ხეზე მაღალი, მაგრამ ღეროს სისქით მას ვერც ერთი მცენარე შეედრება. 

სექვოიადენდრონის  უნიკალური ეგზემპლარების ღეროების სისქე იმდენად დიდია, რომ 

ზოგიერთ მათგანში გვირაბია გაყვანილი და შიგ ავტომობილები გადიან. ერთ-ერთი ასეთი 

გიგანტის გადანაჭერზე ორკესტრისა და 30 მოცეკვავისათვის მოედანი კი მოაწყვეს. 

სექვოიადენდრონი მარადმწვანე ხეა მაგარი, არათანაბრად განლაგებული ტოტებით. ახალგაზრდა 

ეგზემპლარების ვარჯი ვერტიკალურ-პირამიდულია, 100 წელზე მეტი ასაკის ხეებისა კი - ფართო 

პირამიდული, მძლავრი ტოტებით, რომლებიც ისეა ქვემოთ დაშვებული, როგორც მამონტის 
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ეშვები. ნორჩი ტოტები მოცისფრო-მწვანეა, ზრდასრული - მოწითალო-ყავისფერი. ქერქი ღია 

წითელ-ყავისფერია, დაღარული. მერქანი მოწითალო ფერისაა, გამძლე, ნაკლებად ლპობადი, რის 

გამოც ხდებოდა მცენარის ჭრა და სახეობის რიცხოვნობის შემცირება. წიწვები წვრილია, ლეგა 

მწვანე, ქერცლისებურ-ნემსისებური, სპირალურად განლაგებული განივ სამ რიგში. წიწვები 

ტოტებზე მჭიდროდაა მიტკეცილი, რის გამოც ისინი წაგრძელებული, წვრილი დ მკვრივი 

გვეჩვენება. გირჩი მოწითალო-ყავისფერია, ელიფსური, 5-8 სმ სიგრძის და 3-5 სმ სიგანის. 

მწიფდება მეორე წელს. 

აგროტექნიკა. ბაღების გარდა, კარგად ხარობს ზამთრის ბაღებშიც. ესაჭიროება მდიდარი, ნოყიერი 

თიხნარი ნიადაგი და ფართო, დიდი ტევადობის ვაზონი. სასურველია ზაფხულში მცენარე გარეთ 

იქნას გატანილი - ბაღის დაჩრდილულ ნაწილში. ზამთარში  აუცილებელია მისი მოსვენების 

პერიოდისათვის 6-150C ტემპერატურული რეჟიმის შექმნა. ტემპერატურის ხანმოკლე დაცემა 

უარყოფით მაჩვენებლებამდე საშიში არაა. სექვოიადენდრონი ”თავისუფლების მოყვარული” 

მცენარეა; მისი კარგი ზრდა შესაძლებელია მხოლოდ სათბურის გრუნტში, სადაც ის 

არაჩვეულებრივად სწრაფად ვითარდება. ზრდის შესაჩერებლად მიმართავენ სხვლას, რომელსაც 

მამონტის ხე აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იტანს. 

გამწვანებაში გამოყენება. ძვირფასი დეკორატიული მცენარეა, რომლსაც ფართოდ იყენებენ სოლიტერად 

და პარკებში ტევრების შესაქმნელად დაბალყინვებიან რეგიონებში. კულტურაში სახეობასთან 

ერთად გავრცელებულია მისი ორიგინალური ფორმებიც. 

 

 

Cephalotaxus - ცეფალოტაქსუსი 

ოჯ. Cephalotaxaceae - ცეფალოტაქსუსისებრნი 

 

ოჯახში მხოლოდ ერთი გვარია - ცეფალოტაქსუსი. გვარში კი 6 ახლო მონათესავე  სახეობაა, რომლებიც 

იზრდება აღმოსავლეთ აზიის მთის თბილ დაჩრდილულ შერეულ ტყეებში. ზოგიერთი ბოტანიკოსის 

აზრით ეს გვარი წარმოადგენს ”გარდამავალ რგოლს” უთხოვრისნაირებსა და პოდოკარპუსისნაირებს 

შორის. ყველა სახეობას გააჩნია აშკარა გარეგნული მსგავსება როგორც ურთიერთშორის, ისე მათ 

მონათესავე უთხოვრისნაირებთან. განსაკუთრებით დიდი მსგავსებაა მათ სვეტისებურ ფორმებს შორის. 

ცეფალოტაქსუსები მარადმწვანე, შედარებით დაბალი ხეები ან ბუჩქებია, რომელთა სიმაღლე იშვიათად 

აღემატება 10-15 მეტრს. მოზრდილ მცენარეთა ტოტები ჰორიზონტალურადაა განლაგებული, ნორჩების 

კი  - თითქმის ვერტიკალურად. ფოთლები (წიწვები) ვიწროხაზურია, 2-8 სმ სიგრძის, მუქი მწვანე, 

ტყავისებური, პრიალა, კარგად გამოკვეთილი ცენტრალური ძარღვით. გვერდითა ყლორტებზე ორ 

რიგად და მოპირისპირედ, ხოლო ვერტიკალურზე სპირალურად არიან განლაგებულნი.  

სახეობათა უმეტესობა ორსახლიანია, თუმცა ძალზე იშვიათად ერთსახლიანი ეგზემპლარებიც 

გვხვდება. გირჩები ვითარდება  ყლორტების წვერში, რომლებიც მომწიფების პერიდში მომდევნო წლის 

ნაზარდის ფუძესთან აღმოჩნდებიან ხოლმე. ისინი წვრილია, თითქმის მრგვალი, 4-6 წყვილი მფარავი 

ქერქლისგან შემდგარი და ტყავისებური საფარველით დაფარული. თითოეულ გირჩში 1-2 მოწითალო-

ყავისფერი ოვალური თესლია, რომლის სიგრძეც 2-3 სმ-ია. 
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Cephalotaxus fortunei - ფორტუნის ცეფალოტაქსუსი   

 

    
ბოტანიკური აღწერა. იზრდება  ცენტრალური და სამხრეთ ჩინეთის მთის ტყეებში. 12 მ-მდე სიმაღლის 

ხეა, ფართო, არათანაბრად პირამიდული ვარჯით და მოწითალო ქერქით. კულტურაში უფრო 

ხშირად მრავალღეროიანი ხე ან ბუჩქია. ფოთლები დიდია: 5-8 სმ სიგრძის და 4-5 მმ სიგანის. 

განლაგებულნი არიან ჰორიზონტალურად და ორ რიგად. პატარა ტოტები ფრთისებრია. 

აგროტექნიკა. ცეფალოტაქსუსი კარგად იზრდება ნებისმიერ არამეტისმეტად მძიმე ნიადაგზე, მაგრამ 

უპირატესობას მაინც ნოყიერ თიხნარებს ანიჭებს. ერთადერთი მიზეზი, რაც ზრდის ძლიერ 

შეფერხებას იწვევს, ესაა მზის მწველი სხივებით განათება და ჰაერის სიმშრალე. სრულიად 

უმტკივნეულოდ იტანს ფორმირებასა და სხვლას. სიცივისამტანია. შეუძლია აიტანოს 

ტემპერატურის ხანმოკლე დაცემა -300 C-მდე, მაგრამ ნიადაგის ხანგრძლივად გაყინვა მისთვის 

დამღუპველია. 

გამწვანებაში გამოყენება. ფართოდაა გამოყენებული დეკორატიულ მებაღეობაში. გააჩნია რამდენიმე 

კულტურული ფორმა. მაღალდეკორატიულობამ ის პოპულარული გახადა ზომიერი კლიმატის 

რეგიონების ბაღებში. განსაკუთრებით ფართოდაა გავრცელებული იუვენილური (ახალგაზრდა) 

სვეტისებური ფორმის ჯიშები, რომლებიც ძალიან ჰგვანან უთხოვრის პირამიდულ ფორმებს. 

ცეფალოტაქსუსს უმთავრესად იყენებენ კვლებისა და კულისების შესაქმნელად, რომელთა 

ფონზეც რელიეფურად გამოიყურება შედარებით ნაზფოთლიანი მცენარები. გამოდგება ასევე 

გაკრეჭილი ცოცხალი ღობის შესაქმნელად. პირამიდული ფორმები კარგია სოლიტერული 

ნარგაობისათვის მცირე ბაღებში და დომინანტებად დიდ ყვავილნარებსა და როკარიუმებში. 

ცეფალოტაქსუსი ძალიან კარგად გრძნობს თავს ზამთრის ბაღებში. მისი არაპრეტენზიულობა 

საშუალებას იძლევა  გამოყენებულ იქნას უთხოვრის ნაცვლად როგორც ცივ, ისე თბილ ქვეყნებში. 

 

 

Chamaecyparis - ხამეციპარისი, კვიპაროსელა 

ოჯ. Cupressaceae - კვიპაროსისებრნი  

 

გვარში 7 სახეობაა და ყველა მათგანი დეკორატიული მარადმწვანე ხეა, რომლებიც გვხვდება 

ჩრდილოეთ ამერიკაში, იაპონიასა და ჩინეთში. ახალგაზრდა მცენარეებს გააჩნიათ კომპაქტური, 

მკვრივი, უფრო ხშირად ოვალურ-მომრგვალებული ფორმის ვარჯი; ხნოვანებს - ხშირი, კეგლისებური, 

არათანაბრად განლაგებული ტოტებით. პატარა ტოტები გაბრტყელებულია და დაფარულია 

ოჯახისათვის დამახასიათებელი ტიპური ქერცლისებური წიწვებით. აღმონაცენებსა და ნორჩ 

მცენარეებს სხვანაირი წიწვები აქვთ - ნემსისებური, ძალზე წვრილი და რბილი. ასაკოვან მცენარეებს 

ორივე ტიპის წიწვები აქვთ, ხოლო ჯიშებს შეიძლება ჰქონდეთ ნებისმიერი, მათ შორის 

კომბინირებულიც. 

მამრობითი და მდედრობითი ”ყვავილები” ვითარდება ერთსა და იმავე მცენარის გვერდით ტოტებზე. 

გირჩები მწიფდება პირველსავე წელს. ისინი წვრილია, მომრგვალო და უხეში. თესლი წვრილია, 

ორფრთიანი, ელიფსური ან მრგვალი, 2-5 ცალი ერთ ნაყოფში. 



196 
 

 

ლავზონის კვიპაროსელა - Chamaecyparis lawsoniana 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. დიდი ზომის ეფექტური ხეა, რომელიც იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკის ტყეებში 

სამხრეთ-დასავლეთ ორეგონიდან ჩრდილო-დასავლეთ კალიფორნიამდე. ღერო სწორია, 25-30 მ 

სიმაღლის და 1,7 მ დიამეტრის. დიდი ტოტები მოკლეა, ჰორიზონტალური. ტოტების წვერები 

ქვემოთაა დაშვებული, რის გამოც ვარჯი ღებულობს მახვილკეგლისებურ ფორმას გვერდით 

გადახრილი კენწეროთი. პატარა ტოტები ბრტყელია, ერთ დონეზე თითქმის ჰორიზონტალურად 

განლაგებული. ქერქი მოწითალო-ყავისფერია, მრგვალი ქერცლისებური ფირფიტებით. მოზრდილ 

მცენარეთა წიწვი ქერცლისებურია, ზემოდან მომწვანო-ლეგა ფერის, ქვემოდან - ლეგა მომწვანო. 

გირჩები მოცისფრო-მწვანეა, მრავალრიცხოვანი,   წვრილი (დაახლოებით 8 მმ დიამეტრის), 

მომრგვალო, მწიფდება პირველსავე წელს. 

აგროტექნიკა. კვიპაროსელა სინათლისმოყვარული, მაგრამ ამავე დროს ჩრდილისამტანი მცენარეა. 

ჩრდილში ზრდის დროს ის სრულად ინარჩუნებს თავის დეკორატიულობას. უფრო მეტიც, 

ჩრდილოეთის ბაღებში ღია მზიან ადგილებში მისი დარგვა სასურველი არაა - ჩრდილში ისინი 

უკეთ იზამთრებენ, გაზაფხულის მზეზე კი დამწვრობებს ღებულობენ. თუმცაღა 

ოქროსფერწიწვიანი ჯიშების ინტენსიურ ჩრდილში დარგვა მიზანშეწონილი არაა, რადგან ამ 

შემთხვევაში მათთვის დამახასიათებელ შეფერილობას კარგავენ. 

მოზრდილ ეგზემპლარებს გააჩნიათ მძლავრი, დატოტვილი ფესვთა სისტემა, რის გამოც 

დამატებით კვებას არ საჭიროებენ. ნორჩ მცენარებს კი გაზაფხულზე, თოვლის გადნობის შემდეგ, 

კომპლექსური ან კომბინირებული მინერალური სასუქების ნოტიო მიწაში შეტანა ესაჭიროებათ. 

სასუქების მაღალი კონცენტრაციები დამღუპველია! 

გადარგვას ადვილად იტანს. ეს უნდა მოხდეს გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში. მაგრამ თუ 

ფესვთა კოშტი ფორმირებულია, შეიძლება მთელი ზაფხულის განმავლობაშიც. მსხვილი 

ეგზემპლარების გადარგვას ახდენენ მხოლოდ ფესვთა კოშტის ფორმირების შემდეგ. ამისათვის 

დაგეგმილ გადარგვამდე 6-12 თვით ადრე ვარჯის გარშემოწერილობაზე ბარით რამდენჯერმე 

ღრმად ჩაჭრიან ფესვებს. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია უხვად მორწყვა. აქტიური ზრდის 

პერიოდში გადარგულ მცენარეებს აუცილებლად მოუჩრდილავენ და  დაფესვიანებამდე წყალს 

ასხურებენ. 

კვიპაროსელა ტენისმოყვარულია, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ გრუნტის წყლებს. მოზრდილი, 

კარგად განვითარებული ეგზემპლარები გვალვაგამძლენი არიან. გვალვიან ზაფხულში 

კვიპაროსელამ შეიძლება ნაზარდი არ განივითაროს შემოდგომის წვიმიანი ამინდების 

დადგომამდე, რის გამოც შესაძლებელია ცუდად მომწიფებული ნორჩი ყლორტების ზამთარში 

გაყინვა, მაგრამ მცენარე ამით არ იღუპება. 
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ვერ იტანს ხანგრძლივ მკაცრ ზამთარს. ყინვის მიმართ ასაკოვანი მცენარები უფრო გამძლენი 

არიან, ვიდრე ნორჩები. ზამთრის მიწურულს - გაზაფხულის დასაწყისში შეიძლება აღინიშნოს 

გასული წლის ყლორტების ყინვისაგან დაზიანება. მცენარეს ასეთ ყლორტებს აშორებენ. 

გაზაფხულზე ერთდროული გაღვიძებისათვის რეკომენდებულია უხვი რწყვა და წყლის 

შესხურება. 

გამწვანებაში გამოყენება. კვიპაროსელა საკმაოდ პოპულარული და გავრცელებულია არა მხოლოდ 

თბილი, არამედ ზომიერად ცივი  რეგიონების  ბაღებშიც. სახეობებს შორის მებაღეობაში უდავო 

ლიდერია  ლავსონის კვიპაროსელა. ამ სახეობის მრავალრიცხოვან და მრავალგვარ ფორმებს 

უნივერსალური გამოყენება აქვთ: თავისუფლად მოზარდი - სოლიტერად და ჯგუფების 

შესაქმნელად: პირამიდული და სვეტისებური - დომინანტად და გაკრეჭილი ცოცხალი ღობის 

ფორმირებისათვის; ბურთისებური - ბორდიურებისა და როკარიუმისათვის. 

კვიპაროსელას აშენებენ ზამთრის ბაღებშიც. ყველა ფორმა საკმაოდ ჩრდილისამტანია, მაგრამ 

სინათლის ნაკლებობა დეკორატიულობის დაკარგვას იწვევს, რადგან ვარჯი ნაკლებად მკვრივი 

ხდება. ოქროსფერწიწვებიანი ჯიშები სილამაზეს ინაჩუნებენ მხოლოდ ძლიერი განათებისას, 

ხოლო ზამთარში და ძლიერი დაჩრდილვისას მწვანდებიან. კარგად იზრდება მხოლოდ 

სათბურის გრუნტში ან დიდ ვაზონში ფხვიერ ნოყიერ თიხნარ ნიადაგში. კვიპაროსელა 

გვალვაგამძლეა, მაგრამ აქტიური ზრდის პერიოდში საჭიროებს უხვ რწყვას. ზამთარში ისე უნდა 

მოირწყას, რომ ფესვთა კოშტი არ გამოშრეს. ზაფხულში მისი მოვლა რთულია არაა, მაგრამ 

სათბურში გადახურებამ შეიძლება წიწვების გაყვითლება გამოიწვიოს. ამისათვის ზაფხულში 

გატანილ უნდა იქნას გარეთ, დაჩრდილულ ადგილზე. ზამთარში დგამენ ცივ ორანჟერეაში, 

სადაც ტემპერატურას +5-150C-ის ფარგლებში ინარჩუნებენ. კვიპაროსელა ადვილად იტანს 

სხვლას, რითაც მიიღწევა არა მხოლოდ მისი ვარჯის კომპაქტურობა, არამედ შესაძლებელი ხდება 

ბონსაის სტილში ჯუჯა ხის ფორმირებაც. 

 

კვიპაროსი - Cupressus 

ოჯ. კვიპაროსისებრთა - Cupressaceae 

 

გვარი წარმოდგენილია 15-20 სახეობით, რომლებიც იზრდება თბილ ზონებში, ევრაზიაში - 

ხმელთაშუაზღვისპირეთიდან ჰიმალაის მთებამდე და ამერიკაში - გვატემალადან ორეგონამდე.  

კვიპაროსი ფასდება არა მხოლოდ თავისი სილამაზით, არამედ ადვილად დასამუშავებელი, ძნელად 

ლპობადი მერქნის გამო, რომელსაც იყენებენ სამშენებლო მასალად და ავეჯის დასამზადებლად. ყველა 

სახეობა ლამაზი, დიდი ზომის მარადმწვანე ხეა მკვრივი პირამიდული ან ოდნავ გადაშლილი ვარჯით, 

იშვიათად ბუჩქია. 

ტოტები მრავალჯერადაა დატოტვილი, ოთხწახნაგოვანი, დაგრეხილი ან გაბრტყელებული 

ყლორტებით. ფოთლები წვრილია, ბრტყელი, კვერცხისებური, მიჯრით განწყობილი. იუვენილური 

(ახალგაზრდა) ფოთლები ნემსისებურია, მოზრდილი - ქერცლისებური. გირჩები ვითარდება მოკლე 

ტოტების წვერებზე. მომწიფებული გირჩები გახევებულია, თითქმის სფეროსებრი. 
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Cupressus sempervirens - მარადმწვანე კვიპაროსი 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გვარის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია. ველურად გვხვდება  ჩრდილოეთ 

ირანის მთებში, მცირე აზიაში, კრეტასა და კვიპროსზე. ახოვანი, 20-30 მ სიმაღლის ხეა. ვარჯი 

ვიწროკეგლისებური ან ფართოსვეტისებური ფორმისაა. პატარა ტოტები ბრტყელია, მიტკეცილი, 

ქერცლისებური, პრიალა, ჯვარედინ-მოპირისპირედ განლაგებული წიწვებით. ქერქი თხელია, 

მონაცრისფრო-ყავისფერი. ახასიათებს დიდ თხელ ნაფლეთებად აშრევება. გირჩები 

კვერცხისებურია, ზომით კაკლისოდენა; ჩამოკიდებულნი არიან მოკლე ყლორტების წვერებზე. 

მარადმწვანე კვიპაროსი გვარის ერთადერთი სახეობაა, რომელიც ოდითგანვე ფართოდ 

გამოიყენება დედამიწის მთელ ზომიერად თბილ ზონაში. გააჩნია მრავალი ფორმა. მათგან 

ყველზე პოპულარულია პირამიდული ფორმები, რომლებიც ხმელთაშუაზღვეთისა და შავი 

ზღვის სანაპიროების პეიზაჟების დამახასიათებელ  ელემენტებს წარმოადგენენ. 

ერთ-ერთი ძირითადი კულტურაა ფიგურული კრეჭვისათვის. ჯერ კიდევ ძველი რომის 

პერიოდიდან სწორედ ამ მცენარის ფორმირებით ღბულობდნენ  არა მხოლოდ ცოცხალ ღობეებს, 

არამედ გაკრეჭილ კედლებს, თაღებს, ლაბირინთებსა და სკულპტურებს. 

მარადმწვანე კვიპაროსი კულტურაში უკიდურესად უპრეტენზიო და სიცივისამტანია, მაგრამ, 

სამწუხაროდ, არა იმდენად ყინვაგამძლე, რომ ძალიან მკაცრი ზამთრის პირობებში იქნას 

გამოყენებული. 

აგროტექნიკა. ყველა ფორმა ჩრდილისამტანია, მაგრამ ინტენსიური ჩრდილი ვარჯის სიმკვრივის 

დაკარგვას იწვევს, რის გამოც მცენარე ნაკლებდეკორატიული ხდება. გვალვაგამძლეა, მაგრამ 

აქტიური ზრდის პერიოდში საჭიროებს უხვ რწყვას. ასევე ზამთარშიც, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ფესვთა კოშტის გამოშრობა. ადვილადაა შესაძლებელი ფორმირება არა მხოლოდ 

კომპაქტური ვარჯის, არამედ ფიგურული ფორმის მისაცემადაც. 

გამოყენება გამწვანებაში. ფართოდ იყენებენ ბაღების გაფორმებაში ზომიერად თბილ და 

სუბტროპიკულ რეგიონებში. რგავენ სოლიტერად, ჯგუფებად, მწკრივებად, ქმნიან ხეივნებს. 

პოპულარულია მისი გამოყენება  ზამთრის ბაღებშიც. 

    გააჩნია ბევრი ფორმა. 
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ფოთოლმცვენი დეკორატიული ხეები 
 

ნეკერჩხალი  - Acer 

ოჯახი Aceraceae - ნეკერჩხლისებურნი  

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 120-150 სახეობას, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ 

ამერიკაში, აზიაში, ევროპასა და ჩრდილოეთ აფრიკაში, უმეტესად ზომიერი კლიმატის რეგიონებში. 

ხეები და ბუჩქებია მოპირისპირედ განლაგებული მარტივი, ჩვეულებრივ თათისებური, კიდემთლიანი 

ფრთისებრი ფოთლებით. ყვავილები ერთ ან ორსქესიანია. ნაყოფი ფრთიანაა, წაგრძელებული ფრთით. 

ყვავილობს მარტ-აპრილში; ნაყოფები მწიფდება აგვისტოში. დაახლოებით 40 სახეობა გამოიყენება 

დეკორატიულ მებაღეობაში. 

 

Acer campestre - მინდვრის ნეკერჩხალი  

  

 ! 

ბოტანიკური აღწერა. 15 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია ხშირი, გადაშლილი ვარჯით. ბუნებრივად 

გვხვდება კავკასიასა და ყირიმში. ქერქი ღია ნაცრისფერია; ყლორტები და კვირტები შებუსვილია; 

ფოთლები შედარებით მცირე ზომის აქვს, ვიდრე ჭადარფოთოლა ნეკერჩხალს. ჩრდილისამტანი 

და გვალვაგამძლეა. მისი დარგვა სასურველია ქარისგან დაცულ ადგილზე. სხვა ნეკერჩხლებზე 

უკეთ იტანს სხვლას.    

დეკორატიული ფორმები და ჯიშები: 

 
 

’Albovariegatum’ - თეთრად აჭრელებული 

ფოთლებით; 
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‘Res Shine’ - ალისფერი ფოთლებით; 

 

 

‘Aureოvariegatum’ - ფოთლები ქვემოდან  

 ვერცხლისფერი, ზემოდან ოქროსფერი ლაქებით. 

 

 

 

 

Acer negundo - იფანფოთოლა ანუ ამერიკული ნეკერჩხალი  

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 20 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ხშირად მრავალღეროიანი. ფართოდ გადაშლილი 

ვარჯით. მისი სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა. ქერქი ღია მურა შეფერილობისაა. უპრეტენზიო, 

სინათლისმოყვარული და ნიადაგის მიმართ ნაკლებად მომთხოვნი სახეობაა. ახალგაზრდა 

ასაკში სწრაფად იზრდება, ზოგჯერ შეიძლება სარეველადაც მოგვევლინოს. 
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დეკორატიული ფორმები და ჯიშები: 

 

 
 

‘Auratum’ – 7 მეტრამდე სიმაღლის 

გადაშლილვარჯიანი ხეა. ნორჩი ფოთლები 

ბრინჯაოსფერია, შემდეგ კი ლიმონისფერ-ყვითელ 

ფერს ღებულობს.  

 

 
 

Elegans’ – 5 მეტრამდე სიმაღლის. ნორჩი ფოთლები 

ყვითელი არშიითაა, ზრდასრული კი თეთრით. 

 

’Flamingo’ - 5 მეტრამდე სიმაღლის. ფოთლები 

მოთეთრო-ვარდისფერი ლაქებით. 

 

 

 

Acer palmatum  - პალმისებური, ანუ მარაოსებური ნეკერჩხალი  

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუჩქი ან პატარა ხეა, რომლის სიმაღლეც 8 მ-მდე აღწევს. აქვს მომრგვალო ან 

ქოლგისებური ვარჯი. ფოთლები გაშლისას წითელია, ზაფხულში - მწვანე, შემოდგომაზე - 

ალისფერი. ახასიათებს ნელი ზრდა. მომთხოვნია ნიადაგისა და ტენის მიმართ, ვერ იტანს ჰაერის 

სიმშრალეს, ჩრდილისმოყვარულია.  
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დეკორატიული ფორმები და ჯიშები: 

 

 
 

’Aureum’  

 

 
 

‘Atropurpureum’ 

 

 
 

‘Dissectum Atropurpureum’ 

 

 

 

 

Acer platanoides - ლეკა, ჭადარისებრი ნეკერჩხალი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიაში, ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში, მცირე აზიაში. 

წმინდა კორომებს არ ქმნის, გვხვდება მუხნარში, ნაძვისა და ფიჭვის, არყისა და ვერხვის შერეულ 

ტყეებში; კავკასიაში - თითქმის ყველა ფართოფოთლოვან ტყესა და ნაძვნარ-სოჭნარებში. 

უმთავრესად წარმოდგენილია როგორც ტყის შემქმნელი მთავარი სახეობების თანამგზავრი 

მცენარე. სიმაღლე 30 მ-მდეა, ღეროს სისქე კი დაახლოებით 1 მ. აქვს (3)5-7-ნაკვთიანი, 5-12(18) სმ 

სიგრძის და 8-13(22) სმ სიგანის მარტივი ფოთლები. ფოთლის ზედა ნაკვთები თითქმის 

თანაბარი სიდიდისაა, გვერდითები კი უფრო პატარა და ღრმად ამოკვეთილკბილებიანი. 

ყვავილედი კენწრულია, მომწვანო ფერის ყვავილებით. ნაყოფის ფრთები ერთმანეთის მიმართ 

ბლაგვ კუთხეს ქმნიან ან ჰორიზონტალურად არიან განლაგებული. ჩამოვარდნისას ნაყოფი ორ 

ნაწილად იშლება. აქვს კარგი ხარისხის მერქანი.  

აგროტექნიკა.  ჩრდილის ამტანია, ნიადაგის ნაყოფიერებისა და ტენიანობისადმი მომთხოვნი, ვერ 

იტანს დამდგარ წყალს (დატბორვას) და დამლაშებულ ნიადაგებს. ყინვისა და გვალვისგან 

ხშირად  ზიანდება.  

მისი ფორმებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ფორმები: 

 

 

f.globosa -  აქვს მკვრივი ბურთისებრი ვარჯი; ახასიათებს ნელი ზრდა. მას 

ამყნობენ ძირითად სახეობაზე როგორც შტამბზე, ისე ფესვის ყელზე, 

რითაც ღებულობენ ორიგინალურ ბუჩქის ფორმას. შტამბური ფორმა 

გამოიყენება ხეივნებსა და მარტოულ ნარგაობებში, ფესვის ყელზე 

დამყნობილი კი დიდი ზომის პარტერებისა და გაზონების 

დეკორირებისათვის. 

 

 

 

'Drummondii' 

აქვს ლამაზი ფართოპირამიდული ვარჯი და კრემისფერ ან თეთრკანტიანი 

ორნამენტული ფოთლები, რომლებიც გაშლის დროს ვარდისფერია. 

იყენებენ მცირე ჯგუფების სახით, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია 

საოცარი სილამაზე და სიმსუბუქე.   
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'Royal Red' გამოირჩევა სწორი ღეროთი და დიდი ფოთლებით, რომლებიც 

გაშლისას კაშკაშა წითელი ფერისაა, შემდეგ კი - მუქი წითელი. ახასიათებს 

ნელი ზრდა. სიცივეგამძლეა, ვერ იტანს გვალვას, დამდგარ წყალსა და 

მარილიან გრუნტს; ესაჭიროება სუსტი მჟავიანობის ნიადაგები.  

გამოიყენება მარტოული და ჯგუფური ნარგაობების და კონტრასტული 

სეზონური კომპოზიციების  შესაქმნელად.  

 

 

Acer ibericum - ქართული ნეკერჩხალი 

   
  

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია კავკასიაში, გვხვდება ირანის ჩრდილოეთშიც. კავკასიაში 

წარმოდგენილია 600-1600 მ სიმაღლეზე, სამხრეთ კავკასიაში კი 1900 მ-მდე. გვხვდება უმეტესად 

მშრალ, ქვიან ფერდობებზე. აქვს 8 მ-მდე სიმაღლე, ნაცრისფერი ქერქი და ღია ყავისფერი 

ყლორტები. ფოთლები ტყავისებურია, 3-ნაკვთიანი, 7 სმ-მდე სიგრძის და 8 სმ-მდე სიგანის. 

ყვავილი 4-წევრიანია. ჯამის ფოთლები მოყვითალოა; მტვრიანები გვირგვინის ფურცლებზე 

თითქმის ორჯერ  უფრო გრძელია; ნასკვი ბეწვებიანია; ნაყოფი 2-ფრთიანია, 2,5-4 სმ სიგრძის. 

ნაყოფის ფრთები ერთმანეთთან მახვილ კუთხეს ქმნიან ან თითქმის პარალელურები არიან. 

რეგულარულად მსხმოიარობს. თესლის ბუდე 3-წახნაგიანია. ყვავილობს მაისში ან ივნისში, 

ნაყოფი მწიფდება ივლის-აგვისტოში. ნელამოზარდია. საყურადღებოა როგორც საქართველოს 

ენდემი და გვალვაგამძლე მცენარე. ჩვეულებრივად შედის არიდული მეჩხერი ტყის 

შემადგენლობაში.  ძლიერ გვალვაგამძლე და სინათლისმოყვარული მცენარეა (ჰელიოფილი), 

იტანს     -200-მდე ყინვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში თითქმის არ არის გავრცელებული. საინტერესოა სამხრეთი 

ფერდობების გასატყიანებლად ზ.დ.-დან 1100 მ-მდე. საინტერესოა აღმოსავლეთ საქართველოს 

დეკორატიული მებაღეობისათვის. 

 

Acer velutinum - ბოკვი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიაში - თალიში, მთავარი კავკასიონი, კახეთი, 

აზერბაიჯანი, საერთო გავრცელება - ირანი. 

გვხვდება ერთეული და ჯგუფური სახით ფოთლოვან ტყეში ზ.დ. 1300 მ-მდე, ტენიან და კარგად 

დაწრეტილ, ნაყოფიერ ნიადაგებზე, უმეტესად ჩრდილოეთ ფერდობებზე ცაცხვთან, მუხასა და 

წიფელთან ერთად. ყვავილობს აპრილში, იშვიათად მაისში; ნაყოფი მწიფდება ოქტომბერში. 

სწრაფმოზარდია. იძლევა თვითნათესს. 

აგროტექნიკა. კარგად იტანს ჭარბტენიან პირობებს და მჟავე წითელმიწა ნიადაგებს. ჩრდილისამტანი 

და საშუალომდე ყინვაგამძლე მცენარეა, დაუზიანებლად იტანს –15-170-ს, ზიანდება -200-ზე. 

ურწყავ ადგილებში შედარებით მკაცრი გვალვის დროს უხმება ვარჯის ნაწილი.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში გავრცელებულია 1873 წლიდან. შესანიშნავია ხეივნების 

მოსაწყობად. ზრდის სისწრაფითა და დეკორატიული თვისებებით აღმოსავლეთ საქართველოში 

მოზარდი ყველა სახეობის ნეკერჩხალზე უკეთესია და ფართოდაც გამოიყენება გამწვანებაში. მას 

შეუძლია შეცვალოს ჭადარი თბილისში, თუ რეგულარულად მოირწყვება სავეგეტაციო 

პერიოდში, განსაკუთრებით კი ივლის-აგვისტოში. საქართველოში აშენებენ როგორც დასავლეთ, 

ისე აღმოსავლეთ რაიონებში.  

 

Acer japonicum - იაპონური ნეკერჩხალი 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია იაპონიაში, ზღვის დონიდან 600-1500 მ სიმაღლეზე, იზრდება 

შერეულ ტყეში. აქვს 7-11-ნაკვთიანი, 8-14 სმ სიგანის მარტივი ფოთლები; 15-20-ყვავილიანი 

მეწამული ყვავილედები;  გვირგვინის ფურცლები ორჯერ მოკლეა ჯამის ფოთოლაკებზე. 

ფრთიანები რამდენადმე  მოხრილია, ერთმანეთის მიმართ ბლაგვ კუთხეს ქმნიან. საქართველოში 

გვხვდება XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან. კარგად ხარობს, ყინვისგან არ ზიანდება. სიმაღლით 

უტოლდება 7-8 მ-ს, სიმსხოთი 18 სმ-ს. ვეგეტაციას იწყებს მარტ-აპრილში. აღმოსავლეთ 

საქართველოში არ გვხვდება. საინტერესოა ტენიანი სუბტროპიკული რაიონებისათვის.  

*** 

აგროტექნიკა. ნეკერჩხლები მომთხოვნი არიან ნიადაგის მიმართ. დაჭაობებულ ადგილებში, სადაც 

გრუნტის წყლები მიწის ზედაპირთან ახლოსაა, საჭიროა დრენაჟის მოწყობა. იმ 

ნეკერჩხლებისთვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ ნოყიერი ნიადაგი, ნაზავი ასეთი შემადგენლობის 

უნდა იყოს: ნეშომპალა - კორდის მიწა - ქვიშა  შეფარდებით 3:2:1, ნაკლებად მომთხოვნებისათვის  

გამოდგება ნეშომპალა, ტორფი და ქვიშა შეფარდებით 3:2:1. 

ნეკერჩხლები შედარებით ჩრდილისამტანნი და ქარგამძლენი არიან. ახასიათებთ ნელი ზრდა. 

ბევრი სახეობა გვალვაგამძლეა, მაგრამ ცხელ ამინდებში მათი მორწყვა მაინც საჭიროა. 

აუცილებელია ხმელი ტოტებისა და ყინვისაგან დაზიანებული ერთწლიანი ყლორტების ამოჭრა. 

გამწვანებაში გამოყენება. ევროპაში ნეკერჩხალი უძველესი დროიდანაა კულტურაში. მისი სახეობები 

და ფორმები ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავდება სიმაღლითა და ჰაბიტუსით. მათ აშენებენ 

ჯგუფებად, ქმნიან ხეივნებსა და ჯგუფებს. 
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Fagus - წიფელი 

ოჯახი Fagaceae 

 

გვარში მხოლოდ 9 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ 

ზონაში. 

Fagus orientalis - აღმოსავლეთის წიფელი 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში, ბალკანეთის 

ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ ნაწილში და მცირე აზიაში. მაღალი წარმადობის ტყეს ქმნის 

დაახლოებით  900 მ-ზე. მთაში ადის ზღვის  დონიდან  2200-2300 მ სიმაღლემდე.  20-40 მ 

სიმაღლის ხეა მორუხო-თეთრი, გლუვი ქერქით; ელიფსური, კვერცხისებრ-ელიფსური ან 

უკუკვერცხისებრი, თითქმის კიდეტალღიანი ან ოდნავ დაკბილული, 8-12 სმ სიგრძისა და 3-

9(12,5) სმ სიგანის ფოთლებით. მამრობითი ყვავილის ყვავილსაფარი ზარისებრია, ოვალური 

ნაკვთებით და კიდეებზე შავი, ზოგჯერ თეთრი ბეწვებით. მტვრიანა 12-ია. კაკალი ყავისფერი, 3 

მახვილი წიბოთი, მწიფდება სექტემბრის ბოლოს. ტყის ზედა საზღვართან, დაახლოებით 1900-

2200 მ სიმაღლეზე, წიფელი გვხვდება  ტანბრეცილი და მეჩხერი ტყის სახით. აქვს საკმაოდ კარგი 

მერქანი, თუმცა იგი ლპობისადმი ნაკლებად მდგრადია; წიფლის კაკალში  35%-მდე ზეთია.  

აგროტექნიკა. მეზოფიტია. მისთვის ოპტიმალურია 1000-1500 მმ ნალექების წლიური რაოდენობა, 

ჰაერის ტემპერატურა 25-280, ფარდობითი ტენიანობა 70-80%, საშუალო ტენიანობის მჟავე 

ყომრალი და ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე კარბონატული ნიადაგები. ვერ იტანს ჰაერის მაღალ 

ტემპერატურას  (350-ზე მაღალს), ნიადაგის და ატმოსფერულ სიმშრალეს.  

გამწვანებაში გამოყენება. ბაღის დიზაინში განსაკუთრებით პოპულარულია წიფლის დეკორატიული 

ფორმები. ისინი ეფექტურია როგორც ცალკეულ ნარგაობებში, ისე ჯგუფებად, ტყის ზონების 

შესაქმნელად, ცოცხალი ღობეებისათვის.  

გააჩნია ფორმები: 

Ansorge - ვარჯი აჟურულია, ფოთლები ძალზე ვიწრო, გრძელი, ალისფერი. 

Atropunicea - ვარჯი მომრგვალოა, მეჩხერი. ქერქი გლუვია, ღია ნაცრისფერი.ფ-ები გაშლისას 

ნაზი ვარდისფერ-ნარინჯისფერი შეფერილობისაა, შემდეგ კი მბრწყინავი მუქი ალისფერი ხდება. 

მათი კიდეები ტალღოვანია. 

Aurea- ვარჯი მომრგვალოა, ფოთლები ოქროსფერი. შეფერილობას ინარჩუნებს მთელი სეზონის 

მანძილზე 

Aurea Pendula - ხის ტოტები ღეროს პარალელურად ქვემოთაა დაშვებული. ფოთლები სუფთა 

ოქროსფერია, თუმცა ჩრდილში ისინი მწვანდება. 
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Firmiana - ფირმიანა 

ოჯახი Sterculiaceae - სტერკულიასებრნი 

გვარის  ბუნებრივი გავრცელების არეალია ჩინეთი, ინდოჩინეთი და სამხრეთ იაპონია.  

Firmiana platanifolia -  ჩვეულებრივი ანუ ჭადარფოთოლა ფირმიანა 

      
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. აქვს 50 სმ-მდე სიგრძის, 

ჭადრის ფოთლის მსაგავსი,  3-5-ნაკვთიანი, ღია მწვანე, 30 სმ-მდე სიგრძისა და 40-45 სმ სიგანის 

ფოთლები; ცალსქესიანი მოყვითალო-მწვანე ყვავილები, რომლებიც შეკრებილნი არიან 25-50 სმ 

დიამეტრის საგველა ყვავილედებში; მტვრიანა 10-15, მილად შეზრდილი; მდედრობითი 

ყვავილი 5-ნაყოფფოთლიანია, თავისუფალი ნასკვით და სხივისებურად განლაგებული 5-

დინგიანი თავისუფალი სვეტით. ნაყოფი 5-წევრიანი ფოთლურაა, მწიფდება ოქტომბერ-

ნოემბერში. მრავლდება როგორც თესლით, ისე ფესვის ნაბარტყით. სამშობლოში იყენებენ 

ქაღალდის წარმოებაში. ქერქისგან წნავენ თოკს. 

აგროტექნიკა. ზამთარგამძლეა; ნიადაგის მიმართ ინდიფერენტულია, გარდა ალუვიურ წითელ და 

ყვითელმიწა მჟავე ნიადაგებისა; კარგად იტანს ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე  ნიადაგებს. მშრალ 

რაიონებში ახასიათებს შედარებით ნელი ზრდა; ივლის-აგვისტოში საჭიროებს მორწყვას. 

ზოგჯერ იყინება ფესვის ყელამდე.  

გამწვანებაში გამოყენება.  ორიგინალური დეკორატიული მცენარეა. იყენებენ ბაღ-პარკების 

გაშენებისას. აღმოსავლეთ საქართველოში შეიძლება გაშენდეს მხოლოდ მორწყვის პირობებში, 

ზღვის დონიდან 600-800 მ-მდე.  

 

 

 

 

 

Pyrus - პანტა 

ოჯახი Rosaceae 

 

ფოთოლმცვენი ხეებია, რომელთა ბუნებრივი ადგილსამყოფელი ევროპისა და აზიის მთის ტყეებია. 

გვარი აერთიანებს 60-მდე სახეობას, რომელთაგანაც მხოლოდ რამდენიმე გამოიყენება დეკორატიულ 

მებაღეობაში. 
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Pyrus caucasica - კავკასიური  პანტა 

        
 

ბოტანიკური აღწერა.  ველურად იზრდება მთელი კავკასიის ტყიან ნაწილში, სამხრეთ სომხეთამდე და 

აზერბაიჯანამდე. კავკასიაში ქმნის მეორადი წარმოშობის პანტიანს.  ფოთოლმცვენი მაღალი ხეა, 

პირამიდული ვარჯითა და ეკლიანი, შიშველი ტოტებით. აქვს მომრგვალო ან 

ფართოკვერცხისებრი, ზემოდან შიშველი და ხშირად კიდებუსუსიანი, მთლიანი ან 

წვრილკბილა, გრძელყუნწიანი ფოთლები; თეთრი ყვავილები ფარისებრ ყვავილედებშია 

განლაგებული. ნაყოფი შიშველია, მოშავო, მასზე 2-3-ჯერ გრძელი ყუნწით. სწრაფმოზარდია,  50-

60 წლის ხნოვანებაში სიმაღლით 25 მ-ს უტოლდება. მსხმოიარობს საკმაოდ უხვად. ნათესარი 

გამოიყენება კულტურული ჯიშების საძირედ. 

აგროტექნიკა. ქარგამძლეა, იტანს გვალვას და ნიადაგში დამლაშების გამომწვევი მარილების 

შემცველობას. ყინვაგამძლეობა და ჩრდილისმტანობა დაბალი აქვს.  

გამწვანებაში გამოყენება. შესაძლებელია მისი სოლიტერად და ჯგუფურად გამოყენება. თუმცა 

დეკორატიულ მებაღეობაში იშვიათად გვხვდება. საინტერესოა, როგორც ყინვა და გვალვაგამძლე 

მცენარე. 

Albizia - ალბიცია 

ოჯახი Leguminosae (Fabaceae) - პარკოსანთა 

გვარში გაერთიანებულია სუბტროპიკულ და ტროპიკულ რეგიონებში გავრცელებული 130-მდე სახეობა. 

მათთვის დამახასიათებელია ძალიან გრძელმტვრიანებიანი ყვავილები, როლებიც ბურთისებური 

ყვავილედებადაა შეკრებილი.  

 

Albizia julibrissin - აბრეშუმის ანუ ლენქორანის ალბიცია 
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ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია თალიშში (კასპიის ზღვის სანაპირო), ქმნის 

პატარა კორომებს კლდიან ფერდობებზე, ტყის ნაპირებსა და ხეობებში. 10-15 მ-მდე სიმაღლის 

ფოთოლმცვენი ხეა, ქოლგისებური ვარჯითა და ორმაგფრთართული ფოთლებით, რომლებიც 

შემოდგომაზე ლიმონისფერს ღებულობენ. აქვს საგველა ყვავილედები, აქტინომორფული 

ყვავილები და სტერილური (გარეთა) ან ფერტილური (ცენტრალური) მტვრიანები. ყვავილის 

ჯამი მომწვანოა, 5-კბილიანი; მტვრიანა 4-5-ჯერ გრძელია ჯამზე; ნაყოფი 10-20 სმ სიგრძის 

პარკია, წაგრძელებულ-ოვალური თესლებით.  

ყვავილობს უხვად და ადვილად მრავლდება თესლითა და ფესვის ნაბარტყით. აქვს მაგარი 

მოყვითალო-ყავისფერი მერქანი და მუქი ნაცრისფერი ქერქი, რომელიც შეიცავს 8-10% ტანიდებს, 

ყვითელ პიგმენტებს (საღებავი). გამოიყენება სახალხო მედიცინაში. კარგი თაფლოვანი მცენარეა. 

მისგან მიღებული თაფლი მოყვითალო ფერისაა და სასიამოვნო სუნი და გემო აქვს. 

ტიპური კასპიისპირა მთის ქვედა სარტყლის მცენარეა. გვხვდება ჩინეთშიც, იკავებს ფერდობებს.  

აგროტექნიკა. სწრაფმოზარდია. მეზოფიტი. კარგად ხარობს ჭარბ და საშუალოდ ტენიან პირობებში. 

ესაჭიროება მზით კარგად განათებული ადგილები და ნეიტრალური რეაქციის ქვიშნარი 

ნიადაგები. მისთვის რამდენადმე კრიტიკულია ყინვა (ზიანდება -15-20°-ზე) და გვალვა (ივლის-

აგვისტოში). კარგად იტანს სხვლას.  

გამწვანებაში გამოყენება. შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა, ვარჯის ფორმით ჰგავს სავანის 

მერქნიან მცენარეებს. იყენებენ ღია სივრცეების - ქუჩების, სკვერებისა და პარკების 

მცენარეააზერბაიჯანში აშენებენ ქარსაფარ ზოლებშიც.  

აქვს სახესხვაობა - var. rosea - ვარდისფერი სამტვრე ძაფებით და ფორმები - f.aurea -  ხორციანი 

წითელი სამტვრეებით და f. alba - თეთრი სამტვრეებით. 

სხვა სახეობებიდან აღსანიშნავია: კალკორას ალბიცია (A.calcora) და ავსტრალიური ალბიცია - A 

lophantha. 

 

Cercis - არღავანი, იუდას ხე 

ოჯახი Leguminosae (Fabaceae) - პარკოსანთა 

 

გვარში 8 სახეობაა, რომლებიც იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკაში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში, სამხრეთ  

კავკასიასა და აზიის სხვადასხვა  ოლქებში: ჩინეთში,  თურქმენეთში, ავღანეთში, ირანში. 

ლამაზადმოყვავილე ხეები და ბუჩქებია უსწორმასწორო ან ცალმხრივი გადაშლილი ვარჯით. ფოთლები 

თირკმლისებური ფორმისაა, 10 სმ დიამეტრის, მორიგეობით განწყობილი, ყუნწიანი, ფუძესთან 

გულისებური. მათი დაძარღვა თათისებურია. ყვავილობს ფოთლების გაშლამდე. ყველაზე 

პოპულარული სახეობებია კანადური  არღავანი  (C.canadensis) და ევროპული ანუ პარკიანი არღავანი 

(C.siliquastrum). 

 

ევროპული ანუ პარკიანი არღავანი - Cercis siliquastrum 
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ბოტანიკური აღწერა. ხე ან ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ახლო და 

შუა აღმოსავლეთში.  მისი სიმაღლე 10-15 მეტრს აღწევს. ვარჯი ბურთისებური ან 

გუმბათისებურია. ღერო ხშირად გამრუდებულია, თითქმის შავი დაღარული ქერქით დაფარული. 

აქვს მარტივი მომრგვალო-თირკმლისებური, ყუნწიანი, 7-13 სმ სიგრძის ფოთლები. ყვავილები 

ჟოლოსფერ-ვარდისფერია, 3-6-ცალიან კონებად შეკრებილი, ვითარდება ძველ ტოტებსა და 

ღეროზეც კი.  პარკი 7-10 სმ სიგრძისა და 1,5 სმ სიგანისაა, ბრტყელი, 10-14 მუქი ყავისფერი 

თესლით. ახასიათებს უხვი ყვავილობა აპრილში. 

აგროტექნიკა. სითბოსმოყვარულია. გვალვაგამძლე და სინათლისმოყვარულია.  კარგი ზრდისთვის 

ესაჭიროება ღია და მზიანი ადგილი და კარგად დრენირებული კირისშემცველი ნიადაგი.  

გამოყენება გამწვანებაში.  სოლიტერებად და ჯგუფებად წიწვოვნებთან ერთად, რომელთა ფონზეც 

განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყურება გაზაფხულზე. გამოდგება ცოცხალ ღობედაც.  

 

 

 

Gleditsia _ glediCia 
ოჯახი Leguminosae (Fabaceae) - პარკოსანთა 

 

გვარი აერთიანებს ხეების დაახლოებით 15 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩრდილოეთ ამერიკაში, აზიასა და აფრიკაში.  გვარს სახელი ეწოდა გერმანელი ექიმისა და ბოტანიკოსის, 

ბერლინის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის გოტლიბ გლედიჩის საპატივსაცემოდ. 

 

Gleditsia triacanthos _ samekala glediCia 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 40 მ-მდე სიმაღლის 

ფოთოლმცვენი ხეა, ცილინდრული ვარჯითა და ხორკლიანი, დახეთქილი, მუქი ყავისფერი 

ქერქიანი ღეროთი; ღერო და ტოტები აღჭურვილია უხვი, მარტივი, ფუძესთან შებრტყელებული 

მაგარი ეკლებით, რომელთა სიგრძე 10-30 სმ-ს აღწევს. ფოთოლი 14-26 სმ სიგრძისაა, 

წყვილფრთართული, 8-15-ფოთოლაკიანი, ზოგჯერ ორმაგფრთართული; ფოთოლაკის სიგრძე 8-

36 მმ-ია, წაწვეტილი, კიდემთლიანი ან ამოღრღნილკბილებიანი. ყვავილედი მტევნისებრია, 5-7 

სმ სიგრძის, შიშველი; ყვავილი მოკლეყუნწიანია; ჯამი, გვირგვინი და მტვრიანები შებუსულია; 

ნასკვი ბანჯგვლიანია; ნაყოფი პარკი, 26-45 სმ-მდე სიგრძის, მოხრილი ან დაგრეხილი, 

ტყავისებრი, მუქი ყავისფერი, ტკბილი რბილობით. ყვავილობს მაის-ივნისში თეთრი 

ყვავილებით, ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში, ხეზე რჩება მომავალი წლის ბოლომდე. 
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მრავლდება თვითმოთესვით, იძლევა ძირკვის უხვ ამონაყარს და ფესვის ნაბარტყს. 

სწრაფმოზარდია.  

აგროტექნიკა. ნიადაგის მჟავიანობის მიმართ ფართო დიაპაზონის მცენარეა, ხარობს როგორც მჟავე, 

ისე ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ნიადაგებზე. გვალვა და ყინვაგამძლეა, საქართველოში 

ყინვისგან არ ზიანდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ  1700 წლიდან. ფართოდ გამოიყენება დეკორატიულ 

მებაღეობაში თითქმის მთელ მსოფლიოში, გარდა ტროპიკებისა. წარმატებით გამოიყენება 

ცოცხალ ღობედ, აგრეთვე მდინარეთა სანაპიროების და ხეობების გასამაგრებლად.        

კულტურაში გვხვდება ფორმები:  

f. Inermis - უეკლო,  

f.pendula -  დაკიდებული ტოტებით,                    

f.nana - კომპაქტური, დაბალი ბუჩქი.  

 

Styphnolobium 

ოჯახი Leguminosae (Fabaceae) -პარკოსანთა 

 

გვარი აერთიანებს ხეებისა და ბუჩქების 62 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ევროპაში, სამხრეთ აზიაში, ავსტრალიასა და სამხრეთ ამერიკაში.  

 

Styphnolobium japonicum - იაპონური სოფორა 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ჩინური და იაპონური წარმოშობის, 25-30 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ხეა, 

მომრგვალებული ვარჯითა და მწვანე ტოტებით (ახალგაზრდა). აქვს 11-25 სმ სიგრძის 

კენტფრთართული ფოთლები, რომლებიც შედგება 9-17 წყვილი ფოთოლაკისაგან. ყვავილები 

მომწვანო-თეთრი ფერისაა, მეჩხერ საგველა კენწრულ ყვავილედად შეკრებილი, სურნელოვანი. 

ნაყოფი 3-8 სმ სიგრძის, 2-6-თესლიანი პარკია. ყვავილობას იწყებს 5-10 წლის ხნოვანებაში. 

ყვავილობს უხვად, მსხმოიარობს რეგულარულად და მრავლდება ბუნებრივად, ზოგჯერ შედის 

ბუნებრივ ფიტოცენოზებში. მცენარის ყველა ნაწილი შხამიანია. ნორჩი ტოტებისა და 

პარკებისგან ღებულობენ ყვითელ საღებავს. თაფლოვანია.  

გვიან ყვავილობს, მწვანე ფერს ინარჩუნებს შემოდგომის ბოლომდე. ფოთოლცვენა ჩქარდება 

დაბალი ტემპერატურის გავლენით.  

აგროტექნიკა. იტანს ნიადაგის დამლაშებას, არ გაურბის მჟავე და ღარიბ ნიადაგებს, თუმცა უკეთ 

ხარობს ნაყოფიერ, ღრმა ნიადაგებზე. გამოირჩევა მაღალი ყინვაგამძლეობით, იტანს -25°-მდე 

ყინვას. თითქმის არ ზიანდება ტექნოგენური აირების გავლენით. ურწყავ ადგილებში ზოგჯერ 

შეიმჩნევა წვერხმელობა და ღეროს ფუტიანობა 35-40 წლის ხნოვანებაში. 
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გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ 1844 წლიდან. ფართოდ იყენებენ ბაღ-პარკებში, 

ქუჩებისა და გზების გასამწვანებლად. კარგად ხარობს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ 

საქართველოში (მორწყვის შემთხვევაში).  

აქვს ფორმები:  

f. pendula - მტირალა, დაკიდებული ტოტებით,  

f. culumnaris - პირამიდული ვარჯით,  

f.violacea - მეწამული ყვავილებით,  

f. Pubescens - უხვად შებუსული,  

f. Albo-variegata - ჭრელი ფოთოლაკებით. 

 

Styphnolobium vicifolia 

.  

სამშობლო ცენტრალური და დასავლეთ ჩინეთია. იაპონური სოფორასგან განსხვავებით 

ეკლიანი ბუჩქია, 3 მ-მდე სიმაღლის, მოცისფრო-თეთრი ყვავილებით და 6 სმ-მდე სიგრძის 

წვრილი, 1-4-თესლიანი პარკებით. ლამაზი ბუჩქია, იმსახურებს კულტურაში ფართოდ 

გავრცელებას, რადგან იაპონურ სოფორასთან შედარებით უფრო გვალვაგამძლეა, ყვავილობს 

ეფექტურად და ცოცხალ ღობედაც გამოდგება. 

 

Robinia -  რობინია, თეთრი აკაცია 

ოჯახი Leguminosae (Fabaceae) - პარკოსანთა 

 

გვარში დაახლოებით 20 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ამერიკაში. ყველა 

მათგანი ფოთოლმცვენი ხე ან ბუჩქია  დიდი და ლამაზი კენტფრთართული ფოთლებით. ყლორტებზე 

განვითარებულია მცირერიცხოვანი, მაგრამ მძლავრი ეკლები, რომლებიც წარმოადგენენ სახეცვლილ 

თანაფოთლებს. ყვავილები დიდია, თეთრი ან ვარდისფერი, ხშირად სურნელოვანი, შეკრებილნი არიან 

მტევნისებურ ჩამოკიდებულ ყვავილედებად. ნაყოფი გვერდებიდან შებრტყელებული პარკია. 

 

Robinia pseudoacacia -  ცრუაკაცია, რობინია, თეთრი აკაცია 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. აქვს 25(30) მ-მდე 

სიმაღლე, ცილინდრული ვარჯი, 120 სმ-მდე სისქის ღერო და 10-25(45) სმ-მდე სიგრძის 
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კენტფრთართული ფოთლები, ფოთოლაკების რაოდენობა 9-19-ია. ყვავილედი მტევანია, 26 სმ-

მდე სიგრძის, მრავალყვავილიანი. ყვავილი არომატული, თეთრი ან მოყვითალოა, ზოგჯერ 

ვარდისფერი, 3-5 სმ-მდე დიამეტრის. პარკი წაგრძელებულ-ხაზურა, ბრტყელი და ბლაგვია, 

შიშველი, 3-5-თესლიანი. მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. ხეზე რჩება მთელი ზამთარის 

განმავლობაში. იზრდება სწრაფად, განსაკუთრებით 10 წლამდე. ივითარებს ღრმა ფესვთა 

სისტემას. ახასიათებს ფესვის ნაბარტყი. კარგად ხარობს აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის 

ყველა რაიონში. ადვილად იკავებს მიტოვებულ ადგილებს, შედის მეჩხერ ტყეში და ცენოზიდან 

აძევებს ზოგ ადგილობრივ  მცენარეს. აქვს გამძლე მერქანი, რომელიც დიდხანს ძლებს წყალში. 

გამოიყენება ტელეგრაფის ბოძებად, რკინიგზის შპალებად, სადურგლო საქმეში, ცელულოზის 

მისაღებად, ვაზის საყრდენად. შესანიშნავი თაფლოვანი მცენარეა. ნორჩი ფოთლები გამოიყენება 

ცხოველთა საკვებად. ფოთლებიდან ღებულობენ ცისფერ საღებავს, ყვავილებიდან - ეთერზეთს, 

რომელიც გამოიყენება პარფიუმერიაში.  

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლე და სინათლის მოყვარულია, დაჩრდილვას ვერ იტანს, კარგად ეგუება 

ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ნიადაგებს. ყინვაგამძლეა. იტანს -30°-მდე ყინვას.  არ გაურბის მჟავე 

ნიადაგებსაც. გაახალგაზრდავების მიზნით საჭიროა მისი პერიოდული გადაბელვა. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ 1600 წლიდან. საქართველოში გვხვდება თითქმის 

ყველა რაიონში. მწვანე მშენებლობაში გამოყენების გარდა, აშენებენ ფერდობებზე ნიადაგისა და 

ნაშალების დასამაგრებლად, იყენებენ ქარსაფარი ზოლების მშენებლობაში, ვარგისია ცოცხალ 

ღობედ, რადგან კარგად იტანს გასხვლას.  

  

სახეობიდან გამოყოფილია 7 ფორმა. ხშირად გვხვდება (განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში) 

ვარდისფერყვავილებიანი, მთელ ზაფხულს მოყვავილე ფორმები. დასახელებული სახეობის გარდა 

საქართველოში (კულტურაში) იზრდება:  Robinia holdtii (ჰიბრიდი) - 2,5 მ სიმაღლის, R.luxuriens  -  

ჩრდილო ამერიკიდან, სიმაღლე 2,5 მ და R.viscosa - ჩრდილოამერიკული. კარგად ხარობენ 

აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ დეკორატიული თვისებებითა და მერქნის ხარისხით ცრუაკაციას 

მეტოქეობას ვერ უწევენ. 

 

Ailanthus - აილანთუსი 

ოჯახი Simarubiaceae – ხემყრალასებრნი 

 

გვარში 15 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულნი არიან სამხრეთ და აღმოსავლეთ აზიასა და 

ავსტრალიაში. დიდი ზომის, სწრაფმოზარდი,  ფოთოლმცვენი ხეებია. ფოთლები დიდია,  

მორიგეობით  განლაგებული, კენტფრთართული, გაშლისას უსიამოვნო სუნის.   

Ailanthus altissima - აილანთუსი, ჩინური იფანი, ხემყრალა 
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ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. აქვს 30 მ-მდე სიმაღლე, 

კენტფრთართული, 45-60 სმ-მდე სიგრძის და 2-4 სმ სიგანის ფოთლები, 8-10-წყვილძარღვიანი და 

კიდეებზე წამწამებიანი ფოთოლაკები. ყვავილები ორსქესიანია. ჯამი 5-ფოთოლაკიანია, 

გვირგვინი კი 5-6-ფურცლიანი. ფრთიანა წაგრძელებულია, ბრტყელი, 3-4 სმ სიგრძის და 1 სმ 

სიგანის, ჩალისფერ-ყვითელი. სარეველა მცენარის  სახელითაა ცნობილი, რადგან სწრაფად 

მრავლდება თესლითა და ფესვის ნაბარტყით და იკავებს ახალ-ახალ ადგილებს, იჭრება 

ადგილობრივ ფიტოცენოზებში და კონკურენციას უწევს როგორც ბალახოვან, ისე მერქნიან 

მცენარეებს.  

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. 5 წლის ნარგავი სიმაღლეში 5 მ-ს აღწევს. 

სინათლისმოყვარულია. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. იზრდება მშრალ ქვიან, ღორღიან და 

ქვიშიან სუბსტრატებზე, მაგრამ უკეთ ვითარდება ნოტიო თიხნარებზე, თუმცა საკმაოდ 

გვალვაამტანია. ყინვაგამძლეობა საშუალო აქვს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში. 

მოზრდილი მცენარეები გაცილებით მდგრადები არიან და დაზიანების გარეშე იტანენ -20-230C 

ტემპერატურას. უფრო დაბალზე კი ვარჯი იყინება, მაგრამ ზაფხულის განმავლობაში სწრაფად 

ხდება მისი აღდგენა ახალი ყლორტების განვითარების ხარჯზე. ტენიანობის მიმართ 

ინდიფერენტულია, თუმცა არიდულ პირობებში უფრო ნელა იზრდება და მალე იწყებს 

წვერხმელობას. 

გამწვანებაში გამოყენება. ბევრ ქვეყანაში პოპულარული დეკორატიული მცენარეა სწრაფად ზრდის, 

მავნებელ-დაავადებების მიმართ მდგრადობისა და უჩვეულო ფოთლების გამო. იყენებენ დიდი 

დახრილობის  ფერდობების გასატყიანებლად, ნიდაგდამცავი და წყალშემნახავი  ნარგავების 

შესაქმნელად. დეკორატიული მოზაიკური ფოთლებითა და მოვარდისფრო-წითელი ნაყოფებით 

ნარგაობას „ტროპიკულ“ იერს აძლევს. კარგია ხეივნების შესაქმნელადაც.  

 

Morus - თუთა 

ოჯახი  Moraceae - თუთისებრნი 

გვარში ფოთოლმცვენი ხეების 17 სახეობაა, რომლებიც  გავრცელებულია  აზიის, აფრიკისა და 

ჩრდილოეთ ამერიკის ზომიერად თბილსა და სუბტროპიკულ ზონებში. იმტვერება ქარის 

საშუალებით.    

Morus alba - თეთრი თუთა 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია იაპონიაში, ჩინეთსა და მცირე აზიაში. იზრდება მთის ტყეებში. 

აქვს 15-20 მ სიმაღლე, 80 სმ-მდე ღეროს დიამეტრი, სქელი ვარჯი, კვერცხისებრი ან ოვალური, 

მთლიანი ან 3-7-ნაკვთიანი ხერხკბილა მარტივი ფოთლები; მდედრობითი ყვავილები 

თავმოყრილია მჭადა თავაკში. მტვრიანებიანი მჭადა 3 სმ სიგრძისაა. ნაყოფედი 2,5 სმ-მდე 

სიგრძისაა, თეთრი, მომწვანო-თეთრი ან მეწამულ-შავი, ტკბილი; კაკლუჭა ღია მურაა, 

კუთხებიანი, მრგვალი. ნაყოფმსხმოიარობას იწყებს 4-5 წლის ხნოვანებიდან. ახალგაზრდობაში 
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სწრაფად იზრდება, მაქიმალურ სიმაღლეს კი 40-50 წლის ხნოვანებაში აღწევს. ცოცხლობს 200-300 

წლამდე. ევროპაში შეტანილია VII საუკუნეში, აბრეშუმის ჭიასთან ერთად. 

აგროტექნიკა. ყინვაგამძლეა. ნიადაგის მიმართ ინდიფერენტულია, თუმცა უპირატესობას აძლევს 

მსუბუქ, ტენიან და ნოყიერ ნიადაგებს. ცუდად იტანს კირნარებსა და ჭარბტენიან ნიადაგებს. 

მისი დარგვა სასურველია ქვიშნარი და თიხნარი ნიადაგის ნარევში. თუ ქვიშნარში იქნება 

დარგული, დამატებითი ფესვების განვითარებას დაიწყებს, რომ ამგვარად დაამაგროს ნიადაგი. 

მას ზრდა შეუძლია მლაშობ ნიადაგზეც. თუ თუთა რიგებად ირგვება, მათ შორის მანძილი 5 მ 

უნდა იყოს,  ხოლო რიგებს შორის - 4 მ. გასათვალისწინებელი ის ფაქტი, რომ მას სუსტი ფესვები 

აქვს, ამიტომ გადარგვისას  სიფრთხილეა საჭირო. ზაფხულის პირველ ნახევარში საჭიროა რწყვა 

და მინერალური სასუქების შეტანა, რაც შემდეგში დაეხმარება მცენარეს, რომ კარგად 

გადაიტანოს ტემპერატურის მერყეობა და ყინვები. ექვემდებარება სხვლასა და ფორმირებას. 

 გამოყენება გამწვანებაში.  კარგად გამოიყურება ჯგუფურ ნარგაობებსა და ცოცხალ ღობეებად. კარგად 

ეგუება ქალაქის პირობებს. უფრო ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ მის დეკორატიულ ფორმებს, 

მაგ., მტირალა ფორმას, რომლის ტოტებიც თითქმის მიწამდე ეშვება. პოპულარობა მოიპოვეს 

დაბალმა სფერული ვარჯის მქონე ფორმებმა. ჯგუფურ ნარგაობებში უპირატესობას ანიჭებენ 

პირამიდული ან ვიწროპირამიდული ვარჯის მქონე ფორმებს, რომელთა სიმაღლეც 6 მ-ს აღწევს. 

 

Ficus - ლეღვი, ფიკუსი 

ოჯახი Moraceae - თუთისებრნი 

გვარი აერთიანებს ფოთოლმცვენ და მარადმწვანე ხეებს, ბუჩქებსა და ლიანებს, რომელთა უმეტესობაც 

რძეწვენს შეიცავს. გავრცელებულნი არიან უმეტესად ტროპიკულ, იშვიათად კი ზომიერ სარტყლებში.  

 

Ficus carica  - ლეღვი 

   
ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია სამხრეთ კავკასიაში (საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში), 

ირანში, მცირე აზიაში, ინდოეთში, ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და ავღანეთში.  12 მ-მდე 

სიმაღლის ხეები ან ბუჩქებია, სფეროსებრი, კვერცხისებრი ან ქოლგისებრი ვარჯითა და მურა-

ნაცრისფერი დახეთქილი ქერქით. ფოთლები 8-20 სმ სიგრძის, მთლიანი ან 3-7-ნაკვთიანია, 

დაკბილული ან უთანაბროდ ამოკვეთილ-დაკბილული, ქვედა მხარეზე თხლად შებუსული; 

თანაფოთლები მალე ცვივა. ორსახლიანი მცენარეა. მამრობითი ყვავილის ყვავილსაფარი 2-6-

ნაკვთიანია, 2-6 მტვრიანით, მდედრობითი ყვავილი 5-ნაკვთიანია ერთბუდიანი ნასკვით და 1 

სვეტით. ნაყოფედი 5 სმ-მდე სიგრძისაა, თითო-თითო, მსხლისებრი ან გაბრტყელებული, 

მომწვანო-ყვითელი ან მეწამულ-იისფერია, საკვებად ვარგისი. ვრცელდება მთის ქვედა 

სარტყელში როგორც ტენიან, ისე შედარებით მშრალ ადგილებში. გვხვდება კლდოვან 

გაშიშვლებებზე, ძველ ნანგრევებზე, მიტოვებულ შენობათა კედლებზე. ცოცხლობს 150-200 

წლამდე. სიბერემდე ახასიათებს ძირკვის ამონაყარი და ფესვის ნაბარტყი. ამრავლებენ ფესვის 

ნაბარტყით, გადაწვენით და ნაყოფმსხმოიარე მცენარეთა კალმებით. მას სამკურნალო 

მნიშვნელობაც აქვს. წამოდუღებული მშრალი ნაყოფების წვენი ან ნაყენი გამოიყენება 
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გულმკერდისა და ყელის ტკივილების სამკურნალოდ, სიმსივნეებით გამოწვეული ტკივილების 

გასაყუჩებლად და სხვ. 

აგროტექნიკა. იტანს მჟავე წითელ და ყვითელ ნიადაგებს, ეგუება კირნარებს, გაურბის ჭაობებს და ბიც 

და ბიცობ ნიადაგებს. გვალვაგამძლეა, იტანს -12 -17°С ყინვას.  

გამწვანებაში გამოყენება. უძველესი დროიდან აშენებენ კულტურაში როგორც ხეხილოვან და 

დეკორატიულ მცენარეს. 

 

Maclura - მაკლურა ანუ თუთავაშლა 

ოჯახი Moraceae - თუთისებრნი 

 

გვარში 11 სახეობაა. გვარს სახელი ეწოდა ამერიკელი ნატურალისტის მაკლურის 

საპატივსაცემოდ. უწოდებენ ასევე  ადამის ვაშლს, ცრუფორთოხალს, ჩინურ ან ინდურ  

ფორთოხალს.  

 

Maclura aurantiaca - მაკლურა ანუ თუთავაშლა 

    
  

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 30 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივი 

ხეა, სქელი, კვერცხისებრი ვარჯით და ღრმად დახეთქილი მუქი რუხი ქერქით. ფოთოლი 

კიდემთლიანია, კვერცხისებრი ან წაგრძელებულ-ლანცეტა, 12 სმ-მდე სიგრძის, ქვემოდან ღია 

მწვანე, ჯერ შებუსული, შემდეგ შიშველი. ყვავილი ორსახლიანია, მწვანე; მდედრობითები 

იღლიურ, მტვრიანებიანი კი სქელ თავაკა ყვავილედებშია შეკრებილი. ყვავილსაფარი 

ზარისებურია, 4-ნაკვთიანი. ნაყოფედი მშრალია, ღია მურა კაკლუჭებით, 10-15 სმ სიმსხოსი. 

გარეგნულად ფორთოხალს ჰგავს, არ იჭმევა. მცენარის ყველა ნაწილი და განსაკუთრებით ნაყოფი 

შეიცავს რძისმაგვარ წვენს. სწრაფმოზარდია. თბილისში 50-60 წლის ხნოვანებაში სიმაღლით 7-8 

მ-ს უტოლდება. უხვად მსხმოიარობს და თვითმოთესვით მრავლდება. ხშირად ველურდება 

კიდეც. მერქნიდან და ფესვებიდან მიიღება ყვითელი საღებავი.  

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლეა. შესანიშნავად ხარობს მცირე ნაყოფიერების, თხელ და ხირხატიან 

ნიადაგებზე. კარგი განვითარება აქვს აგრეთვე ჭარბტენიან  პირობებში. ყინვაგამძლეა. მისთვის 

რამდენადმე კრიტიკულია უკიდურესად მშრალი ადგილები და ჰაერის მაღალი ტემპერატურა. 

ივლის-აგვისტოში თბილისში საჭიროებს მორწყვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. ფართოდაა ცნობილი კულტურაში როგორც საინტერესო დეკორატიული 

მცენარე, სოლიტერად და ჯგუფური ნარგავების შესაქმნელად, კარგია ცოცხალ ღობედ და 

ქარსაცავი ზოლებისთვის.  
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Broussonetia - ბრუსონეცია  

ოჯახი Moraceae - თუთისებრნი 

 

Broussonetia papyrifera - ქაღალდის ბრუსონეცია ანუ ქაღალდის ხე 

  
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიასა და კორეაში. 10 მ-მდე სიმაღლის ხე ან 

ბუჩქია, კვერცხისებრი ვარჯითა და შებუსული ყლორტებით. ფოთლები გრძელყუნწიანია, 

კვერცხისებრი, 3-ნაკვთიანი, 20 სმ-მდე სიგრძის,  კიდეებზე  წვრილკბილებიანი ან 

ორმაგხერხკბილა; ქვემოდან მთელ ზედაპირზე ან ძარღვების გაყოლებით გრძელბეწვიანია. 

მამრობით ყვავილებიანი მჭადა 6 სმ-მდე სიგრძისაა, მდედრობითი ყვავილები კი 3 სმ-მდე 

დიამეტრის თავაკა ყვავილედებშია შეკრებილი. ნაყოფი მრგვალია, 2 სმ დიამეტრის, მოწითალო-

ნარინჯისფერი. ბუნებაში მრავლდება თესლით და  ფესვის ნაბარტყით. ქაღალდის ბრუსონეციის 

ახალგაზრდა ყლორტის ქერქი და ლაფანი გამოიყენება მაღალხარისხოვანი ქაღალდის 

წარმოებაში, მისგან ამზადებენ  ქოლგებს,  ქსოვილებს, წყალგაუმტარ საწვიმრებს და სხვ. 

აგროტექნიკა. საკმაოდ ყინვაგამძლეა. საქართველოში ყინვისგან არ ზიანდება. ნიადაგისადმი მცირედ 

მომთხოვნია. კარგად ხარობს ჭარბტენიან პირობებში წითელ და ყვითელმიწა მჟავე ნიადაგებზე. 

იგი საკმაოდ გვალვაგამძლეცაა.  იმდენად კარგად ეგუება მშრალ კლიმატსა და მცირე 

ნაყოფიერების ნიადაგებს, რომ ხშირად გვხვდება მწირ ნიადაგებზე, ნაშალებზე, ყორეებზე, 

დანგრეულ შენობათა კედლებზე და სხვ. თითქმის ვერ იტანს ატმოსფერულ და ნიადაგის 

დაბინძურებას. სინათლის მოყვარულია, ცუდად ან საერთოდ ვერ იტანს დაჩრდილვას. 

დაჩრდილული მცენარეები თითქმის არ ყვავილობენ და მალე ხმებიან. 

გამწვანებაში გამოყენება. მეტად საინტერესო სახეობაა დეკორატიული მებაღეობისათვის, 

განსაკუთრებით შემოდგომაზე - წითელი ნაყოფებითა და მოყვითალო-ნარინჯისფერი 

ფოთლებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ხშირად გვხვდება კულტურაში.   

 

Broussonetia kasinoki 

 

 

გავრცელებულია იაპონიასა და კორეაში. წინა 

სახეობისაგან განსხვავებით აქვს ძალიან მოკლე (1-2 სმ) 

ფოთლის ყუნწი და შიშველი ფოთოლი. გვალვისაგან 

ზიანდება. კულტურაში თითქმის არ გვხვდება. 

 



218 
 

Celtis - აკაკი 

ოჯახი Celtidaceae - აკაკისებრნი 

ფოთოლმცვენი, იშვიათად მარადმწვანე ხეების გვარია, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ტროპიკებსა და ზომიერი სარტყლის მშრალ რაიონებში. ისინი გვხვდება მზიან ფერდობებზე, მშრალ 

ღორღიან კირიან ნიადაგებზე ტყის სარტყლის ქვედა ზოლში კლდეებზე ან ტყისპირებზე. ახასიათებთ 

ნელის ზრდა. ცოცხლობენ 500 წლამდე. 

Celtis caucasica - კავკასიური აკაკი 

 

 
ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია კავკასიაში, შუა აზიაში, ავღანეთსა და ირანში. კავკასიაში 

მთაში ადის 600 მ-მდე, შუა აზიაში 1500 მ-მდე (აბს. სიმაღლე). საქართველოში გავრცელებულია 

ქართლში, ყვარელში, თელავში, გარე კახეთში, ქიზიყში, დედოფლისწყაროში, ქვემო ქართლში, 

მესხეთში და სხვ. 10 მ-მდე სიმაღლის ხეა ან ბუჩქი, გლუვი ნაცრისფერი ქერქით და 

ტყავისებური, მახვილკბილა ან მოხრილხერხკბილა, 10 სმ-მდე სიგრძის,  ქვემოდან შებუსული 

ფოთლებით. ნაყოფი მრგვალია, მოწითალო-ყვითელი, სასიამოვნო გემოთი. კურკა ზემოდან 

ოდნავ შებრტყელებულია. ყვავილობს მარტ-მაისში, ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. 

იზრდება სამხრეთ ფერდობებზე, ქვიან და ხირხატიან ნიადაგებზე. განსაკუთრებით იმით 

ფასობს, რომ გვალვაგამძლე სახეობაა. მრავლდება თვითმოთესვით და ფესვის ნაბარტყით. 

ნელამოზარდი მცენარეა. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და უკიდურესად გვალვაგამძლეა, შესანიშნავად გრძნობს თავს 

მშრალ და მოძრავ ქვიშებზე.    

გამწვანებაში გამოყენება.  გამოიყენება გვალვიანი რაიონებისა და ქალაქების გასამწვანებლად. 

შესანიშნავი მცენარეა არიდულ და სუბარიდულ პირობებში დეკორატიული მებაღეობისათვის. 

იყენებენ  სოლიტერად და ჯგუფური ნარგავების სახით, ტყის გაშენებისას ფერდობებისა და 

ნაშალების გასამაგრებლად. დიდი რაოდენობით გვხვდება აღმოსავლეთ საქართველოს ბაღ-

პარკებში.  

Carpinus - რცხილა 

ოჯახი Corylaceae - თხილისებრნი 

გვარში გაერთიანებულია შედარებით მცირე ზომის ხე მცენარეები, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში; სახეობების უმეტესობა აზიაში - ჩინეთში 

იზრდება, ევროპაში კი მხოლოდ 2 სახეობა გვხვდება.  
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Carpinus caucasica - კავკასიური რცხილა 

  
ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში, მცირე აზიასა და ჩრდილოეთ ირანში. 

საქართველოში გავრცელებულია ყველა რაიონში. გავრცელების უკიდურესი ზედა საზღვარია 

დაახლოებით 2000 მ ზ.დ. სიმაღლით აღწევს 30-35 მ-ს. აქვს მოგრძო კვერცხისებრი, 

ორმაგხერხკბილა ფოთლები, ყლორტის ძირში განვითარებული მამრობითი და კენწეროში 

განლაგებული მდედრობითი ყვავილები, ნაყოფსაბურველი ძირში 3-ნაკვთიანია. მრავლდება 

თესლითა და ფესვის ნაბარტყით. აქვს მაგარი მერქანი. ქერქი შეიცავს მთრიმლავ და საღებავ 

ნივთიერებებს. მისგან მატყლი ყვითლად იღებება.  

აგროტექნიკა. ახასიათებს ნელი ზრდა. უპირატესობას ანიჭებს ტენიან, კირიან, ფხვიერ და ნოყიერ 

ნიადაგებს. ვერ იტანს დაჭაობებულ და მჟავე ნიადაგებს. მეზოფიტია, კარგად იზრდება და 

ნაყოფმსხმოიარობს დასავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებში. კონტინენტურ გარემოში განიცდის 

წყლის დეფიციტს. თბილისში ურწყავად ძალიან ცუდად ხარობს. ხანგრძლივი გვალვის 

გავლენით ხმება, საჭიროებს მორწყვას სავეგეტაციო პერიოდში, განსაკუთრებით ივლის-

აგვისტოში.  

გამწვანებაში გამოყენება. საინტერესოა დეკორატიული მებაღეობისათვის გრილ და საშუალოტენიან 

რაიონებში. აშენებენ კულტურაში, გვხვდება ბაღ-პარკებში. შეიძლება ფართოდ დაინერგოს 

დეკორატიულ მებაღეობაში, როგორც ადგილობრივი, ლამაზი, ხშირვარჯიანი მცენარე.  

გვხვდება ვარიაციები:  

var. stenophylla – თითქმის ხაზური ფოთლებით, ნაყოფის საბურველის ვიწრო და წაწვეტილი   

ნაკვთებით;  

var. cordifolia -  გულისებრფუძიანი ფოთლებით და საბურველის ფართო ნაკვთებით;  

var. serrata – დაკბილული ნაყოფსაბურველის ნაკვთებით;  

var. angustiloba – თითქმის ხაზურა საბურველნაკვთიანი. 
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Pterocarya–ლაფანი 

ოჯახი Juglandaceae - კაკლისებრნი 

 

გვარში 6 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აზიაში. 

Pterocarya pterocarpa – კავკასიური ლაფანი 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია სამხრეთ კავკასიაში, აღმოსავლეთ თურქეთში, ლაზისტანსა და 

ირანში. დიდი ზომის ხეა, რომლის სიმაღლე 30 მ-მდე, ხოლო ღეროს  დიამეტრი 150 სმ-მდე 

აღწევს. ახალგაზრდა ტოტები მურა-წითელი  ბეწვებითაა მოფენილი; ღერო მუქი-რუხი ფერისაა, 

სუსტად დახეთქილი. ფოთოლი 20-30 სმ სიგრძისაა, რთული, 11-15-ფოთოლაკიანი. ყველაზე 

დიდი ფოთოლაკის სიგრძე 10(17) სმ-მდე აღწევს. დაგრძელებულ ტოტებზე ფოთლები 

ყოველთვის კენტფრთართულებია, 60 სმ-მდე სიგრძის. ორფრთიანა კურკა ფრთსათან ერთად 4,5 

სმ-მდე სიგანისაა. ნაყოფმსხმოიარობს უხვად, მრავლდება თესლით და ფესვის ნაბარტყით. 

იზრდება მდინარეთა და მათი შენაკადების გასწვრივ ერთეული ან მცირე კორომების სახით. 

გვხვდება თითქმის მთელ საქართველოში – მთის ქვედა სარტყელში, აგრეთვე სამხრეთ კავკასიის 

სხვა ქვეყნებში. აქვს მსუბუქი თეთრი მერქანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ნაკეთობათა 

დასამზადებლად (გობი, გეჯა და სხვ.), ლაფანს იყენებენ ვაზის, პომიდვრის და სხვ. ასახვევად. 

ფოთლისა და ქერქისაგან ღებულობენ რუხ საღებავს. ცოცხლობს 200 წლამდე. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა, განსაკუთრებით ნორჩობაში. 10 წლის ასაკში მისი სიმაღლე 10-

12 მეტრს აღწევს. საკმაოდ ჩრდილისამტანია, არასაკმარისად ყინვაგამძლე. ტენისმოყვარულია, 

ამიტომ ესაჭიროება საკმაოდ ტენიანი ნიადაგები მდინარეთა ნაპირებზე ან დაჭაობებულ 

ადგილებში. ცუდად იტანს ჰაერისა და ნიადაგის სიმშრალეს. 

გამწვანებაში გამოყენება. შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა მდინარისპირა დაბლობებისა და 

ფერდობების გასამწვანებლად. იყენებენ პარკებისა და ტყე-პარკების ჭარბტენიან ადგილებში 

ჯგუფებად და სოლიტერებად.  

 

 

Betula - არყი   

ოჯახი Betulaceae - არყისებრნი   

 

ცნობილია დაახლოებით 50-70 სახეობა, რომლებიც ფართოდაა გავრცელებული დედამიწის ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროში. ხეები ან ბუჩქებია გამჭოლი მეჩხერი ვარჯითა და ლამაზი ქერქით. ფოთლები 

მარტივია, ყუნწიანი, კიდეებზე ხერხკბილა. ყვავილობის დროს მამრობითი მჭადა ყვავილედები 

ჩამოკიდებულია, მდედრობითი კი ზემოთაა აღმართული. ნაყოფი ორფრთიანი თესლურაა. ყვავილობს 

ფოთლების გაშლასთან ერთად. მისი ბევრი სახეობა გამოიყენება დეკორატიულ მებაღეობაში. 
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Betula verrucosa, B.pendula - მეჭეჭებიანი, ანუ მტირალა არყი 

 

 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ფოთოლმცვენი ხეა, რომლის სიმაღლე 20 მეტრს აღწევს. ვარჯი აჟურულია, 

უსწორმასწორო ფორმის. გააჩნია ფართო ევრაზიული არეალი. ტოტების ბოლოები ქვემოთკენაა 

დახრილი. ქერქი თეთრია, ღეროს ქვედა ნაწილში კი შავი, დაღარული. ფოთლები რომბულია, 

შიშველი, 7 სმ-მდე სიგრძის. გაშლისას ფისოვანი, წებოვანი. ყვავილობს აპრილის ბოლოს, ნაყოფი 

მწიფდება ივლისში. ერთ-ერთი სწრაფმოზარდი მცენარეა. 

აგროტექნიკა. არყის ყველა სახეობა სინათლისმოყვარულია, მაგრამ მცირე დაჩრდილვასაც იტანენ. 

კარგად ეგუებიან განსხვავებულ ნიადაგობრივ პირობებს და ტენიანობის სხვადასხვა ხარისხს. 

მცენარის  დარგვამდე ორმოში ამატებენ ნეშომპალას, ტორფსა და ქვიშას (2:1:1). ფესვის ყელი 

მიწის სწორზე უნდა იყოს. ნორჩი მცენარეების გადარგვას აწარმოებენ შემოდგომაზე ან 

გაზაფხულზე, მსხვილი ეგზემპლარებისა კი (3 მ-ზე მეტი) - მხოლოდ ზამთარში. გაზაფხულზე 

სასურველია არყის გამოკვება სრული მინერალური სასუქებით. ახალ ნარგავებს  რეგულარულად 

რწყავენ, უკვე დაფესვიანებულ ხეებს კი - მხოლოდ გვალვიან პერიოდში. ლამაზი და თანაბარი 

ვარჯის მისაღებად ხეებს შორის მანძილი დაახლოებით 4 მ უნდა იყოს. 

გამოყენება გამწვანებაში. ლამაზი საპარკო მცენარეა. ეფექტურია როგორც მარტოულ, ისე ჯგუფურ 

ნარგაობებსა და ხეივნებში. განსაკუთრებით ფასეულია მტირალა და პირამიდული ვარჯის მქონე 

ფორმები მუქი ალისფერი ან აჟურული ნათელი ვარჯით.  ყველა არყის ქერქი დეკორატიულია. 

განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყურება ერთად დარგული რამდენიმე არყის ხე.  

პოპულარული ფორმები და ჯიშები: 
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‘Aurea’ – 10 მეტრამდე სიმაღლის ნელამოზარდი ხეა. 

ფოთლები მბრწყინავია, ოქროსფერ-ყვითელი. ვარჯი 

აჟურულია დაშვებული ტოტებით, ღერო თეთრია. 

 

 
  

‘Gracilis’ - მტირალა ფორმის ვარჯით. ფოთლები უფრო 

მცირე ზომისაა, ვიდრე ბუნებრივი სახეობისა, ღრმად 

დანაკვთული. 

 

 

‘Purpurea’ - ნელამოზარდი ხეა, 6 მ-მდე სიმაღლის, თეთრი 

ღეროთი. ფოთლები ალისფერია, შემოდგომაზე ფერს არ 

იცვლიან, ზომით უფრო პატარა. 

 

 

Diospyros - ხურმა 

ოჯახი Ebenaceae - აბანოზისებრნი 

დიდი გვარია, აერთიანებს 700-ზე მეტ ფოთოლმცვენ და მარადმწვანე ხესა და ბუჩქს. აქვთ მარტივი, 

მორიგეობით  განლაგებული ფოთლები; ნაყოფი ხორცოვანი კენკრაა, რომელიც 10-მდე თესლს შეიცავს. 

სავარაუდოდ, კულტურაში გავრცელდა ჩინეთიდან.  

Diospyros kaki - იაპონური ხურმა 
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ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიაში, საიდანაც იგი ძალიან ფართოდ 

გავრცელდა, როგორც ძვირფასი ხეხილოვანი მცენარე. აქვს 15 მ-მდე სიმაღლე, მყიფე ტოტები და 

16 სმ-მდე სიგრძის ტყავისებრი, კვერცხისებრი ან ელიფსური ფოთლები. ყვავილი 4-წევრიანია, 

ერთსქესიანი ან ორსქესიანი, ორსახლიანია. მამრობითი ყვავილები 3-ყვავილიან 

ნახევარქოლგებშია თავმოყრილი, 16-24 მტვრიანით; მდედრობითი ყვავილი უფრო მსხვილია, 

მარტოული; ჯამი მწვანეა, ნასკვი 8-10-ბუდიანი და 4-განყოფილებიანია. ახასიათებს ორსქესიანი 

ყვავილებიც, რომლებიც წარმოიქმნება ყვავილედის ცენტრში. აქვს მსხვილი ნაყოფი, რომლის 

დიამეტრი ზოგჯერ 10 სმ-ს აღწევს. ის ღია ყვითელი ან კაშკაშა ნარინჯისფერია და 

დამწიფებამდე ცვილისფერი ნაფიფქითაა დაფარული. იაპონური ხურმის კულტურულ ჯიშებში 

შესამჩნევია პართენოკარპიის მოვლენა (ხშირია უთესლო ნაყოფები). ნელამოზარდია.  

აგროტექნიკა. მისთვის კრიტიკულია გვალვა და ყინვა. კავკასიაში შავი ზღვის სანაპიროსა და 

აღმოსავლეთ საქართველოში ყინვისგან თითქმის არ ზიანდება, იტანს –20-220C ტემპერატურას. 

მოითხოვს დრენირებულ, ტენიან და ღრმა ნიადაგებს, გვალვიან ზაფხულში საჭიროებს 

მორწყვას, განსაკუთრებით ივლის-აგვისტოში. ნერგის დარგვამდე, სასურველია 2 კვირით ადრე 

ორმოში შეტანილ იქნას 15-20 კგ ნაკელი. შემდგომში ესაჭიროება კომპლექსური მინერალური 

სასუქების დამატება შემდეგი პროპორციით:  2:2:1 (აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი). თუ ნიადაგი 

საკმაოდ ნოყიერია, მაშინ დამატებით კვებას 8 წლის ასაკიდან იწყებენ. ამავე მიზნით გამოდგება 

ხის ნაცარიც. ნორჩ ხეებს რწყავენ თვეში 2-3-ჯერ, მოზრდილებს - 1-2-ჯერ. მეტისმეტმა რწყვამ 

შეიძლება ნაყოფების ცვენა გამოიწვიოს. ჟანგბადის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით 

სჭირდება ერთჯერადი შემობარვა გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, ხოლო ვეგეტაციის 

განმავლობაში 4-6-ჯერ. საჭიროა ასევე სარეველების მოცილება. ესაჭიროება სხვლა, სანიტარული 

გასუფთავება და საჭიროების შემთხვევაში, გამაახალგაზრდავებელი სხვლა.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში ცნობილია იაპონური ხურმის მრავალი კულტივარი. ზოგის 

ნაყოფი იჭმევა დამწიფებამდე, მოკრეფისთანავე (ტაი-ტაი, გოშჰო-კაკი, ჰია-კუმე, იედო-ში, იე 

მონი,  ძენდი და სხვ.).  ზოგი მათგანი გამოსადეგია დასაჩირად (ჰია-კუმე, ხინანო-კაკი, ხინო 

მარუ და სხვ.). კულტურაში ფართოდ აშენებენ როგორც საუკეთესო ხეხილოვან მცენარეს. 

როგორც ძირითადი სახეობა, ისე მისი კულტივარები და ფორმები, იმსახურებენ კიდევ უფრო 

ფართოდ გავრცელებას ძვირფასი ნაყოფებისა და დეკორატიულობის გამო.  

 

Amygdalus - ნუში 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

ნუშის პირველადი კერაა წინა აზია და მისი მიმდებარე რეგიონები - ხმელთაშუაზღვეთი და შუა აზია.  

იზრდება ქვა-ღორღიან ფერდობებზე ზღვის დონიდან 800-1600 მ სიმაღლეზე. უპირატესობას ანიჭებს 

კალციუმით მდიდარ ნიადაგებს. იზრდება მცირე, 3-4 ინდივიდიან ჯგუფებად.  ცოცხლობს 130 წლამდე. 
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Amygdalus communis - ჩვეულებრივი ნუში 

(Prunus dulcis, Prunus amygdalus, Amygdalus communis) 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია კავკასიაში; საერთო გავრცელება  ირანი, სომხეთი, მცირე აზია, 

დასავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი. 4-6 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, მონაცრისფრო-შავი ქერქითა 

და უეკლო შიშველი ტოტებით. ფოთლები ლანცეტაა ან ვიწროელიფსური, 6-9 სმ-მდე სიგრძის. 

ყვავილი 3-5 მმ სიგრძის, ყუნწიანი, თეთრი ან მოვარდისფრო გვირგვინის ფურცლებით. ნაყოფი 

3-3,5 სმ სიგრძის და 3 სმ-მდე სისქის, ხავერდოვნად შებუსული; კურკა 2,7-3,3 სმ სიგრძისაა. ზოგი 

ბოტანიკოსი მიიჩნევს, რომ იგი კავკასიაში გაველურებულია, ზოგიც კი ადგილობრივად თვლის. 

მსხმოიარობს საკმაოდ უხვად. მრავლდება თესლით. კავკასიაში ველურად იზრდება ზღვის 

დონიდან 700-1300 მ სიმაღლეზე, უმეტესად ქვიან და მშრალ სამხრეთ ფერდობებზე.  

აგროტექნიკა.  სინათლისმოყვარული, გვალვაგამძლე, და ზამთარგამძლეა, იტანს  - 25°С ყინვას, მაგრამ 

გაზაფხულის წაყინვები ზოგჯერ დამღუპველია მისთვის. დასარგავად უნდა შეირჩეს ჩრდილო-

დასავლეთის ცივი ქარებისაგან დაცული ამაღლებული ადგილები ან ფერდობები; სასურველია 

სამხრეთი ექსპოზიცია. კარგად იზრდება და ნაყოფმსხმოიარობს კარგი აერაციის, მსუბუქ 

კირნარებზე, თიხნარებსა და ასევე შავმიწა კარბონატულ ნიადაგზე. ტენიანი მჟავე და მარილიანი 

თიხნარები მისთვის გამოუსადეგარია. იმის გამო, რომ ჯვარედინი დამტვერვა ახასიათებს, კარგი 

მოსავლის მისაღებად, ერთად უნდა დაირგოს არანაკლებ 3-4 ჯიშის ნუში.  

გამწვანებაში გამოყენება. საქართველოში ფართოდ აშენებენ როგორც ნაყოფოვან მცენარეს. 

დეკორატიულ მებაღეობაში პოპულარულია ლამაზი ყვავილობის გამო. 

ნუშის კულტურული ჯიშებიდან აღსანიშნავია: 

f.dulcis - ტკბილი გულით და მაგარი ნაჭუჭით.  

f.variegata – ჭრელი ფოთლებით,  

f.albo-plena – ბუთხუზა, თეთრი ყვავილებით;  

f.purpurea – მოვარდისფრო-მეწამული ყვავილებით;  

f.pendula – მტირალა ტოტებით;  

f.fragilis - თხელნაჭუჭიანი კურკით და ტკბილი გულით.  
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ტყემალი - Prunus 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

 

გვარში 40-მდე სახეობაა, რომლებიც ველურად გავრცელებულია უმთავრესად ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. ფოთოლმცვენი ხეები ან ბუჩქებია დამოკლებული ყლორტებით, 

რომლებიც ჩვეულებრივ ეკლებით მთავრდება. ყვავილები დიდია (1,5-2,5 სმ დიამეტრის), მარტოული, 

ან მცირერიცხოვან ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი წვნიანია, საკვებად ვარგისი.  ყვავილობს 

შეფოთვლამდე, ადრე გაზაფხულზე.   

 

Prunus divaricata - ტყემალი 

 
ბოტანიკური აღწერა. 8 მეტრამდე სიმაღლის ხეა ან მაღალი ბუჩქი ეკლიანი ტოტებით. ფოთლის სიგრძე 

10 სმ-ს აღწევს, შემოდგომაზე ყვითლდება. ყვავილობს მარტში. ნაყოფი ბურთისებური ან 

ოვალურია, 3 სმ-მდე დიამეტრის, საკვებად ვარგისი. 

გავრცელებულია კავკასიაში, ზღვის დონიდან 2000 მ-მდე. საერთო გავრცელება: მცირე აზია, 

ბალკანეთის ნახევარკუნძული.  აქვს 10 მ-მდე სიმაღლე, დაკუთხული, შიშველი, მზიან მხარეზე 

მოწითალო ახალგაზრდა ტოტები, რომლებიც ეკლებით მთავრდება; 10 სმ-მდე სიგრძის, 

შიშველი, ქვემოდან მკრთალი და ძარღვების გაყოლებით თეთრბუსუსებიანი ფოთლები.  

ყვავილები თითო-თითოა, იშვიათად 2-2; ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე ან მასთან ერთად 

აპრილ-მაისში. ნაყოფი მრგვალი ან ელიფსურია, 1-3 სმ სიმსხოსი, ყვითელი, ვარდისფერი, 

წითელი ამ მუქი ლურჯი და ცვილის მსუბუქი ნაფიფქით. ბუნებაში მრავლდება თესლით და 

ფესვის ნაბარტყით. მსხმოიარობს ღრმა სიბერემდე.  

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლე და საკმაოდ სიცივის ამტანია, ნიადაგის მიმართ მცირედ მომთხოვნია, 

თუმცა უპირატესობას ანიჭებს დრენირებულ, თიხნარ, ნეიტრალურ ან სუსტ ტუტე 

სუბსტრატებს. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ მცირე დაჩრდილვასაც იტანს. შესაძლებელია 

ვარჯის კორექტირება სხვლით. ფესვთა სისტემა ზედაპირული აქვს, ამიტომ საჭიროებს მიწის 

გაფხვიერებას. წელიწადში ერთხელ ნიადაგში შეაქვთ კომპლექსური მინერალური სასუქები. 

გამწვანებაში გამოყენება. ცნობილია ტყემლის  ხელოვნურად მიღებული ჯიშები. ყველა მათგანი 

ღირებულია არა მხოლოდ ნაყოფებით, არამედ  დეკორატიული ნიშნებითაც. იყენებენ 

სოლიტერად, ჯგუფებად, თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში, იაპონურ ბაღებში.  

საყურადღებოა როგორც ხეხილოვანი სახეობა – Prunus domestica – ქლიავი; Prunus spinosa – კვრინჩხი, 

პატარა ზომის ხისებრი ბუჩქია. ველურად იზრდება თბილისის შემოგარენის ტყისპირებსა და 

ღობეების ძირში. 

შემოტანილი ტყემლებიდან აღსანიშნავია ამერიკული ტყემალი P.americana –  ჩრდილო ამერიკიდან; 

P.carollina  – მექსიკიდან; P.salicina  –  ჩინეთიდან, 10 მ-მდე სიმაღლის, მომრგვალო წითელი, ყვითელი 

ან მწვანე ნაყოფები. 
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Prunus serrulata - დაკბილული ალუბალი  

 

    

ბოტანიკური აღწერა. იზრდება იაპონიაში, ჩინეთსა და კორეაში. იაპონიაში ამ სახეობას, ისევე როგორც 

ალუბლის სხვა ლამაზად მოყვავილე სახეობებს, საკურას უწოდებენ და მისი 300-მდე ჯიში 

მოჰყავთ. ყვავილობს გაზაფხულზე; ყვავილების შეფერილობა კაშკაშა ვარდისფერიდან 

თეთრამდეა. ყვავილობის ხანგრძლივობა დაახლოებით ერთი კვირაა. ნაყოფები (საკურამბო) და 

ფოთლებისა და ყვავილების მარინადი გამოიყენება საკვებად. იაპონიის სიმბოლოა. იაპონური 

ნაციონალური ტრადიციაა ხანამი - ყვავილებით ტკბობის დღესასწაული, რომელთა შორის 

ყველაზე ცნობილია - მოყვავილე საკურა. 

საკურას მიეკუთვნება შემდეგი სახეობები:  

  

 

დაკბილული ალუბალი  (Prunus serrulata) – 

დეკორატიული ხეა, 8-15 მ სიმაღლის, დიდი 

ფოთლებით, რომლებიც გაზაფხულზე  ალისფრად 

იფერება. მსხვილი (4-5 სმ) ყვავილები ვარდისფერი ან 

თეთრი ფერისაა, 7-9 ცალი მტევნად შეკრებილი. 

 

 

 

მოკლებუსუსებიანი ალუბალი  (Cerasus subhirtella) – 

დეკორატიული ხეა, 9-10 მ სიმაღლის, სამშობლოში 20 

მ-საც აღწევს. ყვავილები ღია ვარდისფერია. 

ივითარებს 2-3-ყვავილიან ყვავილედებს. ყვავილობს 

შეფოთვლამდე. 

 

 

 

სახალინის ალუბალი  (Cerasus sachalinensis) – 

გადაშლილვარჯიანი, 8-12 მ სიმაღლის ხეა. ფოთლები 

გაზაფხულზე წითელია, შემოდგომაზე მუქი 

ბორდოსფერი. ყვავილობს აპრილში ღია ვარდისფერი 

ყვავილებით (2-3 სმ), რომლებიც შემდეგ თეთრ 

შეფერილობას ღებულობენ. ფოთლები იშლება 

ყვავილებთან ერთად. 
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ჯირკვლებიანი ალუბალი  (Prunus glandulosa) – 

ბურთისებური ფორმის ბუჩქია, 1,5 მ სიმაღლის. 

ფოთოლი 3-6 სმ სიგრძისაა, იშლება ყვავილებთან 

ერთად. აქვს თეთრი ან ვარდისფერი ყვავილები. 

 

აგროტექნიკა. საკურას დასარგავად უმჯობესია ამაღლებული, ოდნავ დახრილი  (არა უმეტეს 10°-ისა) 

ფერდობის შერჩევა. ტენიან ჩავარდნილ ადილებში შესაძლებელია ხეების გაყინვა. ნიადაგი არ 

უნდა იყოს მჟავე, სასურველია თიხნარი, კარგად დრენირებული და ნოყიერი სუბსტრატი. 

ჩვეულებრივ საკურას გაზაფხულზე რგავენ, მაგრამ  დასაშვებია შემოდგომაზე დარგვაც. აქტიური 

ზრდის დროს, საყვავილე კვირტების განვითარების პერიოდში,  საკურას ესაჭიროება დამატებითი 

რწყვა. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ბუნებრივი ნალექების ნაკლებობისას. ნიადაგში 

ორგანული ნივთიერებების, ასევე აზოტისა და კალიუმის ნაკლებობა არსებით გავლენას ახდენს 

ზრდა-განვითარებაზე. ადრე გაზაფხულზე მოზრდილ და ნორჩ მცენარეებს ფრთხილად აჭრიან 

ხმელ და ზედმეტ ტოტებს, რის შემდეგაც გადანაჭერი უნდა დამუშავდეს ბაღის მალამოთი. 

 

Prunus persica - ატამი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ და დასავლეთ ჩინეთში. 5-6 

მეტრამდე სიმაღლის ხეა, აქვს დაშვებულტოტებიანი ვარჯი; კვერცხისებრი, ელიფსური ან 

კონუსური ბლაგვი კვირტები; მორიგეობით განლაგებული, 16 სმ-მდე სიგრძის  დაკბილული, 

ელიფსურ-ლანცეტა ფოთლები; ვარდისფერი (ღია და მუქი) ყვავილები; 20-30 მტვრიანა, 

მეწამულ-წითელი, იშვიათად ყვითელი სამტვრეები; სხვადასხვაფრად შეფერილი (თეთრიდან 

ნარინჯისფრამდე და წითლამდე) წვნიანი და ტკბილი ნაყოფები და მწარე თესლი. 

პროდუქტიული სიცოცხლის ხანგრძლივობა იშვიათად აღემატება 15-20 წელს. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება სითბო და ნოყიერი ტენიანი, ჰაერგამტარი, ნეიტრალური რეაქციის თიხნარი  

ნიადაგები. გრუნტის წყლები არ უნდა იყოს 1,5-2 მეტრზე მაღლა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან, 

ზამთრის ქარებისაგან დაცულ,  ადგილებს. ცუდად იტანს გვალვას. ვერ იტანს გაზაფხულის 
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წაყინვებს. იტანს -20, -25-იან ხანმოკლე ყინვებს. ოპტიმალური ზრდისთვის იყენებენ მინერალურ  

(სეზონის განმავლობაში  2-3-ჯერ შეაქვთ მიკროელემენტების შემცველი კომპლექსური სასუქები) 

და ორგანულ სასუქებს (სამ წელიწადში ერთხელ). დარგვას აწარმოებენ გაზაფხულზე, ნერგების 

ერთმანეთისაგან 2-2,5 მეტრის დაშორებით. ფესვის ყელს ათავსებენ მიწის ზედაპირიდან 2-3 სმ-

ით ზემოთ. გაზაფხულზე  ყოველწლიური სხვლის მეშვეობით მიიღება ფორმირებული, თანაბრად 

განვითარებული, დაახლოებით  2,5 მ სიმაღლის ბუჩქი. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაშია უძველესი დროიდან. აქვს გაშენების 2000-ზე მეტი წლის 

ისტორია. უფრო ხშირად გვხვდება ხეხილის ბაღებსა და ცოცხალ ღობეებში. მაგრამ 

დეკორატიულ სახეობებს ნებისმიერი ბაღის დამშვენება შეუძლიათ. შესანიშნავად გამოიყურება 

როგორც მარტოულად, ისე მცირე მეჩხერ ჯგუფებად ბაღის განაპირას. ყვავილობის პერიოდში 

განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყურება წიწვოვნებისა და გაზაფხულზე მოყვავილე ხეებისა 

და ბუჩქების (მაგ., ყვითელი ფორზიციის) გვერდით. 

ფორმები:  

f.atropurpurea - წითელი ფოთლებით;  

f.alba - თეთრი ყვავილებით;  

f.duplex - ბუთხუზა ვარდისფერი ყვავილებით;  

f.camelliaefolia - ნახევრადბუთხუზა მუქი წითელი ყვავილებით;   

f.dianthiflora - ბუთხუზა ვარდისფერი ყვავილებით;   

f.albo-plena - ბუთხუზა თეთრი ყვავილებით;  

f.magnifica - ბუთხუზა ღია წითელი ფერის ყვავილებით;  

f.versicolor - ნახევრადბუთხუზა, წითელი, თეთრი, ზოლებიანი ყვავილებით ერთ მცენარეზე;  

f.pyramidalis - ვიწრო პირამიდული ვარჯით;  

f.pendula - დახრილი (მცირედ) ტოტებით.   

 

 

 Sorbus - ჭნავი, ცირცელი 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

 

აერთიანებს დაახლოებით 70 სახეობას, რომლებიც იზრდება ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ 

სარტყელში. ფოთოლმცვენი ხეები ან ბუჩქებია მარტივი ან კენტფრთართული ფოთლებით. ყვავილები 

თეთრი ან ვარდისფერია, დამოკლებულ ყლორტებზე რთულ ფარებად შეკრებილი. ნაყოფი 

კენკრისებურია, წითელი, ყვითელი, ზოგჯერ თეთრი. ყვავილობს შეფოთვლის შემდეგ, აპრილ-მაისში. 

 

Sorbus caucasigena - კავკასიური ცირცელი, ჭნავი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიაში (წინაკავკასია და დაღესტანი). აღმოსავლეთ და 

სამხრეთ ამიერკავკასიაში გვხვდება ტყის შუა სარტყელში ზ.დ. 900-1000 მ სიმაღლეზე. 

ფოთოლმცვივი ხეა შებუსული კვირტებით და 13 სმ-მდე სიგრძის 5-7-ნაკვთიანი ფოთლებით. 

ფოთოლი ქვემოდან ნაცრისფერქეჩიანია, ზემოდან შიშველი, 7-9 წყვილი გვერდითი ძარღვით; 

ყვავილის ყუნწი ქეჩისებურადაა შებუსული; ჯამის ფოთოლაკებიც ასევე ქეჩიანია, სამკუთხა, 

მახვილკბილებიანი. სვეტი 2-3-ია; ნაყოფები წითელია, შედეგ ლურჯდებიან. კულტურაში 

თითქმის არ გვხვდება. კავკასიის ენდემია.  

აგროტექნიკა. მეზოფიტია, გვალვას ვერ იტანს, ყინვაგამძლეა. ნიადაგის მიმართ ნაკლებადმომთხოვნია, 

მაგრამ უპირატესობას მაინც მსუბუქ და საშუალო თიხნარებს ანიჭებს. ვერ იტანს დამდგარ წყალს. 

ირგვება შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე, სასურველია მზიან ადგილზე, რადგან აქ უკეთ 

მსხმოიარობს. დამატებით კვებას აწარმოებენ ორგანული (3 წელიწადში ერთხელ) და მინერალური 

(ყოველწიურად) სასუქებით. 

გამწვანებაში გამოყენება. კარგად ერწყმის წიწვოვნებს და ბევრ ფოთლოვან მცენარეს. ეფექტურად 

გამოიყურება როგორც მარტოულ, ისე ჯგუფურ ნარგაობებში და ცოცხალ ღობედ. საუკეთესო 

დეკორატიული მცენარეა, განსაკუთრებით შემოდგომაზე, როცა ფოთლები ლამაზ  ნარინჯისფერ 

შეფერილობას ღებულობენ. იმსახურებს ყურადღებას მაღალმთიანი რაიონების დეკორატიული 

მებაღეობისათვის. 

Sorbus graeca (S. ublellata )  – ამპურა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ველურად გავრცელებულია  ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, ცენტრალურ 

ევროპაში, ხმელთაშუაზღვეთსა და მცირე აზიაში. საქართველოში გვხდება სვანეთში, იმერეთში, 

აჭარაში, ჯავახეთში. ტანდაბალი ხე ან ბუჩქია. ყლორტები,ზოგჯერ კი კვირტები და ფოთლები 

ქვედა მხრიდან დაფარულია თეთრი ქეჩისებრი ბუსუსებით. ფოთლები უკუკვერცხისებრი ან 

მომრგვალო-ელიფსურია, 5-10 სმ სიგრძისა და 4-10 სმ სიგანის; კიდეზე მახვილად ხერხკბილა, 

ძირში სოლისებრად ყუნწებში გადასული; ყუნწის სიგრძე 3-15 მმ-ს აღწევს. ყვავილები თეთრი 

ფერისაა; ნაყოფი მსხვილი, კუნელის ნაყოფის სიდიდის, ჯერ მოწითალოა, შემდეგში კი მურა-

წითელი ხდება. საკვებად ვარგისი. ამპურა გავრცელებულია მშრალ, ხრიოკ კლდიან ადგილებში 

ზ.დ. 1600 მ-მდე. ბუნებაში მრავლდება თვითმოთესვითა და ძირკვის ამონაყარით. თაფლოვანი 

და დეკორატიული მცენარეა, აქვს მაგარი, მაღალხარისხოვანი მერქანი, რომელსაც სხვადასხვა 

ნაკეთობებისთვის იყენებენ. ფოთლებისაგან მზადდება მოყავისფრო-შავი საღებავი. ამპურას 

ნაყოფს ძველად საქართველოში ფქვავდნენ და ხორბლის ფქვილს ურევდნენ. 

აგროტექნიკა. ზრდა შეუძლია ნებისმიერ, ძალიან მწირ ნიადაგზეც კი, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს 

ნოყიერ მსუბუქ და ტენიან ნიადაგებს.  რგავენ შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე 

ერთმანეთისაგან 4-6 მეტრის დაცილებით. იღებენ 60-80 სმ სიღრმის ორმოს, ყრიან შიგ კომპოსტს, 

ცოტა ნაცარს, სუპერფოსფატს და 2-3 ნიჩაბ გადამწვარ ნაკელს. დარგვის შემდეგ ნერგებს უხვად 

რწყავენ და უმოკლებენ ცენტრალურ ტოტს, მომდევნო წელს კი გვერდით ყლორტებს.  შემდგომი 
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მოვლა გულისხმობს ამონაყარის დროულ მოცილებას, რწყვას, მიწის  გაფხვიერებას, სასუქების 

შეტანასა და ვარჯის ფორმირებას.  

გამწვანებაში გამოყენება. ძალზე ლამაზი დეკორატიული მცენარეა ვერცხლისფერი ფოთლების 

არსებობის გამო. იყენებენ ჯგუფებად და თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. 

 

Fraxinus - იფანი, კოპიტი 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 

 

აერთიანებს 50 სახეობაზე მეტს, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. 25-35 მ სიმაღლის ხეებია (ცალკეული ეგზემპლარები 60 მ-

მდეც კი) ფართო, მომრგვალებული ვარჯით, სქელი ტოტებით და წაგრძელებულ-

კვერცხისებური ფოთლებით. გავრცელებულნი არიან ზომიერ ზონაში. 

 

Fraxinus excelsior - ჩვეულებრივი იფანი, კოპიტი 

 
ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპასა და დასავლეთ აზიის ქვეყნებში. 

მთაში ადის ზ.დ. 1900-2000 მ-მდე. 30-40 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივი ხეა მომწვანო-

ნაცრისფერი ყლორტებითა და მუქი მოყავისფრო-შავი კვირტებით. აქვს 3-6-

წყვილფოთოლაკიანი კენტფრთართული, ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან ღია მწვანე, შიშველი 

ან ძარღვების გაყოლებით ბეწვიანი ფოთლები. ყვავილი ერთ ან ორსქესიანია, უყვავილსაფრო, 

ვითარდება დამოკლებულ ტოტებზე. მამრობითი ყვავილი 2-მტვრიანიანია, მდედრობითი კი 

მხოლოდ ნასკვისგან შედგება. ორსქესიან ყვავილებს აქვთ ნასკვი და 2 მტვრიანა. ნაყოფი 

ფრთიანაა, სიგრძით  4,5 სმ-მდე და სიგანით 0,7-1,0 სმ. თესლი ბრტყელია, ფუძესთან თანდათან 

გაწვრილებული. ახასიათებს ნელი ზრდა. ნაყოფმსხმოიარობს უხვად, მრავლდება 

თვითმოთესვით. აქვს კარგი ხარისხის მერქანი. 

აგროტექნიკა.   საკმაოდ გვალვა და ყინვაგამძლეა. მხოლოდ უკიდურეს გვალვაში უზიანდება ვარჯი ან 

ხმება ფესვის ყელამდე. სინათლის მოყვარულია. ნეგატიურად რეაგირებს მცირეოდენ 

დაჩრდილვაზეც კი. უკეთ და სწრაფად ვითარდება მდიდარ, ზომიერად ტენიან და კალციუმის 

შემცველ ნიადაგებზე. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ უძველესი დროიდან. საქართველოში ფართოდ 

გამოიყენება ტყის გასაშენებლად და დეკორატიულ მებაღეობაში. გამოიყენება სოლიტერად 

გაზონზე, მცირე ჯგუფების შესაქმნელად ტყის პირებზე, ხეივნებისთვის, თავისუფლად 

მოზარდი ცოცხალი ღობისთვის. გამძლეა გარემოს ზემოქმედების მიმართ, ამიტომ 

შესაძლებელია მისი დარგვა მკვრივ ნიადაგებზე, მავნე გაზებით, ჭვარტლითა და მტვრით 

დაბინძურებულ ადგილებში; საწარმოო ქალაქების ბაღ-პარკებში, გზებისა და რკინიგზის 

გასწვრივ. 

აქვს ფორმები:  
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 var. aurea – ყვითელი ფოთლებით 

 

 var. crispa – ხუჭუჭა ფოთლებით 

 

ვარიაციები: 

var. monophylla – მარტივი ფოთლებით;  

var. suberosa  – კორპიანი ქერქით;  

var. elegantissima – ლამაზი ფოთლებით;  

var. pendula – მტირალა ტოტებით.  

 

Liriodendron - ლირიოდენდრონი, ხეტიტა 

ოჯახი Magnoliaceae  – მაგნოლიასებრნი 

გვარი წარმოდგენილია მხოლოდ ორი სახეობით. ორივე დიდი ზომის, ფოთოლმცვენი ხეა მსხვილი, 

მორიგეობით განლაგებული თათისებრი ფოთლებით და არანაკლებ დიდი ზომის მარტოული 

ყვავილებითა და გირჩისებური ნაყოფებით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკასა და 

აღმოსავლეთ აზიაში - ჩინეთსა და ვიეტნამში. 

Liriodendron tulipifera - ლირიოდენდრონი, ხეტიტა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. იზრდება ხეობებში, 

დაბლობებსა და ფერდობებზე. 50-60 მ-მდე სიმაღლის ხეა, 4-6-ნაკვთიანი, წვერში ამოკვეთილი 

12-15 სმ სიგრძის და დაახლოებით  ასეთივე სიგანის ღია მწვანე ფოთლებით. აქვს კენწრული, 

ზარისებრი, მომწვანო-ყვითელი, გარედან ნარინჯისფერი ყვავილები, გრძელი მტვრიანები და 

ძაბრისმაგვარი დინგი. ნაყოფი მშრალია, ფოთლურა. სწრაფმოზრდი მცენარეა.  
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აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. სულ მცირეოდენი დაჩრდილვაც კი მისი დეკორატიულობის 

შემცირებას იწვევს. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ ნოტიო ნიადაგებს. ცუდად იტანს კირის 

სიჭარბეს, მეზოფიტია. მიუხედავად მისი ეგზოტიკური იერისა, ეს სახეობა შედარებით 

ყინვაგამძლეა. იტანს ტემპერატურის ხანმოკლე დაცემას -30-320C-მდე. ხანგრძლივი ყინვების 

შემთხვევაში კი საყვავილე კოკრები იღუპება და მცენარე აღარ ყვავილობს. მისთვის 

ოპტიმალური პირობებია შავი ზღვის სანაპიროზე.  

გამწვანებაში გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურაში ისეთ დიდ ზომებს ვერ აღწევს, 

როგორც ბუნებაში, ეს მცენარე მაინც დიდი ტერიტორიების დასამშვენებლადაა განკუთვნილი. 

ტიტას ხე ეფექტურია გაზონებზე, ბაღის საპარადო ადგილებზე ერთეული ნარგაობისა და 

ხეივნების შესაქმნელად.   

გააჩნია ფორმები:  ‘Pyramidalis’.,  ‘Intermedia, ‘Aurea Marginatum’.  

 

ცაცხვი - Tilia 

ოჯ. Tiliaceae - ცაცხვისებრნი 

 

სხვადასხვა მონაცემებით გვარში 40-80 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულია ევროპის, აღმოსავლეთ 

აზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ფართოფოთლოვანი და შერეული ტყეების ზონაში. ფოთოლმცვენი 

ხეებია მარტივი, მორიგეობით განწყობილი გულისებური ფოთლებით.  ფოთლის კიდეები 

ხერხისებურადაა დაკბილული; აქვს ამოკვეთილი, არასიმეტრიული ფუძე და წამახვილებული წვერი. 

ყვავილები სურნელოვანია, ორსქესიანი, სიმეტრიული, ფარისებურ ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი 

ერთთესლიანი კაკალია. ყვავილობს მაის-ივნისში. 

Tilia begoniifolia - ბეგონიასფოთოლა, ანუ კავკასიური ცაცხვი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ყირიმში, კავკასიაში, ირანსა და მცირე აზიაში. 

ხშირად გვხვდება საქართველოს ტყეებში. ვრცელდება ზღვის სანაპირო ზოლიდან 1600 მ 

სიმაღლემდე. აქვს 30 მ-მდე სიმაღლე, 7-9 სმ სიგრძის ფოთლები,  5-8 სმ სიგრძის ყვავილთანა 

ფოთლები, მომრგვალებული კოკორი, ყვითელი გვირგვინის ფურცლები, 6-8 მმ სიგრძის 

მტვრიანა, ქეჩისებრ შებუსვილი სვეტი და მრგვალი ნაყოფები. ნაყოფს სასიამოვნო გემო აქვს და 

ზოგჯერ საჭმელადაც იყენებენ (დაკარგული სისხლის აღდგენის ერთ-ერთი საშუალებაა). ნორჩი 

ფოთლებისაგან ამზადებენ სალათას. ყვავილებს იყენებენ ხველების საწინააღმდეგოდ და ხშირად 

იყენებენ ჩაის ფოთლის მაგივრად. შესანიშნავი თაფლოვანი მცენარეა. 

აქვს ფორმები - f. begoniifolia, f. euchlora  - სქელი ფოთლებითა და ხშირად შებუსული სვეტით. 

აგროტექნიკა. ჩრდილისამტანია, მაგრამ უკეთ ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს მზეზე. ესაჭიროება 

კარგად დრენირებული, ზომიერად ნოყიერი ნიადაგები. კარგად იტანს სხვლასა და 

ფორმირებას.ყველგან ყინვაგამძლეა, ამავე დროს გვალვაგამძლეც. თბილისში კარგად იტანს 
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ნიადაგის სიმშრალეს, თუმცა უკეთესად ხარობს და მძლავრ ხედ იზრდება ღრმა, ტენიან 

ნიადაგებზე. აღმოსავლეთ საქართველოში მისთვის კრიტიკულია მზის პირდაპირი რადიაცია და 

ჰაერის მაღალი ტემპერატურა, განსაკუთრებით კი ქუჩებში, რომლის გავლენითაც უზიანდება 

ფოთლები (ვითარდება ნეკროზი). ნიადაგის ქიმიზმისადმი ინდეფერენტულია. კარგად იტანს 

როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ნიადაგებს. ვერ ეგუება ჭაობებს და ბიც და ბიცობ 

ნიადაგებს.  

გამწვანებაში გამოყენება. ცაცხვის ყველა სახეობა გამოდგება  დიდ პარკებში დასარგავად. მათი მთავარი 

ღირსებაა ლამაზი, ხშირი ვარჯი, რომელიც კარგად ექვემდებარება ფორმირებას. გამოიყენება არა 

მხოლოდ ჯგუფური ნარგაობებისა და ხეივნებისათვის, არამედ მაღალი და საშუალო სიმაღლის 

ცოცხალი ღობეების, ტოპიარული ფიგურებისა და შპალერების შესაქმნელად,  ტყისა და ქარსაცავი 

ზოლების გასაშენებლად.  

Tilia tomentosa  - უნგრული (ვერცხლისფერი, ბუსუსებიანი) ცაცხვი 
   

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ნაწილში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, მცირე აზიაში, სადაც გვხვდება ფართოფოთლოვან 

ტყეებში. აქვს 30 მ-მდე სიმაღლე, სქლად შებუსული, თითქმის თეთრი ყლორტები, ქვემოდან 

თეთრი, 10 სმ-მდე სიგრძის ტყავისებრი ფოთლები (უნაყოფო ტოტზე 15 სმ-მდე სიგრძის),  

ყვავილის ფუძემდე გაგრძელებული ყვავილთანა ფოთლები, 6-10-ყვავილიანი ყვავილედი.  

აგროტექნიკა. ყინვაგამძლე და კავკასიურ ცაცხვზე არანაკლებ გვალვაგამძლეა. მორწყვა ესაჭიროება 

მხოლოდ ძალიან დიდი სიცხეების დროს. ერთ-ერთი ყველაზე ჩრდილისამტანი მცენარეა.  

ნიადაგის მიმართ ნაკლებმომთხოვნია. 

გამწვანებაში გამოყენება. საუკეთესო მერქნიანი მცენარეა მწვანე მშენებლობისათვის. შესანიშნავად 

გამოიყურება როგორც მარტოულად, ისე ჯგუფებში, ხეივნების შესაქმნელად. შეუცვლელია 

როგორც თავისუფლად მოზარდი, ისე რეგულარული ტიპის ცოცხალი ღობეებისათვის. 

 

Liquidambar - ამბრის ხე 

ოჯახი Hamamelidaceae - ჰამამელისებრნი 

გვარში 6 სახეობაა. ისინი ფოთოლმცვენი მაღალი ხეებია თათისებრ დანაკვთული ფოთლებით. 

ბუნებრივად გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ამერიკასა და აზიაში. ქერქის 

დაზიანებისას გამოიყოფა არომატული ბალზამი - სტირაქსი.   
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Liquidambar styraciflua - ამბრის ხე 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში, სადაც გვხვდება 

დაბლობებში, ხშირად დატბორილ ნაკვეთებზე. აქვს 43 მ-მდე სიმაღლე, კვერცხისმაგვარი ვარჯი 

და 10-18 სმ სიგრძის 5-7-თათისებრნაკვთიანი, ზემოდან მუქი, ქვემოდან კი ღია მწვანე 

თანაფოთლებიანი ფოთლები. მტვრიანებიანი ყვავილები კენწრულ მტევნებადაა შეკრებილი, 

ბუტკოიანები კი - დაკიდებულ თავაკებში. ნაყოფედი ბურთისმაგვარია, 2,5-3,5 სმ  დიამეტრის, 

ხეზე რჩება გაზაფხულამდე. მრავლდება თვითმოთესვით. აქვს კარგი ხარისხის მერქანი, 

რომლისგანაც ამზადებენ თოფის კონდახებს, ავეჯს, ფანერას და სხვ. ქერქის დასერვით 

ღებულობენ არომატულ ფისს, რომელიც გამოიყენება პარფიუმერიასა და მედიცინაში. 

აგროტექნიკა. თითქმის ჰიგროფიტია, მოითხოვს ღრმა და ტენიან ნიადაგებს. მისთვის შემზღუდავია 

ნიადაგისა და ატმოსფერული გვალვა, მლაშე ნიადაგები. აღმოსავლეთ საქართველოში იშვიათად 

გვხვდება დეკორატიულ ბაღ-პარკებსა და ქუჩის გამწვანებაში. შესანიშნავად ხარობს, უხვად 

ყვავილობს, მსხმოიარობს და თვითმოთესვით მრავლდება დასავლეთ საქართველოს ტენიან 

სუბტროპიკულ რაიონებში.  

გამწვანებაში გამოყენება. ევროპისა და აზიის მრავალ ქალაქში კულტურაში აშენებენ XIX საუკუნის 

დასაწყისიდან. იყენებენ ბაღ-პარკებში სოლიტერად, ჯგუფებად და ხეივნების გასაშენებლად. 

 

Liquidambar orientalis - აღმოსავლეთის ლიქვიდამბარი 

 
 

წინა სახეობისგან განსხვავებით აქვს ფრთისებრნაკვეთებიანი და წვრილხერხკბილა ფოთლები, 

რომლის ფირფიტის ქვედა მხარე შიშველია. უფრო დეკორატიულიცაა, განსაკუთრებით კი 

შემოდგომაზე, როცა ფოთლები კაშკაშა ჟოლოსფერი ხდება.  

 



235 
 

 

Liquidambar formocossana - ტაივანის ლიქვიდამბარი 
 

15 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ხეა პირამიდული ვარჯითა და 3-ნაკვთიანი ფოთლებით. 

გავრცელებულია ინდოეთში,  იაპონიაში,  ჩინეთსა და ტაივანზე. წინა სახეობასთან შედარებით 

უფრო სითბოსმოყვარულია. აღმოსავლეთ საქართველოში დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო 

კულტურაში გავრცელება ვერ ჰპოვა. 

 

Parrotia - ხერკინა 

ოჯახი Hamamelidaceae - ჰამამელისებრნი 

გვარს სახელი ეწოდა ნატურალისტ იოჰან პაროტის საპატივსაცემოდ. წარმოდგენილია 

მხოლოდ  ერთი სახეობით - Parrotia persica-ხერკინა, რომელიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ირანსა და აზერბაიჯანში. 

 

Parrotia persica - ხერკინა 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია სპარსეთსა და აზერბაიჯანში - თალიშში. 25 მ-მდე სიმაღლის 

ფოთოლმცვივი ხეა ფართო კვერცხისებრი ვარჯით და ნაცრისფერი, ალაგ-ალაგ მოწითალო-მურა 

ქერქით, რომელიც არათანაბარი ზომის ფირფიტებად ცვივა. კვირტი თითისტარისებრია, 

ვარსკვლავისმაგვარი ბეწვებით დაფარული. ფოთოლი 5-12 სმ სიგრძისაა, ტყავისებრი, 

წაწვეტილი, ორივე მხრიდან ძარღვების გაყოლებაზე ვარსკვლავისმაგვარი ბეწვებით მოფენილი; 

ყვავილები თითქმის შეუმჩნეველია, 2-5 ერთად; გვირგვინის ფურცლები არ აქვს; ჯამი 

ზარისებრია, 5-7-თათიანი; მტვრიანა 5-7-ია წითელი სამტვრეებით; ნასკვი ნახევრად ქვედაა, 

ორბუდიანი სვეტებით; კოლოფა ნაყოფი 11-16 მმ სიგრძისაა, მომრგვალო-ოვალური და 

ორბუდიანი. თესლი ღია მურა ფერისაა, ფუძესთან 2 ნათელი ლაქით. 

ნელამოზარდია, 150-წლოვანი ხე სიმაღლით არ აღემატება 15 მ-ს და დიამეტრით 30-40 სმ-ს. 

ცოცხლობს 200 წლამდე. თვითნათესს არ იძლევა. ახასიათებს ძირკვის ამონაყარი და ფესვის 

ნაბარტყი. წარსულში საქართველოში ბუნებრივად არსებობდა მეოთხეულ პერიოდამდე.  

აგროტექნიკა. დასარგავად შერჩეულ უნდა იქნას მზიანი ადგილი. დასაშვებია ნახევრადჩრდილიც, 

მაგრამ ამ შემთხვევაში ფოთლების შეფერილობა ნაკლებად კაშკაშა იქნება. დარგვის შემდეგ 

მცენარე კარგად ირწყვება, შემდეგ კი უკვე თავად ზრუნავს ტენის მოპოვებზე; კარგად გადააქვს 

როგორც გვალვის, ისე ყინვიანი  პერიოდები.  უპირატესობას ანიჭებს კარგად დრენირებულ, 

სუსტ მჟავე (рН 5 - 6,5) ნიადაგებს, მაგრამ გამოდგება დარგვის დროს ორგანული სასუქებით 

გამდიდებული სუსტი ტუტე, კირიანი სუბსტრატიც. 2-3 წელიწადში ერთხელ, ზამთრის 

მიწურულს, ხის ძირში ზედაპირულად შეაქვთ 1-2 კგ ორგანული სასუქი. 
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გამწვანებაში გამოყენება. შესანიშნავი დეკორატიული და ძვირფასმერქნიანი მცენარეა.  ხის ვარჯი 

კარგად ექვემდებარება სხვლასა და ფორმირებას, რის შედეგადაც შესაძლებელია მრვალნაირი 

ფორმის მიღება. თუმცა გასხვლის გარეშეც,  ტოტებისა და ღეროების ერთმანეთში უჩვეულო 

გადახლართვა ნარგაობას საოცარ დეკორატიულ იერს ანიჭებს. კულტურაში აშენებენ 1854 

წლიდან. იმსახურებს ფართოდ გავრცელებას როგორც მწვანე მშენებლობაში, ისე ტყის 

კულტურებში. თბილისსა და მის შემოგარენში ძალზე იშვიათად გვხდება.  

 

Platanus - ჭადარი 

ოჯახი Platanaceae -  ჭადრისებრნი 

გვარში დაახლოებით 7 სახეობაა, რომლებიც ველურად გავრცელებულია  სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპაში, მცირე აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ძალზე ლამაზი, სწრაფმოზარდი ფოთოლმცვენი 

ხეებია, რომელთა სიმაღლეც 30-50 მეტრს აღწევს. 

Platanus orientalis - აღმოსავლეთის ჭადარი 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ეგეოსის ზღვის 

კუნძულებზე, მცირე აზიის სამხრეთ-დასავლეთში, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ 

სანაპიროზე, კვიპროსისა და კრეტის კუნძულებზე. 25-30 მ-მდე სიმაღლის ხეა,  მძლავრი 

ღეროთი, რომლის გარშემოწერილობა შეიძლება 12 მეტრსაც კი აღწევდეს. ვარჯი ფართოა, 

მეჩხერი და გაფარჩხული. აქვს ნათელი ან მომწვანო-რუხი ქერქი, რომელიც პერიოდულად 

მსხვილ და თხელ ფირფიტებად ცვივა. ფოთოლი 12-15 სმ სიგრძისა და 15-18 სმ სიგანისაა, (3)5-

7-ნაკვთიანი, სოლისებური ან წაკვეთილი ფუძით. 2-7 ცალი თავაკი ნაყოფის ერთადაა 

განთავსებული საერთო ყუნწზე. თითოეულის დიამეტრი დაახლოებით 2,5 სმ-ია. თესლურა 

შებუსულია მიტკეცილი უხეში ბეწვებით. 

აგროტექნიკა.  სინათლისმოყვარულია. კარგად იტანს როგორც ტენიან და მჟავე, ისე ნეიტრალურ და 

სუსტ ტუტე, საკმაოდ მშრალ  ნიადაგებს. გვალვა და ყინვაგამძლეა; იტანს ტემპერატურის -250-

მდე დაწევას, აგრეთვე ნაწილობრივ დაჩრდილვას და ატმოსფეროს დაბინძურებას. კარგი 

განვითარებისათვის ესაჭიროება ღრმა, ტენიანი და ნოყიერი ნიადაგი. კარგად იტანს სხვლას. 

გამწვანებაში გამოყენება. კარგად ეგუება ქალაქის პირობებს, ამიტომ ხშირად იყენებენ ქუჩების 

გასამწვანებლად. ბაღ-პარკებში ქმნიან სოლიტერებს, ჯგუფებს და ხეივნებს.  მის ნაკლად 

შეიძლება ის ჩაითვალოს, რომ ხმელ ფოთლებს თითქმის გაზაფხულამდე ინარჩუნებს და 

ქუჩებს ანაგვიანებს. გარდა ამისა, მიიჩნევენ ალერგიულ მცენარედ.  

 

 

 

 

 

http://www.boethingtreeland.com/media/catalog/product/cache/1/image/1440x/f406593ee980d15c974f968f9cf4b758/P/l/Platanus-acerifolia-Yarwood.jpg
http://www.boethingtreeland.com/media/catalog/product/cache/1/image/1440x/f406593ee980d15c974f968f9cf4b758/P/l/Platanus-acerifolia-Yarwood.jpg
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Ginkgo – გინკგო 

ოჯახი Ginkgoaceae – გინკგოსებრნი 

მონოტიპური გვარია  -  წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი სახეობით, რომელიც ოჯახის ერთადერთი 

სახეობაა. მის სამშობლოდ ითვლება ჩინეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის ტყეები. დაახლოებით 

1730 წელს შეიტანეს ევროპაში, ხოლო 1780 წელს - ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

 

Ginkgo biloba – ორნაკვთიანი გინკგო 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. აღმოსავლეთ აზიის უძველესი რელიქტია, რომელიც მცირე  მასივების სახით 

ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიასა და ჩინეთში. პირველი სიდიდის მაღალტანოვანი, 

მონოპოდიურად დატოტვილი ხეა,  40 მ-მდე სიმაღლითა და 4-4,5 მ-მდე დიამეტრით და მეტად 

ორიგინალური მარაოსებური ფორმის ფოთლებით. მისი პირამიდული ლამაზი ვარჯი  დროთა 

განმავლობაში გადაშლილი ხდება. ფოთოლგანლაგება მორიგეობითია. დაგრძელებულ 

ყლორტებზე ფოთლები ერთმანეთისაგან დაშორებულია, მოკლე ყლორტებზე კი ჯგუფურად 

სხედან. თესლი კურკიანა ნაყოფს მიაგავს, ვინაიდან მისი გარეთა შრე ხორცოვანია, შუა კი 

გაქვავებული. გარეთა რბილ შრეს  მძაფრი, არასასიამოვნო სუნი აქვს. თესლი მწიფდება გვიან 

შემოდგომაზე. გინკგო ორსახლიანი მცენარეა. მამრობითი ხეების დამოკლებულ ყლორტებზე 

ფოთლების იღლიაში ვითარდება მჭადასმაგვარი “ყვავილედები”, რომელთა მოკლე ღერძზე 

განწყობილია გრძელყუნწიანი მტვრიანები. მდედრობითი ხეების დამოკლებულ ყლორტებზე 

ვითარდება თესლკვირტები. იძლევა როგორც ძირკვის, ისე ფესვის უხვ ამონაყარს. დიდხანს 

ცოცხლობს. ჩინეთში, იაპონიასა და კორეაში იზრდება ეგზემპლარები, რომელთა ასაკი 1000 წელს 

აღემატება. 

აგროტექნიკა. გინკგო სწრაფმოზარდი მცენარეა. კარგად იზრდება ნოყიერ ნიადაგებზე. ნორმალურად  

ეგუება ქალაქის პირობებს. ნიადაგისა და  კლიმატური პირობებისადმი დიდად მომთხოვნი არაა. 

საკმაოდ ყინვაგამძლეა და პერიოდული რწყვის პირობებში სიმშრალესა და ხანგრძლივ 

გვალვასაც  კარგად იტანს. სწრაფმოზარდი, სინათლისა და სითბოს მოყვარულია იტანს 

ტემპერატურის ხანმოკლე დაწევას -25-300С-მდე. აქვს კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა. 

ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება საშუალო მექანიკური 

შემადგენლობის ნოყიერ, კარგად დრენირებულ ნიადაგებზე. ქარგამძლეა. კარგად იტანს სხვლას, 

მაგრამ ჩვეულებრივ მხოლოდ სანიტარულ სხვლას ატარებენ, რათა ვარჯის ბუნებრივი ფორმა 

იქნას შენარჩუნებული. რგვას აწარმოებენ გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე. 

გამწვანებაში გამოყენება. საქართველოში გინკგოს პირველი ინტროდუქცია XIX საუკუნის 60-იან 

წლებში განხორციელდა.  გამოიყენება სოლიტერულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, ხეივნების 

შესაქმნელად. მიმზიდველი მცენარეა ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. განსაკუთრებით 

http://flower.onego.ru/kustar/ena_3860.jpg
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ეფექტურია შემოდგომაზე, როცა მისი ფოთლები ლიმონისფერ-ოქროსფერ შეფერილობას 

ღებულობენ. ისინი დიდხანს რჩება ხეზე, შემდეგ კი ერთბაშად ცვივა.  

 

კაკალი - Juglans 

ოჯახი Juglandaceae - კაკლისებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 20 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 

ზომიერად თბილ და ტროპიკულ ოლქებში. ფოთოლმცვენი დიდი ზომის ხეებია ფრთისებური 

ფოთლებით. ზოგიერთი სახეობის ფოთლის სიგრძე 1 მეტრს აღწევს. ვარჯი გადაშლილი და აჟურულია, 

მძლავრი ნაცრისფერი ტოტებით. დამტვერვა ხორციელდება ქარის მეშვეობით. მამრობითი ყვავილები 

შეკრებილია მრავალყვავილიან მჭადა ყვავილედებად ნორჩი ყლორტების ფუძესთან. მდედრობითი 

ყვავილები მარტოულია, ან 2-3 ცალი ერთად ყლორტების წვერებზე. ნაყოფი მსხვილია, მწვანე, 

მრავალრიცხოვანი, ეფექტურ მტევნებად შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში.  

 

Juglans regia - სამეფო, ბერძნული კაკალი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია შუა აზიაში, ირანში, ავღანეთში, ჰიმალაიში, კორეაში, ჩინეთსა 

და იაპონიაში. იზრდება ზ.დ. 1500-1700 მ  სიმაღლემდე მდინარეთა ნაპირებსა და  ფერდობებზე. 

35 მ-მდე სიმაღლის ხეა, 2 მ-მდე ღეროს დიამეტრით. აქვს კენტფრთართული ფოთლები, 

სიგრძით 20-40(75) სმ, 5-7(11)-ფოთოლაკიანი. მტვრიანიანი ყვავილედი გასული წლის 

ყლორტებზეა დაკიდებული. მტვრიანა ზედა ყვავილებში 6-8-ია, ქვედაში - 20-30. ბუტკოიანი 

ყვავილები განლაგებულია 2-3-4 ცალი ერთად ყლორტის წვერზე. ნაყოფი კაკლისებრი კურკაა, 

ხორცოვანი, მწვანე, შემდეგ მოყავისფრო, ნაოჭიანი გარეთა შრით (ეგზოკარპიუმი – წენგო) და 

შიგნითა გახევებული შრით - ენდოკარპიუმით (ნაჭუჭი). თესლი ერთია, 2 ლებნით. 

აქვს მრავალი ფორმა და სახესხვაობა ნაყოფის სიდიდის, ნაჭუჭის სისქის,  მცენარის სიმაღლის, 

ფოთლის ფორმის, ფენოფაზებისა და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიხედვით. მაგალითად, 

var. angustata - ვიწრონაყოფიანია, var. globosa - სფეროსებრნაყოფიანი, var. oblongata  - 

გრძელნაყოფიანი, var. ovoidea - კვერცხისებრნაყოფიანი; f.pendula - მტირალა ტოტებით; f.fertilis – 

ტანდაბალი,  ადრეულ ასაკში მსხმოიარე;  f.monophylla – მარტივი ან 3-ფოთოლაკიანი 

ფოთლებით; f.fraxinifolia - 9-10-ფოთოლაკიანი და დაკბილულ-ფოთოლაკებიანი;  f.laciniata - 

დაძენძილი ფოთლებით; f.racemosa - ბუტკოიანი ყვავილები თავთავისებრ ყვავილედებშია;  f. 

praecox - ადრე მოყვავილე; f.serotina - გვიან მოყვავილე და სხვ. ცოცხლობს 300-400 წელს.  

ეკოლოგიურად მეტად სასარგებლო მცენარეა. ნაყოფის წენგო და მწვანე ფოთლები  შეიცავენ  

ვიტამინ C-ს. ფოთლებიდან, ქერქიდან და ნაყოფის გარსიდან ღებულობენ შავ და ყავისფერ 

საღებავებს. ფოთოლი გამოიყენება მედიცინაში. შეიცავს ალკალოიდ იუგდალინს და სასიამოვნო 
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სურნელის ეთერზეთს. თესლში 55%-მდე ცხიმია, 17%-მდე ცილა, 19%-მდე ნახშირწყლები, 1,2-

1,6% წყალი და 8-34% C ვიტამინი. ძვირფასია აგრეთვე მისი მერქანი, რომელიც ადვილად 

მუშავდება და მისგან მზადდება  მუქი ფერის ავეჯი. განსაკუთრებით ფასობს ნუჟრები, 

რომლებიც ლამაზი ტექსტურით გამოირჩევა.  

აგროტექნიკა. ხარობს ყოველგვარ ნიადაგზე, გარდა დაჭაობებულისა და მლაშობისა. შედარებით 

ჩრდილისამტანია. კარგი განვითარებისათვის ესაჭიროება ღრმა, ნოყიერი, საკმაოდ ტენიანი, 

კალციუმის შემცველი ნიადაგი. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. კარგად იტანს დაბალ ტემპერატურას. 

გადაშლილი და ლამაზი ვარჯი უვითარდება მხოლოდ მუდმივად მზის განათებისას. არ უყვარს 

სივიწროვე და ზედაპირული გრუნტის წყლები. არ უნდა დაირგოს ძლიერ დაჭაობებულ 

ადგილებში. მისთვის საუკეთესო გრუნტია ნოტიო კარბონატული თიხნარები, სადაც გრუნტის 

წყლები ზედაპირთან ახლოს არაა.  რამდენიმე ნერგის დარგვის შემთხვევაში, მათ შორის 

მანძილი 5 მ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუ დარგვის ადგილზე მიწის ნაყოფიერი შრე თხელია, 

მაშინ ნიადაგიც სათანადოდ უნდა მომზადდეს: დიდი რაოდენობით ნაცართან შერეულ ნაკელს 

(1 ვედრო ნაკელს ემატება 2 ჭიქა ნაცარი) უნდა დაემატოს სუპერფოსფატი. ამ ყველაფერს ყრიან 

სარგავ ორმოში, რომლის სიღრმე 80 სმ, ხოლო სიგანე 40 სმ უნდა იყოს.  

გამწვანებაში გამოყენება. როგორც დეკორატიული მცენარე, საინტერესოა დიდი ფოთლებითა და 

მძლავრი  გუმბათისებური მოხდენილი ვარჯით.  შესანიშნავად გამოიყურება მარტოულ 

ნარგაობებში. ფართო ვარჯი დიდ ფართობს ფარავს  სასიამოვნო გამჭოლი ჩრდილით. კაკლის 

დიდი ეგზემპლარები გამოიყენება ვრცელი ნაკვეთებისათვის, სადაც ისინი განმარტოების 

ეფექტს ქმნიან. კარგია ჯგუფებად და  გზების გასწვრივ დასარგავადაც. 

 

Populus - ვერხვი 

ოჯახი Salicaceae - ტირიფისებრნი 

გვარი აერთიანებს 100 მეტ სახეობას, რომლებიც ფართოდაა გავრცელებული მთელ ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროზე. ორსახლიანი მცენარეებია. გაზაფხულზე მდედრობით ეგზემპლარებზე ვითარდება 

წვრილი შეუხედავი ყვავილები, რომლებიც მჭადა ყვავილედებადაა შეკრებილი. ყვავილობის შემდეგ 

წარმოიქმნება კოლოფი ნაყოფები წვრილი ბუსუსების კონებით აღჭურვილი თესლებით, რომლებიც 

ალერგიის გამომწვევია. ამის გამო დეკორატიულ მებაღეობაში მხოლოდ მამრობით ეგზემპლარებს 

იყენებენ.  

Populus alba - თეთრი ხვალო (ვერხვი) 

   
  

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, მცირე აზიაში, ყირიმში, უკრაინაში, 

დასავლეთ ციმბირში, შუა აზიასა და კავკასიაში. თითქმის ყველგან უკავია დაბლობები, ჭალები, 

მდინარეთა  ნაპირები და ტენიანი ადგილები. სიმაღლით 18-35 მეტრს აღწევს, ხოლო ღეროს 

დიამეტრი 2 მ-მდეა. აქვს კარვისმაგვარი ვარჯი; ნორჩობაში გლუვი და შემდეგში მომწვანო-
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ნაცრისფერი ქერქი; თეთრქეჩიანი ნორჩი ყლორტები; კვერცხისებრ-მომრგვალებული ან 

კვერცხისებრ-სამკუთხა, ნორჩობაში თეთრქეჩიანი და გვიან შიშველი, ზემოდან მუქი მწვანე 

ფოთლები;  ფოთლები ქვემოდან თეთრი, ფიფქისებრი ბუსუსებითაა მოფენილი; ხნიერ ტოტებზე 

ფოთლები მომრგვალებულია, ოდნავ წაკვეთილი ფუძით, მახვილკბილა, ქვედა მხრიდან 

ვერცხლისებრქეჩიანი შემოდგომამდე. დაგრძელებულ ტოტებზე ფოთლები 3-5-

თათნაკვთებიანია უხეში კბილებით, 4-12 სმ სიგრძის და 2,5-10 სმ სიგანის. მტვრიანიანი მჭადა 

ყვავილედი 3-7 სმ სიგრძისაა; თანაყვავილი მოწითალო მურაა, შიშველი, კიდეებზე წამწამებიანი; 

მტვრიანა 8-10-ია; სამტვრე ჯერ ღია მეწამული, შემდეგ კი ყვითელია; ბუტკოიანი მჭადა 

ყვავილედი 10-12 სმ სიგრძისაა; დინგი მოყვითალოა ან მოთეთრო.  

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. უპრეტენზიო მცენარეა. მდგრადია ზამთრის დაბალი 

ტემპერატურის მიმართ. აქვს ჰაერის ფიტონციდებით გამდიდრების უნარი, რითაც  ებრძვის 

დაავადებების გამომწვევ მიკროორგანიზმებს, თუმცა თავად ნაკლებად მდგრადია მავნებლების 

მიმართ. 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიული მონუმენტური მცენარეა და  სასურველია ტენიან ბაღ-

პარკებში  მისი ფართოდ გამოყენება. კარგად გამოიყურება სოლიტერად გაზონზე და ხეივნებში, 

ასევე წყალსატევების ნაპირებზე და თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. გამოიყენება 

მდინარისპირა ნიადაგების დასამაგრებლად.  

               

ტირიფი - Salix 

ოჯ. ტირიფისებრნი - Salicaceae 

 

გვარი ითვლის დაახლოებით 400-600-მდე სახეობას, რომლებიც ფართოდ არიან გავრცელებულნი 

ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ორსახლიანი ხეები და ბუჩქებია. აქვთ გამჭოლი ვარჯი და წვრილი და 

მოქნილი ყლორტები; ფოთლები წაგრძელებულია, ვიწრო. ყვავილები წვრილია და შეკრებილია ფაფუკ 

მჭადა ყვავილედებად. თაფლოვანია. ყვავილობს ადრე გაზაფხულზე, შეფოთვლამდე, ან მასთან ერთად.  

 

Salix babylonica – ბაბილონის ტირიფი 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში - მის ზომიერ სარტყელში, საიდანაც 

გაიტანეს და ფართოდ გავრცელდა აფრიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და ავსტრალიაში.  

აქვს მიწისპირამდე დაშვებული წვრილი დრეკადი ყლორტები, რომლებიც მოწითალო ან ყვითელ-

მომწვანოა, შიშველი და მბრწყინავი; თანაფოთლები ლანცეტა ან კვერცხისებურია, დაკბილული ან 

სადგისისებრი, იშვიათად ეკლებადაც კი გადაიქცევა ხოლმე. ფოთლები 9-16 სმ სიგრძისა და 1-2,5 

სმ სიგანისაა, კიდეებზე ჯირკვლიან-კბილებიანია, ქვემოდან ლეგა-მწვანე. მეორე რიგის ძარღვი 

15-30 წყვილია. თანაფოთოლი ირიბლანცეტაა, დაკბილული ან ნემსისებრი. მტვრიანა 2-ია, 
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თავისუფალი. სანექტრე მდედრობით ყვავილში ერთია, ყოველთვის ბეწვიანი; მამრობით 

ყვავილში კი - ორი. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. წლიური ნაზარდი 60 სმ-ს შეადგენს. ძლიერი ქარის 

დროს ხშირად ემტვრევა ტოტები. 

 აგროტექნიკა. დაჩრდილვას ვერ იტანს. გვალვის გავლენით იწყებს წვერხმელობას და მალე ხმება 

მიწის პირამდე. ეგუება ყოველგვარ ნიადაგს, გარდა დამლაშებულისა და დაჭაობებულისა, 

მაგრამ უპირატესობას მაინც კარგად დატენიანებულ ნოყიერ თიხნარებს ანიჭებს, სადაც 

აუცილებელია დრენაჟის მოწყობა. უნდა დაირგოს ზამთრის ქარებისაგან დაცულ ადგილზე. 

კარგად ამაგრებს ნიადაგს. სინათლისა და ტენისმოყვარულია. კარგად იტანს სხვლას, ვარჯისა და 

შტამბის ფორმირებას, „გაახალგაზრდავების“ მიზნით ძირამდე გადაჭრას. სხვლა უნდა 

განხორციელდეს მხოლოდ გაზაფხულზე, ხოლო ვარჯის სიხშირის გასაზრდელად საჭიროა 

ნორჩი ყლორტების წაჩქმეტა ზაფხულში. ტირიფებისათვის ოპტიმალური პირობებია დასავლეთ 

საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში კი მათთვის შემზღუდავი და ხშირად 

მომაკვდინებელია  ნიადაგური და ატმოსფერული გვალვა, აგრეთვე ჰაერის მაღალი 

ტემპერატურა და დაბალი ფარდობითი ტენიანობა. 

გამწვანებაში გამოყენება. შემოტანილი ტირიფებიდან ბაბილონის ტირიფი დეკორატორების ყველაზე 

დიდ ინტერესს იწვევს. აშენებენ სოლიტერებად და გზის გასწვრივ მწკრივებად. ეფექტურია 

მარტოულ და მცირე ჯგუფურ ნარგაობებში. რგავენ წყალსატევების ნაპირებსა და გაზონებზე. 

ტირიფს გააჩნია მრავალი დეკორატიული ღირსება: ვარჯის მრავალგვარი ფორმა, სხვადასხვა 

შეფერილობის ყლორტები. ყველაზე ხშირად გამოიყენება სწრაფმოზარდი ცოცხალი ღობის 

შესაქმნელად. ერთმანეთის გვერდით დარგულ კალმებს ზრდასთან ერთად, მთელი „ღობის“ 

გაყოლებაზე ერთმანეთში გადაწნავენ ხოლმე.  

 

მუხა - Quercus 

ოჯ.წიფლისებრნი - Fagaceae 

 

გვარი ითვლის 450-მდე სახეობას, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 

ზომიერ და ტროპიკულ სარტყლებში. დიდი ზომის, ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე, ხანგრძლივი 

სიცოცხლის უნარის მქონე (1000 წელი და მეტი) მცენარეა მძლავრი გუმბათისებური ვარჯით, 

ტყავისებური ფოთლებით, ღრმა ფესვთა სისტემითა და მძლავრი ღერძული ფესვით. სახეობების 

უმრავლესობა ტყის წარმომქმნელი და ძვირფასმერქნიანია. ყვავილობს შეფოთვლის შემდეგ. ქარით 

დამმტვერავია.  

Quercus macranthera - მაღალმთის მუხა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიაში, ჩრდილოეთ ირანსა და თურქეთში. იზრდება მთის 

შუა და ზედა სარტყელში, დაწყებული 800 მ-დან და დამთავრებული 2400 მ-ით (აბს. სიმაღლე). 

ტყეს ქმნის მეტწილად სამხრეთ ფერდობებზე. აქვს 20   მ-მდე სიმაღლე, მსხვილი ღერო და 

მაგარი ტოტები, სქელი ქერქი და სქლად შებუსული ერთწლიანი ყლორტები. ფოთლები ქვედა 

მხარეზე ქეჩისებრ შებუსულია, ტყავისებური, სიგრძით 10-20 სმ და სიგანით 4-12 სმ, ოვალური ან 

კვერცხისებრი, გვერდებზე ამოკვეთილნაკვთებიანი, თითოეულ მხარეზე 8-12 ნაკვთია; 

მტვრიანებიანი მჭადა 10-15 სმ-მდე სიგრძისაა. მტვრის მარცვალი მსხვილია. ყვავილობს აპრილ-

მაისში, ნაყოფი მწიფდება სექტემბერში. 2-2,5 სმ სიგრძის რკო მჯდომარე ან მოკლეყუნწიანია. 

ფიალა ნახევრადსფერულია, ფარავს რკოს სიგრძის ½-1/3   ნაწილს. აქვს ფორმა - f.pinnatifida - 

უფრო ღრმანაკვთებიანი ფოთლებით. მეზოქსეროფიტია, კარგად ხარობს სამხრეთ კავკასიის შავი 

ზღვისპირა რაიონებში, განსაკუთრებით შუა და ზედა სატყელში. არანაკლები განვითარება აქვს 

აღმოსავლეთ საქართველოში. გვალვაგამძლეობით კონკურენციას ვერ უწევს ქართულ, 

წაბლფოთოლა და ჭყორისებურ მუხებს, მაგრამ მათთან შედარებით უფრო ყინვაგამძლეა. კარგად 

ეგუება წითელ და ყვითელმიწა მჟავე ნიადაგებს, გაურბის ჭაობებს და დამდგარ წყალს.  

ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. თესლი მალე კარგავს აღმოცენების უნარს, ამიტომ 

შეგროვებისთანავე უნდა დაითესოს. აღმოცენების უნარს ხანგრძლივად ინარჩუნებს გამდინარე 

წყალსა და საშუალო ტენიანობის ნიადაგში.  

ნაყოფმსხმოიარობს და იძლევა თვითნათესს, თუმცა ხანგრძლივი გვალვის გავლენით უხმება 

ვარჯის საკმაოდ დიდი ნაწილი. თბილისში მისთვის კრიტიკულია ტუტე ნიადაგები, ჰაერის 

დაბალი ფარდობითი ტენიანობა, ნალექების მცირე რაოდენობა და ჰაერის მაღალი 

ტემპერატურა. ამით აიხსნება ის, რომ იგი მეტწილად უხარისხო (დაჭიანებულ) რკოს იძლევა.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, ქარგამძლე, გვალვაგამძლე, დიდხანს ცოცხლობს. ესაჭიროება 

ნოყიერი ნიადაგი. გამწვანებაში იყენებენ სანერგეებში გამოზრდილ 15 წლის ნერგებს, რომლებსაც 

უკვე კარგად აქვთ ფორმირებული ვარჯი 

გამწვანებაში გამოყენება. მძლავრი განვითარების, ხანგრძლივი სიცოცხლისა და მდგრადობის, ასევე 

დეკორატიული თვისებების  (ვარჯის ფორმა, ფოთლების შეფერილობა და ფორმა) გამო მუხა 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მცენარეა მწვანე მშენებლობაში, განსაკუთრებით ვრცელი პარკებისა 

და ტყე-პარკების გასაშენებლად. ნარგაობებში მუხები კარგად ერწყმიან როგორც ერთმანეთს, ისე 

ფიჭვებს, რცხილას, თელას, წიფელს, ცაცხვს, ჭნავს, ნეკერჩხალს, ღვიას, ჩიტავაშლას, კვიდოს და 

სხვ. 

  

Quercus iberica - ქართული მუხა  
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ბოტანიკური აღწერა. ველურად გავრცელებულია კავკასიაში, ჩრდილო ანატოლიასა და ჩრდილო 

ირანში. 20-40 მ-მდე სიმაღლის ხეა, გუმბათისებური ვარჯით, მოწითალო-ყავისფერი შიშველი 

ყლორტებითა და წაწვეტილი ან მომრგვალებული ოვალური კვირტებით. ფოთოლი თითქმის 

ტყავისებრია, 7-14 სმ, ზოგჯერ 20 სმ-მდე სიგრძის და 8(10) სმ-მდე სიგანის, ზემოდან შიშველი, 

ხოლო ქვემოდან ხშირად გაბნეულბეწვიანი. ფოთლის ფირფიტა 8-11 წყვილნაკვთიანია, ნაკვთებს 

შორის სიღრმე უტოლდება ფოთლის სიგანის 1/5-1/10 ნაწილს. ფიალა თასისებრია, 1,5 სმ-მდე 

სიმაღლის და ამდენივე  სიგანის, რკოს ფარავს სიგრძის 1/3 ნაწილამდე. რკო 3-4 სმ სიგრძისა და 

1,5 სმ-მდე სიგანისაა. 

კავკასიურ მუხებთან შედარებით ქმნის ყველაზე ვრცელ ტყეს, მეტწილად სამხრეთ ფერდობებზე, 

ზ.დ. 1000-1200 მ სიმაღლემდე. მთაში ადის 1400-1500 მ-მდე, აღმოსავლეთ საქართველოში - 

რამდენადმე უფრო მაღლა. მერქანი გამოიყენება სამშენებლო და სადურგლო საქმეში; ქერქი 

შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებას; რკოსგან ამზადებენ ყავის სუროგატს; რკო ღორისათვის 

თითქმის შეუცვლელი საკვებია. ძვირფასი მერქნის გამო მისი რაოდენობა, განსაკუთრებით 

სწორღეროიანის, უკიდურესად შემცირდა. საჭიროებს ფლორაში აღდგენასა და კონსერვაციას. 

აქვს ვარიაციები: var. sorocarpa - ერთად რამდენიმენაყოფიანი; ზოგი მკვლევარი ქართულ მუხას 

მიიჩნევს კლდის მუხის (Q. petraea) ქვესახეობად - Q.petraea ssp. iberica (Stew.) Krassiln.  

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოს მოყვარულია. კარგად იტანს ნახევრად დაჩრდილვას; უფრო 

სწორედ - უყვარს  გვერდებიდან დაჩრდილვა და ზემოდან სრული განათება. ფართო 

ეკოლოგიური დიაპაზონის მუხაა. იზრდება საქართველოს ყველა რაიონში მჟავე და ნეიტრალურ, 

ან ტუტე, ყომრალ, რუხ ყავისფერ და კარბონატულ ნიადაგებზე, გარდა ბიცის, ბიცობისა და 

დაჭაობებულისა. ტექნოგენური აირების მიმართ გამძლეა. აქვს მძლავრი ფესვთა სისტემა. 

ქარქცევას არ განიცდის. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს (განსაკუთრებით ვარჯის ზედა 

ნაწილი). ნაკლებად მომთხოვნია ნიადაგის პირობებისადმი. ვერ იტანს ზედმეტად ტენიან 

ნიადაგებს, სადაც  ახლოსაა გრუნტის წყლები. სხვლა მოიცავს მხოლოდ გამხმარი ტოტების შეჭრას 

და ღეროდან  წამოსული სუსტი ტოტების მოცილებას. როგორც წესი, სათბურში მუხას ზრდიან 10-

15 წლამდე  - შტამბისა და ვარჯის კარგად ფორმირებამდე და მერე რგავენ მუდმივ ადგილზე. 

ხეივანში მუხებს შორის მანძილი 5-6 მეტრი უნდა იყოს. 

გამწვანებაში გამოყენება. როგორც მძლავრვარჯიანი, ფართოფოთლიანი, მსხვილღეროიანი და ნაირგვარ 

გარემოსთან კარგად შეგუებული სახეობა, გამოიყენება სოლიტერად დიდ ბაღებში, ცოცხალი 

ღობეებისთვის, გზების გასწვრივ, პარკებში მასივების - მუხნარების შესაქმნელად. შეუცვლელია 

დიდი პარკებისა და ტყეპარკების შესაქმნელად. საინტერესოა ქარსაცავი და  მინდორსაცავი  ტყის 

ზოლების გასაშენებლად. კარგად  ერწყმის ფიჭვს, რცხილას, თელას, ცირცელს, ნეკერჩხალს და 

სხვ.  

             

Quercus castaneifolia - წაბლფოთოლა მუხა 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ლენქორანში, აზერბაიჯანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილსა და 

ირანში. 25 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივი ხეა ღრმად დახეთქილი მუქი ქერქით  და ფართო 

გუმბათისებრი ვარჯით. ფოთლები 10-18 სმ სიგრძის და 4-8 სმ სიგანისაა, მოგრძო 
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უკუკვერცხისებრი ან წაგრძელებულ-ელიფსური, 10-12 მსხვილი სამკუთხა მახვილკბილებიანი, 

რომელთა შორის ჩაღრმავება ფოთლის ფირფიტის სიგანის 1/5-1/4 ნაწილს უტოლდება. 

მტვრიანებიანი მჭადა ყვავილედი 7-10 სმ სიგრძისაა; ბუტკოიანი ყვავილი და ნაყოფი თითო-

თითოა, ან 2-3 ერთად, მჯდომარე. ფიალა ნახევრადსფერულია, 2 სმ-მდე სიმაღლის და 2,5 სმ 

სიმსხოსი, ნაცრისფრად შებუსული ქერქლებით. რკო 2,5-3,5 სმ სიგრძისაა, ფიალაზე 2-3-ჯერ 

გრძელი. მრავლდება თვითმოთესვით.  

აგროტექნიკა. ახასიათებს შედარებით სწრაფი ზრდა, საშუალოდ ყინვაგამძლე და არასაკმაოდ 

გვალვაგამძლეა. 

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ ხეივნების, ჯგუფებისა და ერთეული ნარგაობების შესაქმნელად 

პარკებსა და ტყე-პარკებში. თბილისის გამწვანებისა და მიმდებარე ფერდობების 

გატყიანებისათვის მუხებს შორის ყველაზე პერსპექტიული სახეობაა.  

 

Quercus pedunculiflora - ჭალის ანუ გრძელყუნწა მუხა ( Q.longipes) 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში, თურქეთში - ჩრდილო ანატოლიასა და 

ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილში; საქართველოში შუა და ქვემო ქართლში. 

იზრდება ზღვის დონიდან 1000-1100 მ სიმაღლემდე მდინარეების – მტკვრის, არაგვის, იორის, 

ალაზნის და მათი შენაკადების ნაპირებზე. აქვს მორუხო-მურა-ყავისფერი, ჯერ შებუსული, 

შემდეგ შიშველი, წახნაგოვანი ტოტები და მოწითალო-მურა ფერის კვირტები. ფოთლები 

მკვრივია, ტყავისებრი, უკუკვერცხისებრი ან მოგრძო, დიდი ბიბილოებით; ფირფიტა 

დანაკვთულია, ნაკვთებს შორის  ჩაღრმავება ზოგჯერ ფირფიტის სიგანის 1/5-ს უტოლდება, 

იშვიათად კი მეტს. თითოეულ მხარეს  5-9 ნაკვთია. ფიალა ნახევრად სფეროსებრი ან ღრმა 

ჯამისებრია, გარედან და შიგნიდან შებუსული, 1,5 სმ-მდე სიგრძის და 2 სმ-მდე დიამეტრის, 

მუქი მურა ქერქლებით; რკო ცილინდრულია, 3,5 სმ-მდე სიგრძის. ჭალის მუხა საჭიროებს 

გამრავლებასა და კონსერვაციას. კულტურაში იშვიათად გვხვდება. თუმცა იმსახურებს ფართოდ 

გავრცელებას როგორც ტყის გაშენების, ისე დეკორატიულ მებაღეობაში გამოყენების 

თვალსაზრისით.  

Ligustrum - კვიდო 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 

 

გვარი ითვლის 50-მდე ძვირფას დეკორატიულ სახეობას, რომლებიც გავრცელებულია მხოლოდ 

რბილი კლიმატის რეგიონებში. ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია მოპირისპირედ 

განწყობილი ტყავისებური ფოთლებით. ყვავილები შეკრებილია კენწრულ  საგველა ყვავილედებად. 

ნაყოფი კურკიანაა. 
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Ligustrum vulgare - ჩვეულებრივი კენკრა კვიდო 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია სამხრეთ ევროპაში, ყირიმსა და კავკასიაში. საქართველოში 

ხშირად გვხვდება  ქვედა სარტყლის ტყეებსა და დაბლობებზე. იზრდება აგრეთვე ჩრდილო 

კავაკასიაში, დაღესტანში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივი ან 

ნახევრად მარადმწვანე ბუჩქია შიშველი, თეთრმეჭეჭებიანი ყავისფერი ტოტებით. ფოთოლი 

ლანცეტაა ან ფართო  ელიფსური, 7 სმ-მდე სიგრძის და 0,5-2 სმ სიგანის; ზემოდან მუქი მწვანეა, 

ქვემოდან ღია მწვანე, ტყავისებრი, ოდნავ გადახრილი კიდეებით. ყვავილედი 8 სმ-მდე სიგრძის 

პირამიდული საგველაა, წვრილბუსუსიანი ღერძით. ნაყოფი მრგვალი ან უკუკვერცხისებრია, 

მბრწყინავი, შავი. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში, ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. აქვს 

მრავალი ფორმა, რომლებიც სახეობისაგან განსხვავდება  ნაყოფების შეფერილობით, 

სასიცოცხლო ფორმით (მარადმწვანეობა), ფოთლის ძარღვიანობით, ვარჯის ფორმითა და სხვ. 

აგროტექნიკა. მეზოფიტია. კარგად ხარობს მდინარისპირა დაბლობებსა და ჭალის ტყეებში. საკმაოდ 

კარგად იტანს არიდულ პირობებს. უპირატესობას ანიჭებს ნახევრად განათებულ და ტენიან 

ნიადაგებს. ყინვაგამძლეა.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ უძველესი დროიდან, გამოიყენება ცოცხალ ღობედ 

და ჯგუფურ ნარგავებად.  

 

Ligustrum lucidum -  მბრწყინავი კვიდო 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კორეასა და ჩინეთში. 10 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან 

ბუჩქია მუქი რუხი ქერქითა და მწვანე ან მუქი იისფერი თეთრმეჭეჭებიანი ტოტებით. ფოთოლი 

17 სმ-მდე სიგრძისა და 4-7 სმ სიგანისაა, წვერში თანდათან წაწვეტიანებული ან მოკლეწვეტიანი, 

გულისებრი ან სოლისებრი ფუძით, ტყავისებრია, ზემოდან მუქი მწვანეა, ქვემოდან კი 

მომტრედისფრო ან მოყვითალო-მწვანე. ყვავილედი 20 სმ-მდე სიგრძისაა, ფუძესთან 17 სმ-მდე 

სიგანის მოთეთრო-მწვანე ყვავილებიანი. ნაყოფი მომრგვალებული ან კვერცხისებრია, 6-8 სმ 

სისქის.  
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აგროტექნიკა. საშუალომდე ყინვაგამძლეა, -120-ზე უზიანდება ყლორტის წვერი და ფოთლები. 

თბილისში გვალვის მიმართ საკმაოდ მგრძნობიარეა, ივლის-აგვისტოში საჭიროებს მორწყვას. 

იტანს გასხვლა-ფორმირებას, შეიძლება მიეცეს ნებისმიერი ფორმა.  

გამწვანებაში გამოყენება. საქართველოში შემოტანილ კვიდოებს შორის ყველაზე ფართოდ გამოიყენება 

დეკორატიულ მებაღეობაში. რგავენ ერთეულად, ჯგუფურად და ცოცხალი ღობის სახით. 

აქვს  ფორმები:  

f. aureo-marginata – ფოთლებზე მოყვითალო არშიით,   

f. tricolor – მოვარდისფრო ფოთლებით და სხვ.   

 

Koelreuteria -  კელრეუტერია 

ოჯახი Sapindaceae - საპინდუსისებრნი 

გვარს სახელი ეწოდა ბოტანიკოს იოზეფ გოტლიბ კელრეიტერის საპატივსაცემოდ. საშუალო ან მცირე 

ზომის ფოთოლმცვენი ხეებია. მათი სიმაღლე 12-15 მეტრია; ბუნებრივად გავრცელებულნი არიან 

აღმოსავლეთ აზიაში. ჩრდილოეთ ამერიკაში ინვაზიურ სახეობებად არიან ქცეული. 

Koelreuteria paniculata -  ცოცხისებრი კელრეუტერია 

 

    
  

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში, კორეასა და იაპონიაში. 10 მ-მდე 

სიმაღლის ფოთოლმცვივი ხე ან ბუჩქია. აქვს 45 სმ-მდე სიგრძის კენტფრთართული ფოთლები, 

რომლებიც 7-15 ფოთოლაკისგან შედგება. ფოთლის ქვედა ნაწილში ფოთოლაკების განლაგება 

მორიგეობითია, ზედაში - მოპირისპირე. ყვავილები ღია ყვითელია, კენწრულ, 25-40 სმ სიგრძის 

მეჩხერ საგველა ყვავილედში შეკრებილი; ჯამის ფოთოლი 2-2,5 სმ სიგრძისაა; გვირგვინის 

ფურცელი 8-9 მმ სიგრძის და 2,5 მმ სიგანის; დისკო მეწამული ფერისაა;  მტვრიანები 8 მმ-მდე 

სიგრძის, პატარა სამტვრეებით; ნაყოფი კოლოფია, 5 სმ-მდე სიგრძის, წვერისკენ თანდათან 

შევიწროებული, იხსნება წახნაგების გასწვრივ; თესლი შავია. 

აგროტექნიკა. საკმაოდ კარგად ხარობს როგორც ტენიან, ისე მშრალ გარემოში. საშუალომდე იტანს 

ჰაერის დაბინძურებას. თითქმის არ საჭიროებს მორწყვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ 1763 წლიდან. ერთეული და ჯგუფური მცენარეების 

სახით წარმოდგენილია საქართველოს ქალაქებისა და დასახლებული  ადგილების გამწვანებაში. 

იგი აქ არა მარტო კარგად ხარობს და უხვად ყვავილობს, არამედ ბუნებრივადაც მრავლდება და 

ახალ-ახალ ადგილებს იკავებს. კონკურენციას უწევს როგორც ბევრ ადგილობრივ, ისე 

ინტროდუცირებულ სახეობას. აქვს ინვაზიის კარგი უნარი.  შეუცვლელი მცენარეა ჩამორეცხილი 

და დიდი დახრილობის ფერდობების გასამწვანებლად.  
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Aesculus - ცხენისწაბლა 

ოჯახი Hippocastanaceae - ცხენისწაბლისებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 25 სახეობაა. ისინი ბუნებაში ფართოდ გავრცელებული ფოთოლმცვენი ხეებია, 

რომლებიც გვხვდება ევროპაში, ინდოეთში, აღმოსავლეთ აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ყველა 

სახეობას დეკორატიული ფოთლები აქვს - დიდი ზომის, ორნამენტალური, თათისებური; მუქი 

მწვანე. მათი წყალობით ვარჯი კომპაქტურად და მკვრივად გამოიყურება. მცენარეს კიდევ უფრო 

მეტად ამშვენებს ეფექტური ყვავილედები. ნაყოფი თავისებური ფორმისაა - სამსაგდულიანი, 

ეკლებიანი, 1-3-თესლიანი კოლოფი. 

Aesculus hippocastanum - ჩვეულებრივი ცხენისწაბლა 

 

 
ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ 

ნაწილში. იზრდება მთის ფოთლოვან ტყეში მურყანთან, იფანთან, ნეკერჩხალთან და სხვა 

მცენარეებთან ერთად ზ.დ. 1000-1200 მ სიმაღლემდე. 25 მ-მდე სიმაღლის ხეა, მომრგვალებული 

ხშირი ვარჯითა და 2 მ-მდე სიმსხოს ღეროთი. აქვს მსხვილი, 2,5 სმ-ზე მეტი სიგრძის, მუქი-

ყომრალი, წებოვანი კვირტები; 5-7 მჯდომარე ფოთოლაკიანი, თათისებრ დანაწევრებული 

რთული, 15 სმ სიგრძის ფოთლები და კენწრული, აღმამდგომი  მტევანა ყვავილედები. ნაყოფი 

ეკლებიანია, ჩვეულებრივ ერთი ან  2-4,  მრგვალი ან  ოდნავ შეჭყლეტილი, მბრწყინავი მურა 

თესლით. მრავლდება თვითმოთესვით. ნაყოფი შეიცავს დიდი რაოდენობით სახამებელს და 

გამოიყენება  ცხოველების საკვებად. პალეობოტანიკური მასალა მიუთითებს, რომ იგი 

ბუნებრივად იყო გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში, ამოწყდა მეოთხეული პერიოდის  

გამყინვარების შედეგად. 

აგროტექნიკა. ყინვაგამძლეა. მისთვის შემზღუდავი ფაქტორია ჰაერის სიმშრალე და მაღალი 

ტემპერატურა, რომლის გავლენითაც ივლის-აგვისტოში ფოთლები უხმება. მიუხედავად ამისა, 

თბილისისა და აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რაიონებისათვის ძვირფასი დეკორატიული 

მცენარეა. მცენარის დეკორატიული თვისებების გასაუმჯობესებლად ორწლიან ნერგს დარგვამდე 

მთავარ ღერძულ ფესვს 1|3-ით უმოკლებენ, რაც იწვევს ჰორიზონტალური ფესვების 

განვითარების სტიმულირებას და წყალმომარაგების გაუმჯობესებას. შედეგად ვარჯიც უფრო 

გადაშლილი მიიღება.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ XVI საუკუნის მეორე ნახევრიდან.  იყენებენ ხეივნების, 

ჯგუფური და სოლიტერული ნარგაობების შესაქმნელად.  საქართველოში ფართოდ არის 

წარმოდგენილი როგორც ჰუმიდური, ისე არიდული ჰავის პირობებში. შესანიშნავად იზრდება 

და ბუნებრივად მრავლდება  შავი ზღვის სანაპიროზე.  

http://www.7dach.ru/Alensel/konskiy-kashtan-dekorativnyy-lekar-2002.html?image=00/00/58/2013/07/14/7b49bc4758.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
http://www.7dach.ru/Alensel/konskiy-kashtan-dekorativnyy-lekar-2002.html?image=00/00/58/2013/07/14/7b49bc4758.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
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აქვს მრავალი საბაღე ფორმა, რომლებიც ძირითადი სახეობისაგან განსხვავდება 

მორფოლოგიური ნიშნებით, სასიცოცხლო ფორმებით, ყვავილებისა და ფოთლების 

შეფერილობით და სხვ.  

 

Aesculus carnea - წითელყვავილა ცხენისწაბლა 

 

 

      
 

1818 წელს მიღებული ჰიბრიდია. აქვს 15-25 მ სიმაღლე, ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ცხენისწაბლს, 

მისგან განსხვავდება მხოლოდ სუსტად წებოვანი კვირტებით, ყოველთვის შიშველი ახალი 

ყლორტებით, სოლისებურ-კვერცხისებური, ქვემოდან თითქმის შიშველი, 5-ფოთოლაკიანი 

ფოთლებით, 12-20 სმ სიგრძის ყვავილედებით, რომლებშიც გაერთიანებულია ხორცისფერ-

წითელი ან მუქი წითელი ყვავილები, კიდეებზე ჯირკვლებიანი ან ბეწვიანი გვირგვინის 

ფურცლებით და შედარებით ეკლიანი და უფრო პატარა ნაყოფებით. ტენისმოყვარულია. 

   

Aesculus carnea Briotii 

 

 
 

აქვს სფეროსებური ვარჯი, რომელიც სიგანეში 8 მეტრამდე აღწევს. კარგ პირობებში მოზრდილი ხე 

სიმაღლეში  15 მეტრს აღწევს. ზარისებური პატარა წითელი ყვავილები შეკრებილია მსხვილ 

ყვავილედებად, რომელის სგრძეც 20 სმ-ს აღწევს.  

http://www.7dach.ru/Alensel/konskiy-kashtan-dekorativnyy-lekar-2002.html?image=00/00/58/2013/07/14/4d89f126da.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
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Melia -  მელია 

ოჯახი Meliaceae - მელიასებრნი 

ხე მცენარეა, რომელიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ასევე 

ავსტრალიაში. ფართოდაა კულტივირებული ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ქვეყნებში. 

Melia azederach  -  ჩვეულებრივი მელია 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ აზიაში. აქვს 

12-18 მ სიმაღლე, ორმაგი ან სამმაგი ფრთისებური, 25-80 სმ სიგრძის კენტფრთართული 

ფოთლები; მოწითალო-იისფერ ყვავილებიანი, 25 სმ-მდე სიგრძის მეჩხერი საგველა 

ყვავილედები, თაფლის ძლიერი სურნელით. აქვს მრგვალი, ყვითელი (ჩალისფერი) ალუბლის 

სიმსხო ნაყოფი. სწრაფმოზარდია.  

აგროტექნიკა. საკმაოდ გვალვაგამძლეა. იშვიათად ზიანდება ყინვისგან. აღმოსავლეთ საქართველოში 

გამწვანებაში საკმაოდ ხშირად გვხვდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში გავრცელდა 1814 წლიდან. გვხვდება კავკასიის შავი ზღვის 

სანაპიროზე, თითქმის ყველა რაიონში. აღმოსავლეთ საქართველოში კი იშვიათია. მეტად 

ეფექტური დეკორატიული მცენარეა ბაღ-პარკებისა და ქუჩისპირა ნარგაობისათვის.  

 

Ulmus - თელა 

ოჯახი Ulmaceae - თელისებრნი 

 

არ არის დიდი გვარი - აერთიანებს მხოლოდ 15 სახეობას, რომლებიც გვხვდება ევროპის, ჩრდილოეთ 

ამერიკისა და აზიის ზომიერ ზონებში. გვარის წარმომადგენელთა უმეტესობა დიდი ზომის მაღალი 

ხეებია გადაშლილი, მომრგვალო ხშირი ვარჯით. ფოთლები მარტივია, მორიგეობით განწყობილი, 

საკმაოდ დიდი ზომის, ხშირად არათანაბარგვერდებიანი. ყვავილობს ფოთლების გამოტანამდე. 

ყვავილები შეუმჩნეველია და ამის გამო მათ დეკორატიული ღირებულება არ გააჩნიათ. ნაყოფი 

ფრთიანა კაკლუჭაა; წარმოიქმნება ყვავილობის დასრულებიდან მალევე. 
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Ulmus elliptica - თელადუმა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმსა და ევროპაში. იზრდება ფართოფოთლოვან 

ტყეებში. გვხვდება საქართველოს წიფლნარებში, მდინარეთა ხეობების გასწვრივ ფერდობებზე. 

მთაში ადის ზ.დ. 2000 მ-მდე. მისი  სიმაღლე 40 მ-მდეა, ღეროს  დიამეტრი კი 1,5 მ-მდე. აქვს 

ფართოცილინდრული, მომრგვალებული ვარჯი და ასიმეტრიული, ელიფსური, ზემოდან 

ხაოიანი, ქვემოდან შებუსული, 15 სმ-მდე სიგრძის, წვერში იშვიათად 3-ნაკვთიანი ფოთლები. 

ფრთიანი ნაყოფი ელიფსური ან მომრგვალებულია. საკმაოდ სწრაფმოზარდია. კულტურაში 

უმეტესად წარმოდგენილია შავი ზღვისპირა ბაღ-პარკებში. აღმოსავლეთ საქართველოში კარგი 

ეგზემპლარებია წინანდლის პარკში, დუშეთის ცენტრალურ პარკსა და ბაკურიანის ბოტანიკურ 

ბაღში, სადაც ბუნებრივად იზრდება. 

აგროტექნიკა. მეზოფიტია, ესაჭიროება ტენიანი ნიადაგი. ზაფხულის თვეებში ესაჭიროება 

რეგულარული რწყვა. კარგად იტანს სხვლას და დიდხანს ინარჩუნებს მიცემულ ფორმას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მისი გამოყენება შეიძლება ბაღ-პარკებში, ქუჩების გამწვანებასა და ტყის 

ნარგაობებში.  

Zelkova -  ძელქვა 

ოჯახი Ulmaceae - თელისებრნი 

გვარში 6 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია   კავკასიაში, იაპონიაში, ჩინეთში, წინა 

აზიასა და კრეტაზე. დიდი ზომის ხშირვარჯიანი, ფოთოლმცვენი ხეებია. მათი სიმაღლე 30 მეტრს, 

ღეროს დიამეტრი კი 2 მეტრს აღწევს. მესამეული პერიოდის მცენარეა.  

Zelkova carpinifolia -  ჩვეულებრივი ძელქვა 

 

http://flower.onego.ru/kustar/en_0055.jpg
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ამიერკავკასიაში, საქართველოში, თალიშსა და ყარაბაღში. 

იზრდება მთის ქვედა სარტყელში, მეჩხერ ტყეებში, მდინარეთა და ხეობების გაყოლებით, 

ზოგჯერ მთაში ადის ზ.დ. 1600-1700 მ-მდე. საქართველოში ერთეული მცენარეების და 

კორომების ნაშთის სახით გვხვდება სამეგრელოში, იმერეთში, გურიაში, კახეთში და სხვ. აქვს 30 

მ-მდე სიმაღლე და 2 მ-მდე დიამეტრი, მონაცრისფრო მურა ქერქი და მომრგვალებულ-

ცილიდრული ვარჯი. ფოთლები ელიფსურია, წაწვეტილი, 4-8-წყვილი ძარღვით, 4-8 სმ სიგრძის, 

მომრგვალებულ ხერხკბილა, მხოლოდ ნორჩობაში მცირედ შებუსული. ყვავილსაფარი მომურო 

შეფერილობისაა, ოდნავ შებუსული. კაკალი თითქმის მწვანეა, დანაოჭებული ზედაპირით. 

ახასიათებს ფესვის უხვი ნაბარტყი, რომელიც ხშირად საკმაოდ დიდ რაყას ქმნის. ცოცხლობს 300 

წლამდე, კულტურაში კი მხოლოდ 100-150 წელს. აქვს ძვირფასი, მაგარია, მძიმე, კარგი 

ტექსტურის მერქანი. გამოიყენება სადურგლო და საავეჯო  წარმოებაში. ტექნიკური თვისებებით 

პირველობას არ უთმობს მუხის მერქანს. მისი ბუნებრივი პატარა კორომები, ტყის ნაშთები და 

ინდივიდუალური მცენარეების რაოდენობა უკიდურესად შემცირებულია, წითელ ნუსხაშია 

შეტანილი და საჭიროებს გამრავლება-კონსერვაციას. 

აგროტექნიკა. მეზოფიტია, ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი; კარგად იზრდება და ნაყოფმსხმოიარობს 

ტენიან და ღრმა ნიადაგებზე. საკმაოდ კარგად ეგუება მშრალ პირობებსაც. სწრაფმოზარდია. 

ცოცხლობს 300 წლამდე.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში გვხვდება 1860 წლიდან. შესანიშნავი სახეობაა ხეივნების, 

ჯგუფური ნარგავების, ტყე-პარკების გასაშენებლად. გამოიყენება როგორც ნიადაგდამმაგრებელი 

მცენარე, კარგია ხეივნების შესაქმნელად. 

 

Castanea - წაბლი 

ოჯახი Fagaceae - წიფლისებრნი 

გვარი აერთიანებს 14 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, ჩიინეთში, 

იაპონიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ფოთოლმცვენი ხეებია, იშიათად ბუჩქები, მარტივი, 

წაგრძელებულ-ოვალური ფოთლებით, რომლებიც ტოტებზე განლაგებულია სპირალურად ორ რიგად. 

ყვავილები ერთსქესიანია. ნაყოფი კაკალია, 1-3 ცალი ეკლიან ბუდეში.   

Castanea sativa - ჩვეულებრივი წაბლი 

   
 

 
 

 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიაში, მცირე აზიაში, შავი ზღვის 

სანაპიროზე, ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებში. წაბლის ტყეები მეტწილად გვხვდება ზ.დ. 

300-700 მ სიმაღლეზე. მთაში ადის ზ.დ. 1400-1800 მ-მდე. ტყეს ქმნის წიფელთან, რცხილასთან, 

ცაცხვთან, მუხასთან და სხვა ფართოფოთლოვან მცენარეებთან ერთად. სამხრეთ-აღმოსავლეთ  

კავკასიაში წაბლს უკავია მდინარე ალაზნის მარცხენა  მხარე. აქვს 30-35(40) მ სიმაღლე, 

http://flower.onego.ru/kustar/enc_4018.jpg
http://flower.onego.ru/kustar/ena_1666.jpg
http://flower.onego.ru/kustar/ena_1668.jpg
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გადაშლილი ვარჯი და მოწითალო-მურა, მეჭეჭებიანი ტოტები. ფოთლები სიფრიფანა ან 

ტყავისებრია, ფორმით მოგრძო ტყავისებრი ან ლანცეტა, წაწვეტილი, ხერხკბილა, ნორჩობაში 

შებუსული, შემდეგ შიშველი, ქვედა მხრიდან ძარღვების გაყოლებით ბეწვებიანი. მამრობითი 

ყვავილი მოყვითალოა, 3-3 ან მეტი ერთად. მდედრობითი ყვავილი მომწვანოა, მამრობითი 

ყვავილედის ძირში; ნაყოფი 1 ან 2-თესლიანი კაკალია. ნაყოფი მდიდარია სახამებლით,  

გამოიყენება  საკვებად. წითელ ნუსხაშია  შეტანილი, რადგან ძვირფასი მერქნის მოპოვებისა და 

სოკოვანი დაავადების (ენდოტია) გამო საქართველოში კატასტროფულად შემცირდა მისი 

არეალი, ზოგიერთ ადგილზე კი სრულ განადგურებამდეა მისული.  

აგროტექნიკა. ჩრდილის ამტანია. ესაჭიროება მჟავე, ღრმა, მურა თიხნარი ნიადაგები. მისთვის 

შეუფერებელია მშრალი სამხრეთი ფერდობები. ვერ იტანს კირნარებს. მისთვის ოპტიმალური 

პირობებია დასავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ რაიონებში კი შემზღუდავია ნალექების 

მცირე რაოდენობა, დაბალი ფარდობითი ტენიანობა და კარბონატული ნიადაგები. მორწყვის 

პირობებში იტანს სუტ ტუტე ნიადაგებს, მაგრამ ამ დროს ივითარებს მხოლოდ უნაყოფო 

ნაყოფსაბურველს ან ძალიან იშვიათად მხოლოდ ერთი ნაყოფი ვითარდება. შემჩნეულია, რომ 

თბილისში მაღალი ტემპერატურის გავლენით ხშირად ხდება  წარმომშობი ქსოვილის 

(კამბიუმის) ამოწვა და ფუტიანი ღეროს განვითარება.  

 გამწვანებაში გამოყენება.  ერთ-ერთი ლამაზი ფოთოლმცვენი ხეა სწორი ღეროთი, მომრგვალო, ხშირი, 

ღია მწვანე ფერის ვარჯით და ორნამენტული ფოთლებით, რომლებიც შემოდგომაზე  კაშკაშა 

ყვითელ ფერს იძენს. ეფექტურია მარტოულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, ხეივნებში, მასივებში, 

ქუჩების გასამწვანებლად. სათანადო ფორმირების შემთხვევაში შეიძლება მისი გამოყენება მაღალ 

ცოცხალ ღობეებში.  

 

მარადმწვანე ფოთლოვანი დეკორატიული ხეები 

           

Quercus - მუხა 

ოჯახი Fagaceae - წიფლისებრნი 

გვარ Quercus-ის დახასიათება იხ. ზემოთ 

 

Quercus ilex - ქვამუხა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვის ოლქში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და მცირე 

აზიაში. იზრდება ზღვისპირა სარტყელში 100-1200 მ სიმაღლემდე ზღვის დონიდან. ქმნის ტყეს 

ან გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით. 25 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, მუქი 

ნაცრისფერი ქერქითა და განიერკვერცხისებრი ან გუმბათისმაგვარი ვარჯით. ყლორტები 

ქეჩისებრ შებუსულია, ფოთოლი საკმაოდ ცვალებადია; ფირფიტა - ოვალური, ელიფსური და 

ზოგჯერ ფართო ლანცეტა, ტყავისებრი, უხეში, ზემოდან კაშკაშა მწვანე, თითქმის შიშველი, 

ქვემოდან კი სქლად შებუსული, კიდემთლიანი ან რამდენადმე მახვილკბილებიანი, სიგრძით 7-8 

სმ-მდე. ბუტკოიანი ყვავილი და შემდეგ რკო 1-3 ცალია ერთად  მოკლე ყუნწებზე. ფიალა ფარავს 
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რკოს სიგრძის 1/3 ნაწილს; აქვს ვირწოლანცეტა  ქერქლები. იზრდება საკმაოდ სწრაფად, 

ყვავილობს უხვად, ნაყოფმსხმოიარობს და თავისუფლად მრავლდება თვითმოთესვით. იკავებს 

ახალ-ახალ ადგილებს. 

აგროტექნიკა. მეზოქსეროფიტია. შესანიშნავად იტანს გვალვას და ჰაერის დაბალ ფარდობით 

ტენიანობას. ჩრდილისამტანი და ყინვაგამძლეა, დაზიანების გარეშე იტანს -20°С ტემპერატურას. 

ექვემდბარება სხვლას და ფორმირებას. თბილისსა და აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა 

რაიონებში წაბლფოთოლა მუხასთან ერთად ადგილობრივ პირობებთან ყველაზე კარგად 

შეგუებული სახეობაა. ყინვისა და გვალვისგან არ ზიანდება.  

 გამწვანებაში გამოყენება. შემოტანილ მუხებს შორის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა 

კულტურაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში. შესანიშნავი დეკორატიული 

სახეობაა, კვერცხისებრი ან ბურთისებრი ვარჯით და მარადმწვანე ფოთლებით. ეფექტურია 

ჯგუფებში, ხეივნებში, ქუჩის გამწვანებაში; რეგულარულ ბაღებში - მკვრივი მაღალი ცოცხალი 

ღობეებისა და კედლების შესაქმნელად, რისთვისაც უმჯობესია მისი წვრილფოთოლა ჯიშების 

გამოყენება. 

გააჩნია ერთმანეთისაგან შეფერილობით, კონფიგურაციითა და ფოთლის ზომებით 

განსხვავებული მთელი რიგი დეკორატიული ფორმები: 

ვიწროფოთოლა - f. angustifolia 

წვრილფოთოლა - f. Microphylla 

გრძელფოთოლა - f. longifolia);  

ხუჭუჭა - f. Crispa 

ოქროსფერ-ჭრელი - f. aureo-variegata 

მრგვალფოთოლა (ან კვერცხისებური ფოთლებით) - f. rotundifolia   

 

Quercus suber - კორპის მუხა 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. უკავია ზღვის სანაპირო 

სარტყელი 400-500 მ-მდე. აქვს 20 მ-მდე სიმაღლე, კარვისებური ან ცილინდრული ვარჯი და 

ღეროზე სქელი კორპიანი ქერქი. მარადმწვანე ფოთოლი ოვალურია ან ელიფსური, 7 სმ-მდე 

სიგრძის და 3,5 სმ-მდე სიგანის, კიდემთლიანი ან მცირერიცხოვანი პატარა მახვილი კბილებით; 

რკო განლაგებულია თითო-თითოდ, ან 3-მდე ერთად; მწიფდება პირველ წელს. ფიალა ფარავს 

რკოს სიგრძის  1/2-1/3-ს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მისი სუბერიანი ქერქი, რომელიც 

გამოიყენება საიზოლაციო წარმოებაში, ლინოლეუმის, საცობების დასამზადებლად. კორპის 

მუხის საკმაოდ დიდი და ხნიერი კორომები გვხვდება ქუთაისისა და გაგრის მიდამოებში. 

დასავლეთ საქართველოში კორპი ხშირად ავადდება, რასაც შავ ჭირსაც  უწოდებენ. შესანიშნავი 
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ეგზემპლარებია კახეთში (ლაგოდეხში). შესაძლებელია მისი გაშენება  ჯგუფებად და პატარა 

კორომების სახით, ასევე ტყის კულტურის სახით.  

 

იმავე სექციიდან გვხვდება აგრეთვე  

Quecus occidentalis - დასავლეთის მუხა 
 

 
 

ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში (სამხრეთ საფრანგეთი, 

პორტუგალია, კორსიკა და იტალია). პორტუგალიაში კორპის მიღების მიზნით სწორედ ამ 

სახეობას აშენებენ. ძალიან ჰგავს წინა სახეობას. მისგან მეტწილად იმით განსხვავდება, რომ 

მისი ფოთლები უფრო თხელია, ქვედა მხრიდან ნაკლებ შებუსული და ცვივა ახალი ფოთლების 

გამოღების შემდეგ. ყვავილობს მაისში; ნაყოფი მწიფდება ყვავილობიდან მეორე წელს. იძლევა 

უკეთესი ხარისხის კორპს. ორივე სახეობა სითბოს მოყვარულია. მნიშვნელოვნად ზიანდებიან -

150 ტემპერატურაზე. ორივე სახეობა შეიძლება ფართოდ გაშენდეს იქ, სადაც ჰაერის 

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა არ ეცემა   -12-150-ზე დაბლა. 

 

Arbutus – მარწყვის ხე 

ოჯახი Ericaceae - მანანისებრნი 

გვარი აერთიანებს მარადმწვანე ხეებისა და ბუჩქების 20 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია მექსიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და კავკასიაში. ქერქი 

გლუვია, მარჯნისფერ-წითელი ან დაღარული. ფოთლები ტყავისებურია, მთლიანი ან ხერხკბილა, 

ყუნწიანი, მორიგეობით განლაგებული. ყვავილები ჩამოშვებულ ან სწორმდგომ საგველა ყვავილედებშია 

შეკრებილი. ნაყოფი კენკერისებურია, მრგვალი, ფქვილისებური რბილობით, გარედან ხორკლიანი 

ჯირკვლებით დაფარული. 
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Arbutus andrachne – მარწყვის ხე 

   

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთის აღმოსავლეთ რაიონებში.  სამხრეთ 

ყირიმში, კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე -  აფხაზეთსა და აჭარაში ზღვის დონიდან 200-300 მ-

მდე. იშვიათი რელიქტური სახეობაა.  5-12 მ სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, 20 სმ-მდე დიამეტრით. 

აქვს წითელი ქერქი, რომელიც ივნის-ივლისში ძვრება პატარა ნაჭრებად და ღეროზე მწვანე ლაქას 

ტოვებს; ფოთლები ტყავისებურია, მუქი მწვანე, კვერცხისებრი ან წაგრძელებულ-ელიფსური, 

ზოგჯერ წვერში წაწვეტილი, 10 სმ-მდე სიგრძის, თითქმის კიდემთლიანი. ყვავილი 

ქოთნისებურია, თეთრი ან მოყვითალო, დაკიდულ მეჩხერ მტევნებში შეკრებილი, ვითარდებიან 

შემოდგომის ბოლოს ან ადრე გაზაფხულზე. ნაყოფი კენკრისებრია, ნარინჯისფერ-წითელი,  1-1,5 

სმ დიამეტრით, მრავალთესლიანი, წვნიანი, მწიფდება ივნისში. მოგვაგონებს მარწყვს, იჭმევა, 

მაგრამ უგემურია. 

აგროტექნიკა. ძალიან გვალვაგამძლე და სინათლისმოყვარულია. არაა მომთხოვნი, კარგად ეგუება 

ისეთ მშრალ ქვიან ნიადაგებსაც, სადაც სხვა მცენარეებს ზრდა არ შეუძლიათ.  

გამწვანებაში გამოყენება. ეფქტური დეკორატიული მცენარეა სოლიტერებისა და ჯგუფური 

ნარგაობების შესაქმნელად.  
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Arbutus unedo 

   
 

ბუნებრივად  გავრცელებულია სამხრეთ ევროპაში, 74 წლის ხნოვანებაში აქვს 14 მ სიმაღლე, 

ნაყოფმსხმოიარობს იშვიათად, მკაცრ ზამთარში (-8-90) ზიანდება. დეკორატიული მცენარეა. 

იმსახურებს უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე, 

განსაკუთრებით ბათუმისა და ქობულეთის ბაღ-პარკებში. 

 

Eriobotrya - ერიობოტრია 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

გვარში მარადმწვანე ბუჩქებისა და პატრა ხეების 30 სახეობაა გაერთიანებული,რომლებიც 

გავრცელებულია სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში - ჩინეთისა და იაპონიის ტენიან 

სუბტროპიკებში. ევროპაში XIX საუკუნეში შეიტანეს, იქიდან კი კავკასიასა და ყირიმში გავრცელდა. 

 

Eriobotrya japonica - იაპონური ზღმარტლი, ერიობოტრია 

   

 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია იაპონიასა და ჩინეთში. აქვს 8 მ-მდე სიმაღლე, გადაშლილი 

ვარჯი, 25 სმ-მდე  სიგრძის ტყავისებრი, ზემოდან მუქი და ქვემოდან ღია ფერის მწვანე 

ფოთლები, თეთრი ყვავილები, 5-ფურცლიანი გვირგვინი, 5 სვეტი, 5 შეზრდილი და 15 

თავისუფალი მტვრიანა, ბუდეში 2-3 თესლკვირტი; ნაყოფი მსხლისებრია, ყვითელი ან 

ნარინჯისფერი, წვნიანი, ტკბილ-მჟავე, 3-5-ბუდიანი, მსხვილი კურკებით. ყვავილობს 

შემოდგომა-ზამთარში, ნაყოფი მწიფდება მაის-ივნისში. საკვებად ვარგისია. კულტურაში 

საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული როგორც ხეხილოვანი და დეკორატიული მცენარე. ხშირად 

გვხვდება დასავლეთ საქართველოში,  განსაკუთრებით შავი ზღვის სანაპიროზე - აჭარასა და 

აფხაზეთში, სადაც  სწრაფად იზრდება. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შედარებით მცირედაა 

გავრცელებული.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loquat-0.jpg?uselang=ru
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აგროტექნიკა. მეზოფიტი მცენარეა. იტანს ხანმოკლე ყინვას –12-13°-მდე. თბილისში მისთვის  

კრიტიკულია მაღალი ტემპერატურა, ჰაერისა და ნიადაგის სიმშრალე (გვალვა) და ყინვა, 

რომელიც პერიოდულად   -20°-ს უტოლდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიული მებაღეობისათვის საინტერესოა მარადმწვანე ფოთლებით, 

ზამთრის ყვავილობითა და ყვითელი ნაყოფებით. გამოიყენება სოლიტერად და ჯგუფურ 

ნარგაობებში. 

 

Laurus - დაფნა 

ოჯახი Lauraceae - დაფნისებრნი 

გვარი მოიცავს ორ სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და 

კანარის კუნძულებზე. მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია მარადმწვანე, კიდემთლიანი, ტყავისებური 

ფოთლებით. ქოლგისებური ყვავილედები ფოთლების უბეებში ვითარდება. 

Laurus nobilis - კეთილშობილი დაფნა 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. 18 მ-მდე 

სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია, მორიგეობით განწყობილი, კიდემთლიანი, ტყავისებური, 

მუქი მწვანე მარტივი ფოთლებით. ფოთოლი მდიდარია არომატული ეთერზეთებით. აქვს 

ყვითელი ყვავილები, რომლებიც თავმოყრილია ქოლგა ყვავილედში. ყვავილობს მარტ-ივნისში. 

ნაყოფი მუქი ლურჯია, ერთთესლიანი  კურკა, შეიცავს 26%-მდე სამკურნალო ზეთს. აქვს 

სახესხვაობები: var. angustifolia, var. elipsoides, var.undulata, var.parvifolia, var.grandifolia, var.pallidis, 

var. Minor და სხვ. საქართველოში უძველესი დროიდანაა ცნობილი. აქვს ფართო გამოყენება. 

ნაყოფიდან მიღებული ზეთი იხმარება  მედიცინაში, ფოთლები შეიცავს ეთერზეთებს, ნაყოფები - 

ცხიმოვან ზეთს. ფოთლები გამოიყენება კულინარიაში. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს ნელი ზრდა. სინათლის მოყვარულია, კარგად იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. 

ფართო ეკოლოგიური დიაპაზონის მცენარეა. გვხვდება მთელ საქართველოში, იქ სადაც ჰაერის 

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა არ ეცემა -20°-ზე დაბლა. საკმაოდ გვალვაგამძლეა. 

მაგრამ კარგი განვითარებისათვის ზაფხულში ესაჭიროება რწყვა. კარგად იტანს გასხვლა-

ფორმირებას, ამიტომ შესაძლებელია მისთვის სხვადასხვა დეკორატიული ფორმის მიცემა 

(მრგვალი, პირამიდული და სხვ.). სხვლას აწარმოებენ აგვისტოში, მაშინ როცა ზრდა ჩერდება. 

გამწვანებაში გამოყენება. დაფნა შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა მარადმწვანე ფოთლებით, 

ყვითელი ყვავილებით და შავი ნაყოფებით. იყენებენ სოლიტერად და ჯგუფურ ნარგაობებში, 

თავისუფლად მოზარდ და ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში. 
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Cinnamomum -  ქაფურის ხე 

ოჯახი Lauraceae – დაფნისებრნი 

გვარის წარმომადგენლები მარადმწვანე ხეები და ბუჩქებია არომატული ფოთლებითა და მერქნით. მათი  

გავრცელების ბუნებრივი არეალია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიისა და ავსტრალიის ტროპიკები.  

Cinnamomum camphora -  ქაფურის ხე 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩინეთში, კუნძულ 

ტაივანზე, კორეასა და იაპონიაში. ტაივანზე გვხვდება ზ.დ. 500-2000 მ სიმაღლეზე. კუნძულ 

ხონდოზე (იაპონია) 850 მ-მდე სუბტროპიკული და ტროპიკული  კლიმატის პირობებში. 

ცოცხლობს 1000 წლამდე. 50 მეტრამდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, რომლის ღეროს სისქე 

ხშირად 5 მ-ს აღწევს. ახალგაზრდა ყლორტები მწვანეა და გლუვი; ფოთლები კვერცხისებრი ან 

ელიფსური, 10 სმ-მდე სიგრძის, კიდემთლიანი, ტყავისებრი, ზემოდან მბრწყინავი, მწვანე, 3-

ძარღვიანი. ყვავილები ორსქესიანია, ფარისებრ ყვავილედში შეკრებილი. ნაყოფი თითქმის 

ბურთისებრია, მუქი ლურჯი, ან თითქმის შავი, კურკა,  7-12 მმ სიგანის, წვნიანი, არომატული 

რბილობით და ქაფურის სუნით. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს შეგროვებიდან 3-4 თვის 

განმავლობაში. მისგან ღებულობენ ნატურალურ ქაფურს. იგი მცენარის ყველა ორგანოშია 

წარმოდგენილი. ქაფურის შემცველობა მერყეობს 0,2-დან 5,6%-მდე, ქაფურის ზეთისა კი - 0,3-დან 

8,3-%-მდე. ქაფურს ყველა მცენარე თანაბრად არ შეიცავს. არიან ქაფურიანი და უქაფურო 

ინდივიდები, რომლებიც გარეგნულად თითქმის არ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ფოთლის 

ფორმის მიხედვით ქაფურიანი ფორმებია: f.cuneatum, f.rotundatum; უქაფურო - f.ellipticum, 

f.angulatum.   

აგროტექნიკა. ქაფური ტენიანი ტროპიკული და სუბტროპიკული კლიმატის მცენარეა, რომელსაც 

ესაჭიროება ნალექების დიდი რაოდენობა და ჰაერის მაღალი ფარდობითი ტენიანობა. უფრო 

ჩრდილისამტანია, ვიდრე სინათლისმოყვარული. იზრდება იქ, სადაც წლიური ნალექების 

რაოდენობა 600-დან 1000 მმ-მდეა. უკეთ ხარობს წითელმიწა და ალუვიურ ნიადაგებზე. იზრდება 

აგრეთვე ღარიბ სილნარ, ქვა-ღორღიან და თიხნარ ნიადაგებზე. ვერ იტანს ნიადაგში კირის უხვ 

შემცველობას. შავი ზღვის სანაპიროზე ქაფურის ხე შემოტანილია XIX საუკუნის 60-იან წლებში. აქ 

იგი მნიშვნელოვანი დაზიანების გარეშე იტანს –11-12°-ს, კარგად ხარობს სრული განათებისა და 

რამდენადმე დაჩრდილვის პირობებში. აღმოსავლეთ საქართველოში არ გვხვდება, რადგან ვერ 

იტანს აქაურ სიმშრალესა და კირით მდიდარ ნიადაგებს.  

გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად და ჯგუფურ ნარგაობებში. დასავლეთ 

საქართველოში შესაძლებელია მისი გამოყენება ქარსაფარი ზოლებისა და ბაღ-პარკების 

მშენებლობაში.  
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Magnolia – მაგნოლია 

ოჯახი Magnoliaceae –  მაგნოლიასებრნი 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 80 მარადმწვანე და ფოთოლმცვენ სახეობას. ხეები ან მაღალი 

ბუჩქებია მარტივი ფოთლებით. ყვავილები ორსქესიანია, დიდი ზომის, სურნელოვანი; თეთრი, 

ვარდისფერი, ალისფერი და კრემისფერ-ყვითელი ფერის. ნაყოფი ნაკრები ფოთლურაა. თესლი 

შავია, ბრტყელი, ხორცოვანი ვარდისფერი ან წითელი საფარით. 

 

Magnolia grandiflora – დიდყვავილა მაგნოლია 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. იზრდება სუსტად 

დაჭაობებულ ნიადაგებსა და მდინარისპირა ტყეებში. მარადმწვანე ხეა. სიმაღლეში 30 მეტრამდე  

იზრდება, ხოლო მისი დიამეტრი  135 სმ-ს აღწევს. აქვს ფართოპირამიდული ვარჯი და ღეროზე  

რუხი ან ღია ყომრალი, 2 სმ-მდე სისქის  ქერქი; 15-25 სმ სიგრძის, ქვემოდან ჟანგისებრ 

ბუსუსებიანი, მბრწყინავი, ტყავისებრი ფოთლები. ყვავილი თეთრია, სიმსხოთი 20 სმ-მდე, 

განცალკევებული გვირგვინის ფურცლებითა და მათრობელა სუნით. ნაყოფი გირჩისმაგვარია, 

10-12 სმ სიგრძისა და 6-8 სმ სიგანის; თესლი წითელია, გრძელ ყუნწზე ჩამოკიდებული. 

ფოთლები, ყვავილები და ყლორტები შეიცავენ ეთერზეთებს. 

აგროტექნიკა. ტენიან ნიადაგებზე სწრაფად იზრდება, ივითარებს  მიწისპირამდე დაშვებულ ტოტებს, 

რომლებიც ხშირად ფესვიანდება და დამოუკიდებელ ხეებს წარმოქმნის. აღმოსავლეთ 

საქართველოში დიდყვავილა მაგნოლიის ზრდა-განვითარება შეზღუდულია. 70-80 წლის 

ხნოვანებაში სიმაღლით  10-15 მეტრს და სიმსხოთი კი 25-30 სმ-ს არ აღემატება. ყინვებით არ 

ზიანდება. იტანს –12-150C ყინვას. ჩრდილის ამტანია. უკეთ ხარობს გაბნეული განათების 

პირობებში, უყვარს სუსტად დაჭაობებული და ღრმა ტენიანი ნიადაგები, კარბონატულ 

ნიადაგებს არ გაურბის;  ატმოსფერულ და ნიადაგის ტენიანობას დიდ მოთხოვნილებას უყენებს. 

თბილისში იჩაგრება ტენის დეფიციტის გამო.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში შეტანილია XVIII წლიდან და გვხვდება ნაირგვარი ტიპის 

პირობებში. გამოიყენება ჯგუფური ნარგავებისა და ხეივნების შესაქმნელად, გაზონზე 

სოლიტერად და წყალსატევების ნაპირებზე დასარგავად. მიმზიდველია დიდრონი თეთრი 

ყვავილებით, მუქი მწვანე ლაპლაპა ფოთლებით და სქლად შეფოთლილი ვარჯით. 

საქართველოში განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება  ზღვისპირა რაიონებში.  
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Laurocerasus -  წყავი 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია, 2-6 მ სიმაღლის, უხეში, ტყავისებური, ზემოდან პრიალა, დიდი ფოთლებით. 

ძირითადად იზრდება ევრაზიისა და ამერიკის თბილ და ზომიერ ზონებში. 

Laurocerasus officinalis (Prunus officinalis) -  წყავი 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ველურად გავრცელებულია კავკასიაში. საერთო გავრცელება: კავკასია, ირანი,  

მცირე აზია და ბალკანეთის ნახევარკუნძული. 10 მ-მდე სიმაღლის ხეა ან 4-8 მ სიმაღლის ბუჩქი, 

ახალგაზრდობაში გლუვი მწვანე, შემდეგ კი ხორკლიანი, რამდენადმე ნაპრალებიანი ქერქით. 

ფოთლები წაგრძელებულ-ელიფსურია, 16-20 სმ-მდე სიგრძისა და 3-6 სმ სიგანის, ზემოდან 

ლაპლაპა მუქი მწვანეა, ქვემოდან უფრო მკრთალი, ტყავისებური, დაკბილული, ფუძესთან 2-4 

ჯირკვლით. ყვავილები თეთრია, სქელ, შიშველ მტევანა ყვავილედებში შეკრებილი. მტვრიანა 

20-ია, ნასკვი მჯდომარე, მარტივი სვეტით და თავაკა დინგით. ნაყოფი კურკაა, მოლურჯო-შავი, 

მომწარო-ტკბილი. კულტურული ფორმები უფრო მსხვილი და ტკბილია. ყვავილობს აპრილ-

მაისში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მეტწილად გავრცელებულია კოლხეთში,  

აჭარის და აფხაზეთის  ტყიანი მასივების ფართო ზოლში. გავრცელება იწყება ზღვისპირა 

რაიონებში და გრძელდება მთაში ტყის უკანასკნელ საზღვრამდე. მძლავრი განვითარება აქვს 

ზღვის სანაპიროდან 500-600(800) მ სიმაღლემდე. იგი კოლხური ტიპის მარადმწვანე ქვეტყის 

კომპონენტია. აქვს მოვარდისფრო-ყვითელი მერქანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა 

დანიშნულებით. წყავის ფოთლებიდან ღებულობენ ციანწყალბადს და წყავის ზეთს, აგრეთვე 

ნუშის მსუბუქი სურნელის მქონე არომატულ ნივთიერებებს.  წყავის ნაყოფი იჭმევა, 

განსაკუთრებით სასიამოვნოა კულტურული ჯიშების უფრო მსხვილი და ტკბილი ნაყოფები. აქვს 

10-ზე მეტი საბაღე ფორმა, რომლებიც გამოყოფილია ფოთლების ფორმისა და სიდიდის, ვარჯის 

სტრუქტურისა და ტექტონიკის მიხედვით. 

აგროტექნიკა. მეზოფიტია, მაგრამ შესანიშნავად იტანს ხანმოკლე გვალვას. უმთავრესად გვხვდება 

ტენიან და დაჩრდილულ ადგილებსა და ხეობებში, მაგრამ მზეზეც კარგად იზრდება. ნიადაგის 

ქიმიზმის მიმართ ფართო დიაპაზონის მცენარეა. შესანიშნავად ხარობს როგორც მჟავე, ისე 

ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ნიადაგებზე. უძლებს -25°С-მდე ყინვას. კარგად იტანს სხვლას, 

რითაც მისთვის ნებისმიერი ფორმის მიცემაა შესაძლებელი. სხვლას აწარმოებენ ზამთრის 

მიწურულს. მაგრამ ლამაზი ფორმის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთხელ იმეორებენ აგვისტოში. 
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მცენარის ძირში ნიადაგი მუდმივად ოდნავ ნოტიო უნდა იყოს. საჭიროა ნეშომპალისა და 

მინერალური სასუქების პერიოდული შეტანა (5-7 კვ 1მ2-ზე). 

გამწვანებაში გამოყენება. ფართოდ გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, თავისუფლად მოზარდ და 

ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში; ასევე ნიადაგის დამაგრების მიზნით, ფერდობებზე მასიურად 

დასარგავად.   

                 

Photinia -  ფოტინია 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

გვარში დაახლოებით 40 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიაში. მათ შორის არის ხეებიც და ბუჩქებიც, ფოთოლმცვენებიც და მარადმწვანეებიც. ფოთლები 

წაგრძელებულია, მარტივი, კიდეებზე ხერხკბილა, მბრწყინავი. ყვავილები პატარაა, თეთრი, 5-

წევრიანი, გრძელი მტვრიანების კონით. ყვავილები შეკრებილია ფარისებრ ან საგველა ყვავილედად. 

ნაყოფი ცირცელისას მიუგავს. ძალზე ეფექტურია ზოგიერთი ნარინჯისფერ-წითელნაყოფიანი სახეობა. 

ყველა მათგანი სითბოსმოყვარულია. 

 

Photinia serrulata -  ხერხკბილა ფოტინია 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჩინეთში, სადაც მთაში ადის 1000 მ-მდე. აქვს 22 მ-მდე 

სიმაღლე, სქლად დატოტვილი ვარჯი და უსწორმასწორო ღერო; შიშველი, მეწამულ-წითელი 

ყლორტები და წაგრძელებული, 10-20 სმ სიგრძისა და 3-6 სმ სიგანის, წვრილხერხკბილა, 

ნორჩობაში მოწითალო, შემდეგ კი ზემოდან ლაპლაპა, მუქი მწვანე შიშველი ფოთლები. თეთრი 

ყვავილები შეკრებილია მრავალყვავილიან ყვავილედად. ნაყოფი ბურთისებრია, წითელი, 2-4-

თესლიანი. ყვავილობს აპრილ-მაისში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტოში. 

აგროტექნიკა. ერთნაირად კარგად იზრდება როგორც ნახევარჩრდილში, ისე ღია მზიან ადგილებში. 

მათი დარგვა შესაძლებელია ბაღის ნებისმიერ ნიადაგზე, რომელიც კირს არ შეიცავს. მაგრამ 

უკეთ ვითარდება ნოყიერ, ზომიერად ტენიან ნიადაგზე. მორწყვა ესაჭიროება მხოლოდ ცხელ, 

გვალვიან პერიოდში. იტანს ტემპერატურის დაწევას -22-230C-მდე.  

გამწვანებაში გამოყენება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფოტინია ყველაზე დეკორატიული 

შემოდგომაზეა, როცა მისი ფოთლები მეწამულ შეფერილობას ღებულობენ, რეკომენდებულია 

მისი გამოყენება სეზონურ კომპოზიციებში. ეფექტურია გაზონზე სოლიტერად და მცირე 

ჯგუფების სახით, ტყისპირებზე, მაღალი ხეების გამჭოლი ჩრდილის ქვეშ. თავისუფლად 

მოზარდი ცოცხალი ღობეების შემადგენლობაში. საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროზე XX 

საუკუნის II ნახევრიდან გვხვდება თითქმის ყველა დეკორატიულ ბაღ-პარკსა და ბოტანიკურ 

ბაღში. შესანიშნავად ხარობს აღმოსავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებშიც. თუმცა აქ მისთვის 

რამდენადმე შემზღუდავია ნიადაგისა და ატმოსფერული გვალვა.  
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Photinia glabra - ლეგა ფოტინია 

    
 

- მარადმწვანეა, აქვს მრავალყვავილიან ფარისებრ ყვავილედებში შეკრებილი თეთრი 

ყვავილები და წითელი ნაყოფები. წინა სახეობის მსგავსად საინტერესო დეკორატიული 

მცენარეა ლაპლაპა ფოთლებით, თეთრი ყვავილებითა და წითელი ნაყოფებით. 

 

Olea - ზეთისხილი 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 

გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა გაერთიანებული. ისინი მარადმწვანე ხეები და ბუჩქებია. ყველაზე 

გავრცელებული სახეობაა ევროპული, ანუ კულტურული ზეთისხილი  - Olea europaea. მიღებულია 

ზეთისხილის დაახლოებით 500 ჯიში და ფორმა. მისი სამშობლო წინა აზია და ხმელთაშუაზღვეთია. 

ადამიანი ზეთისხილს 4000 წელზე მეტია, რაც იცნობს. დღეისთვისს ზეთისხილის სახესხვაობები 

გავრცელებულია ზომიერად თბილ და ტროპიკულ ოლქებში: სამხრეთ ევროპაში, აფრიკაში, სამხრეთ 

აზიასა და ავსტრალიაში.  

Olea europaea - ევროპული ზეთისხილი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია წინა აზიასა და ხმელთაშუაზღვეთში. აქვს მოპირისპირედ 

განლაგებული მარტივი, კიდემთლიანი, მარადმწვანე, ტყავისებრი, ლანცეტა ფოთლები. 

ყვავილედი მტევანია, ნაყოფი - კენკრა, ყავისფერ-მომწვანო ან მოშავო-ლურჯი ფერის, 

ხორცოვანი ნაყოფსაბურველით და მაგარი კურკით. ფართოდ არის გავრცელებული 

კულტურაში. მათ შორის საქართველოშიც. მისი სიმაღლე 4(12) მ-მდეა, ღეროს დიამეტრი ფესვის  

ყელთან  2-4 მ-ს აღწევს. ცოცხლობს  400 წლამდე (ზოგი 2000 წლამდეც). მეზოკარპიუმში 25-40% 

(75%) ზეთია. გადარჩეული ნაყოფებისაგან მიიღება უმაღლესი ხარისხის ზეითუნის ზეთი 

(პროვანსალი). განმეორებით დაწნეხილი ზეთი გამოიყენება საჭმელშიც და ტექნიკური 

მიზნებისთვისაც. პროვანსულ ზეთს იყენებენ საკონსერვო  მრეწველობაში. დამარილებული ან 

დამწნილებული ნაყოფი გამოიყენება  საჭმელად. აქვს ლამაზი, მაგარი და მკვრივი მერქანი, 

რომელიც შესანიშნავად პრიალდება. იყენებენ სადურგლო და საზეინკლო ნაკეთობებისათვის.  
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აგროტექნიკა. გვალვაგამძლეა, იტანს ხანმოკლე ყინვასაც   -10°С-მდე. კარგად იზრდება კირისშემცველ 

ქვა-ღორღიან გრუნტზე. მცენარეს იმდენად ძლიერი ფესვები აქვს, რომ კლდეებშიც კი შეუძლია 

ზრდა. ფესვთა სისტემა ძლიერ დატოტვილია და სიგანეში რამდენჯერმე აღემატება ვარჯის 

პროექციას, თუმცა მდებარეობს საშუალოდ 80 სმ სიღრმეზე. სწორედ ეს აძლევს მცენარეს უნარს, 

რომ გვალვას გაუძლოს. ფესვთა სისტემისა და ღეროს შეერთების ადგილზე წარმოიქმნება 

გასქელება - ყელი, რომელიც ხშირად ძალზე სქელდება და მისგან ყოველწლიურად დიდი 

რაოდენობით ნორჩი ყლორტები ვითარდება, რომლებიც უნდა მოსცილდეს, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ხე ერთ დიდ ბუჩქს დაემსგავსება. ნაყოფს კრეფენ მაშინ, როცა ისინი იისფერ-

ღვინისფერ შეფერილობას მიიღებენ. მართალია ეს ჯერ კიდევ არაა სრული სიმწიფე, მაგრამ 

სწორედ ამ დროს აღინიშნება მათში ზეთის შემცველობის ყველაზე მაღალი პროცენტი, ძლიერი 

არომატი და ნაკლები სიმწარე. მოსავლის აღების შემდეგ ხე ისხვლება, რადგან ნაყოფები მცენარის 

ორწლიან ტოტებზე ვითარდება. ვარჯის ფორმირება  ძირითადად ფიალის მსგავსად ხდება, რათა 

მზის სხივებმა თავისუფლად მიაღწიონ ყველა ტოტამდე. 

გამწვანებაში გამოყენება.   ზეთისხილის კულტივირება პირველად საბერძნეთში დაიწო. ის 1560 წელს 

ამერიკაშიც ჩაიტანეს, დღეს ასევე მოჰყავთ პერუსა და მექსიკაში. ზეთისხილი საქართველოში 

დიდი ხანია ცნობილი - ჯერ კიდევ ბერძენი კოლონისტების დროიდან.    

 

Osmanthus – ოსმანთუსი 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 

 

მარადმწვანე ფოთლოვანი ბუჩქების ან პატარა ხეების გვარია, რომელიც მოიცავს 30-მდე 

სახეობას. ისინი ბუნებრივად გავრცელებულია აზიაში - იაპონიიდან კავკასიამდე. მხოლოდ 

ერთი სახეობაა წარმოდგენილი ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონებში  — Osmanthus 

americanus.  ფოთლები მარტივია, ყუნწიანი, მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები 

სურნელოვანია, ჩინეთში იყენებენ ჩაის არომატიზაციისათვის.  

Osmanthus fragrans (Olea fragrans)  – სურნელოვანი ოსმანთუსი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჰიმალაიში, ჩინეთსა და იაპონიაში. დაბალი ხე ან ბუჩქია, 

შიშველი, ღია მოყვითალო-ყავისფერი, 1-2-წლიანი ტოტებით. ფოთოლი თითქმის ელიფსურია, 

16 სმ-მდე სიგრძისა და 2,5-6 სმ სიგანის, კიდემთლიანი ან მეჩხერკბილებიანი. ყვავილები 

თეთრია, სურნელოვანი, ფარისმაგვარ ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ყვავილები გამოიყენება პარფიუმერიაში. კულტურაში ფართოდ არის გავრცელებული კავკასიის 

შავი ზღვის სანაპიროზე.  აქვს ფორმა f.aurantiacum  – ნარინჯისფერი ყვავილებით.  

აგროტექნიკა. იზრდება მზეზეც და ნახევრადჩრდილშიც, მთავარია ქარებისაგან იყოს დაცული. იტანს 

ტემპერატურის მერყეობას, მაგრამ ხანგრძლივი ყინვები მისთვის დამღუპველია. სითბოს 

მოყვარულია, შეიძლება ფართოდ გაშენდეს იქ, სადაც ჰაერის ტემპერატურა არ ეცემა -120-ზე 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmanthus_americanus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmanthus_americanus&action=edit&redlink=1
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დაბლა. იზრდება ნებისმიერ კარგად დრენირებულ ნიადაგზე, მაგრამ უკეთ სუსტ მჟავეზე, 

უარესად -ტუტეზე. დარგვის დროს ნიადაგს ანოყიერებენ კომპოსტით ან გადამწვარი ნაკელით. 

გვალვაგამძლეა. რწყვა ესაჭიროება მხოლოდ ხანგრძლივი გვალვების დროს. გაზაფხულ-

ზაფხულის პერიოდში, თვეში ერთხელ, მორწყვისას წყალში უმატებენ  კომპლექსურ სასუქებს. 

კონტეინერებში გამოზრდილ ოსმანთუსს ესაჭიროება რეგულარული რწყვა. სხვლა ამცირებს 

ყვავილობის ინტენსიურობას, ამიტომ სხლავენ მხოლოდ ცოცხალ ღობეებს. სხვლა ტარდება 

მარტ-აპრილში. დეკორატიულობის შენარჩუნების მიზნით აცილებენ დაზიანებულ და გამხმარ 

ტოტებს. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ყვავილობს, მაგრამ არ მსხმოიარობს. თბილისში 

ყინვას თითქმის ვერ იტანს, ხშირად იყინება მიწისპირამდე ან მთლიანად. დაბალი 

ყინვაგამძლეობის გამო აღმოსავლეთ საქართველოში ვერ გავრცელდა.  

გამწვანებაში გამოყენება. შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა. იყენებენ ჯგუფებად და თავისუფლად 

მოზარდ და ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში. 

 

 

Ilex –ჭყორი 

ოჯახი Aquifoliaceae  - ჭყორისებრნი 

გვარში გაერთიანებულია მარადმწვანე ხეები და ბუჩქები, რომლებსაც აქვთ მბრწყინავი, მუქი მწვანე ან 

ორფეროვანი ტყავისებური ფოთლები და კაშკაშა მიმზიდველი, თეთრი, ნარინჯისფერი, წითელი ან 

შავი ნაყოფები, რომლებიც მთელი ზამთრის განმავლობაში რჩება მცენარეზე. 

Ilex colchica  – კოლხური ჭყორი 

 
  

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ზღვის დონიდან  1600 მ-მდე  კავკასიის დასავლეთ ნაწილში. 

აღმოსავლეთ საქართველოში მისი გავრცელების  აღმოსავლეთი საზღვარია  ახმეტა და თელავის 

თავზე - მთა ცივი. ველურად გავრცელებულია აგრეთვე მცირე აზიაში. ტანდაბალი მარადმწვანე  

ხე ან ბუჩქია, რომელიც კარგ გარემო პირობებში  სიმაღლეში 8 მეტრს აღწევს.  ყლორტები 

დაფარულია მწვანე, ღერო კი მუქი მონაცისფრო ქერქით. ფოთლები ელიფსურია, ლანცეტისებრი,  

მოკლეყუნწიანი, მორიგეობით, იშვიათად მოპირისპირედ განწყობილი. ფოთლის ფირფიტა 

სქელი და ხორციანია. კიდეებზე შორი-შორს  ამოკვეთილი და ბასრად დაკბილული, ზედა 

მხრიდან მუქი მწვანე, ქვედა მხრიდან ღია მწვანე ფერის, მისი სიგრძე 4-12 სმ და სიგანე კი 2-8 სმ-

ია. წვრილი თეთრი ყვავილები იღლიურია, ქოლგა ან  მტევანა ყვავილედში შეკრებილი. ნაყოფი 

კენკრაა, მუქი წითელი ფერის, შეიცავს 4-5 ერთთესლიან სამწახნაგოვან კურკას. თბილისის 

მიდამოებში გარეულად იზრდება საგურამოსა და მარტყოფის  ტყეებში.  

აგროტექნიკა. არ თხოულობს დიდ ყურადღებას. იზრდება ჰუმუსის შემცველ,  ნებისმიერ კარგად 

დრენირებულ,  ქვიშნარ ან თიხნარ ნიადაგზე. ეგუება ნახევრადჩრდილს, მაგრამ ორფეროვანი 

ფოთლების მქონე სახესხვაობები ფერთა კონტრასტს მზეზე უფრო ეფექტურად ავლენენ.  კარგად 

ექვემდებარებიან ფიგურულ კრეჭვას, მათგან მიიღება ლამაზი ტოპიარები. ამ პროცედურას 

ახორციელებენ ნაყოფმსხმოიარობის დასრულების შემდეგ. ორფერა სახესხვაობებს აჭრიან მწვანე 
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ყლორტებს. იყენებენ ბონსაის მისაღებად. დიდი ასაკის ეგზემპლარები ვერ იტანენ გადარგვას. 

ნორჩი ძირები კი შეიძლება გადაირგოს ზამთარში ან ადრე გაზაფხულზე. უხვი და ეფექტური 

მსხმოიარობისათვის ბაღში რამდენიმე ძირი უნდა დაირგოს, რადგან მცენარე ჯვარედინად 

დამმტვერავია. 

გამწვანებაში გამოყენება.პერსპექტიულია გამწვანებისათვის. შესანიშნავად გამოიყურება 

თავისუფლად მოზარდ და  ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში; როგორც სოლიტერად, ისე 

ჯგუფებში. პრაქტიკული თალსაზრისით ის საინტერესოა, როგორც ქარსაცავი ზოლებისთვის, 

ისე ზღვის სანაპიროზე გასაშენებლად (მარილისადმი მდგრადობის გამო). მისთვის კარგი 

პარტნიორებია: მაჰონია, ჰორტენზია, ჭანჭყატი და სხვ. 

 

Phoenix -  ფენიქსი, ფინიკის პალმა 

ოჯახი  Arecaceae 

 

გვარში 14-17 სახეობის პალმაა აფრიკიდან და ევრაზიიდან. ხეები ან ბუჩქებია ფრთისებრ 

დანაწევრებული ფოთლებით. სახეობათა უმრავლესობა ერთღეროიანია, მაგრამ არის 

მრავალღეროიანი სახეობებიც. ფოთლები გრძელია, ფუძესთან მაგარი და მახვილი ეკლებით. 

ყვავილები წვრილია, ყვითელი, საგველა ყვავილედად შეკრებილი. ორსახლიანი მცენარეა. 

ზოგი სახეობის, განსაკუთრებით კი Phoenix dactylifera, ფინიკის ნაყოფები უძველესი დროიდან 

ცნობილი საკვები პროდუქტია (ფინიკის პალმა მოჰყავდათ ჯერ კიდევ ჩვენს ერამდე IV 

საუკუნეში მესოპოტამიაში).  

Phoenix canariensis -  კანარის პალმა 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია კანარის კუნძულებზე, კლდოვან და ღორღიან 

ადგილებში. 15 მ სიმაღლის ხეა, სწორი ღეროთი და 100-200-ფოთლიანი ვარჯით. აქვს 

ფრთისმაგვარი ფოთლები, სიგრძით 4 მ-მდე, რკალისებრ მოხრილი, 80 სმ-მდე სიგრძის ყუნწით. 

ფოთლის ყველაზე გრძელი ნაკვთი (“ფოთოლაკი”) 50 სმ სიგრძისაა. მდედრობითი ყვავილი 

მოკლეა; ნაყოფი კვერცხისებრი, 2 სმ-მდე სიგრძის და 1,5 სმ-მდე სიგანის. ზოგჯერ მრავლდება 

თვითმოთესვით. 

აგროტექნიკა. შავი ზღვის სანაპიროზე შედარებით კარგად ხარობს, თუმცა -9-100-ზე და თოვლის 

სიმძიმით  მნიშვნელოვნად ზიანდება ვარჯი. დასარგავად შერჩეულ უნდა იქნას თბილი, 

ქარისგან დაცული, მზით კარგად განათებული ადგილები. ძალზე ტენიანი, მძიმე და ცივი 

ნიადაგი მისთვის გამოუსადეგარია. ვერ იტანს დამდგარ წყალს. დარგვამდე ნიადაგი კარგად და 

ღრმად უნდა დამუშავდეს და სასუქი დაემატოს. ირგვება აპრილში, როცა მიწა კარგად გათბება. 

დაუშვებელია შემოდგომაზე დარგვა.  ზამთარში, მცენარის თოვლისგან დასაცავად, ფოთლებს 

კრავენ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenixacanthophylls.JPG?uselang=ru
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 გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება სუბტროპიკული რეგიონების ბაღ-პარკებში როგორც 

სოლიტერად, ისე ჯგუფურად. აშენებენ მწკრივებად და ხეივნებად ზღვის სანაპირო ბულვარებში 

და გზის პირებზე. თბილისში ზოგჯერ გვხვდება ქუჩის გამწვანებაში. კულტურაში შედარებით 

ფართოდაა გავრცელებული შავი ზღვის სანაპიროზე.  

 

Trachycarpus -  ტრახიკარპუსი 

ოჯ. Palmaceae - პალმისებრნი  

გვარი აერთიანებს 9 სახეობას. ბუნებრივ პირობებში ცოცხლობენ 150 წლამდე, ოთახის პირობებში კი 

არაუმეტეს 20 წლისა. ამ პალმის თავისებურება ისაა, რომ მას შეუძლია დაუზიანებლად აიტანოს 

ტემპერატურის ხანმოკლე დაწევა -150С-მდე. აქვს დიდი, 1 მ-მდე სიგრძის გრძელყუნწიანი ფოთლები, 

რომლებიც დაყოფილია 4-6 სეგმენტად. ეს მარაოსებური პალმა ევროპაში XIX საუკუნეში მოხვდა და 

აქედან დაიწყო მისი მოყვანა, როგორც ლამაზი და ეგზოტიკური ღია და დახურული გრუნტის 

მცენარისა.  

Trachycarpus fortune -  ფორჩუნის ტრახიკარპუსი 

 

    
ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის სუბტროპიკულ რაიონებში. 

ბუნებაში 10-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა, კულტურაში კი გაცილებით დაბალი. ღერო დაფარული 

უხეში, ყავისფერბეწვებიანი საფარით, რომელიც წარმოიქმნება ძველი ფოთლების ყუნწების 

ნარჩენებით. მცენარეს განსაკუთრებულ დეკორატიულობას სძენს თითქმის ყველა მხარეს 

მიმართული, დაახლოებით შუამდე სეგმენტებად ჩაჭრილი მარაოსებრი ფოთოლი. ის ზემოდან 

მუქი მწვანეა, ქვემოდან კი ვერცხლისფერი ნაფიფქით დაფარული. არა აქვს ეკლები. ახასიათებს 

უხვი ყვავილობა. ორსახლიანია. აქვს გრძელი, დატოტვილი, სურნელოვანი მტევანი ყვავილედები.  

ყვავილობის შემდეგ ვითარდება მოლურჯო-შავი ფერის ნაყოფების მტევნები, რომლებიც წვრილ  

ყურძენს მოგვაგონებს.   

აგროტექნიკა. დეკორატიულობასთან ერთად ამ პალმას სხვა დადებითი თვისებაც აქვს - ესაა მისი 

სიცივისამტანობა. საკმაოდ ყინვაგამძლეა, -9-100C-ზე თითქმის არ ზიანდება. აღნიშნულია 

შემთხვევა, როცა მან გაუძლო ტემპერატურის დაწევას -27,5оС-მდე. ინდიფერენტულია ნიადაგის 

ქიმიზმის მიმართ. კარგად ხარობს საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროზე, სადაც 

თვითნათესსაც კი იძლევა. თბილისში ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ნიადაგებზე ისევე კარგად 

ხარობს, როგორც ბათუმში მჟავე ნიადაგებზე. უპრეტენზიოა აგრეთვე, როგორც ოთახის 

კულტურა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ნორჩ ეგზემპლარებს იყენებენ. დამატებითი 

საკვების სახით, მხოლოდ ვეგეტაციის პერიოდში - გაზაფხულიდან შემოდგომამდე, იყენებენ 

მიკროელემენტების შემცველ კომპლექსურ სასუქებს.  

გამწვანებაში გამოყენება. მებაღეობისათვის საინტერესო და პერსპექტიული პალმაა, რომელიც 

ფართოდ გამოიყენება სუბტროპიკული და ზომიერი კლიმატის ქვეყნებში. შესანიშნავი პალმაა 

დეკორატიული მებაღეობისათვის, განსაკუთრების დასავლეთ საქართველოსათვის. აღმოსავლეთ 

საქართველოში საჭიროებს ქარისაგან დაცულ ადგილებს და ივლის-აგვისტოში მორწყვას.  
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Phyllostachys - ფილოსტაქისი 

ოჯახი Poaceae (Gramineae) - მარცვლოვანნი 

გვარი 36 სახეობითაა წარმოდგენილი, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიისა 

და ჰიმალაის ტენიან ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონებში. ბამბუკები მრავალწლოვანი 

მარცვლოვანი მცენარეებია ღრუ გახევებული ღეროებით. მათგან ზოგი სახეობა სიმაღლით 30 მ-ს 

აღწევს. მათთვის დამახასიათებელია უჩვეულოდ სწრაფი ზრდა. ღეროები მაქსიმალურ სიმაღლეს 

მოკლე დროში - დაახლოებით 6 კვირაში აღწევენ, მომდევნო წლებში კი მხოლოდ გვერდითი მოკლე 

ყლორტების წარმოქმნა ხდება, რომლებზეც რამდენიმე ფოთოლი ვითარდება. 

 

Phyllostachys viridi-glauscens (Bambusa viridi-glauscens) - ლეგა ბამბუკი 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ჩრდილო ჩინური ბამბუკია. მისი სიმაღლე 8 მ-ია, ღეროს დიამეტრი კი 4-5 სმ. 

აქვს მომწვანო-ყვითელი ღეროს ხალთა ყავისფერ-იისფერი ლაქებით და დახრილი კენწერო. 

ფსევდოფილი მომწვანო-ყომრალია, კიდეებზე იისფერ-წითელი ბეწვებით. ფოთოლი 5-10 სმ 

სიგრძის და 0,8-2 სმ სიგანისაა, 4-7 ძარღვით. გაზაფხულის ვეგეტაციის ბამბუკია. ფესურის 

ნაბარტყის ზრდა იწყება  მარტში ან აპრილის დასაწყისში და მთავრდება შუა მაისში, 6 დღეში 

სიმაღლით უტოლდება 4 მ-ს. უფრო ყინვაგამძლეა, ვიდრე გვარის სხვა რომელიმე სახეობა. 

ეკონომიკურად სასარგებლო ბამბუკია, აქვს მრავალმხრივი გამოყენება.  

აგროტექნიკა. სითბოსა და ტენის მოყვარულია, განსაკუთრებით გადარგვის შემდეგ. კარგად ხარობს 

როგორც მზეზე, ისე ჩრდილში. ნიადაგის მიმართ ინდიფერენტულია. კარგად ხარობს როგორც 

დასავლეთ საქართველოს მჟავე წითლმიწა და ყვითელმიწა ნიადაგებზე, ისე აღმოსავლეთ 

საქართველოს, ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ყავისფერ ნიადაგებზე. მისთვის შემზღუდავია დიდი 

თოვლი, ძლიერი ქარები, დაჭაობებული და დამლაშებული ნიადაგები. დაუზიანებლად იტანს -

12-150 ტემპერატურას.  

გამწვანებაში გამოყენება. მისთვის შესაბამის ადგილებში შეიძლება დაირგოს მასივებად გაზონების, 

წყალსატევებისა და შენობების მახლობლად. ხშირად იყენებენ ცოცხალ ღობედაც. ცივ 

რეგიონებში შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონტეინერებში ვერანდის, ტერასის და პატიოს 

გასაფორმებლად.   
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Pseudosasa - ცრუსაზა 

ოჯახი Poaceae - მარცვლოვანნი 

გვარის წარმომადგენლები ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიაში - ჩინეთში, იაპონიაში, 

კორეასა და ვიეტნამში. რამდენიმე სახეობა ნატურალიზებულია სხვა რეგიონებშიც, კერძოდ დასავლეთ 

ევროპაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ახალ ზელანდიაში და სხვ. ფილოსტაქისისგან 

განსხვავებით, მას უვითარდება წვრილი ღეროების მთელი კოლონები, რომლებიც იმდენად მჭიდროა, 

რომ მკვრივ ცოცხალ ღობეს ქმნის. 

 

Pseudosasa japonica - იაპონური ცრუსაზა 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიის სამხრეთ კუნძულებზე. 2-3 მ სიმაღლის 

მცენარეა, ტოტის ბოლოში 5-6 ფოთლით. ფოთლის სიგრძე 8-24 სმ, სიგანე კი 2-4 სმ-ია. ფესურა 

მონოპოდიალურია,  2 მ-მდე სიგრძის. საქართველოში შემოტანილია XIX საუკუნის პირველ 

ნახევარში. ფართოდაა გავრცელებული კულტურაში შავი ზღვის სანაპიროზე.  

აგროტექნიკა. კარგად ხარობს ჩრდილშიც და სინათლეზეც. ყინვაგამძლე სახეობაა. ნიადაგის მიმართ 

მცირედ მომთხოვნია. იტანს ატმოსფერულ სიმშრალეს. გვალვიან ზაფხულში საჭიროებს რწყვას. 

კარგად ფორმირდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ თავისუფლად მოზარდ და ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში, 

ეკრანებად (ფონად) უფრო დაბალი მცენარეებისათვის, ფერდობებზე ნიადაგის დასამაგრებლად. 

 

      

Acacia -  აკაცია  

ოჯახი Mimosaceae (Fabaceae) – მიმოზასებრნი 

დიდი გვარია - აერთიანებს ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე მცენარეების დაახლოებით 750 სახეობას, 

რომლებიც გვხვდება დედამიწის ორივე ნახევარსფეროს ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში - 

ავსტრალიაში, აფრიკაში, მექსიკასა და აზიაში.  ისინი გვხვდება განსხვავებულ ეკოლოგიურ პირობებში 

- უდაბნოებში (მექსიკა, ავსტრალია) და ტენიან რეგიონებში (ინდოეთი, მადაგასკარი) მდინარეთა 

გასწვრივ ალუვიალურ და ქვიან ნიადაგებზე, სადაც მთელ ლანდშაფტებს ქმნიან. მთაში ადიან ზღვის 

დონიდან 1000 მ სიმაღლემდე. ახასიათებთ სწრაფი ზრდა და უხვი ამონაყარი. გვარის სახელწოდება 

წარმოდგება ბერძნული სიტყვისგან akis - ბასრი, რაც დაკავშირებულია მრავალი აკაციის 

ეკლიანობასთან. ბევრ აკაციას დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს.  
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Acacia dealbata -  ლეგა (ვერცხლისფერი) აკაცია ანუ ლეგა მიმოზა 

 

      
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავსტრალიასა და 

ტასმანიაში. 18-25 მ-მდე სიმაღლის, მარადმწვანე ხეა ცილინდრული ვარჯით და 70-80(120) სმ 

სისქის ღეროთი. აქვს ორმაგფრთართული, 8-18 სმ-მდე სიგრძის  ფოთლები, 30-40(50) წყვილი 

ხაზურა, დაახლოებით 3 მმ სიგანის ფოთოლაკებით. ფოთოლაკების ფუძესთან განთავსებულია 

მრგვალი ჯირკვლები, საიდანაც გამოიყოფა ტკბილი წვენი. ფოთლებს ფერფლისფერი ელფერი 

დაჰკრავთ, ამის გამო ეწოდა სახეობას ლეგა, ანუ ვერცხლისფერი. ყვავილები ყვითელია, 

სურნელოვანი, 5-წევრიანი, 20-30 ცალი 4-8 მმ დიამეტრის თავაკა ყვავილედაა შეკრებილი, 

რომლებიც მტევნებად, ხოლო მტევნები, კი თავის მხრივ, დიდ საგველა ყვავილედებადაა 

შეკრებილი. ოქროსფერი მტვრიანების სიუხვე ყვავილედს არაჩვეულებრივად ნაზსა და ფაფუკს 

ხდის. ყვავილობს იანვრის ბოლოდან მარტის ბოლომდე. ყვავილობას იწყებს 3-5 წლის 

ხნოვანებაში; ნაყოფი წაგრძელებულ-ლანცეტა, ბლაგვი ღია ყავისფერი ან იისფერ-ყავისფერი 1,5-

8 სმ სიგრძის და 0,8-1 სმ სიგანის პარკია განცალკევებული ბუდეებით. ახასიათებს ფესვის 

ნაბარტყი და ძირკვის ამონაყარი. ფართოდ გავრცელდა და ნატურალიზაცია განიცადა სამხრეთ 

ევროპაში, სამხრეთ აფრიკასა და აშშ-ს დასავლეთ ნაწილში. საქართველოში შემოიტანეს 1852 

წელს და კულტურაში გავრცელდა მხოლოდ შავი ზღვის სანაპიროზე. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. სინათლისმოყვარულია. ზაფხულში უხვ რწყვას საჭიროებს, 

ზამთარში კი საერთოდ არა. იტანს საშუალო და დაბალ ტენიანობასაც კი. შესაძლებელია მისი 

გასხვლა ყვავილობის დასრულების შემდეგ. მისი გავრცელება დეკორატიულ მებაღეობაში 

იზღუდება მხოლოდ დაბალი ყინვაგამძლეობით. ყინვიან ზამთარში (-8-9°) შავი ზღვის 

სანაპიროზეც კი იყინება მიწის პირამდე. ვეგეტაციის პერიოდში ნარგაობების ძირში შეაქვთ 

სასუქები. სწრაფი ზრდის გამო გაზაფხულ-ზაფხულის სეზონის შემდეგ იძლევა დიდ ნაზარდს. 

ხშირი ვარჯის მისაღებად ყვავილობის შემდეგ მცენარეს აჭრიან სუსტ და მეტისმეტად 

გახშირებულ ტოტებს. 

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ ბაღ-პარკებში სოლიტერად, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ხეივნების 

შესაქმნელად; ციცაბო ფერდობების გასამაგრებლად და ეროზიული პროცესების  შესამცირებლად. 

მნიშვნელოვანი დეკორატიული მცენარეა, თუმცა დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო კულტურაში  

სუბტროპიკულ რაიონებს ვერ გასცდა.   
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Eucalyptus - ევკალიპტი 

ოჯახი Myrtaceae - მირტისებრნი 

 

მარადმწვანე ხეებისა და ბუჩქების გვარია. სახეობათა უმრავლესობა გავრცელებულია 

ავსტრალიის, ახალი ზელანდიისა და ტასმანიის ტყეებში, რამდენიმე სახეობა ახალ გვინეასა და 

ინდონეზიაში, 1 - ფილიპინებზე.  ხეების სიმაღლე 100 მეტრსაც კი აღწევს. ღერო სწორია, ან 

გამრუდებული. ვარჯი სხვადასხვაგვარია - ფართო პირამიდული, კვერცხისებური, 

გუმბათოვანი, მტირალა და სხვ. ქერქის აგებულების მიხედვით გამოიყოფა ჯგუფები: 

გლუვქერქიანი, ბოჭკოვანქერქიანი, ჯირკვლოვანქერქიანი, ქერცლოვანქერქიანი, ნაოჭქერქიანი 

და სხვ. ყუნწის გადაგრეხვის გამო ფოთლის ფირფიტა 900-ითაა შებრუნებული, ვერტიკალურად 

მდებარეობს და ამის გამო ხე ჩრდილს თითქმის არ იძლევა. ახასიათებს ჰეტეროფილია - 

ფოთლები გადიან განვითარების სამ სტადიას: ახალგაზრდა ფოთლები, შუალედური და 

ზრდასრული. ზოგ სახეობაში ნორჩი ფოთლებიდან ზრდასრულზე გადასვლა კარგადაა 

გამოხატული და ძალზე სწრაფად ხდება. ზოგ სახეობას კი ახალგაზრდა და შუალედური 

ფოთლები დიდხანს (რამდენიმე წელიც კი) უნარჩუნდება. ახალგაზრდა ფოთლები 

მოპირისპირეა, უმთავრესად მჯდომარე, გულისებური, კვერცხისებური, წაგრძელებული, 

მრგვალი ან ლანცეტა, მწვანე, იშვიათად ლეგა. შუალედური - მოპირისპირედ ან მორიგეობით 

განლაგებული, მჯდომარე ან ყუნწიანი, ახალგაზრდა ფოთლებთან შედარებით  უფრო დიდი 

და უხეში აგებულების, მეტნაკლებად მათგან ფორმით და შეფერილობით განსხვავებული. 

ზრდასრული ფოთლები ყუნწიანია, მორიგეობით განწყობილი, კვერცხისებური, ლანცეტა, 

ნამგლისებურად მოხრილი, წამახვილებული, მწვანე ან ლეგა. ავსტრალიაში ევკალიპტი კომპას-

მცენარედაა მიჩნეული, რადგან მისი ფოთლები თავისი სიბრტყით მერიდიანის გასწვრივაა 

განლაგებული, კიდეები ჩრდილოეთისა და სამხრეთისაკენ მიმართული, ხოლო სიბრტყეები 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთისაკენ. ჯვარედინად დამმტვერავია მცენარებია, ამის გამო 

ბუნებრივად იძლევიან მთელ რიგ ჰიბრიდებს. ევკალიპტები მიეკუთვნებიან უხეშფოთლიან 

(სკლეროფილურ) მცენარეებს, რომლებიც ქმნიან ტენიან ან მშრალ უხეშფოთლოვან ტყეებს. 

 

 

Eucalyptus globules - ბურთისებრი ევკალიპტი 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გავრცელებულია ტასმანიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ავსტრალიაში ტენიან სილნარ ნიადაგებზე. მშრალ და ხირხატიან, მცირე ნაყოფიერების 

ნიადაგზე ხშირად ბუჩქად იზრდება. 45 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა გლუვი ან ღრმად 

დაღარული ქერქით. იუვენილური ფოთლები მოპირისპირედ არიან განლაგებული, მჯდომარე ან 

ფუძით ტოტზე შემოხვეული, გულისმაგვარი, კვერცხისებრი ან ფართო ლაცეტა, 16 სმ-მდე 

სიგრძის 4-9 სმ სიგანის, ლეგა და წაწვეტილი. სტადიურად  ხნიერი ფოთლები მუქი მწვანე, 
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მორიგეობით განწყობილი და ყუნწიანებია, 10-30 სმ სიგრძის და 3-4 სმ სიგანის, ლანცეტა ან 

ცელისებრ მოხრილი; კოკორი დაკუთხულია და ნაფიფქით დაფარული, 4-წახნაგოვანი, 2-3 სმ 

სიგრძის და 2 სმ-მდე სისქის, თითო-თითოდ მჯდომარე ფოთლის იღლიაში ან იშვიათად 

ყლორტის ბოლოში 3 ერთად. კოკორს აქვს სახურავი, რომელიც ჩაჩისებურია, ხორკლიანი და 

ყვავილსაჯდომის მილზე მოკლე. ნაყოფი 4-წახნაგიანია. სამშობლოში გამოიყენება უმთავრესად 

ხიდების მშენებლობაში, რკინიგზის შპალებად, ძელებად და სხვ. აქვს საკმაოდ მაღალი 

სამკურნალო თვისებები. ფოთოლი შეიცავს ეთერზეთსა და ალდეჰიდებს. ზეთი ფართოდ 

გამოიყენება მედიცინაში.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. ხანგრძლივ დაჩრდილვას ვერ იტანს. იზრდება მურა, წაბლა, 

წითელ და სხვა ტიპის თიხნარ და ქვიშნარ ნიადაგებზე. ვერ იტანს დამლაშებულ და კირიან 

ნიადაგებს. საშუალომდე ყინვაგამძლეა. დაუზიანებლად იტანს -7-80 ტემპერატურას, ფესვის 

ყელამდე ხმება -9-100 ტემპერატურაზე. ტენისმოყვარულია. 

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში აშენებენ უხსოვარი დროიდან. იყენებენ არა მხოლოდ მისი 

ბაქტერიოციდული თვისებების, არამედ სწრაფი ზრდისა და ჭაობების ამოშრობის უნარის გამო. 

საქართველოში პირველად სოხუმში შემოიტანეს XIX საუკუნეში. იყენებენ ბაღ-პარკებში 

გიგანტურ სოლიტერებად და ქმნიან ეფექტურ ჯგუფებსა და ხეივნებს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დეკორატიული ბუჩქები 

დეკორატიული ბუჩქები ფართოდ გამოიყენება ქალაქების ბაღების, პარკების, მოედნების, სკვერებისა 

და ქუჩების ნარგაობაში. მათი გამოყენების ძირითადი კრიტერიუმებია: ყინვაგამძლეობა, 

გვალვაგამძლეობა, გამონაბოლქვისა და მტვრის ამტანობა, ყვავილების ფერთა ჰარმონია, ფოთლების 

დეკორატიულობა, ნაყოფების სილამაზე და სხვ. საყურადღებოა მათი სამკურნალო ღირსებებიც. 

დღეისათვის თბილისის მწვანე მშენებლობაში გამოყენებულია დეკორატიული ბუჩქების 100-ზე მეტი 

სახეობა. ამას ემატება საბაღე ფორმები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების სანერგე მეურნეობებიდან 

შემოდის.  

დეკორატიული ბუჩქების სწავლების მიზანია დეკორატიულ მებაღეობაში პერსპექტიული სახეობრივი 

ასორტიმენტის გამოვლენა და მათი კომპოზიციაში გამოყენების შესაძლებლობების გათვალისწინება. 

დახასიათებულია ადგილობრივი და ეგზოტური ბუჩქების უმრავლესობა. წარმოდგენილია როგორც 

შიშველთესლოვანი, ისე ფარულთესლოვანი მცენარეები.  
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ფარულთესლოვნები ორი ჯგუფითაა წარმოდგენილი:  

 

 

 

 

ფოთოლ და ნაყოფდეკორატიული ბუჩქები. ამ ჯგუფში შესულია როგორც მარადმწვანე, ისე 

ფოთოლმცვივანი სახეობები, რომლებიც გამოირჩევიან დეკორატიული ფოთლებითა და ნაყოფებით.  

ყვავილდეკორატიული ბუჩქები. ამ ჯგუფში წარმოდგენილია ის სახეობები, რომლებიც ყვავილის 

ფერის, ფორმისა და სიდიდის მიხედვით გამოირჩევიან. ჯგუფში შესულია როგორც მარადმწვანე, ისე 

ფოთოლმცვივანი ბუჩქები. 

 

 

წიწვოვანი ბუჩქები 

 

Gymnospermae – შიშველთესლოვნები 

 

Taxus - უთხოვარი 

ოჯ. Taxaceae  – უთხოვარისებრნი 

Taxus baccata – უთხოვარი 

იხ. „დეკორატიულ ხეებში“ 

 

Juniperus - ღვია  

ოჯახი Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 

გვარის წარმომადგენლები გავრცელებულია დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროზე არქტიკიდან 

სუბტროპიკებამდე, მთიან რაიონებში. ხემაგვარი ღვიები (10-15 მ სიმაღლის) ნათელ ტყეებს ქმნიან, 

სახეობათა დიდი ნაწილი კი გაცილებით მცირე ზომის ხეები და ბუჩქებია, რომლებიც ნათელი ტყეების  

ქვეტყეს ქმნიან. დაბალმოზარდი, გართხმული სახეობები ტყის ზედა საზღვართან, ქვიან ფერდობებისა 

და კლდეების ტიპური ბინადრებია. სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლე მცენარეებია. ცოცხლობენ 

600 წლამდე. 

Juniperus foetidissima -  შავი ღვია 
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ბოტანიკური აღწერა. 7-15 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ყლორტები მუქი მწვანეა, სქელი და 

ოთხწახნაგოვანი. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში და სხვ. წიწვები წყვილ-

წყვილად მოპირისპირედ არის განლაგებული. ისინი თავწაწვეტებული, ქერქლოვანი და ზურგის 

მხარეზე ამოზნექილია. მამრობითი ყვავილები აღმამდგომია, ყვითელი ფერის. ყვავილობს მარტ-

აპრილში. მწიფე მდედრობითი გირჩი კენკრისებურია, მოიისფრო-შავი, მომრგვალო ან ოდნავ 

მოგრძო, 10-12 მმ-მდე დიამეტრის. საქართველოს ნათელი ტყეების ერთ-ერთი საუკეთესო 

კომპონენტია. ცოცხლობს 300 წლამდე. გვხვდება თბილისის მიდამოებში, შირაქსა და ელდარში. 

მშრალ ფერდობებზე მეჩხერ ტყეებს ქმნის. იშვიათი რელიქტური სახეობაა, შეტანილია წითელ 

ნუსხაში. 

გამწვანებაში გამოყენება. წარმატებით შეიძლება მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობასა და 

მშრალი ქვა-ღორღიანი ფერდობების გამწვანებაში.  

 

Juniperus virginiana  -  ვირჯინიის ღვია 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 15 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, ფართოდ გაშლილი ან პირამიდული ვარჯით. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. წიწვები ლანცეტაა, ღია-მწვანე 10-18 მმ 

სიგრძის, ყლორტებზე მიტკეცილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. წვრილია, დიამეტრი - 5 მმ, 

მრგვალი, მუქი-ლურჯი. ზაფხულში მოცისფროა. თესლები თავისუფალია, გარშემო ტკბილი 

რბილობით. ახასიათებს უხვი ნაყოფობა.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია.  ეფექტურია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ 

ნარგაობაში. განსაკუთრებით კი ნაყოფობის დროს. საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში სხვა 

ღვიებთან შედარებით, ვირჯინიული ღვია მეტი რაოდენობითაა კულტივირებული. 

აქვს ფორმები: პირამიდული და მტირალა.  

 

Juniperus oxycedrus, J.rufescens   -   წითელი ღვია 
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ბოტანიკური აღწერა. 5-10 მ-მდე დაბალტანიანი სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ახასიათებს ცვალებადი 

ფორმის ვარჯი. გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში და ა.შ. წიწვები 15-20 მმ სიგრძისაა, ხაზურა, 

წაგრძელებული, მჩხვლეტავი, ზედა მხრიდან ოდნავ ღარიანი, გასდევს ორი თეთრი ზოლი, შუაში 

ამოზნექილი ძარღვი აქვს. წიწვები შეიცავს ვიტამინებს. მდედრობითი გირჩები მარტოულია, 

პატარა, 10 მმ-მდე სიგრძის,  თითქმის მჯდომარე, მრგვალი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. მწიფე 

გირჩი წითელი ფერისაა. შეიცავს 3 ან 2 ოდნავ სამწახნაგოვან ფისოვან თესლს. საქართველოს 

ნათელი ტყეების ერთ-ერთი საუკეთესო კომპონენტია. იზრდება ღია ადგილებში ან მეჩხერ 

ტყეებსა და კლდოვან ფერდობებზე. თბილისის ბაღ-პარკებში ნაკლებად იყენებენ. მერქანს აქვს 

მოწითალო გული.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია, განსაკუთრებით ეფექტურია მისი ჯგუფური 

ნარგაობები ქვა-ღორღიანი ფერდობებისა და კლდე-ბაღების დეკორაციაში. წითელი ღვიის 

განზეგასულ ვარჯიანი დაბალი ბუჩქები შეუდარებელია ალპინარიუმებში.  

 

Juniperus sabina – კაზაკური ღვია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის, ან მიწაზე გართხმული ბუჩქია. ღერო და ტოტები დაფარული 

აქვს გლუვი ნაცრისფერი ქერქით. ყლორტები მრგვალია. ბუნებრივად გავრცელებულია: 

ევროპაში, კავკასიაში, ციმბირში. ყვავილობს მაის-ივნისში. წიწვები ფორმით რომბული, ლანცეტა, 

ოვალური, მახვილი ან ბლაგვი წვერითაა, 2 მმ სიგრძის.  მრავლდება თესლით, მწვანე კალმებით, 

ხშირად მიწისპირა ტოტები ფესვიანდება, რაც ხელს უწყობს რაყის წარმოქმნას. გირჩები და 

ტოტები შხამიანია, ამიტომ მათი გამოყენება შეიძლება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილიდან 

მოცილებით. 

გამწვანებაში გამოყენება.  მაღალდეკორატიულია. მისი გამოყენება შეიძლება გაშიშვლებული 

ფართობების დასაფარად, დეკორატიულ მებაღეობაში კი - ალპინარიუმებისა და კლდე-ბაღების 

დასამშვენებლად. ეფექტურია მისი ჯგუფური ნარგაობები.  

*** 

აგროტექნიკა. ღვია სინათლის მოყვარული მცენარეა. შეუძლია მხოლოდ მსუბუქი  დაჩრდილვის ატანა. 

ჩრდილში მისი ყლორტები ზომაზე მეტად იწელება, ვარჯი იშვიათდება და მცენარე დეკორატიულობას 

კარგავს.  მუდმივ ადგილზე ღვიის დარგვისას, დასაშვებია ფესვის ყელის ნიადაგში  მცირედ ჩაღმავება. 

მთავარი ღეროს იმ ნაწილზე, რომელიც გრუნტში აღმოჩნდება, გარკვეული დროის შემდეგ დამატებითი 

ფესვები განვითარდება. ნიადაგის მიმართ ღვია მომთხოვნი არაა, ზრდა შეუძლია მწირ, 

ნაკლებადნაყოფიერ ნიადაგებზეც, თუმცა დადებითად რეაგირებს რწყვაზეც, განსაკუთრებით გვალვიან 

პერიოდში. ღვიების უმრავლესობა ყინვაგამძლეა. 
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Thuja - ბიოტა, ტუია   

ოჯახი Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 

გვარში 5 სახეობაა გაერთიანებული. მარადმწვანე ხეები და ბუჩქებია, იშვიათად ძალზე მაღალი, 70 მ-

მდე სიმაღლის ხეები, რომელთა დიამეტრი 2,5-6 მეტრია. ნორჩი მცენარეების ფოთლები რბილია, 

ნემსისებური, ზრდასრულებისა კი ქერცლისებური, ჯვარედინად მოპირისპირედ განლაგებული. 

ერთსახლიანი მცენარეებია. გირჩები წაგრძელებული ან ოვალურია, 2-6 წყვილი ქერცლით, რომელთა 

შორისაც ზედა სტერილურია, დანარჩენებში კი 1-2 (იშვიათად 3) თესლკვირტია. თესლები ბრტყელია 

ორი ვიწრო ფრთით, მწიფდება იმავე წლის შემოდგომაზე.  

Thuja orientalis (Biota orientalis, Platycladus orientalis) - აღმოსავლეთის ბიოტა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 7-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ხშირად მიწის პირიდანვე იტოტება და ბუჩქად 

იზრდება. ღერო დაფარულია მუქი მონაცრისფრო ქერქით და ფირფიტებად სცვივა. ყლორტები 

ვერტიკალურ სიბრტყეში აქვს განვითარებული, რის გამოც ვარჯი კვერცხისებრ ლამაზ ფორმას 

ღებულობს. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. წიწვები მუქი მწვანეა, ქერქლისებრი, 

ჯვარედინ-მოპირისპრედ კრამიტისებურად განლაგებული. მამრობითი თავთუნები მრგვალია, 

ყვითელი. ყვავილობს აპრილში. მდედრობითი გირჩები მოგრძო კვერცხისებრია, 10-12 მმ 

სიგრძის, მომწიფებამდე ხორცოვანი, მოცისფრო-მომწვანო. მწიფე კი გახევებულია,  მოწითალო-

ყავისფერი. თესლი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლით, კალმებით, 

თვითნათესით. დიდი ხანია შემოტანილია კულტურაში, ამჟამადაც მრავლადაა წარმოდგენილი, 

თბილისისა და მისი შემოგარენის გამწვანებაში, იზრდება ურწყავ პირობებშიც. ჩვენს პირობებში 

გაველურებულია. 

აგროტექნიკა. ერთ-ერთი ნაკლებადმომთხოვნი წიწვოვანი კულტურაა. იზრდება მზეზეც და 

ჩრდილშიც და ამავე დროს დეკორატიულობას არ კარგავს. ნიადაგს რაიმე განსაკუთრებულ 

მოთხოვნებს არ უყენებს. კარგად გრძნობს თავს ბაღის ნებისმიერ გრუნტზე, გარდა მეტისმეტად 

მკვრივი ნიადაგებისა და გრუნტის წყლების ზედაპირული მდებარეობისა. დარგვისას ორმოში 

ყრიან დაახლოებით ერთ ვედრო ორგანულ ნაზავს და 100-120 გ სრულ მინერალური სასუქებს. 

დამატებით გამოკვებას იწყებენ დარგვიდან 1-2 წლის შემდეგ. ტუიას კარგი ზრდისთვის 

ესაჭიროება  ნოტიო ნიადაგი და ჰაერი, ამისათვის საჭიროა რწყვა და ვარჯზე წყლის დაწვიმება 

კვირაში ერთხელ. ადვილად იტანს კრეჭვას, ამიტომ იდეალურია ცოცხალი ღობეების 

შესაქმნელად.  ყინვაგამძლეა, კარგად იტანს -200 -ს. კარგად ფორმირდება. 

გამწვანებაში გამოყენება.  საუკეთესოა მისი მარადმწვანე ცოცხალი ღობეები.  

აქვს ფორმები: 

Thuja orient. – f.  aureo-variegata – ოქროსფერი წიწვებით; 

Thuja orient. – f.  dumosa – ჯუჯა ფორმა; 

Thuja orient. – f.  densa glauca– ბურთისებური მოცისფრო ჯუჯა ფორმა; 

Thjia orient.  f. filiformis – პატარა ხეა, მიწამდე დაშვებული ძაფისებური მრგვალი ტოტებით. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Biota_orientalis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Platycladus_orientalis
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Pinus – ფიჭვი 

ოჯახი Pinaceae – ფიჭვისებრნი 

გვ. Pinus-ის დახასიათება იხ. ”დეკორატიულ ხეებში” 

 

Pinus mugo -  მთის ფიჭვი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. დაბალტანიანი ხე ან ბუჩქია, ზოგჯერ გართხმული ტოტებით. წიწვები 

ჯგუფურია, 2 ან 3, სიგრძით 8 სმ, პრიალა, მუქი მწვანე. აქვს ძვირფასი მერქანი. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ევროპაში. მამრობითი ყვითელი ყვავილები მოთავსებულია მიმდინარე წლის 

ყლორტის ძირში. მტვრის მარცვალი აღჭურვილია ორი საფრენი ბუშტით. მდედრობითი 

ყვავილები მოთავსებულია მიმდინარე წლის ნაზარდის ბოლოებზე. გირჩი მწიფდება 2 ან 3 წლის 

განმავლობაში. გირჩები მარტოულია, ან 2-3 ერთად, მჯდომარე, 2-7 სმ სიგრძისა და 1,5-3 სმ, 

სიგანის, კვერცხისებრი. თესლი წვრილია, მოკლე ფრთებით. აღმოცენებისუნარიანი. მრავლდება 

თესლით.  

აგროტექნიკა. ნაკლებმომთხოვნი მცენარეა. ის არა მხოლოდ ეგუება მწირ პირობებს, არამედ 

უპირატესობასაც კი ანიჭებს ნაკლებადნაყოფიერ ქვიშნარ გრუნტებს. მძიმე გრუნტის შემთხვევაში 

აუცილებელია 20-25 სმ სისქის გრუნტი. დარგვისას ფესვის ყელს ნიადაგში არ აღრმავებენ. 

დამატებითი კვება წარმოებს სრული მინერალური სასუქების მცირე დოზებით (დაახლოებით 40-

50 გ 1 მ2-ზე). გვალვაგამძლეა, ამიტომ რწყვა ესაჭიროება მხოლოდ ახალდარგულ ეგზემპლარებს. 

მათი მომძლავრების შემდეგ რწყვა წყდება. ხშირი და მკვრივი ვარჯის მისაღებად, 7-8 წლის ასაკში 

ახდენენ მცენარის მთავარი ყლორტის წაჩქმეტას. ამ ოპერაციას ატარებენ გაზაფხულის ბოლოს და 

შემდეგ 1-2 წლის ინტერვალით კიდევ ორჯერ იმეორებენ. აქვს მაღალი ყინვაგამძლეობის უნარი.   

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში იშვიათად გვხვდება. დასავლეთ საქართველოს მთიან 

რეგიონებში ფიჭვის ამ სახეობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დამაგრების თვალსაზრისით, 

წყალდიდობებისა და მეწყრების შეკავების მიზნით. მაღალდეკორატიულია კლდე-ბაღების, 

ალპინარიუმების დეკორაციაში. საუკეთესოა, დაბალი წიწვიანი ბუჩქების ჯგუფურ ნარგაობაში. 

აქვს ეფექტური დაბალი ფორმა - var. pumila. 
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ფოთოლ და ნაყოფდეკორატიული ბუჩქები 

 

 

 

Aucuba - აუკუბა 

ოჯახი Cornaceae – შინდისებრნი 
 

აუკუბა - ოქროს ხე, ბუნებრივად გავრცელებულია ინდოეთში, კორეაში, ტიბეტში, ტაივანზე, ჩინეთსა 

და იაპონიაში, სადაც მისი კულტივირება რამდენიმე საუკუნის წინ დაიწყო.  მარადმწვანე ბუჩქებია 

ტყავისებური ოვალური ან წაგრძელებულ-ლანცეტა მბრწყინავი ფოთლებითა და მოწითალო-

ყავისფერი ყვავილებით, რომლებიც საკმაოდ დიდ კონას ქმნიან. ჯამი ოთხკბილაა. ყვავილები 

ორსახლიანია. მამრობით ყვავილში 4 მტვრიანაა. ნაყოფები კენკრისმაგვარია 

 

Aucuba japonica   -  იაპონური აუკუბა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ტოტები მრგვალია, მწვანე, შემდეგ მუქი 

რუხი. ახალგაზრდა ტოტები თხლად შებუსვილი, შემდეგ შიშველი. ბუნებრივად 

გავრცელებულია იაპონიაში. ფოთლები მორიგეობითააა განლაგებული, მრგვალია ან მოგრძო. 

კიდემთლიანი, ან უხეშად დაკბილული, ზემოდან პრიალაა, მუქი მწვანე, ოქროსფერი ლაქებით. 

ყვავილები კენწრულია, ჯგუფურად განლაგებული, საგველა. მეწამული ფერის, ყვავილობს მარტ-

აპრილში. ნაყოფი კურკოვანია, ერთთესლიანი, ელიფსური, წითელი ან მოყვითალო. აუკუბა 

ტენიანი სუბტროპიკული რეგიონის მცენარეა. ტენის ამტანია, ჩვენს პირობებში იშვიათად 

ზიანდება ყინვებით.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება განათებულ ადგილებში, მაგრამ იტანს ნახევარჩრდილსაც. ზაფხულში 

ესაჭიროება რეგულარული რწყვა. ვეგეტაციის პერიოდში ნიადაგში შეაქვთ სასუქები. გადარგვის 

შემდეგ მცენარეს სხლავენ და ყლორტების წვერებს წააჩქმეტენ. 

გამწვანებაში გამოყენება.  მაღალდეკორატიული ბუჩქია, პრიალა ოქროსფერი ლაქებით, მარადმწვანე 

ფოთლებითა და წითელი ნაყოფებით. გამოიყენება ბაღ-პარკებსა და ქუჩის ნარგაობაში. იყენებენ 

ინტერიერების გაფორმებაშიც. 

ფორმები:     

Aucuba japonica – f. luteocarpa – ყვითელი ნაყოფებით; 

Aucuba japonica – f. leucocarpa – თეთრი ნაყოფებით; 

Aucuba japonica – f. longifolia – ლანცეტა ფოთლებით და სხვა. 
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 Berberis -  კოწახური 

ოჯახი Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 

ძალზე დიდი გვარია, რომელშიც ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე ბუჩქების დაახლოებით 175 სახეობაა 

გაერთიანებული. მათი ფოთლები მთლიანია, მორიგეობით განლაგებული. ტოტები ეკლებითაა 

დაფარული. ისინი სხედან კვირტების, ან დამოკლებული  ყლორტების ფუძესთან. ყვავილობენ მაის-

ივნისში. ყვავილები წვრილია, ხშირად სურნელოვანი, ოქროსფერ-ყვითელი, ზოგჯერ ნარინჯისფერი 

მოწითალო ელფერების ჩართვით; შეკრებილნი არიან მტევან ან ფარისებრ ყვავილედად. ნაყოფი 

წითელი, ალისფერი ან შავია, საჭმელად ვარგისი. კოწახურის სხვადასხვა ჯიშების ფოთლების შეფერვა  

ნაირგვარია - ყვითელი, ალისფერი, ჭრელი და სხვ. კოწახურებს შორის არის დიდი და ჯუჯა ფორმები 

სხვადასხვაგვარი ვარჯით. 

 

Berberis thunbergii   -  თუნბერგის კოწახური 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-2,5 მ სიმაღლის ეკლიანი ბუჩქია, ტოტები რკალისებურია, მოწითალო ფერის. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები ოვალური-რომბისებურია, ღია 

მწვანე, შემდგომით წითელი. ყვავილები ყვითელია, გარედან მოწითალო ფერის, მცირე 

ჯგუფებად, ან მარტოულად განვითარებული. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი წითელია, პრიალა, 

ელიფსური ფორმის. მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფითა და მწვანე კალმებით. თესლნერგი 

ყვავილობას იწყებს 5-6 წლის შემდეგ. 

ფორმები: 

Berb.thunbergii – f. minor  – დაბალი 0,5 მ სიმაღლის; 

Berb.thunbergi – f. pluriflora  – ჯგუფური ყვავილებით; 

Berb.thunbergii – f. argenteo  – ფოთლები თეთრი ლაქებით; 

Berb. thunbergii – f. Maximowicrii – ფოთლები ორივე მხრიდან მწვანეა და ა.შ. 

 
 

 Berberis levis   -  ნაზი კოწახური 
 

 
 

http://www.zelen.cz/images/galerie/galerie1148/images/galerie/berberis_atrocarpa_02.jpg
http://www.zelen.cz/images/galerie/galerie1148/images/galerie/berberis_atrocarpa_02.jpg
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ბოტანიკური აღწერა.  2 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთში. ფოთლები ვიწრო ლანცეტაა, სიგრძე 5 სმ-მდე, სიგანე 2 სმ, კიდეხერხკბილა. ზედა მხარე 

მუქი მწვანეა, ქვედა - მკრთალი. ყვავილედი ჯგუფურია, ბუნებრივ პირობებში ყვავილების 

რაოდენობა ჯგუფში 45-მდეა. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი მოლურჯო-შავია, ოვალური ან 

ელიფსური. მწიფდება ოქტომბერში. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით.  

 

Berberis Julianae   -   იულიანას კოწახური 
 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  2 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთში. ფოთლები ელიფსური ან ლანცეტაა, 3-6 სმ სიგრძისა და 2-3 სმ სიგანის. კიდეხერხკბილა, 

ტყავისებური. ყვავილედი დაკიდულ მტევნისებრია, გვირგვინი ყვითელი. ყვავილობს აპრილში. 

ნაყოფი მოლურჯო-შავია. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. ყვავილობს და 

ნაყოფმსხმოიარობს უხვად.  

 

Berberis iberica   -   ქართული კოწახური 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ყლორტები მეწამული მურა ფერისაა, 

შიშველი, ეკლიანი. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები ტყავისებურია, მოგრძო, 

4 სმ სიგრძის, კიდემთლიანი ან იშვიათკბილებიანი. ყვავილები ყვითელია, დაკიდულ მტევნისებრ 

ყვავილედში თავმოყრილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი წითელია, ხორციანი გარსით. 

საჭმელად ვარგისი. მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით, ამონაყარით. ბუნებრივად 

გავრცელებულია აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში. თბილისის მიდამოებში ხშირად გვხვდება 

ქალაქის ცენტრში.  
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 Berberis wilsonae   -   ვილსონის კოწახური 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე, დაბალი ბუჩქია. ეკლები წვრილია, 

თხელი, სამად გაყოფილი, 2 სმ-მდე სიგრძის. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 

წვრილია, ჯგუფური, ტყავისებური, ლანცეტა,  1-1,5 სმ სიგრძისა და 0,5-1 სმ სიგანის, 

კიდემთლიანი. შემოდგომით მოწითალო ფერს ღებულობს. ყვავილი ოქროსფერ-ყვითელია, 

ჯგუფური. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი წითელია, საჭმელად ვარგისი. მწიფდება 

ოქტომბერში, ბუჩქზე დიდხანს რჩება. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 

  *** 

აგროტექნიკა. ნიადაგის მიმართ ნაკლებმომთხოვნია, მაგრამ უპირატესობას მაინც მსუბუქ თიხნარებს 

ანიჭებს. სინათლის მოყვარულია, თუმცა მსუბუქ ჩრდილსაც იტანს. კარგად ფორმირდება 

სხვლით. მისი ყინვაგამძლეობის ხარისხი ძალზე მაღალია. 

გამწვანებაში გამოყენება.   კოწახური იდეალურია გაკრეჭილი და თავისუფლად მოზარდი ცოცხალი 

ღობეების შესაქმნელად. შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაზონზე, ტყის პირებზე, წყალსატევების 

ნაპირებსა და სასეირნო ბილიკების გასწვრივ მარტოული და ჯგუფური ნარგაობების 

შესაქმნელად. 

Buxus -  ბზა 

ოჯახი Buxaceae – ბზისებრნი 
 

სახელწოდება წარმოდგება ბერძნული სიტყვიდან  'buxe' — მკვრივი.  გვარი აერთიანებს დაახლოებით 

30 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში, სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიასა და ვესტ-ინდოეთში. მცენარე ფასდება ხშირი ვარჯის, მბრწყინავი ფოთლებისა და 

კარგად ფორმირების უნარის გამო, რის შედეგადაც შესაძლებელია საოცარი მხატვრული ფიგურების 

მიღება, რომლებიც დიდ ხანს ინარჩუნებენ ფორმას. ახასიათებთ ნელი ზრდა. ცოცხლობენ 500 წლამდე. 

.  

Buxus colchica  -   კოლხური ბზა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. მარადმწვანე ბუჩქი ან საშუალო ზომის ხეა, ოთხწახნაგოვანი ტოტებით. 

ბუნებრივად გავრცელებულია კოლხეთში. ფოთლები ელიფსურ-კვერცხისებურია, პრიალა, 

მოპირისპირედ განწყობილი, კიდემთლიანი. ყვავილები მჯდომარეა, ფოთლების უბეებში 

ჯგუფებად განლაგებული, ყვითელი. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი სამბუდიანი კოლოფია, 



281 
 

8-10 მმ სიგრძის. მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. თესლი აღმოცენებისუნარიანია. მრავლდება 

კალმებით. კოლხური ბზა ერთ-ერთ ძვირფას მერქნიან სახეობად ითვლება. ბუნებრივად 

გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, ასევე თურქეთში, სადაც იზრდება შავი ზღვის 

სანაპიროზე ზღვის დონიდან 1800 მ-მდე. სახეობას ემუქრება გავრცელების არეალის შემცირების 

საშიშროება. შეტანილია წითელ ნუსხაში. აღმოსავლეთ  საქართველოში მისი კორომები არის 

საგურამოში, ბულაჩაურთან ბზიან ხევში, აგრეთვე ეკლესია-მონასტრებთან.  

 

Buxus balearica -    ბალეარის ბზა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 20 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, კულტურაში ხშირად ბუჩქად იზრდება. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთსა და ბალეარის კუნძულებზე. ფოთლები 

მოპირისპირედაა განწყობილი, კიდემთლიანი, ტყავისებური, პრიალა, 4-5 სმ სიგრძის. ყვითელი 

მჯდომარე ყვავილები ფოთლების უბეებში ვითარდება. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი 

სამბუდიანი კაუჭიანი კოლოფია, მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება ძირითადად 

კალმებით. ჩვენს პირობებს კარგადაა შეგუებული, საქართველოს ბაღ-პარკებში დიდი ხანია 

იყენებენ. ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს რეგულარულად, ხელსაყრელ გარემოში იძლევა 

თვითნათესს.  

* * * 

აგროტექნიკა. ბზა ტენის მოყვარულია, ამავე დროს მშრალ ადგილებსაც ეგუება. ესაჭიროება 

დაჩრდლული ან ნახევრადდაჩრდილული ადგილები. იტანს -20-250C ყინვას. ნელა მოზარდია. 

ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ ვითარდება ნოყიერ და ფხვიერ, სუსტი მჟავე 

რეაქციის  გრუნტზე და კარგ ნაზარდსაც იძლევა. უპირატესობას ანიჭებს კირიან ნიადაგებს. მწირ 

ნიადაგზე ივითარებს მოკლე, მაგრამ კარგად შეფოთლილ ნაზარდს, რომელიც ვარგისია 

კრეჭვისთვის. დარგვა უმჯობესია გაზაფხულზე, რადგან ამ შემთხვევაში მცენარე ასწრებს კარგად 

დაფესვიანებას და ზამთრის სიცივეებისათვის მომზადებას. მოზრდილი მცენარეების მიწის 

კოშტით გადარგვა ზაფხულშიც შეიძლება. კარგი მოვლის, რეგულარული რწყვისა და წყლის 

შესხურების შემთხვევაში ისინი ზრდას არ წყვეტენ. შემოდგომაზე დარგვა უნდა განხორციელდეს 

ყინვების დადგომამდე ერთი თვით ადრე. ბუჩქის კულტივირებისას ყველაზე რთული პერიოდია 

ხანგრძლივი ზამთარი პერიოდული წაყინვებითა და დათბობით, ღრუბლიანი და მზიანი 

დღეების მონაცვლეობით. მარადმწვანე მცენარეები ყველაზე მგრძნობიარენი სწორედ ამ 

პერიოდში არიან, რადგან მათი ფესვთა სისტემა ჯერ კიდევ მოსვენების მდგომარეობაშია, ხოლო 

მიწისზედა ნაწილი მზიანი დღეების დადგომისთანავე იღვიძებს, რის შედეგადაც ფოთლები და 

ყლორტები ფესვებიდან ტენს ვერ ღებულობენ და ხმებიან. დაჩრდილულ ადგილზე დარგული 

მცენარები კი პრაქტიკულად არ ზიანდებიან. 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში ბზა ფასდება ხშირი ლამაზი ვარჯისა და 

მბრწყინავი ფოთლების გამო.  კარგად ფორმირდება, რაც საშუალებას იძლევა, რომ მისგან ლამაზი 

მხატვრული ფორმები შეიქმნას, რომლებიც დიდხანს ინარჩუნებენ ფორმას. განსაკუთრებით 

ეფექტურია მისი კრეჭილი ფორმები, კლასიკური მცენარეა ბორდიურებისთვის, ცოცხალი 
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ღობეებისთვის. რგავენ გაზონზე სოლიტერად და ჯგუფებად, ბილიკების გასწვრივ; იყენებენ 

როკარიუმებსა და ალპინარიუმებში. 

 

 

Dapne - მაჯაღვერი 

ოჯახი Thymelaceae – მაჯაღვერისებრნი 

გვარი აერთიანებს 50 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევრაზიაში. თავისი 

ტყავისებური ფოთლებით ისინი დაფნას ჰგვანან. ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე პატარა ბუჩქებია 

ჯამისებური ან გადაშლილი ვარჯით. მათი სიმაღლე 1,5 მეტრს აღწევს. მოკლეყუნწიანი კიდემთლიანი 

ფოთლები მორიგეობითაა განწყობილი. ისინი ლანცეტა ან ელიფსური ფორმისაა, მაგარი და  გლუვი 

ზედაპირით. ყვავილები მრავალრიცხოვანია, სურნელოვანი, მჯდომარე, თითქმის მთლიანად ფარავს 

გასული წლის ყლორტებს. ნაყოფები ლამაზია, დიდხანს რჩება ტოტებზე. თაფლოვანია. თავისი 

მიმზიდველობის მიუხედავად, ბაღებში ნაკლებად იყენებენ, რადგან მისი ყველა ნაწილი შხამიანია. 

თუმცა ფრინველები უპრობლემოდ ჭამენ ნაყოფს, რითაც ხელს უწყობენ მცენარის გავრცელებას. 

Dapne odora  -   სურნელოვანი მაჯაღვერი 
 

  
  

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, მარადმწვანე სწორი ტოტებით. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები მომრგვალო-ელიფსურია, 5-8 სმ სიგრძის, 

წვერწაწვეტებული. ყვავილედები კენწრულია, ჯგუფური, რომელშიც მოწითალო-მოვარდისფრო 

ყვავილებია თავმოყრილი, გარედან შებუსვილია, სურნელოვანი, ყვავილობს მარტიდან მაისამდე. 

მრავლდება ნახევრადგამერქნებული კალმებით ივლის-აგვისტოში. სრულიად ადაპტირებულია 

დასავლეთ საქართველოში.  

ფორმები:  

 Dapne odora  f.alba – თეთრი ყვავილებით; 
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 Dapne odora f.aureomarginata – ფოთლები ყვითელი ლაქებით. 

 

 

Daphne pontica  -   პონტოს მაჯაღვერი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ღერო დაფარულია მოწითალო 

ნაცრისფერი, პრიალა, თხელი ქერქით. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები 

ტოტების ბოლოებზეა ჯგუფურად განლაგებული. თითქმის მჯდომარე, უკუკვერცხისებური ან 

ლანცეტაა, თავში მახვილად წაწვეტებული, 40-12 მმ სიგრძისა და 15-40 მმ სიგანის, ტყავისებური, 

ზედა მხრიდან მუქი მწვანეა, ქვევიდან ღია ფერის. ყვავილები მომწვანო-მოყვითალოა, 

სურნელოვანი, ერთი ან სამი შეკრებილია 10-35 მმ სიგრძის ღეროზე. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. 

ნაყოფი კურკიანაა, შავი, კვერცხისებური ფორმის. საქართველოს ტყეებში ყველგან გვხვდება. 

აზონალური სახეობაა - არის ყველა ვერტიკალურ სარტყელში  სუბალპებამდე. 

 

Daphne mezereum -    ჩვეულებრივი მაჯაღვერი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  1 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი სწორმდგომი ბუჩქია. ქერქი მონაცრისფროა, 

პრიალა, მერქანი დრეკადია. ნედლ ქერქსა და მერქანს სპეციფიკური სუნი აქვს. ბუნებრივად 

გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები მოგრძო ლანცეტაა, ბლაგვი, ზოგჯერ წაწვეტილი. 

ფირფიტა ძირში მოკლე ყუნწში გადადის, ზედა მხრიდან პრიალაა, მწვანე, ქვემოდან - ღია ფერის. 

ფოთლები ტოტების ბოლოებზეა შეკრებილი, იშლება აყვავების შემდეგ. ყვავილები 

ვარდისფერია, სურნელოვანი, შეკრებილია მცირერიცხოვან კონებში, ხშირად ფოთლების ქვემოთ 

ტოტებზე. უბისებრია. ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე - მარტი-აპრილი-მაისი. ნაყოფი კენკრაა, 
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კვერცხისებრი, წითელი, წვნიანი, არ იჭმევა. მცირე დოზებში სამკურნალოდ იხმარება როგორც 

ნაყოფი, ისე ქერქი. მრავლდება თესლითა და ამონაყარით. საქართველოს ტყეებში ყველგან 

გვხვდება, დაბლობებიდან სუბალპური სარტყლის ჩათვლით.  

* * * 

აგროტექნიკა. ჩრდილისამტანებია, მაგრამ უკეთ ვითარდებიან ნახევრადდაჩრდილულ ან ღია 

ადგილებში. რგავენ ჰუმუსით მდიდარ, ტენიან, მაგრამ კარგად დრენირებულ ნიადაგებზე. ვერ 

იტანენ ნიადაგის გამოშრობას. შემოდგომის მიწურულს აშორებენ დაავადებულ და სუსტ 

ყლორტებს, რათა შენარჩუნებულ იქნას ბუჩქის საერთო სიმეტრია. მაგრამ ძლიერი სხვლა 

დაუშვებელია, რადგან მცენარე პრაქტიკულად არ ივითარებს ახალ ყლორტებს, ზრდა ხდება 

მხოლოდ ვარჯის პერიმეტრზე. მნიშვნელოვანია, რომ პირველ წელსვე მოხდეს ვარჯის სწორი 

ფორმის მიღება - ყლორტების დამოკლებით სტიმულირებული იქნას მათი დატოტვა. 

რეკომენდებულია ნიადაგის მულჩირება, რათა ფესვებს უფრო კარგი პირობები შეექმნათ, 

კერძოდ, სიგრილე და ტენიანობა. გარდა ამისა, მულჩა იძლევა საშუალებას, რომ ნიადაგს 

დამუშავება არ დასჭირდეს, რადგან ამ დროს ზედაპირული წვრილი ფესვების დაზიანება მათი 

სიდამპლით დასნებოვნებას იწვევს, რასაც საბოლოო ჯამში, მცენარის დაღუპვა მოჰყვება. 

ზაფხულის პერიოდში საჭიროა მორწყვა. რაც შეეხება ყინვებს, სურნელოვანი მაჯაღვერი 

მგრძნობიარეა დაბალი ტემპერატურის მიმართ. საჭიროა მიკროკლიმატის შერჩევა. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია. ლამაზია როგორც ყვავილობაში, ისე ნაყოფობის 

პერიოდში. გამოიყნება როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში, ალპინარიუმებში,  

ადრემოყვავილე ბოლქვოვნების ჯგუფებში. 

 

 

Danae  -   დანაე 

ოჯახი Asparagaceae – სატაცურისებრნი 
 

გვარში მხოლოდ ერთი სახეობაა. მცირე ზომის მარადმწვანე ბუჩქია, რომელიც იზრდება ხეების 

ჩრდილში ტენიან ადგილებში. 

 

Danae  racemosa - დანაე 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ძირიდანვე დატოტვილი. ბუნებრივად 

გავრცელებულია თალიშში, ირანში, სადაც გვხვდება ზღვის დონიდან 1200 მ-მდე. სახლდება 

პატარა მდინარეთა კლდოვან ნაპირებზე. აქვს მოკლე, მხოხავი ჰორიზონტალური ფესურა, 

საიდანაც გამოდის გრძელი და სქელი  თასმისებური ფესვები. ფოთლები (ფილოკლადიუმები) 

ირიბ-ლანცეტაა. კლადოდიების სიგრძე 5-6 სმ-ია. ყვავილები თეთრია, წვრილი, კენწრულ მტევან 

ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი კენკრაა, მსხვილი, წითელი ფერის. 

მწიფდება ოქტომბერში. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. მაღალდეკორატიული 

ბუჩქია, ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს კარგად, ნესტიან გარემოში გვაძლევს თვითნათესს. 
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ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობაა. სასურველია მისი გამოყენება მეტი 

რაოდენობით. ეფექტურია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნაწილობრივი ჩრდილი და ტენიანი, ნოყიერი ნიადაგი. თბილისის 

პირობებში საჭიროებს მორწყვას. ყინვებით არ ზიანდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. ეფექტურია მისი ჯგუფური ნარგაობა ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩებში; ასევე 

საინტერესოა მისი ცალკეული ეგზემპლარები სხვადასხვა დეკორატიულ მოტივებში.  

 

 

Euonymus -   ჭანჭყატი 

ოჯახი Celastraceae – ჭანჭყატისებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 220 სახეობაა, რომლებიც ჩინეთსა და იაპონიაში გავრცელებული. ფოთოლმცვენი 

და მარადმწვანე ხეები და ბუჩქებია ოთხწახნაგა ან მრგვალი ყლორტებით, ხშირად კორპისებრი 

ნაზარდით. ფოთლები გლუვია, მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები შეუხედავია და მათ 

დეკორატიული  ღირებულება არ გააჩნიათ. ხოლო ნაყოფები ტყავისებური კოლოფებია, ფრთიანა ან 

ეკლებიანი. სრული სიმწიფის დროს ღებულობენ წითელ, ვარდისფერ და ალისფერ შეფერილობას, რაც 

მცენარეს ფრიად მიმზიდველ იერს აძლევს. 

 

Euonymus japonica -    იაპონური ჭანჭყატი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 4-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე პატარა ხე ან ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, ოდნავ 

დაკუთხული. ღერო მოყავისფრო-ნაცრისფერი ქერქითაა დაფარული. მერქანი მკვრივი და 

დრეკადია. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. ფოთლები პრიალაა, 

ტყავისებური, ვიწროელიფსური ან უკუკვერცხისებრი, კიდედაკიდებული, ფირფიტა 25-75 მმ 

სიგრძის და 10-50 მმ სიგანის, მოპირისპირედ განწყობილი. ყვავილები წვრილია, მომწვანო-

მოთეთრო ფერის, ნახევრადქოლგისებრ ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს აპრილში. ნაყოფი 

მოვარდისფრო კოლოფია, ბურთისებური ფორმის. მრავლდება თესლით, ფესვის ამონაყარითა და 

კალმებით. საქართველოს პირობებს კარგად არის შეგუებული. 

ფორმები: 

E Euonym  j.  f. albo-marginata – ფოთლების კიდეები თეთრია; 

E Euonym  j.  f. aureo-marginata – ფოთლების კიდეები ყვითელია; 

E Euonym  j.  f. Microphylla – ჯუჯა, წვრილი ფოთლებით. 

 

 

 

 

 

 



286 
 

Euonymus latifolia  -   დიდფოთოლა ჭანჭყატი, ტაბლაყურა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 1-2 მ-მდე, სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. ტოტები ოთხკუთხაა, 

ცილინდრული, შიშველი, მოშავო ფერის მეჭეჭებით. გავრცელებულია კავკასიაში, ევროპაში, 

მცირე აზიაში. ფოთლები ელიფსურია ან მოგრძო-უკუკვერცხისებური, სიგრძით 4-16 სმ, სიგანით 

2-7,5 სმ, თხელი, შიშველი, წვრილ-ხერხკბილა. ყვავილები პატარაა, მომწვანო ფერის, საგველა 

ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი წითელი ფერის, 5-ბუდიანი და წიბოებზე 5-

ფრთიანი კოლოფია. მწიფდება ივლის-სექტემბერში. თესლი ნარინჯისფერი რბილობითაა 

დაფარული. გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. თბილისის შემოგარენში გვხვდება თელეთის 

ქედზე, კოჯორ-ბეთანიისა და მცხეთა-საგურამოს ტყეებში 

*** 

აგროტექნიკა. ახასიათებს ნელი ზრდა. ერთნაირად კარგად ვითარდება როგორც მზეზე, ისე 

დაჩრდილულ ადგილებში. კარგი ზრდისთვის ესაჭიროება ნოყიერი, ნეიტრალური ან სუსტი 

ტუტე რეაქციის  ნიადაგი. ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროებს უხვ რწყვას. ზრდის პროცესში 

ნიადაგში თვეში ერთხელ შეაქვთ კომპლექსური მინერალური  და ორგანული სასუქები. 

დატოტიანების გაზრდის მიზნით ყოველწლიურად გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სხვლა 

და ყლორტების წვერების წაჩქმეტა, რაც ეფექტური სკულპტურული ფორმირების საშუალებას 

იძლევა. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია.  კარგად ფორმირდება. ეფექტურად  

გამოიყურება მარტოულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, შეუცვლელი ელემენტია იაპონური 

ბაღებისთვის, ალპინარიუმებისა და როკარიუმებისათვის, ცოცხალი ღობეებისა და 

ბორდიურებისათვის.  

 

Ilex - ჭყორი 

ოჯახი Aquifoliaceae - ჭყორისებრნი 
 

დიდი გვარია, რომელიც ზომიერ და ტროპიკულ რაიონებში გავრცელებულ 400-მდე სახეობას მოიცავს. 

მათ შორის არის მარადმწვანე და ფოთოლმცვები ხეები და ბუჩქები. მათი განმასხვავებელი ნიშანია 

ორიგინლური, დაკბილული ეკლიანი ფოთლები. ყვავილები ვითარდება ფოთლების უბეებში. ისინი  

ორსახლიანია, წვრილი, ნაკლებდეკორატიული. ნაყოფი კურკიანაა, მოგვაგონებს კენკრას. 
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Ilex aquifolium  -   ევროპული ჭყორი 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა. 10-15მ სიმაღლის მარადმწვანეა ხე ან მაღალი ბუჩქია. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ევროპაში. ფოთლები უკუკვერცხისებრია ან ელიფსური, ტყავისებური, პრიალა, 

კიდეები ეკლიანი კბილებითაა, 7-8 სმ სიგრძისა და 6 სმ-მდე სიგანის. ყვავილები თეთრია, 

ფოთლის უბეში ქოლგებად შეკრებილი. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი მრგვალია, წითელი, 

მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში, ბუჩქზე დიდხანს რჩება. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს ნელი ზრდა. იტანს ტემპერატურის დაწევას - 22-230C-მდე.  რგავენ ჩრდილში 

მსუბუქ, საკვები ნივთიერებებით მდიდარ ტყის ნიადაგში. მზიან ადგილში მცენარე ითრგუნება. 

ჩრდილისმოყვარულია, გვალვას ცუდად იტანს. გაზაფხულზე უნდა დავიცვათ მზის 

დამწვრობებისაგან. კარგად იტანს სხვლასა და ფორმირებას.  თბილისის პირობებს კარგადაა 

შეგუებული. 

გამწვანებაში გამოყენება.  შესანიშნავი მცენარეა ბაღის დაჩრდილული ადგილებისათვის, ცოცხალი 

ღობეების შესაქმნელად, ჩრდილში შექმნილი როკარიუმებისა და ალპინარიუმებისათვის.  

კულტურაში ცნობილია მისი 100-მდე ფორმა. 

Ilex aquif. – f. pendula  – მტირალა ფორმა; 

Ilex aquif. – f. pyramidalis  – ვიწრო პირამიდული ვარჯი; 

Ilex aquif. – f.seoticaaurea – ჯუჯა ფორმა; 

Ilex aquif.- f. fructa aurantiaco – ნარინჯისფერი ნაყოფებით; 

Ilex aquif. – f. fructa luteo – ყვითელი ნაყოფებით და ა.შ. 

 

 

Lonicera  -   ცხრატყავა 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
 

სწორმდგომი, ხვიარა ან გართხმული ბუჩქების გვარია. ლათინური სახელწოდება მიიღო გერმანელი 

მათემატიკოსის, ფიზიკოსისა და ბოტანიკოსის ადამ ლონიცერის საპატივსაცემოდ. ცნობილია 190 

სახეობა, რომლებიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს თითქმის ყველა რეგიონში. 
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Lonicera nitida  -   პრიალა ცხრატყავა 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე, გაშლილვარჯიანი ბუჩქია. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები ტყავისებურია, მცირე ზომის, 6-8 მმ სიგრძის, მუქი მწვანე, 

მოპირისპირედ განწყობილი. ყვავილები თეთრია, პატარა ზომის, ჯგუფად შეკრებილი, 

არომატული. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი მრგვალია, ლურჯი, გამჭვირვალე. მწიფდება 

ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლითა და კალმებით. განსაკუთრებით ორიგინალურია 

შემოდგომით გამჭვირვალე ლურჯი ნაყოფებითა და პრიალა პატარა ფოთლებით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნოყიერი, ტენიანი, დრენირებული, ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე რეაქციის  

ნიადაგები. ზიანდება ძლიერი ყინვებით. ჩრდილისამტანია, მაგრამ უკეთ ყვავილობს განათებულ 

ადგილებზე. კარგად ფორმირდება სხვლით. ესაწიროება რეგულარული რწყვა. თბილისის 

პირობებში კარგი ზრდა-განვითარებით ხასიათდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ სოლიტერულ და ჯგუფურ ნარგაობებში. აშენებენ ტყის პირებზე, 

ფერდობებზე, თავისუფლად მოზარდი ცოცხალი ღობეებისა და ფანჩატურების შემადგენლობაში. 

შედარებით დაბალ მცენარეებს შეუძლიათ ალპინარიუმებისა და იაპონური ბაღების დამშვენება.  

 

 

Laurocerasus  -  წყავი 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 

მარადმწვანე მცენარეა, 2-6 მ სიმაღლის დიდი უხეში ტყავისებური ფოთლებით. ძირითადად იზრდება 

ევრაზიისა და ამერიკის ზომიერ ზონებში. 

 

Laurocerasus officinalis -  სამკურნალო წყავი 
 

 
ბოტანიკური აღწერა. 1-8 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

კავკასიასა და ევროპაში. ფოთლები გრძელია, ელიფსური, 8-16 სმ სიგრძისა და 3-6 სმ სიგანის. 

შიშველი, ტყავისებრი, კიდემთლიანი, ან ხერხკბილა. სამკურნალოა. ფოთლები შეიცავს 

ლაუროცერაზინს, ნაყოფებიდან და ფოთლებიდან ამზადებენ წყავის წყალს და ზეთს. ყვავილედი 

მტევანია, 6-12 სმ სიგრძის. ყვავილები პატარაა, თეთრი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 

სურნელოვანია. ნაყოფი ოვალურია, შავი, იჭმევა. საბაღე ფორმებს უფრო დიდი და ტკბილი 
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ნაყოფი აქვთ. მწიფდება ივლის-აგვისტოში. წყავი ფართოდაა გავრცელებული კავკასიის 

დასავლეთ ნაწილში. აზონალური სახეობაა - გვხვდება როგორც დაბლობებში, ისე მთის ტყეების 

ყველა სარტყელში.  

აგროტექნიკა. მეზოფიტია. კარგად ვითარდება კირიან, ნეშომპალა-კარბონატულ და თიხნარ ტენიან 

ნიადაგებზე. განათების მიმართ ნეიტრალურია; უპრობლემოდ იზრდება როგორც მზეზე, ისე 

ჩრდილში, თუმცა მზის პირდაპირი სხივები სასურველი არაა. სეზონის მანძილზე ესაჭიროება 

ნიადაგში თხევადი კომპლექსური მინერალური სასუქების სამჯერადი შეტანა. ბუჩქის ზრდას 

ზღუდავენ ფორმირებადი სხვლით. საჭიროების შემთხვევაში ატარებენ სანიტარულ სხვლასაც.   

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია. მისი გამოყენება შეიძლება  სოლიტერად და 

მასიურ ნარგაობებში, იდეალურია ცოცხალი ღობეებისთვის; რგავენ ფერდობებზე ნიადაგის 

დასამაგრებლად.  

ფორმები: 

Laurocerasus  offic. – f.variegata – ფოთლები თეთრ ლაქებით 

Laurocerasus offic. – f.arborescens – ხისმაგვარი ფორმა და სხვა. 

 

 

 

Nandina -  ნანდინა 

ოჯახი Berberidaceae – კოწახურისებრნი 

მონოტიპური გვარია მხოლოდ ერთი სახეობით - Nandina domestica, რომელიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში, სადაც მთის ფერდობებზე იზრდება. 

 

Nandina domestica -    ნანდინა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  4-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ცილინდრული აჟურული ვარჯით. 

ტოტები მორუხო-მოყავისფროა. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები 

რთულია, ზედა ტოტებზე ოდნავ დახვეული ფორმის. ფოთლის ფირფიტა პრიალაა, ოდნავ 

მოსქელო, ლანცეტისებრი, წვერწაწვეტებული, მწვანე, შემოდგომით მუქი წითელი შეფერილობის. 

მთელი ზამთარი ფერს არ იცვლის. ყვავილედი მოყვითალო-მოთეთროა, კენწრული საგველა. 

ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი ღია წითელია, მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. 

მრავლდება თესლით, ფესვის ამონაყარით, კალმებით და მაჰონიაზე დამყნობით. 

აგროტექნიკა. ყინვებისა და გვალვების მიმართ მგრძნობიარეა, მაგრამ თბილისის პირობებში 

წარმატებით შეიძლება მისი გამოყენება. უძლებს -150 C-ს.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული, ორიგინალური ბუჩქია როგორც ყვავილობისას, ისე 

ნაყოფობის დროს. მშვენიერია მთელი წლის განმავლობაში. დეკორატიულ მებაღეობაში 

გამოიყენება, როგორც ჯგუფურად, ისე მარტოულად. 
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Osmanthus  -   წყავმაზა 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 
 

მარადმწვანე ფოთლოვანი მცენარეების გვარია, რომელიც 30-მდე სახეობას აერთიანებს. ისინი 

გავრცელებულია კავკასიიდან იაპონიამდე. მხოლოდ ერთი სახეობა - Osmanthus americanus, აღინიშნება 

აშშ-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონებში.  
 

Osmanthus decorus  -   წყავმაზა 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა.  3-7 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. ყლორტები შიშველია, მუქი 

ფერის. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები მუქი მწვანეა, პრიალა, 

წაგრძელებულ–ელიფსური, წვერში წაწვეტებული, 6-16 სმ სიგრძის. შიშველი ყვავილები თეთრია 

ან ოდნავ მოყვითალო, არომატული, ფოთლების უბეებში კონებად თავმოყრილი. ყვავილობს 

ივნის-ივლისში. ნაყოფი ოვალურია, მოლურჯო-შავი ფერის. მწიფდება ივლის-აგვისტოში. 

მრავლდება თესლით, კალმებით. ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში. 

აჭარაში ფოთლოვან ტყეებში წყავთან, ბზასა და პონტოს შქერთან ერთად ქმნის რაყას.  

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებში კარგად იზრდება რწყვის პირობებში. ყინვებით არ ზიანდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. ულამაზესია ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში, სასურველია მისი 

გამოყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში.  

 

Mahonia  -   მაჰონია 

ოჯახი Berberidaceae – კოწახურისებრნი 

 

გვარი აერთიანებს მარადმწვანე პატარა ხეების ან  ბუჩქების 50 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში, აზიის აღმოსავლეთ და ცენტრალურ რაიონებში. გვარს 

სახელწოდება მიენიჭა ამერიკელი მებაღის ბერნარდ მაკ მაჰონის საპატივსაცემოდ. მაჰონიას 40-50 სმ 

სიგრძის  კენტფრთართული ფოთლები აქვს. ყვავილედი მრავალყვავილიანი საგველაა. ნაყოფი კენკრაა, 

მოშავო-ლურჯი, ლეგა ნაფიფქით. 

 

Mahonia repens  -   მაჰონია 
 

   
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmanthus_americanus&action=edit&redlink=1
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ბოტანიკური აღწერა.  დაბალი, 0,25-0,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, გართხმული ტოტებით. 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. ფოთლები რთულია, 5-7 ფოთოლაკიანი, 15-2 სმ 

სიგრძისა და 9-10 სმ სიგანის. პრიალა, ტყავისებური, კიდეეკლიანი. ყვავილედი კენწრულია, 

ყვითელი. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი მრგვალია, მუქი ლურჯი. მწიფდება სექტემბერში. 

მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 

 

Mahonia aquifolium  -   ჭყორფოთოლა მაჰონია 

 

ბოტანიკური აღწერა.  1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია განზე გასული ტოტებით. ფოთოლი 

რთულია, 20 სმ სიგრძის, ზემოდან მუქი მწვანე, პრიალა, ქვევიდან მკრთალი მწვანეა, 

ტყავისებური, 5-9 ფოთოლაკისაგან შემდგარი. ფოთოლაკები კვერცხისებრია, 3-9 სმ სიგრძისა და 

1,5-2,5 სმ სიგანის, მოწითალო ყუნწით, კიდეები დაკბილულია. გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ამერიკაში. ყვავილები ყვითელია, მტევნებისებრ ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-

მაისში. ნაყოფი მრგვალია, მოლურჯო ფერის, მწიფდება აგვისტოში (საჭმელად ვარგისია). 

მრავლდება თესლით (იძლევა თვითნათესს), ფესვის ამონაყარით, ბუჩქის დაყოფით.  
 

   
 

*** 

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლე, სინათლისმოყვარული და ჩრდილისამტანია. უპირატესობას ანიჭებს 

ტენიან, ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებს. მშრალ ცხელ ამინდში ირწყვება 2 კვირაში ერთხელ 

თითოეულ ძირზე 10 ლ წყლის დასხმით. კარგად იტანს ვარჯის სხვლას. ზამთარგამძლეა. უძლებს 

-150C ყინვას. ხელსაყრელ პირობებში ველურდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის 

პერიოდში. მისი გართხმული ჯგუფები ან ცალკეული ეგზემპლარები ეფექტურია ნებისმიერ 

დეკორაციაში. იყენებენ როკარიუმებში, ალპინარიუმშა და იაპონურ ბაღებში, ბორდიურებად. 

 

 

Cotinus -  თრიმლი 

ოჯახი Anacardiaceae – თუთუბოსებრნი 

გვარში ფოთოლმცვენი ხეები და ბუჩქებია, რომელთა არეალიც ევრაზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკის 

ზომიერი რეგიონებია. მცირერიცხოვანი გვარია, მხოლოდ ორ სახეობას მოიცავს. დეკორატიულ 

მებაღეობაში იყენებენ ჩვეულებრივ თრიმლს და მის საბაღე ფორმებს. აქვთ მარტივი, მორიგეობით 

განწყობილი, კიდემთლიანი, ლეგა ფერის ფოთლები. ყვავილები წვრილია, მოყვითალო-მოთეთრო, 

მეჩხერ საგველა ყვავილედებად შეკრებილი, გრძელი მოწითალო-მომწვანო ბუსუსებით დაფარული, 

რაც მცენარეს დეკორატიულობას მატებს.  
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Cotinus coggygria - ჩვეულებრივ თრიმლი 

 

ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან მცირე სიდიდის ხეა ფართოდ 

გადაშლილი ქოლგისებური ვარჯით. ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, კავკასიაში. 

ფოთლები მარტივია მომრგვალო-კვერცხისებრი, შიშველი, კიდემთლიანი. ყვავილები წვრილია, 

მოყვითალო-თეთრი, თხელ საგველა ყვავილედში თავმოყრილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ნაყოფი მომრგვალოა, მშრალი, ყავისფერი. მრავლდება თესლით, მწვანე კალმებით, ბუჩქის 

დაყოფით. იძლევა თვითნათესს. 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან მცირე სიდიდის ხეა ფართოდ 

გადაშლილი ქოლგისებური ვარჯით. ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, კავკასიაში. 

ფოთლები მარტივია მომრგვალო-კვერცხისებრი, შიშველი, კიდემთლიანი. ყვავილები წვრილია, 

მოყვითალო-თეთრი, თხელ საგველა ყვავილედში თავმოყრილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ნაყოფი მომრგვალოა, მშრალი, ყავისფერი. მრავლდება თესლით, მწვანე კალმებით, ბუჩქის 

დაყოფით. იძლევა თვითნათესს. 

აგროტექნიკა. თრიმლი კარგად ვითარდება ღია მზიან ნაკვეთებზე. ჩრდილში ახალგაზრდა ყლორტები 

ვერ ასწრებენ განვითარებას ზამთრის დადგომამდე და ხშირად იყინებიან. გვალვაგამძლეა. მის 

დასარგავად სასურველია შერჩეულ იქნას ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე რეაქციის, მსუბუქი 

ფხვიერი ნიადაგი. კულტურა კარგად რეაგირებს რეგულარულ რწყვაზე, მაგრამ ამავე დროს ვერ 

იტანს გრუნტის წყლების ზედაპირულ მდებარეობას. იტანს სხვლას. დახურულ ფესვთასისტემიან 

ნერგებს რგავენ ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე, ღია  ფესვთასისტემიანს კი - 

გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. დარგვის პერიოდი ისე უნდა იქნას განსაზღვრული, რომ მცენარემ 

გვალვების ან ყინვების დადგომამდე მოასწროს დაფესვიანება. სხვლით შესაძლებელია შტამბური 

ფორმების მიღება. მიწისპირზე გადაჭრა ხელს უწყობს დიდი რაოდენობით ახალგაზრდა 

ყლორტების წარმოქმნას. უნდა გაისხლას ადრე გაზაფხულზე, ფოთლები გაშლამდე.  

გამწვანებაში გამოყენება. საუკეთესო დეკორატიული მცენარეა, ეფექტურია როგორც გაზაფხულზე, 

ასევე შემოდგომით (წითელი ფოთლებით). ეფექტურად გამოიყურება გაზონზე ერთეული და 

ჯგუფური ნარგაობების შესაქმნელად, ტყისპირებზე, ფერდობებზე, თავისუფლად მოზარდი 

ცოცხალი ღობეების შემადგენლობაში.  

ფორმები: 

 Cot. coggygria – f. purpurens – წითელი ყვავილებით; 

http://www.7dach.ru/Samdolis/skumpiya-horosha-i-vesnoy-i-osenyu-1954.html?image=02/97/26/2013/11/07/4d5b75.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
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Cot. coggygria – Young Lady – ყვავილედი თეთრი ბეწვებით; 

 

Cot. coggygria – f. pubescens  – ფოთლები სქელი შებუსვით; 

Cot. coggygria – f. pendulus  – მტირალა ფორმა. 

 

 ჯიში Royal Purple 

 

Cotoneaster -  სირვაშლა 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთის, ავღანეთის, შუა 

აზიის, ინდოეთის ჩრდილოეთ ნაწილის მთიან რაიონებში; ასევე ევრაზიის მაღლობებსა და ვაკეთა 

ტყეებში.  საოცრად პლასტიური მცენარეა; მის სასიცოცხლო ფორმებს შორის გვხვდება გართხმული, 

ბალიშისებური, მტირალა, სწორმდგომი და სხვ. ფორმის ბუჩქები და პატარა ხეები. ყველა მათგანი 

უხვად დატოტვილი ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე მცენარეა მარტივი, მორიგეობით განლაგებული 

ფოთლებით. ზაფხულში ისინი მუქი მწვანეა, შემოდგომაზე - მოწითალო. ბევრი სახეობა ლამაზად 

მოყვავილეა. მათი წვრილი, მაგრამ მრავალრიცხოვანი თეთრი ან ვარდისფერი ყვავილები შეკრებილია 

ფარებად, მტევნებად ან მარტოულად სხედან. ივითარებს დიდი რაოდენობით ნაყოფებს. ისინი 

წვრილია, მბრწყინავი, ფერთა მდიდარი გამით - ნარინჯისფერი, მარჯნისფერი, ალისფერი.  

 

Cotoneaster horisontalis  -   ჰორიზონტალური სირვაშლა 
 

 
  

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე დაბალი ბუჩქია, ჰორიზონტალურად 

განწყობილი შებუსვილი ტოტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 

http://www.7dach.ru/Samdolis/skumpiya-horosha-i-vesnoy-i-osenyu-1954.html?image=00/00/48/2013/07/06/259271.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
http://www.7dach.ru/Samdolis/skumpiya-horosha-i-vesnoy-i-osenyu-1954.html?image=00/00/48/2013/07/06/cc1e03.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
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მომრგვალოა, პრიალა, 1-2 სმ სიგრძის. შემოდგომით წითელ ფერს ღებულობს. ბუჩქზე დიდხანს 

რჩება. ყვავილები პატარაა, მჯდომარე, ვარდისფერი, ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წითელია, 

მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 

კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში.  

ფორმები: 

Coton.horisont. f. variegata – ჭრელი ფოთლებით 

Coton.horisont. f.perpusilla – გართხმული ბუჩქი, ფოთლები 6 მმ სიგრძის 

 

Cotoneaster adpressa - გართხმული სირვაშლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ფოთოლმცვენი გართხმული ბუჩქია მცოცავღეროიანი, ოდნავ წამოწეული 

ტოტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები პატარა ზომისაა, კვერცხისებური, 

5-15 მმ სიგრძის, ნორჩობაში ქვემოდან შებუსვილი. ყვავილები ვარდისფერია, 1-2 ერთად, 

მჯდომარე, ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი მრგვალია, ღია წითელი, მწიფდება აგვისტო-

სექტემბერში. მრავლდება თესლითა და კალმებით.  

 

 

 

Cotoneaster integerrima - ჩვეულებრივი სირვაშლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 1,5 მ-მდე სიმაღლის ტანდაბალი ფოთოლმცვენი ბუჩქია სქლად შებუსვილი 

ყლორტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები კვერცხისებრია, 10-40 მმ 

სიგრძისა და 5-27 მმ სიგანის, წაწვეტებული. ზედა მხრიდან ფოთლის ფირფიტა მკრთალია, ქვედა 

მხრიდან კი მოთეთრო-მონაცრისფრო, ქეჩისებრი, შეიცავს C ვიტამინს. ყვავილები ვარდისფერია, 

ორ-ორი, მტევნებად შეკრებილი. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წითელია, 3-4 კურკიანი, 

მომრგვალო კვერცხისებური ფორმის, 8-11 მმ სიგრძის. მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში.  
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Cotoneaster pannosa - სირვაშლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე ბუჩქია, თხელი დაკიდული ტოტებით. 

ნორჩი ყლორტები შებუსვილია, ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები ელიფსურია, 

1-2,5 სმ სიგრძის, მახვილი, ზემოდან შიშველი, ქვემოდან ხშირი თეთრი ბუსუსებით, 

კიდემთლიანი, მორიგეობით განწყობილი. ყვავილები ფარისებ ყვავილედებშია, ან ჯგუფებადაა 

განლაგებული. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წვრილია, მომრგვალო ელიფსური, 6 მმ სიგრძის, 

მოწითალო, ორკურკიანი. მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლითა და კალმებით. 

 

 

Cotoneaster divaricata - გადაშლილი სირვაშლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია გადაშლილი ვარჯით. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები ელიფსურია ან უკუკვერცხისებური, სიგრძე      0,8-2 სმ, 

წვერში მომრგვალებული ან მახვილი. ზედა მხარე პრიალაა, მუქი მწვანე, ქვედა – მკრთალი, 

ნორჩობაში შებუსვილი, შემდეგ შიშველი. ყვავილები ვარდისფერია, ჯგუფურად განლაგებული. 

ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი ელიფსურია, 4 მმ სიგრძის, კაშკაშა წითელი. მწიფდება სექტემბერში. 

მრავლდება თესლითა და კალმებით. 

 

Cotoneaster henryanus -   ჰენრის სირვაშლა 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotoneaster_henryanus&action=edit&redlink=1
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ბოტანიკური აღწერა. 2-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ან ნახევრადმარადმწვანე ბუჩქია, გრძელი 

დახრილი ტოტებით. ყლორტები ნორჩობაში შებუსვილია. გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 

მოგრძო ან მოგრძო-ლანცეტაა, 5-10 სმ სიგრძისა და 2-4 სმ სიგანის, წვერწაწვეტებული; ზედა 

მხარე პრიალაა, ქვედა კი მოთეთრო-შებუსვილი. ყვავილები თეთრია, სურნელოვანი, 1-3 ცალი 

მოკლე ყუნწზე განწყობილი. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი მომრგვალოა, ვერცხლისებრი, მუქი 

წითელი. მრავლდება თესლითა და კალმებით.  

*** 

 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. ნიადაგის ნაყოფიერებისა და ტენშემცველობისადმი  

ნაკლებადმომთხოვნია. კარგად იზრდება და ვითარდება კირნარ, ქვა-ღორღიან ნიადაგზეც. 

ძლიერი ყინვების დროს შეიძლება წაეყინოს ყლორტების წვერები, მაგრამ გაზაფხულზე ბუჩქი 

მათ ისევ აღიდგენს. ხშირად მიწაზე გართხმული ტოტები ფესვიანდება და შესაძლებელი ხდება 

მათი გადატანა ნებისმიერ ადგილზე. თბილისის პირობებს კარგად არის შეგუებული. 

გამწვანებაში გამოყენება. განსაკუთრებით ეფექტურია ნაყოფობის პერიოდში.  მისი გამოყენება 

შეიძლება როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში; ალპინარიუმებსა და იაპონურ ბაღებში, 

თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში, ფერდობების გასამწვანებლად. საკმაოდ ეფექტურია 

მისი დარგვა წინა პლანზე. 

 

 

Pyracantha -  ჩიტავაშლა 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

გვარში მხოლოდ 6 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპიდან ჰიმალაიმდე და ცენტრალურ ჩინეთამდე. 6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე, სწორმდგომი ან 

გადაშლილი ბუჩქებია. გარეგნულად ძალიან ჰგვანან სირვაშლას სახეობებს, მაგრამ მათგან 

განსხვავებით, გააჩნიათ  გრძელი ეკლებით (2,5 სმ-მდე) დაფარული ყლორტები და მარადმწვანე 

დაკბილული ფოთლები. თეთრი ყვავილები შეკრებილია ფარისებურ ყვავილედში. ნაყოფი წითელი, 

კაშკაშა ნარინჯისფერი ან ყვითელი, კენკრისებურ-ვაშლისებურია. 

 

 

Pyracantha coccinea  -   ჩვეულებრივი ჩიტავაშლა 
 

  
  

ბოტანიკური აღწერა. 1-1,5 მ სიმაღლის, მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

კავკასიაში. ფოთლები ტყავისებრია, წვრილი და ვიწრო, მოგრძო ელიფსური, კიდედაკბილული, 

ზედა მხრიდა მუქი მწვანეა, პრიალა, ქვედა მხრიდან კი ღია ფერის, ტოტებზე მორიგეობით 

განწყობილი. შემოდგომით ფოთლები მოწითალო ხდება. ყვავილები წვრილია, თეთრი, საგველა 

ფარისებრ ყვავილედებში შკრებილი. ყვავილობს მაის-ივლისში. ნაყოფი წვრილია, მრგვალი, 
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მომწიფებისას მოწითალო-ნარინჯისფერი. მწიფდება შემოდგომაზე და დიდხანს რჩება ბუჩქზე. 

ნაყოფი შეიცავს ვიტამინ C-ს. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. ველურად 

გავრცელებულია კავკასიაში. ხშირად გვხვდება ღია, გაშიშველებულ ადგილებში, ტყისპირებსა და 

ბუჩქნარების რაყაში.  

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ნახევარჩრდილშიც იზრდება. გვალვაგამძლეა; ნიადაგის 

მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად ისხვლება და ფორმირდება (ადრე გაზაფხულიდან ზაფხულის 

ივლისამდე). 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულია უხვი ყვავილებით და ნაყოფებით. კარგად იტანს კრეჭას. 

კარგია მშრალი ადგილების გასამწვანებლად, ღობეებად, ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში. 

ფორმა - Pyr. Coccinea  f. lalandii  მაღალია, გრძელი ტოტებითა და მუქი ნარინჯისფერი 

ნაყოფებით. 
 

Pyracantha crenulata  -    ბლაგვკბილა ჩიტავაშლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ეკლიანი, შებუსვილი ტოტებით. 

გავრცელებულია ჩინეთში, ჰიმალაიში და ა.შ. ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტაა, შიშველი, 

პრიალა 2,5-6 სმ სიგრძის, ბლაგვკბილა, ზემოდან მწვანე, ქვედა მხრიდან ღია. ყვავილები თეთრია, 

საგველა-ფარისებრ ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი ვაშლისებრია, 

6-7 მმ დიამეტრით, კაშკაშა წითელი, მწიფდება ოქტომბერში. ნაყოფები  დაზამთრებამდე ბუჩქზე 

რჩება. მრავლდება უმთავრესად თესლით. 

გამწვანებაში გამოყენება. ეფექტურია ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს, თითქმის მთელი ზამთარი. 

კარგად იტანს კრეჭას. მაღალდეკორატიულია. იყენებენ მარტოულად და ჯგუფებად, 

ალპინარიუმებსა და როკარიუმებში. 

ფორმები:  

Pyr. Crenulata  f. flava – ყვითელი ნაყოფებით; 

Pyr. Crenulata  f.rogersiana – ლანცეტა ხერხკბილა ფოთლებით. 

*** 

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლეა, ნიადაგის მიმართ ნაკლებმომთხოვნი. მისი დარგვა უკეთესია ქარისგან 

დაცულ, ნახევარჩრდილში, რადგან კაშკაშა მზის სინათლეზე ფოთლები ხშირად უყვითლდება.  

ახასიათებს სწრაფი ზრდა. კარგად ექვემდებარება ფორმირებად სხვლას, რომელიც ადრე 

გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს. ამ დროს ჩიტავაშლას უნდა მოშორდეს ყველა ნაყოფი. 

აუცილებლობის შემთხვევაში, ზაფხულის მიწურულს შესაძლებელია მეტისმეტად გრძელი 

ტოტების დამოკლება. ძველი, მეტისმეტად გადაზრდილი ბუჩქების გაახალგაზრდავება ხდება 

მიწის პირიდან 30 სმ სიმაღლეზე სხვლით. 

გამწვანებაში გამოყენება. ხშირად რგავენ ღობეების, სახლის ან სხვა ნაგებობების კედლების გასწვრივ. 

მაგრამ ჩიტავაშლა არაა არც ხვიარა და არც მცოცავი მცენარე და თავად ვერ მიემაგრება კედელს ან 

ღობეს, ამიტომ ვერტიკალურ გამწვანებაში მისი გამოყენებისას, საჭიროა სპეციალური 

საყრდენებისა და სამაგრების გამოყენება.  
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Hippophae  -    ქაცვი 

ოჯახი Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 

ორსახლიანი ბუჩქები ან ხეებია, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევრაზიის ზომიერი 

კლიმატის რეგიონებში. ძვირფასი სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეა. 

 

Hippophae rhamnoides -    ქაცვი 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა.  4-5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. გვხვდება როგორც ტენიან 

(მდინარეების ნაპირებზე), ისე მშრალ გარემოში. ყლორტები და ტოტები დაფარულია 

ბუსუსებით. მერქანი მოყვითალო-მოყავისფროა, მკვრივი, მაგარი, გამძლე და დრეკადი. იხმარება 

სახარატო საქმეში. ბუჩქი ეკლიანია. ადგილობრივი მცენარეა. ფოთლები გრძელი ლანცეტაა, 

ხაზურა, კიდეებზე ოდნავ ამოღრღნილი, მოთეთრო ქერქლებით. ფოთლების განწყობა 

მორიგეობითია. შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებებს. მდედრობითი ყვავილები თითო ან ორ-ორია, 

მამრობითი კი მოკლე თავთავებადაა შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი 

მოკლეყუნწიანია, მომრგვალო, ნარინჯისფერი, პრიალა კვერცხისებრი თესლით. ნაყოფი 

მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში, იჭმევა, მედიცინაში საუკეთესო სამკურნალო მცენარედ 

ითვლება. შეიცავს შაქრებს, მჟავებს, ცხიმებს, ვიტამინებს – C, B1, B2, E, P და სხვ. გამრავლება 

ბუნებრივად მიმდინარეობს.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და ყინვაგამძლე მცენარეა. იტანს -450-მდე ყინვას. უპირატესობას 

ანიჭებს ფხვიერ, ორგანული ნივთიერებებითა და ფოსფორით მდიდარ ნიადაგებს. ტენიან 

ადგილებში ქაცვი იღუპება. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფმსხმოიარობის 

დროს. იყენებენ ცოცხალ ღობედ, ჯგუფურ ნარგაობაში, სოლიტერად; მძლავრი ფესვთა სისტემის 

გამო იყენებენ მოძრავი და ნაყარი ქვიშების დასამაგრებლად, ეროზიის პროფილაქტიკისათვის და 

სხვ. 

 

Corylus - თხილი 

ოჯახი Corylaceae – თხილისებრნი 
 

გვარი აერთიანებს 20-მდე სახეობას. ყველა მათგანი ფოთოლმცვენი ბუჩქია, რომელთა სიმაღლეც 4-10 მ-

ია; იშვიათად ხეებია, წკეპლისებური ტოტებითა და მარტივი ფართოოვალური ფოთლებით. ნაყოფი 

კაკალია. მათი გამონასკვისათვის აუცილებელია ჯვარედინი დამტვერვა, ამიტომ ნაკვეთზე 2-3 ბუჩქი 

მაინც უნდა იყოს. უკანასკნელ წლებში თხილი ძალზე პოპულარული გახდა დეკორატიულ 

მებაღეობაშიც დიდი ზომის ლამაზი ფოთლების წყალობით, რომლებიც შემოდგომაზე კაშკაშა ყვითელ 

და წითელ ფერს ღებულობს; ასევე ვარჯის  თავისებური, მიმზიდველი არქიტექტონიკის გამო. 
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Corylus avellana  -    ჩვეულებრივი თხილი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  2-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, ზოგჯერ ხედ იზრდება და 

სიმაღლით 7-8 მ-ს აღწევს. მერქანი რბილი, მსუბუქი და დრეკადია, იხმარება სხვადასხვა სახის 

წნულების დასამზადებლად. გავრცელებულია კავკასიასა და თითქმის მთელ ევროპაში. 

ფოთლები კვერცხისებური, უკუკვერცხისებური ან მომრგვალოა, წვერწაწვეტებული, კიდეები 

ორმაგხერხკბილა, ძირში გულისებური. მამრობითი ყვავილი მომწვანო-ყვითელია, შეკრებილია 

მჭადა ყვავილედებად, რომლებიც კვირტების გარეთ ზამთრობენ. მდედრობითი ყვავილები 

თითო-თითოდ ან ჯგუფურად სხედან. ყვავილობს თებერვალ-მარტში. ნაყოფი კაკალია, 

კვერცხისებური ან მომრგვალო-ელიფსური, მოთავსებულია ღია მწვანე ფერის კიდეებზე 

დაკბილულ საბურველში. ნაყოფი იჭმევა, შეიცავს დიდი რაოდენობით ზეთს, კაროტინსა და 

ვიტამინ B4-ს, მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით, ფესვის ნაბარტყით, 

კალმებით და გადაწვენით. თხილი გარემო პირობების მიმართ დიდი შემგუებლობით 

ხასიათდება, გვხვდება ზღვის დონიდან სუბალპურ სარტყლამდე. აზონალური მცენარეა. 

ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე, ადრე გაზაფხულზე. 

აგროტექნიკა. ახალგაზრდა ნერგები ნელა იზრდება, შემდეგ კი ზრდის სიჩქარე მატულობს. 

ჩრდილისამტანია, მაგრამ სხვა მცენარეთა შეკრული ჩრდილის ქვეშ არ ნაყოფმსხმოიარობს. 

კარგად ვითარდება მხოლოდ ტენიან, ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებზე. ვერ იტანს დაჭაობებულ და 

ასევე ძალზე მშრალ და ღარიბ ნიადაგებს. კულტურისთვის ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ფორმირებად სხვლას.  

გამწვანებაში გამოყენება. სასურველია მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობაში როგორც ჯგუფურ, 

ისე ცალკეულ ნარგაობაში. ქმნის მეორე იარუსს ბაღის გატყევებულ ნაწილში. რგავენ მზიან 

მდელოებზე, ტყისპირებსა და ფერდობებზე, თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში.  აქვს 

პოპულარული საბაღე ფორმები: 

Cor. Avell.  F. pendula – მტირალა ფორმა; 

Cor. Avell.   F. laciniata  – ღრმად დაჭრილი ფოთლებით; 

Cor. Avell.   F. aurea  – ყვითელი ფოთლებით და ტოტებით და სხვ. 

 

Crataegus - კუნელი 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

ძალზე დიდი გვარია, აერთიანებს დაახლოებით 1250 სახეობას. დიდია მისი ბუნებრივი გავრცელების 

არეალიც - უკავია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერი და ნაწილობრივ სუბტროპიკული ზონა. 

იზრდება 5-6 მ სიმაღლის ხის ან ბუჩქის სახით. 

 

Crataegus kyrtostylla (Crataegus monogyna) -  სვეტმოღუნული ან წითელი კუნელი 
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ბოტანიკური აღწერა.  3-8 მ-მდე ფოთოლმცვენი ხე ან ბუჩქია. ტოტები მუქია, მოწითალო-მოყავისფრო. 

ახალგაზრდა ტოტები შიშველია ან ოდნავ შებუსვილი. ზოგჯერ მოკლე ეკლებითაა მოფენილი. 

ადგილობრივი მცენარეა. ფოთლები კვერცხისებრია, სამნაკვთიანი, ძარღვების გაყოლებაზე 

ბეწვიანი. უნაყოფო ტოტების ფოთლები უფრო დიდია და ღრმად დაყოფილი. ყვავილედი 

მარტივი ქოლგაა. ყვავილები, თეთრია, წვრილი. ჯამის კბილები ლანცეტაა, ყვავილობისა და 

ნაყოფობის დროს გარეთ გადაღუნული. სვეტი 1, დინგის ქვეშ მოკაკვული. ყვავილობს ივნისში. 

ნაყოფი წითელია, მოგრძო ელიფსური ან ცილინდრული, 10-14 მმ სიგრძის, ერთკურკიანი. 

იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებსა და მშრალ ფერდობებზე. თბილისის შემოგარენში ყველგან 

გვხვდება. მრავლდება თვითნათესით. 

 

Crataegus laevigata ‘Paul’s  Scarlet’ -  ეკლიანი კუნელი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა.  პატარა ხე ან ბუჩქია, ბურთისებრი ვარჯით, იზრდება 4-6 მ-მდე. ფოთლები 

პატარაა, მუქი მწვანე, პრიალა. ყვავილები ბუთხუზაა, მუქი წითელი. ყვავილობს უხვად მაის-

ივნისში. 

*** 

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, იტანს ნახევრადჩრდილს, მაგრამ ყვავილობს და 

ნაყოფმსხმოიარობს უფრო სუსტად, რაც მის დეკორატიულობას ამცირებს.  ნიადაგის მიმართ 

მომთხოვნი არაა. ტენის მოყვარულია. საჭიროებს თვეში ერთხელ რწყვას: 1 ძირზე 10-12 ლ წყალი; 

გვალვიან პერიოდში კი საჭიროა მისი თვეში 2-3-ჯერ მორწყვა იგივე რაოდენობის წყლით. 

გამძლეა ატმოსფეროს დაბინძურების მიმართ. კარგად ფორმირდება სხვლით. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული მცენარეა ცოცხალი და გაკრეჭილი ცოცხალი ღობეების 

შესაქმნელად; კარგია ტყის პირებზე დასარგავად და ხეივნების გასაშენებლად; გამოიყენება 

როგორც ჯგუფურად, ისე სოლიტერად. 
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Symphoricarpos  -  თოვლის გუნდა 

ოჯახი Caprifoliaceae  – ცხრატყავასებრნი 

გვარში 15 სახეობაა და თითქმის ყველა მათგანის ბუნებრივი გავრცელების არეალი ჩრდილოეთ 

ამერიკაა; მხოლოდ  ერთი სახეობაა აღმოსავლეთ აზიიდან, კერძოდ ჩინეთიდან - Symphoricarpos  

sinensis.     

Symphoricarpos  albus  - თეთრი თოვლის გუნდა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ფოთლები კვერცხისებრია, 

კიდემთლიანი, ძარღვების გაყოლებაზე მოკლე ბუსუსებით. გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ამერიკაში. ყვავილედი კენწრულია, თავთავისებრი ან მტევანი. გვირგვინი მოკლე ზარისებრია, 

ვარდისფერი, შიდა მხარე შებუსვილია. ყვავილობს აპრილიდან აგვისტოს ჩათვლით. ნაყოფი 

მრგვალია ბურთისებური, თეთრი, მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლითა და 

ფესვის ამონაყარით.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება ნებისმიერ საბაღე გრუნტზე, თუმცა უპირატესობას ანიჭებს 

კირისშემცველ ნიადაგებს. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ იტანს მცირეოდენ დაჩრდილვასაც. 

კარგად იტანს კრეჭვას. ბაღში მისთვის შერჩეული უნდა იყოს ქარისაგან დაცული ადგილი. 

თბილისის პირობებში ყინვებით არ ზიანდება. ხანგრძლივი გვალვების დროს მოითხოვს 

პერიოდულ რწყვას. სწრაფმოზარდია.  

გამწვანებაში გამოყენება. ფრიად დეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფობის დროს. 

რგავენ ტყისპირებზე, ფერდობებზე, ქმნიან თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებს. 

აქვს ეფექტური ფორმები:  

Sym. Albus – var. laevigata ,   

Sym. Albus – var. ovatus 

 

Sambucus - დიდგულა 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
 

გვარში 40-მდე სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულია მთელი დედამიწის ზომიერ და სუბტროპიკულ 

ზონებში. უმეტესწილად ბუჩქები, ან მცირე ზომის ხეებია კენტფრთართული მოპირისპირედ 

განლაგებული ფოთლებით და ყვავილედებში შეკრებილი წვრილი ყვავილებით, საიდანაც ზაფხულის 

მიწურულს კენკრისმაგვარი ნაყოფები ვითარდება.  
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Sambucus nigra  -    ჩვეულებრივი დიდგულა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.   3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, ტოტები 

მუხლებში გადატიხრული. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. გვხვდება როგორც ტყეებში, 

ისე ღია ადგილებში, უფრ ხშირად ტენიანი ხეობების გაყოლებაზე. არ ემორჩილება ზონალობას, 

გვხვდება როგორც დაბლობებში, ისე მთებში. აზონალური სახეობაა. ფოთლები მოპირისპირეა, 

კენტფრთართული, ხშირად 5-7 ფოთოლაკით. ფოთოლაკები წაგრძელებულია, კვერცხისებრი, 

წვერში თანდათან შევიწროებული, კიდეებზე წვრილად დაკბილული, ქვედა მხარეზე ძარღვების 

კუთხეში ბუსუსიანი. ყვავილედი ფარისებრ-საგველაა. ყვავილები წვრილია, მოთეთრო-

მოყვითალო გვირგვინით. ყვავილობს მაის-ივლისში. ნაყოფი შავი ფერის წვნიანი კენკრაა, 

წვრილი, მრგვალი. მწიფდება სექტემბერში. გამოიყენება მედიცინაში. 

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება როგორც მზეზე, ისე  ჩრდილში.  სიცივის ამტანია. სწრაფად იზრდება. 

გამწვანებაში გამოყენება. აშენებენ ტყისპირებსა და ქვეტყედ; ქმნიან ცოცხალ ღობეს; დეკორატიულ 

ფორმებს წარმატებით იყენებენ სოლიტერად გაზონზე.  

პოპულარული  ფორმებია:.  

Samb. Nigra f. laciniata   – კიდედაყოფილი ფოთლებით; 

Samb. Nigra f. albo-variegata   – ფოთლების ნაპირი თეთრია; 

Samb. Nigra f. pendula   – მტირალა ფორმა და სხვა. 

 

Elaeagnus - ფშატი 

ოჯახი Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 
 

გვარი აერთიანებს 40-მდე სახეობას, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ევროპის სამხრეთ რაიონებში, 

აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. მცირე ზომის ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია 

ლამაზი, ვერცხლისფერი ყლორტებითა და ფოთლებით, სურნელოვანი ყვავილებით და დეკორატიული 

კურკიანი ნაყოფებით. მცენარეს ფესვებზე უვითარდება აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების კოჟრები, 

რისი მეშვეობითაც მცენარე ნიადაგს ამდიდრებს, ხოლო თავად შეუძლია უკიდურესად მწირ ნიადაგზე 

ზრდა. ეფექტური ვერცხლისფერი ვარჯი ფშატის ყველა სახეობას შეუცვლელს ხდის დეკორატიული 

მებაღეობისათვის. 

Elaeagnus umbellata  -    ქოლგა ფშატი 
 

 
 



303 
 

ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის ეკლიანი ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. აქვს მოყვითალო-

ყავისფერი ტოტები. გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიასა და ჰიმალაიში. ფოთლები ელიფსურია ან 

მოგრძო–კვერცხისებური, 3-7 სმ სიგრძისა და 1-3 სმ სიგანის, ტალღისებური ნაპირებით, 

ნორჩობაში ფირფიტის ორივე მხარე ვერცხლისფერია. ყვავილები არომატულია, მოთეთრო-

მოყვითალო, ქოლგებად შეკრებილი. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი პატარაა, ვარდისფერი 3-4 

მმ დიამეტრის, წვნიანი, საკვებად ვარგისი. მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება 

თესლითა და კალმებით.  

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა; კარგად იზრდება როგორც 

ქვიშნარ, ისე თიხნარ ნიადაგებზე. ვერ იტანს ზედმეტ ტენს და მძიმე ნიადაგებს. გვალვაგამძლეა. 

ჭარბი ამონაყარი რომ არ განვითარდეს, დარგვისას ფესვთა სისტემას ამოკლებენ. კარგად 

ფორმირდება სხვლით. თბილისის პირობებში დაბალი ტემპერატურებით არ ზიანდება, 

ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს უხვად.  

გამწვანებაში გამოყენება. ეფექტურია ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. რგავენ გაზონზე 

სოლიტერად და ჯგუფებად, ტყის პირებზე, ფერდობებზე, თავისუფლად მოზარდ და 

ფორმირებულ ცოცხალ ღობეებში. ფშატი ქმნის ლამაზ ვერცხლისფერ ლაქებს პეიზაჟში, ამიტომ 

ის შეუცვლელია ბაღში კონტრასტული ჯგუფების შექმნისას 

 

 

მოყვავილე ბუჩქები 

 

Acca -  ფეიხოა 

ოჯახი Myrtaceae – მირტისებრნი 
 

გვარში გაერთიანებულია მარადმწვანე დიდი ზომის გადაშლილი ბუჩქები ან მცირე ზომის, 4 მ-მდე 

სიმაღლის ხეები. ევროპელებმა პირველად აღმოაჩინეს XIX საუკუნის მიწურულს ბრაზილიაში.  

ბუნებრივად გავრცელებულია ასევე კოლუმბიაში, ურუგვაისა და ჩრდილოეთ არგენტინაში. ტიპური 

სუბტროპიკული მცენარეა. ტროპიკებში ცუდად იზრდება. ღერო მომწვანო-ყავისფერი უხეში ქერქითაა 

დაფარული. ფოთლები კიდემთლიანია, მოპირისპირედ განლაგებული, ოვალური, უხეში, 

ტყავისებური, მოკლეყუნწიანი, ქვემოდან ღია მწვანე-ნაცრისფერი, ბუსუსებიანი, ზემოდან - გლუვი, 

მუქი მწვანე. ყვავილები უბისეულია, მარტოული, წყვილად, ან რამდენიმე ფარისებურ ყვავილედად 

შეკრებილი, ორსქესიანი, მრავალრიცხოვანი მტვრიანებით, კიდეებზე თეთრი, ცენტრისკენ - 

მოვარდისფრო. ნაყოფი მსხვილია, ხორცოვანი, წვნიანი კენკრა, მარწყვის, ანანასისა და კივის გემოთი 

და არომატით, მუქი მწვანე, წაგრძელებულ-ოვალურიდან მომრგვალომდე; მდიდარია შაქრებით, 

ორგანული მჟავებითა და იოდით. 

Acca sellowiana  -  ფეიხოა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, ხშირად ბუჩქად იზრდება, კომპაქტური ან 

გაშლილი ვარჯით. ყლორტები შებუსვილია. გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში, ბრაზილიაში 
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და ა.შ. ფოთლები განიერ-ელიფსურია, ტყავისებური, კიდემთლიანი, ქვედა მხარეს 

ვერცხლისფრად შებუსვილი. მათი სიგრძე 3-6 სმ-ია, სიგანე - 2-4 სმ. ყვავილები დიდია, ყვავილის 

ყუნწზე მარტოულად ან 2-5 ცალი ერთად ფოთლის უბეში განწყობილი; გარედან თეთრია, შიგნით 

კაშკაშა ჟოლოსფერი. მტვრიანები ბევრია, გვირგვინის ფურცლებზე გრძელი, რაც მის 

დეკორატიულობას კიდევ უფრო ამაღლებს. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი დიდი კენკრაა, 

მწვანე, მომჟავო-ტკბილი, არომატული, შეიცავს იოდს, სამკურნალოა. მრავლდება თესლით, 

მწვანე კალმებით, ფესვის ამონაყარითა და მყნობით. ფეიხოა ძვირფასი ნაყოფის მომცემი 

სუბტროპიკული კულტურაა. დასავლეთ საქართველოში კარგად იზრდება, აშენებენ როგორც 

მაღალხარისხოვანი მოსავლისათვის, ისე დეკორატიული მიზნებისათვის.   

აგროტექნიკა. ფეიხოა თავისუფლად იტანს ტემპერატურის -120 C-მდე დაცემას. ზაფხულში ესაჭიროება 

მორწყვა. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, აქვს ლამაზი ყვავილები და ნაყოფები. 

განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის პერიოდში. აღმოსავლეთ საქართველოში ფეიხოიას 

დეკორატიულ მოტივებში გამოყენება შეიძლება მისთვის საჭირო მიკროკლიმატის 

გათვალისწინებით.  

ფორმა:  

Acca sellow. – f. macrocarpa – დიდი ნაყოფებით; 

Acca sellow. – f. variegata – ჭრელი ფოთლებით და ყვითელზოლიანი ნაყოფებით. 

გააჩნია 15-მდე ჯიში. 

 

 

Nerium - ოლეანდრი 

ოჯახი Apocinaceae – გველისსუროსებრნი (ქენდირისებრნი) 

მონოტიპური გვარია, რომელიც, თავის მხრივ, მხოლოდ ერთ სახეობას - Nerium oleander-ს შეიცავს. ის 

ბუნებრივად გავრცელებულია პლანეტის მშრალ და ნახევრადმშრალ სუბტროპიკულ რეგიონებში, 

დასავლეთში  მაროკოდან და პორტუგალიიდან დაწყებული, აღმოსავლეთში - ჩინეთამდე.  ხშირად 

გვხვდება ამომშრალი მდინარეების კალაპოტებში. 

Nerium oleander - ოლეანდრი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 3-4 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, შიშველი. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები გრძელი ლანცეტაა, ტყავისებრი, 

ყლორტის ირგვლივ რგოლურად გაწყობილი, სამ-სამი, სიგრძით 10-15 სმ, სიგანით 1,5-3 სმ. 

ყვავილები კენწრულია, ნახევრად ქოლგისებრი, ნაზსურნელოვანი, ვარდისფერი, თეთრი, 

წითელი. ყვავილობს ივნისი-აგვისტოში. ნაყოფი ჭოტისებრი კოლოფია, გრძელი, ზოლიანი, მურა 

ფერის, 8-16 სმ სიგრძის. თესლი მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლით, ბუჩქის 

დაყოფით, კალმებით.  

აგროტექნიკა. თბილისში მკაცრი ზამთრის პირობებში ზოგჯერ მიწისზედა ნაწილი იყინება, მაგრამ 

გადაბელვის შემდეგ ახალ ყლორტებს კვლავ ამოიყრის ხოლმე. გვალვაგამძლეა. დასავლეთ 
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საქართველოს პირობებში კარგად იზრდება. სინათლის მოყვარულია. იტანს ტემპერატურის 

დაწევას -100-მდე. იდეალური და ხანგრძლივი ყვავილობისათვის ესაჭიროება მზის ინტენსიური 

სინათლე. ნიადაგს კარგი დრენაჟი უნდა ჰქონდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ტოტები მეტისმეტად წავა 

სიმაღლეში, შესაძლებელია ბუჩქის გაახალგაზრდავება სხვლის მეშვეობით გაზაფხულზე. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია. ეფექტურია მთელი წლის 

მანძილზე, განსაკუთრებით კი ყვავილობის პერიოდში. გამოიყენება ნებისმიერ დეკორატიულ 

მოტივში. 

აქვს ბევრი ფორმა და ვარიაცია: 

Ner. Oleand. – f. album – თეთრი ყვავილებით; 

Ner. Oleand. – var. atropurpureum – მუქი წითელი ყვავილებით; 

Ner. Oleand. – var.aurantiacum – ყვითელი ყვავილებით;  

Ner. Oleand. – var. formosum – ვარდისფერი ყვავილებით. 

 

Lagerstroemia - ლაგერშტრემია, ირმის რქა 

ოჯახი  Lythraceae – ცოცხმაგარასებრნი 
 

10 მ-მდე სიმაღლის ხეები ან ბუჩქებია, გვხვდება ამპელური ფორმებიც. მცენარეს ინდურ იასამანსაც 

უწოდებენ, თუმცა მისი სამშობლო ჩინეთია. 

 

Lagerstroemia indica  -  ლაგერშტრემია, ირმის რქა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 6-7 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლები მჯდომარეა, 

მოპირისპირედ განწყობილი, 3-7 სმ სიგრძისა და 2-4 სმ სიგანის, ელიფსური, ოდნავ ტყავისებური, 

შიშველი ან ქვედა მხარეს ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილი. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთ–იაპონიიდან ინდოჩინეთამდე. ყვავილები კენწრულ ყვავილედშია შეკრებილი. გვირგვინის 

ფურცლები დატალღულია, რაც მის დეკორატიულობას კიდევ უფრო ამაღლებს. ყვავილების ფერი 

გარდამავალია - ღია ვარდისფრიდან მუქ იისფრამდე. ყვავილობს უხვად ივლისიდან 

ოქტომბრამდე. ნაყოფი კოლოფია. 

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებში, დაბალი ტემპერატურების დროს ზიანდება. მეზოფიტია. 

ზაფხულის პერიოდში მოითხოვს რეგულარულ რწყვასა და წყლის შესხურებას. სინათლის 

მოყვარულია. ესაჭიროება დრენაჟის მქონე, საკმაოდ ნოყიერი და ფხვიერი ნიადაგი. თუ მიწა 

გამოშრა, მცენარეს კოკრები და ყვავილები ცვივა. მორწყვის დიდი ხნით შეფერხების შემთხვევაში, 

შეიძლება ფოთლებიც დაყაროს. მაგრამ მეტისმეტი რწყვაც, განსაკუთრებით კი მძიმე ნიადაგის 

შემთხვევაში,  ასევე საშიშია. შემოდგომისთვის რწყვას ამცირებენ. ვეგეტაციის პერიოდში, 

დაახლოებით 2 კვირაში ერთხელ ნიადაგში შეაქვთ ჯერ კომპლექსური მინერალური სასუქები, 

ზაფხულის დადგომისას კი სპეციალურად ლამაზადმოყვავილე მცენარეებისათვის განკუთვნილი 

სასუქები. ესაჭიროება რეგულარული სხვლა, რომელიც უნდა ჩატარდეს შემოდგომაზე, 

დაყვავილების შემდეგ, ან ადრე გაზაფხულზე. ყვავილები ვითარდება მხოლოდ მიმდინარე წლის 
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ყლორტებზე. მარტის დასაწყისში საჭიროა ყლორტების დამოკლება დაახლოებით სიგრძის 2|3-

ით. მარტის შუა რიცხვებიდან კი სხვლა უნდა შეწყდეს, რათა მოესწროს საყვავილე კვირტებიანი 

ყლორტების განვითარება. შესაძლებელია ყლორტების წვერების წაჩქმეტა უხვი დატოტვის 

მისაღებად.   

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ. განსაკუთრებით 

პერსპექტიულია დასავლეთ საქართველოსთვის. მაღალდეკორატიული ბუჩქია ნებისმიერ 

დეკორატიულ მოტივში. 

ფორმები:   

Lagerstroemia indica f. purpurea– კაშკაშა წითელი ყვავილები 

Lagerstroemia indica  f. rubra – წითელი ყვავილებით 

Lagerstroemia indica  f. violaceae – იასამნისფერი ყვავილებით 

Lagerstroemia indica  f.alba – თეთრი ყვავილებით 

 

 

Syringa - იასამანი 

ოჯახი Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
 

ბუნებაში იასამნის 30-მდე სახეობაა გავრცელებული. მისი გავრცელების ძირითადი კერა აღმოსავლეთ 

აზიაში მდებარეობს. ესაა - ჩინეთი,  კორეა და იაპონია. გარდა ამისა, ორი კიდევ ზონაა - ჰიმალაის 

დასავლეთ ნაწილში და ბალკანეთსა და კარპატებში. იასამანი - ფოთოლმცვენი, მრავალღეროიანი 

ბუჩქია მარტივი კვერცხისებური ან ოვალური ფოთლებით. სხვადასხვა ფერის, შედარებით მცირე 

ზომის არომატული ყვავილები შეკრებილია საგველა ყვავილედებად, რომლებითაც ბუჩქი უხვადაა 

დაფარული.   

  

Syringa vulgaris  -   ჩვეულებრივი იასამანი 
  

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, შიშველი. 

ბუნებრივად გავრცელებულია კარპატებში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულის მთიან ნაწილში. 

ფოთლები კვერცხისებურია, თავწაწვეტებული, ტყავისებური, კიდემთლიანი. სიგრძე 50-120 მმ, 

სიგანე 40-90 მმ. ყვავილები მოცისფრო-სოსანია, საგველა ყვავილედებში შეკრებილი. საგველა 10-

12, ზოგჯერ 30 სმ სიგრძისაა. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი კოლოფია, მწიფდება სექტემბერში. 

მრავლდება მყნობითა და ბუჩქის დაყოფით. ყინვა და გვალვაგამძლეა. კულტივირებულია მთელ 

საქართველოში. ყვავილების ფორმის, ფერისა და ყვავილედის ზომის მიხედვით არსებობს 

იასამნის მრავალი ჯიში. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს ზომიერად სწრაფი ზრდა. სინათლისმოყვარულია, თუმცა უმნიშვნელო 

დაჩრდილვასაც იტანს. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ და საკმარისად ტენიან ნიადაგებს. 

თბილისის პირობებში იზრდება მორწყვის გარეშე.  
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გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია. შეიძლება დაირგოს გაზონზე სოლიტერად და 

ჯგუფებად. შესანიშნავად ავსებს თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებს; მისგან ქმნიან 

ხეივნებს. იასამანს კიდევ ერთი დადებითი თვისება აქვს - შემოდგომაზე ის ძალიან დიდხანს 

ინარჩუნებს მწვანე ფოთლებს.   

 

Hydrangea - ჰორტენზია 

ოჯახი Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 35 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიასა და 

ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკაში.  ყველა მათგანი ფოთოლმცვენი, დიდფოთლებიანი დეკორატიული 

ბუჩქია (ზოგჯერ ხვიარაც), იშვიათად პატარა ხეებია მრავალრიცხოვანი ყვავილებით, რომლებიც 

მსხვილ ყვავილედებადაა შეკრებილი. აქვთ ორი ტიპის ყვავილები: ცენტრში მოთავსებულია პატარა 

ზომის, ნაყოფისმომცემი, ხოლო კიდეებზე - მსხვილი, უნაყოფო ყვავილები.   
 

Hydrangea paniculata -   ჩაქინდრული ჰორტენზია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1-2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია შიშველი ან თხლად შებუსვილი ტოტებით. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები სქელია, ელიფსური ან კვერცხისებრი, 

5-15 სმ სიგრძის, წვერწაწვეტებული; ზემოდან მუქი მწვანე, გაფანტული ბუსუსებით დაფარული,  

ან შიშველი, ქვემოდან ღია ფერისააა, ხშირი, მიტკეცილი ბეწვებით. ყვავილედი დიდია, საგველა, 

ხშირბეწვიანი, 15-25 სმ სიგრძის, ყვავილები თეთრია. ყვავილობს ივნის-სექტემბერში. მრავლდება 

ზაფხულის კალმებით. 

აგროტექნიკა. ყინვებისა და გვალვების მიმართ მგრძნობიარეა, ჩვენს პირობებში ზაფხულში მოითხოვს 

მორწყვას, მკაცრი ზამთარის პირობებში სასურველია მისი შეფუთვა. გასხვლის გარეშე ბუჩქი 

მეტისმეტად ხშირდება და ყვავილობა სუსტდება. სხვლას აწარმოებენ ადრე გაზაფხულზე, როცა 

კვირტები დაიბერება და შესამჩნევი ხდება მომავალი ყლორტების განლაგება. აუცილებელია 

ახალგასხლული ბუჩქისთვის დამატებითი საკვების მიცემა, რათა ხელი შეეწყოს ჯანსაღი 

ნაზარდის წარმოქმნის სტიმულირებას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული, ორიგინალური ბუჩქია ძალზე ლამაზი ყვავილებით. 

ეფექტურია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. რგავენ ბილიკების გასწვრივ და 

წყალსატევების ირგვლივ; იყენებენ იაპონურ ბაღებში. 

ფორმები: 
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 f. praecox – ადრე მოყვავილე; 

 

 f. grandiflora  – დიდი საგველა ყვავილედით (30 სმ სიგრძე). 

 

 

Spiraea - გრაკლა 

ოჯახი Rosaceae - ვარდისებრნი 

 

გვარი აერთიანებს ფოთოლმცვენი ბუჩქების 90-მდე სახეობას, რომლებიც ერთმანეთისაგან 

განსხვავდებიან ნატიფი ფოთლების ფორმითა და ფერით, რომელთა ზაფხულის მწვანე შეფერილობა 

შემოდგომაზე იცვლება ნარინჯისფრით, ყვითლითა და ალისფერ-წითლით. მაგრამ მთავარი, რითაც 

გრაკლა ფასდება, ესაა მისი უხვი და ხანგრძლივი ყვავილობა. ყვავილები წვრილია, მაგრამ 

მრავალრიცხოვანი, სხვადასხვა ფორმის ყვავილედებად შეკრებილი: საგველა, თავთავი ან 

პირამიდული. მხოლოდ რამდენიმე სახეობას აქვს მარტოული ყვავილები. ყვავილების შეფერილობაც 

სხვადასხვანაირია - ქათქათა თეთრიდან ჟოლოსფრამდე. ყვავილობის პერიოდის მიხედვით გრაკლები 

იყოფა ორ ჯგუფად: გაზაფხულზე მოყვავილე და ზაფხულში მოყვავილე. 
 

Spiraea japonica  -  იაპონური გრაკლა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1,5 მ-მდე სიმაღლის გაშლილვარჯიანი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები მოგრძო-კვერცხისებრია, კიდეხერხკბილა. სიგრძე 8 სმ-მდე, 

შიშველი ან შებუსვილი. ყვავილედი კენწრულია, ფარისებური, ყვავილები ვარდისფერია. 

ყვავილობს აპრილ-მაისში. მრავლდება კალმებით, თვითნათესით, ამონაყარით. დასავლეთ 

საქართველოში გაველურებულია.  
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ფორმები: 

Spir. Japon. – f. ruberrrima  – ყვავილები მუქი ვარდისფერია, ყვავილედი შებუსვილი;  

Spir. Japon. F. atrosanguinea  – ყვავილები მუქი ვარდისფერია, ყვავილედი ქეჩისებრ შებუსვილი; 

Spir. Japon. F. ovalifolia - ყვავილები თეთრია, ფოთლები ელიფსური, შიშველი და ა. შ. 

 

 

Spirea trilobata  -  სამნაკვთა გრაკლა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, ფართოდ გაშლილი კომპაქტური 

ვარჯით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და ციმბირში. ფოთლები ოვალური ან 

მომგვალოა, 3-5-ნაკვთიანი. ყვავილედი ფარისებრი ან მრავალყვავილიანი ქოლგაა. ყვავილები 

თეთრია. ყვავილობს მაის-ივლისში. მრავლდება კალმებითა და ბუჩქის დაყოფით. უხვად 

მოყვავილე ლამაზი ბუჩქია. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, ყინვა და გვალვაგამძლე. დარგვა რეკომენდებულია სუსტმჟავე 

ნიადაგებზე. რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ესაჭიროება ფორმირება და 

გამაახალგაზრდავებელი სხვლა. გაზაფხულზე ტოტებს ამოკლებენ, ტოვებენ მხოლოდ 15-20 სმ 

სიმაღლეზე. თბილისის პირობებს კარგად არის შეგუებული.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთებით ყვავილობის პერიოდში. რგავენ 

გაზონზე მარტოულად და ჯგუფებად, როკარიუმებში, ალპინარიუმებში და იაპონურ ბაღებში, 

სასეირნო ბილიკების გასწვრივ, წყალსატევების ნაპირებზე. 

ჰიბრიდები:  

S.chamaedryfolia x  S. trilobata – S. Schinabeckii 

S.cantoniensis x S. trilobata – S. vanhouttei 
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Forsythia - ფორზიცია 

Oleaceae  – ზეთისხილისებრნი 
 

აერთიანებს 7 სახეობას. ყველა მათგანი საშუალო სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, რომლებიც 

ყვავილობას იწყებენ ადრე, შეფოთვლამდე. ყვავილები ზარისებურია, ოქროსფერი. ახასიათებს უხვი და 

ხანგრძლივი ყვავილობა 3,5-4 კვირის მანძილზე. შემდეგ გაშლას იწყებენ ღია მწვანე ფერის, 

მოპირისპირედ განლაგებული ფოთლები, რომლებიც შემოდგომაზე მუქ მეწამულ შეფერილობას 

ღებულობენ. 

 

 

 

 

Forsythia suspensa  -  მტირალა ფორზიცია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, სწორი ღეროთი და რკალივით 

მოხრილი, დაკიდული ტოტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები მწვანე 

ყლორტებზე სამწევრიანია, ხნოვან ტოტებზე – მარტივი. ფორმით კვერცხისებრ-მოგრძო, 

დაკბილული, მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები ყვითელია, ჯგუფურად ან მარტოულად 

განლაგებული. ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე, მარტში. ნაყოფი ორბუდიანი კოლოფია მრავალი 

თესლით. მრავლდება თესლითა და მწვანე კალმებით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ დაჩრდილვასაც ეგუება. დასარგავად არჩევენ ქარისგან 

დაცულ ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, ჰუმუსით მდიდარ 

ნიადაგებზე უკეთ ვითარდება. გვალვაგამძლეა. მორწყვას საჭიროებს მხოლოდ მშრალ ცხელ 

ამინდში. კარგად ფორმირდება. 

გამწვანებაში გამოყენება. შესანიშნავად გამოიყურება გაზონზე სოლიტერად და შერეულ ჯგუფებში, 

ტყის პირებზე, სასეირნო ბილიკების გასწვრივ, ფერდობებსა და წყალსატევების ნაპირებზე. 

შესაძლებელია მისი ჩართვა თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. ზოგიერთი ჯიში 

დაამშვენებს როკარიუმებსა და იაპონურ ბაღებს.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

 

Buddlea - ბუდლეა 

ოჯახი Loganiaceae – ლოგანიასებრნი 

გვარს სახელი ეწოდა ინგლისელი ბოტანიკოსის ადამ ბუდლის  საპატივსაცემოდ. გვარი აერთიანებს 

ლამაზადმოყვავილე ფოთოლმცვენ ან ნახევრად მარადმწვანე, იშვიათად ბალახოვანი  მცენარეების, 

დაახლოებით 100 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის, აზიისა და სამხრეთ 

აფრიკის ტროპიკულ, სუბტროპიკულ და ნაწილობრივ ზომიერ სარტყლებში. ისინი გამორჩეულნი 

არიან თავისი სინატიფითა და გვიანი ყვავილობით (ივლისიდან ოქტომბრამდე). ამ დროს ისინი 

იზიდავენ მწერების, განსაკუთრებით კი პეპლების დიდ რაოდენობას. ამის გამო ხალხში მათ პეპლების 

მისაზიდ მაგნიტსაც უწოდებენ.  

 

Buddlea davidii  -  დავიდის ბუდლეა 
 

    
  

ბოტანიკური აღწერა. 5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთში. ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტაა, ხერხკბილა, 8-15 სმ სიგრძის და 3-5 სმ სიგანის. 

ზემოდან მწვანეა, ქვედა მხრიდან კი თეთრად ან მოყვითალოდ ქეჩისებრ შებუსვილი. ყვავილედი 

თავთავისებური საგველაა, 40 სმ-მდე სიგრძის. გვირგვინი სოსანია, თეთრი, ვარდისფერი და ა.შ. 

ყვავილობს ივლის-ოქტომბერში. ნაყოფი 6-10 მმ სიგრძის კოლოფია. მრავლდება თესლითა და 

კალმებით. საქართველოს ბევრ ქალაქშია კულტივირებული. 

აგროტექნიკა. უძლებს დაბალ ტემპერატურას, მაგრამ თუ მაინც დაზიანდა ყინვებით, მისი აღდგენა 

ხდება ახალი ყლორტების წარმოშობის გზით, რომლებიც იმავე  წელს ყვავილობენ.  

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ მცირე ჯგუფების შესაქმნელად დაბალ ბუჩქებთან (კრაზანა, ჟასმინი 

და სხვ.) და მრავალწლოვან ბალახოვნებთან ერთად. მაღალდეკორატიული, ჩვენი 

პირობებისათვის პერსპექტიული ბუჩქია. წარმატებით შეიძლება მისი გამოყენება ნებისმიერ 

დეკორატულ მოტივში. 

ყვავილის შეფერილობის მიხედვით თეთრიდან იისფრამდეა. არსებობს მრავალი ფორმა:    

Budd.davidii  f. amplissima – დიდი ყვავილებით; 

Budd.davidii  f.magniica – დიდი მუქი ვარდისფერი ყვავილებით; 

Budd.davidii  f. Wilsonii -  თხელი ყვავილედის სიგრძე 70 სმ. 
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Philadelphus - უცვეთელა 

ოჯახი Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 
 

უცვეთელა გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. გვარში შემავალი ყველა, 70 სახეობა, 

ფოთოლმცვენი ბუჩქია კვერცხისებრ წაგრძელებული ან ფართოკვერცხისებური ფოთლებით. აქვს 

ძალზე  ლამაზი, მტევნებად შეკრებილი ყვავილები, რომლებიც ვითარდება ნორჩი ყლორტების 

წვერებზე.  ზოგი სახეობის ყვავილები სურნელოვანია, ზოგის კი - სურნელის გარეშე. სხვადასხვა 

სახეობებისა და მათგან მიღებული ჯიშების ყვავილობის პერიოდების საერთო ხანგრძლივობამ 

შეიძლება 2-2,5 თვემდე გასტანოს. 

  

Philadelphus caucasica -   კავკასიური უცვეთელა 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა.  2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები ნაცრისფერი ან 

ყავისფერია. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლების სიგრძე 8 სმ-ია, ელიფსური, 

კიდედაკბილული, მწვანე ფერის, ძარღვების გაყოლებაზე ბუსუსიანი. ყვავილები თეთრია, გრძელ 

მტევნისებრ ყვავილედებში თავმოყრილი, სურნელოვანი. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი 

მრავალთესლიანი კოლოფია. მრავლდება თესლით, ამონაყარით, კალმებითა და ბუჩქის 

დაყოფით. გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. ძირითადად გვხვდება მთების წინა კალთებზე და 

შუა სარტყლის ტყეებში.  

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს. ჩრდილსა და ნახევრადჩრდილში ყლორტები 

სიგრძეში მეტისმეტად იწელება და ყვავილობა სუსტდება. ნიადაგი აუცილებლად ნოყიერი და 

ტენიანი უნდა იყოსს, მაგრამ ამავე დროს ვერ იტანს დამდგარ წყალსა და გრუნტის წყლების 

ზედაპირულ მდებარეობას. განსაკუთრებუული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვლას. ყოველ 2-3 

წელიწადში ერთხელ აჭრიან ძველ ტოტებს. ვარჯის ასეთი გაახალგაზრდავების შედეგად ადგილი 

აქვს უხვ ყვავილობასა და ინტენსიურ ზრდას.  

გამწვანებაში გამოყენება. ირგვება გაზონზე  ჯგუფურად და სოლიტერად, თავისუფლად მოზარდ 

ცოცხალ ღობეებში, მიქსბორდერებში, ტყის პირებზე, ფერდობებზე, სასეირნო ბილიკების 

გასწვრივ და წყალსატევების ნაპირებზე. კარგია ქუჩის ნარგაობაშიც. 
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Chaenomeles - კომში 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

პატარა გვარია, მოიცავს მხოლოდ 4 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და 

იაპონიაში. ფოთოლმცვენი ან ნახევრადმწვანე ბუჩქებია ეკლიანი ტოტებით. ფოთლები მუქი მწვანეა, 

მბრწყინავი, მორიგეობით განლაგებული. ყვავილები ეფექტურია, მსხვილი, აგურისფერ-წითელი ან 

ნარინჯისფერი, მარტოული ან ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფები პატარა ვაშლებს მოგვაგონებს, ისინი  

მჭიდროდ სხედან ტოტებზე. 

 

Chaenomeles japonica  -  იაპონური კომში 
 

 
  

ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია გაშლილი ტოტებით, შიშველი, 1-1,5 სმ სიგრძის 

ეკლებით. ფოთლები კვერცხისებურია, 3-8 სმ სიგრძის; წვერში მოკლედ წაწვეტებული, ნაპირები 

მახვილხერხკბილა; გაზაფხულზე მოწითალოა, შემდეგ კი ზედა მხარე მუქი მწვანე და პრიალაა, 

ქვედა კი უფრო ღია ფერის. დეკემბრის ბოლომდე ფოთლები არ სცვივა. გავრცელებულია 

ჩინეთში. ყვავილები 2-6-ია, კაშკაშა წითელი, ჯამი ზარისებრია. ყვავილობს მარტ-აპრილ-მაისში, 

ფოთლის გაშლამდე. ნაყოფი კვერცხისებრ მრგვალია, მოყვითალო. მწიფდება ოქტომბერ-

ნოემბერში. მრავლდება თესლით. ითესება შემოდგომით, თესლის აღებისთანავე. მშრალ თესლს 

კი სჭირდება სტრატიფიკაცია 2 თვის მანძილზე. კარგად მრავლდება აგრეთვე ვეგეტატიურად 

ზაფხულის კალმებით, გადაწვენით, ბუჩქის დაყოფით და ფესვთანური კალმებით. 

აგროტექნიკა.  უპირატესობას ანიჭებს ღია მზიან ადგილებს, თუმცა შეუძლია მცირე ჩრდილის ატანაც, 

მაგრამ ამ დროს ცუდად ყვავილობს. დასარგავად შერჩეულ უნდა იქნას ქარისგან დაცული 

ადგილი. მისთვის საუკეთესო ნიადაგია მსუბუქი, კარგად დატენიანებული თიხნარი, ორგანული 

ნივთიერებების მაღალი შემცველობითა და სუსტი მჟავე რეაქციით. ტუტე ნიადაგზე მცენარე 

ქლოროზით ავადდება. ცხელი და მშრალი ზაფხულის პერიოდში ესაჭიროება რწყვა.  სწრაფად 

იზრდება.  

გამწვანებაში გამოყენება. ირგვება გაზონზე  ჯგუფური ფორმითა და ასევე სოლიტერად, იაპონურ 

ბაღებსა და როკარიუმებში, ფერდობებზე და ტყის პირებზე. მისი გამოყენებით ქმნიან დაბალ 

ბორდიურებს და თავისუფლად მოზარდ და გაკრეჭილ ცოცხალ ღობეებს. 

ცნობილია მისი ჰიბრიდი C. Japonica X C. Manlei C. Superba. იაპონურ კომშს აქვს მრავალი, საბაღე 

ფორმა სხვადასხვა შეფერილობითა და ბუთხუზა ყვავილებით.  
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Hibiscus  -  სირიული ვარდი 

ოჯახი Malvaceae – ბალბისებრნი 

გვარი აერთიანებს 250 სახეობაზე მეტს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში.  

Hibiscus syriacus  -  სირიული ვარდი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა.  5-6 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლები დანაკვთულია, 5-10 სმ 

სიგრძისა და 4-6 სმ სიგანის. ზემოდან ღია მწვანე, წვერში ღრმად დაკბილული, შიშველი, 

ძარღვების გაყოლებაზე იშვიათად შებუსვილი. გავრცელებულია ჩინეთსა და ინდოეთში. 

ყვავილები მარტოულია, ზარისებრი, თეთრი, ვარდისფერი, იისფერი შეფერილობის. გვირგვინის 

ფურცლების ცენტრი მუქი ლაქებითაა. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. ნაყოფი კოლოფია, 

მოწითალო ბუსუსებით დაფარული. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. ჩვენს პირობებში 

იძლევა თვითნათესს. 

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, თბილისის პირობებში ყინვებითა და გვალვებით არ ზიანდება. 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ, როგორც ლამაზად, 

ხანგრძლივად მოყვავილე ბუჩქს.  

ყვავილის შეფერილობის მიხედვით აქვს ბევრი საბაღე ფორმა:  

Hib. Syriacus f. Totus albus – თეთრი ყვავილებით 

Hib. Syriacus f. Coelestis – მოწითლო მოლურჯო 

Hib. Syriacus f. Grandiflorus superbus – ვარდისფერი 

Hib. Syriacus f. Admiral Deweg  - ბუთხუზა ყვავილებით და სხვა. 

 

Spartium - კურდღლისცოცხა 

ოჯახი Leguminosae – პარკოსანთა 
 

მონოტიპური გვარია. მარადმწვანე ბუჩქია, წკეპლისებური ტოტებით, რომლის ბუნებრივი არეალიც 

ხმელთაშუაზღვისპირეთია. 
 

Spartium junceum  -  ესპანური კურდღლისცოცხა 
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ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ტოტები წვრილია, გრძელი, მწვანე 

ფერის, თხლად შეფოთლილი. ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები 

ხაზურაა, წაგრძელებული, კიდემთლიანი, შიშველი. ყვავილედი თხელი მტევანია, ყვითელი, 

სურნელოვანი ყვავილები დიდია, 25-30 მმ სიგრძის. ყვავილობა  აღინიშნება მაის-ივლის-

აგვისტოში. ნაყოფი პარკია, მოშავო-მოყავისფრო, ბუსუსიანი, შემდეგ შიშველი. მრავლდება 

თესლითა და მწვანე კალმებით. ქალაქის შემოგარენში გავრცელებულია. 

აგროტექნიკა. თბილისის კლიმატს კარგად არის შეგუებული. დასახლებულია მშრალ ფერდობებსა და 

გზის პირებზე. კარგად იტანს კრეჭვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, პერსპექტიულია მშრალი მზიანი ფერდობების 

დასაფარავად.  

ფორმები:  

Spar. Junceum – f. odoratissima – პატარა სურნელოვანი ყვავილებით შებუსვილი ტოტებით და 

ფოთლებით;   

Spar. Junceum – f. flore-pleno – ბუთხუზა ყვავილებით და ა.შ. 

 

 

 

Camellia - კამელია 

ოჯახი Theaceae – ჩაისებრნი 
 

გვარს სახელწოდება მიანიჭა კარლ ლინემ ჩეხი ბოტანიკოსის გეორგ კამელის საპატივსაცემოდ. გვარის 

წარმომადგენლები 2-20 მ სიმაღლის მარადმწვანე ხეები და ბუჩქებია. გავრცელებულნი არიან 

სუბტროპიკული კლიმატის რეგიონებში.  

Camellia japonica  -  იაპონური კამელია 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  4-8 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთსა და იაპონიაში. ფოთლები მორიგეობითია, ტყავისებური, კვერცხისებრი ან ელიფსური, 

კიდედაკბილული. მათი ზედა მხარე მუქი მწვანეა, ქვედა კი უფრო ღია ფერის. ყვავილები დიდია, 

ცალკეული, მჯდომარე, წითელი ან თეთრი. ყვავილობს ოქტომბრიდან მაისის ჩათვლით. ნაყოფი 

ბურთისებრია. თესლი მსხვილია, მუქი ყავისფერი. მრავლდება თესლითა და კალმებით. კამელია 
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კარგადაა შეგუებული დასავლეთ საქართველოს პირობებს. კულტურაში გავრცელებულია მისი 

2000-ზე მეტი ჯიში ყვავილების მორფოლოგიის, ფერისა და სიდიდის მიხედვით. 

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებისათვის ნაკლებ პერსპექტიულია. იღუპება ყინვებითა და ჰაერის 

სიმშრალით. გამოყენება შესაძლებელია სპეციალური მიკროკლიმატის შექმნის შემთხვევაში - 

მყუდრო ადგილი, სისტემატიური მორწყვა შესხურებით, ყინვებისგან დაცვა (შეფუთვა).  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია. პოპულარულია დასავლეთ საქართველოს ბაღ-

პარკებსა და ქუჩის ნარგაობაში, სადაც მთელი ზამთრის განმავლობაში ყვავილობს.  

 

Jasminum - ჟასმინი 

ოჯახი Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
 

გვარში გაერთიანებულია დაახლოებით 300 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ავსტრალიის, აფრიკისა და აზიის სუბტროპიკულ და ტროპიკულ სარტყლებში. თითო-თითო სახეობა 

იზრდება ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. მათ შორის გვხვდება როგორც 

ბუჩქები, ისე ლიანები. 
 

Jasminum nudiflorum  -  ჩინური ჟასმინი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. მისი გრძელი, წვრილი, დაკუთხული, 

შიშველი ყლორტები დაშვებულად იზრდება. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 

სამყურაა, მოპირისპირედ განლაგებული, ფოთოლაკები კვერცხისებურია, 3 სმ სიგრძის. 

ყვავილები ყვითელია, მარტოული. ყვავილობს უხვად ფოთლის გაშლამდე. თავისი საყვავილე 

კვირტებით ჟასმინი მიმზიდველია უკვე იანვრიდან. ყვავილობს თებერვლიდან აპრილის 

ბოლომდე. თბილისის პირობებში იშვიათად ნაყოფმსხმოიარობს. მრავლდება ბუჩქის დაყოფითა 

და კალმებით. ზოგჯერ ზრდიან შტამბიან მტირალა ფორმის ცალკე ბუჩქებს. 

აგროტექნიკა. თბილისის კლიმატს კარგადაა შეგუებული, ყინვა და გვალვაგამძლეა. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია. თბილისის პირობებში ურწყავ ადგილებშიც 

შეიძლება მისი დეკორაციაში გამოყენება. კარგია ხრიოკი, კლდოვანი ფერდობების გამწვანებაში.  

 

Salvia - სალბი 

ოჯახი Labiatae – ტუჩოსანნი, ტუჩოსნები 
 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეების ან ბუჩქების დიდი გვარია, რომლის წარმომადგენლებიც 

მთელს დედამიწაზეა გავრცელებული. ყველა მათგანი თაფლოვანია და ეთერზეთებს შეიცავს. 
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Salvia officinalis  -  სამკურნალო სალბი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  30-60 სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია, მარადმწვანე. ღეროები სწორმდგომია 

შებუსვილი. ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. ფოთლები 

მოპირისპირეა, წაგრძელებული ლანცეტა, დანაოჭებული. ზემოდან სუსტად, ქვემოდან კი სქლად 

შებუსვილი. ნაპირები წვრილად დაყოფილია. ყვავილედი თავთავისებრია. ყვავილები ლურჯ-

მოიისფრო, იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრი, არომატული. სამკურნალო მცენარეა. ყვავილობს 

მაის-ივნისში. ნაყოფი კაკლუჭაა, 3 მმ-მდე სიგრძის, ყავისფერი, მუქი ლაქებით. მრავლდება 

თესლით, კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. უძველესი დროიდან შემოტანილია ჩვენთან როგორც 

სამკურნალო მცენარე. 

აგროტექნიკა. ყინვა და გვალვაგამძლეა. ზამთრის მიწურულს ან ადრე გაზაფხულზე, გასული წლის 

ყლორტები უნდა გადაიჭრას მიწის ზედაპირიდან 5 სმ სიმაღლეზე. ვეგეტაციის მანძილზე 

საჭიროა მის გარშემო 3-4-ჯერ მიწის გაფხვიერება და სარეველების მოცილება. 

გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება ბაღ-პარკებში მიქსბორდერებსა და ბილიკების გასწვრივ 

დასარგავად. 

ფორმები:  

Salvia officinal.  F. albiflora – ყვავილები თეთრია 

Salvia officinal.  F.rubriflora – ყვავილები წითელია 

Salvia officinal.  F. variegata – ყვავილები ჭრელია 

 

 

Viburnum - ძახველი 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 200 სახეობაა, რომლებიც ფართოდ არიან გავრცელებული ბუნებაში. ისინი 

გვხვდება  ევრაზიის ზომიერ და სუბტროპიკულ ზონებში, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ჩრდილოეთ 

აფრიკის დიდ ნაწილში. 

 

Viburnum opulus  -  ჩვეულებრივი ძახველი 
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ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლების ყუნწი შიშველია, 

ფირფიტის ძირში ჯირკვლოვანი მეჭეჭები აქვს განვითარებული. ფოთოლი სამნაკვთიანია, 

მსხვილკბილა. გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში, ევროპაში. ყვავილედი ქოლგისებრია, 

თეთრი, პერიფერიული ყვავილების გვირგვინი ძალიან გადიდებულია, ბორბლისებრი, 

დანარჩენი ერთნაირია, უფრო პატარა ზომის. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი სფერულია, 

თესლი წითელია, ბრტყელი. ბუნებრივად გვხვდება თბილისის შემოგარენში. მრავლდება 

თესლითა და ფესვის ამონაყარით. დეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფობის 

დროს.  

აგროტექნიკა. უხვად დატოტვილი ფესვთა სისტემით ძახველი კარგად ამაგრებს ნიადაგს ფერდობებზე. 

სასურველია, რომ საბაღე ფორმები დაირგოს მზიან, ზომიერად ტენიან, სუსტმჟავე ნოყიერ 

ნიადაგზე. თუ ბაღში წყალსატევია, მისი ნაპირები ძახველის დასარგავად საუკეთესო ადგილი 

იქნება.   

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება რგორც ჯგუფურ ნარგაობაში, ისე 

სოლიტერად, თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. დაბალმოზარდი ფორმები გამოიყენება 

როკარიუმებსა და იაპონურ ბაღებში. 

აქვს ფორმები:       

Vib. Opulus f. nanum – ჯუჯა ფორმა; 

Vib. Opulus f. genuinum – შებუსვილი; 

Vib. Opulus f. variegatum - ფოთლები თეთრი ლაქებით; 

Vib. Opulus f.  roseum – ბურთისებური ყვავილედით; 

Vib. Opulus f. xanthocarpum – ოქროსფერი ნაყოფები. 

 

Viburnum tinus  -  მარადმწვანე ძახველი 
 

    
  

ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის, უხვად დატოტვილი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია  

ევროპასა და ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები ტყავისებურია, ელიფსური ან კვერცხისებური, 

სიგრძით 12 სმ, სიგანით 3,5-5,5 სმ. მუქი მწვანე, კიდემთლიანი, პრიალა, ძარღვების გაყოლებაზე 

შებუსვილი. ყვავილედი ქოლგისებურია, 5-10 სმ დიამეტრის. გვირგვინის ფურცლები 

მოვარდისფრო-თეთრია. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი მუქი ლურჯია. მწიფდება აგვისტო-

სექტემბერში. მრავლდება თესლითა და კალმებით. 

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებში დაბალი ტემპერატურების მიმართ მგრძნობიარეა. 

მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. კარგად 

ფორმირდება, საუკეთესოა მისი ბორდიურები და ცოცხალი ღობეები. 

გამწვანებაში გამოყენება. ეფექტურია ბაღ-პარკებში, ქუჩის ნარგაობაში, სკვერებში, როგორც ჯგუფურ, 

ისე ცალკეულ ეგზემპლარებად. უხვად ყვავილობს გაზაფხულზე, მაგრამ ამავე დროს მთელი 

წლის მანძილზე სუსტად გამოხატული ყვავილობითაც ხასიათდება. ზამთარმოყვავილეა, ეს კი 

მის დეკორატიულობას უფრო ამაღლებს. 
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ფორმები:  

Vib. Tinus  var. froebebii  – საოთახო ფორმა; 

Vib. Tinus  var.strictum  – პირამიდული ვარჯით; 

Vib. Tinus  var. hirtum  –  შებუსვილი ყლორტები; 

Vib. Tinus  var.purpureum  – ფოთლები მოწითალოა. 

 

Rhododendron  - როდოდენდრონი 

ოჯახი Ericaceae – მანანასებრნი 

გვარი აერთიანებს  600-ზე მეტი სახეობის მარადმწვანე, ნახევრადფოთოლმცვენ და ფოთოლმცვენ 

ბუჩქებს, იშვიათად ხეებს, რომლებიც ძირითადად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 

ზომიერ სარტყელში. მცენარეები ერთმანეთისაგან ძლიერ განსხვავდება ზომებით: ზოგიერთი სახეობის 

სიმაღლე 30 მ-მდეა, ზოგი კი საერთოდ მიწაზეა გართხმული. ყვავილებიც განსხვავებულია - ძალიან 

მცირე ზომიდან, თითქმის 20 სმ-მდე დიამეტრის.  

Rhododendron  luteum - იელი 
 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-2 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ღერო ყავისფერია, მოყვითალო-

ნაცრისფერი ქერქით. კვირტები წებოვანია. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები 

მორიგეობითაა განწყობილი, მომრგვალო ლანცეტაა ან ელიფსური,    4-12 სმ სიგრძის და 1,5-4 სმ 

სიგანის, მახვილწვერიანი, წვრილხერხკბილა, წამწამებიანი, ორივე მხრიან გაფანტული 

მიტკეცილი ბუსუსებით. ყვავილები ყვითელია, დიდი ზომის, სურნელოვანი, ზარისებრი, 

შეკრებილია კენწრულ-მტევნისებრ ყვავილედში. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. ნაყოფი კოლოფია, 

მოგრძო-ცილინდრული ფორმის, დაღარული, ჯერ მწვანე, შემდეგ ყავისფერი. კოლოფი 

ბეწვებითა და ჯირკვლებითაა დაფარული. იელი აზონალური სახეობაა, გავრცელებულია 

კავკასიაში, ზღვის დონიდან დაწყებული ალპურ მდელოებამდე. გვხვდება როგორც ქვეტყეში, ისე 

გაშიშვლებულ ადგილებში. ბუჩქი ფოთლების გაშლამდე ყვავილობს, ძალიან დეკორატიულია 

როგორც ყვავილობაში, ასევე შემოდგომით, ფოთლების ღია შეფერილობით. 

აგროტექნიკა. სიმშრალის ამტანია. ესაჭიროება მჟავე ნიადაგი. სასურველია ნიადაგის მულჩირება 

წიწვოვანი ხეების ნახერხით, რადგან ის უზრუნველყოფს ნიადაგის გამოშრობასგან დაცვას, 

საჭირო მჟავიანობის უზრუნველყოფას და ასევე ხელს შეუშლის სარეველების განვითარებას. 

გამწვანებაში გამოყენება. აქვს ბევრი საბაღე ფორმა და ჰიბრიდი, რომლებიც უფრო დეკორატიულია, 

ვიდრე თვით სახეობა. 

ფორმა  Rhod. Luteum  f. macranthum – ყვავილები 6.5 სმ დიამეტრის.  
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Tamarix - იალღუნი 

ოჯახი Tamaricaceae – იალღუნისებრნი 
 

ბუნებაში ცნობილია 50 სახეობა, რომლებიც გავრცელებულია ევრაზიაში. სახლდებიან მდინარეთა ქვა-

ღორღიან ნაპირებზე, მლაშე ტბების სიახლოვეს, მლაშობებსა და ქვიშის ბარხანებზე. ნატიფი ბუჩქები ან 

პატარა ხეებია (არა უმეტეს 3-4 მ სიმაღლისა). ყლორტები წვრილია, წკეპლისებური, მთლიანად 

მომწვანო-მოცისფრო ფერის ქერცლებით დაფარული და მრავალრიცხოვანი, ნაზი, თეთრი ან 

ვარდისფერი, საგველა ყვავილედებად შეკრებილი, ყვავილებით დაფარული. შემოდგომაზე, 

ფოთოლცვენის დაწყების დროს, იალღუნის ფოთლები ყვითლდება და ცვივა პატარა ტოტებთან 

ერთად.  

 

Tamarix ramosissima  -   ჩვეულებრივი იალღუნი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა.  4-5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, გაშლილი, თხლად განშტოებული დაკიდული 

წვრილტოტებიანი ვარჯით. ყლორტები მოყავისფრო, ტოტები კი ყავისფერ-მონაცისფრო 

ქერქითაა დაფარული. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები თითქმის 

მჯდომარეა, ქერქლისებრი, წვრილი 5-12 მმ სიგრძის, ძირში ყლორტზე შემოხვეული. ყვავილები 

ვარდისფერია, წვრილი, გრძელ დაკიდულ საგველა ყვავილდებში შეკრებილი, ახასიათებს უხვი 

ყვავილობა. ყვავილობს მთელი ზაფხული. ნაყოფი წვრილია, კოლოფი, მრავალი წვრილი, მოგრძო 

თესლით. თესლი წვერზე ბეწვის კონითაა აღჭურვილი, რომელიც საფრენ საშუალებას 

წარმოადგენს. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარითა და კალმებით. 

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოს მომთხოვნია, კარგად იტანს გვალვებს. ნიადაგის მიმართ 

მომთხოვნი არაა; შესანიშნავად იზრდება როგორც ქვიშნარ, ისე თიხნარ ნიადაგებზე, კარგად 

ხარობს მლაშე ნიადაგებზეც. ჩრდილში დათრგუნულად გამოიყურება და შეიძლება დაიღუპოს 

კიდეც. მასზე ცუდად მოქმედებს ნალექების სიჭარბე და მაღალი ტენიანობა; ვერ იტანს დამდგარ 

წყალს. რწყვა ესაჭიროება მხოლოდ ძლიერი გვალვის დროს, ისიც მხოლოდ ნორჩ მცენარეებს. 

სახეობათა უმრავლესობა მარილის ამტანია. მათ ფოთლებზე არსებული ჯირკვლებიდან ხდება 

მარილების გამოყოფა. ადვილად იტანს სხვლას.   

გამწვანებაში გამოყენება. ყვავილდეკორატიული ბუჩქია. ყვავილობის პერიოდში ძალიან ლამაზი და 

ნაზია. გამოიყენება როგორც  ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში გაზონზე, ტყის პირებისა და 

ფერდობების  გასაფორმებლად,  ცოცხალი ღობეების შესაქმნელად. 

Kerria - კერია 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

გვარი წარმოდგენილია მხოლოდ 1 სახეობით, რომელიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და 

იაპონიაში.  ფოთოლმცვენი, სწრაფმოზარდი ბუჩქია. ვარჯი კონუსურია, მწვანე წკეპლისებური 

ყლორტებით. 
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Kerria japonica  -  იაპონური კერია 
 

 
 

 ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, აღმამდგომი ან გადახრილი მწვანე 

ყლორტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები ლანცეტაა, 3-10 სმ სიგრძისა და 

2-5 სმ სიგანის. ყვავილები ყვითელია, ხშირად ბუთხუზა, სურნელოვანი. ყვავილობს მაისში 25-35 

დღის განმავლობაში. ზოგჯერ აღინიშნება მეორე, საშემოდგომო ყვავილობაც, თუმცა არა ისეთი 

უხვი, როგორც გაზაფხულზე.  ნაყოფი შავია. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 

აგროტექნიკა.  ზამთარგამძლეა. -280C-ზე დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში, ყლორტები იყინება, 

მაგრამ ბუჩქი სწრაფად აღდგება ხოლმე. სინათლისმოყვარულია. იზრდება ჩრდილშიც, მაგრამ ამ 

დროს ყვავილობა სუსტდება. ესაჭიროება ცივი ქარებისაგან დაცული ადგილი. კარგი 

განვითარებისათვის ესაჭიროება ნოყიერი, მსუბუქი, ზომიერად ტენიანი ნიადაგი. თბილისის 

პირობებში საჭიროებს მორწყვას.  

გამწვანებაში გამოყენება. კულტურაში ხშირადაა გამოყენებული. განსაკუთრებით დასავლეთ 

საქართველოს ქალაქების დეკორატიულ მებაღეობაში. ორიგინალური, მაღალდეკორატიული 

ბუჩქია. თბილისის გამწვანებაში იშვიათად გვხვდება. ეფექტურია გაზონის ფონზე ერთეულად და 

მცირე ჯგუფებად; როკარიუმებსა და იაპონურ ბაღებში, ტყისპირებზე, წყალსატევების ნაპირებზე, 

სასეირნო ბილიკების გასწვრივ, თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. 

 

Abelia -  აბელია 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 

გვარს სახელი ეწოდა ინგლისელი ექიმისა და ბოტანიკოსის კლარკ აბელის საპატივსაცემოდ. 

მარადმწვანე ან ფოთოლმცვენი ბუჩქებია, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ 

აზიასა და მექსიკაში. აქვთ მილისებური ან ძაბრისებური ყვავილები. 

 

 

Abelia grandiflora  -  დიდყვავილა აბელია 
 

   
ბოტანიკური აღწერა.  ჰიბრიდია (A. Chinensis X A. Uniflora) – ნახევრად  მარადმწვანე, 2მ-მდე სიმაღლის 

ბუჩქია. ტოტები შებუსვილია. ფოთლები კვერცხისებრია, ზომით 1,5-3,5 სმ, ოდნავ მომრგვალო ან 

წაწვეტილი წვერით. ზემოდან პრიალა, მუქი მწვანე, ქვემოდან მკრთალი, შიშველი. ყვავილები 

ზარისებრია, თეთრი, დაყვავილებისას - ვარდისფერი, არომატული. შეკრებილია შეფოთლილ 
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საგველა ყვავილედად. ჯამის ფოთლები მოწითალოა, რაც მის დეკორატიულობას უფრო 

ამაღლებს. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. 

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებში ყინვებით და გვალვებით არ ზიანდება. სინათლის მოყვარულია, 

კარგად ფორმირდება. 

გამწვანებაში გამოყენება. ლამაზი ბუჩქია.  დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ როგორც 

ხანგრძლივად მოყვავილეს და სურნელოვანს.  

 

 

Weigela - ვეიგელა 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
 

გვარში 15 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიაში - ჩინეთსა და 

იაპონიაში. დაახლოებით 1,5 მ სიმაღლემდე ბუჩქებია, ზარისებური ან ძაბრისებური ყვავილებით. 

ყლორტებზე ყვავილები მარტოულად ან პატარა ყვავილედების სახითაა განლაგებული. 

 

Weigela florida  -  ფლორიდის ვეიგელა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ახალგაზრდა ყლორტები 

შებუსვილია. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები მჯდომარეა, 

მოპირისპირედ განწყობილი, ელიფსური, ზოგჯერ უკუკვერცხისებური. 5-10 სმ სიგრძის, 

წვერწაწვეტებული, ხერხკბილა, ზემოდან შიშველია, ქვემოდან ძარღვების გაყოლებაზე 

შებუსვილია. ყვავილი ვარდისფერია ან წითელი, ჯგუფური, 2-4 კენწრულად ან ფოთლის 

უბეებშია განწყობილი. გვირგვინი ძაბრისებრია. ყვავილობს აპრილიდან ივნისის ბოლომდე. 

ახასიათებს სუსტად გამოხატული შემოდგომის ყვავილობა. ნაყოფი შებუსვილი კოლოფია. 

მრავლდება თესლითა და კალმებით. ყვავილობს უხვად და ხანგრძლივად. 

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ იტანს დაჩრდილვასაც. კარგად ვითარდება მხოლოდ 

ფხვიერ, ნოყიერ, კარგად დრენირებულ ნიადაგებზე, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს. ვეიგელას 

რგავენ გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში, რათა სიცივეების დადგომამდე მცენარემ 

მოასწროს მძლავრი ფესვთა სისტემის განვითარება. თბილისის პირობებში ყინვებს უძლებს. 

ზაფხულში მოითხოვს რეგულარულ რწყვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. შეიძლება დაირგოს ჯგუფებად ან სოლიტერად გაზონზე. ძალზე ეფექტურად 

გამოიყურება თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობედ. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება 

მცირე ზომის იაპონური ბაღების, ალპინარიუმების, ფერდობების, სასეირნო ბილიკებისა და 

წყალსატევების ნაპირების გასაფორმებლად. გამოიყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის 

ნარგაობაში. 

აქვს დეკორატიული ფორმები: 
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Weig florida  f. variegata – ფოთლის ნაპირები ღია ყვითელია; 

Weig florida  f. venusta – პატარა, შიშველი ფოთლებით. 

Magnolia - მაგნოლია 

ოჯახი Magnoliaceae – მაგნოლიასებრნი 

 

გვარში დაახლოებით 80  სახეობაა, ბუნებრივად გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ და ცენტრალურ 

ამერიკაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ აზიაში, კუნძულ სუმატრასა და იავაზე. 

მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი ხეები ან მაღალი ბუჩქებია მარტივი ფოთლებით. ყვავილი მსხვილია, 

ორსქესიანია, სასიამოვნო სურნელით, სხვადასხვა ფერის - თეთრი, ვარდისფერი, ალისფერი, 

კრემისფერ-ყვითელი. ნაყოფი - ნაკრები ფრთიანაა; თესლი შავია, ბრტყელი, ვარდისფერი ან წითელი 

თანათესლით. უკლებლივ ყველა სახეობა დეკორატიულია და წარმოადგენს ძვირფას მასალას მწვანე 

მშენებლობისათვის. 

 

Magnolia soulangeana  -  სოლანჟის მაგნოლია 
 

ბოტანიკური აღწერა.  ჰიბრიდული წარმოშობისაა (M. Dinudata X M. Liliflora). მცირე სიდიდის ხე ან 

ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ფოთლები უკუკვერცხისებურია, 20 სმ სიგრძისა და 15 სმ სიგანის. ორივე 

მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები დიდია, 9 სმ სიგრძის, ვარდისფერი ან თეთრი. ფოთლები და 

ყვავილები თითქმის ერდროულად იშლება. ყვავილობს უხვად მარტ-აპრილში. მრავლდება 

ძირითადად კალმებით, სტრატიფიცირებული თესლითა და ამონაყარით. 
 

  
 

აგროტექნიკა. კარგად ვითარდება ბაღის სხვადასხვა ნიადაგზე. ყინვაგამძლეა, უძლებს -250C 

ტემპერატურას. რგავენ ცივი ქარებისაგან დაცულ, მზიან ნაკვეთზე. სამხრეთ რაიონებში 

ზაფხულში, შუადღის ცხელ საათებში ესაჭიროება მსუბუქი გამჭოლი ჩრდილი. ეს ზრდის 

ყვავილობის ხანგრძლივობას. მთელი ვეგეტაციის მანძილზე ესაჭიროება  რეგულარული რწყვა, 

რადგან ტენისმოყვარულია.  

გამწვანებაში გამოყენება. მალდეკორატიულია, ძალიან ეფექტურია გაზონზე სოლიტერად და მცირე  

ჯგუფებად, ხეივნის შესაქმნელად, ბაღის საპარადო ადგილებზე და წყალსატევების მახლობლად 

დასარგავად. 

ფორმები:  

Magn. Soul.  F. lennei – არომატული ყვავილებით; 

Magn. Soul.  F. rubra – ვარდისფერი ყვავილებით. 
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Elaeagnus - ფშატი 

ოჯახი Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 

 

გვარი აერთიანებს 40-მდე სახეობას, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ევროპის სამხრეთ რაიონებში, 

აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. მცირე ზომის ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია 

ლამაზი, ვერცხლისფერი ყლორტებითა და ფოთლებით, სურნელოვანი ყვავილებით და დეკორატიული 

კურკიანი ნაყოფებით. მცენარეს ფესვებზე უვითარდება აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების კოჟრები, 

რისი მეშვეობითაც ნიადაგს ამდიდრებს, ხოლო თავად უკიდურესად მწირ ნიადაგზეც შეუძლია ზრდა. 

ეფექტური ვერცხლისფერი ვარჯი ფშატის ყველა სახეობას შეუცვლელს ხდის დეკორატიული 

მებაღეობისათვის. 

 

Elaeagnus pungens  -  ჩხვლეტია ფშატი 

 

ბოტანიკური აღწერა.  5-6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია ყავისფერი ტოტებით. 

გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები ელიფსურია, 5-10 სმ სიგრძის, ტყავისებური, 

პრიალა. ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან ვერცხლისფერ-მოთეთრო. ყვავილები მოთეთრო-

ყვითელია, არომატული, ფოთლების იღლიებში ჯგუფად (1-3) განლაგებული. ყვავილობს 

ოქტომბერ-ნოემბერში. ნაყოფი ელიფსურია, 1,5 სმ სიგრძის, ყავისფერი, შემდეგ წითელი. ნაყოფი 

გაზაფხულზე მწიფდება. მრავლდება ვეგეტატიურად. დასავლეთ საქართველოში პერიოდულად 

იძლევა თვითნათესს. 
 

   
 

აგროტექნიკა. აღმოსავლეთ საქართველოში ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროა მორწყვა. 

მგრძნობიარეა დაბალი ტემპერატურების მიმართ. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული მარადმწვანე  ბუჩქია. კარგად ფორმირდება. კარგია 

როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 

ფორმები: 

Elaeag. Pungens  f. aurea – ფოთლის ნაპირები ყვითელია; 

Elaeag. Pungens  f. maculata – ფოთლებზე აქვს ყვითელი ლაქები; 

Elaeag.pungens  f. Frederici – ფოთლები ვიწრო და წვრილია. 

 

 

Punica - ბროწეული 

ოჯახი Punicaceae – ბროწეულისებრნი 

ფოთოლმცვენი, 5-6 მ სიმაღლის ბუჩქები და პატარა ზომის ხეებია, წვრილი და ეკლიანი ტოტებით და 

პრიალა ფოთლებით. აქვთ ორი ტიპის ყვავილები: ორსქესიანი, დოქისებური, ნაყოფის წარმომქმნელი 

და ზარისებური - უნაყოფო.  
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Punica granatum  -  ჩვეულებრივი ბროწეული 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება 6-8 მ სიმაღლის ხედ ან ბუჩქად. ფოთოლმცვენია, ბურთისებური 

ვარჯით. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში, ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. 

საქართველოში გავრცელებულია უფრო დაბლობებში, მშრალ ფერდობებზე.ფოთლები ლანცეტაა, 

კიდემთლიანი, შიშველი, დამოკლებულ ტოტებზე ჯგუფურად განლაგებული. ყვავილები კაშკაშა 

წითელია, დიდი ზომის, თითო ან ჯგუფად განლაგებული. ნაყოფი მრგვალია, წითელი, 

რომელშიც მრავალი წვნიანი თესლი ვითარდება. დიდი რაოდენობით ვიტამინ C-ს შეიცავს. 

სამკურნალოა, ფართო მოხმარება აქვს კულინარიაში. მრავლდება თესლით (სტრატიფიკაციის 

შემდეგ), კალმებით, მყნობით. 

აგროტექნიკა. ბროწეული სინათლისა და სითბოს მომთხოვნია, იტანს სიმშრალეს.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია, გამოიყენება ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში.  

აქვს ბევრი ჯიში და ფორმა: 

Punica granat.  F. nana – ჯუჯა ფორმა; 

Punica granat.  F. plena – ბუთხუზა ყვავილებით;  

Punica granat.  F. multiplex – ყვავილები თეთრია, ბუთხუზა და სხვა. 

 

Mespilus - ზღმარტლი 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან მცირე ზომის ხეა, რომელიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში. ველურად იზრდება საქართველოში, 

ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში.  
 

Mespilus germanica  -   ჩვეულებრივი ზღმარტლი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  3-6 მ-მდე სიმაღლის ეკლიანი ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ყლორტები მოყავისფროა. 

ბუნებრივად გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. გვხვდება ტყის პირებსა და ბუჩქნარების რაყაში. 

ფოთლები ელიფსური ან განიერ-ლანცეტაა, კიდედაკბილული ან მთლიანი. ფოთლები ორივე 

მხარეს, განსაკუთრებით ქვედა მხრიდან და ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილია, სპირალურად 
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განლაგებული. ყვავილები თეთრია, დიდი ზომის, 10-18 მ სიგრძის. ხშირად მარტოულადაა 

განლაგებული, მჯდომარე. ყვავილობს გაზაფხულზე. ნაყოფი იჭმევა. მსხვილია, 15-32 მმ სიგრძის, 

უკუკვერცხისებრი, თავში განიერი და ჩაღრმავებული. მომწიფებისას ყავისფერი, 5-4 კურკიანი. 

შემოდგომაზე, პირველი ყინვების შემდეგ, რბილი, ტკბილი და გემრიელი. მრავლდება თესლით. 

დათესვა შეიძლება შემოდგომით.  

აგროტექნიკა. ზღმარტლი სინათლის მომთხოვნია.  

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში საყურადღებო სახეობაა. მიმზიდველია როგორც 

ყვავილობაში, ისე ნაყოფობისას. 

საქართველოში ცნობილია მისი ორი ვარიაცია: 

Mesp. Germanica – var. intergrifolia – პატარა ზომის დაკბილული ფოთლებით; 

Mesp. Germanica – var. serrulata – მახვილ-დაკბილული ფოთლებით.  

 

 

Staphylea - ჯონჯოლი 

ოჯახი Staphyleaceae – ჯონჯოლისებრნი 
 

გვარი აერთიანებს 10-11 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიაში, ამერიკასა და ევროპაში. 2-5 მ სიმაღლის ბუჩქები ან პატარა ხეებია, 5-10 სმ სიგრძის თეთრი 

საგველა ყვავილედებით. 

Staphylea colchica  -   კოლხური ჯონჯოლი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ქერქი თხელი აქვს მონაცრისფრო 

ზოლებიანი. ადგილობრივი მცენარეა, გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში. ფოთლები 

კენტფრთართულია, 3-5 ფოთოლაკისაგან შემდგარი. ფოთოლაკები ოვალურია, კვერცხისებრი. 

ყვავილები მოყვითალო ჯამის ფოთლებითა და თეთრი გვირგვინის ფურცლებითაა, შეკრებილია 

მდგომარე ან დაკიდულ საგველაში. ნაყოფი კოლოფია, უკუკვრცხისებრი ფორმის, სამი, წვერში 

ერთმანეთისგან დაცილებული, წვეტიანი ნაკვთით. ნაყოფის თითოეულ ბუდეში მრგვალი 

თესლია მოთავსებული. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 

აგროტექნიკა. ზამთარგამძლეობა დამაკმაყოფილებელი აქვს. მკაცრი ზამთრის პირობებში (-25-280C) 

მცენარე თოვლის საფარამდე იყინება, მაგრამ გაზაფხულზე მალევე აღდგება ხოლმე. 

უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ, ნეშომპალით მდიდარ, საკმაოდ ტენიან ნიადაგებს. მიუხედავად 

იმისა, რომ მცენარე ჩრდილს კარგად იტანს, მაინც განათებულ, ცივი ქარებისგან დაცულ 

ადგილზე უნდა დაირგოს. აღმოსავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებში მისი  გამოყენება შეიძლება 

მორწყვის პირობებში. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობის პერიოდში. 

ეფექტურია გაზონზე სოლიტერად და ჯგუფურ ნარგაობებში, ფერდობებზე, ტყის პირებზე, 

თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში.  
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Amygdalus - ნუში 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

გვარში დაახლოებით 40 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის, 

ცენტრალური აზიისა და ჩღდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში. გვარის წარმომადგენლებს შორის აღინიშნება 

რამდენიმე მაღალდეკორატიული სახეობა, მათ შორის საქართველოს ენდემი Amygdalus georgica  -   

ქართული ნუში.  

 

Amygdalus georgica  -   ქართული ნუში 

 
ბოტანიკური აღწერა.   1მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია ძირიდანვე დატოტვილი. ბუნებრივად 

გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები 8 სმ სიგრძისა და 3 სმ სიგანისაა; შიშველი, მოგრძო-

ლანცეტა ფორმის, კიდეებზე წვრილხერხისებრ დაკბილული. ყვავილები მოვარდისფრო-

წითელია, ხშირი. ფოთლის გაშლა და ყვავილობა ერთდროულად მიმდინარეობს აპრილში. 

ნაყოფი კვერცხისებრია, შებუსვილი, 1,5 სმ სიგრძის. გული მწარეა. მრავლდება თესლითა და 

ვეგეტატიურად. მისთვის დამახასიათებელია ვეგეტატიური მიწისქვეშა მხოხავი სტოლონებით 

(ფესურებით) გამრავლება. ქართული ნუში ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია 

გავრცელებული. უმეტესად ჯაგნარებში, ნატყევარ ბუჩქნარებსა და ნაჩეხ მუხნარებში იზრდება. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, კარგად ეგუება კირნარებს. 

სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. დარგვის ადგილი დაცული უნდა იყოს გამჭოლი, 

ზამთრის ცივი ქარებისაგან.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია ყვავილობის დროს. ეფექტურია გაზონზე მარტოული 

და ჯგუფური ნარგაობების სახით. გამოიყენება როკარიუმებისა და ალპინარიუმების 

გასაფორმებლად. 

 

Amygdalus triloba -  სამნაკვთა ნუში 

 

ბოტანიკური აღწერა.    3-5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები შიშველია ან თხლად 

შებუსული. გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები განიერელიფსურია, 3-6 სმ სიგრძისა და 2-4 სმ 

სიგანის, წვერწაწვეტებული ან სამნაკვთიანი, ქვედა მხრიდან თხლად შებუსული. ყვავილები 

ვარდისფერია, ცალკეული ან 2-3 ცალი ჯგუფად. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი წითელია, 

მრგვალი, დიამეტრით 1-1,5 სმ, შებუსული. მრავლდება თესლით. 
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აგროტექნიკა. მორწყვის პირობებში კარგად იზრდება. ყინვებით არ ზიანდება. 

 გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია, უხვად ყვავილობს. ამ პერიოდში ბუჩქი ფრიად 

ეფექტურია. სამნაკვთა ნუში აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული თბილისის ბაღ-პარკებში, 

სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში, ნებისმიერ დეკორატიულ მოტივში. 

აქვს ულამაზესი ფორმა: 

Amygd. tiloba f.plena – ბუთხუზა ყვავილებით. 

 

 

Clerodendron - კლეროდენდრონი 

ოჯახი Verbenaceae – ვერბენასებრნი 

მარადმწვანე ან ფოთოლმცვენი ბუჩქები ან ხეებია, რომლებიც უმთავრესად გარცელებულია აფრიკის, 

აზიისა და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებში. გვარის სახელწოდება ითარგმნება როგორც  ბედის ხე  (kleros 

- ბედი, dendron - ხე). 

Clerodendron bungei  -  ბუნგეს კლეროდენდრონი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთში. ფოთლები კვერცხისებრი ან ფართოკვერცხისებრია, 20 სმ სიგრძიsa და 8-9 სმ სიგანის; 

კიდედაკბილული, ქვედა მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები კენწრულია, წითელი, ხშირ ქოლგაში 

შეკრებილი. სურნელოვანი, ყვავილობს მთელი ზაფხული, გვიან შემოდგომამდე. ნაყოფი შავია. 

მრავლდება თესლითა და ამონაყარით. დასავლეთ საქართველოში ბუნებრივად მრავლდება, 

გაველურებული ინვაზიური სახეობაა. ხანგრძლივად მოყვავილე ორიგინალური ბუჩქია. 

აგროტექნიკა. კარგად ეგუება როგორც მზიან, ისე  ნახევარდ დაჩრდილულ გარემოს. კარგ პირობებში 

დიდ ფართობებზე ქმნის რაყას.  

გამწვანებაში გამოყენება. თბილისში მისი გამოყენება შესაძლებელია რეგულარული რწყვის პირობებში 
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Ligustrum - კვიდო 

ოჯახი Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 
 

უმთავრესად გავრცელებულია თბილი კლიმატის რაიონებში. ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ბუჩქები 

ან პატარა ხეებია მოპირისპირედ განლაგებული ტყავისებური ფოთლებით. ყვავილები შეკრებილია 

კენწრულ საგველა ყვავილედებად; ნაყოფი კურკიანაა. გვარში 50-მდე დეკორატიული  სახეობაა.   

 

Ligustrum vulgare  -  ჩვეულებრივი კვიდო 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  1,5-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ლამაზი ვარჯით. ღერო 

დაფარულია მომწვანო-ნაცრისფერი თხელი ქერქით. მერქანი მკვრივი და დრეკადია. 

ადგილობრივი მცენარეა. ფოთლები ლანცეტაა ან მოგრძო-ელიფსური, კიდემთლიანი, ზედა 

მხრიდან მუქი მწვანეა, ქვევიდან კი უფრო ღია ფერისაა. ფოთლები ყოველ შემოდგომაზე ცვივა, 

თუმცა დასავლეთ საქართველოს თბილ ადგილებში მარადმწვანეობას ინარჩუნებს. ყვავილები 

თეთრია, წვრილი ძაბრისებრი, აღმამდგომ საგველა ყვავილედში შეკრებილი. ნაყოფი შავი, 

მრგვალი, ორბუდიანი კენკრაა; თითოეულ ბუდეში 1-2 თესლია. ნაყოფები შხამიანია, მთელი 

ზამთარი ბუჩქზე რჩება. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარითა და კალმებით. ადვილად 

მრავლდება. თავიდან სწრაფმოზარდია, შემდეგ კი ზრდის ტემპი ეცემა.  

აგროტექნიკა. ჩრდილისამტანი უპრეტენზიო მცენარეა. ეგუება ნებისმიერ კირისშემცველ ნიადაგს. 

ყინვა და გვალვაგამძლეა. იტანს ტემპერატურის ხანმოკლე დაწევას -300C-მდე. კარგად იტანს 

კრეჭას. ნორმალურად ვითარდება კლდოვან ფერდობებზე როგორც სარწყავ, ისე ურწყავ 

პირობებში. 

გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება ბორდიურებად თარგებს შორის გზების გაყოლებაზე, გაკრეჭილი 

და თავისუფლად მოზარდი ცოცხალი ღობეებისათვის, მცირე ჯგუფებად, ასევე 

ნათელჩრდილიანი დიდი ხეების ვარჯის ქვეშ; შესანიშნავი მასალაა  ფიგურული კრეჭვისათვის. 

  ფორმები:     

Lig. Vul. – f. aureum-variegatum – ჭრელფოთოლა; 

Lig. Vul. – f. chlorocarpum – მომწვანო ნაყოფებით; 

Lig. Vul. – f. sempervirens – მარადმწვანე  ლანცეტა ფოთლებით. 

 

 

 

Eriobotrya -  მუშმულა 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 

 

გვარი აერთიანებს მარადმწვანე სუბტროპიკული ხეებისა და ბუჩქების 30-მდე სახეობას, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთის, იაპონიისა და ჰიმალაის ტენიან სუბტროპიკებში. XIX 

საუკუნეში შეიტანეს ევროპაში, საიდანაც საქართველოში, შავი ზღვის სანაპიროზეც მოხვდა. 

ყვავილობს ნოემბერ-დეკემბერში, ნაყოფი მწიფდება მაის-ივნისში.  
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Eriobotrya japonica  -  მუშმულა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  3-6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია ან მცირე სიდიდის ხე. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. ფოთლები ლანცეტაა, 25 სმ სიგრძის და  7-8 სმ სიგანის. 

ქვედა მხარეს სქლად შებუსვილი, ტყავისებური, დანაოჭებული. ყვავილედი პირამიდულია, 

კენწრული, სქლად შებუსვილი, 17 სმ-მდე სიგრძის. გვირგვინის ფურცლები მოთეთრო-

მოყვითალოა, არომატული. ყვავილობს ოქტომბერ-დეკემბერში და თებერვალ-მარტში. ნაყოფი 

წვნიანია, ხორცოვანი, ნარინჯისფერი ან ყვითელი, მომჟავო-მოტკბო, იჭმევა. მრავლდება 

თესლითა და მყნობით. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულია როგორც დეკორატიული და 

ნაყოფის მომცემი ხე. ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს ყოველწლიურად. იძლევა თვითნათესს. 

აღმოსავლეთ საქართველოში კულტივირებულია თბილისში, ლაგოდეხსა და ყვარელში.  

აგროტექნიკა. ჩვენს პირობებში მკაცრი ზამთრის (-100C) პირობებში შეიძლება წაეყინოს ფოთლები და 

ყლორტები, მაგრამ გაზაფხულზე განახლების უნარი აქვს.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია მთელი წლის მანძილზე.  მისი გამოყენება შეიძლება 

როგორც ცალკეულ, ისე ჯგუფურ ნარგაობაში. 
 

Santolina -  სანტოლინა 

ოჯახი Compositae - რთულყვავილოვანნი 

გვარი აერთიანებს მცირე ზომის მარადმწვანე ბუჩქების 5-24 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. მათი სიმაღლე ჩვეულებრივ 10-60 სმ-ს აღწევს. აქვთ 

ყვითელი, მკვრივ ბურთისებურ ყვავილედებად შეკრებილი, ყვავილები.   
 

Santolina virens  -  სანტოლინა 
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ბოტანიკური აღწერა.  0,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია მწვანე, შიშველი ტოტებით. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ევროპაში. ფოთლები მუქი მწვანეა (სიგრძე 2-5 სმ, სიგანე 5 მმ), შიშველი. 

კალათა ბურთისებურია, კენწრული. ყვავილები ყვითელია. ყვავილობს ივლისში. მრავლდება 

კალმებით. 

აგროტექნიკა. გვალვა და ყინვაგამძლეა. კარგად ფორმირდება. მხოლოდ კარგი განათების პირობებში 

ივითარებს კომპაქტურ ბუჩქს და ფოთლების დამახასიათებელ მოცისფრო-ნაცრისფერ 

შეფერილობას. ჩრდილში ღეროები სიმაღლეში იწელება და მრუდდება, ხოლო ფოთლები ფერსა 

და არომატულობას კარგავენ. კარგად ფორმირდება, რისი წყალობითაც მცენარე დიდხანს 

ინარჩუნებს დეკორატიულობას. ვეგეტაციის პერიოდში ესაჭიროება რეგულარული რწყვა. კარგად 

იტანს ჰაერის სიმშრალეს. ნიადაგში სასუქები შეაქვთ ვეგეტაციის პერიოდში - თვეში ერთხელ 

რწყავენ სრული კომპლექსური სასუქების ხსნარით, რომელშიც შემცირებული უნდა იყოს აზოტის 

შემცველობა. აზოტის სიჭარბის შემთხვევაში მცენარე სწრაფად იზრდება, მაგრამ ცუდად 

ყვავილობს.  

გამწვანებაში გამოყენება. თბილისის პირობებისთვის პერსპექტიული სახეობაა. დეკორატიულ 

მებაღეობაში გამოიყენება არშიებად საყვავილე კლუმბებისა და გაზონების ირგვლივ.  

 

 

Laburnum -  ოქროწვიმა 

ოჯახი Leguminosae  – პარკოსნები 

 

ლამაზი ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან ხეა. გავრცელებულია ევროპაში. აქვს ღია მწვანე ფერის, 

რთული, სამმაგად დანაკვთული ფოთლები და გრძელ ჩამოკიდებულ მტევან ყვავილედად 

შეკრებილი ყვითელი ყვავილები.  

 

Laburnum anagyroides  -  ოქროწვიმა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  5-7 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ხე ან ბუჩქია დაკიდებული ტოტებით. ღერო 

დაფარულია თხელი, მუქი მონაცრისფრო ქერქით. გავრცელებულია სამხრეთ ევროპაში. 

ფოთლები სამყურაა, 60-80 სმ სიგრძის, ყუნწიანი, მოგრძო ელიფსური ფორმის. ფოთოლაკები 

მოკლეყუნწიანია, ზედა მხრიდან შიშველი, ქვევიდან კი ნორჩობაში თეთრბუსუსიანი. ყვავილები 

ღია ყვითელია, დაკიდულ მტევნისებრ ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილედი 20-30 სმ 

სიგრძისაა. ბუჩქი უხვად ყვავილობს  აპრილ-ივნისში. ნაყოფი პარკია, ხაზურა, 50-80 მმ სიგრძის, 

მრავალთესლიანი. თესლები წვრილია, შავი ფერის. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარით, 

კალმებით.  

აგროტექნიკა.  სინათლისმოყვარულია. კარგად ვითარდება ზომიერად ნოყიერ, კირის შემცველ, კარგად 

დრენირებულ ნიადაგებზე. ცუდად იტანს მკვრივ, მძიმე ნიადაგს და გრუნტის წყლების 

ზედაპირულ მდებარეობას. თბილისის პირობებში ყინვებითა და გვალვებით არ ზიანდება. 

გვაძლევს თვითნათესს.  
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გამწვანებაში გამოყენება. ქალაქების მწვანე მშენებლობაში ხშირად იყენებენ როგორც ხანგრძლივად, 

ლამაზად მოყვავილე ბუჩქს. ეფექტურად გამოიყურება გაზონზე სოლიტერად, ასევე მეჩხერ 

ჯგუფად მუქფოთლიანი მცენარეების ფონზე, ტყის პირებსა და ფერდობებზე, თავისუფლად 

მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. ბაღში მისი დარგვის შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნას, 

რომ მისი ყველა ნაწილი შხამიანია. 

 

 

Deutzia - დეიცია 

ოჯახი Saxifragaceae – ფხიჯასებნი 

 

გვარში 50 სახეობაა, რომლებიც ძირითადად გავრცელებულნი არიან აღმოსავლეთ აზიაში, ჰიმალაის 

მთებში. ლამაზადმოყვავილე ფოთოლმცვენი ბუჩქებია მოპირისპირედ განლაგებული ფოთლებითა და 

გასული წლის ყლორტებზე განვითარებული  მრავალრიცხოვანი თეთრი ან ვარდისფერი უსუნო 

ყვავილებით, რომლებიც შეკრებილია კენწრულ ყვავილედებად.  

 

Deutzia scabra  -  ხეშეშფოთოლა დეიცია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ფთოლმცვივანი ბუჩქია, ერთწლიანი ტოტები შებუსვილია. 

გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები მოგრძო-კვერცხისებურია, 3-9 სმ სიგრძისა და  3-5 

სმ სიგანის, ხეშეში, კიდედაკბილული. ყვავილედი კენწრული საგველაა – 6-12 სმ სიგრძის, 

ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერია. ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრგვალი კოლოფია, 

მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლით, ფესვის ნაბარტყითა და კალმებით.  

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ შუადღის საათებში მოჩრდილვას მოითხოვს. საჭიროა 

მისი დაცვა ცივი ქარებისაგან. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ ვითარდება 

ნოყიერ ფხვიერ ნიადაგებზე. მიუხედავად იმისა, რომ გვალვაგამძლე მცენარეა, ცხელ და მშრალ 

პერიოდში მორწყვა ესაჭიროება. აცილებენ სუსტ და დაზიანებულ ყლორტებს, რის შემდეგაც 

ბუჩქი სწრაფად აღდგება ხოლმე. 7-8 წელს მიღწეულ მცენარეს ყოველწლიურად ძირამდე აჭრიან 

მობერებულ ძირითად ტოტებს, რადგან მათზე ყვავილობა შესუსტებულია.   თბილისში კარგად 

იზრდება მორწყვის პირობებში. 

გამწვანებაში გამოყენება.  მაღალდეკორატიული ბუჩქია, კულტივირებულია საქართველოს ქალაქების 

ბაღ-პარკებში.  უხვად ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული 

სახეობაა. ირგვება სოლიტერად და მცირე ჯგუფებად გაზონზე; მისგან ქმნიან თავისუფლად 

მოზარდ ცოცხალ ღობეებს; რგავენ ტყის პირებსა და წყალსატევების ნაპირებზე, ბილიკების 

გასწვრივ, ალპინარიუმებსა და იაპონურ ბაღებში.  

აქვს მრავალი ფორმა, მათ შორის:  

Deut. Scab.  F. plena – ბუთხუზა ვარდისფერი ყვავილებით; 

Deut. Scab.  F.gracilis – მშვენიერი დეიცია; 

Deut. Scab.  F.floribunda – უხვი ყვავილებით და ა.შ. 
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Calycanthus - კალიკანთუსი 

ოჯახი Calycanthaceae – კალიკანთუსისებრნი 
 

გვარში 4 სახეობაა გაერთიანებული. ისინი საშუალო ზომის ფოთოლმცვენი ბუჩქებია, რომელთა 

ყლორტებსა და ფოთლებსაც მდგრადი სასიამოვნო სურნელი გააჩნიათ. მათი ბუნებრივი გავრცელების 

არეალი ჩრდილოეთ ამერიკაა, ვირჯინიიდან და ჩრდილოეთ კაროლინიდან ფლორიდამდე. 

შემოტანილია შავი ზღვის სანაპიროზე. 

 

Calycanthus occidentalis - დასავლეთის კალიკანთუსი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-3 მ სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, გაშლილი ტოტებით. ახალგაზრდა 

ტოტები შებუსვილია. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. ფოთლები ხაოიანია, გრძელი 12-

20 სმ სიგრძისა და 5-10 სმ სიგანის, კვერცხისებურ-ლანცეტა, ზედა მხარე შებუსვილია ან შიშველი. 

ყვავილები სურნელოვანია, მოყავისფრო-წითელი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 

კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებში.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მზიანი, ცივი ქარებისაგან დაცული ადგილი და ნოყიერი, საკმაოდ ტენიანი 

ნიადაგი. მისი დარგვა დასაშვებია მსუბუქ ნახევრადჩრდილშიც. თბილისში კარგად იზრდება 

მორწყვის პირობებში, ირჩევს განათებულ გარემოს. იტანს -200C-ს.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის 

პერიოდში, ყვავილობს ხანგრძლივად. ირგვება მარტოულად და მცირე ჯგუფებად, ფერდობებზე, 

როკარიუმებში, სასეირნო ბილიკების გასწვრივ, თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში.   

 

 

Pieris - პიერისი 

ოჯახი Ericaceae – მანანასებრნი 

მცირე ზომის ხეებისა და ბუჩქების (ზოგჯერ ლიანებისაც) გვარია, რომლებიც გავრცელებულია აზიასა 

და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ყველა სახეობის დამახასიათებელი ნიშანია ნორჩი ყლორტების ვარდისფერი 

ან წითელი შეფერილობა. აქვთ ზარისებური ყვავილები, რომლებიც შროშანას მოგვაგონებს. 
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Pieris japonica  -  იაპონური პიერისი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  2-3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, შიშველი ტოტებით. გავრცელებულია 

იაპონიაში. ფოთლები მოგრძო-უკუკვერცხისებურია ან ლანცეტა, შიშველი, ზედა მხარე მუქი 

მწვანეა, პრიალა, ქვედა - ღია ფერის, 3-8 სმ სიგრძის. ყვავილები თეთრია, სქელ დაკიდულ, 6-12 სმ 

სიგრძის საგველა ყვავილედში განწყობილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი ბურთისებური 

კოლოფია. მრავლდება თესლითა და კალმებით. დასავლეთ საქართველოს პირობებში კარგად 

იზრდება, ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. მრავლდება თვითნათესით. მაღალდეკორატიული 

ბუჩქია. აღმოსავლეთ საქართველოში პიერისის დეკორატიული თვალსაზრისით გამოყენება 

შესაძლებელია მისთვის საჭირო მიკროკლიმატის შექმნის პირობებში. 

აგროტექნიკა. ყინვების დადგომისთანავე საჭიროა მცენარის შეფუთვა ყინვებისა და მომდევნო 

პერიოდში გაზაფხულის მზისაგან დასაცავად. ცხელ და მშრალ ამინდში სასურველია 

გამაგრილებელი მორწყვა და წყლის შესხურება. 

გამწვანებაში გამოყენება. პიერისს ფართო გამოყენება აქვს. მისი დარგვა შესაძლებელია როგორც 

მარტოულ ჯგუფად, ისე ჯგუფებად; ალპური გორაკების კომპოზიციაში, იაპონურ ბაღებში, 

ვაზონებში. 

აქვს ულამაზესი ფორმები:  

Pieris japon.  F. variegata – ჭრელი ფოთლებით. 

Pieris japon.  F. pygmaea – ჯუჯა ფორმა, პატარა ლანცეტა ფოთლებით. 

 

Rosmarinus - როზმარინი 

ოჯახი Labiatae  – ტუჩოსნები 
 

გვარი აერთიანებს 4-5 მარადმწვანე სახეობის ბუჩქს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ევროპასა და ხმელთაშუაზღვისპირეთში. 

 

 

Rosmarinus officinalis  -  სამკურნალო როზმარინი 
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ბოტანიკური აღწერა.  1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები მოპირისპირედაა განწყობილი, ხაზური, 4 სმ სიგრძის, ფოთლები 

და ყლორტებიც არომატულია. ყვავილები ჯგუფურია, ყლორტების წვერში განწყობილი, 

მოლურჯო-მოიისფრო. ხანგრძლივად მოყვავილე მცენარეა. ნაყოფი კაკლუჭაა. მრავლდება 

კალმებითა და ბუჩქის დაყოფით. როზმარინი ძვირფასი სამკურნალო მცენარეა, შეიცავს 

ეთერზეთებს, რომლებიც გამოიყენება მედიცინასა და პარფიუმერიაში.  

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლე, სინათლისა და სითბოსმოყვარულია. დიდი ყინვები მისთვის 

დამღუპველია. ესაჭიროება კირისშემცველი, მსუბუქი და ფხვიერი ნიადაგები; ზომიერი, მაგრამ 

რეგულარული რწყვა; მიწის გაფხვიერება და თვეში ერთხელ კომპლექსური მინერალური 

სასუქებით გამდიდრება. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ძვირფასი სახეობაა, განსაკუთრებით ეფექტურია 

ჯგუფურ ნარგაობებში. სასურველია მისი გამოყენება ალპინარიუმებისა და კლდე-ბაღების 

დეკორაციაში. 

 

Choisia  -  შოიზია (შუაზია) 

ოჯახი Rutaceae – რუტასებრნი 
 

გვარში 5-7 სახეობაა გაერთიანებული. ისინი მარადმწვანე ბუჩქებია არომატული ყვავილებითა და 

ფოთლებით. გვარს სახელი ეწოდა შვეივარიელი ბოტანიკოსის ჟაკ დენი შუაზის საპატივსაცემოდ.   

Choisya ternata  -  შოიზია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია, 

შემდეგ შიშველი. ბუნებრივად გავრცელებულია მექსიკაში. ფოთლები სამფოთოლაკიანია, 3-7 სმ 

სიგრძის, შიშველი, ტყავისებური, მუქი მწვანე. ყვავილები თეთრია, არომატული, ჯგუფად ან 

ფოთლების იღლიაში შეკრებილი. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი კოლოფია. ძირითადად კალმებით 

მრავლდება. თბილისის პირობებში მგრძნობიარეა დაბალი ტემპერატურების მიმართ. უხვად 

ყვავილობს, მაგრამ არ ნაყოფმსხმოიარობს. დასავლეთ საქართველოს კლიმატს კარგადაა  

შეგუებული. ყვავილობს კარგად და იძლევა აღმოცენებისუნარიან თესლს. თბილი შემოდგომის 

პერიოდში ახასიათებს სუსტად გამოხატული მეორე ყვავილობა. 

აგროტექნიკა. დასარგავად შერჩეულ უნდა იქნას მზიანი, ოდნავ დაჩრდილული და ცივი ქარებისაგან 

დაცული ადგილი. სასურველია სუსტი მჟავე რეაქციის, კარგი დრენაჟის მქონე ნიადაგი. 

ყვავილობის დასრულების შემდეგ ტოტებს უმოკლებენ. მცენარე გვალვას უფრო კარგად იტანს, 

ვიდრე ტენის სიჭარბეს, ამიტომ მოზრდილ ბუჩქებს რწყვა თითქმის არ ესაჭიროება. 

გამწვანებაში გამოყენება. მისი გამოყენება შესაძლებელია ცოცხალ ღობედ, სოლიტერად, ჯგუფებსა და 

კონტეინერებში.   
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Yucca - იუკა 

ოჯახი Liliaceae (Agavaceae) – შროშანისებრნი 
 

გვარში გაერთიანებული 20-მდე მარადმწვანე, ხეშეშფოთლიანი, ხემაგვარი სახეობა, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ამერიკაში. 

 

Yucca gloriosa  -  დიდებული იუკა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  ძირიდანვე ხშირი ფოთლებითაა შემოსილი. ხანდაზმული ეგზემპლარები 

ივითარებენ მოკლე ღეროს, ირგვლივ გრძელი ფოთლებით. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩრდილო ამერიკაში. ფოთლები ტყავისებურია, მუქი მწვანე, 36-50 სმ სიგრძისა და 4-5 სმ სიგანის, 

ნემსისებური წვერით. ყვავილედი დიდია, 60-100 სმ სიგრძის, 200-250 ყვავილით. ყვავილები 

ზარისებრია, დიდი, თეთრი. თითოეული ეგზემპლარი ყვავილობს სხვადასხვა დროს მაისიდან-

ოქტომბრამდე. ჩვენს პირობებში ბუნებრივი დამტვერიანება არ ხდება და ამიტომ თესლს არ 

იკეთებს. ხელოვნური დამტვერიანების შემთხვევაში თესლს იძლევა. 

აქვს ბევრი ფორმა:  

Yucca gloriosa – f. medio-striata – აქვს ფოთლებზე განიერი თეთრი ზოლი; 

Yucca gloriosa – f. minor – დაბალი ფორმა; 

Yucca gloriosa – f. superba – მაღალი, მუქი მწვანე ფოთლებით და სხვა. 

Yucca filamentosa - ძაფისებრი იუკა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუჩქია მრავალი ფესურით, რომლებზეც ფოთლების მრავალრიცხოვანი 

როზეტებია განთავსებული. ჩრდილოამერიკულია. ფოთლები სწორმდგომია, 30-80 სმ სიგრძისა 

და   2-4 სმ სიგანის, წვერი მახვილია ან ეკლით ბოლოვდება. ღია მწვანეა, გვერდებზე დახვეული 

მშრალი წვრილი ძაფებით. ყვავილედი დიდია, 1-1,5 მ სიგრძის, 200-250 ყვავილით. ყვავილები 
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ზარისებრია, დიდი, თეთრი. ჩვენს პირობებში მხოლოდ ხელოვნური დამტვერიანებით შეიძლება 

თესლის მიღება. ყვავილობს ივლისი-აგვისტოში. 

ფორმები:  

Yucca filament. F. variegata – ფოთლები ყვითელი ან თეთრი ზოლებითაა. 

Yucca filament.  F. concava – ფოთლები ხეშეშია, მოხრილი, 10 სმ სიგანის. 

* * * 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. კარგად იზრდება ნაწილობრივ დაჩრდილულ პირობებში, 

მაგრამ უპირატესობას მაინც მზით განათებულ ადგილებს ანიჭებს. გვალვაგამძლეა, ყინვებით არ 

ზიანდება. ესაჭიროება მშრალი და კარგად დრენირებული ნიადაგი, რადგან მისი ფესვები ნოტიო 

ნიადაგში ადვილად ლპება. ნიადაგის рН 5,5-7,5-ის ფარგლებში უნდა იყოს. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ორიგინალური ბუჩქია. მისი გამოყენება შეიძლება ბაღ-

პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში და სხვა. 

 

Colutea -  ფუჭფუჭა 

ოჯახი Leguminosae – პარკოსნები 
 

გვარში გაერთიანებულია 20-მდე სახეობა, რომლებიც ძნელად განასხვავდება ერთმანეთისაგან. ისინი 

გავრცელებულია ევრაზიის ზომიერი კლიმატის რეგიონებში (ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა, 

კავკასია, მცირე და შუა აზია). ორიგინალური და ლამაზი ბუჩქებია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მათი 

ნაყოფები - ისინი ფორმით თევზის ბუშტის მსგავსია.   

 

Colutea orientalis  -  ფუჭფუჭა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  1-2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, შებუსვილი ყლორტებით. 

ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიასა და ყირიმში. ფოთლები რთულია - კენტფრთისებრნი, 3-

5 წყვილი ფოთოლაკისაგან შემდგარი. ფოთოლაკები უკუკვერცხისებრია, თავმოკვეთილი ან 

გადაკვეთილი, ბეწვით მოფენილი. ყვავილედი მტევანია, 1-5 ყვავილიანი. გვირგვინი დიდია, 

მონარინჯისფრო-წითელი, მუქი პარალელური ძარღვებით დაქსელილი. ყვავილობს მაის-

ივლისში. ნაყოფი პარკია, შიშველი, 3-4 სმ სიგრძის, მოწითალო-მოიისფრო, წვერში გახსნილი. 

გვხვდება თბილისის მიდამოებში. იზრდება კლდოვან და ქვიან ადგილებში, ბუჩქნარებში. 

მაღალდეკორატიული ბუჩქია როგორც ყვავილობის, ისე ნაყოფობის დროს.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლე მცენარეა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან 

ადგილს და მწირ ქვიშნარ ნიადაგს, მაგრამ კარგად ვითარდება მძიმე თიხნარებზეც. კარგად 

ისხვლება. 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში მისი გამოყენება შეიძლება მშრალი, ხრიოკი 

ფერდობების გასამწვანებლად. ორიგინალური ბუჩქია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ 

ნარგაობაში 
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Capparis -   კაპარისი 

ოჯახი Capparidaceae – კაპარისებრნი 
 

გვარი მოიცავს ბუჩქების, ხეებისა და ლიანების 181 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩრდილოეთ აფრიკასა და სამხრეთ ევროპაში, ქვა-ღორღიან და კლდოვან ნაშალებზე. 

  

Capparis spinosa -   კაპარისი 
 

  
  

ბოტანიკური აღწერა. ფოთოლმცვენი ბუჩქბალახაა, მრავალღეროიანი, მიწაზე გართხმული ან 

კლდეებზე დაკიდებული. გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები კვერცხისებრია, ელიფსური ან 

მომრგვალო, მოკლეყუნწიანი, ხშირად თავწაწვეტებული. თანაფოთლები ეკლისებრია, 

მოყვითალო. ყვავილები დიდია, გაშლილი, გრძელყუნწიანი, ფოთლების იღლიაში თითო-

თითოდ განლაგებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან მოვარდისფრო. ნასკვი გრძელ ყუნწზე 

(გინეფორი) ზის. ყვავილობს მაისიდან აგვისტომდე. ნაყოფი მოგრძოა, 3-5 სმ სიგრძის, 

ხორცოვანი. მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლით და კალმით. ბუნებრივად 

იზრდება აღმოსავლეთ საქართველოში, ქვიან და ხრიოკ ადგილებში. დაბლობიდან მთის შუა 

სარტყლამდე, მშრალ ფერდობებსა და კლდეებზე.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ზომიერი  რწყვა. ნიადაგში ტენის მეტისმეტი სიჭარბე მცენარის დაღუპვას 

იწვევს. სასუქი შეაქვთ ერთხელ მაისში და მეორედ - ივლისში. სუბსტრატი ძალიან ნოყიერი არ 

უნდა იყოს. 

გამწვანებაში გამოყენება. მისი გამოყენება შესაძლებელია სოლიტერად და ჯგუფურად,  

ნიადაგმფარავად და ამპელურად. 

 
 

Rhodotypus -  როდოტიპუსი 

ოჯახი Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

გვარში მხოლოდ ერთი სახეობაა - Rhodotypus kerrioides, რომელიც გავრცელებულია იაპონიისა და 

ჩინეთის მთის ტყეებში ქვეტყის სახით. 
 

Rhodotypus kerrioides  -  როდოტიპუსი 
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ბოტანიკური აღწერა. 2-5 მ სიმაღლის ფოთოლომცვენი ბუჩქია. მისი ფოთლები კვერცხისებურია, ან 

მოგრძო კვერცხისებური, წაწვეტებული, 4-8 სმ სიგრძის; ხერხკბილა, ზემოდან შიშველი, მუქი 

მწვანე, ნორჩობისას აბრეშუმისებრ შებუსვილი. ყუნწი 3-5 სმ სიგრძის. გავრცელებულია ჩინეთ-

იაპონიაში. ყვავილები მარტოულია, თეთრი, 3-5 სმ დიამეტრის, ყლორტის წვერში განთავსებული. 

ყვავილობს მაისს-ივნისში. ნაყოფი შავია, პრიალა. ლამაზი ნაყოფები გვიან შემოდგომამდე, 

ზოგჯერ კი ზამთრის პერიოდშიც რჩება ბუჩქზე. თბილისის პირობებში ყინვებით არ ზიანდება. 

ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროა პერიოდული რწყვა. მრავლდება ფესვის ამონაყარით. 

აგროტექნიკა. სინათლის მოყვარულია, იტანს ნახევრად დაჩრდილულ გარემოსაც. ესაჭიროება 

ჰუმუსით მდიდარი ნიადაგები. ცივ ზამთარში ყლორტების წვერები ეყინება, მაგრამ გაზაფხულზე 

სწრაფადვე ეზრდება და თეთრი ყვავილებით იფარება. 

გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიულია როგორც ჯგუფური ფორმით, ასევე სოლიტერად მწვანე 

მდელოებსა და კლდოვან ადგილებში, მოყვავილე თავისუფლად მოზარდ ცოცხალ ღობეებში. 

 

 

Atraphaxis -  ხორციფერა 

ოჯახი Polygonaceae – მატიტელასებრნი 
 

გვარში 25 სახეობაა, რომლებიც ველურად გავრცელებულია ევრაზიის ველებისა და უდაბნოების 

ზონაში. 0,2-2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქებია, მიწისპირიდანვე დატოტვილი. აქვთ ნაცრისფერი, 

ქერცლოვანნი ქერქი; დაგრძელებული და დამოკლებული ყლორტები, რომლებიც ხშირად ეკლებით 

მთავრდება. 

 

Atraphaxis caucasica  -  ხორციფერა 
 

  
   

ბოტანიკური აღწერა. 30 -80 სმ სიმაღლის ფოთოლმცვენი წვრილყლორტებიანი გაფარჩხული ბუჩქია. 

ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები პატარაა, მომრგვალო-ელიფსური, 1,5 სმ 

სიგრძისა და  1 სმ-მდე სიგანის, ღია მწვანე, წვრილ ხერხკბილა კიდეებით.  ზედა მხარე შიშველია, 

ქვედა კი ძარღვების გაყოლებაზე სუსტად შებუსვილი. ყვავილები კენწრულია, ჯგუფებად 

შეკრებილი, თეთრი ან ვარდისფერი, თეთრი კიდეებით. ნაყოფობის პერიოდში მუქდება. 

ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი ბრტყელია. ბუნებრივად იზრდება თითქმის მთელ 

ამიერკავკასიაში ქვაღორღიან ველებზე, ქვიშნარებსა და ხრიოკი კლდოვანი მთის კალთებზე. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, გვალვაგამძლე. კარგი ზრდისთვის ესაჭიროება ქვა-ღორღიანი 

სუბსტრატი. თითქმის არ საჭიროებს რწყვას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მისი გამოყენება შეიძლება ხრიოკი ადგილების დასამშვენებლად. 
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Chimonanthus - ხიმონანტი 

ოჯახი Calycanthaceae – კალიკანტისებრნი 

გვარში ორი სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთის ცენტრალურ რაიონებში. 

გამწვანებისთვის რეკომენდებულია ერთი სახეობა - 

Chimonanthus praecox  -  საადრეო ხიმონანტი 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. სამშობლოში მარადმწვანეა, ჩვენს პირობებში კი 

ფოთოლმცვენი. ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია, მრავალწლიანი კი შიშველი, ყავისფერი. 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტაა, 

წვერწაწვეტებული, 7-20 სმ სიგრძისა და 4-7 სმ სიგანის. ნორჩობაში ქვემოდან შებუსვილია, 

შემდეგ კი შიშველი. ყვავილები წინა წლის ყლორტებზეა განლაგებული, ყვითელი ფერის, 

არომატული. ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე, დეკემბრიდან მაისამდე. ნაყოფი მწიფდება 

აგვისტოში. მრავლდება თესლითა და კალმებით, ასევე ბუჩქის დაყოფით.  

აგროტექნიკა. მგრძნობიარეა გვალვებისა და ყინვების მიმართ, თუმცა იტანს ტემპერატურის ხანმოკლე 

დაწევას -15°С-მდე. ესაჭიროება ნოყიერი ნიადაგი და რეგულარული რწყვა. კარგად ფორმირდება 

სხვლით. მდგრადია ჰაერის დაბინძურების მიმართ. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ზამთარმოყვავილე. მნიშვნელოვანია ქალაქის 

ბაღ-პარკებისა და ქუჩის ნარგაობის დასამშვენებლად ზამთრის პერიოდში. ჩვენს პირობებს 

მეტნაკლებად შეგუებულია. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც მარტოულად, ისე 

ჯგუფურად; ასევე ხეთა ჯგუფების ირგვლივ დასარგავად. 

 

 

 

Kolkwitzia - კოლკვიცია 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 

 

გვარში ერთადერთი სახეობაა -  მშვენიერი კოლკვიცია, რომელსაც სახელი ეწოდა გერმანელი 

ბოტანიკოსის რიხარდ კოლკვიცის საპატივსაცემოდ. 

 

Kolkwitzia amabilis  -  მშვენიერი კოლკვიცია 
 

ბოტანიკური აღწერა.   2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია სწორი ან ოდნავ დაბლა დაშვებული 

ტოტებით. ახალგაზრდა ყლორტები მოყავისფრო-მოწითალოა, შებუსვილი. ბუნებრივად 

გავრცელებულია ცენტრალურ ჩინეთში. ფოთლები მოპირისპირეა, ფართო კვერცხისებური, 6-8 სმ 

სიგრძისა და 1.5 – 2 სმ სიგანის. კიდემთლიანი, ან სუსტად დაკბილული. ზედა მხარე მუქი 

მწვანეა, გაბნეული ბეწვებით, ქვედა მხარე სქლად შებუსვილი, განსაკუთრებით ძარღვების 

კუთხეებში. ყვავილები ვარდისფერია, შებუსვილი, ზარისებური, წყვილ-წყვილად განლაგებული. 

ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი მშრალია, კვერცხისებური. ჩვენს პირობებში 
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აღმოცენებისუნარიან თესლს არ იძლევა. მრავლდება ვეგეტატიურად ნახევრად გამერქნებული 

ზაფხულის კალმებით. 
 

 
 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ მისი დარგვა უმჯობესია ისეთ ადგილზე, სადაც 

შუადღის საათებში მსუბუქი ჩრდილი იქნება. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ 

ვითარდება ფხვიერ და მსუბუქ გრუნტზე. მისთვის იდეალურია ქვიშნარი, ზომიერად ნოყიერი 

ნიადაგები. გვალვაგამძლეა, მაგრამ რეგულარული რწყვის შედეგად უფრო უხვად ყვავილობს. 

უარყოფითად რეაგირებს გრუნტის წყლების ზედაპირულ მდებარეობაზე, განსაკუთრებით კი 

ადრე  გაზაფხულზე. ზამთარგამძლეა, მაგრამ მისი მოუმწიფებელი ყლორტები ხშირად იყინება, 

მაგრამ გაზაფხულზე ისევ აღდგება ხოლმე. თბილისის პირობებს კარგად არის შეგუებული.  

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ულამაზესი შებუსვილი ყვავილებით. ამ 

ორიგინალური მცენარის გამოყენება შეიძლება როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 

 

Lonicera - ცხრატყავა 

ოჯახი Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
 

გვარში 200-ზე მეტი სახეობაა, რომელთა შორისაც არის როგორც მაღალი, ისე საშუალო, დაბალი და 

გართხმული ფორმებიც კი, რომლებიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს თითქმის ყველა 

ოლქში, დიდი ნაწილი კი ჰიმალაისა და აღმოსავლეთ აზიაში. გვარს სახელი ეწოდა გერმანელი 

მეცნიერის ადამ ლონიცერის საპატივსაცემოდ.  

 

Lonicera japonica  -  იაპონური ცხრატყავა 
 

ბოტანიკური აღწერა.   10-12 მ სიმაღლის ხვიარა, ზოგჯერ გართხმული მარადმწვანე ან 

ნახევრადმარადმწვანე ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები შებუსვილია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ჩინეთსა და იაპონიაში. ფოთლები კვერცხისებრია, 3-8 სმ სიგრძის და 1,5-4,5 სმ სიგანის. ფოთლის 

ყუნწი 5 მმ-ია, შებუსვილი, ნაპირები წვრილწამწამიანია. ყვავილები დიდია, 2-2 ერთად ფოთლის 

უბეში, მოთეთრო-მოყვითალო, სურნელოვანი, გამოიყენება პარფუმერიაში. ყვავილობს ივნის-

სექტემბერში. ნაყოფი შავია, მრგვალი, მწიფდება ოქტმბერ-ნოემბერში. მრავლდება ძირითადად 

კალმებით. თბილისის პირობებში ივითარებს თვითნათესს.  
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აგროტექნიკა. ყინვა და სიცხეამტანია. კავკასიაში გაველურებულია. კარგად იტანს კრეჭას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიული სწრაფმოზარდი ლიანაა. გამოიყენება ყველა სახის 

ვერტიკალურ გამწვანებაში, კარგია ცოცხალ ღობეებში, ბორდიურებში და ა.შ. 

აქვს ფორმები და ვარიაციები: 

 Lon. jap. – f. aureao-reticulata; 

 Lon. jap. var. Repens. 

   

Lonicera tatarica  -  თათრული ცხრატყავა 
 

ბოტანიკური აღწერა.   2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, აღმამდგომი, უხვად 

შეფოთლილი ტოტებით. გავრცელებულია ურალში. ფოთლები კვერცხისებურია ან მოგრძო, 

შიშველი, 6 სმ სიგრძისა და 3-5 სმ სიგანის. იშლება ადრე გაზაფხუზე. ყვავილები 

მრავალრიცხოვანია, მუქი-ვარდისფერი ან წითელი, წყვილად-წყვილად განწყობილი. ყვავილობს 

მაის-ივნისში. ნაყოფი კენკრაა, მრგვალი, წთელი, წყვილად განწყობილი, მწიფდება აგვისტოში. 

მრავლდება ძირითადად თესლით. მაღალდეკორატიული ბუჩქია. კულტივირებულია როგორც 

დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებში ზღვის დონიდან 1800 მ-მდე. ყველგან 

ყინვა და გვალვაგამძლეობით გამოირჩევა. ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს უხვად, აქვს 

თვითნათესი. ძალიან ეფექტურია მთელ სავეგეტაციო პერიოდის მანძილზე. ზაფხულის პირველ 

ნახევარში უხვად ყვავილობს ულამაზესი წითელი ყვავილებით, მეორე ნახევარში კი მას წითელი 

ნაყოფები ამშვენებს. 
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აგროტექნიკა.  გვალვაგამძლე  და ზამთარგამძლეა; ჩრდილისამტანი, მაგრამ ძალიან დაჩრდილულ 

ადგილებში სუსტად ყვავილობს და მეჩხერდება. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად 

იტანს ქალაქის პირობებს. კარგად ისხვლება და იტანს გამაახალგაზრდავებელ სხვლასაც. მისი 

დარგვა სასურველია კირისშემცველ სუბსტრატში. დამატებითი კვება არ ესაჭიროება. ხშირი და 

კომპაქტური ვარჯის მისაღებად ადრე გაზაფხულზე უნდა გადაიჭრას ძველი ტოტები და 

დამოკლდეს გრძელი ყლორტები.  

გამწვანებაში გამოყენება.  გამოიყენება ერთეულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, თავისუფლად მოზარდ 

ცოცხალ ღობეებში. იყენებენ შერეულ ჯგუფებში სხვა ბუჩქებთან ერთად.   

პოპულარული ფორმებია: 

Lonicera tatar.  f. alba – თეთრი ყვავილებითა და ყვითელი ნაყოფებით; 

Lonicera tatar. f. rosea – ვარდისფერი ყვავილებით; 

Lonicera tatar. f. rosea-alba – მოწითალო-მოთეთრო ყვავილებით; 

Lonicera tatar. f. punicea – მუქი წითელი ყვავილებით; 

Lonicera tatar. f. var. latifolia – დიდი ფოთლებითა და მსხვილი ვარდისფერი ყვავილებით; 

Lonicera tatar. f. var. sibirica – ღია წითელი ყვავილებით. 

 

 

Erica - მანანა, ერიკა 

ოჯახი Ericaceae – მანანასებრნი 

მარადმწვანე ბუჩქებისა და ნახევარბუჩქების, იშვიათად ხეების,  დიდი გვარია, სადაც 800-მდე სახეობაა 

გაერთიანებული. ისინი გავრცელებულია აფრიკაში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ატლანტის ოკეანის  

კუნძულებზე, კავკასიაში. გვარის წარმომადგენლებისათვის დამახასიათებელია წვრილი ფოთლები და 

წაგრძელებული ზარისებური ყვავილები.    
 

Erica arborea  -  ხემაგვარი მანანა, ერიკა 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  3-4 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, აქვს სქლად შებუსული სწორი ტოტები. 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მცირე აზიასა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ფოთლები 

ვიწრო ხაზური ფორმისაა, ბლაგვი წვერით, ზედა მხარეზე ღარებით. ყვავილები სურნელოვანია, 

თეთრი, ზარისებური, პატარა ზომის, ტოტების ბოლოებზე გრძელ საგველა, პირამიდულ 

ყვავილედებად შეკრებილი. ყვავილობს თებერვალ-მარტში. ნაყოფი ოთხბუდიანი კოლოფია, 

მწიფდება ივნისში. მრავლდება კალმებით. ხემაგვარი მანანა საქართველოში ბუნებრივად 

გავრცელებულია აფხაზეთში, ბიჭვინთის მიდამოებში, სადაც ძირითადად ტყის პირებზე 

იზრდება.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მჟავე ნიადაგი, მშრალი ქვიშნარიდან დაჭაობებულამდე. უძლებს -70C  

ტემპარატურას. 

გამწვანებაში გამოყენება. მაღალდეკორატიულია. გამოიყენება რეკრეაციის ობიექტების შექმნისას 

ქვებთან ერთად (ალპინარიუმებში, როკარიუმებში), ასევე ყვავილნარებში და სხვ.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erica_arborea_flors.jpg?uselang=ru


344 
 

პერსპექტიულია დასავლეთ საქართველოს რაიონების ბაღ-პარკებისათვის. თბილისში 

კონკრეტულ მიკროკლიმატურ პირობებში შეიძლება მისი დეკორატიულ  კომპოზიციებში 

გამოყენება. 

 

Rhododendron -  როდოდენდრონი 

ოჯახი Ericaceae – მანანასებრნი 

გვარში გაერთიანებულია 600 სახეობაზე მეტი, უმეტესად მარადმწვანე, ნახევრადფოთოლმცვენი და 

ფოთოლმცვენი ბუჩქები, იშვიათად მცირე ზომის ხეები, რომლებიც გავრცელებულია ძირითადად 

ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. სახეობათა ნაირფეროვნებით გამოირჩევა სამხრეთ 

ჩინეთი, ჰიმალაი, იაპონია, სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია და ასევე ჩრდილოეთ ამერიკა. რამდენიმე 

სახეობა გვხვდება სამხრეთ ნახევარსფეროზე - ახალ გვინეასა და ავსტრალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ნაწილში. ზომით სახეობები ერთმანეთისაგან ძლიერ განსხვავდება: ზოგის სიმაღლე 30 მ-მდე აღწევს, 

ზოგი კი მიწაზე გართხმული ბუჩქია. 

Rhododendron ponticum  -  შქერი 

ბოტანიკური აღწერა.  1-3 მ-მდე სიმაღლის მრავალღეროიანი, მარადმწვანე ბუჩქია, ახალგაზრდა 

ყლორტები შებუსვილია. გავრცელებულია კავკასიაში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე,  

ჩრდილოეთ ანატოლიაში და სხვ. ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, 9-28 სმ სიგრძისა და 2-9 სმ 

სიგანის. აქვს ოდნავ მახვილი წვერი. ზედა მხარე პრიალაა, მუქი მწვანე, ქვედა კი ღიაა, ორივე 

მხრიდან შიშველია, კიდემთლიანი. ფოთოლთგანწყობა მორიგეობითია. ფოთლები ტოტების 

ბოლოებში ჯგუფებადაა განვითარებული. ყვავილები დიდია, ზარისებრი, მოწითალო-სოსანი 

ფერის. ყვავილობს აპრილ-ივნისში, ფოთლის გაშლის შემდეგ. ახასიათებს მეორე ყვავილობა 

შემოდგომაზე. ნაყოფი ცილინდრული კოლოფია, მრავალი წვრილი თესლით. მწიფდება ივლის-

აგვისტოში. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარით და გადაწვენით. შქერი ველურად 

გავრცელებულია კავკასიის დასავლეთ ნაწილში - აჭარასა და გურიაში, აქ სხვა მცენარეებთან 

ერთად ქმნის მარადმწვანე ბუჩქების ფორმაციას, რომელსაც „შქერიანს” უწოდებენ. აღმოსავლეთ 

საქართველოში სურამის მიდამოებამდე აღწევს, გვხვდება მესხეთის ჩრდილო-დასავლეთ 

ნაწილში.  
 

   
 

გამწვანებაში გამოყენება. თბილისის პირობებში რეგულარული მორწყვის პირობებში შეიძლება მისი 

გამოყენება ბაღ-პარკებსა და სკვერებში  ნებისმიერ კომპოზიციაში. 

ფორმები:  
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 Rhododen.pont. f. album – თეთრი ყვავილებით; 

 

 Rhododen.pont. f. roseum – ვარდისფერი ყვავილებით 

 

 

Rhododendron caucasicum  -  კავკასიური დეკა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1-1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ხშირ შემთხვევაში მიწაზეა 

გაწოლილი. ახალგაზრდა ტოტები შებუსვილია. გავრცელება: კავკასია, თურქეთი (ლაზისტანი). 

ფოთლები სქელია, ტყავისებრი, კვერცხისებრ-ლანცეტა. 4-8 სმ სიგრძისა და 1,5-2 სმ სიგანის. ზედა 

მხარე პრიალა, ქვედა მხრიდან კი მოკლე ბუსუსებითაა სქლად მოფენილი, მორიგეობით 

განწყობილი, ხშირად ტოტების ბოლოშია ჯგუფურად განვითარებული. ყვავილები ღია 

მოყვითალო, თეთრი ან ზოგჯერ მოვარდისფროა, მრავალყვავილიან კენწრულ მტევნებში 

შეკრებილი,  ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრავალთესლიანი მოგრძო კოლოფია, 

ყავისფერი ქეჩისებრი ბეწვებით მოფენილი. თესლი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება 

თესლით, ძირკვის ამონაყარით და გადაწვენით. დეკა გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. იგი 

მაღალი მთის მცენარეა და გვხვდება სუბალპურ და ალპურ სარტყელში ზღ.დ. 2000-2800 მ 

სიმაღლეზე.  

გამწვანებაში გამოყენება. პერსპექტიულია, ზღვის დონიდან მაღლა მდებარე გრილი რეგიონების ბაღ-

პარკებსა და ალპინარიუმებში. განსაკუთრებით ეფექტურია მისი ჯგუფური ნარგაობები. 

 

მანანასებრთა ოჯახში შედის გვარი აზალია (Azalea). ამჟამად ცნობილია მისი 70-ზე მეტი სახეობა, 
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რომლებიც გავრცელებულია კავკასიაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ჩინეთ-იაპონიაში და ა.შ. კავკასიური 

აზალია ყველაზე ახლოს დგას ჩინეთ-იაპონური როდოდენდრონთან (Rh.sinense). 
 

 
 

მაღალდეკორატიული ბუჩქია, საბაღე ყვავილობის პერიოდში. ყვავილის ფერისა და ზომის მიხედვით 

არსებობს აზალიის უამრავი სახეობა. დიდი რაოდენობით გამოიყენება დასავლეთ საქართველოს 

ქალაქების ბაღ-პარკებში. თბილისის პირობებში აზალია ინტერიერის მცენარეა, მაგრამ ასევე შეიძლება 

მისი დეკორატიულ კომპოზიციებში ჩართვა ბაღ-პარკებში, ქუჩებში, სკვერებში, რაბატებსა და 

კონტეინერებში, რომელიც ზამთრის პერიოდში შენობაში მოთავსდება. 

* * * 

აგროტექნიკა. ჩრდილისმოყვარული მცენარეებია, ესაჭიროებათ მჟავე და ტენიანი ნიადაგი. კარგად 

იტანენ ადგილიდან ადგილზე გადარგვას, რადგან მათი ფესვთა სისტემა ზედაპირული და ძალზე 

კომპაქტურია. ისინი არ უნდა დაირგოს მუხის, ნეკერჩხლისა და ტირიფის გვერდით, რადგან 

მათაც ზედაპირული ფესვები აქვთ და როდოდენდრონს კონკურენციას გაუწევენ. დარგვისას 

ორმოში უნდა ჩაიყაროს ტორფისა და ნეშომპალის ნარევი, 3:1 პროპორციით. 

 

 

Kalmia - კალმია 

ოჯახი Ericaceae – მანანასებრნი 

გვარში 10 მარადმწვანე მერქნიანი მცენარეა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ამერიკაში და თითქმის ალიასკამდე აღწევენ. იზრდება ქვეტყეებში, ტყისპირებზე, ჭაობებში. ყველა 

სახეობა შხამიანია. გვარს სახელი ეწოდა შვედი ბოტანიკოსის, კარლ ლინეს მოსწავლის, პერ კალმის 

საპატივსაცემოდ. კულტურაში 1736 წლიდანაა ცნობილი. ფართოფოთლოვანი მარადმწვანე მცენარეებს 

შორის კალმია ყველაზე ყინვაგამძლეა, უძლევს ტემპერატურის -40 °C-მდე დაცემას. 

 

Kalmia latifolia  -  განიერფოთოლა კალმია 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 3-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ამერიკაში. ფოთლები ელიფსურია ან ელიფსურ-ლანცეტა, ტყავისებური, კიდემთლიანი, 
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მორიგეობით განწყობილი, 5-12 სმ სიგრძისა და 20,5 სმ სიგანის. ყვავილები დიდია, ვარდისფერი, 

კენწრულ ფარისებრ ყვავილედში თავმოყრილი. გვირგვინს ორიგინალური ფორმა აქვს: ის 

ჯამისებურია, შიდა მხარე მეწამული ფერის ლაქებითაა მოფენილი. ყვავილობს მაის-ივნისში. 

ნაყოფი მრავალთესლიანი მრგვალი კოლოფია. მრავლდება თესლით, კალმებით, გადაწვენით. 

ზოგი სახეობა მრავლდება ამონაყარითაც. კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს ბაღ-

პარკებში. სოხუმსა და ბათუმში იზრდება ნორმალურად, ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. 

მაღალდეკორატიულია, განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის დროს. ყვავილობს უხვად 

ორიგინალური ყვავილებით. აღმოსავლეთ საქართველოში, შესაბამისი მიკროკლიმატის 

პირობებში,  შესაძლებელია კალმიის გამრავლება.  

აგროტექნიკა. ცუდად იტანს დამდგარ წყალს, ამიტომ უნდა დაირგოს კარგად დრენირებულ, ან 

შემაღლებულ ადგილებზე. მისთვის ვარგისია მხოლოდ მჟავე ნიადაგები (pH 5,5), კირის 

შემცველობა დაუშვებელია. დაუშვებელია ასევე ქლორის არსებობაც. სასურველია, რომ ნიადაგი 

იყოს ნოყიერი და ფხვიერი. დარგვის დროს ორმოში შეაქვთ ნეშომპალა, ტორფი და წიწვები. 

ფოთლები შეიძლება დაზიანდეს მზის მწველი სხივებით, ამიტომ დარგვა უმჯობესია ხეების 

ჩრდილში. გაზაფხულზე ბუჩქების ირგვლივ სასურველია ნიადაგის მულჩირება, 

დაყვავილებული ყვავილების მოცილება. დამატებითი საკვების სახით უნდა მიეცეს მინერალური 

სასუქები. როგორც წესი, ირწყვება მხოლოდ ძლიერი სიცხეების პერიოდში. ბუჩქს ძლიერი ზრდა 

არ ახასიათებს, ამიტომ რეგულარული სხვლის საჭიროებაც არ არის.  

გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად და ჯგუფებად. 

აქვს ბევრი ფორმა. 

 Kalmia latifolia Ostbo Red. 

 

 

 

Caesalpinia - ცეზალპინია 

ოჯახი Caesalpiniaceae – ცეზალპინიასებრნი 

გვარში 100 სახეობაზე მეტია გაერთიანებული, რომლებიც იზრდება დედამიწის თითქმის ყველა თბილ 

რეგიონში. გვარს სახელი ეწოდა იტალიელი ფილოსოფოსისა და ბოტანიკოსის ანდრეა ჩეზალპინის 

(Andrea Caesalpini, 1524—1603) საპატივსაცემოდ.  

Caesalpinia gilliesii  -  გილისის ცეზალპინია 
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, მონაცრისფრო-მწვანე უეკლო 

ტოტებით. გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში. ფოთლები რთულია, მორიგეობით განწყობილი. 

ფოთოლაკები შიშველია, 1 სმ სიგრძის. ყვავილები დიდია, ღია ყვითელი, შეკრებილია კენწრულ 

მტევნისებრ 30 სმ სიგრძის ყვავილედში. ყვავილობს მაისიდან-შემოდგომამდე. ნაყოფი 10 სმ 

სიგრძის პარკია. მწიფდება ივლისში. მაღალდეკორატიული ლამაზად მოყვავილე ბუჩქია, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PH
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კულტივირებულია ბათუმში, სოხუმში და მცირე რაოდენობით თბილისის ბაღ-პარკებში. ერთობ 

ეფექტურია ყვავილობის პერიოდში - მაისიდან შემოდგომამდე ყვავილობს დიდი კაშკაშა 

ყვითელი ორიგინალური ყვავილებით, რომლებსაც ამშვენებს გრძელი, წითელი, 10-15 სმ სიგრძის 

მტვრიანები.  
 

   
 

 

Bvb---------------------------------------------------ccbcvbcv 

 

აგროტექნიკა. თბილისის პირობებში უძლებს -110C-ს ტემპერატურას. ყვავილობს და კარგად 

ნაყოფმსხმოიარობს მორწყვის პირობებში. 

გამწვანებაში გამოყენება. გამოიყენება როგორც პატარა ჯგუფების სახით, ისე ცალკეულად. 
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3,3, დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეები 
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ერთწლოვანი  მცენარეები 

 

ზოგადი დახასიათება 

 

ერთწლოვანებს მიეკუთვნება მცენარეები, რომლებიც ყვავილობენ  დათესვიდან პირველსავე წელს 

და დეკორატიულობის პიკს აღწევენ ივნისიდან სექტემბრამდე, ანუ ძირითადად ზაფხულის პერიოდში. 

აქედანაა მათი სახელწოდებაც – ზაფხულის მცენარეები. ამ ჯგუფში შედის როგორც ნამდვილი 

ერთწლოვანი მცენარეები, რომლებსაც სასიცოცხლო ციკლი უმთავრდებათ ერთი სავეგეტაციო 

პერიოდის განმავლობაში (თესლიდან თესლამდე), მაგ.: ყაყაჩო,  კოსმეა, გულყვითელა, ხავერდულა, 

ცინია, დრუმონდის ფლოქსი; ისე მრავალწლოვანი სახეობები, რომლებიც იზამთრებენ  და მომდევნო 

წელს კვლავ აგრძელებენ ზრდას, ასეთებია: ლობელია, პეტუნია, სალბი, ანთირინუმი. 

ერთწლოვანი მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობით დედამიწის ცხელი, მზიანი 

რეგიონებიდანაა, ამიტომ ისინი ხანგრძლივად ყვავილობენ, რაც მათ მრავალწლოვნებთან შედარებით 

უპირატესობას ანიჭებს, რომლებსაც შედარებით ხანმოკლე ყვავილობა ახასიათებთ. 

ერთწლოვანები სხვადასხვა სიმაღლისანი არიან. მათ შორის არის ისეთი მაღალი მცენარე, 

როგორიცაა მზესუმზირა (2 მ-მდე) და ძალიან დაბალი _ მარადმოყვავილე ბეგონია (10-15 სმ).  გვხვდება 

სახეობები სხვადასხვა შეფერილობის მარტივი და ბუთხუზა ყვავილებით. ცალკე ჯგუფია  

სურნელოვანი ერთწლოვნები - რეზედა, ჰელიოტროპი, სურნელოვანი ბარდა, თამბაქო, მატიოლა და 

სხვ. ერთწლოვნებს ფართოდ იყენებენ ასაჭრელად (კალისტეპუსი, ლევკოიონი, ლომის ხახა, დეზურა, 

გულყვითელა, შოროქანი, ცინია და  სხვ.). ერთწლოვანი საზაფხულო მცენარეების კიდევ ერთი დიდი 

ჯგუფი გამოიყენება ზამთრის თაიგულებისა და კომპოზიციების მშრალ მასალად. მათ მიეკუთვნება 

როგორც ნამდვილი მშრალი მცენარეები - უკვდავა, შოროქანი, ჰელიპტერუმი, ისე ის ერთწლოვნებიც, 

რომლებიც შეფერილობას გაშრობის შემდეგაც ინარჩუნებენ, მაგ., ჯიჯლაყა, მოლუცელა და სხვ. 

ერთწლოვანთა უმრავლესობა სინათლისმოყვარულია. სინათლის ნაკლებობის შემთხვევაში ისინი 

სიმაღლეში ზომაზე მეტად იზრდებიან  და არ ყვავილობენ. ჩრდილისმტანებიდან შეიძლება აღინიშნოს 

უოლერის უკადრისა, მარადმოყვავილე ბეგონია, ლობელია, მატიოლა და სხვ. 

ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, ერთწლოვანი კულტურები მიეკუთვნება გრძელი დღის 

მცენარეებს. მოკლე დღის პირობებში კარგად იზრდება კალისტეფუსი, ქრიზანთემები, სალბი. 

სითბოსმოყვარულებს მიეკუთვნებიან მცენარეები, რომლებიც ვერ იტანენ ყინვებს და ცუდად 

იზრდებიან  დაბალ ტემპერატურაზე (5-100). ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ახალგვინეური უკადრისა, 

ცელოზია, აგერატუმი, ხავერდულა, სალბი. სიცივისამტანი საზაფხულო მცენარეები იტანენ -30 ყინვას 

და მშვენივრად ყვავილობენ ცივ ამინდშიც, მაგ.: დეკორატიული კომბოსტო, გულყვითელა, 

კალისტეპუსი, ვერბენა და  სხვ. 

მწვანე მშენებლობაში გამოყენების თვალსაზრისით, მათი ბიოლოგიური და დეკორატიული 

თავისებურებებიდან გამომდინარე, ერთწლოვანი ყვავილოვანი მცენარეები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:  

 ლამაზადმოყვავილე (კალისტეფუსი, ხავერდულა, ცინია, პეტუნია,  აგერატუმი, ვერბენა და  

სხვ.);  

 ფოთოლდეკორატიული (პერილა, კოხია, ზღვის ცინერარია, აბუსალათინი და  სხვ.);  

 ხალიჩოვანი (ირეზინე, გნაფალიუმი, სანტოლინა, ეჩევერია);  

 ხვიარა (იპომეა, სურნელოვანი ბარდა, ნასტურცია, იაპონური სვია და  სხვ.);  

 მშრალი ყვავილები (უკვდავა, გომფრენა და  სხვ.);  

 ქოთნის (პელარგონია, ჰელიოტროპი და  სხვ.);  

 სურნელოვანი ერთწლოვანები (სურნელოვანი თამბაქო, ორრქიანი მატიოლა, რეზედა). 

ერთწლოვანი  საგაზაფხულო  მცენარეები 
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Viola - ია 

ოჯახი Violaceae  
 

გვარი აერთიანებს 400-მდე სახეობას. ისინი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი დაბალი, 15-30 სმ 

სიმაღლის ბალახოვანი მცენარეებია. გააჩნიათ მარტოული, სხვადასხვა ფორმისა და ფერის ყვავილები: 

ერთი ფერის, ლაქებიანი, ზოლებიანი და სხვ; სწორი და ტალღოვანი გვირგვინის ფურცლები. 

Viola tricolor  - სამფერა ია 

 

 

 

ბოტანიკური აღწერა. ძირიდანვე დატოტვილი, 20-30 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფესვთა სისტემა ფუნჯაა. 

მუქი მწვანე ფოთლები კიდედაკბილულია, მორიგეობითაა განწყობილი. ღეროზე მდებარეობის 

მიხედვით ისინი შეიძლება იყოს კვერცხისებური, ოვალური ან წაგრძელებულ-ლანცეტა ფორმის. 

ყვავილები მარტოულია, 4-10 სმ დიამეტრის, თეთრი, ყვითელი, კრემისფერი, ნარინჯისფერი, 

იისფერი, წითელი, ცისფერი და ლურჯი. ყველა ჯიშს გააჩნია კაშკაშა ყვითელი თვალაკი. 

წვრილყვავილა ჯიშები ყვავილობას უფრო ადრე იწყებენ, ვიდრე მსხვილყვავილებიანები. 

ფორმისა და შეფერილობის მიხედვით იის ჯიშები შემდეგ ჯგუფებად იყოფა: 

ერთფერა. ჯგუფი აერთიანებს ჯიშებს, რომლებსაც აქვთ დიდი ერთფერი ყვავილები ცენტრში 

თვალაკით, მათი გვირგვინის ფურცლები ლაქების გარეშეა. 

ორფერა. ჯგუფს მიეკუთვნება ორფერა ჯიშები, რომლებიც მიღებულია ფრანგი ორიგინატორის _ 

ტრიმარდოს მიერ. უხვად შეფოთლილი მცენარეებია ძალზე დიდი ყვავილებით, რომლებიც 

მოკლე და მკვრივ ყვავილსაჯდომზე სხედან. გვირგვინის ფურცლები მკვრივია, მათი 

შეფერილობა ძირითადად ყვითელი, თეთრი ან ცისფერია. ორ გვერდითა და ქვედა 

გვირგვინის ფურცელს მკვეთრად გამოხატული მუქი ლაქა აქვს თვალაკის სახით. ლაქა 

გარშემოვლებულია ღია ფერის სარტყლით. დანარჩენი ორი გვირგვინის ფურცელი  

ერთფერია, ლაქების გარეშე. 

ლაქიანი იები. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ის ჯიშები, რომელთა გვირგვინის ფურცლები მთლიანად 

ლაქებითაა მოფენილი. ისინი გამოყვანილია ორიგინატორ ოდიეს მიერ. ყვავილის 

შეფერილობა ძირითადად წითელია. მოგვიანებით ამ ჯგუფიდან გამოყოფილ იქნა კასიეს 

მიერ გამოყვანილი ჯიშები, რომლებსაც აქვთ გრძელ, მაგარ ყვავილსაჯდომზე 

განთავსებული უფრო დიდი ზომის ყვავილები. მათი შეფერილობა ნაირფერია, ხოლო 

ლაქები ძალიან დიდი და მკვეთრად გამოსახული. 

აგროტექნიკა. ღია გრუნტში დარგვის დროს  1 წილ მიწას უმატებენ 0,2 წილ დანაყილ ნახშირს, ნახშირის 

პატარა ნატეხებით, რომლებიც დრენაჟის როლს შეასრულებენ და 0,2 წილ ნაკელს.  საჭიროა 

ნიადაგის რეგულარული გაფხვიერება და დატენიანება, რადგან იის ფესვთა სისტემა ნიადაგში 

მხოლოდ 15-20 სმ-ის სიღრმეზეა განვითარებული. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ, ზომიერად 

ტენიან და დრენირებულ ნიადაგებს. 10 დღეში ერთხელ საჭიროა კომპლექსური მინერალური 

სასუქების შეტანა და სარეველების მოცილება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ვაზონებში, აივნების გასაფორმებლად, სათაიგულედ. 
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Viola cornuta - წვრილფოთოლა ია 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივი არეალი ევროპის სამხრეთი რაიონებია, მაგრამ შემდგომში ფართოდ 

გავრცელდა მთელ კონტინენტზე, მისი ჩრდილოეთი რეგიონების ჩათვლითაც კი. 15-25 სმ 

სიმაღლის მინიატურული მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. იზრდება  მდელოებზე, სადაც  

მკვრივ კორდს ქმნის. სამფერა ყვავილები ფოთლების ზემოთაა აღმართული. ფოთლები 

კიდედაკბილულია, მორიგეობით განწყობილი, წაგრძელებულ-ლანცეტა. ყვავილები 

ასიმეტრიულია, მარტოული, თეთრი, ცისფერი, ყვითელი ან წითელი ფერის. ყვავილობს 

გაზაფხულიდან თოვლის მოსვლამდე. ნაყოფი – სამწახნაგა კოლოფია.  ჯიშები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება ყვავილების შეფერილობით.  მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 

ჯიშები:  'Boughton Blue'. 'Skippy Purple-Yellow Face','Skip-py Yellow-Blue Top',  'Skippy Yellow-Purple Top', 

'Rebecca' , 'Etain' და სხვ. 

აგროტექნიკა. უკეთესი ზრდა-განვითარება და ყვავილობა აღინიშნება მდიდარ, ნოტიო, კარგი დრენაჟის 

ნიადაგებზე. ბუჩქის დაყოფის გარეშე, რეკომენდებულია არაა მისი კულტივირება 3 წელზე მეტი 

ხნის განმავლობაში, რადგან ამ შემთხვევაში ყვავილობის ინტენსივობა მცირდება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურად, ვაზონებში, აივნების 

გასამწვანებლად, სათაიგულედ. 

 

Bellis _ ზიზილა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარში 14 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში.  მცირე ზომის ბალახოვანი მცენარეებია მოკლე ფესურითა და ფესვთანური 

ფოთლებით. ღერო შეუფოთლავია და მასზე მხოლოდ ერთი ყვავილედი ვითარდება. 

 

 

 

 

 

 

 

Bellis perennis _ ზიზილა 
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ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ ევროპაში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში, 

მცირე აზიაში, ყირიმსა და კავკასიაში. მეყვავილეობაში გამოიყენება როგორც ორწლოვანი მცენარე, 

რადგან მომდევნო წლებში ყვავილედის ზომა მცირდება და ზამთრის პერიოდში მცენარე ხშირად 

იღუპება. დაბალი (10-15 სმ სიმაღლის) მცენარეა მოკლეყუნწიანი, ნიჩბისებური ფოთლების 

როზეტით. ყვავილედი მარტოული კალათია, რომლის დიამეტრიც 2-7 სმ-ია. ერთ ძირზე 

ვითარდება 3-50 კალათა. ისინი შეიძლება თეთრი, ვარდისფერი, ან წითელი იყოს. ყვავილედის 

ზომის მიხედვით გამოიყოფა  ჯიშები: წვრილი (დიამეტრი 2-4 სმ), საშუალო (4-6 სმ) და მსხვილი 

(6 სმ-ზე მეტი). ყვავილობა მაისში იწყება და შემოდგომამდე გრძელდება, ზაფხულის ცხელ 

პერიოდებში წყვეტით. მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. ჩვეულებრივ ყოფენ ორწლიან 

ბუჩქებს, რომლებიც იმავე წელს ყვავილობენ. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მზიანი ან ნახევრადდაჩრდილული ადგილი და ნოყიერი, საშუალო ან მძიმე 

ნიადაგი. ყვავილობის გასახანგრძლივებლად საჭიროა დაყვავილებული ნაწილების მოცილება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარების წინა პლანზე დასარგავად, ბორდიურებად. ზრდიან ასევე 

ქოთნებში და ასაჭრელად. 

 

Myosotis _ კესანე 

ოჯ. Boraginaceae 

გვარში 50 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია დედამიწის ტენიან 

რეგიონებში. ისინი 10-40 სმ სიმაღლის ბალახოვანი მცენარეებია, მჯდომარე ლანცეტა ფოთლებითა და 

ცისფერი ყვავილებით. 

Myosotis alpestris _ კესანე 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 20-30 სმ სიმაღლის ორწლოვანი,  მოკლეფესურიანი მცენარეა. მოჰყავთ როგორც 

ერთწლოვანი. ფესვთანური ფოთლები შეკრებილია მკვრივ როზეტად.  გაზაფხულზე იფარება 

მრავალრიცხოვანი მუქი ცისფერი ყვავილებით. ყვავილობს მაისის შუა რიცხვებიდან დაწყებული, 

40-45 დღის განმავლობაში. დაყვავილების შემდეგ დეკორატიულობას კარგავს და სხვა 

მცენარეებით შეცვლას საჭიროებს. ნამდვილი ალპური კესანე კულტურაში იშვიათად გვხვდება. 
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არსებობს მისი საბაღე ფორმა - M.alpestris hort., რომელიც კომპაქტურ ბუჩქს ქმნის. მისი ფოთლები 

ფართო ოვალურია, მუქი მწვანე. ფესვები მრავალრიცხოვანია, ფუნჯა. მიწის ზემოთ ამოდის  

სუსტი ღეროები, რომლებზეც ვითარდება მრავალრიცხოვანი კაშკაშა ცისფერი ყვავილები. 

არსებობს ერთმანეთისაგან სიმაღლითა და ყვავილების შეფერილობით განსხვავებული ჯიშები. 

მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნახევრადდაჩრდილული ადგილები, ნოყიერი, ტენიანი ნიადაგები. 

ზამთარგამძლეა, იტანს -50C ტემპერატურას.  ვეგეტაციის პერიოდში აუცილებელია რწყვა, რადგან 

წყლის უკმარისობის შემთხვევაში ცუდად ყვავილობს  და ნაადრევად წარმოქმნის თესლს. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, კონტეინერებში აივნების დასამშვენებლად, სათაიგულედ. 

 

 

ერთწლოვანი საზაფხულო მცენარეები 

Tagetes - ხავერდულა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae)  

 

ერთწლიანი მცენარეებია, რომლებიც ველურად გავრცელებულია ამერიკაში, არიზონიდან 

არგენტინამდე.  აქვთ ძლიერ, დატოტვილი ღეროები;  დანაკვთული, ღია ან მუქი მწვანე ფოთლები; 

მარტივი ან ბუთხუზა, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან ყავისფერი კალათა ყვავილედები. ყვავილობენ 

ივნისიდან დაწყებული, პირველ ყინვებამდე.  

 

Tagetes patula _ გართხმული ხავერდულა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - მექსიკის მთები. ერთწლოვანი მცენარეა. აქვს სწორმდგომი, 15-50 სმ 

სიმაღლის, ძირში უხვად დატოტვილი ღეროები. გვერდითა ყლორტები გადახრილია. ფოთლები 

პატარაა, ფრთისებრ დანაკვთული, ხაზურ-ლანცეტა ნაწილებით, კიდეებზე ხერხკბილა, მუქი 

მწვანე, მორიგეობით ან მოპირისპირედ განწყობილი. ყვავილედი 4-6 სმ დიამეტრის კალათაა, 

მარტოული ან ფარისებურ თანაყვავილედში შეკრებილი, ჯამისებური, მარტივი ან სხვადასხვა 

ტიპის ბუთხუზა (მიხაკისებრი, ქრიზანთემისებრი ან გარდამავალი ტიპის). ყვავილედი ერთი 

ფერისაა (ყვითელი, ნარინჯისფერი) ან ორფერი (ენისებური ყვავილების წითელ-მოყავისფრო 

მანჟეტებით ან ყვითელ და ნარინჯისფერ ფონზე ლაქებითა და ხაზებით). ყვავილობს ივნისის 

ბოლოდან ყინვების დაწყებამდე. მრავლდება თესლით. 

 
 

Tagetes tenuifolia - ვიწროფოთოლა ხავერდულა 
 



355 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – მექსიკის მთები. 20-40 სმ სიმაღლის, დაბალი, კომპაქტური, უხვად 

დატოტვილი ერთწლოვანი მცენარეა. აქვს სწორი, შიშველი, მტკიცე ან მყიფე, უხვადდატოტვილი 

ყლორტები. ფოთლები წვრილია, ორჯერ ფრთისებრ დანაკვთული, ვიწრო მეჩხერკბილიანი 

ნაწილებით, ღია მწვანე, დაწინწკლული ძარღვებით, მორიგეობით განწყობილი. ყვავილედები 

მცირე ზომის – 1,5-3 სმ დიამეტრის კალათებია, მარტივი, მოკლე ყვავილსაჯდომით. 

კალათები,თავის მხრივ, შეკრებილნი არიან ფარისებურ თანაყვავილედში. მათი შეფერილობა 

ყვითელი, ყვითელ-ნარინჯისფერი ან ლიმონისფერია. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან პირველ 

ყინვებამდე. მრავლდება თესლებით. 

 

Tagetes erecta _ სწორმდგომი ხავერდულა 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ მექსიკა. ერთწლოვანი მცენარეა. აქვს კომპაქტური ან 

გადაშლილია კარგად გამოხატული მთავარი ღეროთი. ღეროები ძლიერ დატოტვილია, 30-100 სმ 

სიმაღლის, შიშველი, სწორმდგომი. გვერდითა ყლორტები ზემოთაა მიმართული და 

უკუპირამიდულ ბუჩქს ქმნის. აქვს ფრთისებრ დანაკვთული ლამაზი ფოთლები ლანცეტა, 

მახვილი ფოთოლაკებით. ყვავილედი დიდი ზომის, 6-9 სმ დიამეტრის, კალათაა; მარტოული,  

მარტივი, ნახევრადბუთხუზა ან ბუთხუზა, გრძელ ყვავილსაჯდომზე მოთავსებული. ყვავილედის 

ფორმის მიხედვით ჯიშებს ყოფენ მიხაკისმაგვარ (ჭარბობს ფართო, ენისებური ყვავილები, 

რომლებიც ყვავილედის ფერს განსაზღვრავენ) და ქრიზანთემისმაგვარი (ყვავილედის ფერი 

განისაზღვრება როგორც ფართო ენისებური ყვავილების ერთი რიგის “მანჟეტით”, ისე 

მრავალრიცხოვანი წვრილი, მილისებური ყვავილების “ბალიშებით”). ყვავილედის შეფერილობა 

ერთფეროვანია - ღია ყვითელი, ლიმონისფერი ან ნარინჯისფერი. ყვავილობს ივლისის 

დასაწყისიდან გვიან შემოდგომამდე. მრავლდება თესლით. 

 

* * * 
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აგროტექნიკა. ხავერდულა სინათლისა და სითბოსმოყვარულია. მიუხედავად იმისა, რომ 

გვალვაგამძლეა, ზრდის საწყის ეტაპზე საკმარისად ბევრი ტენი ესაჭიროება. უპირატესობას 

ანიჭებს  ღია, მზიან ადგილებს, მაგრამ ხარობს მცირედ დაჩრდილულ ადგილებშიც. ღრმა 

ჩრდილში კი სიმაღლეში მიდის და ცუდად ყვავილობს. უპირატესობას ანიჭებს მსბუქი 

მექანიკური შემადგენლობის, ნოყიერ, სუსტი მჟავე ან ნეიტრალური რეაქციის თიხნარ ნიადაგებს. 

ყვავილობის გასაგრძელებლად საჭიროა გადაყვავილებული ნაწილების მოცილება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებში, ბორდიურებად, ალპინარიუმებში. მოჰყავთ 

კონტეინერებშიც. 

 

Salvia _ სალბი 

ოჯ. LLamiaceae (Labiatae) 

 

გვარი 700-მდე სახეობას აერთიანებს, რომლებიც მთელს დედამიწაზეა გავრცელებული და ყველა 

მათგანი თაფლოვანი და ეთერზეთებისშემცველია. ფესურიანი მრავალწლოვანი ბალახოვანი 

მცენარეები ან ნახევრადბუჩქებია, იშვიათად ერთწლოვანი და ორწლოვანი. ღეროები სწორმდგომი ან 

წამოწეულია, ოთხწახნაგოვანი, მარტივი ან დატოტვილი, 120 სმ-მდე სიმაღლის. ფოთლები 

კიდემთლიანია, იშვიათად ფრთისებრ დანაკვთული, ყუნწიანი, მოპირისპირედ განლაგებული, 

ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან კი ღია მწვანე. ყვავილები რგოლურადაა განწყობილი და საგველა ან 

თავთავ ყვავილედებად შეკრებილი. გვირგვინი ორტუჩაა, თეთრი და ყვითელი შეფერილობიდან 

იისფრამდე. ნაყოფი კრებადი კაკლუჭაა, რომელიც 4 ნაწილად იხსნება. თესლი მწიფდება 

ყვავილობიდან ერთი თვის შემდეგ. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2-5 წლის განმავლობაში.  

 

Salvia splendens _ მბრწყინავი სალბი 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა (ტროპიკული ბრაზილია). 20-80 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი მცენარეა, რომელიც კულტურაში მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. ყლორტები 

ოთხწახნაგოვანია, ღია მწვანე ფერის. ბუჩქები უკუკვერცხისებურია, უხვად შეფოთლილი, 

კომპაქტური. ფოთლები კიდემთლიანია, მოპირისპირედ განწობილი, კვერცხისებური, 

წამახვილებული, ყუნწიანი, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, ქვემოდან კი ღია მწვანე. 2-6 ყვავილი 

შეკრებილია 14-25 სმ სიგრძის მტევან ყვავილედად. ყვავილი შეიძლება იყოს კაშკაშა წითელი, 

თეთრი, ვარდისფერი და იისფერი. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. ყინვა და გვალვაგამძლეა. ზამთრის მიწურულს ან ადრე გაზაფხულზე გასული წლის 

ყლორტები უნდა გადაიჭრას მიწის ზედაპირიდან 5 სმ სიმაღლეზე. ვეგეტაციის მანძილზე 

საჭიროა მის გარშემო 3-4-ჯერ მიწის გაფხვიერება და სარეველების მოცილება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, როკარიუმებში, ჯგუფებად, კონტეინერებში გამოსაზრდელად.  

ჯიშები: 
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Salvia splendens „Vista Burgundy“ 

 

 
Salvia splendens „Vista Mix“ 

 

 
Salvia splendens „Vista White“ 

 

 

Zinnia - ცინია, კვირისთავა 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae)  

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 20 სახეობამდე ერთწლოვან და მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეს და 

ნახევარბუჩქს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. გვარს 

სახელი ეწოდა გერმანელი მეცნიერის იოჰან ცინის საპატივსაცემოდ, რომელმაც ეს მცენარე 

ცენტრალური ამერიკიდან ევროპაში შემოიტანა 1796 წელს. ცინიას აქვს კვერცხისებური, კიდემთლიანი, 

წვერში წამახვილებული, მჯდომარე ფოთლები, რომლებიც ღეროზე მოპირისპირედ ან რგოლურად 

არიან განლაგებული. ყვავილედი შედარებით დიდი ზომის მარტოული კალათაა, ვითარდება გრძელი 

საყვავილე ღეროს წვერზე. კალათის საბურველი მრავალრიგიანია, კრამიტისებურად განწყობილი. 

კიდურა ენისებური ყვავილები სხვადასხვა ფერისაა: ყვითელი, წითელი, თეთრი, ალისფერი, 

იასამნისფერი, ერთმანეთთან მჭიდროდ განწყობილი, მომრგვალო ან ამოკვეთილი გადანაღუნით; შიდა 

ყვავილები წვრილია, მილისებური. ნაყოფი - თესლურაა. 

 

Zinnia elegans - ცინია, კვირისთავა 
 

    
 

 ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ცენტრალური ამერიკა. ერთწლოვანი, სწრაფმოზარდი  სწორმდგომი 

მცენარეა მდგრადი, 30-90 სმ სიმაღლის ღეროებით. ფოთლები კვერცხისებრ-წამახვილებულია, 

კიდემთლიანი, მჯდომარე, მოპირისპირე, მუქი მწვანე. ღეროები და ფოთლები უხეში ბეწვებითაა 

შებუსვილი. ყვავილედი 3-14 სმ დიამეტრის კალათაა. ენისებური ყვავილები თეთრია, 

კრემისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, იისფერი, წითელი, იასამნისფერი, ლილისფერი; ფორმით 

– წაგრძელებულ-ოვალური, ხაზურ-წაგრძელებული ან მილისებურად დახვეული, კიდეში სამი 
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კბილით; მილისებური – წვრილი, ყვითელი. ყვავილობს ივნისის შუა რიცხვებიდან პირველ 

ყინვებამდე. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ მცირე დაჩრდილვასაც კარგად იტანს. გვალვაგამძლეა, 

სითბოსმოყვარული. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. თუ ნიადაგი საკვები ნივთიერებებით 

მდიდარია, მაშინ სასუქების შეტანა საჭირო აღარაა. მწირ ნიადაგში კი ორგანული და მინერალური 

სასუქები ჯერ კიდევ საყვავილე კვირტების განვითარებამდე შეაქვთ, შემდეგ კი, კოკრობის ფაზაში 

კვლავ იმეორებენ. მოვლა მდგომარეობს დამჭკნარი ყვავილების მოცილებაში, ცხელ პერიოდში 

ტენიანობის შენარჩუნებასა და გაფხვიერებაში. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობაში, მიქსბორდერებში, დაბალ ჯიშებს ზრდიან 

კონტეინერებსა და ვაზონებში. 

 

Cosmos - კოსმეა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae)  

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'kosmeo', რაც მორთვას, დამშვენებას 

ნიშნავს. გვარში გაერთიანებულია ერთწლოვან და მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეთა 40 სახეობა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რაიონებში. 

სახეობათა დიდი სიმრავლე აღინიშნება მექსიკაში. მაღალი მცენარეა. ფოთლები განლაგებულია 

მოპირისპირედ, ორმაგ ან სამმაგ ფრთისებრ დანაკვთული ვიწრო, ხაზურ ან ძაფისებურ ნაწილებად. 

ყვავილედი მრავალყვავილიანი კალათაა შეუფოთლავ საყვავილე ღეროზე, მარტოული ან მეჩხერ 

საგველად შეკრებილი. კიდურა ენისებური ყვავილები მსხვილია, ალისფერი, ვარდისფერი, მუქი 

წითელი, თეთრი ან ოქროსფერ-ყვითელი; ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, წვრილი, ყვითელი. 

ნაყოფი - მოხრილი, ნაცრისფერი, მუქი ყვითელი ან ყავისფერი თესლურაა. თესლი აღმოცენების უნარს 

ინარჩუნებს  2-3 წლის განმავლობაში. 

კულტურაში ცნობილი სახეობებია: 

 Cosmos bipinnatus  — ორმაგფრთართული კოსმეა 

 Cosmos sulphureus  — გოგირდისფერ-ყვითელი კოსმეა 

 

Cosmos bipinnatus - ორმაგფრთისებრი კოსმეა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ამერიკის სუბტროპიკული და ტროპიკული რაიონები. ერთწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა უხვად დატოტვილი სწორმდგომი, 80-150 სმ სიმაღლის  ღეროებით. 

ფოთლები ორმაგად ფრთისებრ დანაკვთულია, ძაფისებური ფოთოლაკებით. ყვავილედი დიდია, 

7-10 სმ დიამეტრის, მარტოული ან მეჩხერ ფარად შეკრებილი. კიდურა ყვავილები ენისებურია; 

თეთრი, ვარდისფერი, წითელი ან ალისფერი, წვერზე სამკბილა, ერთ ან რამდენიმე რიგად 

განლაგებული. მილისებური ყვავილები წვრილია, ყვითელი, ქმნიან მცირე დისკს. გვხვდება 

ფორმები, რომლებსაც ფრინტას მსგავსი ყვავილედები აქვთ. ზოგჯერ კიდურა ყვავილები 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmos_bipinnatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmos_sulphureus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F
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ერთმანეთთან მილისებურადაა შეზრდილი. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. მრავლდება 

თესლით. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებსაც იტანს. სიცივის 

ამტანია; ნიადაგისადმი ნაკლებად მომთხოვნი. კარგად იზრდება ბაღის ფხვიერ, ნაკლებადნოყიერ 

ნიადაგზე. კარგად იტანს გადარგვას. 

გამოყენება. ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ყვავილნარსა და მიქსბორდერში. 

 

Nicotiana - თამბაქო 

ოჯ. Solanaceae - ძაღლყურძენასებრნი 

 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი მცენარეების გვარია, რომელთა ბუნებრივი გავრცელების არეალი 

ამერიკაა. გვარს სახელი ეწოდა პორტუგალიაში საფრანგეთის ელჩის  - ჟან ნიკოს საპატივსაცემოდ. 

თამბაქოს გრძელი, 2 მ-მდე სიგრძის ღერძული ფესვი  და მაღალი, დატოტვილი ღერო აქვს. ფოთლები 

დიდია, ყუნწიანი ან უყუნწო, კიდემთლიანი, წამახვილებული. ყვავილედი ძირითადად საგველაა, 

ნაყოფი მრავალთესლიანი კოლოფია, რომელიც მომწიფებისას სკდება და თესლი იფანტება. თესლი 

ოვალურია, მუქი ყავისფერი.  

 

Nicotiana alata – ფრთიანა თამბაქო 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ტროპიკული ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 

რომელიც მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. უხვად დატოტვილი, 30-120 სმ სიმაღლის მცენარეა. 

ფესვთანური ფოთლები დიდია, ოვალური, როზეტად შეკრებილი; ღეროსეული ფოთლები 

წვრილია, მორიგეობით განლაგებული. მცენარის ყველა ნაწილი ჯირკვლოვანი ბუსუსებითაა 

დაფარულია. ყვავილები ძაბრისებურია, 8 სმ სიგრძის მილით. საყვავილე ღეროების წვერებზე 

მეჩხერ საგველა ყვავილედებად არიან შეკრებილნი. ისინი თეთრი, ვარდისფერი, ვარდისფერ-

ლილისფერი, იისფერი, მუქი წითელი ან ალისფერია. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. 

ყვავილები იშლება მხოლოდ შებინდებისას და ღრუბლიან ამინდში და ამ დროს საკმაოდ 

სასიამოვნო სურნელს აფრქვევს. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, ზომიერად ნოყიერ და ტენიან ნიადაგებს. 

საკმაოდ სიცივისამტანია. აუცილებელია რწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში. 

დეკორატიულობის შესანარჩუნებლად საჭიროა დაყვავილებული საყვავილე ღეროების მოცილება 

და ფოთლების მაქსიმალური რაოდენობის დატოვება. ყვავილობის განახლება ხდება გვერდითა 

ყლორტების ზრდის ხარჯზე. 

გამოყენება. გამოიყენება ღობეებისა და ფანჩატურების დეკორირებისათვის. დაბალი ჯიშები, რომლებიც 

დღისითაც არიან გაშლილი, - მიქსბორდერებსა და ჯგუფურ ნარგაობებში. 

Matthiola - მატიოლა, ლევკოიონი 

ოჯ. Brassicaceae (Cruciferae) 
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გვარს სახელი ეწოდა ცნობილი იტალიელი ექიმისა და ბოტანიკოსის პიეტრო ანდრეა 

მატიოლის საპატივსაცემოდ, რომელიც XVI საუკუნეში მოღვაწეობდა. გვარი აერთიანებს 50 

სახეობაზე მეტს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია  ცენტრალურ ევროპაში, 

ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და აზიისა და აფრიკის მიმდებარე რაიონებში. ერთ, ორ ან 

მრავალწლოვანი დეკორატიული მცენარეებია, ზოგჯერ ნახევარბუჩქებიც. ღერო სწორმდგომია, 20-80 სმ 

სიმაღლის, შიშველი ან თექისებურად შებუსვილი. ფოთლები წაგრძელებულია, ლანცეტისებრი ან 

ვიწრო-უკუკვერცხისებრი, კიდემთლიანი ან დაკბილული. ყვავილები სხვადასხვა შეფერილობისაა: 

ვარდისფერი, თეთრი, იასამნისფერი ან ჭუჭყისფერ-ყვითელი, სურნელოვანი, მტევან ან თავთავ 

ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი ჭოტია. თესლები ბრტყელია, ვიწროფრთიანი.  

 

Matthiola bicornis - ორრქიანი მატიოლა 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა.  ერთწლოვანი სწორმდგომი ან გართხმული, ხშირტოტიანი, 40-50 სმ სიმაღლის 

მცენარეა. ფოთლები ხაზურია, მსხვილკბილა. ყვავილები წვრილია, შეუხედავი, მომწვანო-

სოსანისფერი, მეჩხერ მტევნებად შეკრებილი. აქვთ ძლიერი და სასიამოვნო სურნელი, რომელიც 

საღამოსკენ უფრო ძლიერდება. დღისით ყვავილები დახურულია. ყვავილობს ივნისიდან 

აგვისტოს ჩათვლით.  

Matthiola incana - ჭაღარა მატიოლა ანუ ლევკოიონი  

 
Matthiola incana 'Iron' Stock 

 
Matthiola incana 'Mid Cheerful' 

ბოტანიკური აღწერა.  ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები მარტივია ან დატოტვილი, ხშირად 

გახევებული, 20-80 სმ სიმაღლის. ფოთლები წაგრძელებულ-ლანცეტაა ან ვიწრო, 

უკუკვერცხისებური, ყუნწთან შევიწროვებული, მორიგეობით განლაგებული, შიშველი ან 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjdu7qOp5_LAhVJvRoKHSffCzMQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sakataornamentals.com%2Fplantname%2FMatthiola-Iron&psig=AFQjCNEaq6FEgAcveHm5jtoOzVetJV6S0w&ust=1456915368709869
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sakataornamentals.com%2Fplantname%2FMatthiola-Mid-Cheerful&psig=AFQjCNEaq6FEgAcveHm5jtoOzVetJV6S0w&ust=1456915368709869
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ნახევრად შებუსული. ყვავილები მარტივია ან ბუთხუხზა, 10-60 ცალი ერთად შეკრებილი 

სხვადასხვა ფორმისა და ზომის მეჩხერ ან ხშირ მტევნად. ყვავილობს ივნისიდან ნოემბრამდე. 

მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. სიცივისამტანი, სინათლისა და ტენის მოყვარულია. ესაჭიროება მზიანი ადგილები და 

კარგი დრენაჟის მქონე ნიადაგები. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება რაბატებში, მიქსბორდერებში, ვაზონებში გამოსაზრდელად. 

 

 

Tropaeolum - ნასტურცია, დედოფლის ყვავილი 

ოჯახი Tropaeolaceae 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 90 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ და 

სამხრეთ ამერიკაში.  ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია  დატოტვილი წვნიანი 

ღეროთი და კაშკაშა შეფერილობის ლამაზი ყვავილებით. ხშირად ლიანების სახით გვხვდება. ფოთლები 

მორიგეობითაა განწყობილი, ფარისებური ან თათისებურად დანაკვთული, ცენტრიდან გამოსული 

გრძელი ყუნწით. ყვავილები მარტოულია, ორსქესიანი, ზიგომორფული, სურნელოვანი, ძაბრისებური, 

ნექტარის შემცველი. უფრო ხშირად ყვითელი ან წითელი ფერის. 

 

Tropaeolum x. cultorum - დედოფლის ყვავილი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.   სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. გააჩნია 

ხვიარა და ამპელური ფორმები. ღერო ხორცოვანია, წვნიანი, უხვად დატოტვილი. ფოთლები 

მომრგვალოა, ფარისებური, კიდემთლიანი, გრძელყუნწა, ცვილოვანი ნაფიფქით, მორიგეობით 

განწყობილი. ყვავილები ასიმეტრიულია, გრძელი ყვავილსაჯდომით, ფოთლის უბეებში 

მარტოულად განლაგებული. ჯამი დეზიანია, ფუძესთან კაშკაშა შეფერილობის. გვირგვინი 

შედგება 5 თავისუფალი, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან წითელი ფურცლისგან. ახასიათებს უხვი 

ყვავილობა. ამ დროს მცენარე მთლიანად ყვავილებით იფარება. ყვავილობს ივნისიდან 

ოქტომბრამდე და უდიდეს დეკორატიულობას აღწევს ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში. 

გააჩნია კომპაქტური და ჯუჯა ფორმები. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სითბოსა და უკიდურესად სინათლისმოყვარული მცენარეა. სინათლის ნაკლებობის 

შემთხვევაში წყვეტს ყვავილობას. ზრდის დასაწყისში საჭიროებს უხვ რწყვას. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ვერტიკალურ გამწვანებასა და კონტეინერებში 

გამოსაზრდელად. 

 

 

Papaver - ყაყაჩო 

ოჯ.  Papaveraceae 
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გვარი აერთიანებს 100 სახეობაზე მეტს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ და 

სამხრეთ ევროპაში, აზიისა და ავსტრალიაში; ძირითადად ზომიერ და სუბტროპიკულ, იშვიათად ცივ 

ზონებში. ყაყაჩოების უმრავლესობა მშრალ ადგილებში - ველებზე, ნახევარუდაბნოებში, უდაბნოებში, 

მთათა მშრალ ქვიან ფერდობებზე იზრდება. ერთ, ორ ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, 

ჩვეულებრივ კარგად განვითარებული ღეროთი, იშვიათად - ღეროს გარეშე.  მათთვის 

დამახასიათებელი თეთრი, ყვითელი ან ნარინჯისფერი რძეწვენის გამოყოფა.  ფოთლები ერთხელ, 

ორჯერ, ან სამჯერ ფრთისებრ დანაკვთულია, შიშველი ან უფრო ხშირად ბეწვებიან-ჯაგრებიანი; 

ყვავილები დიდი ზომის, მარტოული, როგორც წესი, წითელი (იშვიათად თეთრი ან ყვითელი), გრძელ 

ღეროზე. ნაყოფი ერთბუდიანი კოლოფია, რომელშიც მრავალი წვრილი თესლი ვითარდება. კოლოფი 

ზემოდან დაფარულია  ამობურცული ან ბრტყელი დისკით. 

Papaver rhoeas - ყაყაჩო 
 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.   სამშობლო – ევროპა, აზია, ხმელთაშუაზღვისპირეთი. 30-80 სმ სიმაღლის 

ერთწლოვანი, იშვიათად ორწლოვანი, დატოტვილი მცენარეა. დაფარულია უხეში, 

ჰორიზონტალურად განლაგებული ბეწვებით. ფოთლები დიდია, მორიგეობით განლაგებული, 

მონაცრისფრო-მწვანე, ფრთისებრ დანაწევრებული. ფოთლის სეგმენტები წაგრძელებულია, 

ლანცეტა, კიდეებზე ხშირად ხერხკბილა. კოკრები სიგრძით 2,5 სმ-მდეა, ოვალურ-წაგრძელებული. 

ყვავილები წითელი, ალისფერი, თეთრი ან ვარდისფერია, ოთხი ოვალური ან მომრგვალო, 6 სმ-

მდე სიგანის ფურცლით, რომლებსაც ფუძესთან შავი ლაქა აქვთ. მტვრიანა მრავალია. ყვავილობს 

აპრილიდან ივლისამდე. ნაყოფი სფეროსებური ან ფართო უკუკვერცხისებური შიშველი 

კოლოფია, რომლის სიგრძე 2,2 სმ-ს აღწევს. ფუძესთან მკვეთრად ვიწროვდება და ფეხში გადადის. 

გამოყვანილია მისი მრავალი ფორმა და ჯიში მარტივი და ბუთხუზა ყვავილებით. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და სიცივეგამძლეა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ 

უპირატესობას ანიჭებს კარგი დრენაჟის მქონე, ქვიშნარ-თიხნარ ნიადაგებს და მზიან ადგილებს. 

ვერ იტანს დამდგარ წყალს. კარგად რეაგირებს მინერალური და ორგანული სასუქების შეტანაზე. 

შედეგად ფოთლები უფრო გაჯერებულ მუქ მწვანე შეფერილობას ღებულობენ, ვითარდება დიდი 

ზომის და კაშკაშა შეფერილობის ყვავილები. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. ლამაზად გამოიყურება მიქსბორდერებში, ჯგუფებში, რაბატებში, გაზონებში, 

როკარიუმებში. მაგრამ მისი ნაკლი ისაა, რომ დიდხანს ვერ ძლებს.  

 

 

Iresine - ირეზინე 

ოჯ. Amaranthaceae – ჯიჯლაყისებრნი 
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გვარი აერთიანებს 25 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ავსტრალიისა და ამერიკის 

ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. მრავალწლოვანი ბალახებია, ბუჩქ-ბალახები, იშვიათად ბუჩქები ან 

ხეები. აქვთ მორიგეობით განწყობილი ფოთლები და კენწრულ ან უბის ყვავილედებად თავმოყრილი 

უფერული ყვავილები. ნაყოფი კოლოფია.  

 

Iresine herbstii – ჰერბსტის ირეზინე 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა, კერძოდ კი ეკვადორი. დაბალმზარდი ხალიჩოვანი 

მცენარეა. ფოთოლი ზედა მხრიდან მეწამული ფერისაა, ღერო კაშკაშა წითელია, ყვავილედი 

საგველა. ყვავილები შეუხედავია, ამიტომ სასურველია მათი მოცილება. ფოთოლი მომრგვალოა, 

კენწერო გაორებულია.  

აგროტექნიკა. ირეზინე კარგად იტანს კრეჭვას, რის შედეგადაც მცენარისთვის სასურველი სიმაღლის 

მიცემაა შესაძლებელი. გაკრეჭვის შემდეგ კარგად იბუჩქება. არ უნდა მიეცეს სიმაღლეში 

მეტისმეტად გაზრდის საშუალება. უყვარს განათებული ადგილები, მაგრამ ვერ იტანს მზის 

პირდაპირ სხივებს და ნიადაგის გამოშრობას.  

გამოყენება. არაჩვეულებრივი ხალიჩოვანი მცენარეა, რომელიც გამოიყენება (გაზფხულ-ზაფხულის 

პერიოდში) ყვავილნარებში ნაირგვარი ლაქებისა და ბორდიურების შესაქმნელად. გამოიყენება 

ასევე როგორც ოთახის მცენარე.  

ფორმები:  

Iresine Herbstii – I. Herbstii hools; 

Iresine Herbstii – I. Wallisi Hort. 

 

 

Nigella _ სოინჯი 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 20 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში, სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში, მცირე და 

ცენტრალურ აზიაში. იზრდება მშრალ ფერდობებსა და დანაგვიანებულ ადგილებზე. ერთწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა სწორმდგომი, უხვად დატოტვილი, წახნაგოვანი, ზოგჯერ ოდნავ იისფერი, 

შიშველი ღეროებით, რომელთა სიმაღლეც 30-60 სმ-ს აღწევს. ფოთლები უხეშია, 2-3-ჯერ ფრთისებურად 

დანაკვთული. ყვავილები მარტოულია ან ყვავილედად შეკრებილი, თეთრი, ცისფერი, ან ყვითელი 

შეფერილობის. გვირგვინის ფურცლები სანექტრეებადაა გადაქცეული. ნაყოფი ხუთფურცელა 

კოლოფია, რომელშიც ვითარდება მრავალრიცხოვანი სამწახნაგოვანი, შავი ფერის, კვერცხისებური, 

განივად დანაოჭებული თესლები. ისინი აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 2 წლის განმავლობაში. 

Nigella damascena _ სოინჯი 
 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98_%28%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%29


364 
 

 
    

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ხმელთაშუაზღვისპირეთი. 30-50 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა. 

ღერო სწორმდგომია, დატოტვილი. ფოთლები  მორიგეობითაა განლაგებული, 6-10 სმ სიგრძისა და 

4-5 სმ სიგანის, ორმაგად ან სამმაგად ხაზურ ნაწილებად ფრთისებრ დანაკვთული. ზედა ფოთლები 

ყვავილის ძირშია თავმოყრილი და საფარს ქმნის, რომელიც ყვავილს 2-3-ჯერ აღემატება. 

ყვავილები მარტოულია, 4 სმ დიამეტრის, 5 ცალი ლურჯი, ცისფერი ან თეთრი გვირგვინის 

ფურცლის მსგავსი ჯამის ფოთლით. ნაყოფი სფეროსებურ კოლოფს მოგვაგონებს. ყვავილობს მაის-

ივნისში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 

აგროტექნიკა. გარემო პირობებისადმი მომთხოვნი არაა. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, საშუალო 

ტენიანობის და კირისშემცველ ნიადაგს. 

გამოყენება. ფართოდაა კულტივირებული როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. 

გამოიყენება ყვავილნარებში. 

 

Amaranthus - ამარანტი.  ჯიჯლაყი 

ოჯ. Amaranthaceae 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან “maraino” — “არ ვჭკნები” და “anthos” — 

“ყვავილი”. არსებობს ამარანტის 100-ზე მეტი სახეობა, რომელთა ბუნებრივი ადგილსამყოფელი  

სამხრეთ ამერიკაა, საიდანაც ჩრდილოეთ ამერიკაში გავრცელდა. ფორმათწარმოქმნის მეორე ცენტრად 

ინდოეთი და ჩინეთი იქცა. ერთწლოვანი, იშვიათად მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია 

სწორმდგომი, დატოტვილი, წვნიანი ღეროებით, რომელთა სიმაღლეც 150 სმ-ს აღწევს. ფოთლები 

ყუნწიანია, მსხვილი, კვერცხისებური ან წაგრძელებული, მწვანე, ალისფერ-მწვანე ან სამფერი. 

ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული. ყვავილები ძალიან წვრილია, სწორმდგომ ან დაკიდებულ 

ხშირ თავთავ ან საგველა ყვავილედებადაა შეკრებილი. ნაყოფი მომრგვალო კოლოფია, 

მრავალრიცხოვანი წვრილი თესლით, რომლებიც აღმოცენების უნარს 5 წლის განმავლობაში 

ინარჩუნებენ. 

Amaranthus caudatus - კუდიანი ამარანტი, ჯიჯლაყი 
 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ინდოეთი, ფილიპინები. 150 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა 

დახრილი ღეროებით, რომლებიც ყვავილობის პერიოდში მუქი, მოწითალო-ალისფერი 
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ყვავილედებით იფარება. ფოთლები დიდია, წაგრძელებულ-კვერცხისებური, მწვანე ან ალისფერ-

მწვანე. ყვავილები წვრილია, ჟოლოსფერი, მუქი წითელი, მოყვითალო-მწვანე, სფეროსებურ 

მკვრივ ბურთულებად შეკრებილი, რომლებიც თავის მხრივ თავმოყრილია გრძელ, ჩამოკიდებულ 

საგველა ყვავილედად. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, სწრაფმოზარდი, ვერ იტანს ყინვებს. უპირატესობას ანიჭებს 

მსუბუქ, კირისშემცველ ნიადაგებს.  

გამოყენება. გამოიყენება მარტოულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, კედლებისა და ღობების 

გასაფორმებლად, ასაჭრელად და ზამთრის თაიგულებისათვის. 

 

Helianthus - მზესუმზირა 

ოჯ. Asteraceae 

გვარის სახელწოდება წარმოიქმნა ორი ბერძნული სიტყვის შერწყმით: 'helios' — მზე и 'anthos' — 

ყვავილი, რაც განაპირობა მცენარის თვისებამ (ჰელიოტროპიზმმა) აბრუნოს კალათა ყვავილედი მზის 

მიმართულებით. ვრცელი და პოლიმორფული გვარია, რომლის წარმომადგენლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში.  გვარში დაახლოებით 110 სახეობაა 

გაერთიანებული, ძირითადად ბალახოვნები და რამდენიმე ნახევარბუჩქი და ბუჩქი. ეს უკანასკნელები 

ძირითადად  მექსიკასა და პერუშია გავრცელებული.  მზესუმზირის სახეობებს აქვთ მაღალი ღერო, 

რომლებიც დაფარულია მოპირისპირედ  ან მორიგეობით  განლაგებული უხეში ფოთლებით.  ზოგ 

სახეობას პატარა კალათა ყვავილედი აქვს, ზოგს კი ძალიან დიდი; მარტოული ან  გადაშლილ საგველად 

შეკრებილი; აქვთ ნახევარსფერული ან ფართო საბურველი, რომელიც შედგება ფოთოლაკების ორი ან 

მეტი რიგისგან. კიდურა ყვავილები ენისებურია, უნაყოფო, ერთ წრედ განლაგებული, ცენტრალური 

ყვავილები კი მილისებური, ორსქესიანი. ნაყოფი წაგრძელებული, ოთხწახნაგოვანი, ან გვერდებიდან 

შებრტყელებული თესლურაა, მშრალი ტყავისებური საფარველით. 

Helianthus annuus - მზესუმზირა 
 

   
Ring of Fire 

ბოტანიკური აღწერა.    სამშობლო _ ამერიკა. 80-250 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა მარტივი,  

ხეშეში, დაღარული ღეროთი. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული,  ყუნწიანი, დიდი ზომის, 

გულისებური, წამახვილებული წვერით, კიდეებზე წვრილხერხკბილა. ყვავილედი დიდია, 

ოქროსფერ-ყვითელი, 15-50 სმ დიამეტრის, ერთეული ან რამდენიმე კალათა ერთადაა შეკრებილი. 

ზოგჯერ ისინი თავჩაქინდრულია. ყვავილობს ივლისიდან სექტემბრამდე. გააჩნია საკამოდ ბევრი 

დეკორატიული ფორმა, რომელთაგანაც ყველაზე მეტად გავრცელებულია ჭრელფოთოლა, 

კალიფორნიული, სფერული ყვავილედების მქონე და  სხვ.  
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აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია. კარგად იზრდება მზიან, თბილ, ქარისაგან დაცულ 

ადგილებზე. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ, მსუბუქ, ნეიტრალურ ნიადაგს. ყინვებს ვერ იტანს. 

დამჭკნარი ყვავილედები უნდა მოიჭრას, რათა მცენარემ ხელმეორედ იყვავილოს. კარგ შედეგს 

იძლევა მინერალური სასუქებისა (განსაკუთრების ფოსფორიანის) და ნაკელის შეტანა. 

გამოყენება. იყენებენ ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ცოცხალ ღობეებად, ასაჭრელად. 

პარტნიორები. კარგად ეხამება მაღალმოზარდ ბალახებს. 

 

 

Lavatera - ლავათერა, ქატმი 

ოჯ. Malvaceae 

 

გვარს სახელი მიანიჭა კარლ ლინემ ცნობილი ექიმებისა და ნატურალისტების, ძმები ლავათერების 

საპატივსაცემოდ. გვარში დაახლოებით 25 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში, შუა აზიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ავსტრალიაში. ერთ ან 

მრავალწლოვანი ფესურიანი  ბალახოვანი მცენარეებია, ზოგჯერ ბუჩქებიც. ფოთლები მორიგეობითაა 

განლაგებული, ვარსკვლავისებური ბეწვებით დაფარული. ყვავილები დიდია, ვარდისფერი, ალისფერი 

ან ყვითელი, მარტოული, ან რამდენიმე ერთად ყვავილთანური ფოთლების უბეებში. ერთიანობაში 

ღეროების წვერზე ვითარდება მტევნისებური ან თავთავისებური ყვავილედი.  

 

Lavatera trimestris - ლავათერა, ქატმი 
 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 80-120 სმ სიმაღლის ძლიერად დატოტვილი მცენარეა. არსებობს მისი 

დაბამოზარდი (60 სმ-მდე) ფორმებიც. აქვს მძლავრი, დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ლამაზი, 

გულისებური ფოთლები. ზედა ფოთლები 3-5-ნაკვთიანია. ყვავილები დიდია, მარტოული, 

ძაბრისებური, 10 სმ დიამეტრის, ფოთლების უბეებში განლაგებულნი, განსაკუთრებით უხვად კი 

ბუჩქის ზედა ნაწილში, რითაც ქმნიან ერთიან მოყვავილე ხალიჩას. გვირგვინი 5-ფურცლიანია, 

ვარდისფერი, წითელი, მუქი ძარღვებით ან თეთრი. გააჩნია მრავალი ჯიში: P Pink Beauty - 

ვარდისფერი ყვავილებით, Silver Cup - მოვერცხლისფრო-ვარდისფერი მუქწითელძარღვიანი 

ყვავილებით, Lave lines – ღია ვარდისფერი ყვავილებით, Mont Blanc – მუქძარღვიანი თეთრი 

ყვავილებით. მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. სინათლისმოყვარულია, გვალვაგამძლე, სიცივისამტანი. 

ნიადაგების მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება ფზვიერ და ზომიერად ნოყიერ 

ნიადაგზე. ასეთ პირობებში ყლორტები ზომაზე მეტად არ მიიწევენ სიმაღლეში და მასიური და 

უხვი ყვავილობა აღინიშნება. ვერ იტანს ზედმეტ ტენს, მაგრამ ხანგრძლივი გვალვის დროს 
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საჭიროა რეგულარული და უხვი რწყვა. მაღალმოზარდი ჯიშებს ესაჭიროებათ სარებზე მიმაგრება. 

ახალი კოკრების წარმოქმნის სტიმულირებისათვის საჭიროა გადყვავილებული ღეროების 

გადაჭრა. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებად. მოჭრილი 

ყვავილები დეკორატიულობას ერთი კვირის მანძილზე ინარჩუნებენ. 

 

 

Gomphrena - გომფრენა, თავწითელა 

ოჯ. Amaranthaceae 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 90 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ძირითადად 

ინდოეთსა და ავსტრალიისა და ამერიკის ტროპიკულ ოლქებში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეებია. მათი სიმაღლე 50 სმ-ს აღწევს. აქვთ მონაცრისფრო, მბრწყინავი, 

მოპირისპირედ განლაგებული ფოთლები და წვრილი, ბურთისებურ ყვავილედებად შეკრებილი 

ყვავილები. 
 

 

Gomphrena globosa - გომფრენა, თავწითელა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.    სამშობლო ზუსტად არაა ცნობილია, სავარაუდოდ – ტროპიკული ამერიკაა. 50 

სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა დატოტვილი ღეროებითა და 

წაგრძელებული, ოვალური ფორმის ფოთლებით. ყვავილები წვრილი და შეუმჩნეველია, 

შეკრებილნი არიან მკვრივ, სფეროსებურ ყვავილედში, რომლის დიამეტრიც 2,5 სმ-ს აღწევს. მის 

ფუძეში განთავსებულია 2 მცირე ზომის ფოთოლი. ყვავილს გააჩნია 3 თხელი, მბრწყინავი, 

შეფერილი თანაყვავილი, რომლებიც განსაზღვრავენ ყვავილედის ფერს. ჩვეულებრივ ის შეიძლება 

იყოს ღია ვარდისფერ-იისფერი, ზოგჯერ კი თეთრი, ვარდისფერი ან ნარინჯისფერი.  მრავლდება 

თესლით ადრე გაზაფხულზე. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, კარგად იტანს სიცხეს. კარგი ზრდისათვის ესაჭიროება ფხვიერი 

და ნოყიერი ნიადაგი. სასუქების შეტანის დროს ზომიერების დაცვაა საჭირო, რადგან ორგანული 

სასუქების სიჭარბის დროს შესაძლებელია მცენარემ არ იყვავილოს. სრულ კომპლექსურ 

მინერალურ სასუქებს იყენებენ მხოლოდ ჩითილების ზრდის პერიოდში და გრუნტში 

გადარგვიდან პირველი თვის განმავლობაში. ყვავილობის დაწყების შემდეგ სასუქების შეტანას 

საერთოდ წყვეტენ. 

გამოყენება. იყენებენ ყვავილნარებში, რაბატებში, ბორდიურებად, ზრდიან ყუთებსა და ვაზონებში. 

გამშრალი სახით ძალზე ეფექტურია ზამთრის თაიგულებში, რადგან ყვავილედები კარგად 

ინარჩუნებენ ფერსა და ფორმას 
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Portulaca - დანდური 

ოჯ.  Portulacaceae 

გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ტროპიკულ და 

სუბტროპიკულ ამერიკაში.  მცირე ზომის ერთ  და მრავალწლოვანი  ბალახოვანი მცენარეებია, 

გართხმული, წვნიანი ღეროებით. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, ხორცოვანი, ზოგჯერ 

ცილინდრული, მთლიანი. ყვავილები მარტოულია ან 2-3-ცალიან კონებად შეკრებილი, კენწრული ან 

უბისეული. ყვავილობს მაისიდან ოქტომბრამდე. ივითარებს მრავალრიცხოვან, ძალიან წვრილ 

თესლებს, რომლებიც აღმოცენების უნარს 3 წლის მანძილზე ინარჩუნებენ. 

Portulaca grandiflora - დანდური 
 

     
  

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გვხვდება სამხრეთ ამერიკასა და ანტილიის კუნძულებზე, 

არგენტინასა და ბრაზილიაში. მცირე ზომის, 15 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი 

მცენარეა. ღეროები ხორცოვანია, ახასიათებთ მიწაზე გართხმა, რის გამოც მცენარე ცოტა ხანში 

სიგანეში დაახლოებით 60 სმ-ს აღწევს. ფოთლები ხორცოვანია, მწვანე ან მოლურჯო-მწვანე. 

ყვავილის დიამეტრი 2-5 სმ-ია. ჯიშების მიხედვით ის შეიძლება იყოს მარტივი, 

ნახევრადბუთხუზა ან ბუთხუზა. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება როგორც ღია გრუნტში, ისე სახლის პირობებში ქოთნებსა და ყუთებში. 

სინათლისმოყვარულია. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. ყუთებსა და ქოთნებში მანამდე არ უნდა 

მოირწყას, სანამ მიწა მთლიანად არ გაშრება. საჭიროა კარგი დრენაჟი და მომდევნო მორწყვამდე 

ნიადაგის გამოშრობა.  

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, ალპურ გორაკებში. 

 

 
Lobularia (Alyssum) - ლობულარია 

ოჯ. Brassicaceae (Cruciferae) 
 

სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისგან 'lobulus' — პარკი, ნაყოფის ფორმის გამო. გვარში 5 

სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. 8-40 სმ სიმაღლის ერთ 

და მრავალწლოვანი მცენარეებია, ძირიდანვე დატოტვილი, შებუსვის გამო მონაცრისფრო-მწვანე. 

ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, ვიწრო, მახვილი. ყვავილები წვრილია, თეთრი ან ღია 

იისფერი, მტევან ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი უკუკვერცხისებური ან მომრგვალო ფორმისაა. აქვს 

წვრილი თესლები, რომლებიც აღმოცენების უნარს 3 წელი ინარჩუნებენ. 

 

Lobularia (Alyssum) maritime - ზღვის ლობულარია 
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ბოტანიკური აღწერა. მრავალწლოვანი მცენარეა სამხრეთ ევროპის მთიანი რაიონებიდან. ცნობილია 

თაფლის ძლიერი სურნელით. განსაკუთრებით სურნელოვანია მისი თეთრი ჯიშები. ფოთლები 

წვრილია, ხაზურ-ლანცეტა, მონაცრისფრო-მწვანე, თეთრი ბეწვებით  შებუსული. ყვავილები 

წვრილია, მტევნისებურ ყვავილედში შეკრებილი, თეთრი, ღია-იისფერი, ვარდისფერი ან 

ლილისფერი. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. არაა მომთხოვნი სითბოსა და ნიადაგისადმი, იტანს წაყინვებს, სინათლისმოყვარულია. 

მშრალი და ცხელი ზაფხულის პირობებში ყვავილობა წყდება. მის გასაახლებლად  ნაყოფების 

წარმოქმნის პერიოდში მცენარეს 5-8 სმ-ით ჭრიან.  

გამოყენება. გამოიყენება ბორდიურების შესაქმნელად; რაბატებში, როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე; 

მიქსბორდერებსა და როკარიუმებში.  

ფორმები:  

L.m. var. Benthamii – ბენტამის ლ. 

L.m. var. procumbens – გართხმული ლ. 

L.m. var. compactum  – კომპაქტური ლ. 

L.m. var. variegata  – ჭრელი ლ. 

 

Dianthus - მიხაკი 

ოჯ. Caryophyllaceae 

 

გვარში დაახლოებით 300 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, ჩრდილოეთ 

აფრიკასა და აზიაში. სახეობათა უმრავლესობა მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა; იშვიათად 

გვხვდება ორწლოვანი და ერთწლოვანი სახეობებიც. მიხაკს ერთდროულად აღენიშნება ვეგეტატიური 

და გენერაციული (მოყვავილე) ყლორტების არსებობა. ვეგეტატიური ყლორტები გაცილებით მოკლე და 

დაუტოტავია. ფოთლები ხაზურია, ან ხაზურ-ლანცეტა, ზოგჯერ მახათისებური; ყოველთვის 

მოპირისპირედ განლაგებული. მუხლები გამსხვილებულია. ზოგჯერ ხნოვანი ეგზემპლარების 

ღეროების ქვედა ნაწილები ხევდება და ამის გამო მცენარე ნახევარბუჩქს მოგვაგონებს. გენერაციული 

ყლორტები დატოტვილია. ყვავილედი საგველა ან თავაკია, იშვიათად გვხვდება მარტოული 

ყვავილებიც. ჯამი მილისებურია, შეზრდილი, ხუთკბილა. ჯამის ფუძესთან განვითარებულია 

ყვავილთანური ქერცლების 1-4 წყვილი, რაც თითოეული სახეობის სისტემატიკურ ნიშანს წარმოადგენს. 

გვირგვინის ფურცელი 5-ია, ჰორიზონტალური ფირფიტით და გრძელი ფრჩხილით. ფირფიტას ხშირად 

ბოლოში ძაფები აქვს, რომლებიც ერთიანობაში წვერს ქმნიან. კულტურაში ხშირად გვხვდება ბუთხუზა 

და ნახევრადბუთხუზა ყვავილებიანი ფორმები. გვირგვინის ფირფიტები შეიძლება იყოს  თეთრი, 

ვარდისფერი, წითელი, იშვიათად - ლავანდისფერი და ყვითელი. მიღებულია რემონტანტული  

მიხაკების  იისფერი, ნარინჯისფერი და მწვანე ყვავილებიანი ჯიშები. ნაყოფი წაგრძელებული, 

ერთბუდიანი კოლოფია, რომელიც წვერზე ოთხი კბილით იხსნება. კოლოფში ვითარდება დიდი 

რაოდენობით შავი, ბრტყელი, მომრგვალო ან წაგრძელებული თესლი. 
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Dianthus chinensis - ჩინური მიხაკი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ჩინეთი, კორეა. 50 სმ სიმაღლის ღეროები ქმნიან გადაშლილ ან 

კომპაქტურ ბუჩქებს, რომლებიც ხშირად ბალიშების სახით იზრდება. ფოთლები მოპირისპირეა, 

ლანცეტა ან ვიწროლანცეტა; ღეროსეული ქვედა ფოთლები ადრე ხმება. ყვავილები უფრო მეტად 

მარტოულია, ვარდისფერი ან იასამნისფერი, უსუნო, 2,5-3 სმ დიამეტრის. ზოგჯერ კი ისინი 

შეკრებილია კენწრულ, ფარისებურ ყვავილედად. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ღია და მზიანი ადგილი. ნიადაგი არამჟავე, ნოყიერი და ზომიერად ტენიანი 

უნდა იყოს. ვერ იტანს ჭარბ და დამდგარ წყალს. არ საჭიროებს დამატებით ორგანულ კვებას, 

მაგრამ ხანგრძლივი და უხვი ყვავილობისათვის საჭიროა პერიოდულად მცენარის მინერალური 

სასუქებით გამოკვება და რეგულარული უხვი რწყვა. მისთვის საშიშია გაზაფხულის წაყინვები. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, ალპინარიუმებში, კონტეინერებში და 

ასაჭრელად. AA 

 

Begonia - ბეგონია 

ოჯ. Begoniaceae 

გვარში 400-ზე მეტი სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის, 

აზიისა და აფრიკის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ოლქებში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 

იშვიათად პატარა სუკულენტური ბუჩქი წვნიანი ფოთლებით. ღერო სწორმდგომი ან გართხმულია, 

მკაფიოდ გამოხატული კვანძებით. მუხლთშორისების რაოდენობა (10-12) შეესაბამება ფოთლების 

რიცხვს.  აქვთ კარგად განვითარებული ხშირი ფესვები, ზოგიერთ სახეობას კი ბოლქვები. ყვავილედი 

რთული საგველაა. მთავარი ყლორტის ყოველი ფოთლის უბეში, დაწყებული მე-5-6 ფოთლიდან, 

ვითარდება ყვავილედი, რომელიც შედგება 5 ცალი მამრობითი და მდედრობითი ყვავილებისაგან. 

კენწრული (ტერმინალური) ყვავილი ყოველთვის მამრობითია. ყვავილები განსხვავებულსქესიანია, 

ზიგომორფული, კაშკაშა შეფერილობის თანაყვავილით. ნაყოფი სამბუდიანი ფრთიანი კოლოფია, 

რომელიც მომწიფებისას გვერდებზე სკდება. თესლები ძალიან წვრილია, ნარინჯისფერ-ყვითელი.  

Begonia semperflorens - მარადმოყვავილე ბეგონია 
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ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ბრაზილია. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც 

კულტურაში გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. ბუჩქები კომპაქტურია,  15-30 სმ სიმაღლის. 

ფოთლები მომრგვალო-ოვალურია, მბრწყინავი, კაშკაშა მწვანე, კიდეებზე წვრილად დაკბილული. 

ბევრ ჯიშს მზეზე ფოთლები უწითლდება. ყვავილები შეიძლება იყოს თეთრი, ვარდისფერი და 

წითელი. ყვავილობს ივნისიდან დაწყებული პირველ ყინვებამდე. ბეგონიების თანამედროვე 

ასორტიმენტი გაერთიანებულია ორ ჯგუფში: ჯგუფი გრაცილისი – დამახასიათებელია ძლიერ 

დატოტვილი, 12-25 სმ სიმაღლის ბუჩქი, მრავალრიცხოვანი წვრილი, სუსტადშებუსვილი მწვანე ან 

ალისფერი ფოთლებით და ასევე  მრავალრიცხოვანი წვრილი ყვავილებით. ჯგუფი 

სემპერფლორენსი - დამახასიათებელია  30-45 სმ სიმაღლის ღეროები, სუსტი დატოტვა, მსხვილი 

პრიალა ფოთლები; მცირერიცხოვანი, მაგრამ დიდი ზომის, 5 სმ დიამეტრის ყვავილები. 

აგროტექნიკა. მარადმოყვავილე ბეგონია  უკეთ ვითარდება ღია, მზიან ნაკვეთებზე. ჩრდილში მცენარე 

მეჩხერდება და სიმაღლეში მიიწევს. ესაჭიროება ნოყიერი ნიადაგი, ვერ იტანს კირნარებს.    

სასურველია ნიადაგში ნეშომპალის ქვიშისა და ტორფის დამატება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყველა სახის ყვავილოვან გაფორმებაში, მათ შორის ხალიჩოვანშიც. 

 

 

Impatiens - ბალზამინი, უკადრისა 

ოჯ. Balsaminaceae 

 

გვარი აერთიანებს 400-მდე სახეობის ერთწლოვან და მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეს, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ძირითადად აზიისა და აფრიკის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ 

რაიონებში. დაახლოებით 8 სახეობა იზრდება ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერი კლიმატის 

რეგიონებში.  მცენარეს აქვს ხორცოვანი, წვნიანი ღერო და სხვადასხვა ელფერის, ლანცეტა, 

კიდემთლიანი ან დაკბილული, მოპირისპირედ ან რგოლურად განლაგებული ფოთლები. ყვავილები 

ასიმეტრიულია, წითელი, თეთრი, ყვითელი ან ორი ფერის; მარტივი ან ბუთხუზა; მარტოული ან მეჩხერ 

ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი წვნიანი, წაგრძელებული, მრავალთესლიანი კოლოფია, რომელიც 

იხსნება  5 საგდულის გადაგრეხვის შედეგად. 

 

Impatiens walleriana - ბალზამინი, უკადრისა 
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ბოტანიკური აღწერა.  15-35 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, უხვად დატოტვილი, სქელი, 

ხორცოვანი ღეროებით. უკანასკნელ პერიოდამდე გამოიყენებოდა როგორც მხოლოდ ოთახის 

მცენარე. ახალი ჰიბრიდული ჯიშების მიღების შემდეგ კი, ფართოდ გამოიყენება ყვავილოვან 

გაფორმებაში, როგორც ერთწლოვანი მცენარე. ყვავილები დიდია, 5 სმ დიამეტრის, მარტივი, 

იშვიათად ბუთხუზა, ერთფერი ან ორფერი, სხვადასხვა ფერების ნაზ ტონებში, გარდა ყვითლისა 

და ლურჯისა. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს ნახევარჩრდილს. ღია, მზიან ადგილებზე მისი ზრდა ფერხდება. 

სითბოსმოყვარულია. მისთვის აუცილებელია მსუბუქი, ნოყიერი ნიადაგები. საჭიროებს რწყვას, 

განსაკუთრებით კაშპოებსა და კონტეინერებში. ცხელსა და მშრალ ამინდში კარგია წყლის 

შესხურება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, კონტეინერებში გამოსაზრდელად. 

 

 

Ageratum  - აგერატუმი 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალური ამერიკის 

ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რაიონებში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები 

ან ბუჩქებია. ბუჩქები სწორმდგომია, გადაშლილი, ზოგჯერ ჯუჯა და კომპაქტური, 10-60 სმ სიმაღლის. 

ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, ყუნწიანი, კიდეებზე დაკბილული. ყვავილები წვრილია, 

ვიწრო მილისებური, მცირე ზომის კალათა ყვავილედებად შეკრებილი. მათი შეფერილობა ცისფერი, 

ვარდისფერ-მოცისფრო, თეთრი, იშვიათად ვარდისფერია.  ნაყოფი სოლისებური თესლურაა ქოჩრით. 

ფოთლები შეიცავენ ნივთიერებას, რომელმაც შესაძლოა ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება და ალერგია 

გამოიწვიოს.    

 

Ageratum  houstonianum (A.mexicanum) -  ჰოუსტონის ანუ მექსიკური აგერატუმი 
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ბოტანიკური აღწერა.  მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე ან ხავევარბუჩქია. იზრდება ცენტრალური 

ამერიკის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რაიონებში. კულტურაში ერთწლოვანად გამოიყენება. 

აქვს მრავალრიცხოვანი დატოტვილი, სწორმდგომი ან წამოწეული, შებუსული, 10-50 სმ სიმაღლის  

ღეროები. ფოთლები სამკუთხაა, რომბული ან ოვალური, კიდედაკბილული, შებუსული. 

ყვავილები წვრილია, სურნელოვანი, ვიწრომილისებური, ორსქესიანი, მცირე ზომის _ 1-1,5 სმ 

დიამეტრის კალათებად შეკრებილი, რომლებიც თავის მხრივ თავმოყრილია 10 სმ დიამეტრის 

რთულ ფარისებურ ყვავილედში. ყვავილის შეფერილობა ცისფერი, მოიასამნისფრო-ცისფერი, 

ლურჯი, მარჯნისფერ-ვარდისფერი ან თეთრია. ყვავილობს  ივნისიდან პირველ წაყინვებამდე. 

მრავლდება თესლით და კალმებით. 

აგროტექნიკა. სითბოსმოყვარულია, ზიანდება მცირე ყინვებითაც კი. მოითხოვს ღია მზიან ადგილებს, 

ჩრდილში სიმაღლეში მიიწევს. საჭიროა მისი უხვად რწყვა. ზაფხულის შუა რიცხვებში 

ყვავილობის შესუსტებისას საჭიროა მისი გადაჭრა, რის შედეგადაც სწრაფად იზრდება და უხვად 

ყვავილობს. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად,  მიქსბორდერებში და კონტეინერებში. 

 

 

Lobelia - ლობელია 

ოჯ. L Lobeliaceae 
 

გვარს სახელი ეწოდა ფლამანდიელი ბოტანიკოსის მატიას დე ლ’ობელის საპატივსაცემოდ. არსებობს 

ლობელიას 300-ზე მეტი სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია დედამიწის ზომიერ და 

ტროპიკულ რეგიონებში.  მათ შორის არის როგორც ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი 

მცენარეები, ისე ნახევრადბუჩქები, ბუჩქები და ხეებიც კი. მათ ძირითადად ცისფერი ყვავილები აქვთ, 

მაგრამ არსებობს თეთრ, წითელ და ალისფერყვავილებიანი სახეობებიც. აღსანიშნავია, რომ ლობელია 

იზრდება წყალშიც. 

 

Lobelia erinus - ლობელია 
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ბოტანიკური აღწერა.  მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. კულტურაში გამოიყენება როგორც  

ერთწლოვანი. ბუნებრივად იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. ღეროები წვრილია, ფუძიდანვე უხვად 

დატოტვილი. ბუჩქები კომპაქტურია, სფეროსებრი, 10-25 სმ სიმაღლის. ფოთლები წვრილია, 

ლანცეტა, კიდემემთლიანი, მორიგეობით განწყობილი. ყვავილი ორტუჩაა, 2 სმ დიამეტრის. 

ვითარდება თითო-თითოდ ფოთლის უბეში. შეფერილობით ცისფერი, მუქი ლურჯი, იისფერ-

იასამნისფერი, ალისფერი, ვარდისფერი ან თეთრია. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. 

მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სითბოს, სინათლისა და ტენისმოყვარულია. კარგად იზრდება ფხვიერ, მსუბუქ 

ნიადაგებზე. ყვავილობის ხანგრძლივობა და სიხშირე იზრდება  დაყვავილებული ნაწილების 

დროულად მოცილების შედეგად. 

გამოყენება. გამოიყენება ბორდიურებად, ხალიჩოვან ყვავილნარებში, ჩამოკიდებულ კაშპოებსა და 

კონტეინერებში. 

აქვს საბაღე ფორმები: 

f.pendula - დაშვებული 

f.erecta – სწორმდგომი 

f.compacta – კომპაქტური 

 

 

Gazania A_ გაზანია 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

გვარს სახელი ეწოდა იტალიელი მღვდლისა და მთარგმნელის თეოდორ ფონ გაზის საპატივსაცემოდ. 

ხალხში ამ მცენარეს შუადღის ოქროსაც უწოდებენ, რადგან მისი ყვავილები მხოლოდ შუადღის 

საათებში იშლება, ისიც მხოლოდ მზიან ამინდში.  მისი სამშობლო სამხრეთ აფრიკაა, კაპის ოლქი.  

ცნობილია დაახლოებით 40 სახეობა. ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი  დაბალი ბალახოვანი 

მცენარეებია მოკლე ღეროთი ან მის გარეშე. ფოთლები მუქი მწვანე ან მონაცრისფრო-მწვანეა, მკვრივი, 

სხვადასხვა ფორმის - წაგრძელებულ ლანცეტადან ფრთისებურამდე, ფესვთანურ როზეტად შეკრებილი. 

ყვავილედი მარტოული კალათაა, მეტნაკლებად გრძელ საყვავილე ღეროზე, კაშკაშა და ეფექტური, 

თეთრი, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან მუქი მწვანე. ყვავილედს განსაკუთრებულ სილამაზეს ანიჭებს 

ენისებური ყვავილების ფუძესთან არსებული მუქი ლაქებით შექმნილი ფაქიზად მოხაზული წრიული 

ნახატი, რომელიც ფერებით ფარშევანგის კუდის „თვლებს“ წააგავს. ღამის საათებსა და ღრუბლიან 

ამინდში ენისებური ყვავილები იხვევა და ცენტრალურ მილისებურ ყვავილებს ფარავს. თესლი 

აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს არაუმეტეს 2 წლისა. 

Gazania rigens A_ გაზანია 
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ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად იზრდება სამხრეთ აფრიკასა და მოზამბიკში. 30 სმ-მდე სიმაღლის 

მცენარეა სხვადასხვა ფორმის ფოთლების მკვრივი როზეტით. ხშირად ფოთლები ქვედა მხრიდან 

ვერცხლისფრადაა შებუსვილი, რომელიც მცენარეს სიცივისგან იცავს და ხელს უწყობს ტენის 

შენარჩუნებას. ივლისში როზეტის შუაგულიდან ამოდის მრავალი საყვავილე ღერო, რომლებზეც 

ვითარდება მარტოული კალათა ყვავილედები. ისინი ყურადღებას იპყრობენ თავისი 

არაჩვეულებრივი შეფერილობით - კაშკაშა თეთრი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი, ყავისფერი 

ან ჭრელი. მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, არაა მომთხოვნი ნიადაგის მიმართ. მცენარის 

დამახასიათებელ ნიშანს წარმოადგენს ყვავილების თვისება – საკმაოდ სწრაფად გაიშალონ 

სინათლეზე და დაიხურონ ჩრდილში. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, საქოთნე კულტურად, აივნების გასაფორმებლად. 

 

 

Antirrhinum - ლომის ყბა 

ოჯ. Scrophulariaceae 

ცნობილია დაახლოებით 50 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში, აზიასა და ამერიკაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, ან 

ნახევრადბუჩქები მსხვილი მწვანე, 15-150 სმ სიმაღლის ღეროებით. ღეროს ზედა ნაწილში ფოთლები 

მორიგეობით, ხოლო ქვედა ნაწილში მოპირისპირედაა განლაგებული. ყვავილები ზიგომორფულია, 

მსხვილ მტევნებად შეკრებილი; თეთრი, ყვითელი, ვარდისფერი, წითელი ან ორ-სამფერი. ნაყოფი 

მრავალთესლიანი ორბუდიანი კოლოფია. 

 

Antirrhinum majus - ლომის ყბა 
 

 
 



376 
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია დედამიწის თბილ რაიონებში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი ან 

ნახევრადბუჩქოვანი მცენარეა მსხვილი, ხორკლიანი, მწვანე ღეროებით. კულტურაში გამოიყენება 

როგორც  ერთწლოვანი. ღეროები სწორმდგომია, დატოტვილი, 15-100 სმ სიმაღლის, ქმნის 

პირამიდულ ბუჩქებს. ქვედა ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, ზედა – მორიგეობით. 

ისინი ფორმით ლანცეტა ან წაგრძელებულ-ოვალურია. ყვავილები დიდია, არასწორი ფორმის, 

ორტუჩა, მარტივი ან ბუთხუზა, მტევისებურ ყვავილედად შეკრებილი; თეთრი, ვარდისფერი, 

ყვითელი ან ორფერი. ყვავილობს ივნისიდან პირველ ყინვებამდე. დღეისათვის არსებობს მისი 

1000-ზე მეტი ჯიში, რომლებიც ოთხ ჯგუფად იყოფა: მაღალი (70 სმ და მეტი); საშუალო (40-60 სმ), 

დაბალმოზარდი (25-40 სმ) და ჯუჯა (15-20 სმ). მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს  ღია, მზიან ადგილებს, საჭიროებს დამატებით გამოკვებას.  

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, საქოთნედ და ასაჭრელად. 

 

 

 

Callistephus - კალისტეპუსი ანუ ერთწლოვანი ასტრა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae)  

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'callinos' — მშვენიერი და  'stephos' — გვირგვინი. 

თავისი აგებულებით ყვავილედი მართლაც გვირგვინს წააგავს. გვარი წარმოდგენილია ერთი სახეობით, 

რომლის ველური წინაპრების კორეის, მანჯურიისა და ჩინეთის ჩრდილოეთ ოლქებში იზრდებოდნენ. 

დღეისათვის არსებობს მისი 600-მდე ჯიში. 

Callistephus chinensis - ჩინური კალისტეპუსი ანუ ერთწლოვანი ასტრა 
 

 
 

 ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – შორეული აღმოსავლეთის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი: ინდოეთი, 

მონღოლეთი, კორეა. ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა ძლიერი, ფართოდ დატოტვილი ფესვთა 

სისტემით. ღეროები სწორმდგომია, მარტივი ან დატოტვილი, 30-100 სმ სიმაღლის. ფოთლები 

ფართოოვალური ან ოვალურ-რომბულია, კიდეებზე არათანაბრად დაკბილული. ყვავილედი 

კალთაა, რომელიც შედგება ენისებური და ზარისებური ყვავილებისაგან. ყვავილობს ივლისიდან 

გვიან შემოდგომამდე. არსებობს ჯიშთა დიდი სიმრავლე, რომლებიც ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება სიმაღლის მიხედვით (20-დან 90 სმ-მდე), ერთ მცენარეზე  ყვავილედების (5-დან 100-

მდე) რაოდენობით, მათი სიდიდით (2-დან 16 სმ-მდე) და ფორმით. 

აგროტექნიკა. სითბოსმოყვარული და სიცივეგამძლეა. დეკორატიულობის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს 

აღწევს ჰაერისა და ნიადაგის ტემპერატურისა და ტენიანობის ზომიერი მაჩვენებლების პირობებში. 

უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, მაგრამ იტანს ნახევრად ჩრდილსაც. ყველაზე კარგად 

იზრდება მსუბუქ, ნოყიერ, ნეიტრალური რეაქციის ნიადაგებზე. ნაკელის შეტანა საჭირო არაა, 

რადგან ეს ხშირად იწვევს მცენარის ფუზარიოზით დაავადებას. რეკომენედებულია მინერალური 

სასუქების შეტანა: შემოდგომაზე 1 მ2- ზე 2-4 კგ ნეშომპალა და კომპოსტი. ხოლო გაზაფხულზე - 
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20-40 გ სუპერფოსფატის, 15-20 გ ამონიუმის სულფატის, და 15-20 გ კალიუმის მარილების შეტანა. 

ისინი დადებითად მოქმედებენ მცენარის ზრდა-განვითარებაზე, ყვავილობის სიუხვესა და 

ხანგრძლივობაზე, შეფერილობის ინტენსივობაზე და სხვ. მშრალ ამინდში ესაჭიროება უხვი რწყვა, 

მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ასტრა ვერ იტანს  ტენიან ნიადაგებს და გრუნტის წყლების 

ზედაპირულ მდებარეობას. ასტრის დარგვა ნებისმიერ დროს შეიძლება, რადგან მას ძლიერ 

დატოტვილი ფესვები აქვს, რომლებიც გადარგვის დროს დაზიანების შემთხვევაში მალევე 

აღდგება ხოლმე. ამიტომ შესაძლებელია დიდი მცენარეების, კოკრებიანის ან უკვე გაშლილის, 

გადარგვაც. 

გამოყენება. ღეროს სიმაღლიდან და ყვავილედის დეკორატიულობიდან გამომდინარე,  გამოიყენება 

რაბატებში, ჯგუფურ ნარგაობებში, ბორდიურებად, აივნებისა და ტერასების დასამშვენებლად. 

გამოყვანილია სპეციალური ჯუჯა ფორმები (ტრიუმფი, მილედი და სხვ.), რომლებიც 

შესანიშნავად გამოიყურება მწვანე გაზონზე შექმნილ ჯგუფებში. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ადრეგაზაფხულის წვრილბოლქვოვნების დაყვავილების შემდეგ.  ლამაზია ასტრა  ვაზონებშიც 

აივნების გასაფორმებლად. ამ მიზნით სელექციონერების მიერ შექმნილია  ორი შესანიშნავი 

ჯგუფი: პეტიტო და პინოქიო.  

არსებობს ასტრის სათბურში მოსაყვანი ჯიშებიც. მოყვანის გარკვეული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით ისინი ყვავილობენ არატრადიციულ ვადებშიც: ადრე გაზაფხულზე, ან გვიან 

შემოდგომაზე. 

 

 

Petunia - პეტუნია 

ოჯ. Solanaceae  

გვარში დაახლოებით 25 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში.  

მრავალწლოვანი ბალახოვანი ან ნახევრად ბუჩქოვანი მცენარეებია. კულტურაში იყენებენ როგორც 

ერთწლოვნებს. ღეროები სწორმდგომი ან გართხმულია, უხვად დატოტვილი. ფოთლები მორიგეობით 

ან მოპირისპირედაა განლაგებული, რბილი, მთლიანი. ღეროები და ფოთლები დაფარულია მარტივი ან 

ჯირკვლოვანი ბეწვებით. ყვავილები თეთრი, ალისფერი ან წითელია, მარტოული, კენწრული ან 

უბისეული, მარტივი ან ბუთხუზა, აქტინომორფული ან ოდნავ ზიგომორფული. ცოცხლობს 5 დღეს. 

ნაყოფი ორსაგდულიანი კოლოფია ძალიან წვრილი თესლებით, რომლებიც აღმოცენების უნარს 3-4 

წლის განმავლობაში ინარჩუნებენ. 

 

Petunia x hybrida – ბაღის ჰიბრიდული პეტუნია 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ ბრაზილია და არგენტინა. მრავალწლოვანი მცენარეა, მაგრამ 

მისი კულტივირება ხდება როგორც ერთწლოვანის. ღეროები სწორმდგომი ან გართხმულია, 

უხვადდატოტვილი, 20-70 სმ სიმაღლის, მრგვალი, მწვანე ფერის. ფოთლები მჯდომარეა ან 

მოკლეყუნწიანი, კიდემთლიანი, სხვადასხვა ზომისა და ფორმის, მორიგეობით განლაგებული. 

ღეროებსა და ფოთლებს სპეციფიკური სუნი აქვთ, რასაც მათზე არსებული ჯირკვლიანი ბუსუსები 

გამოსცემენ. ყვავილები მარტოულია, მარტივი ან ხუჭუჭა, 5-10 სმ დიამეტრის, ძაბრისმაგვარი. 

მათი შეფერილობა თეთრიდან მუქ ალისფრამდეა, ზოგჯერ კი ჭრელი. ყვავილობს ივნისიდან 

პირველ წაყინვებამდე. პეტუნიას თანამედროვე ასორტიმენტში კომპაქტურობით, უხვი 

ყვავილობითა და გარემო პირობებისადმი მდგრადობით გამორჩეული ჰიბრიდები ჭარბობენ. 

არსებობს პეტუნიების რამდენიმე საბაღე ჯგუფი: მსხვილყვავილებიანი – მათი ყვავილის 

დიამეტრი 7-13 სმ-ია; ფლორიბუნდა – ყვავილის დიამეტრი 5-8 სმ, მცენარის სიმაღლე 25-30 სმ; 

მრავალყვავილიანი (მულტიფლორა) – აქვს წვრილი ყვავილები (4-5 სმ დიამეტრის), მცენარის 

სიმაღლე 20-25 სმ. ეს პეტუნიების ყველაზე  ამტანი, სიცივისგამძლე და ადრემოყვავილე ჯგუფია, 

ახასიათებს უხვი ყვავილობა; აივნის (პენდულა) გამოირჩევა  მოქნილი და გრძელი ყლორტებით, 

სწრაფი ზრდით, გარემოს არახელსაყრელი პირობებისადმი მდგრადობით. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, კარგად იზრდება ღია მზიან ადგილებში. 

დიდყვავილიანი პეტუნიები უფრო სითბოსმოყვარულნი არიან, ვიდრე წვრილყვავილებიანები. 

ცივ და ნესტიან ამინდში ყვავილობას წყვეტენ. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ ნიადაგებს. კარგად 

რეაგირებს ნიადაგში ნეშომპალისა და კომპოსტის შეტანაზე, მაგრამ არა ახალ ნაკელზე, რადგან ეს 

უკანასკნელი ხელს უწყობს სოკოვანი დაავადებების განვითარებას. პეტუნიისათვის ნიადაგის 

მომზადებისას მჟავე ნიადაგში (рН 5,5-ზე ნაკლები) შეაქვთ კირი 200-300 გ 1 მ2-ზე. გაზაფხულზე 

გადაბარვისას ნიადაგში შეაქვთ კომპლექსური სასუქები 20-30 გ/მ2-ზე. გვალვაგამძლეა, მაგრამ 

ხანგრძლივად მშრალ პერიოდში ესაჭიროება მორწყვა. იტანს ტენიან ნიადაგს, მაგრამ ზიანდება 

დამდგარი წყლისაგან. დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად პერიოდულად საჭიროა 

დაყვავილებული ნაწილების მოცილება. პეტუნიაზე ცუდად მოქმედებს ზაფხულის ძლიერი 

წვიმები, რადგან გვირგვინის ნაზი ფურცლები იფლითება და ყვავილები ულამაზო ხდება. 

ამპელური პეტუნიები ზიანდება ქარისაგანაც, ამიტომ კალათები და ვაზონები ქარისაგან დაცულ 

ადგილებზე უნდა განთავსდეს. 

 გამოყენება. ტრადიციულად პეტუნიას იყენებენ ყვავილნარებში, რაბატებში, მიქსბორდერებში, 

ვაზონებში გამოსაზრდელად, აივნებზე, კაშპოებში. 

პარტნიორები.პეტუნიის ყველა ჯიში ლამაზი და ეფექტურია როგორც თავად, ისე სხვა მცენარეებთან 

კომბინაციაში.  ხალიჩოვან ნარგაობებში მას რგავენ მარადმოყვავილე ბეგონიასთან, 

ლობულარიასთან, კოლეუსთან, ცინერარიასთან, ირეზინესთან და სხვ. მცენარეებთან ერთად. 

ყვავილნარში შესანიშნავად გამოიყურება ზაფხულის ყვავილებთან: ვერბენასთან, ლომის ყბასთან, 

ჰელიხრიზუმთან, ხავერდულასთან, მამლის ბიბილოსთან, რუდბეკიასთან, ლევკოიონთან და 
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ფერითა და ზომით შესაბამის სხვა მცენარესთან. გაზაფხულის მიწურულს ეფექტურად 

გამოიყურება სამფერა იასთან, ფურისულასთან, ტიტასთან, სუმბულთან, უფრო მოგვიანებით კი 

ზამბახთან და შროშანთან. წყალსატევის მახლობლად და ბაღის დაჩრდილულ ადგილებში 

შესანიშნავ ჯგუფს ქმნის ჰოსტასთან, ჰემეროკალისთან, ტრადესკანციასა და დეკორატიულ 

მარცვლოვნებთან ერთად. ვაზონებსა და კონტეინერებში კი კარგად ერწყმის პელარგონიუმს, 

ფუქსიას, ლობულარიას, ქლოროფიტუმს, სურნელოვან ბარდას. ჩამოკიდებულ კალათებსა და 

რაფაზე დასადგამ ქოთნებში მათი ჩარგვა შეიძლება ისეთ ამპელურ მცენარეებთან ერთად, 

როგორებიცაა ლობელია, სურო, ვერბენა და სხვ. 

  

Verbena - ვერბენა 

ოჯ. Verbenaceae 

ცნობილია ვერბენას დაახლოებით 250 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის 

ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. მრავალწლოვანი ან ერთწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეები 

ან ნახევარბუჩქებია.  ღეროები სწორმდგომია, გართხმული ან განფენილი, გლუვი ან შებუსვილი. 

ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, იშვიათად ახასიათებთ რგოლური ან მორიგეობითი 

განლაგება. მათი კიდეები დაკბილულია, ფრთისებრ ჩაჭრილი, ზოგჯერ მთლიანი. ყვავილები წვრილია, 

მჯდომარე, მიხაკის ფორმის და სხვადასხვა შეფერილობის, ნაზი სასიამოვნო არომატით, 30-50 ცალი 

შეკრებილია კენწრულ საგველა, მტევან ან თავთავ ყვავილედად. ნაყოფი ღია ყავისფერი ან მომწვანო 

ნაკრები კაკალია, რომელიც 4 ნაწილად იხსნება. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2 წლის მანძილზე. 

კულტურაში მოჰყავთ, როგორც ერთწლოვანი. 

Verbena hybrida _ ჰიბრიდული ვერბენა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებულია რთული ჰიბრიდული წარმოშობის 

მრავალრიცხოვანი ფორმები და ჯიშები. მცენარე ძლიერ დატოტვილია, 20-50 სმ სიმაღლის. 

ფოთლები წაგრძელებულ-სამკუთხაა, უსწორმასწორო კიდეებით, მოკლეყუნწიანი, მოპირისპირედ  

ღეროები და ფოთლები დაფარულია უხეში უფერული ბუსუსებით. მიხაკის მსგავსი თეთრი, 

ვარდისფერი, ალისფერ-წითელი, მუქი იისფერი ყვავილები ქოლგა ყვავილედშია შეკრებილი; მათ 

ხშირად ცენტრში ღია ფერის ლაქა აქვთ. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. მრავლდება 

თესლით და კალმებით. გააჩნია ორი სახესხვაობა: 

var. mammuth hort. – მსხვილყვავილა ანუ მამონტის, _ 40-50 სმ სიმაღლის მცენარეა გართხმული 

ღეროებით, ყლორტები წამოწეულია, ყვავილები მსხვილი, 10 სმ დიამეტრის. 

var. nana compacta hort. – დაბალი კომპაქტური, _ 20-30 სმ სიმაღლის კომპაქტური მცენარეა, მოკლე 

ყლორტებით, ყვავილის დიამეტრი 1,5-2 სმ-ია. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, სიცივისა და გვალვისამტანი. ნიადაგისადმი მომთხოვნი არაა. 

საჭიროებს რეგულარულ რწყვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყვავილობას წყვეტს და 

ნაყოფმსხმოიარობაზე გადადის. 
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გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში მცირე მასივების შესაქმნელად, კონტეინერებში 

გამოსაზრდელად და ასაჭრელად (სათაიგულედ). მოყვავილე ხალიჩების შესაქმნელად წვერებს 

აწყვეტენ, რის შედეგადაც ყლორტები ფოთლის უბეებიდან ფესვებს ივითარებენ. 

 

 

 

Calendula - გულყვითელა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae)  

გვარში დაახლოებით 20 სახეობაა, რომლებიც ძირითადად ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ირანსა და 

კანარის კუნძულებზეა გავრცელებული.  ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი ან 

ნახევრადბუჩქოვანი მცენარეებია.  ღეროები დატოტვილია, სწორმდგომი, ღარებიანი, შებუსვილი. 

ფოთლები მარტივია, მორიგეობით განლაგებული, ოვალური, წაგრძელებული ან ლანცეტა. ყვავილედი 

გრძელ საყვავილე ღეროზე განვითარებული მარტოული კალათაა. ენისებური ყვავილები 

მრავალრიცხოვანია, ყვითელი, ნარინჯისფერი; მილისებური - წვრილი, ზოგჯერ მუქი ფერის. თესლურა 

მოღუნულია, კალათაში მდებარეობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ფორმის. აღმოცენების უნარს 3-4 

წელი ინარჩუნებს. 

 

Calendula officinalis - სამკურნალო გულყვითელა 
 

 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ხმელთაშუაზღვეთი, ირანი, კანარის კუნძულები.  ერთწლოვანი 

სწორმდგომი ბალახოვანი მცენარეა. წარმოქმნის უხვად დატოტვილ, მძლავრ, 20-75 სმ ბუჩქებს. 

ღეროები სქელია, ღარებიანი, ღია-მწვანე ფერის, წებოვანი ბუსუსებით მოფენილი. ყვავილედი _ 

სპეციფიკური სუნის, 5-10 სმ დიამეტრის კალათაა. ენისებური ყვავილები ყვითელი ან 

http://flower.onego.ru/annual/enc_9502.jpg
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ნარინჯისფერია, ზემოდან მბრწყინავი, ქვემოდან დაბურული; მილისებური ყვავილები წვრილია, 

ყვითელი, ნარინჯისფერი ან მუქი ყავისფერი. ყვავილობს ივნისიდან ნოემბრამდე.  

აგროტექნიკა. უპრეტენზიო, სინათლისმოყვარული,  სიცივისამტანი და გვალვაგამძლე მცენარეა. 

ყვავილობის პერიოდის გასახანგრძლივებლად აუცილებელია დაყვავილებული ნაწილების 

პერიოდულად მოცილება. ცხელ და მშრალ პერიოდში საჭიროებს მორწყვას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ყვავილედები წვრილდება და ყვავილობა წყდება. მრავლდება თესლით. კარგად 

ვითარდება ნოყიერ, ტენიან, კარგად დრენირებულ ნიადაგზე. სასურველია შემოდგომაზე 

ნიადაგში შეტანილ იქნას 1 მ2-ზე გადაანგარიშებით 3-4 კგ ნეშომპალა, 15-20 გ სუპერფოსფატი და 

20-30 გ კალიუმის ქლორიდი. აზოტოვანი სასუქები - 30-35 გ/მ2,  უმჯობესია დაემატოს უშუალოდ 

დარგვის წინ. უხვი ყვავილობის გვიან შემოდგომამდე გასაგრძელებლად, უნდა მოცილდეს 

ყვავილედები. რაც მეტი მოსცილდება, მით მეტი ახალი წარმოიქმნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ყვავილობა მხოლოდ ივლისის ბოლომდე გაგრძელდება 

გამოყენება. ჯგუფებში, რაბატებში, ბორდიურებად, სამკუნალო მცენარეთა ბაღებში. დაბალმოზარდი  

ჯიშები - აივნების გასაფორმებლად. 

პარტნიორები: კარგად ერწყმის შეფერილობით კონტრასტულ მცენარეებს (ლურჯ აგერატუმს, სალბს, 

დეზურას; წითელ და ყვითელყვავილებიან მცენარეებს (რუდბეკიას, ცინიას, გაზანიას). 

 

 

Heliotropium - ჰელიოტროპი 

ოჯ. Boraginaceae 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'helios' — მზე და 'tropos' — ბრუნი, 

მიმართულება. აიხსნება იმით, რომ საყვავილე ღეროები მზის მოძრაობის მიმართულებით ბრუნავს, 

ამიტომ ყვავილედი ყოველთვის მზისკენაა მიმართული. გვარში 250 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია დედამიწის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ოლქებში. ყველა ჰელიოტროპს გააჩნია 

უკუკვერცხისებური, შებუსვილი, მუქი მწვანე, დანაოჭებულ ან ტალღოვანი, მოკლეყუნწიანი ფოთლები. 

ფოთოლგანლაგება მორიგეობითია. ყვავილები წვრილი, სურნელოვანი, ფარისებურ ყვავილედად 

შეკრებილი. გვირგვინის ფურცლები მუქი იისფერი ან მუქი ლურჯია, მოკლე მილით. ყვავილები 

შეიცავენ სურნელოვან ეთერზეთს. ზოგიერთი სახეობის (Н. europaeum, Н. lasiocarpum) ღეროები და 

ფოთლები შეიცავენ შხამიან ალკალოიდ ცინოგლოსინს, რომელიც ცხოველებში ნერვული სისტემის 

დაზიანებას იწვევს. 

Heliotropium arborescens  - ჰელიოტროპი 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი მცენარეა. კულტურაში 

გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. 40-60 სმ სიმაღლის დატოტვილი, სწორმდგომი, 

გადაშლილტოტებიანი მცენარეა. ფოთლები უკუკვერცხისებურია, დანაოჭებული, შებუსვილი, 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_2ANBtMI0IAFpGjzbkF/SIG=12cj716tb/EXP=1276937728/**http:/www.flickr.com/photos/beautifulcataya/3800123262/
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მოკლეყუნწიანი, ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან ღია ფერის. ყვავილები მცირე ზომისაა, 

სურნელოვანი, მუქი ლურჯი ან მუქი იისფერი, 10-15 სმ დიამეტრის ფარისებურ ყვავილედად 

შეკრებილი. ყვავილობს უხვად და ხანგრძლივად ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. მრავლდება 

თესლითა და კალმებით. 

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოს მოყვარულია. ესაჭიროება მზიანი ადგილი და ფხვიერი, ნოყიერი, 

კარგი წყალგამტარი ნიადაგი. ნორჩ მცენარეებს ესაჭიროებათ რეგულარული რწყვა, მოზრდილები  

კი მხოლოდ ნიადაგის გამოშრობის შემდეგ ირწყვება. ესაჭიროება სრული კომპლექსური 

მინერალური სასუქების ნიადაგში შეტანა 10-14 დღის ინტერვალით. 

გამოყენება. შესანიშნავი ხალიჩოვანი მცენარეა. იყენებენ ბორდიურებსა და კლუმბებში, სადაც კარგად 

ერწყმის სალბს, ბოლქვიან ბეგონიას და პეტუნიას. სასიამოვნო, ნარგიზის სურნელის გამო მას 

ხშირად რგავენ სახლებთან და ფანჩატურებთან ახლოს. კომპაქტურ ჯიშებს იყენებენ 

ყვავილნარებსა და ჯგუფურ ნარგაობებში.  

 

 

Mirabilis - მირაბილისი, ღამის მზეთუნახავი 

ოჯ. Nyctaginaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ლათნური სიტყვისგან 'mirabilis' — საკვირველი. მისი სხვადასხვა 

შეფერილობის ყვავილები იშლება შუადღის შემდეგ, გაშლილია მთელი ღამე და ჭკნება მომდევნო 

დილას. გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის თბილ 

რაიონებში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია ბოლქვისებურად ან 

ბოლოკისებურად გასქელებული ფესვებით. ფოთლები მარტივია, მჯდომარე ან ყუნწიანი, 

მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები მარტოულია ან ყვავილედად შეკრებილი. ჯამი 

გვირგვინისებურია, თეთრი, ვარდისფერი, ყვითელი, ფართო გადანაღუნით. ნაყოფები მკვრივია, 

კაფსულის მსგავსი, უხსნადი. 

 

Mirabilis jalapa - მირაბილისი, ღამის მზეთუნახავი 
 

        

 

ბოტანიკური აღწერა.  ბუნებრივად გვხვდება ტროპიკული ამერიკის ქვეყნებში. 60-80 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი დაბუჩქული მცენარეა დაბინდული, წაგრძელებულ-კვერცხისებური, ღია მწვანე 

ფოთლებით და მრავალრიცხოვანი ნაზი და სურნელოვანი ძაბრისებური ყვავილებით, რომელთა 

დიამეტრიც 4 სმ-მდეა. კულტურაში გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. უმაღლესი ყვავილოვანი 

მცენარეებისგან განსხვავებით, ისევე როგორც ყველა ღამით მოყვავილე მცენარეს, მასაც არ გააჩნია 

ნამდვილი გვირგვინი. გვირგვინის ფუნქციას ასრულებს ძლიერ გაზრდილი, მილისებური, კაშკაშა 

შეფერილობის ჯამი. ის ძირითადად ყვითელი, თეთრი და მოვარდისფერო-წითელი ფერისაა. 

დამტვერიანების შემდეგ იძლევა შესანიშნავ ჭრელ ვარიაციებს. ყვავილები ცოცხლობენ მხოლოდ 

რამდენიმე საათის განმავლობაში. იშლებიან მხოლოდ მზის აქტივობის შემცირების შემდეგ, 

საღამოს 5-6 საათისთვის. ახასიათებს სწრაფი ზრდა და გრძელი ფესურიდან განახლება. 
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აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარული, გვალვაგამძლე უპრეტენზიო მცენარეა, არ საჭიროებს 

განსაკუთრებულ მოვლას.  თუმცა ხანგრძლივი გვალვის დროს ზრდასა და ყვავილობას აჩერებს. 

უპირატესობას ანიჭებს ღრმა, თიხნარ, კირისშემცველ ნიადაგებს. ვერ იტანს მჟავე და ნოტიო 

ნიადაგებს.    

გამოყენება. ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ღობეების გასაფორმებლად, ბორდიურებად.  

 

    

Centaurea - ღიღილო 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

ცნობილია 500 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიაში, ჩრდილოეთ 

აფრიკასა და ამერიკაში. ერთ, ორ და მრავალწლოვანი ბალახოვანი ფესურიანი მცენარეა. ღეროები 

სწორმდგომი ან მწოლიარეა, ზოგიერთი სახეობის შემთხვევაში 120 სმ სიმაღლემდე აღწევს. ფოთლები 

მორიგეობითაა განლაგებული, კიდემთლიანიდან ფრთისებრ დანაწევრებულამდე. ყვავილედი 

სხვადასხვა ფორმის კალათაა, ბურთისებურიდან ცილინდრულამდე. კიდურა ყვავილები 

ძაბრისებურია,  ცენტრალური - მილისებური ან მილისებურ-ძაბრისებური, სხვადასხვა ფერის.  

 

  Centaurea cyanus - ღიღილო 

 

 

 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი, იშვიათად ორწლოვანი მცენარეა. აქვს 

სწორმდგომი, დატოტვილი ღეროები, რომელთა წვერებზეც ვითარდება მარტოული ცისფერი 

კალათა ყვავილედები, რომელთა ცენტრალური ყვავილებიც მილისებურია, ფერტილური 

(ნაყოფისმომცემი), კიდურა კი ძაბრისებურია 7-8-ნაკვთა ქობით. ფოთლები ლანცეტაა, 

ქეჩისებურად შებუსვილი. მცენარის ქვედა ნაწილის ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია, 

ყუნწიანი, ხოლო ზედა ნაწილში – მჯდომარე და მთლიანი. ნაყოფი 0,5 სმ სიგრძის წაგრძელებული 

თესლურაა, ნაცრისფერი და ნარინჯისფერი ბიბილოთი. ყვავილობს ივნისიდან გვიან 

შემოდგომამდე, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. მცირე ჩრდილშიც კი ძალიან ცუდად იზრდება. სიცივეგამძლეა. 

პრაქტიკულად არ ზიანდება გაზაფხულისა და შემოდგომის წაყინვებით. ესაჭიროება ნოყიერი, 

ჰუმუსით მდიდარი, ნეიტრალური ნიადაგები. დაყვავილების შემდეგ ყლორტები როზეტის 

დონეზე უნდა გადაიჭრას, რათა არ დაირღვეს ყვავილნარის სილამაზე. ესაჭიროება რწყვა და 
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ნიადაგის გაფხვიერება. თუ ასაჭრელად ზრდიან, მაშინ აუცილებელია ყოველ ორ კვირაში 

ერთხელ კომპლექსური მინერალური სასუქებით გამოკვება. ეს ხელს უწყობს დიდი ზომის 

ყვავილების ფორმირებას.  

გამოყენება. გამოიყენება მიქსბორდერებში, ჯგუფებად. ნახევარჩრდილში იყენებენ როგორც 

ნიადაგმფარავს. 

 

 

Ricinus - რიცინუსი, აბუსალათინი 

ოჯ.  Euphorbiaceae 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისაგან 'ricinus' - ტკიპა და დაკავშირებულია 

თესლის ფორმასთან, რომელიც აღმოსავლურ ტკიპას მოგვაგონებს. ბუნებრივად გავრცელებულია 

აფრიკაში. მონოტიპური გვარია; გააჩნია მრავალი საბაღე ფორმა და ჯიში. მაღალი (10 მ-მდე) სიმაღლის 

მძლავრი, მოწითალო ფერის შხამიანი  მცენარეა. თესლისგან ღებულობენ ძვირფას სამედიცინო და 

ტექნიკურ ზეთს. ცნობილია მისი 30-მდე სახეობა. როგორც კულტურული მცენარე, უხსოვარი 

დროიდანაა ცნობილი. მისი თესლები აღმოჩენილია ეგვიპტელ ფარაონთა სარკოფაგებში 

Ricinus communis - რიცინუსი, აბუსალათინი 

 

  
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  2 მ-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი ტროპიკული მცენარეა. კულტურაში მოჰყავთ 

როგორც ერთწლოვანი. ბუჩქი გადაშლილია, ღეროები სწორმდგომი, დატოტვილი, მწვანე, 

წითელი ან ყავისფერი შეფერილობის. ფოთლები დიდია, ყუნწიანი, თათისებური, 5-10 ნაკვთისგან 

შემდგარი. შეუხედავი ყვავილები შეკრებილია ხშირ მტევნისებურ ყვავილედად. მათ 

დეკორატიული ღირებულება არ გააჩნიათ. ოვალური თესლები ლობიოს წააგავს. ისინი პრიალაა, 

მბრწყინავი, ჭრელი. მრავლდება თესლით.  
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აგროტექნიკა. ესაჭიროება მზიანი, თბილი, ნოტიო, ქარისგან დაცული ადგილები და ფხვიერი, შავმიწა 

ნოყიერი ნიადაგები. ყვავილედის ფორმირების წინ კარგად რეაგირებს აზოტის შეტანაზე. 

განვითარების საწყის ეტაპზე ნელი ზრდის გამო, ხშირად ითრგუნება სარეველებით, ამიტომ 

საჭიროა დროული გამარგვლა. 

გამოყენება. ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. მებაღეობაში ხშირად გამოიყენება ფერადფოთლიანი და 

დაბალმოზარდი დეკორატიული ფორმები. შერეულ ჯგუფებში ეფექტს არ იძლევა, ამიტომ  

მარტოულად ან მცირე ზომის თავისუფალ მონოჯგუფებად (3-5 მცენარე) უნდა დაირგოს. 

 

 

Limonium - შორაქანი, ლიმონიუმი 

ოჯ. Plumbaginaceae 
 

გვარში დაახლოებით 300 სახეობაა, რომლებიც მთელს დედამიწაზეა გავრცელებული. ბუნებაში 

ლიმონიუმი იზრდება არიდულ ადგილებში, რის გამოც მცენარეს მძლავრი და გრძელი ღერძული ფესვი 

გააჩნია.  მრავალწლოვანი ფესურიანი და როზეტაფოთლებიანი ორწლოვანი ბალახოვნებია, იშვიათად 

ნახევარბუჩქები გახევებული შეფოთლილი ღეროებით. ყვავილები წვრილია, ვარდისფერი, ალისფერი, 

იისფერი, ყვითელი, პატარა თავთავებად შეკრებილი, რომლებიც, თავის მხრივ, რთულ საგველა ან 

ფარისებურ, ხშირად ბურთისებურ ყვავილედს ქმნიან. ყვავილობს ივნისიდან ყინვების დადგომამდე. 

 

Limonium sinuatum - ლიმონიუმი 
 

 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია ყველა კონტინენტზე. უმეტესად კი ხმელთაშუაზღისპირეთსა 

და ცენტრალურ აზიაში გვხვდება. 20-90 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. კულტურაში 

მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. აქვს მტკიცე ღეროები. ფესვთანური ფოთლები 10 სმ-მდე 
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სიგრძისაა, ღია მწვანე, თხელი, წაგრძელებული, ფრთისებრ ან თათისებრ ღრმად დანაკვთული, 

ძალიან მოკლე ყუნწებით. ჩვეულებრივ 5-15 ცალი საყვავილე ღერო ერთადაა განვითარებული 

(იშვიათად მარტოული), სწორმდგომი ან წამოწეული, ზედა ნაწილში დატოტვილი. ყვავილები 

წვრილია, 1 სმ-მდე დიამეტრის, მათი ხშირი თავთავები თავის მხრივ ტოტების წვერზე 

ფარისებურ ყვავილედებადაა შეკრებილი. ჯამი მშრალია, ბორბლისებური, შებუსვილი, ლურჯ-

იისფერი, იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრი. გვირგვინი ღია ყვითელი ან მოთეთროა. ყვავილობას 

იწყებს ივნისიდან. ამ პერიოდში დიდი რაოდენობით იზიდავს პეპლებს.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და სიცივისამტანია, გვალვაგამძლე და ნიადაგისადმი 

ინდიფერენტული. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფებში.  

 

 

Cleome - კლეომე 

ოჯ. Capparaceae 

 

გვარში 70 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ აფრიკასა 

და ტროპიკულ ამერიკაში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი  ბალახოვანი მცენარეები, ან 

ნახევარბუჩქებია მოკლე ჯირკვლოვანი ბუსუსებით დაფარული. ღეროები უმეტესად დატოტვილია. 

ფოთლები მარტივი ან რთული, წაგრძელებულ-ხაზური კიდემთლიანი ფოთოლაკებით, მორიგეობით 

განლაგებული. კენწრული ფოთლები მთლიანია, მცირე ზომის. ყვავილები აქტინომორფულია, თეთრი, 

ყვითელი, ვარდისფერი, ალისფერი, კენწრულ ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი ერთბუდიანი 

მრავალთესლიანი ჭოტისებური კოლოფია, 3 სმ სიგრძის. 

 

Cleome spinosa - ეკლიანი კლეომე 

 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ნახევარბუჩქია, რომელიც მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. მისი სიმაღლე 40-120 

სმ-ია. ღეროები, ყლორტები და ფოთლები დაფარულია წებოვანი ჯირკვლოვანი ბუსუსებით. 

ფოთლები გრძელყუნწიანია, თათისებრ დანაკვთული, მორიგეობით განწყობილი, 12-20 სმ 

სიგრძის, ფუძესთან ეკლით, არათანაბრად შებუსვილი. ყვავილები ვარდისფერ-ალისფერი ან 

თეთრია, გვირგვინის 4 ფურცლით,  4-5 სმ სიგრძის, მჯდომარე  მტევნებად შეკრებილი, რომლებიც 

ზრდას განაგრძობენ. გააჩნია თავისებური არომატი. 

აგროტექნიკა. მრავლდება თესლით. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, გვალვაგამძლე. ნიადაგის 

მიმართ მომთხოვნი არაა, თუმცა უპირატესობას ანიჭებს ნეიტრალურს. ნოყიერ ნიადაგზე 

ზომიერი რწყვის პირობებში უხვად და ხანგრძლივად ყვავილობს. ცუდად იტანს ზედმეტ ტენს. 

გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად, ჯგუფებში, მიქსბორდერებში, ასაჭრელად. მისი დარგვა 

შეიძლება დიდი ყვავილნარის უკანა პლანზე. 
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Tithonia - ტიტონია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარში 10 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ ამერიკაში. ერთწლოვანი ან 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები ან ნახევარბუჩქებია მაგარი დატოტვილი ღეროებით, ზოგჯერ 

ფუძესთან გამერქნებული. ფოთლები მორიგეობითაა  განლაგებული, მთლიანი ან სამნაკვთიანი, 

ყუნწიანი. ყვავილედი დიდი კალათაა მსხვილი ენისებური ყვავილების ერთი რიგითა და წვრილი 

მილისებური ყვავილების დისკით. საყვავილე ღერო გრძელია, გასქელებული. ნაყოფი ქოჩრიანი 

თესლურაა. 

 
 

Tithonia rotundifolia - ტიტონია 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – მექსიკა. ერთწლოვანი,  50-150 სმ სიმაღლის სწორმდგომი 

გადაშლილი მცენარეა. ღეროები მოწითალოა, სუსტად შებუსვილი. ფოთლები დიდია, 

მორიგეობით განლაგებული, გულისებური, სამნაკვთა, ორივე მხრიდან უხეშად შებუსვილი, 10-15 

სმ სიგრძის. ყვავილედი 5-8 სმ დიამეტრის კალათაა ნარინჯისფერ-წითელი კიდურა და ყვითელი 

მილისებური ცენტრალური ყვავილებით. ყვავილობს ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. 

აგროტექნიკა. სითბოსა და სინათლის მოყვარულია. ესაჭიროება მზიანი ადგილები, კარგი  დრენაჟის 

მქონე და საკვები ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგები. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებსა და მიქსბორდერებში. კარგად იზრდება ქოთნებსა და 

კონტეინერებში. იზიდავს პეპლებს. იყენებენ ასაჭრელადაც. 

 

 
 

Rudbeckia - რუდბეკია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

გვარს სახელი ეწოდა შვედი ბოტანიკოსის, კარლ ლინეს მასწავლებლის, ოლაფ რუდბეკის 

საპატივსაცემოდ.  გვარში 30 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

მრავალწლოვანი, იშვიათად  ერთწლოვანი ან ორწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია მაღალი, სწორი, 

დატოტვილი, შებუსვილი და შეფოთლილი, 70 სმ სიმაღლის ღეროებით. ფოთლები მთლიანია ან 

ფრთისებრ დანაკვთული, ოვალური ან კვერცხისებური; ქვედა გრძელყუნწიანი, ზედა - მჯდომარე.  

ყვავილედი 15 სმ დიამეტრისაა. კიდურა ენისებური ყვავილები ყვითელი, ნარინჯისფერი, ან წითელია; 

ცენტრალური - მილისებური, ყვითელი, ალისფერ-შავი ან ყავისფერი. ნაყოფი წაგრძელებული თესურაა. 

თესლები წვრილია, მუქი ნაცრისფერი, მბრწყინავი. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2-3 წელი. 
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Rudbeckia hirta - რუდბეკია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. ერთ ან ორწლოვანი (იშვიათად 

მრავალწლოვანი) მცენარეა მარტივი ან დატოტვილი, უხეშადშებუსვილი ღეროებით, რომლებიც 

სიმაღლეში 100 სმ-ს აღწევენ. ფესვთანური ფოთლები ყუნწიანი, ღეროსეული – მჯდომარე, 

მორიგეობით განწყობილი, ფართოლანცეტა, მსხვილკბილა, ბუსუსებიანი. ყვავილედის დიამეტრი 

10 სმ-მდეა. ენისებური ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია, მილისებური – მორუხო-ალისფერი, 

ამობურცულ ყვავილსაჯდომზე განთავსებული. გააჩნია მთელი რიგი ჯიშები და დეკორატიული 

ფორმები. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. ცუდად იტანს სიცხესა და სიმშრალეს. ესაჭიროება რეგულარული რწყვა. 

დაყვავილებული ნაწილების მოცილებით შესაძლებელია ყვავილობის ვადის გაგრძელება. 

მცენარის გამძლეობის შესანარჩუნებლად, ივნისში ნახევრად უნდა გადაიჭრას, შემოდგომაზე კი 

მთლიანად. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებში, სათაიგულედ. 

პარტნიორები: ასტრა, კორეოფსისი, დეზურა, მზიურა, ფლოქსი და სხვ.  

 

 

Gaillardia  - გაილარდია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 
 

გვარს სახელი ეწოდა საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემისს წევრის  გაიარდ  ჰარსნტონაუს  

საპატივსაცემოდ. ცნობილია დაახლოებით სახეობა,  რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. 

მათი ღეროები სწორია, დატოტვილი, შებუსული, 90 სმ სიმაღლის. ფოთლები მარტივია, ლანცეტა ან 

ოვალური, მეტნაკლებად კიდედაკბილული, მორიგეობით განლაგებული. ყვავილედი გრძელ 

საყვავილე ღეროზე განვითარებული მარტოული კალათია. კიდურა ყვავილები ენისებურია, სამკბილა, 

წითელ-ალისფერი, ყვითელი ან ორფერი; ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, ალისფერი. ნაყოფი 

ქოჩრიანი თესლურაა. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2 წლის მანძილზე. 

Gaillardia  pulchella - გაილარდია 
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ბოტანიკური აღწერა.  90 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი, იშვიათად მრავალწლოვანი მცენარეა 

სწომდგომი, დატოტვილი, შებუსული  ღეროებით. ღეროსეული ფოთლები თითქმის მჯდომარეა, 

კიდემთლიანი, მარტივი, ლანცეტა ან ნიჩბისებური. ყვავილედი მარტოული კალათაა, რომელიც 

ვითარდება გრძელ საყვავილე ღეროზე. კიდურა ყვავილები ენისებურია, სამკბილა, ალისფერ-

წითელი, ყვითელი ან ორფერი. ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, ალისფერი. ყვავილობს 

ივნისიდან ნოემბრამდე. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, მწვანე და ფესვის კალმებით, თესლით. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს  მსუბუქ, მშრალ ნიადაგებს. ტენიან 

ნიადაგებზე ზრდაში ჩამორჩება და ზოგჯერ იღუპება კიდეც. კარგად რეაგირებს  ზომიერ რწყვაზე.  

ყვავილობის გასახანგრძლივებლად რეკომენდებულია სეზონის მანძილზე დამატებითი კვების 

სამჯერ მიცემა და დაყვავილებული ნაწილების პერიოდული მოცილება. 

გამოყენება. გამოიყენება ბაღებისა და პარკების გაფორმებაში. რგავენ ჯგუფებად, მიქსბორდერებში, 

რაბატებში. იყენებენ სათაიგულედ. 

 

 

Nemesia – ნემეზია 

ოჯ. Scrophulariaceae 

გვარში დაახლოებით 50 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ აფრიკაში. 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია ან ნახევარბუჩქები. ღეროები სწორმდგომია, 

დატოტვილი, ოთხწახნაგოვანი, გლუვი ან შებუსვილი, 30-60 სმ სიმაღლის. ფოთლები მოპირისპირედაა 

განლაგებული, მჯდომარე, მთლიანი, ან კიდედაკბილული, წაგრძელებულ-ხაზური. ყვავილები 

ზიგომორფულია, ყვითელი, თეთრი, ალისფერი, კენწრულ ან უბისეულ მტევან ყვავილედებად 

შეკრებილი. ნაყოფი მრავალთესლიანი კოლოფია. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 2 წლის 

განმავლობაში.  
 

Nemesia strumosa – ნემეზია 
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ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – სამხრეთ აფრიკა. ერთწლოვანი, 20-40 სმ სიმაღლის მცენარეა. 

ფოთლები წაგრძელებულია, თითქმის ლანცეტა. ყვავილები ასიმეტრიულია, მსხვილი, ორტუჩა, 

ყვითელი, თეთრი, იისფერი ან ჭრელი. დღეისთვის სულ უფრო მეტ გარცელებას პოულობს  

ნემეზიას სახეობათაშორისი ჰიბრიდები ნაირფერი, მსხვილი, 2,5 სმ-მდე დიამეტრის ყვავილებით. 

მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, სიცივისამტანი. ვერ იტანს მაღალ სიცხეს; ამ დროს ფოთლები 

ჭკნობას იწყებენ, ხოლო თუ ნიადაგიც გამოშრა, მცენარე იღუპება. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, 

ზომიერად ნაყოფიერ ნიადაგებს, რომლებიც არ შეიცავენ კირს. კარგად ვითარდება მხოლოდ 

რეგულარული რწყვის პირობებში. ყვავილობის პერიოდის გასახანგრძლივებლად ზაფხულის 

მეორე ნახევარში მცენარეს კრეჭენ, რაც იწვევს გვერდითა ყლორტების ზრდას და განმეორებით 

ყვავილობას. 

გამოყენება. გამოიყენება მიქსბორდერებსა და ბორდიურებში, ვაზონებსა და კონტეინერებში 

გამოსაზრდელად. 

 

 

Perilla - პერილა, წითელი ჭინჭარი 

ოჯ. Lamiaceae 
 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 6 სახეობის ერთწლოვან და მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეს ან 

ნახევარბუჩქს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აზიის ზომიერად თბილ, სუბტროპიკულ და 

ტროპიკულ რაიონებში. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება 1 სახეობა.  
 

Perilla frutescens var. nankinensis  - პერილა, წითელი ჭინჭარი 
 

     
 

  ბოტანიკური აღწერა.  ველურად იზრდება ჰიმალაიში, ჩინეთსა და იაპონიაში. 50-100 სმ სიმაღლის 

ერთწლოვანი მცენარეა. ღეროები სწორმდგომია, დატოტვილი, შებუსვილი, უხვად შეფოთლილი. 

ყვავილები წვრილია, შეუმჩნეველი, კენწრულ თავთავისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ფოთლები 

http://flower.onego.ru/annual/enc_8821.jpg
http://flower.onego.ru/annual/enc_8817.jpg
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მოპირისპირეა, მსხვილი, ფართოოვალური, წამახვილებული, კიდეებზე ხერხკბილა, მომწვანო ან 

ალისფერი. ეფექტურია ღეროებისა და ფოთლების არაჩვეულებრივი მუქი წითელი შეფერილობის 

გამო. გააჩნია სახესხვაობები დანაკვთული ან ხუჭუჭა, თითქმის შავი ფოთლებით.Eმრავლდება 

თესლით.  

აგროტექნიკა. ტენის, სინათლისა და სითბოსმოყვარულია. ესაჭიროება მსუბუქი, ორგანული 

ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგები. სინათლისმოყვარულია, ჩრდილში ფოთლებს 

ბორდოსფერი შეფერილობა ეკარგებათ, მნიშვნელოვნად ღიავდებიან და მწვანდებიან. 

ექვემდებარება კრეჭვას.  

გამოყენება. გამოიყენება ბორდიურებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებში. მისი ეგზოტიკური 

ფოთლების ფონზე ნებისმიერი მცენარე დიდებულად გამოიყურება. 

 
 

Kochia - კოხია, წითელწვერა, ზაფხულის კვიპაროსი 

ოჯ. Chaenopodiacea 
 

გვარს სახელი ეწოდა გერმანელი ბოტანიკოსის ჟოზეფ კოხის საპატივსაცემოდ. ცნობილია 80 სახეობა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპაში, აზიასა და ავსტრალიაში. 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი  ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია, ზოგჯერ ნახევარბუჩქები. 

ღეროები სწორმდგომია, უხვად დატოტვილი. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, კიდემთლიანი, 

ვიწროხაზურ-ძაფისებური, შებუსვილი. ყვავილები წვრილია, შეუხედავი, თავთავისებურ ან საგველა 

ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი ერთთესლიანი კოლოფია. 

Kochia prostata  - კოხია, წითელწვერა, ზაფხულის კვიპაროსი 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  ერთწლოვანი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. ბუჩქი წაგრძელებულ-ოვალური 

ფორმისაა, 75-100 სმ სიმაღლის. ღეროები სწომდგომია, უხვად დატოტვილი. ფოთლები წვრილია, 

ხაზურ-ლანცეტა, ფუძესთან შევიწროვებული და ყუნწში გარდამავალი, ღია მწვანე, შემოდგომის 

სიცივეების დადგომის შემდეგ კი წითელი. ყვავილები წვრილი და შეუმჩნეველია. მრავლდება 

თესლით. კარგად იკრიჭება. 

აგროტექნიკა. სითბოსა და სინათლისმოყვარულია, თუმცა მსუბუქ ჩრდილსაც იტანს. გვალვაგამძლეა. 

ნოყიერ და ფხვიერ ნიადაგზე უფრო მძლავრი ბუჩქები ვითარდება. მშრალ ამინდში საჭიროებს 

რწყვას. ზრდის დასაწყისსა და გაკრეჭვის შემდგომ მცენარე საჭიროებს ნიადაგში აზოტოვანი 

სასუქების შეტანას. 

გამოყენება. გამოიყენება ერთეულ ნარგავებად და ჯგუფებში, ნებისმიერი კონფიგურაციის ცოცხალი 

ღობის შესაქმნელად, ბორდიურებში. 
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Eschscholzia - ეშოლცია, ანუ კალიფორნიული ყაყაჩო 

ოჯ. Papaveraceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა დოქტორ იოჰან ეშოლცის საპატივსაცემოდ. გვარში 12 სახეობაა, რომელიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. გააჩნია ფორმათა დიდი მრავალფეროვნება. 

ერთწლოვანი, იშვიათად მრავალწლოვანი ბალახოვანი, 15-20 სმ სიმაღლის მცენარეებია კარგად 

გამოხატული ღეროებით. ყლორტები დაღარულია, ლეგა-მწვანე, შიშველი. ფოთლები ყუნწიანი, ვიწრო 

წილებად სამმაგდანაკვთული, ცვილისებური ნაფიფქით დაფარული, მორიგეობით  განლაგებული; 

ფესვთანური ფოთლები როზეტადაა შეკრებილი. ყვავილები მარტოულია, 2-7 სმ დიამეტრის, თეთრი, 

კრემისფერი, ვარდისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ალისფერ-წითელი. ყვავილი მარტივია ან 

ბუთხუზა. ჯამი ჩაჩისებურია, ყვავილის გაშლამდე ვარდება. ნაყოფი წაგრძელებული კოლოფია. 

თესლები წვრილია, სფერული, ყავისფერი.  

 

Eschscholzia californica - კალიფორნიული ეშოლცია, ანუ  კალიფორნიული ყაყაჩო 

 

  
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 

გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. ივითარებს 20-55 სმ სიმაღლის დატოტვილ, კომპაქტურ ან 

გართხმულ ბუჩქს. ღერო სწორმდგომია, წვრილი, მყიფე, მრავალრიცხოვანი დაღარული 

მონაცრისფრო-მწვანე შიშველი ყლორტებით. ფოთლები სამმაგ დანაკვთულია, გრძელყუნწიანი. 

ფესვთანური ფოთლები როზეტებადააა შეკრებილი და ცვილოვანი ნაფიფქის გამო მონაცრისფრო 

გადაჰკრავთ. ყვავილები მარტივია ან ბუთხუზა, მბრწყინავი; შეფერილობით – თეთრი, 

კრემისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, მარჯნისფერი. ყვავილები იშლება მხოლოდ მზიან 

ამინდში შუადღის საათებში (10-დან 16 სთ-მდე). ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. 

მრავლდება თესლით. 
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აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, მაგრამ შეუძლია გაუძლოს -4-50 ყინვასაც. ნიადაგის 

მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება მშრალ ქვიშნარ ნიადაგზეც კი. ვერ იტანს ტენისა და 

ახალი ორგანული სასუქების სიჭარბეს. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებში, მავრიტანულ მოყვავილე გაზონებში, 

როკარიუმებსა და ალპინარიუმებში. დეკორატიულია არა მხოლოდ მისი ყვავილები, არამედ 

აჟურული, მონაცრისფრო-ცისფერი ფოთლებიც.   

 

 

Sanvitalia - სანვიტალია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარს სახელი ეწოდა იტალიელი ბოტანიკოსის სანვიტალის საპატივსაცემოდ. გვარში 7 სახეობაა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. საკმაოდ დაბალი, ერთწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეებია. ღეროები ძლიერაა დატოტვილი. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, 

ყუნწიანი, კვერცხისებური ან წაგრძელებულ-კვერცხისებური. ყვავილედები მცირე ზომის კალათებია, 

2-2,5 სმ დიამეტრის. ენისებური ყვავილები ყვითელი, ნარინჯისფერი ან თეთრია; მილისებური - შავ-

იისფერი. ნაყოფი თესლურაა. 

 

Sanvitalia procumbens - გართხმული სანვიტალია 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ცენტრალური ამერიკა. 35 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი 

გართხმული მცენარეა. ღეროები ძლიერ დატოტვილია, მკვრივი, წვრილი, განათებულ მხარეს 

მოწითალო შეფერილობის. ფოთლები მოკლეყუნწიანია ან თითქმის მჯდომარე, ფართოოვალური, 

კიდემთლიანი. ყვავილედი 2-2,5 სმ დიამეტრის კალათაა, ამობურცული, მუქი ყავისფერი ან 

თითქმის შავი დისკით, რომელსაც მილისებური ყვავილები ქმნიან; ენისებური ყვავილები ერთ 

რიგადაა განლაგებული, ისინი ყვითელია, ან მონარინჯისფრო-ყვითელი. უხვად ყვავილობს 

ივლისის დასაწყისიდან ოქტომბრის ბოლომდე. გააჩნია ბუთხუზა ფორმის სახესხვაობები და 

ჯიშები, მაგ., ‘ნარინჯისფერი გლორი’ მონარინჯისფრო-ყვითელი ყვავილედებით. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს ღია,Eმზიან ადგილებს და ზომიერად ნოყიერ ნიადაგებს. 

მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებში, ბორდიურებში, მასივებში, ალპინარიუმებში. 

 

 
 

Xeranthemum - ოქროცოცხა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 
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გვარის დასახელება წარმოდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'xeros' — მშრალი  და 'anthemon' — ყვავილი. 

 ცნობილია 6 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში, 

ბალკანეთსა და კავკასიაში. ერთწლოვანი სწორმდგომი, ბეწვებით  დაფარული ბალახოვანი მცენარეა. 

ფოთლები მორიგეობითაა განლსგებული, წაგრძელებული ან ლანცეტა. ყვავილედი მარტოულია, 

თეთრი, ვარდისფერი, ალისფერი. მცენარეს დეკორატიულობას მატებს მრავალრიგიანი საფარველის 

ქერცლისებური დიდი ფურცლები. ნაყოფი სოლისებური, ყავისფერ-მურა თესლურაა ყვითელი ან მურა 

ქოჩრით. 

Xeranthemum annuum - ოქროცოცხა 
 

 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო – ხმელთაშუაზღვისპირეთი, ყირიმი, კავკასია. 10-40 სმ სიმაღლის 

ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა მონაცრისფრო ქეჩისებური შებუსვით. ღეროს სწომდგომია, 

დატოტვილი, ლანცეტა, მჯდომარე ფოთლებით, რომელთა სიგრძე 10 მმ-ია, სიგანე კი 2-7 მმ. 

ყვავილედი 3-5 სმ დიამეტრის კალათაა. ენისებური ყვავილები ვარდისფერი, იისფერი, ან 

იშვიათად თეთრია. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. ნაყოფი თესლურაა.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და სიცივისამტანია. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ 

უკეთ ვითარდება კირით მდიდარ და ქვიშნარ ნოყიერ ნიადაგებზე. აღმოცენების პერიოდში 

ესაჭიროება საკმაოდ ტენიანი ნიადაგი, ხოლო კოკრობისა და ყვავილობის ფაზაში რწყვა საერთოდ 

არ სჭირდება. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, როკარიუმებში, მშრალი თაიგულების და 

კომპოზიციების შესაქმნელად 

 

 

 

Gypsophila - წინწკალა 

ოჯ. Caryophyllaceae 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/25040201.jpg
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სახელწოდება მიიღო ბერძნული სიტყვებისგან 'gypsos' — თაბაშირი  და 'рhilos' — მეგობარი; 

ლათინურიდან კი - კირის მოყვარული. გვარში 100-ზე მეტი სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ევრაზიაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში. 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, ზოგიერთი სახეობა ნახევარბუჩქია 

დატოტვილი, შიშველი, სწორმდგომი ან გართხმული 20-50 სმ სიგრძის ღეროებით. ფოთლები წვრილია, 

ლანცეტა, კიდემთლიანი. ყვავილედი მსუბუქი საგველაა, შედგება მცირე რაოდენობის ყვავილებისაგან. 

ნაყოფი კოლოფია, რომელშიც დიდი რაოდენობით თესლი ვითარდება. თესლი აღმოცენების უნარს 

ინარჩუნებს 2 წლის განმავლობაში. 

 

Gypsophila muralis  - წინწკალა 
 

      
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია მთელ ევროპაში. 5-20 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი 

მცენარეა. ქმნის გადაშლილ ბუჩქს. ღერო სწომდგომი ან წამოწეულია, ძირიდანვე დატოტვილი. 

ფოთლები ხაზურია, კიდემთლიანი, ერთძარღვიანი, ორივე ბოლოსკენ შევიწროვებული. 

ყვავილები ძალზე წვრილია, მარტოული. ისინი ვითარდება ღეროს მუხლებიდან გამოსულ გრძელ 

ყვავილსაჯდომზე. ჯამი ფართო ზარისებურია, ხუთკბილა. გვირგვინის ფურცლები წვერზე 

ამოკვეთილია, ვარდისფერი ან მოთეთრო-ვარდისფერი, მუქი ძარღვებით. ნაყოფი 

მრავალთესლიანი კოლოფია, იხსნება 4 საგდულით. ყვავილობს მაისიდან სექტემბრამდე.  

აგროტექნიკა. ყინვაგამძლეა. იზრდება ნათელ ქვიშნარ ადგილებზე, მდელოებზე, სტეპებზე, მეჩხერ 

ტყეებში. ეგუება  მსუბუქ ჩრდილსაც. უპირატესობას ანიჭებს ქვიშნარ ან თიხნარ, ნოყიერ, კარგად 

დრენირებულ, კირისშემცველ ნიადაგებს. ვერ იტანს გრუნტის წყლების ზედაპირულ 

მდებარეობას. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ბაღებსა და პარკებში, ყვავილნარებში, ბორდიურად, ალპინარიუმებში. ქმნის 

ხშირ დეკორატიულ საფარს.Yიყენებენ ყვავილოვან გაფორმებაში სხვა მცენარეებთან ერთად  

ჯგუფურ და მარტოულ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში.  

პარტნიორები. ხავერდულა, ეშოლცია, გოდეცია. 

 

 

Celosia - ცელოსია, მამლის ბიბილო 

ოჯ. Amaranthaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისაგან 'kelcos' — ანთებული, აალებული, რაც 

დაკავშირებულია ფოთლებისა და ყვავილების შეფერილობასთან. გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთის სამხრეთ ნაწილში, აღმოსავლეთ ინდოეთში, 

აფრიკასა და ამერიკაში. მრავალწლოვანი ან ერთწლოვანი  ბალახოვანი მცენარეებია სწორი, წვნიანი, 

ღარებიანი, მწვანე ან მოწითალო ფერის, 30-70 სმ სიმაღლის ღეროებით. ფოთლები მორიგეობითაა 

განწყობილი, მთლიანი, ყუნწიანი, გლუვი, კვერცხისებური წამახვილებული ბოლოთი, მწვანე, ჭრელი ან 

მუქი ალისფერი. ყვავილები წვრილია, ორსქესიანი, კაშკაშა ფერის თანაყვავილებით, დიდი ზომის, 
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ორიგინალური ფორმის სავარცხლისებურ ან საგველა ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი მომრგვალო 

კოლოფია; თესლები მრგვალი, მბრწყინავი, შავი; აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 4-5 წლის 

განმავლობაში. 

Celosia argentea  - ცელოსია, მამლის ბიბილო 
 

     
  

ბოტანიკური აღწერა.  სამშობლო - ინდოეთი. მრავალწლოვანი მცენარეა, რომელიც მოჰყავთ როგორც 

ერთწლოვანი. ღეროები სწორმდგომია, ხშირად ერთმანეთთან შეზრდილი, 35-50 სმ სიმაღლის. 

ფოთლები ოვალურია, წვერში წამახვილებული, მწვანე, ჭრელი ან მუქი ალისფერი. ყვავილები 

წვრილია, მასიურ ყვავილედში შეკრებილი. შეფერილობით ყვითელი, ნარინჯისფერი, 

ვარდისფერი ან ალისფერ-წითელი. ყვავილედის ფორმის მიხედვით  ცელოსია იყოფა ორ საბაღე 

ფორმად: ფრთისებრი (f.plumosa) საგველა ყვავილედით და სავარცხლისებური, ანუ მამლის 

ბიბილოსებრი (f.cristata),  სავარცხლისებური მსხვილი ყვავილედით. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სითბოსა და სინათლისმოყვარული და შედარებით გვალვაგამძლეა. ზიანდება ყინვებით. 

მცენარე ყველაზე ლამაზ ყვავილედებს ივითარებს თბილ, მზიან, ქარისგან დაცულ ადგილებში. 

ესაჭიროება ფხვიერი, ნოყიერი ნიადაგები. ვერ იტანს ახალ ორგანულ სასუქებს. ნორჩ მცენარეს 

ფორმირების ფაზაში ესაჭიროება უხვი რწყვა, შემდეგ კი რეგულარული. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, კონტეინერებში მოსაყვანად. ცოცხალ 

თაიგულებში ეფექტურია ფრთისებრი ცელოსია, ხოლო მშრალ თაიგულებში – სავარცხლისებრი. 

 

Datura - ლემა 

ოჯ.  Solanaceae 

გვარში გაერთიანებულია ბალახოვანი მცენარეები, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია მთელი 

დედამიწის ზომიერ, სუბტროპიკულ და ტროპიკულ რეგიონებში. ზოგიერთი სახეობა სამკურნალო და 

ამავე დროს შხამიანი მცენარეა. ისინი უმთავრესად გვხვდება მიტოვებულ ადგილებში, ნანგრევებზე, 

დაუმუშავებელ მინდვრებზე, საცხოვრებლებთან ახლოს და დანაგვიანებულ ტერიტორიებზე. 

 

 

Datura stramonium - ლემა 
 

http://flower.onego.ru/annual/enc_7248.jpg
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ევროპაში, კავკასიაში, იშვიათად აღწევს შორეულ 

აღმოსავლეთამდე. ერთწლოვანი, არასასიამოვნო სუნის მქონე, სარეველა ბალახოვანი მცენარეა. 

სიმაღლეში 1,2 მ-ს აღწევს. აქვს მთავარღერძიანი ფესვი და ძირიდანვე დატოტვილი ღერო. დატოტვის 

ადგილებში სხედან მარტოული ყვავილები. გვირგვინი დიდი ზომისაა, თეთრი, ძაბრისებური, 

წარმოქმნილია 5 წამახვილებული გვირგვინის ფურცლის შეზრდის შედეგად. ჯამი 5-კბილაა, ძირში 

ოდნავ გამობერილი. ნაყოფი მსხვილია, სფერული ან კვერცხისებური, ეკლებით მოფენილი, იხსნება 4 

საგდულით და შეიცავს პატარა შავ თესლებს. ყვავილობს აპრილიდან სექტემბრამდე, ნაყოფი მწიფდება  

ივლისიდან ოქტომბრამდე. მრავლდება თესლით.  

ვარიაციები: 

 D. stramonium var. tatula - იასამნისფერ-ცისფერი ყვავილებით 

 D. stramonium f. inermis - უეკლო ნაყოფებით. 

აგროტექნიკა. იზრდება ფხვიერ და ზომიერად ტენიან ნიადაგებზე. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. 

გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება მისი დიდყვავილიანი ფორმები. 

 
Delphinium - დეზურა 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარის სახელწოდება გამომდინარეობს ყვავილის ფორმიდან. დიოსკორიდე ყვავილის კოკრებს 

დელფინის თავს ამსგავსებდა, ზოგ ქვეყნებში კი დეზთან მსგავსებას პოულობდნენ. გვარში 

გაერთიანებული ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეების 400-მდე 

სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს  ზომიერ ზონაში, 

მხოლოდ რამდენიმე სახეობა იზრდება აფრიკის მაღალმთიან რაიონებში. 20-200 სმ სიმაღლის 

მცენარეებია თათისებდანაკვთული, ოდნავ ბუსუსებიანი, მორიგეობით განლაგებული ფოთლებით. 

ზოგ სახეობას კოლიბრი, ზოგს კი სხვადასხვა კრაზანები ამტვერიანებენ. ეს დაკავშირებულია ყვავილის 

თავისებურ აგებულებასთან, რომელსაც გააჩნია 5 შეფერილი ჯამის ფოთოლაკი, მათგან ზედა დეზადაა 

ქცეული. ყვავილის ცენტრში ფურცლის მსგავსი ორი სანექტრე და ორიც ფურცელია. ისინი ჯამის 
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ფოთოლაკებისგან ფერით განსხვავდება და მათ თვალაკებს ან ფუტკარს უწოდებენ. მათი მთავარი 

ფუნქციაა კრაზანა-დამმტვერავების მიზიდვა. ნაყოფი ერთ ან მრავალფურცელაა. თესლები წვრილია, 

აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 3-4 წლის განმავლობაში. 

 

Delphinium consolida - დეზურა 
 

  
 

 
Delphinium-consolida-‘Sublime’ 

  

ბოტანიკური აღწერა.  15-60 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი შხამიანი მცენარეა. ღერო დატოტვილია და მის 

თითოეულ ტოტზე განვითარებულია მტევანა ყვავილედი. ფოთლები სამმაგად და უფრო 

მეტჯერაც დაყოფილია ვიწრო ხაზურ ნაწილებად. ყვავილები დეზიანია, ლურჯი, იშვიათად 

ვარდისფერი, კიდევ უფრო იშვიათად თეთრი. ყვავილობს ივნისიდან შემოდგომამდე. მრავლდება 

თესლით. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს ქარისგან დაცულ მზიან ადგილებს და ღრმა, კალციუმის შემცველ 

ნიადაგებს. სიცივისამტანია. ცხელ ზაფხულში საჭიროებს სიტემატურ რწყვას. დარგვისას 

განახლებისკვირტებიანი ფესვის ყელი  ნიადაგში ღრმად არ უნდა მოთავსდეს. ახალი ნარგაობები 

უხვად ირწყვება და ტენის შენარჩუნების მიზნით ტორფით ან ნეშომპალით იმულჩება. ზაფხულის 

განმავლობაში დეზურა ივითარებს მძლავრი ყლორტებისა და ფოთლების ძალიან დიდი 

ვეგეტატიურ მასას, ამიტომ მას კვებაც შესაბამისი ესაჭიროება. პირველად კომპლექსური 

მინერალური სასუქები ან თხევადი ორგანული  სასუქები შეაქვთ, როცა მცენარე 10-15 სმ 

სიმაღლეს აღწევს. მეორედ - კოკრობისა და ყვავილობის საწყის ფაზაში; ამ დროს დიდი წილი 

კალიუმ და ფოსფორშემცველ სასუქებს ეთმობა; მესამედ - ყვავილობის ბოლოს, როცა საფუძველი 

ეყრება განახლების კვირტების ჩასახვას. ამ დროს იყენებენ კალიუმიან და ფოსფორიან სასუქებს, 

აზოტის გარეშე. სასუქების შეტანას აუცილებლად თან უნდა ახლდეს უხვი რწყვა, რათა წყალი 

ფესვებამდე ჩავიდეს. მძლავრი საყვავილე ღეროების განვითარების მიზნით ახდენენ ბუჩქის 
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გამოხშირვას. გაზაფხულზე, როცა მცენარე 20-30 სმ-ის გახდება, უნდა მოსცილდეს ყველაზე 

წვრილი და სუსტი ყლორტები. მაღალ ჯიშებს ესაჭიროებათ სარზე აკვრა. 

გამოყენება. გამოიყენება მაღალ ყვავილნარებში, ჯგუფებში, ასაჭრელად. დაბალმოზარდი ჯიშები კი – 

მიქსბორდერებსა და ბორდიურებში. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მრავალწლოვანი  

მცენარეები 

 

მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეებს მიეკუთვნება ის სახეობები, რომლებიც ცოცხლობენ ორ 

წელიწადზე მეტ ხანს. თუ მრავალწლოვანი მცენარე ყვავილობს და ნაყოფს იძლევა სიცოცხლეში 

ერთხელ (სიცოცხლის ბოლო წელს), მას მონოკარპულს უწოდებენ, ხოლო თუ ყოველწლიურად – 

პოლიკარპულს. 

თბილი და რბილი კლიმატის პირობებში მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები უწყვეტად 

იზრდებიან, ხოლო ზომიერი კლიმატის პირობებში მათი ზრდა მიმდინარეობს მხოლოდ წლის თბილ 

პერიოდში. თუ ზამთარში მცენარის ფოთლები ხმება, ასეთ მცენარეს უწოდებენ ფოთოლმცვენ 

მრავალწლოვანს; თუ ფოთლები მთელი წლის მანძილზეა შენარჩუნებული _ ის მარადმწვანეა.  

კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემის წყალობით მრავალწლოვანი მცენარეები ბევრად უფრო 

მდგრადნი არიან ტყის ხანძრების მიმართ. ისინი ასევე უფრო ადვილად იტანენ დაბალ ტემპერატურებს 

და ხეებთან და ბუჩქებთან შედარებით ნაკლებად მგრძნობიარენი არიან. 

მრავალ ეკოსისტემაში სწორედ ბალახოვანი მრავალწლოვნები დომინირებენ. ერთწლოვანებთან 

შედარებით ისინი უფრო ადვილად ეგუებიან რესურსებით ღარიბ ნიადაგებს, რადგან მათი ფესვები 

უფრო ადვილად ჩადის ნიადაგში წყლისა და საკვები ნივთიერებების მოსაპოვებლად. გაზაფხულზე 

ისინი ასევე უფრო ადრე იწყებენ განვითარებას. 

 

 

 

მრავალწლოვანი 

საზაფხულო მცენარეები 

 

Delphinium - დეზურა 

ოჯ. Ranunculaceae 
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(გვარის შესახებ იხ. ზემოთ) 

 

Delphinium cultorum - დეზურა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა.  50-200 სმ სიმაღლის მცენარეა სწორმდგომი ღეროებით. ფოთლები მორიგეობითაა 

განწყობილი, თათისებრ დანაკვთული, მსხილი, ოდნავ ტალღოვანი, გრძელყუნწიანი. ფესვთა 

სისტემა ფუნჯისებურია, დატოტვილი. ყვავილები მარტივია ან ბუთხუზა, სხვადასხვა ფორმის 

მტევნებად შეკრებილი. ყვავილედის სიგრძე მცენარის სიმაღლის 1/3-ს შეადგენს. ყვავილის 

ფურცლებს სხვადასხვა სიგრძის დეზები აქვთ. ყვავილები სხვადასხვა ტონალობისაა: იისფერი, 

ცისფერი, თეთრი, ვარდისფერი, იასამნისფერი და სხვ. ყვავილობს ივნის-ივლისში. მრავლდება 

ბუჩქის დაყოფით, მწვანე კალმებით და თესლით.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება მზესა და ნახევრადჩრდილში. ესაჭიროება ღრმა, თიხნარი, კალციუმის 

შემცველი, ზომიერად ნოტიო ნიადაგები. ყვავილობის შემდეგ მცენარის დეკორატიულობა 

იკარგება, ამიტომ რეკომენდებულია დაყვავილებული მტევნის შეჭრა ფესვთანურ ფოთლებთან 

ერთად. შეჭრის შემდეგ იწყება ახალი ფოთლების განვითარება და შესაძლებელია განმეორებითი, 

შედარებით სუსტი ყვავილობა სექტემბერში. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში. 
 

 

 

Astilbe - ასტილბა 

ოჯ. Saxifragaceae 

 

გვარში 30-ზე მეტი სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიასა და 

ჩრდილოეთ ამერიკაში, ფართოფოთლოვან ტყეებში, ნაკადულების გასწვრივ და ისეთ ადგილებში, 

სადაც საკმაო ტენია. მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია სწორმდგომი 8-200 სმ 

სიმაღლის ღეროებით, მრავალრიცხოვანი ფესვთანური გრძლყუნწიანი ორმაგ ან სამმაგ დანაკვთული 

ფოთლებით. ყვავილები წვრილია, თეთრი, ვარდისფერი, იასამნისფერი, წითელი ან ალისფერი, 

სხვადასხვა ზომის კენწრულ საგველა ყვავილედებად შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში 25-35 

დღის განმავლობაში.. ნაყოფი მრავალთესლიანი კოლოფია. 
 

 

Astilbe thunbergii - ასტილბა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ იაპონია. მრავალწლოვანი ბალახოვანი, 80 სმ-მდე სიმაღლის მცენარეა 

მკვრივი ფესურით. ყლორტები სწორმდგომია, მაგარი. ფოთლები დანაკვთულია, ნატიფი, 

ორნამენტული, მბრწყინავი, მუქი მწვანე, მონაცრისფრო ბუსუსებით დაფარული. დაყვავილების 

შემდეგაც კი დეკორატიული. ისინი თავმოყრილია ძირითადად მცენარის ქვედა ნაწილში. 

ყვავილები თეთრია. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნახევრად დაჩრდილული ადგილები (იტანს ჩრდილსაც). სინათლეზე 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში იზრდება, თუ ნიადაგი ისე იქნება დატენიანებული, რომ მიწის 

ზედაპირი არ გამოშრეს. ესაჭიროება ნოყიერი, ფხვიერი ნიადაგი. იტანს გრუნტის წყლების 

ზედაპირულ მდებარეობას და დამდგარ წყალსაც კი. მწირი ნიადაგი, მზის გული და ტენის 

დეფიციტი მცენარეს ღუპავს.  ასეთ პირობებში ასტილბა დღეში ორჯერ უნდა მოირწყას - დილით 

ადრე და საღამოს. ძალიან ცუდად იტანს ფესურის ზედა ნაწილის გადახურებას, ამიტომ 

სასურველია მულჩირება. დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად საჭიროა დაყვავილებული 

ნაწილების მოცილება. გადარგვა შესაძლებელია სავეგეტაციო პერიოდის ნებისმიერ ეტაპზე, 

ყვავილობის დროსაც კი. რგავენ ერთმანეთისაგან 30 სმ-ის დაშორებით. მრავლდება 

ვერტიკალურად მდებარე ფესურის დაყოფით სექტემბერში. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა აჟურული ფოთლების, შეფერილობისა და ბუჩქის 

ჰაბიტუსის წყალობით. გამოიყენება ჯგუფებში, მიქსბორდერებში, რაბატებში, ალპინარიუმებში;  

ეფექტურად გამოიყურება წყალსატევების ნაპირებთან. გაშრობის შემდეგ ყვავილედი კარგად 

ინარჩუნებს ფორმასა და ფერს და ფართოდ გამოიყენება ზამთრის თაიგულებში. 

პარტნიორები: ჰოსტა, გვიმრები, ზამბახი, ჩაგირი, ჰეიხერა, ფლოქსი, მაჩიტა, ნემსიწვერა და სხვ. 

 
 

Verbena - ვერბენა, ცოცხანა 

ოჯ. Verbenaceae 

 

გვარში დაახლოებით 250 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის ტროპიკებსა და 

სუბტროპიკებში. მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეები, ან 

ნახევარბუჩქებია. ღეროები სწორმდგომი, ან გართხმულია, გლუვი ან, შებუსვის გამო, ხეშეში. ფოთლები 

მოპირისპირედ, იშვიათად კი მორიგეობით ან რგოლურადაა განლაგებული, კიდედაკბილული, 

ფრთისებრ დანაკვთული, ზოგჯერ მთლიანი. ყვავილები წვრილია, მჯდომარე, მიხაკის ფორმის, 

სხვადასხვა შეფერილობის, ნაზი არომატით; 30-50 ცალი ერთად შეკრებილია ფარისებურ, საგველა, 

მტევან ან თავთავ ყვავილედად. ნაყოფი ღიაა ყავისფერი ან მომწვანო კრებითი კაკალია, რომელიც 4 

ნაწილად იშლება. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2 წლის მანძილზე. 

 

Verbena rigida - ვერბენა, ცოცხანა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ცენტრალური და სამხრეთი ამერიკა. მრავალწლოვანი მცენარეა, 

მაგრამ დეკორატიულ მებაღეობაში იყენებენ როგორც ერთწლოვანს.  ღეროები დატოტვილია, 

გართხმული ან წამოწეული, ოთხწახნაგოვანი. ფოთლები უხეშია, წაგრძელებული, ფუძესთან 

თითქმის მახვილისებური, ღეროზე შემოხვეული, წვეტით დამთავრებული, არათანაბრად 

დაკბილული, მკვეთრად გამოხატული ძარღვებით, ქვედა მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები 

წვრილია, 1 სმ-მდე დიამეტრის, იასამნისფერი, ან იასამნისფერ-ალისფერი, შეკრებილი 3,5 სმ 

სიგანის რთულ კენწრულ ყვავილედად. ყვავილობს უხვად ივნის-ოქტომბერში. მრავლდება 

თესლით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და საკმაოდ სიცივეგამძლეა. უპირატესობას ანიჭებს ღია მზიან 

ადგილებსა და მსუბუქ, ზომიერად ნოყიერ კირნარ ნიადაგებს. საჭიროებს ზომიერ რწყვას. 

დაყვავილებულ ყვავილედებს აჭრიან. ზაფხულის განმავლობაში 3-4-ჯერ შეაქვთ კომპლექსური 

სასუქები, რათა მცენარე უკეთ დაიბუჩქოს და უხვად იყვავილოს. თუმცა აზოტის სიჭარბის 

შემთხვევაში მრავალრიცხოვანი ყლორტები ვითარდება, ყვავილედები კი არ წარმოიქმნება. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფურ და მარტოულ 

ნარგაობებში, ფანჯრებისა და აივნების გასაფორმებლად. 
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Stachys -  დედაფუტკარა  

ოჯ.  Lamiaceae 

 

გვარში 300 სახეობაზე მეტია, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია მთელი დედამიწის ზომიერ და 

სუბტროპიკულ ზონებში. 100 სმ-მდე სიმაღლის, უხვად შებუსვილი, მრავალწლოვანი, იშვიათად 

ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები ან ნახევარბუჩქებია. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, 

კიდემთლიანი. ყვავილები ვარდისფერი, იასამნისფერი, ალისფერი, თეთრი ან ყვითელია, ქმნიან 

თავთავისებურ ყვავილედს. ნაყოფი სამწახნაგა, კვერცხისებური ან წაგრძელებული კაკალია. 

 

Stachys lanata  - დედაფუტკარა 
   

    
 

 
 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – თურქეთი, სამხრეთ-დასავლეთი აზია. 20-60 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი ნიადაგმფარავი მცენარეა. ფოთლები სქელია, თეთრი ქეჩისებური შებუსვით, რაც 

მცენარეს ვერცხლისფერ შეფერილობას და განსაკუთრებულ დეკორატიულობას ანიჭებს. 

რამდენიმეწლიანი ზრდის შედეგად, ისინი ქმნიან 5-10 სმ სიმაღლის ხშირ ხალიჩას. ყვავილები 

წვრილია, მოვარდისფრო-ლილისფერი ან იასამნისფერი, თავთავისებურ ყვავილედად შეკრებილი. 

ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. მრავლდება თესლით და მოზრდილი მცენარის დაყოფით, 

ასევე განახლების კვირტების მქონე ფესურების დაყოფით.   

აგროტექნიკა. უპრეტენზიო მცენარეა. ზოგჯერ საყვავილე ღეროებს თავიდანვე აშორებენ, რადგან 

ძირითადად დეკორატიული ფოთლების გამო ზრდიან. მაქსიმალური დეკორატიული ეფექტი 

მიიღწევა მცენარის მზეზე ან ნახევრადჩრდილში განთავსებით. განსაკუთრებით კარგად იზრდება 

ნეშომპალიან ან ნაკელიან ფხვიერ ნიადაგზე. ერთ ადგილზე შეიძლება რამდენიმე წლის მანძილზე 

იყოს, მაგრამ ასაკთან ერთად ბუჩქის ცენტრი შიშვლდება.  
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გამოყენება. გამოიყენება ბორდიურებში, ხალიჩოვან კომპოზიციებში, როკარიუმებსა და 

ალპინარიუმებში.  

პარტნიორები: Alchimella, Campanula persicifolia, Chrysanthemum maximum, Geranium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniphofia - კნიფოფია 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა ბოტანიკის პროფესორის იოჰან კნიფოფის საპატივსაცემოდ. გვარში დაახლოებით 

75 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ და ცენტრალურ 

აფრიკაში, მადაგასკარის კუნძულზე. ზოგიერთი სახეობა მთაში ზღვის დონიდან 4000 მ-მდე ადის. 

ბუნებაში ხშირად იზრდება მაღალტენიან ადგილებში. 

 

 

Kniphofia uvaria  - კნიფოფია 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 2 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი სქელფესურიანი მცენარეა. ფოთლები 

მახვილისებურია, მონაცრისფრო-მწვანე, 50 სმ სიგრძის. ყვავილები მილისებურია, ზედა _ 

მარჯნისფერ-წითელი, ქვედა – მომწვანო-ყვითელი. ყვავილედი მკვრივია, თავთავისებური, 25 სმ-

მდე სიგრძის. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. გააჩნია მრავალი სახესხვაობა. 

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია. ესაჭიროება ნოყიერი, კარგი დრენაჟის მქონე, ნოტიო 

ნიადაგები. ამავე დროს ვერ იტანს დამდგარ წყალსა და ტენის სიჭარბეს. გაზაფხულზე საჭიროა 

კალიუმისშემცველი სასუქების შეტანა. შემოდგომაზე საყვავილე ღროებს ჭრიან, ფოთლებს კი 

ტოვებენ. 

გამოყენება. დეკორატიულია მთელი ვეგეტაციის მანძილზე. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში 

გაზონებში, წყალსატევებთან, შერეულ ყვავილნარებში, ასაჭრელად.  
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Gaillardia - გაილარდია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

(გვარის შესახებ იხ. ზემოთ) 

 

 

Gaillardia aristata  - გაილარდია 
 

  
 

 Gaillardia aristata "Granretip"  
 

ბოტანიკური აღწერა. 90 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა სწორმდგომი, დატოტვილი, 

შებუსვილი ღეროებით. ფოთლები მარტივია, ლანცეტა ან ოვალური, დაკბილული. ყვავილედი – 

მარტოული კალათია გრძელ საყვავილე ღეროზე. წითელი ყვავილები ენისებურია, სამკბილა, 

წითელ-ალისფერი, ყვითელი ან ორფერი, ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, ალისფერი. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, მშრალ ნიადაგებს. ტენიან 

ადგილებში ზრდაში ჩამორჩება და ზოგჯერ იღუპება კიდეც. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. 
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ყვავილობის გასახანგრძლივებლად რეკომენდებულია ვეგეტაციის მანძილზე ნიადაგში 

სამჯერადად სასუქების შეტანა. 

გამოყენება. რგავენ ჯგუფებად რაბატებსა და მიქსბორდერებში, ასევე ასაჭრელად. 

 

 

 

 

 

 

 

Phlox - ფლოქსი 

ოჯ. Polemoniaceae 

 

გვარში 65 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. ერთწლოვანი და 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. ღეროები სწორმდგომი, ან მხოხავია, 10-20 სმ-დან 120-150 სმ-

მდე. ფოთლები კიდემთლიანია, მჯდომარე, მოპირისპირედ განლაგებული. ზოგჯერ ღეროს ზედა 

ნაწილში მორიგეობით განწყობილი, ლანცეტა, ოვალურ-ლანცეტა. ყვავილები სურნელოვანია, თეთრი, 

ვარდისფერი, წითელი, იასამნისფერი, ალისფერი, ცისფერი, ცენტრში თვალაკით, 2,5-4 სმ დიამეტრის, 

ფარისებურ ან საგველა ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი ოვალური კოლოფია. 

 

Phlox drummondii - ფლოქსი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. კულტურაში გამოიყენება როგორც 

ერთწლოვანი. 20-50 სმ სიმაღლის მცენარეა დატოტვილი, წებოვანი ღეროებით. მთელი მცენარე 

შებუსვილია. ქვედა ფოთლები მჯდომარეა, მოპირისპირედ განლაგებული; ზედა – 

ფართოლანცეტადან, სამკუთხა გულისებური წვერით დამთავრებულამდე. ყვავილები 

სურნელოვანია, 1 სმ დიამეტრის, კენწრულ ფარისებურ ყვავილედად შეკრებილი. შეფერილობით - 

თეთრი, ვარდისფერი, წითელი, იისფერი, ერთი ფერის ან  ცენტრში თვალაკით (ლაქით). 

ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. მრავლდება თესლით.  

არსებული  ჯიშები ორ ჯგუფად იყოფა: 

Ph.d. var. nana compacta – დაბალი კომპაქტური. 15-20 სმ სიმაღლის, სხვადასხვაგვარად 

შეფერილი. 

Ph.d. var. cuspidate hort. – ვარსკვლავისებური ყვავილებით. უმთავრესად ვარდისფერი და 

წითელი შეფერილობის. 

  აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებს (ჩრდილში სიმაღლეში მიდიან და არ 

ყვავილობენ), ზომიერად ტენიან, ჰუმუსიან  ნიადაგებს. ცხელ ამინდში საჭიროებს მორწყვას, 

მაგრამ ჭარბ ტენსა და დამდგარ წყალს ვერ იტანს. 
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გამოყენება. გამოიყენება ყველა ტიპის ყვავილნარში, როკარიუმებში, ვაზონებში გამოსაზრდელად. 

მაღალმოზარდი ჯიშები იძლევიან კარგ ასაჭრელ მასალას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosta (Funkia) - ჰოსტა (ფუნკია) 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა ავსტრიელი ექიმისა და ბოტანიკოსის ნ. ჰოსტის საპატივსაცემოდ; მეორე სახელი - 

ფუნკია კი გერმანელი ფარმაცევტის ფუნკის საპატივსაცემოდ. გვარში დაახლოებით 40 სახეობაა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში. მრავალწლოვანი მცენარეებია 

კომპაქტური ფესურით. ფოთლები ფესვთანურია, ყუნწიანი, შედარებით დიდი ზომის, სხვადასხვა 

ფერისა და ფორმის: მწვანე, მოცისფრო-ლეგა, ჭრელი, ვიწროლანცეტადან ფართოკვერცხისებურამდე. 

საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, მაღალი, ზოგი სახეობის შემთხვევაში 120 სმ-მდეც კია. ყვავილები 

ძაბრისებური ან ძაბრისებურ-ზარისებურია, იასამნისფერი, იისფერი, იშვიათად თეთრი; მტევან, 

ხშირად ცალგვერდა, ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი სამწახნაგოვანი  ტყავისებური კოლოფია 

მრავალი შავი ფერის თესლით, რომლებიც აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 1 წლის განმავლობაში. 

რეგისტრირებულია ჰოსტის 2000 ჯიშზე მეტი. 

Hosta (Funkia) lancifolia  - ჰოსტა (ფუნკია) 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ კორეა, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ჩინეთი. ფოთლები მკვრივია, მწვანე, 

მბრწყინავი, კვერცხისებურ-ლანცეტა ან ლანცეტა, 15-17 სმ სიგრძის და 7-8 სმ სიგანის, ყუნწიანი, 

ფოთლის ფირფიტის ფუძესთან მოწითალო-ყავისფერი ლაქით. საყვავილე ღერო 40-50 სმ 

სიმაღლისაა. ყვავილები იისფერია, შიდა მხრის ფუძესთან მუქი ზოლებით. ყვავილობს ივლის-

აგვისტოში. არსებობს მისი თეთრქობიანი სახესხვაობაც. 

აგროტექნიკა. ჩრდილისმოყვარულია. კარგად ვითარდება როგორც ნახევრად დაჩრდილულ, ისე 

სინათლის ნაკლებობის პირობებშიც. ამ დროს ჭრელფოთოლა ფორმების ფოთლები მწვანდება. 

ღია, მზიან ადგილებში ჰოსტა ვითარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნიადაგი ტენიანი, ღრმა 

და საკვებით მდიდარია; ხოლო მისი მჟავიანობა სუსტი მჟავიდან სუსტ ტუტემდეა (рН 6,5—7,5). 

კარგი ზრდა-განვითარებისათვის ჰოსტას ესაჭიროება ზამთრის სიცივეების გავლენა, ამიტომ ის 
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დახურული სივრცეებისთვის არ გამოდგება.  არაა რეკომენდებული ზრდასრული ჰოსტების 

ხშირი გადარგვა. მათ ერთ ადგილზე ზრდა შეუძლიათ 10 და მეტი წლის განმავლობაში. კარგად 

რეაგირებს ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანაზე. რაც მეტი ტენია ნიადაგში, მით 

უფრო დიდ ფოთლებს ივითარებს. ამიტომ ნიადაგი, სადაც ჰოსტა იზრდება, მუდამ სველი უნდა 

იყოს. მშრალ ამინდში აუცილებელია მორწყვა დილით ადრე ან საღამოს. წყლის ნაკლებობის 

სიმპტომია ფოთლების ბოლოების გამუქება. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და 

თესლით. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებსა და 

ბორდიურებში, წყალსატევების გასამწვანებლად და როკარიუმებში. 

 

 

Zephyranthes - ზეფირანტესი 

ოჯ. Amaryllidaceae 

 

ცნობილია 35-40 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ამერიკის ზომიერ და ტროპიკულ 

ზონებში. ბოლქვოვანი მცენარეა 30 სმ-მდე  სიგრძის ხაზური ფოთლებით. საყვავილე ღერო 20 სმ-მდე 

სიგრძისაა, მასზე ვითარდება ერთი ყვავილი. თანაყვავილი ძაბრისებურია, 4-6 სმ სიგრძის მილითა და 

გადანაღუნის წილებით; ვარდისფერი, ცისფერი, თეთრი ან ოქროსფერი. ნაყოფი კოლოფია.  

 

Zephyranthes candida  - თეთრი ზეფირანტესი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – არგენტინა, პარაგვაი, სამხრეთ ბრაზილია. მრავალწლოვანი 

ბოლქვოვანი მცენარეა. ბოლქვის დიამეტრი 3 სმ-ია, მრგვალია ან ოვალური ფორმისაა, მუქი ლეგა, 

თითქმის შავი აპკისებური გარეთა ქერქლებით, მთლიანად მიწაში ჩაღრმავებული. ფოთლები 

მუქი მწვანეა, ძალიან ვიწრო, 45 სმ-მდე სიგრძის და 0,4 სმ სიგანის, ხორცოვანი, გასქელებულ-

სადგისისებური. ყვავილები მარტოულია. თანაყვავილი ძაბრისებურია, 4-6 სმ სიგრძის, თეთრი ან 

გარედან ოდნავ ვარდისფრად დაფერილი. ყვავილები ვითარდება ფოთლებთან ერთად, მაგრამ 

როზეტის გარეთ, გასული წლის  კვირტებიდან. ნაყოფი – კოლოფია, წვრილი, შავი თესლებით. 

ბევრი ზეფირანტესისათვის დამახასიათებელია როზეტების განვითარება და ყვავილობა  წვიმიან 

პერიოდში, ამიტომ მათ წვიმის შროშანსაც უწოდებენ. იზრდება ჭაობებში. წლის ცხელ პერიოდს 

მოსვენების მდგომარეობაში ატარებს, რომლის დროსაც მდგრადია გვალვის, ხანძრისა და 

მავნებლების მიმართ (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მასში არსებული  შხამიანი ნივთიერებების 

გამო). 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნათელი ადგილი. კარგად იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. აქტიური ზრდის 

პერიოდში ესაჭიროება რეგულარული რწყვა და 18-250С ტემპერატურა;  მოსვენების დროს რწყვას 

წყვეტენ, ტემპერატურას კი  10-120С-ის ფარგლებში ინარჩუნებენ. ზრდის პერიოდში ორ კვირაში 

ერთხელ შეაქვთ მინერალური სასუქები. გადარგვას აწარმოებენ მოსვენების პერიოდის 

მიწურულს. 
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გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება ამ მცენარის 20-მდე ფორმა ყვავილნარებსა და 

ალპინარიუმებში.  

 

 

Geranium - გერანი, ნემსიწვერა 

ოჯ. Geraniaceae 

 

გვარში დაახლოებით 300 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ ზონასა და ტროპიკული სარტყლის მთიან რაიონებში. ერთწლოვანი და 

მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია. ღერო 40-60 სმ სიმაღლისაა, დატოტვილი. 

ფოთლები თათისებურ დანაკვთული. ყვავილები მარტოულია ან 2-2 ერთად, უბისეული, ზოგჯერ 

ყვავილედებად შეკრებილი. 

 

Geranium psilostemon - გერანი, ნემსიწვერა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – თურქეთი, სომხეთი. 20 სმ-მდე სიმაღლის კომპაქტური 

მრავალწლოვანი მცენარეა. აქვს მოკლე მსხვილი ფესურა, რომელიც ნიადაგში 5-15 სმ სიღრმეზე 

მდებარეობს. ფესვთანური ფოთლები 5-ნაწილიანია, ფართო, 20 სმ-მდე სიგანის, დაკბილული, 

გრძელ – 30 სმ-მდე ყუნწზე განთავსებული. იშლება აპრილში, ხოლო სექტემბერში წითლდება და 

კვდება. მთელი მცენარე ბუსუსებითაა დაფარული. ყვავილები ალისფერ-იისფერია შავი თვალით, 

მათი დიამეტრი 4-5 სმ-ია. ყვავილობს ივნისიდან აგვისტომდე, უხვად ნაყოფმსხმოიარობს. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. ნორმალური ზრდა-განვითარებისა და ხანგრძლივი 

ყვავილობისთვის ესაჭიროება ფხვიერი, დრენირებული და ნოყიერი ნიადაგი და ზომიერი 

ტენიანობა. ვერ იტანს დამდგარ წყალს. ყინვაგამძლეა. გაზაფხულზე ნიადაგში შეაქვთ 

კომპლექსური მინერალური სასუქები.  კარგად რეაგირებს ნაცრის შეტანაზე. შემდგომი მოვლა 

გულისხმობს რწყვას, სარეველების და დამჭკნარი ყვავილების მოცილებას. 

გამოყენება. გამოიყენება შერეულ ყვავილნარებსა  და ერთეული სახით.  

პარტნიორები. კარგად ეხამება მაჩიტებს, მიხაკებს, გვიმრებს. 

 

 

Sedum  

ოჯ. Crassulaceae 
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გვარში 280-დან 650 სახეობამდეა, რომლებიც უმთავრესად ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ 

რეგიონებშია გავრცელებული. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები და  

ნახევარბუჩქებია; შიშველი ან შებუსვილი, ხორცოვანი, სწორი ან წამოწეული; ხშირად ქმნიან კორდებსა 

და ბალიშებს. ფოთლები სხვადასხვა ფორმის, ზომისა და ფერისაა; მორიგეობთ, მოპირისპირედ, ან 

რგოლურად განწყობილი, კიდემთლიანი ან დაკბილული. ყვავილედი ძირითადად კენწრულია, 

ფარისებური; იშვიათად ყვავილები მარტოულია; თეთრი, ყვითელი ან ვარდისფერი, იშვიათად წითელი 

ან ცისფერი, ორსქესიანი. 

 

 

Sedum spectabile  - მსუქანა 

 

  

 

 Sedum spectabile 'Stardust' 
 

ბოტანიკური აღწერა. 50 სმ სიმაღლის მცენარეა სწორმდგომი მაგარი ღეროებით, ფოთლები ლეგა 

ნაფიფქითაა დაფარული. ყვავილები მოვარდისფრო-იასამნისფერია, 15 სმ დიამეტრის 

ყვავილედში შეკრებილნი. ყვავილობს სექტემბერ-ოქტომბერში. უპრეტენზიო მცენარეა. კარგად 

ვითარდება ნებისმიერ ნიადაგზე, სადაც მცირე რაოდენობით შეტანილ უნდა იყოს ნეშომპალა ან 

კომპოსტი. სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. დეკორატიულია ყვავილობის პერიოდში. 

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და ყლორტების დაფესვიანებით.    

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, ეგუება მხოლოდ მცირე დაჩრდილვას. მზეზე ფოთლების 

შეფერილობა უფრო კაშკაშაა, ზოგჯერ წითელი ფერიც კი გადაჰკრავთ ხოლმე. განათების 

დეფიციტის დროს ყვავილობას წყვეტს, სიმაღლეში იწელება და ისეთ იერს ღებულობს, რომ მისი 

ცნობა შეუძლებელი ხდება. გვალვაგამძლეა. ამიტომ მხოლოდ ძალიან ცხელ ზაფხულში უნდა 

მოირწყას.  ერთ ადგილზე გადარგვის გარეშე შეიძლება 5 წლის მანძილზე იყოს. კარგად იზრდება 

ნებისმიერ ნიადაგზე. მინერალური სასუქები არ ესაჭიროება. 

გამოყენება. გამოიყენება ხალიჩოვანი კომპოზიციების შესაქმნელად, რაბატებში, მიქსბორდერებში, 

ალპინარიუმებში, ბორდიურებად. 

 

 

Achillea - ფარსმანდუკი 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 
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დიდი გვარია, აერთიანებს მრავალწლოვან ბალახოვან ფესურიან მცენარეთა 100-200 სახეობას, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ, არქტიკულ და 

მაღალმთიან რაიონებში. ღეროები მრავალრიცხოვანია, სწორმდგომი ან ძირში ოდნავ მოხრილი, კარგად 

შეფოთლილი, 50-90 სმ სიმაღლის. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, ფრთისებრ დანაკვთული 

ან მთლიანი. ყვავილედები პატარა კალათებია, რომლებიც, თავის მხრივ, დაახლოებით 15 სმ დიამეტრის 

ხშირ ფარისებრ ან მტევან ყვავილედადაა შეკრებილი. კიდურა ყვავილები მოკლეა, ენისებური, თეთრი, 

ყვითელი, ვარდისფერი ან წითელი; მილისებური - ყვითელი ან თეთრი. ნაყოფი წაგრძელებული 

თესლურაა, რომელიც ადვილად ვრცელდება ქარის საშუალებით.  

 

Achillea filipendulina  - ფარსმანდუკი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 120 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. ფოთლები 

მონაცრისფრო-მწვანეა, აჟურული, ფრთისებრ დანაკვთული. აქვს კალათა ყვავილედები, 

რომლებიც თავის მხრივ შეკრებილნი არიან ბრტყელ, მკვრივ ფარისებურ ყვავილედად. კიდურა 

ენისებური ყვავილები ერთ რიგადაა განწყობილი, ოქროსფერ-ყვითელი; ცენტრალური 

მილისებური ყვავილები ყვითელია. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. მრავლდება თესლით, ბუჩქის 

დაყოფით, კალმებით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ღია მზიანი ადგილები. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ, ოდნავ ტენიან, 

კირისშემცველ ნიადაგებს, იზრდება ქვიშნარებზეც. კარგად რეაგირებს სასუქებზე. მის ნარგაობებს 

ყოველ 3-4 წელიწადში ესაჭიროებათ გამოხშირვა და ახალ ადგილზე გადარგვა. დროულად უნდა 

მოშორდეს დამჭკნარი ყვავილედები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი აგრესიულობის გამო, მთელ 

ბაღს მოედება. 

გამოყენება. გამოიყენება “ბუნებრივი ბაღის” ტიპის  ყვავილნარებში. ბუჩქოვანი ფორმები კარგია 

მიქსბორდერების მეორე პლანისთვის, დაბალი ჯიშები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

როკარიუმებში. კარგია ასაჭრელად და ზამთრის თაიგულებისათვის. 

პარტნიორები: Verbascum, Lychnis Miscanthus, Artemisia, Campanula, Delphinium, Coreopsis, Salvia, Stipa, 

Viola და სხვ. 

 

 

Ajuga reptans - აიუგა, პირწმინდა 

ოჯ. Lamiaceae 

გვარში ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეების 50 სახეობაა გაერთიანებული, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია  ევროპისა და აზიის ზომიერ ზონებში. რამდენიმე სახეობა 

გავრცელებულია ავსტრალიაში,  ტროპიკულ აფრიკაში, კავკასიასა და თურქეთში. ზოგი სახეობა 

http://flower.onego.ru/other/other/ena_7896.jpg
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მარადმწვანეა, ზოგი კი ნახევრად მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი. პირწმინდას დიდხანს შეუძლია ერთ 

ადგილზე ზრდა დეკორატიულობის დაკარგვის გარეშე 

 

Ajuga reptans  აიუგა, პირწმინდა 

     

 
 

 
  

ბოტანიკური აღწერა. 25 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი, მოკლეფესურიანი ბალახოვანი მცენარეა. 

პოლიმორფული სახეობაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული შებუსვა, 

ფოთლებისა და ყვავილების განსხვავებული შეფერილობა, ზოგს კი საერთოდ არ გააჩნდეს 

გართხმული ყლორტები. ფოთლები რბილია, ოვალური, ტალღოვანი, დაკბილულკიდეებიანი, 

ორივე მხრიდან მოკლე შებუსვით. ფესვთანური ფოთლები შეკრებილია 8 სმ სიმაღლის როზეტად, 

საიდანაც გამოდის გრძელი, მხოხავი, დაფესვიანების უნარის მქონე ყლორტები (ულვაშები). 

გაზაფხულზე როზეტის ქვემოდან ზრდას იწყებენ ოთხწახნაგოვანი საყვავილე ღეროები, 

რომელთა სიმაღლეც 35 სმ-ს აღწევს. როზეტის ფოთლები ყუნწიანია, ხოლო ღეროსეული – 

უყუნწო. ყვავილედი თავთავია. ყვავილი ორტუჩაა და ფოთლის უბეში ვითარდება. ყვავილობს 

აპრილ-ივლისში, ნაყოფი მწიფდება ივნის-აგვისტოში. ნაყოფი მომრგვალო, ღია ნაცრისფერი 

რთული კაკალია, რომელიც იშლება 2,5 მმ სიგრძის 4 კაკლად. 

აგროტექნიკა. ყინვაგამძლე, უპრეტენზიო ნიადაგმფარავი მცენარეა. კარგი განვითარებისთვის 

ესაჭიროება  ზომიერი ტენიანობის ნიადაგი. კარგად იზრდება ჩრდილშიც, მაგრამ ყვავილების 

ფერი უკეთ ვლინდება მზიან ადგილებში. ულვაშების დახმარებით მცენარე საკმაოდ სწრაფად 

ვრცელდება დიდ ფართობებზე.  საჭიროა სასუქების შეტანა გაზაფხულზე და რეგულარული რწყვა 

ცხელ ამინდში. სასურველია გამხმარი ყვავილედების მოცილება. 

გამოყენება. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება როგორც ადრეგაზაფხულზე ლამაზადმოყვავილე 

და ნიადაგმფარავი მცენარე. ეფექტურია ხალიჩების შესაქმნელად, 

გააჩნია დიდი რაოდენობით ჯიშები, მაგ.: 

• Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ = Ajuga reptans ‘Purpurea’ - იისფერი ან ბრინჯაოსფერი ფოთლებით.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Ajuga_reptans_20070429_132711_1.jpg
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• Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’  - ჭრელი კრემისფერი ან ბორდოსფერი ფოთლებით.  

• Ajuga reptans ‘Catlin's Giant’ - უფრო დიდი ფოთლებითა და გრძელი საყვავილე ღეროებით.  

• Ajuga reptans ‘Jungle Beauty’ - იისფერი ელფერის მუქი მწვანე ფოთლებით. სხვა ჯიშებისგან 

განსხვავებით ახასიათებს უფრო სწრაფი ვეგეტატიური გამრავლება.  

• Ajuga reptans ‘Multicolor’ - თეთრი, ვარდისფერი და იისფერი ფოთლებით.  

• Ajuga reptans ‘Pink Elf’ - მუქი ვარდისფერი ყვავილებით.  სხვა ჯიშებისგან განსხვავებით 

ახასიათებს უფრო კომპაქტური ზომები. 

• Ajuga reptans ‘Variegata’ - ღია მწვანე და კრემისფერი ფოთლებით.  

 Ajuga Reptans Black Scallop 

 

  

Pyrethrum - გვირილა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიასა და 

ჩრდილოეთ ამერიკაში. მრავალწლოვანი, იშვიათად ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. ღერო 

სწორმდგომია, დატოტვილი, შებუსული. ფოთლები განლაგებულია მორიგეობით, მეტნაკლებად მცირე 

სეგმენტებად დანაწევრებული. ყვავილედები მარტოული კალათებია, რომლებიც, თავის მხრივ 

ფარისებურ ყვავილედადაა შეკრებილი. კიდურა ყვავილები ენისებურია, თეთრი ან სხვადასხვა 

ელფერის ვარდისფრიდან კაშკაშა წითლამდეც კი. ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, წვრილი, 

ყვითელი. ნაყოფი ღია ყავისფერი თესლურაა. თესლი აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2-3 წლის 

მანძილზე.  

 

Pyrethrum roseum - ვარდისფერი გვირილა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. იზრდება კავკასიაში, სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე. 60-70 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა ზედაპირული, დატოტვილი ფესურით. აქვს 

მრავალრიცხოვანი, თითქმის დაუტოტავი ღეროები ღრმად დანაკვთული ორმაგფრთართული 
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ფოთლებით და წვერში განლაგებული მსხვილი კალათა ყვავილედები, რომელთა დიამეტრიც 6 

სმ-ს აღწევს.  ენისებური ყვავილები ვარდისფერია, მილისებური – ყვითელი. ყვავილობს ივნისში. 

აქვს მრავალრიცხოვანი საბაღე ფორმები და ჯიშები, რომლებიც დეკორატიულ მებაღეობაში ერთი 

სახელითაა (Р. hybridum hort.) გაერთიანებული. ყვავილედები ძირითადად ბუთხუზაა, თეთრი, 

ვარდისფერი, მუქი  წითელი ყვავილებით. განსაკუთრებით გავრცელებულია ჯგუფი _ Robinson’s 

mix _ 12 სმ დიამეტრის მსხვილი ვარდისფერი და წითელი კალათებითა და 80 სმ სიმაღლის 

ღეროთი.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება ღია ან ოდნავ დაჩრდილულ ადგილზე. ყინვაგამძლეა. ნიადაგის მიმართ 

მომთხოვნია არაა, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს ზომიერად მშრალ, წყალგამტარ, ზომიერად 

ნოყიერ ნიადაგებს. კარგად რეაგირებს სასუქებსა და ნაკელზე. დაყვავილების შემდეგ უნდა 

გადაიჭრას. ერთ ადგილზე კარგად იზრდება 4 წლის მანძილზე. ამის შემდეგ ძალიან 

გადაიზრდება ხოლმე და ყვავილობა სუსტდება. მულჩის გამოყენება აადვილებს სარეველებთან 

ბრძოლას.  

გამოყენება. ეფექტურია ჯგუფებში, მიქსბორდერებში, ბუჩქებთან ახლოს, ყვავილნარებში, 

სათაიგულედ.  

 

 

Hemerocallis - ჰემეროკალისი  

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარში დაახლოებით 25 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია აზიის აღმოსავლეთ 

ნაწილში, ძალზე იშვიათად ევროპაში. მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია. 

დამატებითი ფესვები ზონრისებურია, ხშირად ხორცოვანი, გამსხვილებული, რაც მცენარეს ეხმარება, 

რომ გვალვას გაუძლოს. ფესვთანური ფოთლები ორ რიგადაა განლაგებული, ფართოხაზური, 

კიდემთლიანი, სწორი ან რკალისებურად მოხრილი. ყვავილები დიდია, ძაბრისებური, 6-წევრიანი, 

ყვითელი, ნარინჯისფერი, ვარდისფერი, მოწითალო-ყავისფერი; შეკრებილნი არიან 2-10-ყვავილიან 

გადაშლილ ყვავილედად, ერთდროულად იშლება 1-3 ყვავილი; ყვავილობის საერთო ხანგრძლივობა კი 

25 დღეზე მეტია. საყვავილე ღეროები 100 სმ-მდეა და ბუჩქების ზევითაა აღმართული. სახეობები 

ერთმანეთისაგან განსხვავდება საყვავილე ღეროს სიმაღლით: დაბლები - 30 სმ-მდე, საშუალოები - 30-60 

სმ, ნახევრად მაღლები - 60-90 სმ, მაღლები - 90 სმ-ზე მეტი. ნაყოფი სამწახნაგოვანი კოლოფია 

მბრწყინავი თესლებით. 

 

Hemerocallis fulva  - ჰემეროკალისი (ყვითელი შროშანი) 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ცენტრალური ევროპა, ხმელთაშუაზღვეთი, ჩინეთი, იაპონია. 100 სმ 

სიმაღლის მცენარეა, ყვავილობის პერიოდში კი 120 სმ-ს აღწევს. ფოთლები ვიწროხაზურია, 

მახვილი, მორკალული. ყვავილები შიგნიდან ყვითელია, გარედან ნარინჯისფერ-ყავისფერი, მათი 

დიამეტრი 10-12 სმ-ია. ყვავილობს ივნის-ივლისში. გააჩნია ჯიშები. მრავლდება ბუჩქისა და 

ფესურის დაყოფით შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე. მისი გამრავლება შეიძლება საყვავილე 

ღეროს კენწეროდან აღებული კალმებითაც. 

აგროტექნიკა. არაა მომთხოვნი გარემო პირობებისადმი. პლასტიური მცენარეა - ზრდა შეუძლია მზეზეც 

და ჩრდილშიც, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებს, სადაც უხვად და მასიურად 

ყვავილობს. სინათლის უკმარისობის შემთხვევაში მცენარე არ ყვავილობს, მაგრამ ფოთლების 

ხარჯზე დეკორატიულობას მაინც ინარჩუნებს. მძიმე  თიხნარ ნიადაგებზე, წყლის შეკავების გამო, 

შეიძლება ფესვების ლპობა და სოკოვანი დაავადებები განვითარდეს; ხოლო ქვიშნარები, 

რომლებიც წყალს საერთოდ არ აკავებენ, ვერ უზრუნველყოფენ მცენარეს საკმარისი რაოდენობით 

წყლითა და საკვები ნივთიერებებით. ჰემეროკალისი იცოცხლებს, მაგრამ სუსტი და დათრგუნული 

იქნება. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ფართოდ გამოიყენება წყალსატევების 

გასამწვანებლად, მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ასაჭრელად. მისი კოკრები იშლება 

წყალში ჩაწყობის შემდეგ. 

   

Campanula - მაჩიტა 

ოჯ. Campanulaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოდგება ლათინური სიტყვისგან 'campana' — ზარი, რაც გვირგვინის 

ფორმიდან გამომდინარეობს. გვარში 300-მდე, სხვადასხვა სიმაღლის (მაღალმოზარდი, 

საშუალომოზარდი და დაბალმოზარდი) მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა გაერთიანებული, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში, 

უმთავრესად დასავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და წინა აზიაში. ეკოლოგიური ფაქტორებიდან 

გამომდინარე, გააჩნია თავისი ბიოლოგიური თავისებურებები.  

 

Campanula latifolia - მაჩიტა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 70-130 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები 

მომრგვალო-გულისებრი ან კვერცხისებრია, კიდეებზე ხერხკბილა. ყვავილები ძაბრისებრ-
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ზარისებრია, ცისფერი, ლურჯი,  ღია ან მუქი იისფერი, თეთრი, მეჩხერ თავთავისებურ 

ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში.  

აგროტექნიკა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს კარგად დამუშავებულ,  

ფხვიერ, ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე რეაქციის, კარგად დრენირებულ ნაყოფიერ ნიადაგებს. 

დაყვავილების შემდეგ სრულიად კარგავს დეკორატიულობას. დაყვავილებული ნაწილების 

მოჭრის შემდეგ ყვავილობის განახლება ხდება  გვერდითა ყლორტების ზრდის ხარჯზე. დარგვის 

წინ ნიადაგი უნდა გადაიბაროს 30-40 სმ სიღრმეზე და გასუფთავდეს სრეველებისაგან. მძიმე 

თიხნარ ნიადაგებს ემატება ქვიშა და ტორფი. მსუბუქ, ჰუმუსით ღარიბ ნიადაგებში კი შეაქვთ 

კორდის მიწა, ტორფი, ნეშომპალა ან ლამი. ახალი ტორფისა და ნაკელის შეტანა არ შეიძლება, 

რადგან ამან შეიძლება სოკოვანი დაავადებების აფეთქება გამოიწვიოს.  გაზაფხულზე, ზრდის 

დაწყებამდე სასურველია აზოტოვანი სასუქების შეტანა, კარგია გადამწვარი ნაკელისა და ნაცრის 

შეტანა (400 გ 1მ2-ზე). კოკრობის წინ კარგია NPK მინერალური ნარევის სუსტი კონცენტრაცია (10-

15 გ/მ2). ზაფხულის დასაწყისში აუცილებელია ნიადაგის რეგულარული გაფხვიერება. გვალვის 

პერიოდში ირწყვება ზომიერად. შემოდგომაზე ღეროების ძირებამდე ჭრიან. გადარგვა შეიძლება 

გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ყვავილნარებში, ასაჭრელად.  

 

 

 

Dianthus - მიხაკი 

ოჯ. Caryophyllaceae 

 

გვარში დაახლოებით 300 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, ჩრდილოეთ 

აფრიკასა და აზიაში. ერთ-ერთი უძველესი საბაღე მცენარეა, რომელიც პირველად ჯერ კიდევ 

თეოფრასტეს აქვს მოხსენიებული თავის ნაშრომებში. დღეისათვის არსებობს მიხაკების 

ერთმანეთისაგან იერით, სურნელითა და სიცოცხლის ხანგრძლივობით განსხვავებული რამდენიმე 

ჯგუფი. (გვარის შესახებ იხ. ზემოთ). 

 

 

Dianthus plumarius - მიხაკი 
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 Dianthus plumarius 'Purpleton' 
 

ბოტანიკური აღწერა. 25-40 სმ სიმაღლის კომპაქტური ბალიშა ბუჩქია. ფოთლები მოპირისპირედაა 

განლაგებული, მონაცრისფრო-მწვანე, წამახვილებულ-ლანცეტა. ცოცხლობენ მომდევნო წლის 

გაზაფხულამდე. ყვავილები სურნელოვანია, მარტივი ან ბუთხუზა, მარტოული ან მცირე ზომის 

თავისუფალ ქოლგა ყვავილედად შეკრებილი, თეთრი, წითელი, ალისფერი, ზოგჯერ 

სხვადასხვაგვარად მოხატული. ახასიათებს უხვი ყვავილობა ივნის-ივლისში.  

აგროტექნიკა. კარგად ვითარდება თბილ, მზიან ადგილებში, ეგუება ნახევრადჩრდილსაც. ვერ იტანს 

დამდგარ წყალს. ზამთარგამძლეა. დასარგავად შერჩეულ უნდა იქნას შემაღლებული ადგილები. 

ესაჭიროება ნოყიერი, არამჟავე, თიხნარი ნიადაგი. ვერ იტანს ზედმეტ ტენიანობას და დამდგარ 

წყალს. სერიოზული ზიანი შეიძლება მიადგეს ადრე გაზაფხულზე, როცა დღისით მზე ათბობს, 

ღამით კი შესაძლოა ყინვამ დააზიანოს. გადაყვავილებული ღეროები უნდა გადაიჭრას მიწის 

ზედაპირიდან 10-15 სმ სიმაღლეზე. შემდეგ შეაქვთ კომპლექსური მინერალური სასუქები, რწყავენ 

და ნიადაგს აფხვიერებნ. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ვითარდება ახალი ყლორტები, 

შემოდგომაზე კი შეიძლება მეორე ყვავილობა აღინიშნოს. იდეალურ პირობებშიც კი სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა მხოლოდ 4-6 წელია, არახელსაყრელ პირობებში 2-3 წელი. მრავლდება ბუჩქის 

დაყოფით, კალმებით და თესლით.  

გამოყენება. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება ყვავილნარებში, თუმცა ამ დროს გათვალისწინებული 

უნდა იქნას ის ფაქტი, რომ აგვისტოსთვის მცენარე მთლიანად კარგავს დეკორატიულობას. 

გამოიყენება ბორდიურებად, ალპურ გორაკებში. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნიადაგმფარავად 

და გაზონის შემცვლელად; რგავენ საყრდენი კედლების ღრმულებში, ბილიკების ფილებს შორის, 

კიბეებთან.  იყენებენ ასაჭრელად. 

  

  

 

 

Phlox - ფლოქსი 

ოჯ. Polemoniaceae 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისგან 'phlox' - ალი, რომელიც ეწოდა ზოგიერთი 

სახეობის  კაშკაშა წითელი ყვავილების გამო. გვარში 65-ზე მეტი სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. ზოგი სახეობა ზღვის დონიდან 3500-4000 მ სიმაღლზე, 

შიშველ კლდეებსა და ქვა-ღორღიანებზე სახლობს და მათი გარეგნული იერი კარგად შეესაბამება 

გარემო პირობებს. ისინი დაბალმოზარდებია, ხშირად ხავსისებურ ბალიშებს ქმნიან.  სახეობათა ნაწილი 

დაბლობებში, მდინარეთა ნაპირებსა და მდელოებზეა გავრცელებული. ზოგი გვალვაგამძლეა და 

ველებსა და მშრალ ქვიშნარებზე იზრდება. არსებობსის ჩრდილისა და სინათლის მოყვარული 

ფლოქსებიც. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია  (მხოლოდ დრუმონდის ფლოქსია 



418 
 

ერთწლოვანი). ღეროები სწორმდგომი ან გართხმულია, 10-20 სმ-დან 120-150 სმ-მდე სიმაღლის. 

ფოთლები კიდემთლიანია, მჯდომარე, მოპირისპირედ განლაგებული, ზოგჯერ ღეროს ზედა ნაწილში 

კი - მორიგეობით; ფორმით ლანცეტა, ოვალურ-ლანცეტა, კვერცხისებრ-წაგრძელებულია. ყვავილები 

სურნელოვანი, თეთრი, ვარდისფერი, წითელი, იასამნისფერი, ალისფერი, ცისფერი ან მარჯნისფერია, 

ცენტრში თვალაკით, 2,5-4 სმ დიამეტრის, სხვადასხვაგვარი აგებულებისა და ზომების, ფარისებურ ან 

საგველა ყვავილედებად შეკრებილი, იშვიათად მარტოული. ნაყოფი ოვალური კოლოფია. მებაღეობაში 

გამოყენებული მრავალწლოვანი ფლოქსები წარმოშობილია ველური სახეობებისა და მათი 

ჰიბრიდებისაგან. 

 

 

Phlox paniculata - ფლოქსი 
 

    
 

Phlox paniculata 'David' 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია აშშ-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ფლორიდის გარდა. იზრდება 

ტყეებში, ნოყიერ ნიადაგებზე. მრავალწლოვანი მცენარეა. მისი ფესვთა სისტემა შედგება 

მრავალრიცხოვანი  დამტებითი ფესვებისაგან, რომლებიც წარმოქმნიან ერთწლოვან ყლორტებს. ამ 

სახეობისგან მიღებული ჯიშები სიმაღლეში 25-150 სმ-ს აღწევს. ღეროს ქვედა ნაწილის ფოთლები 

მოპირისპირეა, ლანცეტა ან ფართოლანცეტა, ზედა – მორიგეობით განწყობილი, მუქი მწვანე, 

ზეთისხილის ელფერით. ყვავილის დიამეტრი 1,5-5 სმ-ია. ისინი შეკრებილნი არიან  მსხვილ 

ქოლგა, პირამიდულ, მტევნისებურ საგველა ყვავილედად, რომელთა დიამეტრიც 40 სმ-ს აღწევს. 

ყვავილები სურნელოვანია, ყველა შეფერილობის, გარდა ყვითლის, სუფთა ლურჯისა და 

ცისფრისა. ყვავილობის ვადების მიხედვით ჯიშები იყოფა ადრე (ივნის-ივლისი), საშუალო 

(ივლისი) და გვიანმოყვავილე (აგვისტო-სექტემბერი) ჯგუფებად.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ღია, მზიანი, ოდნავ მოჩრდილული ადგილები. ჭარბი განათების შემთხვევაში 

ყვავილობის ხანგრძლივობა მოკლდება და მათი ფერი მკრთალდება. ნიადაგი უნდა იყოს ფხვიერი 

და ნოტიო. გვიანმოყვავილე ჯიშები სტაბილურად დეკორატიულია. ადრემოყვავილეებს კი 

დაყვავილების შემდეგ გადაყვავილებული ყვავილედების შეჭრა ესაჭიროებათ. მრავლდება ბუჩქის 

დაყოფით, კალმებითა და ფესვის ამონაყარით. 

გამოყენება. გამოიყენება მიქსბორდერებში, რაბატებში, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ასაჭრელად. 

 

Rudbeckia - რუდბეკია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

(გვარის შესახებ იხ. ზემოთ) 

 

Rudbeckia fulgida  - მბრწყინავი რუდბეკია 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ჩრდილოეთ ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთი რაიონები. 60 სმ-მდე 

სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები მთლიანია, ვიწროლანცეტა. ყვავილედი 9 სმ 

დიამეტრის კალათაა. ენისებური ყვავილები ნარინჯისფერია, მილისებური – მუქი ალისფერი. 

ყვავილობს ივლის-აგვისტოში 40-45 დღის განმავლობაში. გააჩნია საბაღე სახესხვაობა — var. 

variabilis. Hort. - 70 სმ-მდე სიმაღლის მცენარე ვიწროლანცეტა, კიდემთლიანი ფოთლებით. 

გავრცელებული ჯიშებია ''Goldsturm'   და 'Goldstar' ოქროსფერ-ყვითელი კიდურა ყვავილებითა 

და ამობურცული ყავისფერი ცენტრით. ყვავილის დიამეტრი 11-13 სმ-ია. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, ესაჭიროება მზით განათებული ღია ადგილები და 

გაკულტურებული, ნოყიერი, თიხნარი ნიადაგი. მრავლდება თესლით და ფესურის დაყოფით. 

მშრალ ამინდში ესაჭიროება რწყვა. დამჭკნარი ყვავილედების მოცილებით, ყვავილობის პერიოდი 

ხანგრძლივდება. ესაჭიროება აკვრა. ზაფხულში ნახევრად უნდა გადაიჭრას, შემოდგომაზე კი 

მთლიანად. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებსა და ასაჭრელად.  

პარტნიორები: ასტრები, კორეოფსისი, დეზურა, მზიურა, თეთრ-ცისფერი ფლოქსი და სხვ. 

   

 

 

Acanthus - აკანთუსი 

ოჯ. Acanthaceae 

 

გვარი აერთიანებს დიდი ზომის მრავალწოვანი მცენარეების 20 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. ამ მცენარის ფრთისებრ დანაკვთული ან დანაწევრებული 

ფოთლები ქმნიან ფესვთანურ როზეტს. ეკალკბილებიანი თანაყვავილებიანი ყვავილები შეკრებილია 

მსხვილ, ხშირ, ცილინდრულ ყვავილედად. 

 

Acanthus spinosus - აკანთუსი 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ხმელთაშუაზღვისპირეთის აღმოსავლეთი რაიონები. 85-150 სმ 

სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მუქი მწვანე, გრძელ სეგმენტებად 

დაყოფილი ეკლიანი ფოთლები. მისი ყვავილის ზედა ნაწილი – მუზარადი, ლილისფერია, ხოლო 

ქვედა – ტუჩი _ თეთრი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. მრავლდება თესლითა და კალმებით. 

აგროტექნიკა. ჩრდილისა და სითბოსმოყვარული მცენარეა. ესაჭიროება დიდი ადგილი,  ზომიერი რწყვა 

და ინტენსიური გაბნეული სინათლე. უნდა მოვარიდოთ მზის პირდაპირ სხივებს. მის დასარგავად 

გამოდგება ბაღის ნებისმიერი, კარგად დრენირებული ნოყიერი ნიადაგი, მაგრამ უპირატესობას 

ანიჭებს მსუბუქ, ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე რეაქციის არამძიმე თიხნარს. არ უყვარს გადარგვა. 

გამოყენება. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ფოთლების არაჩვეულებრივი ფორმისა და მაღალი 

ყვავილედების გამო. უფრო ეფექტურად გამოიყურება ცალკეულ ნარგაობებში, რადგან ამ დროს 

უფრო კარგად ჩანს მისი მსხვილი წამახვილებული ფოთლების სტრუქტურა. მისი 

სკულპტურული  ფოთლები და ყვავილედები დაამშვენებს ნებისმიერ ყვავილნარს, დიდქვებიან 

როკარიუმსა და გაზონს.     

პარტნიორები: კარგად ეხამება მცენარეებს, რომლებსაც მასზე გაცილებით მკრთალი ფერის ფოთლები  

და ნაზი ვარდისფერი, იასამნისფერი, ცისფერი ან ყვითელი ელფერის ყვავილები აქვთ. მაგ.: Allium 

cristophii, Geranium 'Johnson's Blue', Geranium x riverleanum 'Mavis Simpson', Rosa glauca, Lavatera, 

Alchemilla mollis. 

 

 

 

Lychnis - ლიხნისი 

ოჯ. Caryophyllaceae 

 

სახელი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან 'lychnos' - ლამპარი, კაშკაშა ყვავილების გამო. გვარში 

დაახლოებით 50 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 
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ზომიერ სარტყელში თითქმის არქტიკულ ზონამდე. მრავალწლოვანი, ფესურიანი, ბალახოვანი 

მცენარეა. ღეროები მრავალრიცხოვანია, სწორმდგომი. ფოთლები კვერცხისებრია ან  წაგრძელებულ-

ლანცეტა. მცენარე შებუსულია. ყვავილები საკმაოდ დიდია, თეთრი, ვარდისფერი, კაშკაშა 

ნარინჯისფერი, მოყვითალო ან კაშკაშა წითელი, უფრო ხშირად ფარისებურ ან თავაკ ყვავილედებად 

შეკრებილი ღეროების წვერებზე. ნაყოფი მრავალკაკლიანია. თესლები თირკმლისებური, მუქი 

ყავისფერი, 0,2 სმ დიამეტრის. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 3-4 წლის განმავლობაში. 

 

 

Lychnis chalcedonica - ლიხნისი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 30-100 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები წაგრძელებულ-

კვერცხისებურია, მწვანე, ქვემოდან შებუსვილი. ყვავილები ნარინჯისფერ-წითელია, ქოლგა 

ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებსა და ფხვიერ, 

ნეშომპალიან, ქვიშანარევ, არამჟავე ნიადაგებს. გვალვაგამძლე და ზამთარგამძლეა. ვერ იტანს 

დამდგარ წყალს. სასურველია მინერალური სასუქების 2-3-ჯერ შეტანა. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებსა და რაბატებში; ასევე 

წყალსატევების ნაპირების დასამშვენებლად.   

 

 

 

Lilium - შროშანი 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის ლათინური სახელწოდება ძველი კელტური ენიდან ითარგმნება, როგორც ”სითეთრე”. გვარში 

დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც გავრცელებულია ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი, ბოლქვიანი მცენარეებია. ბოლქვი კვერცხისებური ან მომრგვალო 

ფორმისაა, 2-20 სმ დიამეტრის, შედგება წვნიანი, მჭიდროდ განლაგებული ქერცლებისაგან.  ღეროები 

სწორმდგომია, უხვად შეფოთლილი, მწვანე, მუქი ალისფერი ან მუქი ყავისფერი შტრიხებით, 30-250 სმ 

სიმაღლისა და 0,3-3 სმ სისქის. ზოგ სახეობას ღეროებზე, ფოთლების უბეებში უვითარდება საჰაერო 

ბოლქვაკები, რომლებსაც გასამრავლებლად იყენებენ. ფოთლები ხაზურია, ლანცეტა, ხაზურ-ლანცეტა ან 

წაგრძელებულ-ელიფსური, მჯდომარე ან ყუნწიანი, 2-3-დან 20 სმ-მდე სიგრძის, მორიგეობით ან უფრო 

იშვიათად რგოლურად განლაგებული. თანაყვავილი ძაბრისებური, თასისებური ან ზარისებურია, 

შედგება 6 ფურცლისგან, რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი, წითელი, ნარინჯისფერი, ვარდისფერი, 
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იასამნისფერი ან ყვითელი, ძალზე ხშირად შიგნითა მხრიდან წინწკლებით, ზოლებით ან ლაქებით. 

ნაყოფი კოლოფია. თესლი ბრტყელია, უსწორმასწორო სამკუთხა ფორმის, თხელი ფურცლოვანი 

კიდეებით. 

 

 

 

 

 

Lilium regale - სამეფო შროშანი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 120-130 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ფოთლები 

ტყავისებურია, ვიწრო, მუქი მწვანე. ყვავილები ძაბრისებურია (მილისებურია), თეთრი, 

სურნელოვანი. ყვავილობს ივლისის მეორე ნახევარში 2-3 კვირის მანძილზე. ახასიათებს უხვი 

ნაყოფმსხმოიარობა და მდგრადობა ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების მიმართ, რის გამოც 

დიდი ხანია მიიპყრო მეყვავილეთა ყურადღება. მისი ჰიბრიდებია: L. x imperiale, L. x sulphurgale, 

L. x centigale, L. x aurelianense.Lმრავლდება თესლით, შვილეული ბოლქვებით და ბოლქვის 

ქერქლებით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ფხვიერი, ნოყიერი, საკმაოდ ტენიანი ნიადაგები, რეგულარული რწყვა 

დილისა და დღის საათებში, განსაკუთრებით მშრალ და ცხელ პერიოდში; თხევადი სასუქების 

შეტანა. სასუქები პირველად შეაქვთ ადრე გაზაფხულზე, ჯერ კიდევ ყლორტების წარმოქმნამდე. 

რეკომენდებულია კომპლექსური სასუქების შეტანა 30 გ /1 მ2-ზე. იგივე პროცედურას იმეორებენ 

კოკრობის ფაზაშიც. დაყვავილების შემდეგ კი, ბოლქვების უკეთ მოსამწიფებლად, შეაქვთ 

კალიუმ-ფოსფორიანი სასუქები: 30 გ კალიუმის სულფატი და 10 გ სუპერფოსფატი 1 მ2-ზე. კარგ 

შედეგს იძლევა ნაცრის გამოყენებაც. დარგვის წელს, როცა მცენარე ჯერ კიდევ არაა 

მოძლიერებული, სასურველია კოკრების მოცილება, რათა ის უკეთ მოემზადოს მომდევნო წლის 

სრულყოფილი ყვავილობისათვის. ყვავილობისას, საჭიროების შემთხვევაში, მაღალი ღეროები 

საყრდენზე უნდა მიებას. დამჭკნარი ყვავილები უნდა მოშორდეს და საყვავილე ღერო გადაიჭრას. 

კარგად ვითარდება ნაწილობრივ დაჩრდილულ ადგილებში. 

გამოყენება. თანამედროვე სორტიმენტი საშუალებას იძლევა, რომ ბაღში მთელი სავეგეტაციო პერიოდის 

მანძილზე - მაისიდან ოქტომბრამდე, იყოს მოყვავილე  შროშანი. სხვადასხვა ფერი, ფორმა და 

სიმაღლე მრავალგვარი კომბინაციის შექმნის საშუალებას იძლევა როგორც ერთმანეთთან, ისე სხვა 

მრავალწლოვანებთან.  გამოიყენება ყვავილნარებში მცირე ჯგუფებად; შესანიშნავად გამოიყურება 

გაზონზე ბუჩქნარების ფონზე. კარგია ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში; დაბალი ფორმები 

- რაბატებში, ბილიკების გასწვრივ. მათ წინ შეიძლება განთავსდეს გართხმული ფლოქსები, 
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ფურისულები, მსუქანები და სხვა ნიადაგმფარავები. გაზაფხულზე პარტნიორებად გამოდგება  

ტიტები, ნარგიზები, თეთრყვავილა, ზამბახები; ზაფხულის ბოლოსა და შემოდგომაზე - ასტრები 

(ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი), ხმალა, კანა. 

 

 

 

   

Tulipa - ტიტა 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება სპარსული სიტყვისგან, რომელიც ჩალმას ნიშნავს. გვარში 

დაახლოებით 140 ბალახოვანი მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია აზიაში, ევროპასა და აფრიკაში.  

Tulipa x hybrida hort. - ჰიბრიდული ტიტა 
 

      
 

ბოტანიკური აღწერა. მებაღეობაში უმთავრესად ჰიბრიდები გამოიყენება. მრავალწლოვანი, ბოლქვოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა სწორმდგომი ღეროთი, რომლის სიმაღლეც  5-100 სმ-ია. ფოთლები ხაზურია 

ან წაგრძელებულ-ოვალური, შიშველი ან შებუსვილი, ლეგა-მწვანე შეფერილობის. ზოგჯერ 

იისფერ-მურა ლაქებით ან ხაზებით. მოზრდილ მცენარეებს ჩვეულებრივ 2-4 ფოთოლი აქვთ, 

ახალგაზრდებს – მხოლოდ ერთი. ყვავილები დიდა, მარტოული, იშვიათად მარტივ ყვავილედად 

შეკრებილი; ფორმით - ხაზური, ჯამისებური ან ძაბრისებური, მარტივი ან ბუთხუზა; სხვადასხვა 

შეფერილობის. ბოლქვი შედგება ვეგეტაციის მანძილზე განვითარებული ერთწლოვანი ფუძისგან, 

მასზე განთავსებული  4-6 ხორცოვანი სამარაგო ქერქლით, რომელთა უბეებშიც ჩანასახოვანი 

კვირტებია. ბოლქვის ცენტრიდან ვითარდება საყვავილე ღერო, რომელიც ფარავს ყვავილის 

ჩანასახს. საყვავილე ღეროს ფუძესთან განახლების კვირტია, საიდანაც მომდევნო წელს ვითარდება 

ყველაზე დიდი ბოლქვი. ბოლქვი გარედან დაფარულია მკვრივი მფარავი ქერქლებით, რომელიც 

მას გარემოს არახელსაყრელი ზემოქმედებისა და ტენის დაკარგვისაგან იცავს. ბოლქვის ფუძესთან 

ვითარდება ფესვთა სისტემა, რომელიც შედგება დაუტოტავი დამატებითი ფესვებისაგან. 

აგროტექნიკა. დაყვავილების შემდეგ ბოლქვებს ნიადაგიდან იღებენ და შემდეგ კვლავ რგავენ 

შემოდგომაზე. დარგვისას ბოლქვებს შორის მანძილი 10-15 სმ უნდა იყოს. ისინი ჯგუფებად ისე 

უნდა განთავსდეს, რომ ბუნებრივად გამოიყურებოდნენ. ხეების ძირში დარგვისას 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ ისინი მუდმივ ჩრდილში არ იყვნენ; დარგვის ადგილი 

ნახევრად მაინც უნდა ნათდებოდეს მზით და დაცული იყოს ძლიერი ქარებისგან, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, მათი დეკორატიულობის პერიოდი მკვეთრად შემცირდება, რადგან ფურცლები 

სწრაფად გასცვივდებათ. გაზონზე დარგვის შემთხვევაში, ბალახი მანამ არ უნდა გაითიბოს, სანამ 
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ტიტას ფოთლები არ გაუყვითლდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერ მოასწრებენ ბოლქვებში 

საკმარისი რაოდენობის საკვები ნივთიერებების დაგროვებას და მომდევნო წელს ვერ 

იყვავილებენ. თესლით გამრავლებას მიმართავენ ახალი ჯიშების მისაღებად. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილნარების საგაზაფხულო გაფორმებისათვის ჯგუფებში, რაბატებში. 

განსაკუთრებით ეფექტურია დაბალმოზარდი მცენარეების (არაბისი, იები, ფლოქსები, კესანე) 

გვერდით. ტიტების ჩარგვა შეიძლება ასევე კონტეინერებში, ვაზონებში, იყენებენ აივნების 

გასაფორმებლად. ამისათვის შემოდგომაზე კონტეინერებს მიწით ავსებენ და შიგ დიდი ზომის, 

ჯანსაღ ბოლქვებს რგავენ. ზამთარში კონტეინერებს ბნელ და ცივ ადგილზე ინახავენ. ნიადაგი რომ 

არ გამოშრეს პერიოდულად ატენიანებენ. მარტის დასაწყისში კონტეინერები გამოაქვთ მუდმივ 

ადგილზე. ტიტების დაყვავილების შემდეგ, მათ სხვა მცენარეებს მიურგავენ ხოლმე  

 

 

 

Crocosmia - კროკოსმეა (მონტბრეცია) 

ოჯ. Iridaceae 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'crocos' — ზაფრანა და 'osme' — სურნელი, 

არომატი, რადგან მცენარეს აქვს ზაფრანის მსგავსი არომატი. გვარი აერთიანებს 55 სახეობის ბალახოვან, 

ტუბერბოლქვოვან მრავალწლოვან მცენარეს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ 

აფრიკაში. ღერო დატოტვილია, 60 სმ სიმაღლის,  მრავალრიცხოვანი ხაზური ან მახვილისებური 

ფოთლებით. ყვავილები 2-4 სმ დიამეტრის, ვარდისფერი, ნარინჯისფერი, ყვითელი ან თეთრია; 3-5-

ცალიან საგველა ყვავილედად შეკრებილი. თანაყვავილი მოკლე ან წაგრძელებული მილია, 

ცილინდრულად ან ძაბრისებურად გაფართოებული. ნაყოფი მრავალთესლიანი მრგვალი კოლოფია. 

Crocosmia virginiana - კროკოსმეა (მონტბრეცია) 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 1,5 მ-მდე სიმაღლის ბოლქვოვანი ადრემოყვავილე მცენარეა. ბუნებრივად 

იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. აქვს ძაბრისებური, ნარინჯისფერი ყვავილები, რომლებიც 

შეკრებილნი არიან თავთავისებურ ყვავილედში. ყვავილობს ივნის-ივლისში. საყვავილე ღერო 

შეიძლება იყოს როგორც სწორმდგომი, ისე გადახრილი. საკმაოდ მაღალდეკორატიული მცენარეა. 

ყვავილობის დროს ქმნის კაშკაშა ნარინჯისფერ კუნძულებს. კროკოსმიას ჯგუფური ნარგაობები 

დეკორატიულია ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. მრავლდება ბოლქვებითა და 

თვითნათესით.   

კულტურაში გავრცელებულია შემდეგი სახეობები და ჯიშები:  

C. paniculata (ნარინჯისფერი ყვავილებით),  
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С. pottsii (ღია ვარდისფერი ყვავილებით),  

C. George Davison  (ქარვისფერ-ყვითელი ყვავილებით),  

C. Babylon  (ღია ნარინჯისფერი ყვავილებით),  

С. Tangerine Queen  (ღია ნარინჯისფერი ყვავილებით),   

С. Spitfire (ცეცხლისფერ- ნარინჯისფერი ყვავილებით) და  სხვ. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მინიმალური მოვლა, ღია მზიანი ადგილები ან ნახევრადჩრდილი. იზრდება 

ნებისმიერ ნიადაგზე, გარდა ძალზე მწირისა. უპირატესობას ანიჭებს ნეშომპალით მდიდარ, 

საკმაოდ ტენიან ნიადაგებს, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს. ნიადაგს ამზადებენ 

შემოდგომიდანვე: 1მ2-ზე შეაქვთ 2 ვედრო ნეშომპალა, 40 გ სუპერფოსფატი, 20 გ კალიუმის 

ქლორიდი, 100 გ ჩამქრალი კირი. გაზაფხულზე შეაქვთ აზოტოვანი სასუქები - 30 გ/მ2. კოკრობის 

ფაზაში ნიადაგში შეაქვთ კალიუმიანი სასუქები - 2 გ 1 ლიტრზე. მცენარეს კვირაში ერთხელ 

უხვად რწყავენ და ნიადაგს უფხვიერებენ. თითქმის არ ავადდება. ზამთარგამძლე და  

გვალვაგამძლეა. 

გამოყენება. ფართოდ გამოიყენება საბაღე დიზაინში. რგავენ დიდ და მცირე ჯგუფებად, 

მიქსბორდერების პირველ ან მეორე რიგში, კონტეინერებში. იყენებენ ასევე ასაჭრელად და 

გამშრალი სახით ზამთრის კომპოზიციებისათვის..  

 

 

Monarda - მონარდა 

ოჯ. Lamiaceae (Labiatae) 

 

გვარს სახელი ეწოდა ესპანელი ექიმისა და ბოტანიკოსის ნიკოლას მონარდესის საპატივსაცემოდ, 

რომელმაც აღწერა ამერიკის ფლორის ბევრი სასარგებლო მცენარე. გვარში 12-20 სახეობაა, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში კანადიდან მექსიკამდე. ერთწლოვანი და 

მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეებია 150 სმ-მდე სიმაღლის სწორმდგომი დატოტვილი ღეროთი; 

მარტივი, წაგრძელებულ-ლანცეტა, კიდედაკბილული ფოთლებით. ყვავილები პატარაა, სურნელოვანი, 

თეთრი, წითელი, ალისფერი, ყვითელი ან წინწკლებიანი, ორტუჩა, ხშირ მტევნისებურ ან 6-7 სმ 

დიამეტრის თავაკ ყვავილედად შეკრებილი; ხშირად ღეროზე ერთმანეთის მიყოლებით განლაგებული. 

ნაყოფი კაკალია. ფოთლებს, ღეროებსა და ყვავილედებს გაჩნიათ არომატების ფართო სპექტრი (პიტნის, 

ლიმონის და სხვ.). ველურად მოზარდი მონარდას წითელი ყვავილებისაგან ჩრდილოეთ ამერიკის 

ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაის ამზადებდა, რომლის გემოც პიტნის მსგავსი იყო. ამ ჩაის იყენებდნენ 

კუჭის ტკივილის დასაცხრობად და სიცხისდამწევად.   

 

  

Monarda citroidora - მონარდა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 90-95 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი 

მცენარეა. ღეროები მთავრდება კანდელაბრის მსგავსი ყვავილედებით, რომლებიც შედგება 

წვრილი, მუქი იასამნისფერი ან ღია იისფერი ყვავილების 5-7 დაჯგუფებისგან. ღეროები 

ოთხწახნაგოვანია; ფოთლები – გრძელი, ლანცეტა. ვიწრო თანაყვავილებს აქვთ მონაცრისფრო-

ვერცხლისფერი, ლითონისმაგვარი ბზინვარება. ყვავილობს ივლისიდან გვიან შემოდგომამდე. 

მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. სიცივისამტანი, სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. კარგად იზრდება მზეზე, 

იტანს ნახევარჩრდილს. ესაჭიროება ქარისაგან დაცული ადგილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი 

ტოტები იგრიხება და მრუდდება. კულტურაში ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ 

იზრდება მსუბუქ, არამჟავე კირიან ნიადაგებზე. ცუდად იტანს მძიმე ნიადაგებს. თუ ღარიბ 

ნიადაგზე იზრდება, სასურველია სრული კომპლექსური სასუქებით გამოკვება. მშრალ ამინდში 

უნდა მოირწყას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაცარი განვითარდება.   

გამოყენება. გამოიყენება მიქსბორდერებსა და ასაჭრელად. 

პარტნიორები. ფლოქსები, ტილჭირი, კოსმეა, მარცვლოვნები, რუდბეკია, ჰელიოფსისი. 

 

 

Anemone - ფრინტა 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისგან ”'anemos' - ქარი, რადგან ქარის 

წამობერვისთანავე ყვავილის ფურცლები დაბლა ცვივა. გვარი აერთიანებს ბალახოვანი მცენარეების 150 

სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში 

(რამდენიმე სახეობა ჩრდილოეთ აფრიკაში). ფესურიანი და ბოლქვოვანი მრავალწლოვანი, 10-100 სმ 

სიმაღლის მცენარეებია. ფოთლები თათისებურადაა დანაწევრებული. ყვავილები მარტოულია ან ქოლგა 

ყვავილედებად შეკრებილი, თეთრი, ვარდისფერი, წითელი, ცისფერი, ლურჯი ან ყვითელი. ყვავილობს 

ადრე გაზაფხულზე, ზოგიერთი სახეობა - ზაფხულსა და შემოდგომაზე.  

 

Anemone japonica - ფრინტა 
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ბოტანიკური აღწერა.  80 სმ-მდე სიმაღლის ლამაზადმოყვავილე ბალახოვანი მცენარეა დატოტვილი 

ღეროებით. აქვს ჰორიზონტალური მცოცავი ფესურა. ფოთლები  მონაცრისფრო-მწვანეა, 

შებუსვილი, ყუნწიანი, მსხვილი, სამმაგფრთართული, კიდედაკბილული. ყვავილები მსხვილია, 

მარტივი ან ბუთხუზა, სხვადასხვა შეფერილობის, 5-8 სმ დიამეტრის. მრავლდება თესლით ან 

ბოლქვის დაყოფით.  

აგროტექნიკა. ჩრდილისმოყვარულია, ამიტომ კარგად იზრდება მხოლოდ ჩრდილში, რადგან თავისი 

წარმოშობით ფართოფოთლოვან ტყეებთანაა დაკავშირებული, სადაც ნახევრადბინდი, მაღალი 

ტენიანობა და ზომიერი ტემპერატურაა. ყველა სახეობა ეფემეროიდი, ანუ ადრე მოყვავილე 

მცენარეა, რომლებიც ადრე გაზაფხულზე ყვავილობენ, და ზაფხულის დასაწყისში უკვე 

ვეგეტაციას ასრულებენ. დარგვა შეიძლება ხეების ჩრდილქვეშ და შენობების ჩრდილოეთით. 

ესაჭიროება ფხვიერი თიხნარი, ჰუმუსით მდიდარი, წყალგამტარი, სარეველებისგან 

გასუფთავებული ნიადაგები. ცუდად იტანს ყინვებს. ამიტომ ზამთარში ზემოდან უნდა 

გადაეფაროს მშრალი ფოთლები და ტოტები. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მასივებში, ალპინარიუმებში, ბუჩქნარებთან ახლოს, 

ბილიკების გასწვრივ, სათაიგულედ.  

 

 

 

Verbascum  - ვერბასკუმი, ქერიფქლა 

ოჯ. Scrophulariaceae 

 

გვარში გაერთიანებულია 250 სახეობა, რომლებიც უმთავრესად გავრცელებულია ევროპისა და 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებში. 50-200 სმ სიმაღლის ორწლოვანი და მრავალწლოვანი 

მცენარეებია. ღეროები მარტოულია, სწორმდგომი, შეფოთლილი. ფოთლები კიდემთლიანია, 

წაგრძელებული, ფესვთანურები მსხვილი, ყუნწიანი, ხშირად ფესვთანურ როზეტად შეკრებილი; 

ღეროსეული ფოთლები მჯდომარეა, მორიგეობით განლაგებული. ფოთლები და ღეროები უმთავრესად 

შებუსვილია. ყვავილები სიმეტრიულია, ყვითელი, ყავისფერი, ალისფერი, ზოგჯერ თეთრი; 

დატოტვილ მტევნისებურ ან თავთავისებურ ყვავილედებად შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

 

Verbascum  chaixii - ვერბასკუმი, ქერიფქლა 
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ბოტანიკური აღწერა. 100 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ან ორწლოვანი მცენარეა. ღეროები 

მარტოულია, სწორმდგომი, შეფოთლილი. ფოთლები კიდემთლიანია, წაგრძელებული. 

ფესვთანური ფოთლები უფრო დიდი ზომისაა, ყუნწიანი და როზეტს ქმნიან. ღეროსეული 

ფოთლები მჯდომარეა. ღეროები და ფოთლები ქეჩისებურადაა შებუსვილი, რის გამოც 

ნაცრისფრად გამოიყურებიან. ყვავილები თეთრია, 3 სმ-მდე დიამეტრის. ყვავილობს ივლის-

აგვისტოში. ნაყოფი წაგრძელებული ან სფეროსებური კოლოფია. 

აგროტექნიკა. ზამთარგამძლე და გვალვაგამძლეა. ესაჭიროება მზიანი ადგილები, მაგრამ იტანს მცირე 

ჩრდილსაც. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება ზომიერად ტენიან, ფხვიერ, 

საკვები ნივთიერებებით არც თუ ისე მდიდარ ნიადაგებზე. დაყვავილების შემდეგ მცენარის 

გადაჭრის შემთხვევაში, ის თავიდან იყვავილებს.  ადვილად მრავლდება თვითნათესით. 

გამოყენება. გამოიყენება ერთეულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, გაზონებში, მიქსბორდერებში, 

ალპინარიუმებისა და წყალსატევების  გასაფორმებლად. 

პარტნიორები: Anaphalis, Anthemis, Nepeta, Santolina, Salvia.  

 

 

Hypericum - კრაზანა 

ოჯ. Guttiferae (Clusiaceae) 

 

გვარში 300 სახეობაზე მეტია, რომლებიც გავრცელებულია დედამიწის ზომიერ და სუბტროპიკულ 

ზონებსა და ტროპიკული ოლქების მთიან რაიონებში. სახეობებით განსაკუთრებით მდიდარია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთი. მრავალწლოვანი ბალახოვანი, ნახევარბუჩქები და ბუჩქოვანი ფესურიანი 

მცენარეებია. ფოთლები კიდემთლიანია, მორიგეობით ან მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები 

ოქროსფერი და ყვითელია; მარტოულად ან ნახევრადქოლგებში შეკრებილი. ნაყოფი ერთბუდიანი 

კოლოფია მრავალი თესლით.   

 

Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum' - კრაზანა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – მცირე აზია. 15-35 სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია. ღეროები უხვადაა 

შეფოთლილი. ყვავილები მსხვილია, 5 სმ-მდე დიამეტრის, კაშკაშა ყვითელი. ყვავილობს ივლის-

აგვისტოში.  

აგროტექნიკა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. ესაჭიროება ღია და მზიანი ადგილები. დაჩრდილულ 

და გრილ ადგილებში არ ყვავილობს. გვალვაგამძლეა, ვერ იტანს ზედმეტ ტენიანობას. ნიადაგის 

მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს ნაკლებადმძიმე და საშუალო ტენიანობის 

ნიადაგებს. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად – დაყოფით და ფესვთანური კალმებით. 

გამოყენება. გამოიყენება შერეულ, ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობებში, ბუჩქნარების სიახლოვესა და 

როკარიუმებში. 

 

  

Aster - ასტრა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

სახელი ”Aster” — „ვარსკვლავი“, ეწოდა ყვავილედის ფორმის გამო. გვარი აერთიანებს 600-მდე სახეობას, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ცენტრალურ და 

სამხრეთ ამერიკაში. ასტრების კლასიფიცირება მრავალი ნიშან-თვისების მიხედვითაა შესაძლებელი. 

ყველაზე გავრცელებულია კლასიფიცირება ყვავილობის პერიოდის მიხედვით და გამოყოფილია სამი 

ძირითადი ჯგუფი: საგაზაფხულო, საზაფხულო და საშემოდგომო. გარდა ამისა, არის კიდევ ორი 

ქვეჯგუფი: ევრო-აზიური და ჩრდილოამერიკული სახეობები.  

 

Aster alpinus - მთის ასტრა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ევროპა, მცირე აზია. აქვს ჰორიზონტალური, დატოტვილი ფესურა 

და მაგარი, ოდნავ შებუსვილი, 25-30 სმ სიმაღლის ღერო. ფესვთანური ფოთლები 

წაგრძელებულია, ნიჩბისებური, შებუსვილი; ღეროსეული – წვრილი, ხაზური, მჯდომარე. 

ყვავილედი მარტოულია, 4-5 სმ დიამეტრის. ენისებური ყვავილები თეთრია, იასამნისფერი, 
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იისფერი; მილისებური – ყვითელი. ერთ ბუჩქზე ვითარდება 5-10 საყვავილე ღერო. ყვავილობს 

ივნისიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე. გააჩნია შეფერილობით განსხვავებული ჯიშები. 

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, მწვანე კალმებითა და თესლით.  

აგროტექნიკა. დარგვა შეიძლება ნახევრადდაჩრდილულ ადგილზე, მაგრამ შემოდგომაზე მოყვავილე 

ჯიშებს აუცილებლად მზით კარგად განათებული ადგილები ესაჭიროებათ. უპირატესობას 

ანიჭებს გაკულტურებულ, საკმაოდ ნოყიერ ნიადაგებს. მსუბუქი ნიადაგები რეგულარულად უნდა 

დატენიანდეს. მწირ ნიადაგებს ამდიდრებენ 1მ2-ზე 10 კგ ნეშომპალისა და 20 გ აზოტოვანი 

სასუქების  შეტანით. გვალვიან პერიოდში საჭიროა რეგულარული რწყვა, განსაკუთრებით კი 

კოკრობის ფაზაში. წყლისა და საკვები ნივთიერებების დეფიციტის შემთხვევაში ფოთლები 

ნაადრევად ყვითლდება და ყვავილედებიც ნაკლები ვითარდება. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. მაღალმოზარდ ასტრებს ახასიათებთ ღეროს ქვედა 

ნაწილების გაშიშვლება, ამიტომ ყვავილნარებში ისინი უკანა პლანზე უნდა დაირგოს. გამოიყენება 

ასევე ჯგუფურ ნარგაობებში. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება ბორდიურებად, რომლებიც 

დეკორატიულია არა მხოლოდ ყვავილებით, არამედ კომპაქტური მწვანე ბუჩქებითაც. გამოიყენება 

ალპინარიუმებში და ასაჭრელად.  

პარტნიორები: დაბალმოზარდი ასტრებისთვის კარგი პარტნიორია მონაცრისფრო-მოცისფრო მიხაკი, 

იბერისი, მხოხავი წინწკალა; საშუალო სიმაღლის ასტრებისთვის - ფარსმანდუკები. 

 

 

 

 

 

Heuchera  - ჰეუხერა 

ოჯ. Saxifragaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა გერმანელი მეცნიერის, ბოტანიკისა და  მედიცინის პროფესორის ჰეუხერის (J.H. 

von Heucher) საპატივსაცემოდ. გვარი აერთიანებს დაახლოებით 50 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 50 სმ-მდე სიმაღლის, ფესურიანი მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეებია. ფოთლები ხუთ ან ცხრანაკვთიანია, კიდეებდაკბილული, შეკრებილნი არიან 

ფესვთანურ როზეტად. მცენარე ივითარებს დიდი რაოდენობით საყვავილე ღეროს, რომლებიც 

სხვადასხვა დროს წარმოიქმნება და ყვავილობს. ყვავილები წვრილია, ვარდისფერი, წითელი, თეთრი, 20 

სმ-მდე სიგრძის საგველა ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი კოლოფია. ყველაზე დეკორატიული 

სახეობებია ცილინდრული ჰეუხერა (H. cilindrica), წვრილყვავილა ჰეუხერა (Н. micrantha), 

ამერიკული ჰეუხერა (H. americana) და სისხლისებრ წითელი ჰეუხერა (Н. sanguinea), რომელთა 

საფუძველზე სელექციონერებმა შექმნეს მრავალი ჯიში. სელექცია მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:  

 ფოთლების ახალი ფორმებისა და შეფერილობის შექმნა;  

 ყვავილედის გაუმჯობესება, სხვადასხვა ფორმისა და შეფერილობის ყვავილების მიღება.  

 

Heuchera  micrantha - ჰეუხერა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ჩრდილოეთ ამერიკა. 70 სმ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, შედგება 

როზეტებისგან, რომელთა რაოდენობა მცენარის ასაკთან ერთად იზრდება. აქვს ლამაზი, 

ტყავისებური, მომრგვალებული, კიდეებზე ტალღოვანი, როზეტად შეკრებილი, მომწვანო-

მოწითალო ფოთლები. ისინი ზამთარში მცენარეზე რჩება და მხოლოდ გაზაფხულზე _ აპრილში 

იცვლება ახალი ფოთლებით. ყვავილობის დროს მცენარეს უვითარდება 7 სმ-მდე სიმაღლის ლეგა 

წითელი საყვავილე ღეროები. ყვავილედი აჟურული საგველაა და შედგება მრავალრიცხოვანი, 

ძალიან წვრილი, ლამაზი, მოთეთრო-მოვარდისფრო ზარისებური ყვავილებისაგან. ყვავილობა 

თითქმის 2 თვე გრძელდება.  

აგროტექნიკა. უპრეტენზიო მცენარეა. პირობების აუცილებელი მინიმუმი საერთოა ყველა ჯიშისათვის: 

ღრმა დრენაჟი, ლაქოვანი ჩრდილი, ტენიანი ნიადაგი, ყოველწლიურად, ან ორ წელიწადში 

ერთხელ ძირებზე მიწის შემოყრა. საკმაოდ კარგად იტანს ტემპერატურისა და განათების 

ინტენსივობის ცვალებადობას. ცალკეულ ჯიშებს ამ დროს საკმაოდ მნიშვნელოვნად ეცვლებათ 

ფოთლების შეფერილობა. ჰეუხერების უმეტესობას მზის პირდაპირი სხივები მხოლოდ დილის 

საათებში ესაჭიროებათ. დაყვავილების შემდეგ საყვავილე ღეროები უნდა გადაიჭრას. იზრდება 

ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგზე, ნახევრადჩრდილში, იტანს მხოლოდ ხანმოკლე გამოშრობას. 

უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, ნოყიერ, 20 სმ სიღრმეზე გადაბარულ ნიადაგებს. მწირ ნიადაგებში 

შეაქვთ კომპოსტი ან ნეშომპალა 10 კგ/1მ2-ზე. დამდგარი წყლის პირობებში ხორცოვანი ფესურა 

ლპება და მცენარე იღუპება. მათთვის ოპტიმალურია ნიადაგის рН  5,8 - 6,3 ფარგლებში. 

დამატებითი საკვების სახით იშვიათად ეძლევათ სრული მინერალური სასუქები, მაგრამ ბაღის 

სხვა მცენარეებთან შედარებით, ორჯერ ნაკლები კონცენტრაციით. ჰეუხერა როზეტის 

დეკორატიულობას ინარჩუნებს 3-5 წლის განმავლობაში, შემდეგ ბუჩქი იშლება და შუაში 

შიშვლდება, რაც იმის სიგნალია, რომ მცენარე უნდა გაახალგაზრდავდეს: ამოითხაროს და დაიყოს 

2-3 როზეტიან ნაწილებად. ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს გაზაფხულზე, ფოთლების გამოტანის 

შემდეგ, ყვავილობამდე. ნორჩი მცენარეები უნდა დაირგოს ფხვიერ, არამჟავე გრუნტში. 

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით ადრე გაზაფხულზე. 

გამოყენება. გამოიყენება სხვადასხვა ყვავილოვან გაფორმებაში, ბორდიურებში. დაბალმოზარდ ჯიშებს 

იყენებენ როკარიუმებსა და ქვის ბაღებში, წყალსატევების ნაპირების გასაფორმებლად, 

შესანიშნავია სათაიგულედ.  

პარტნიორები: კარგად ერწყმის ზამბახებსა და მსუქანებს, წყალსატევების ნაპირებზე კარგად 

გამოიყურება ჰოსტებთან, დაბალ ზამბახებთან, ფურისულებთან და დაბალმოზარდ 

მარცვლოვნებთან ერთად. 

 

 

 

Lavatera - ლავათერა, ქატმი 

ოჯ. Malvaceaea 
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გვარს სახელი მიანიჭა კარლ ლინემ, ცნობილი ექიმებისა და ნატურალისტების, ძმებ ლავათრების 

საპატივსაცემოდ. გვარში 25 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ცენტრალურ ევროპაში, შუა აზიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და 

ავსტრალიაში. ერთ და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, იშვიათად ბუჩქები. ფოთლები 

მორიგეობითაა განლაგებული, უმეტესად თათისებური, ვარსკვლავისებური ბეწვებით დაფარული. 

ყვავილები დიდია, ვარდისფერი, ალისფერი ან ყვითელი, მარტოული ან რამდენიმე ერთად, 

მტევნისებურ ან თავთავისებურ ყვავილედებად შეკრებილი ღეროების წვერებზე. 

  

 

Lavatera thuringiaca - ლავათერა, ქატმი 
 

   

ბოტანიკური აღწერა. ფართოდაა გავრცელებული კავკასიაში, მცირე აზიასა და ციმბირში. 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც სიმაღლეში 2 მ-მდე აღწევს. აქვს 

მრავალრიცხოვანი მარტივი ან ზედა ნაწილში დატოტვილი, ვარსკვლავისებური ბეწვებით 

შებუსვილი ღეროები. ფოთლები ყუნწიანია, 3-5-ნაკვთიანი, მომრგვალო, გულისებური ფუძით, 

თანაფოთლები ადრე სცვივა. ყვავილები დიდია, ვარდისფერი. ისინი ცალ-ცალკე სხედან ზედა 

ფოთლების უბეებში. შეკრებილნი არიან კენწრულ მეჩხერ მტევნებად. გვირგვინის ფურცლები 

ღრმად ორნაკვთიანია და სოლისებურად შევიწროვებული. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული, სიცივე და გვალვაგამძლეა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, 

მაგრამ უკეთ იზრდება ფხვიერ, ნოყიერ ნიადაგზე. ვერ იტანს ტენის სიჭარბეს, მაგრამ ხანგრძლივი 

გვალვის დროს რეგულარულად და უხვად უნდა მოირწყას. მაღალმოზარდი ჯიშების ღეროებს 

სარებზე ამაგრებენ. ახალი კოკრების წარმოქმნის სტიმულიზაციის მიზნით გადაყვავილებულ 

ყლორტებს ჭრიან. დამატებით კვებას საჭიროებს მხოლოდ ძალიან მწირ ნიადაგებზე, 4-8 კვირაში 

ერთხელ. 

გამოყენება. ძალზე ეფექტურია მიქსბორდერების უკანა პლანზე და ჯგუფურ ნარგაობებში. რგავაენ 

ყვავილნარებში კაშკაშა ერთწლოვანებთან ერთად. 

პარტნიორები:კარგად ერწყმის იისფერ და ლურჯყვავილებიან მცენარეებს (სალბი, ვერბენა, დეზურა); 

მიმზიდველია სურნელოვან თამბაქოსთან, ზამბახებთან და ვარდებთან ერთად. 

 

   

Canna - კანა 

ოჯ. Cannaceae 

 

გვარი ითვლის 50-მდე სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ და ცენტრალურ 

ამერიკაში, ინდოეთსა და ჩინეთში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია ბოლქვისებური 

ფესურებით. ღეროები სწორმდგომია, დაუტოტავი. ფოთლები დიდია, ელიფსური ან ოვალურ-



433 
 

წაგრძელებული, წამახვილებული, 25-80 სმ სიგრძის და 10-30 სმ სიგანის, მწვანე, ზოლებიანი ან 

ალისფერ-ბრინჯაოსფერი; ყვავილები სხვადასხვა ელფერის წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი და 

ვარდისფერია, ან თეთრი, უსუნო, მსხვილი, ასიმეტრიული, მოკლე ყვავილსაჯდომზე, კენწრულ მტევან 

ან საგველა ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი კოლოფია. თესლები მსხვილია, ღია ყავისფრიდან შავ-

ყავისფრამდე.  

 

Canna indica  - კანა 
 

 
 

 ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ტროპიკულ ამერიკაში. 100-150 სმ სიმაღლის ფესურიანი 

მრავალწლოვანი მცენარეა მსხვილი, დაუტოტავი ღეროთი და კიდემთლიანი, მორიგეობით 

განლაგებული მსხვილი  (სიგრძე 50 სმ, სიგანე 25 სმ-მდე) მწვანე ან მუქი წითელი ფერის 

ფოთლებით. ყვავილები მსხვილია, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, თეთრი, ჭრელი, 12-15 სმ 

დიამეტრის, თავთავისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობა გრძელდება ივლისიდან 

აგვისტომდე. მრავლდება ფესურის დაყოფით და თესლით (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ხდება 

ჯიშობრივი თვისებების ძლიერი დათიშვა). 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნათელი, მზიანი, ცივი ქარებისაგან დაცული ადგილები, ღრმად 

დამუშავებული, საკვები ნივთიერებებით მდიდარი, ფხვიერი ნიადაგი. ვეგეტაციის პერიოდში 

მცენარეს ესაჭიროება უხვი რწყვა და ნიადაგში სასუქების შეტანა. უხვი ყვავილობის 

უზრუნველსაყოფად ნიადაგში შეაქვთ ნაკელი. კანა გრუნტში ირგვება 5-10 სმ სიღრმეზე და 

ერთმანეთისაგან 50-75 სმ დაშორებით.  ზამთარში კანის ფესურებს მშრალ სარდაფში, ან ცივ 

ორანჟერეაში 7—8° ტემპერატურაზე  ინახავენ: ფესურების ფენას მსუბუქად აყრიან მიწას ან ქვიშას, 

შემდეგ აწყობენ კვლავ ფესურებს, კვლავ მიწას ან ქვიშას, და ა.შ. დროდადრო ამოწმებენ, რომ 

დამპალი და დაზიანებული ეგზემპლარები მოაცილონ. მარტში ფესურებს მიწას აცილებენ, აჭრიან 

ძველ ფესვებს და ყოფენ რამდენიმე ნაწილად. დაყოფილი ფესურები გასაღვიძებლად უნდა 

განთავსდეს თბილ ორანჟერეაში სტელაჟებზე და დროდადრო ფრთხილად დაეპკუროს წყალი, 

ოღონდ არა ისეთი ჭარბი რაოდენობით, რომ მათი ლპობა დაიწყოს. მარტის ბოლოს ფესურებს 

ათავსებენ გრუნტის ზედაპირზე ერთმანეთთან ახლოს და ზემოდან მიწას აყრიან. ფოთლების 

განვითარების შემდეგ, მცენარეებს სათითაოდ იღებენ და 11-13 სმ-იან ქოთნებში რგავენ. ივნისში 

კარგად განვითარებული ჩითილები უკვე  საყვავილე ღეროების განვითარებას იწყებენ. 

გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად, ყვავილნარების ცენტრში, ჯგუფურ ნარგაობებში, ვაზონებში 

გამოსაზრდელად. კანები კარგად გამოიყურება აივნებსა და ტერასებზე. კარგად ეხამება 

პირთეთრას და დაბალმოზარდ კოლეუსებს. 

  

Lysimachia - ლიზიმახია, ხახვთესლა 

ოჯ. Primulaceae 
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გვარში გაერთიანებულია დაახლოებით 110 სახეობა. ისინი მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი 

გართხმული ან სწორმდგომი ბალახოვანი მცენარეებია, რომლებიც უმთავრესად ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროზეა გავრცელებული. სახეობების ნაწილი იზრდება სამხრეთ აფრიკასა და სამხრეთ 

ამერიკაში. ფოთლები კიდემთლიანია, მორიგეობით, მოპირისპირედ ან რგოლურად განლაგებული. 

ყვავილები თეთრია, ვარდისფერი ან ყვითელი, თავთავისებურ, ფარისებურ ან საგველა ყვავილედებად 

შეკრებილი, ან მარტოულად 1-2 ცალი ფოთლების უბეებში. ნაყოფი კვერცხისებური ან ბურთისებურია. 

კულტურულ ჯიშებს ტენიანი ნიადაგი ესაჭიროება. საბორდიურე  სახეობებს აქვთ სწორი ღეროები და 

თეთრი ან ყვითელი ყვავილები. 

 

Lysimachia caucasica - კავკასიური ლიზიმახია, ხახვთესლა 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. 100 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორმდგომია, 

დატოტვილი, ოთხწახნაგოვანი, მოპირისპირედ ან კონებად განწყობილი ლანცეტა, ქვემოდან ლეგა 

ფერის, შებუსვილი ფოთლებით.  ყვავილები წვრილია, კაშკაშა ყვითელი, ზარისებური, ღეროს 

წვერზე საგველა ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში. მრავლდება თესლით და 

ბუჩქის დაყოფით ადრე გაზაფხულსა და ზაფხულის მიწურულს.  

აგროტექნიკა. კარგად ეგუება ჩრდილს და ნახევარჩრდილს და ასევე მზიან ადგილებსაც. ნიადაგის 

მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს ფხვიერ, ნოყიერ და ტენიან ნიადაგებს, 

სადაც დარგვიდან 2-3 წელიწადში მკვრივ ჯგუფებს ქმნის. შესაძლებელია მისი ჩარგვა უშუალოდ 

წყლის ნაპირებზე. დაყვავილების შემდეგ საყვავილე ღეროები უნდა გადაიჭრას. შემოდგომაზე 

ღეროებს მიწისპირამდე ჭრიან და კომპოსტს აყრიან. ერთ ადგილზე შეიძლება 10 წლის მანძილზე 

იზარდოს. 

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, ბორდიურებში და განსაკუთრებით, ბუნებრივ ანუ 

ლანდშაფტურ სტილში შექმნილი წყალსატევების ნაპირებზე დასარგველად. რგავენ ასევე დიდი 

ზომის ალპინარიუმებშიც. ამის გარდა ჯიშ Aurea-ს იყენებენ, როგორც ამპელურ მცენარეს, 

კონტეინერებში ჩასარგავად.  

პარტნიორები. ჯგუფურ ნარგაობებში კარგად ერწყმის ასტილბას, მაჩიტებს, გვიმრებს, ჩაგირს და სხვა 

ჩრდილისმოყვარულ მრავალწლოვნებს;  ასევე დეკორატიულ მარცვლოვნებს. 

 

 

Cortaderia - კორტადერია, პამპასის ბალახი 

ოჯ. Poaceae 

 

გვარის დასახელება წარმოსდგება ესპანური სიტყვისაგან cortar, რაც გაჭრას ნიშნავს, რადგან მცენარის 

ბასრ ფოთლებს კანზე ღრმა ჭრილობების დატოვება შეუძლიათ. გვარი აერთიანებს დაახლოებით 20 
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სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკასა და ახალ ზელანდიაში. მაღალი 

მცენარეებია, რომლებიც ძალიან ხშირ კორდებს ქმნიან. ფოთლები ვიწროა, უხეში, ხაზური. საყვავილე 

ღეროებზე ვითარდება  დიდი ზომის ვერცხლისფერი ან მოვარდისფრო საგველა ყვავილედები, 

რომლებიც თავის მხრივ პატარა თავთავებისაგან შედგება. 

 

 

Cortaderia selloana - კორტადერია, პამპასის ბალახი 
 

         
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. 3 მ-მდე სიმაღლის ორსახლიანი მრავალწლოვანი 

მცენარეა. აქვს სქელი და მაგარი ღეროები, რომლებზეც ვითარდება 0,5 მ სიმაღლის, სირაქლემას 

ბუმბულის მსგავსი, არაჩვეულებრივი მოვერცხლისფრო-თეთრი, ხშირი საგველა ყვავილედები. 

მამრობითი ყვავილებისაგან შემდგარი საგველა ყვავილედები უფრო ვიწრო და გრძელია. 

აგროტექნიკა. სითბოსა და სინათლისმოყვარულია. გვალვაგამძლე. ესაჭიროება კარგად დამუშავებული 

და შედარებით ნოყიერი ნიადაგები. დაყვავილებული ყვავილედი დიდხანს ინარჩუნებს 

დეკორატიულობას, ამიტომ მისი გადაჭრა უმჯობესია გაზაფხულზე. ამ პერიოდშივე ჭრიან 

გამხმარ ფოთლებსაც. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით.  

გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად გახსნილი სივრცის შუაში და მიქსბორდერებში. ცივ ზონებში 

ზრდიან კონტეინერებში, რომელიც დაამშვენებს ნებისმიერ პატიოს და ტერასას, ასევე 

წყალსატევის ნაპირებს. გააჩნია როგორც მაღალმოზარდი ფორმები სწორმდგომი ღეროებით, 

რომლებზეც ვითარდება აღმამდგომი დიდი ფაფუკი Yყვავილედი, ისე შედარებით 

დაბალმოზარდი ფორმებიც, რომელთა ღეროებიც თანაბრად და ლამაზად იშლება ცენტრიდან და 

ნახევარსფეროს ქმნის. აჭრილ ყვავილედებს იყენებენ მშრალ კომპოზიციებში. 

ჯიშები: 

'Andes Silver' - სიმაღლე 2 მ, ყვავილედი მოვერცხლისფრო-თეთრი, შედარებით სიცივეგამძლე.  

'Monstrosa' - სიმაღლე 2 მ, ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანე, ყვავილედი  დიდი ზომის, თეთრი.  

'Patagonia' - სიმაღლე 2 მ, ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანე, ყვავილედი მოვერცხლისფრო-თეთრი,  

შედარებით სიცივეგამძლე.   

'Pumila' - სიმაღლე   1,2 მ, ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანე, ყვავილედი  თეთრი. ერთ-ერთი 

ყველაზე სიცივეგამძლე ჯიში. 

'Rendatleri' — სიმაღლე   2,7 მ, ყვავილედი  დიდი ზომის, ალისფერ-ვარდისფერი.  

'Rosea' - სიმაღლე 2 მ, ყვავილედი მოვერცხლისფრო-თეთრი ვარდისფერი ელფერით. 

 

                                                 

Scabiosa - ცისფოლიო 

ოჯ. Dipsacaceae 
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გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ევრაზიასა და აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის ზომიერ რაიონებში. მრავალწლოვანი მცენარეა, 

ზოგჯერ გახევებული ღეროს ძირებით. ღერო მარტივია ან დატოტვილი, სწორმდგომი, მაგარი, 10-100 სმ 

სიმაღლის. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, კიდემთლიანი, თათისებურად ან 

ფრთისებურად დანაკვთული. ყვავილები შეკრებილია მკვრივ თავაკ ან სფერულ  ყვავილედებად, 

განლაგებულნი არიან გრძელი საყვავილე ღეროების წვერზე. გვირგვინი ძაბრისებურია, შდგება 5 

შეზრდილი ფურცლისაგან, მათგან ყვავილედში კიდურა  ყვავილები უფრო დიდი ზომისაა. გვირგვინის 

ფურცლების ფონზე  ეფექტურად გამოირჩევა გრძელი მტვრიანები. ნაყოფი თესლურაა, თესლი - 

წვრილი, ოვალური, ღია ყავისფერი, აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 3 წლის განმავლობაში.  

 

Scabiosa caucasica - ცისფოლიო 
 

 
 

 ბოტანიკური აღწერა. 80 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. აქვს მოკლე ფესურა. ფოთლები 

ფრთისებრ დანაკვთულია, ლეგა, შებუსვილი. ფესვთანური ფოთლები მარტივია. ყვავილები 

წვრილია, კაშკაშა, 10 სმ დიამეტრის თავაკა ყვავილედში შეკრებილი, რომელიც 

რთულყვავილოვანთა კალათას წააგავს. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მზიანი ადგილები და ტუტე რეაქციის, კარგი დრენაჟის მქონე ნიადაგები. 

ფოსფორისა და კალიუმის შემცველი სასუქების გამოყენების შედეგად მცენარეს უვითარდება 

უფრო კაშკაშა შეფერილობის ყვავილები. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. მრავლდება თესლით და 

გაზაფხულზე ბუჩქის დაყოფით.   

გამოყენება. მაღალდეკორატრიული ასაჭრელი მცენარეა. იყენებენ ჯგუფებში, რაბატებში და შერეულ 

ყვავილნარებში. 

პარტნიორები: Achillea, Anaphalis, Aster amellus, Aster pyrenaeus, Aster sedifolius, Oenothera missouriensis, 

Salvia nemorosa.  

 

 

Lilium - შროშანი 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის დასახელება ძველი კელტური ენიდან ითარგმნება, როგორც ”სითეთრე”. გვარში დაახლოებით 

100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი ბოლქვოვანი მცენარეებია. ბოლქვი კვერცხისებური ან მომრგვალო 

ფორმისაა, 2-20 სმ დიამეტრის, შედგება ცალკეული წვნიანი, ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული 

თავისუფალი ქერცლებისაგან. ღეროები სწორია, უხვად შეფოთლილი, მწვანე, მუქი ალისფერი ან მუქი 

ყავისფერი შტრიხებით, 30-250 სმ სიმაღლის და 0,3-ს სმ სისქის. ცალკეულ სახეობებს ღეროებზე, 
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ფოთლების უბეებში უვითარდება საჰაერო ბოლქვაკები - ბულბები, რომლებსაც გასამრავლებლად 

იყენებენ.   ფოთლები ხაზურია, ლანცეტა, ხაზურ-ლანცეტა ან წაგრძელებულ-ელიფსური, მჯდომარე ან 

ყუნწიანი, 2-3 სმ-დან 20 სმ-მდე სიგრძის, მორიგეობით, იშვიათად რგოლურად განლაგებული. 

ყვავილები მარტოულია, ან 2-40 ცალი პირამიდულ ან ქოლგისებურ ყვავილედად შეკრებილი. 

ყვავილსაფარი ძაბრისებური, ზარისებური, ჩალმისებური ან თასისებურია და 6 ფურცლისგან შედგება. 

მათი შეფერილობა შეიძლება იყოს თეთრი, წითელი, ნარინჯისფერი, ვარდისფერი, იასამნისფერი ან  

ყვითელი, ძალზე ხშირად შიდა მხრიდან  წინწკლებით, ზოლებით ან ლაქებით. ნაყოფი კოლოფია. 

თესლი ბრტყელია, არათანაბარი სამკუთხა ფორმის, ფირფიტისებური კიდით. 

    

 

Lilium tigrinum - შროშანი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ჩინეთი და იაპონია. ბოლქვოვანი მრავალწლოვანი მცენარეა, 60-150 სმ 

სიმაღლის, სწორმდგომი, მარტივი, უხვადშეფოთლილი ღეროთი, რომელიც მთავრდება 3-50 

ყვავილისაგან შემდგარი მტევნით. ბოლქვი მსხლის ფორმისაა, 5-6 სმ სიგრძის. შედგება 

კრამიტისებურად განწყობილი ხორცოვანი ყვითელი ქერქლებისაგან, მათ ფუძესთან კი 

მრავალრიცხოვანი ფესვებია. ფოთლები ხაზურია, 7-16 სმ სიგრძის, პრიალა, მწვანე, შიშველი. 

ყვავილები ძალზე ეფექტურია, მსხვილი, ჩაქინდრული, პრიალა წითელი ან ნარინჯისფერ-

წითელი, ალისფერ-შავი ლაქებით მოფენილი. ფურცლები უკანაა გადახრილი, ხოლო ყვითელი ან 

წითელი სამტვრე ძაფები, მუქი ფერის სამტვრეებით, წინაა წამოწეული. ნაყოფი სამწახნაგა 

კოლოფია. 

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება ქარისგან დაცულ, ღია, მზიან ადგილზე. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნია. 

ის მსუბუქი ან საშუალო უნდა იყოს, ნეშომპალით კარგად განოყიერებული, ნეიტრალური ან 

მსუბუქი ტუტე. ესაჭიროება სისტემატური და უხვი რწყვა, რათა წყალმა მიწაში ძალზე ღრმად 

მყოფ ფესვებამდე ჩააღწიოს. ვერ იტანს დამდგარ წყალს, რადგან ამან შეიძლება ბოლქვების ლპობა 

გამოიწვიოს. მრავლდება თესლით, შვილეული ბოლქვებით და ბოლქვის ქერქლებით. ერთ 

ადგილზე მოჰყავთ 5-12 წლის განმავლობაში. დარგვამდე ნიადაგს გადაბარავენ 35-40 სმ სიღრმეზე, 

რადგან  ბოლქვები ირგვება 15-20 სმ სიღრმეზე და შემდეგში მათგან ფესვები გამოდის კიდევ 

ასეთსავე სიღრმეზე. მძიმე მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგში შეაქვთ 1 ვედრო ქვიშა და 

ტორფი, მსუბუქში - 1 ვედრო ტორფი 1 მ2-ზე. შეაქვთ 5-10 კგ ნეშომპალა, უმატებენ 100 გ 

სუპერფოსფატს და 50 გ კალიუმის სულფატს. დარგვის ადგილზე აკეთებენ ხელოვნურ დრენაჟს, 

რომელსაც აყრიან თანაბარი რაოდენობის ტორფს, კორდის მიწას და ნეშომპალას, შემდეგ ასხამენ  

კალიუმის პერმანგანატის ნაჯერ ხსნარს. შეტანილ სასუქებს ურევენ მიწაში, მშრალ მიწას 

ატენიანებენ და ამის შემდეგ რგავენ შროშანს. ჩვეულებრივ შროშანი ერთ ადგილზე გადარგვის 
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გარეშე იზრდება 3-5 წლის განმავლობაში და ივითარებს სხვადასხვა ასაკისა და სიდიდის 

ბოლქვების ბუდეს. თუ შდარებით ახალ ნარგაობებში მცენარეები ავადმყოფობენ, ბოლქვებს 

თხრიან და სხვა ადგილზე გადააქვთ. ეს უნდა მოხდეს  ვეგეტაციის დასრულების შემდეგ, ამ დროს 

დაყვავილების შემდეგ ბოლქვი უკვე მოძლიერებულია. ბოლქვების ამოღების წინ შროშანს 

ღეროებს აჭრიან, შემდეგ ამოთხრიან ბუდეს, დაბერტყავენ მიწას და ყურადღებით 

დაათვალიერებნ. გამხმარ ქერცლებსა და ფესვებს აუცილებლად აცილებენ, შემდეგ ბოლქვებს 

რეცხავენ გამდინარე წყალქვეშ. სუფთა ბოლქვებს 20 წუთის განმავლობაში წამლავენ 0,2-%-იანი  

ფუნდაზოლის ხსნარით. შესაწამლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას  ასევე კარბოფოსის ხსნარიც (1 

სუფრის კოვზი 10 ლ წყალზე); მასში 20 წუთის მანძილზე ჩერებენ ბოლქვებს. ამ პრეპარატების 

არქონის შემთხვევში ბოლქვები შეიძლება დამუშავდეს კალიუმის პერმანგანატის ხსნარში (5 გ 10 

ლ წყალზე)  30 წუთის განმავლობაში. შემდეგ დამუშავებულ ბოლქვებს ჩრდილში მსუბუქად 

აშრობენ. მზეზე გაჩერება არ შეიძლება, რათა ფესვები არ გამოშრეს. თუ ბოლქვები 

გაშრობისთანავე არ ირგვება, ყუთში აწყობენ და დარგვამდე  ტენიან ხავსს ან ჯვალოს აფარებენ. 

დარგვის სიღრმე დამოკიდებულია არა მხოლოდ ბოლქვის ზომებსა და ნიადაგის 

შემადგენლობაზე, არამედ სხვადასხვა სახეობის დაფესვიანების უნარზეც. ”ნამდვილფესვიან” 

შროშანებს რგავენ რგავენ 12-15 სმ სიღრმეზე, ხოლო ღეროფესვიანებს ესაჭიროებთ უფრო ღრმად - 

25 სმ სიღრმეზე ჩარგვა. დარგვის სიღრმე განისაზღვრება სხვადასხვა ჯიშებისა და ჯგუფების 

წარმომადგენლების სიმაღლითაც. 

შროშანის ბოლქვების დარგვის სიღრმე 

ჯიშების სიმაღლე მსხვილი 

ბოლქვები 

წვრილი 

ბოლქვები 

მანძილი 

ბოლქვებს 

შორის 

დაბალმოზარდი 

საშუალომოზარდი 

მაღალმოზარდი 

10-12 სმ 

 12-15 სმ 

15-20 სმ 

7—8  სმ   

8—10 სმ 

10-12 სმ 

15-20 სმ 

20-25 სმ 

25-30 სმ 

მოვლა მდგომარეობს რწყვაში, რომელიც იწყება გაზაფხულიდან. შროშანი სისტემატურად უნდა 

მოირწყას ცხელ და მშრალ პერიოდში და  დროდადრო თან დაერთოს თხევადი გამოკვება. 

ზომიერი ტენიანობა  აუცილებელია მთელი ვეგეტაციის განმავლობაში, მაგრამ ზაფხულის 

პირველ ნახევარში, აქტიური ზრდისა და ყვავილობის შემდეგ ზამთრისათვის სამარაგო საკვები 

ნივთიერებების დაგროვების პერიოდში წყალზე მოთხოვნა მკვეთრად მომატებულია. რწყავენ  

ფესვის ყელთან მხოლოდ დილით ან საღამოს. ნიადაგს ფრთხილად აფხვიერებენ, ხოლო მასში 

წყლის შენარჩუნების მიზნით  იყენებენ სხვადასხვა მასალით, მათ შორის მოთიბული ბალახით,  

მულჩირებას. სასუქები პირველად შეაქვთ გაზაფხულზე, ყლორტების წარმოქმნამდე. 

რეკომენდებულია კომპლექსური მინერალური სასუქების შეტანა 30 გ/მ2-ზე გაანგარიშებით. 

იგივეს იმეორებენ კოკრობის ფაზაში. დაყვავილების შემდეგ, ბოლქვების უკეთ მოსამწიფებლად 

შეაქვთ კალიუმიან-ფოსფორიანი სასუქები: 30 გ კალიუმის სულფატი და 10 გ სუპერფოსფატი 1 მ2-

ზე. შროშანის მოყვანის დროს ხშირად იყენებენ ხის ნაცარს არა მხოლოდ დარგვის წინ, არამედ 

მთელი სეზონის მანძილზეც (100 გ 10 ლ წყალზე). შესაძლებელია ნაცრის პირდაპირ ნიადაგზე 

მობნევაც. დარგვიდან პირველ წელს, როცა მცენარე ჯერ კიდევ არაა მომძლავრებული, 

რეკომენდებულია კოკრების სრული მოცილება, რათა შროშანი მომდევნო წლის სრულყოფილი 

ყვავილობისათვის მოემზადოს. ყვავილობის დროს, თუ საჭირო გახდება, მაღალი ღეროები 

სარებზე უნდა მიებას. მცენარეს დაყვავილებული ნაწილები უნდა მოსცილდეს, თავად საყვავილე 

ღეროები კი სეზონის ბოლოს გადაიჭრას. 
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გამოყენება. თანამედროვე სორტიმენტი საშუალებას იძლევა, რომ პრაქტიკულად მთელი სავეგეტაციო 

პერიოდის მანძილზე - მაისიდან ოქტომბრამდე, ბაღში მოყვავილე შროშანები იყოს. მცენარის 

სიმაღლე და ყვავილების მრავალფეროვნება მათი გამოყენების დიდ შესაძლებლობებს იძლევა. 

ისინი შესანიშნავად გამოიყურება ბუჩქნარებისა და გაზონის ფონზე. ჩრდილისმოყვარული 

ჯიშების დარგვა შეიძლება აზალიებთან, როდოდენდრონებთან, მაჯაღვერთან და გვიმრებთან 

ერთად. შროშანი განსაკუთრებით ეფექტურია ჯგუფურ ნარგაობებსა და მიქსბორდერებში; 

დაბალი ფორმები - რაბათებში, ბილიკების გასწვრივ. მათ წინ შესაძლებელია გართხმული 

ფლოქსების, ფურისულების, მსუქანების და სხვა ნიადაგმფარავი მცენარეების განთავსება. 

მაღალმოზარდ ჯიშებს რგავენ მეორე პლანზე ან გაზონის ცენტრში. სხვა მრავალწლოვანებთან 

ერთად დარგვისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნას ერთობლივი ყვავილობისას ფერთა შეხამების 

ჰარმონიულობა. ძალზე ეფექტურია შროშანის სხვადასხვა დროს მოყვავილე ჯიშებისაგან 

შექმნილი რაბათი. მიქსბორდერში შროშანი ყველაზე კარგად გამოიყურება ისეთი 

დიდფოთლებიანი მცენარეების გვერდით, როგორიცაა იორდასალამები, კანები, რუდბეკიები. 

 

 

 

Mesembryanthemum  crystallinum - ბროლის ბალახი 

ოჯ. Aizoaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'mesembria' — შუადღე და  'anthemon' — 

ყვავილი. ეს აიხსნება იმით, რომ ბევრი სახეობის ყვავილი მხოლოდ დღისით, მზიან ამინდშია 

გაშლილი. გვარში დაახლოებით 50 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ 

აფრიკაში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები, ზოგჯერ კი ნახევარბუჩქებია. 

ღეროები ჩვეულებრივ სწორმდგომია, სქელი, ხორცოვანი ან მშრალი, ძლიერ დატოტვილი, მიწაზე 

გართხმული, მხოხავი ან წამოწეული. ფოთლები განლაგებულია მორიგეობით ან მოპირისპირედ, 

ზოგჯერ თითისტარისებური, მომრგვალო. ყვავილები მარტოული ან მრავალრიცხოვანი, თეთრი, 

ვარდისფერი, იასამნისფერი, იშვიათად ყვითელი, ვიწრო, მრავალრიცხოვანი ფურცლებით. ნაყოფი 5-

საგდულიანი კოლოფია. თესლი აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს  1-2 წლის განმავლობაში. 

  

 

Mesembryanthemum  crystallinum - ბროლის ბალახი 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ აფრიკა, სადაც წვიმების სეზონის დროს უდაბნოს ამშვენებს 

გვირილის მსგავსი ყვავილებით. 15 სმ-მდე სიმაღლის, ფართოდ გადაშლილი, ხორცოვანი 

მრავალწლოვანი მცენარეა მრავალრიცხოვანი ღეროებით, რომლებიც დაფარულია ღია მწვანე, 
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წვრილი, ოვალური, ხორცოვანი, კიდედატალღული ფოთლებით. ქვედა ფოთლები 

მოპირისპირედაა განწყობილი, ღეროსეული კი – მორიგეობით. მცენარის ყველა ნაწილი 

ჯირკვლოვანი ბეწვებით დაფარული, რომლებიც ბროლის მბრწყინავ წვეთებს მოგვაგონებენ. 

ყვავილები მოთეთროა, ვარდისფერი ან წითელი, შეკრებილნი არიან 3-5-ყვავილიან მტევანა 

ყვავილედებად. გვირგვინი შედგება მრავალრიცხოვანი წვრილი, ძაფისებური ფურცლისაგან. 

ნაყოფი კოლოფია.   

აგროტექნიკა. სითბოს მოყვარულია. ესაჭიროება განათებული ადგილები და ზომიერი რწყვა. ზედმეტმა 

ტენმა შეიძლება ფესვების სიდამპლე გამოიწვიოს. კარგად ვითარდება მსუბუქ ქვიშნარ ნიადაგზე.  

მრავლდება თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ნიადაგმფარავი და საქოთნე კულტურა. იყენებენ ბორდიურად. 

განსაკუთრებით კარგად ერწყმის ვერცხლისფერფოთოლა მცენარეებს. იყენებენ მშრალი 

ფერდობების გასაფორმებლად, როკარიუმებში და ხალიჩოვან გაფორმებებში. 

 

 

Dicentra - დიცენტრა 

ოჯ. Fumariaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'dis' - ორჯერ და 'kentron' - დეზი და 

ითარგმნება როგორც ორდეზიანი. ამ მცენარეს ფრანგები ”ჟანეტას გულს”, გერმანელები ”გულის 

ყვავილს”, სხვები კი ”გატეხილ გულს” უწოდებენ. გვარში 20 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. მრავალწლოვანი ლამაზი 

მცენარეებია, რომელთა სიმაღლეც 30-დან 100 სმ-მდე აღწევს. აქვთ მიწაში ღრმად წასული ხორცოვანი 

ფესურა. ფოთლები ძლიერ დეკორატიულია, ნაზი, ფრთისებრ დანაწევრებული, მწვანე, ყუნწიანი, ლეგა 

ელფერით. ყვავილები ვარდისფერი ან მოწითალოა, ჩაქინდრული, გულისებური, 2 სმ-მდე დიამეტრის, 

ერთ სიბრტყეში ოდნავ შეჭყლეტილი, ბუჩქზე მაღლა მდებარე კენწრულ, რკალისებურად მოხრილ, 

დაბლა დაშვებულ მტევნებად შეკრებილი. ნაყოფი კოლოფია. თესლები ოდნავ წაგრძელებული, შავი, 

პრიალა, აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 1-2 წლის განმავლობაში. ამჟამად გამოყვანილია დიცენტრას 

თეთრყვავილიანი ფორმებიც. 

 

Dicentra spectabilis - დიცენტრა 

    

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – აღმოსავლეთ აზია. მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. 

წარმოქმნის 60-100 სმ სიმაღლის გადაშლილ ბუჩქს. გამოირჩევა ფრთისებრ დანაკვთული ლეგა 

ნაცრისფერი, ძირითადად ფესვთანური ნაზი ფოთლებით, რომლებიც დეკორატიულობას 

შემოდგომამდე ინარჩუნებენ. ყვავილები 2 სმ-მდე დიამეტრისაა, ჩამოკიდებული, გულისებური, 

ქმნიან რკალისებურ  ჩაქინდრულ მტევანს. ყვავილედის სიგრძე 20-30 სმ-ია. ყვავილი თეთრი, 
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ვარდისფერი ან მოწითალოა. გვირგვინი ოდნავ გაბრტყელებულია და ისრით განგმირულ გულს 

მოგვაგონებს. ყვავილი შედგება ორი ჯამის ფოთოლაკისა და ოთხი თავისუფალი გვირგვინის 

ფურცლისაგან. ამ ოთხიდან გარეთა ორი ფორმითა და შეფერილობით მკვეთრად განსხვავდება 

შიგნითა ფურცლებისგან. გარეთა ფურცლები მკვეთრი შეფერილობისაა - უმთავრესად 

ვარდისფერი ან წითელი. მათ ფუძესთან არის პარკისებური ამობერილობები, სადაც ნექტარი 

გროვდება, მათ დეზებსაც უწოდებენ. ნაყოფი კოლოფია. ახასიათებს უხვი ყვავილობა, რომელიც 

იწყება მაისიდან და 35-40 დღე გრძელდება. ამ პერიოდში მცენარე არაჩვეულებრივად 

დეკორატიულია. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ფხვიერი, მსუბუქი, ნოყიერი, ოდნავ ნოტიო, აუცილებლად კარგად დრენაჟის 

მქონე ნიადაგები. ასეთ პირობებში ის კარგად იზრდება, იბუჩქება და უხვად ყვავილობს. კარგად 

იზრდება როგორც ღია, მზიან ადგილებში, ისე ნახევრადჩრდილშიც. სასურველია დასარგავი 

ადგილის შემოდგომაზე მომზადება, ამისათვის მიწას ბარავენ 30-40 სმ სიღრმეზე და ანოყიერებენ 

ნეშომპალით (3-4 კგ 1 მ2-ზე) და სრული მინერალური სასუქებით (20 გ 10 ლ წყალზე). მოვლა 

რთული არაა: სეზონის განმავლობაში 2-3-ჯერ შეაქვთ მინერალური სასუქები, აშორებენ 

სარეველებს და დროდადრო აფხვიერებენ ნიადაგს. გვალვიან პერიოდში ესაჭიროება რწყვა. 

დაყვავილებული მტევნების მოცილება ყვავილობის ვადებს ახანგრძლივებს. მრავლდება 

ვეგეტატიურად - ფესურების გადანაჭრებით და ზაფხულში (როცა მცენარე მოსვენების 

მდგომარეობაშია) ბუჩქის დაყოფით. 

გამოყენება. დაბალმოზარდ ჯიშებს რგავენ როკარიუმებში, იყენებენ ბორდიურებად; მაღლებს – 

მიქსბორდერებში და შერეულ ყვავილნარებში. შესაძლებელია გაზონზე ცალკეულ ბუჩქებად 

დარგვაც. იყენებენ სათაიგულედ. 

პარტნიორები: კესანე, თეთრი ნარგიზები, ფურისულები, ეპიმედიუმი, გვიმრები. 

 

 

Gladiolus hybridus - გლადიოლუსი, ხმალა 

ოჯ. Iridaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისგან  'gladus' - დაშნა და ეწოდა ფოთლების 

ფორმის გამო. გვარი აერთიანებს დაახლოებით 200 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ცენტრალური და სამხრეთ ევროპის, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, აფრიკის, აღმოსავლეთ და შუა აზიის 

ტროპიკულ და სუბტროპიკულ  რაიონებში. მრავალწლოვანი, ტუბერბოლქვოვანი მცენარეა. ღეროები 

ვერტიკალურია, დაუტოტავი, მარტოული, შეფოთლილი, 50-150 სმ სიმაღლის. ფოთლები ხაზური, ან 

მახვილისებურია, 50-80 სმ სიგრძის. ფოთოლი თავისი ფუძით ღეროზეა შემოხვეული, რაც მეტ 

სიმტკიცეს ანიჭებს ამ უკანასკნელს. ყვავილები შეკრებილია ცალმხრივ, ორმხრივ ან სპირალურ 

თავთავისებურ, 80 სმ სიგრძის მეჩხერ, საშუალო სიმკვრივის, ან მკვრივ ყვავილედად. ყვავილები 

მჯდომარეა, ფორმით  ძაბრისებური, სხვადასხვა ზომის, ძირში შეზრდილი, 6 ფურცლისგან შემდგარი  

ყვავილსაფარით. ნაყოფი სამსაგდულიანი კოლოფია, რომელშიც დიდი რაოდენობით მრგვალი ან 

ოვალური, ყავისფერი თესლი ვითარდება. ტუბერბოლქვი მრგვალია. მისი განახლება ყოველწლიურად 

ხდება. დაფარულია აპკისებური, თეთრიდან შავ-ალუბლისფრამდე შეფერილობის ქერქებით. ხმალას 

სახეობების გულდასმით შესწავლა და კულტურაში შეტანა დაიწყო XVI-XVII საუკუნეების მიჯნაზე, 

როდესაც განხორციელდა აფრიკული ექსპედიციები. აქაური სახეობები მნახველს აოცებდა თავისი 

ზომებითა და რაც მთავარია, ყვავილების ფერთა სიუხვით. 1739 წელს სამხრეთ აფრიკიდან ევროპაში 

ინტროდუცირებული პირველი სახეობა იყო ნაღვლიანი ხმალა (G. tristis) პატარა მოყვითალო-

კრემისფერი ყვავილებით,  ჟასმინის მსუბუქი სურნელით.  დიდყვავილიანი ფორმების მისაღებად 

გამოყენებულ იქნა სახეობები: უხვადმოყვავილე ხმალა (G. floribundus Jacq.) თეთრი ყვავილებით და 

კარდინალის ხმალა  (G. cardinalis Curt.) თეთრლაქებიანი დიდი ზომის  წითელი ყვავილებით. 
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Gladiolus hybridus - გლადიოლუსი, ხმალა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა.  გავრცელებულია სამხრეთ და ცენტრალურ აფრიკაში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში, 

ცენტრალურ ევროპასა და აზიაში. სხვადასხვა სახეობების შეჯვარებით მიღებულია   ჰიბრიდული 

ხმალას თანამედროვე ჯიშები. ტუბერბოლქვოვანი მრავალწლოვანი მცენარეა. დამოკლებული 

ტუბერბოლქვი მიიღება ღეროს ქვედა მუხლთშორისების  შეზრდით. ის წამოადგენს სამარაგო და 

ვეგეტატიური განახლების ორგანოს, რადგან მასზე, ფოთლების უბეებში წარმოიქმნება კვირტები, 

საიდანაც ხდება მცენარის მიწისზედა ორგანოების განახლება. ფოთლები ხმლისებურია, ფართო, 

ბრტყელი, ზოგჯერ ლეგა ნაფიფქით. არჩევენ ორი ტიპის ფოთლებს: ქვედა ანუ მფარავი, და ზედა 

– ასიმილაციის უნარის მქონე. ხმალას სულ 7-10 ნამდვილი ფოთოლი უვითარდება. მათგან 3-4 

განვითარებულ საყვავილე ღეროს ემაგრება და დამატებით სიმტკიცეს ანიჭებს. ყვავილედი 

თავთავისებურია, ყვავილები – მჯდომარე. ყვავილედი შედგება 12-დან 28-მდე ყვავილისაგან, 

რომელთაგანაც ერთდროულად გაშლილია  მხოლოდ 25-50%. ყვავილედის სიგრძე შეადგენს 

საყვავილე ღეროს სიგრძის 1/3-1/2-ს. ყვავილების განლაგების მიხედვით შეიძლება განვასხვაოთ  

ყვავილედის რამდენიმე ტიპი: ერთრიგიანი, ორრიგიანი, მორიგეობითი, ორმხრივი და 

სპირალური. ყვავილი ზიგომორფულია, მარტივი, შედგება 6 ერთმანეთისაგან განსხვავებული, 

ფუძეში მილად შეზრდილი ფურცლისაგან. 

ყვავილის ზომების მიხედვით ხმალას ყოფენ 5 კლასად:  

მინიატურული _ დიამეტრი 6 სმ-ზე ნაკლები; 

წვრილყვავილა _ დიამეტრი 6-9 სმ; 

საშუალოყვავილა _ დიამეტრი 9-11 სმ; 

მსხვილყვავილა _ დიამეტრი 11-14 სმ; 

გიგანტური _ დიამეტრი 14 სმ-ზე მეტი. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ქარისაგან დაცული, მზიანი ადგილები და კარგად დრენირებული ნიადაგი. 

თუ ნიადაგი თიხნარია, ცოტა ქვიშა უნდა დაემატოს. გამოსადეგია ნაკვეთები, სადაც გრუნტის 

წყლები ზედაპირთან ახლოს მდებარეობს და ტაფობი, ჭაობიანი ადგილები. ყვავილების 

დაავადებებისაგან დასაცავად ხმალა რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთ ადგილზე არ უნდა 

დაირგოს. დარგვამდე რამდენიმე კვირით ადრე ტუბერბოლქვები სათანადოდ უნდა მომზადდეს: 

ისინი სუფთავდება ქერცლებისაგან და მოწმდება მავნებელ-დაავადებებზე. დასარგავად 

უვარგისია გამომშრალი, დარბილებული, დაობებული ან წყლულებით დაფარული 

ტუბერბოლქვები. მათ უნდა ჰქონდეთ სწორი, გლუვი და მბრწყინავი ზედაპირი. მომავალი 

მცენარე ძლიერი რომ იყოს, ტოვებენ მხოლოდ ერთ ნაზარდს, დანარჩენებს კი ფრთხილად 

ატეხავენ, რის შემდეგაც ჭრილობას ბრილიანტის მწვანით ამუშავებენ. გადარჩეულ 
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ტუბერბოლქვებს, ზემოთ მიმართული კვირტებით, თბილ და  ნათელ ადგილზე ალაგებენ, რომ 

ცოტათი წამოიზარდონ. ისინი დასარგავად მზადაა მაშინ, როცა ნაზარდი 1-დან 10 სმ-ს მიაღწევს. 

მავნებელ-დაავადებებისაგან დასაცავად ტუბერბოლქვებს დარგვამდე კალიუმის პერმანგანატის 

გაჯერებულ ხსნარში ათავსებენ. მორწყვა საჭიროა კვირაში რამდენჯერმე, ამინდიდან 

გამომდინარე. 1მ2-ზე საჭიროა 10-15 ლ წყალი. სასურველია ფოთლებს წყალი არ მოხვდეს. ზრდის 

ფაზიდან გამომდინარე, საჭიროებს დამატებითი საკვების მიცემას, სეზონის განმავლობაში 

არაუმეტეს ხუთჯერ. ყვავილობაზე უარყოფით გავლენას ახდენს სარეველები და მათში 

მომრავლებული ლოქორები, ამიტომ ზეფხულის მანძილზე 3-4-ჯერ მაინცაა საჭიროა გამარგვლა. 

მრავლდება ტუბერკვირტების თესვით, ტუბერბოლქვების დაყოფით, თესლით (ეს უკანასკნელი 

უმთავრესად გამოიყენება სელექციური მიზნებისთვის).  

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებად, ასაჭრელად. 

 

 

Echinacea - ეხინაცეა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'echinos' — ზღარბი, საფარველის 

ნემსისებური ეკლიანი ფურცლების გამო. გვარში გაერთიანებულია 5 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია, 

რომელთა ღეროების სიმაღლეც 100-150 სმ-ს აღწევს. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია, 

ოვალური; ღეროსეული - ლანცეტა, მჯდომარე ან თითქმის მჯდომარე. ყვავილედი დიდი ზომის 

კალათაა, კიდურა ყვავილები ენისებურია, წითელი, ვარდისფერი ან თეთრი; ცენტრალური - 

მილისებური, მუქი წითელი ან  მოწითალო-ყავისფერი. თესლურები ოთხწახნაგოვანია, 

წაგრძელებული. 

 

Echinacea purpurea - ალისფერი ეხინაცეა 
 

 
 

 ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი  ფესურიანი 

მცენარეა. მისი სიმაღლე 90-100 სმ-ია. ფესვთანური ფოთლები გრძელ ფრთიან ყუნწებზე სხედან. 

ფორმით ისინი ფართოოვალურია, დაკბილული, ყუნწისკენ მკვეთრად შევიწროვებული; 

შეკრებილნი არიან როზეტად; ღეროსეული ფოთლები მჯდომარეა, ლანცეტა, ხეშეშა. კალათის 

დიამეტრი 15 სმ-მდეა. ენისებური ყვავილები ალისფერ-ვარდისფერია, წვერზე წამახვილებული, 4 

სმ-მდე სიგრძის; მილისებური – მოწითალო-ყავისფერი. ყვავილობს ივლისიდან სექტემბრამდე. 

მრავლდება თესლით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. ესაჭიროება ნოყიერი, კარგად დამუშავებული, შედარებით 

მშრალი  ნიადაგი. სასურველია ნიადაგში მცირე რაოდენობით კირის შეტანა.  ყვავილობის 
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პერიოდში საჭიროა უხვი რწყვა. დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად რეკომენდებულია  

გამხმარი ყვავილედების მოცილება. რეკომენდებულია მცენარის გადარგვა ყოველ 3-4 წელიწადში 

ერთხელ. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, 

მიქსბორდერებში, მასივებში. გამოიყენება ასევე ასაჭრელად, დიდხანს ძლებს წყალში. 

პარტნიორები: საშემოდგომო ასტრები, მონარდა, ფლოქსები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senecio cineraria  - ცინერარია 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარში გაერთიანებულია 1300-მდე სახეობა, რომლებიც გავრცელებულია მთელ დედამიწაზე. 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეებია. ღეროები მარტივი ან დატოტვილია; 

ფოთლები მთლიანი ან დანაწევრებული. აქვთ კალათა ყვავილედები, რომლებიც თავის მხრივ 

შეკრებილია რთულ ფარისებურ, საგველა ან მტევან ყვავილედებად; იშვიათად კალათები მარტოულია. 

კიდურა ყვავილები ენისებურია, ერთ რიგად განლაგებული, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან იისფერი; 

ცენტრალური - მილისებური, ყვითელი. ნაყოფები ცილინდრული ფორმის თესლურებია, შიშველი ან 

შებუსვილი მრავალრიგიანი ქოჩრით.  

 

 

 

Senecio cineraria  - ცინერარია 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. 20-60 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი 

მცენარეა, რომლის კულტივირებაც ხდება როგორც ერთწლოვანის. ფოთლები ფრთისებრ 

დანაკვთულია, ქვემოდან ვერცხლისფერი ქეჩით მოფენილი, რაც მცენარეს მოთეთრო-

ვერცხლისფერ შეფერილობას ანიჭებს. ყვავილები წვრილია, შეუმჩნეველი. მრავლდება თესლით. 

დეკორატიულობას ინარჩუნებს ყინვების დადგომამდე. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, სადაც მისი ფოთლების  თეთრი შეფერილობა 

განსაკუთრებით კარგად ვლინდება. იტანს ნახევრადჩრდილსაც. ესაჭიროება საშუალოდ ნოყიერი, 

ფხვიერი, არამჟავე, საშუალო ტენიანობის ნიადაგები. სიცივისამტანი და გვალვაგამძლეა. 

შესაძლებელია მისი ქოთნებში მოყვანაც აივნებისა და ტერასების გასაფორმებლად. 

გამოყენება. გამოიყენება სხვადასხვა გაფორმებაში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებად, ლამაზად 

მოყვავილე, ან კაშკაშა შეფერილობის მცენარეების კონტრასტულ შემომსაზღვრელად, 

როკარიუმებში ყვავილოვანი ხალიჩების შესაქმნელად, კონტეინერში გამოსაზრდელად. 

პარტნიორები: სალბის, ბეგონიისა და პელარგონიის სახეობები. 

 

 

 

 

 

 

Coreopsis - კორეოფსისი  

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ორი ბერძნული სიტყვისაგან 'koris' — ბაღლინჯო და  'opsis' — იერი, 

რადგან თესლურა ნაყოფები გარეგნულად ბაღლინჯოს ჰგვანან.   გვარში გაერთიანებულია 

დაახლოებით 120 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ძირითადად ჩრდილოეთ 

ამერიკაში, იშვიათად ტროპიკულ აფრიკასა და ჰავაის კუნძულებზე. ლამაზადმოყვავილე ერთწლოვანი 

და მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია, ზოგჯერ ნახევარბუჩქებიც. ღეროები 

სწორმდგომია, დატოტვილი. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, თათისებურად 

დანაწევრებული ან ფრთისებურად დანაკვთული. ყვავილედი გრძელ საყვავილე ღეროზე 

განვითარებული კალათაა. კიდურა ყვავილები ენისებურია, ყვითელი, ყავისფერ-ყვითელი ან 

ვარდისფერი 

 

 

 

 

Coreopsis grandiflora - კორეოფსისი (ბიზბიზელა) 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. 50-100 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა 

მოკლე, ძლიერი ფესურით და დატოტვილი ღეროებით. ფოთლები მოპირისპირეა, თითქმის 

მჯდომარე. ზედა ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია, ქვედა _ კიდემთლიანი. ყვავილედი 6 სმ 

დიამეტრის კალათაა, რომელიც განვითარებულია მკვრივ საყვავილე ღეროზე. ენისებური 

ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია, მილისებური – მუქი ყვითელი. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან 

70-80 დღის მანძილზე. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ღია მზიანი ადგილები, მაგრამ იტანს ნაწილობრივ დაჩრდილვასაც. 

ყინვაგამძლეა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება ნოყიერ, საკმაოდ ტენიან 

ნიადაგებზე. გვალვების დროს ესაჭიროება რწყვა. საჭიროა მისი გადარგვა 3 წელიწადში ერთხელ. 

რეკომენდებულია 3-4 წელიწადში ერთხელ მცენარის დაყოფა და გადარგვა. 

მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 

გამოყენება. რგავენ ჯგუფებად გაზონებზე, ღობეების გაყოლებაზე და ბუჩქების სიახლოვეს; კარგია 

მიქსბორდერებში, საბორდიურედ, ვაზონებსა და კაშპოებში.  

პარტნიორები: ვერონიკა, დელფინიუმი, სალბი და სხვ. 

 

 

Salvia - სალბი 

ოჯ. Labiatae (Lamiaceae) 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ლათინური სიტყვისაგან 'salvus' — ჯანმრთელად ყოფნა, ბევრი 

სახეობის სამკურნალო თვისებებიდან გამომდინარე. გვარში დაახლოებით 700 სახეობაა, რომლებიც 

გავრცელებულია დედამიწის ორივე ნახევარსფეროს ზომიერ და თბილ რაიონებში. ფესურიანი 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები ან ნახევარბუჩქებია, იშვიათად ერთწლოვანი და ორწლოვანი. 

ღეროები სწორმდგომი ან აღმავალია, ოთხწახნაგოვანი, მარტივი ან დატოტვილი, 120 სმ-მდე სიმაღლის. 

ფოთლები კიდემთლიანია, ყუნწიანი, მოპირისპირედ განლაგებული, ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან - 

ღია მწვანე. ყვავილები წრეებადაა განლაგებული, რომლებიც თავის მხრივ საგველა ან თავთავისებურ 

ყვავილედებადაა შეკრებილი. გვირგვინი ორტუჩაა, თეთრი და ყვითელიდან იისფერ შეფერილობამდე. 

ნაყოფი კრებითია, იშლება 4 კაკლად. თესლი მწიფდება ყვავილობის დაწყებიდან ერთ თვეში. 

აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2-5 წლის მანძილზე. 

 

 

Salvia farinacea - სალბი 
 



447 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – მექსიკა, ტეხასი. 60-90 სმ სიმაღლის სწორმდგომი, სუსტად შებუსული 

მცენარეა. ივითარებს პირამიდული ფორმის ბუჩქებს. ფოთლები წაგრძელებულ-კვერცხისებურია, 

მახვილი ან ბლაგვი წვერით და სოლისებური ფუძით, ტალღოვანი ან კიდემთლიანი, შიშველი, 

მხოლოდ ძარღვების გაყოლებაზე სუსტად შებუსული. ყვავილედი 15-20 სმ სიგრძისაა, ვითარდება 

გრძელ საყვავილე ღეროზე. ყვავილედის ღერძი და ჯამები უხვადაა შებუსული მუქი ლურჯი, 

იშვიათად ღია ნაცრისფერი ბუსუსებით. ყვავილები 1,7 სმ სიგრძისაა, შეკრებილნი არიან 5-28-

ყვავილიან კონებად. გვირგვინი მუქი ლურჯია, იშვიათად თეთრი. ზედა ტუჩი ქვედაზე მოკლეა, 

შიგნიდან შებუსული; ქვედა ტუჩი ოთხფრთიანია. ყვავილობს აგვისტოდან გვიან შემოდგომამდე. 

მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მზიანი ადგილები და ნოყიერი, მშრალი,  კირისშემცველი, კარგი დრენაჟის 

მქონე ნიადაგები. 

გამოყენება. გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, რაბატებში. ქოთნებში, 

ვაზონებსა და კონტეინერებში ჩარგულ კომპაქტური ჰაბიტუსის ჯიშებს იყენებენ აივნების 

გასაფორმებლად. იყენებენ მშრალ კომპოზიციებში. 

პარტნიორები: ცინერარია, ლობულარია, თეთრი ლომის ყბა და სხვ. 

 

 

 

 

Dahlia - გეორგინა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

გვარს სახელი ეწოდა ფინელი ბოტანიკოსის, კარლ ლინეს მოსწავლის, ანდრეას დალის 

საპატივსაცემოდ. სხვადასხვა მონაცემებით გვარში გაერთიანებულია 4-დან 24 სახეობამდე, რომლებიც 

უმთავრესად გავრცელებულია მექსიკის, გვატემალისა და კოლუმბიის მთიან რაიონებში. 

მრავალწლოვანი მცენარეებია ხორცოვანი, ბოლქვისებურად გამსხვილებული ფესვებით. მცენარის 

მიწისზედა ნაწილი ყოველწლიურად კვდება ფესვის ყელამდე. ღეროები სწორია, დატოტვილი, გლუვი 

ან ხეშეშა, ღრუ, 250 სმ-მდე სიმაღლის. ფოთლები ფრთისებრია, ზოგჯერ 2-3-ჯერ ფრთისებრი, 

იშვიათად მთლიანი, 10-40 სმ სიგრძის, სხვადასხვა დონით შებუსვილი, მწვანე ან ალისფერი, 

მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილედი კალათაა. საბურველი ჯამისმაგვარია, შედგება ფუძესთან 

შეზრდილი მწვანე ფოთოლაკების 2-3 რიგისაგან. კიდურა ყვავილები ენისებურია, მსხვილი, სხვადასხვა 

შეფერილობისა და ფორმის; ცენტრალური - მილისებური, ოქროსფერ-ყვითელი ან ყავისფერ-წითელი. 

ნაყოფი თესლურაა. თესლი აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 3 წლამდე. 

 

 

Dahlia x.cultorum  - გეორგინა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – მექსიკა. კულტურაში გამოიყენება  რთული ჰიბრიდული გზით 

მიღებული ჯიშები. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მრავალრიცხოვანი, სწორმდგომი, 

დატოტვილი, წვნიანი, 30-დან 250 სმ-მდე სიმაღლის ღეროები. ფოთლები დიდია, მოპირისპირედ 

განწყობილი, ფრთისებრ დანაკვთული, მსხილხერხკბილა კიდეებით. ყვავილედი კალათაა. 

კიდურა ყვავილები ცრუენისებურია, სტერილური; ცენტრში მდებარე კი მილისებური, 

ორსქესიანი. ფესვთა სისტემა შედგება წვრილი მკვებავი და გამსხვილებული სამარაგო 

(ფესვტუბერები) ფესვებისაგან. დღეისათვის არსებობს გეორგინას 10 000 ჯიშზე მეტი. ჯიშების 

კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს ყვავილედის ზომა და ფორმა, ბუთხუზიანობა, ცრუენისებური 

ყვავილების ფორმა. ჯიშები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად: არაბუთხუზა ანუ მინიონი, 

ნახევრადბუთხუზა და ბუთხუზა. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და თესლით.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული მცენარეა. უხვად ყვავილობს მხოლოდ ქარისაგან დაცულ, ღია 

მზიან ადგილებზე. ყვავილობას იწყებს ზაფხულის მეორე ნახევარში. ესაჭიროება ნოყიერი, 

წყალგამტარი ნიადაგი. ინტენსიური და ხარისხიანი ყვავილობის მისაღწევად დარგვისთანავე 

ახდენენ ფორმირებას. მაღალ ჯიშებში ასევე აუცილებელია ფოთლების უბეებში განვითარებული 

გვერდითა ყლორტების მოცილება. იზრდება ნებისმიერ ნიადაგზე, მაგრამ მისთვის ოპტიმალურია 

ნეშომპალით მდიდარი, рН 6,5-6,7 რეაქციის მქონე ნიადაგები. დასარგავად გათვალისწინებულ 

ნიადაგს ჯერ შემოდგომაზე ბარავენ და შემდეგ გაზაფხულზე კიდევ ერთხელ გადაბარავენ ხოლმე. 

დარგვისას იღებენ ბარის პირის ზომის ორმოს, რომელშიც შეაქვთ გადამწვარი ნაკელი, 20-30 გ 

სუპერფოსფატი. კარგად ურევენ, უხვად რწყავენ და მიწის კოშტიანად რგავენ. სწორი დარგვის 

შემთხვევაში ფესვის ყელი მიწის ზედაპირიდან 2-3 სმ-ით დაბლა უნდა მდებარეობდეს. დარგვის 

შემდეგ მცენარეს სარზე აბამენ. შემდგომში, ზრდასთან და ვეგეტატიური მასის შემატებასთან 

ერთად, არეგულირებენ  შეკვრის ადგილს. აშორებენ ზედმეტ ღეროებს, რათა დარჩენილებმა კარგი 

ყვავილები განივითარონ. შემდგომი მოვლა გულისხმობს რეგულარულ რწყვას, გამარგვლას, მიწის 

გაფხვიერებას და სასუქის შეტანას. 

გამოყენება. გაფორმებაში გეორგინას გამოყენება დამოკიდებულია ჯიშობრივ თავისებურებებზე – 

მცენარის ჰაბიტუსზე, ბუჩქზე ყვავილედების განლაგების ხასიათსა და მათ რაოდენობაზე. დიდი 

მწვანე მასისა და მსხვილი ყვავილების მქონე ჯიშები გამწვანებაში არ გამოიყენება. უხვად 

მოყვავილე, მაღალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება სოლიტერებად, თავისუფალ კომპოზიციებსა და 

ჯგუფურ ნარგაობებში, დაბალმოზარდი ჯიშები – რაბატებში, ბორდიურებად, მასივებში. გრძელი 

და მაგარი ღეროების მქონე ჯიშებს იყენებენ ასაჭრელად. 

 

  

მრავალწლოვანი  

საშემოდგომო  

მცენარეები 
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Aster - ასტრა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

(ინფორმაცია გვარის შესახებ იხ. ზემოთ.) 

 

Aster dumosus - მრავალწლოვანი ასტრა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. აქვს ბუჩქის ფორმა. ღეროები 

სწორმდგომია, 20-200 სმ სიმაღლის. ფოთლები წვრილია, ლანცეტა. ყვავილები თეთრია, 

ვარდისფერი, იასამნისფერი, წითელი, ალისფერ-იისფერი. ყვავილობს აგვისტო-სექტემბერში.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. 

ზამთარგამძლეა. ზამთარში ქმნის ფოთლების მწვანე საფარს. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. 

მრავლდება ფესურის დაყოფით და თესლით.   

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფებში, რაბატებში, მიქსბორდერებში, როკარიუმებში, სათაიგულედ. 

გამოიყენება ასევე როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე.  

 

 

 

Colchicum - უცუნა 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის ლათინური სახელწოდება წარმოსდგება კოლხეთიდან, სადაც ამ მცენარის რამდენიმე 

სახეობაა   გავრცელებული. შუა საუკუნეებში მას ლათინურად “Filius ante patrem”-ს უწოდებდნენ, 

რაც ნიშნავს - ”შვილი მამაზე ადრე”. გვარი აერთიანებს ტუბერბოლქვოვან მრავალწლოვანი 

მცენარეების დაახლოებით 70  სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, 

ჩრდილოეთ აფრიკაში, დასავლეთ და ცენტრალურ აზიაში. ადრე გაზაფხულზე მცენარე 

ჩვეულებრივ ივითარებს მსხვილ, წაგრძელებულ-ლანცეტა ფოთლებს, რომლებიც ზაფხულის 

დასაწყისისათვის კვდება. ყვავილობა აღინიშნება ძირითადად შემოდგომაზე - მიწიდან ამოდის 

მხოლოდ მარტოული, სხვადასხვა ფერის, ძაბრისებური ყვავილები, რომლებიც სიმაღლეში 20 სმ-ს 

აღწევენ. ნაყოფი - დაბლა მდებარე სამბუდიანი კოლოფია მრგვალი თესლებით. ძალზე შხამიანი 

მცენარეა. ტუბერბოლქვები გამოყოფენ ალკალოიდ კოლხიცინს, რომელმაც შეიძლება კანის 

დამწვრობა გამოიწვიოს. სხვადასხვა ალკალოიდებს შეიცავენ მცენარის მიწისზედა ნაწილებიც. 

მოწამვლა შეიძლება ძალზე ძლიერი იყოს: რამდენიმე საათში იწყება ყელში წვის შეგრძნება, 

თავბრუსხვევა და გულისრევა, რომლებიც შესაძლოა გადავიდეს ჭვალებში, დამბლასა და 
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კოლაფსში. იქიდან გამომდინარე, რომ შხამიანია არა მხოლოდ მცენარის ყველა ნაწილი, არამედ ის 

წყალიც კი, რომელშიც ყვავილები იყო მოთავსებული, სიფრთხილეა საჭიროა. უცუნასათვის 

დამახასიათებელია განვითარების უჩვეულო რიტმი:  სხვა ბოლქვოვნებისგან განსხვავებით, 

გაზაფხულზე უცუნას სახეობათა უმრავლესობისათვის დამახასიათებელია მხოლოდ ფოთლების 

განვითარება, ყვავილები კი შემოდგომაზე ამოდის მიწიდან. ამავე დროს არსებობს უცუნას 

რამდეიმე სახეობა, რომლებიც გაზაფხულზე ყვავილობენ. 

   

Colchicum speciosum - ულამაზესი უცუნა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ კავკასია, საქართველო.  მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. 

ყვავილები დიდი ზომისაა, მოვარდისფრო-ლილისფერი, იშვიათად თეთრი, უსუნო, 6-

ფურცლიანი, 6-10 სმ დიამეტრის. ფოთლები 4-5-ია, იშვიათად 3 ან 6, ისინი დიდია, ოვალურ-

წაგრძელებული, 25 სმ სიგრძის და 5 სმ სიგანის. ნაყოფი – სამბუდიანი კოლოფია. თესლები 

მრგვალია, ყავისფერი, 2-3 მმ დიამეტრის. ყვავილობს გვიან შემოდგომით. ნაყოფს იძლევა 

გაზაფხულზე. ადვილად მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. ზოგჯერ ისინი ისეთი დიდი 

რაოდენობით წარმოიქმნება, რომ მცენარე ზრდას წყვეტს. ამიტომ აუცილებელი მათი ამოთხრა და 

სხვა ადგილზე გადატანა. ეს უნდა მოხდეს ვეგეტატიური მოსვენების პერიოდში – შუა ზაფხულში, 

მიწისზედა ნაწილის კვდომის შემდეგ. თესლით მრავლდება ველურად მოზარდი სახეობები. 

თესვა ხდება ივნის-ივლისში. 

აგროტექნიკა. უპრეტენზიო მცენარეა. კარგად ვითარდება მზიან ადგილებში. გადარგვის გარეშე, ერთ 

ადგილზე საკმაოდ დიდხანს იზრდება. მისი განთავსება შეიძლება ბუჩქებთან და მაღალ 

ბალახოვან მცენარეებთან ახლოს, ოღონდ სამხრეთი მხრიდან. უპირატესობას ანიჭებს ფხვიერ, 

მსუბუქ ნიადაგებს. ესაჭიროება საკვები ნივთიერებებით მდიდარი კარგი საბაღე მიწა. მცენარე 

ირგვება აგვისტო-სექტემბერში. ტუბერბოლქვის დარგვის სიღრმე დამოკიდებულია მის ზომებზე 

და მერყეობს 8-დან 20 სმ-მდე. 

გამოყენება. გამოიყენება საშემოდგომო  კომპოზიციებში, ჯგუფურ ნარგაობებში, ბილიკების გასწვრივ, 

ბორდიურებში, წყალსატევების ირგვლივ, გაზონებზე, ალპურ გორაკებში. ძალიან კარგია 

აივნებისა და ტერასების გასაფორმებლად. 

შხამიანია! მცენარის ყველა ნაწილი შეიცავს კოლხიცინს, რომელიც მძიმე მოწამვლას იწვევს. 

   

Chrysanthemum   - ქრიზანთემა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 
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გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'chrysos' — ოქრო და 'anthemis' — ყვავილი 

და აიხსნება ყვავილედის ყვითელი შეფერილობით. გვარი აერთიანებს 200-ზე მეტ სახეობას, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია დედამიწის ჩრდილო ზომიერ ზონებში, უმეტესად აზიაში. ერთწლოვანი 

და მრავალწლოვანი, ბალახოვანი ან ნახევრადბუჩქოვანი მცენარეებია. ღეროები შიშველი ან 

შებუსვილია. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, მარტივი, მთლიანი, კიდედაკბილული, 

ამოკვეთილი ან დანაწევრებული, ფორმითა და ზომით განსხვავებული, შებუსული ან შიშველი, 

უმეტესად ღია მწვანე ფერის. ყვავილები პატარაა, კალათა ყვავილედადაა შეკრებილი. ზოგ სახეობას 

დიდი კალათი უვითარდება. როგორც წესი, ყვავილედი შედგება ცენტრში განთავსებული მილისებური 

ყვავილებისაგან და კიდურა, სხვადასხვა ფერის ენისებური ყვავილებისაგან. ჩვეულებრივ ენისებური 

ყვავილები ერთ რიგადაა განლაგებული, მაგრამ ზოგ ჰიბრიდს კი რამდენიმე რიგი აქვს 

განვითარებული, რომლებიც ”ბუთხუზა” ყვავილედს ქმნიან. ნაყოფი შეუბუსავი თესლურაა.  

 

Chrysanthemum   carinatum  - ქრიზანთემა 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილო-დასავლეთი აფრიკა. ერთწლოვანი, უხვადდატოტვილი, 

სწორმდგომი, 20-70 სმ სიმაღლის, თითქმის შეუბუსავი მცენარეა. ღერო ხორცოვანია. ფოთლებიც 

ოდნავ ხორცოვანია, ორმაგფრთისებრ დანაკვთული, ყუნწიანი. ყვავილედი კალათაა; უფრო 

ხშირად მარტივი, იშვიათად ნახევრადბუთხუზა ან ბუთხუზა, სურნელოვანი, საკმაოდ დიდი 

ზომის – 5-7 სმ დიამეტრის, მარტოული ან 2-10 ერთად შეკრებილი შეფოთლილ გვერდითა 

ტოტებზე. ენისებური ყვავილები თეთრია, ყვითელი, მოთეთრო ან მოწითალო გადანაღუნით, 

იშვიათად ერთი ფერის – ყვითელი ან თეთრი; მილისებური ყვავილები მუქი წითელია. 

ახასიათებს უხვი ყვავილობა ივნისის ბოლოდან სექტემბრამდე. სახეობიდან მიღებულია 

სხვადასხვა ჯუჯა ან შედარებით მცირე ზომის (30-60 სმ სიმაღლის) ჯიშები: Chrysanthemum 

carinatum 'Court Jesters'; Chrysanthemum carinatum 'German Flag'. 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული,  სიცივეგამძლე და საკმაოდ გვალვაგამძლეა. ესაჭიროება ქარისგან 

დაცული ადგილები და  მსუბუქი, ზომიერად ნოყიერი, ტენიანი, მაგრამ წყალგამტარი, ნიადაგები. 

ნიადაგში დამატებითი საკვები შეაქვთ ზაფხულის პირველ ნახევარში. მრავლდება ბუჩქის 

დაყოფით და კალმებით. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, რაბატებში, 

მიქსბორდერებში, ასაჭრელად და როგორც საქოთნე კულტურა.  

 

 

Brassica - კომბოსტო 

ოჯ. Brassicaceae (Cruciferae) 

 

გვარი აერთიანებს 100 სახეობამდე ერთწლოვან, ორწლოვან და იშვიათად მრავალწლოვან მცენარეს, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპის, აზიისა და აფრიკის ზომიერი კლიმატის რაიონებში. 
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ველურად მოზარდი კომბოსტოს სამშობლო საბერძნეთია, სადაც ჯერ კიდევ ჩ.წ.აღ. ცნობილი იყო მისი 

ორი ფორმა - გლუვი და ხუჭუჭა ფოთლებით. ამჟამად დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება ერთი 

სახეობა და მისი უამრავი დეკორატიული ფორმა და ჯიში. 

 

Brassica oleracea var.acephala - დეკორატიული კომბოსტო 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - დასავლეთ ევროპის ატლანტიკური სანაპირო. ორწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. კულტურაში მოჰყავთ 

მხოლოდ დეკორატიული ფორმები: f.laciniata hort. – 60 სმ სიმაღლის მცენარეა  ლამაზად 

დასერილი, კიდეებზე დახუჭუჭებული, მწვანე ან ალისფერ-იისფერი ფოთლებით; f.palifolia hort. 

– 200 სმ სიმაღლის მცენარეა ღეროს წვერში როზეტად შეკრებილი ფოთლებით. ფოთლები ვიწროა, 

გადაღუნული, ზარისმაგვარი, მუქი მწვანე, 40 სმ სიგრძის; f.prolifera hort. – 60 სმ სიმაღლის 

მცენარეა, დიდი, კიდეებში ტალღოვანი, დაკბილული, ძარღვების დაბოლოებებზე 

გამონაზარდიანი, წითელი, ვარდისფერ-წითელი, მოთეთრო-ჭრელი ფოთლებით. სრულ 

განვითარებას აღწევენ ზაფხულის ბოლოს და ამიტომ პოპულარულები არიან, როგორც 

შემოდგომის მცენარეები. მრავლდება თესლით. 

აგროტექნიკა. სიცივისამტანია. საჭიროებს უხვ რწყვას და დროდადრო სასუქით გამოკვებას. კარგად 

იზრდება როგორც მზეზე, ისე ჩრდილში, მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში უფრო მცირე ზომის 

და ნაკლებად ინტენსიური შეფერილობის ფანვითარდება. ფოთლები ფერად შეფერილობას 

ღებულობენ მხოლოდ სიცივეების დადგომის შემდეგ. უპირატესობას ანიჭებს ჰუმუსით მდიდარ 

ქვიშნარ ან თიხნარ ნიადაგებს. ესაჭიროება რეგულარული რწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება და 

სასუქების შეტანა. დარგვის შემდეგ პირველად შეაქვთ აზოტოვანი ან ორგანული სასუქები, რაც 

აჩქარებს მცენარის ზრდა-განვითარებას. ნოყიერი ნიადაგის შემთხვევაში საკმარისია დამატებითი 

კვების მიცემა 2-3-ჯერ 7-10 დღის ინტერვალით. ღარიბ ნიადაგზე კი 4-5-ჯერ. არაა 

რეკომენდებული ნაკელის შეტანა, რადგან ამ შემთხვევაში განვითარდება დიდი ფოთლები, 

ოღონდ მწვანე ფერის სიჭარბით.  

გამოყენება. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობაში, ბორდიურებში, მიქსბორდერებსა და სოლიტერებად. 

 

 

 

 

   

მრავალწლოვანი  

საგაზაფხულო  

მცენარეები 

 

http://flower.onego.ru/annual/ena_1888.jpg
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Convallaria  - შროშანა 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარში მხოლოდ ერთი სახეობაა, რომელსაც ბოტანიკოსები კრებით სახეობად მიიჩნევენ. სახეობის 

გავრცელების უზარმაზარ არეალზე - ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ ზონაში, გამოყოფილია 

ადგილობრივი რასები, რომელთაგან ზოგიერთი დამოუკიდებელ სახეობადაა აღწერილი, რომლებიც 

უმნიშვნელოდ განსხვავდება  ძირითადი (ევროპული) სახეობისაგან - С. majalis.  

 

Convallaria  majalis - შროშანა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და აზიაში. 20-30 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა თოკისებური მხოხავი ფესურით. ფოთლები 

ფართოლანცეტა ან უკუკვერცხისებური, ჩვეულებრივ 2, იშვიათად 1-3, გამოდიან მიწის 

ზედაპირიდან. საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, 30 სმ სიმაღლის. ყვავილედი – ცალმხრივი  

მეჩხერი მტევანია, რომელიც 6-20 ზარისებური თეთრი ყვავილისაგან შედგება. ყვავილები 

ჩაქინდრულია, ძლიერი, სასიამოვნო სურნელით. ყვავილობს აპრილიდან ზაფხულის 

დასაწყისამდე. ნაყოფი – წითელი კენკრაა. მრავლდება ფესურის დაყოფით გვიან შემოდგომაზე ან 

ადრე გაზაფხულზე; ასევე თესლითაც.  

აგროტექნიკა. უპრეტენზიო მცენარეა. კარგად გრძნობს თავს ბუჩქებს შორის, მდელოების ნაწილობრივ 

დაჩრდილულ ადგილებში. სრული ჩრდილის შემთხვევაში სუსტად ყვავილობს. ესაჭიროება 

მხსუბუქი, ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგი, რომლის pH 5-ის ტოლი უნდა იყოს. 

ზრდის პერიოდში საჭიროებს უხვ რწყვას. ზამთარში პრაქტიკულად არ ირწყვება. დროდადრო 

საჭიროა წყლის შესხურება. ერთ ადგილზე შეიძლება 10 წლის მანძილზე იზრდებოდეს. 

დასარგავად ნიადაგი წინასწარ უნდა მომზადდეს: ერთი წლით ადრე ან გაზაფხულზე. მიწა უნდა 

დამუშავდეს საკმაოდ ღრმად (25-30 სმ-ზე).  შროშანა უპირატესობას ანიჭებს კარგად 

დრენირებულ, მსუბუქად ან საშუალოდ თიხნარ, ნოტიო, გრილ, დაბალი სიმჟავის (рН 5), ნიადაგს, 

მაგრამ ცუდად არ იზრდება ნეიტრალურზეც. მაღალი სიმჟავის  ნიადაგებს წინასწარ აკირიანებენ 

(200-300 გ კირი 1 მ2-ზე). კირის გარდა შეაქვთ 10 კგ-მდე ნაკელი, ნეშომპალა ან ტორფიანი 

კომპოსტი, 100 გ   სუპერფოსფატი და 40 გ კალიუმის სულფატი 1 მ2-ზე.  დარგვამდე ნიადაგს 

აფხვიერებენ და ამზადებენ 15 სმ სიღრმის არხებს (ტრანშეებს). შროშანას სარგავ მასალას 

წარმოადგენს ნაზარდი, რომელსაც აქვს ფესურის ნაწილი და ფესვების კონა. ასაკიდან 

http://flower.onego.ru/lukov/ena_8455.jpg
http://flower.onego.ru/lukov/enc_4199.jpg
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გამომდინარე, ის განსხვავებული დიამეტრისაა და გააჩნია ან საყვავვილე კვირტი ან მხოლოდ 

ფოთლის ჩანასახები. დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ 0,6 სმ მეტი დიამეტრის ნაზარდები, 

რომლებსაც მომრგვალებული წვერი აქვთ, პირველსავე წელს იყვავილებენ; ხოლო უფრო ნაკლები 

დიამეტრისა და მახვილწვერიანები მხოლოდ ფოთლების განივითარებენ.. შროშანას ისეთ 

სიღრმეზე რგავენ, რომ ფესვები არ მოიხაროს, ნაზარდები კი 1-2 სმ-ით დაიფაროს მიწით.  

ნაზარდებს შორის მანძილი 8-10 სმ უნდა იყოს, რიგებს შორის კი 20-25 სმ. ამგვარად დარგული 

შროშანები შეიძლება ერთ ადგილზე დატოვებულ იქნას არანაკლებ 5 წლისა. თუ ნიადაგი 

მშრალია, ნარგავები აუცილებლად კარგად უნდა მოირწყას. რეკომენდებულია შროშანას ძირების 

ირგვლივ ნაკელის ან კომპოსტის შემოყრა, ასევე თხევადი ორგანული და მინერალური  სასუქების 

შეტანა (აგვისტოში). ზაფხულის განმავლობაში,  მშრალ ამინდში, საჭიროა მცენარეების მორწყვა. 

ნიადაგი ყოველთვის ფხვიერი და სარეველებისაგან გაწმენდილი უნდა იყოს. მცენარის ყველა 

ნაწილი შხამიანია და ამიტომ მასთან მუშაობისას სიფრთხილის დაცვაა საჭირო. 

გამოყენება. ეფექტურია მისი ნარგაობები ბუჩქების სიახლოვეს. არ გამოდგება კლუმბებში, რადგან სხვა 

მცენარეებს ავიწროვებს და განდევნის. უმჯობესია მისი ნიადაგმფარავად გამოყენება. 

თაიგულისთვის შროშანას საყვავილე ღერო არ იჭრება, ის უნდა ამოიგლიჯოს ყვავილების სრულ 

გაშლამდე. არ შეიძლება მისი მოთავსება ლარნაკში სხვა ყვავილებთან ერთად, რადგან ეს 

უკანასკნელები შროშანას სუნელის და წყალში გამოყოფილი ნივთიერებების გავლენით სწრაფად 

ჭკნება. 

გააჩნია რამდენიმე ფორმა:  

Rosea – ვარდისფერი ყვავილებით,  

Flore Pleno – დიდი თეთრი ყვავილებით,  

Proferans – ბუთხუზა ყვავილებით,  

Albistratia – მოყვითალო-თეთრი ყვავილებით,  

Variegata – ზოლიანი ფოთლებით და  სხვ. 

 

 

 

 

 

Primula - ფურისულა 

ოჯ. Primulaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან  'primus' — ადრეული, პირველი, და ადრე 

ყვავილობის გამო ეწოდა. მსოფლიო ფლორის ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი გვარია; ბუნებაში 

გავრცელებულია მისი 400-550 სახეობა. მათი უმრავლესობა (დაახლოებით 300 სახეობა) აზიაში, 

ჰიმალაისა და დასავლეთ ჩინეთში იზრდება. მხოლოდ რამდენიმე სახეობაა აფრიკაში, სამხრეთ 

ამერიკასა და არაბეთში, მხოლოდ ერთი სახეობა - სამეფო ფურისულა (Primula imperialis) - კუნძულ 

იავაზე. ბუნებაში ძალიან ბევრი სახეობა იზრდება ტენიან ადგილებში -  მთის ნაკადულები გასწვრივ, 

ტენიან მდელოებზე. შეიძლება შეგვხვდეს 2300-4300 მ სიმაღლეზე.  გაზაფხულზე მოყვავილე მცენარეებია, მაგრამ 

მათ შორის არის ზაფხულში მოყვავილეებიც. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდება ყვავილების ფერით და 

ფოთლების ფორმითა და ზომით. ზოგ სახეობას მარტოული ყვავილები აქვს, ზოგისა კი სხვადასხვაგვარ 

ყვავილედებადაა შეკრებილი.  მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეებია, მარტივი ფოთლების 

ფესვთანური როზეტით. ყვავილები სხვადასხვა შეფერილობისაა, კაშკაშა; არის ორფერებიც და  ლაქებიანიც. ისინი 

შეკრებილნი არიან ქოლგა, თავაკ ან იშვიათად რგოლურ ყვავილედებად. საყვავილე ღეროები შეუფოთლავია. 

ჩვეულებრივ ადრე გაზაფხულზე ყვავილობენ. ნაყოფი კოლოფია, თესლი წვრილი, ბურთისებური ან 

ცილინდრული. 
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Primula macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ევროპა, კავკასია. გავრცელებულია უმთავრესად ტყეებში. 

მოკლეფესურიანი, 10-30 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები კვერცხისებრ წაგრძელებულია, 

დანაოჭებული, ღია მწვანე, იშვიათად ფრთიან ყუნწად შევიწროვებული. ყვავილები ყვითელია, 2,5 

სმ დიამეტრის, ნარინჯისფერი ლაქით. შეკრებილნი არიან 6 სმ-მდე დიამეტრის  მეჩხერ  ქოლგა 

ყვავილედად. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 

აგროტექნიკა. ტენისა და ჩრდილისმოყვარულია. ღია, მზიან ადგილებში ყვავილობას წყვეტს და 

ყვავილები ფერმკრთალდება. ესაჭიროება მსუბუქი, კარგი წყალგამტარი ნიადაგები; 

რეგულარული რწყვა, მაგრამ ამავე დროს ვერ იტანს დამდგარ წყალს. განსაკუთრებით ბევრი ტენი 

სჭირდება გაზაფხულზე. არაა რეკომენდებული ფურისულას დარგვა მაღალ კლუმბებზე, რადგან 

იქ მიწა სწრაფად შრება. სასურველია დასარგავად შერჩეულ იქნას ნოყიერი და ფხვიერი ნიადაგი. 

მძიმე თიხნარები არ გამოდგება. სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად მათ უნდა დაემატოთ ქვიშა (1 

ვედრო 1 მ2-ზე), ვერმიკულიტი, დაჭრილი სფაგნუმი და 20 კგ-მდე ორგანული სასუქი. მეორე და 

მესამე წელს საჭიროა მხოლოდ ფოსფორიანი და კალიუმიანი მინერალური სასუქების 

შემოდგომაზე შეტანა. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით დაყვავილებისთანავე ან ადრე 

გაზაფხულზე. 

გამოყენება. არასტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ყვავილნარებში მისი დიდი ჯგუფები 

დაყვავილების შემდეგ ულამაზოდ გამოიყურება. გამოიყენება მცირე ჯგუფებად მიქსბორდერებში, 

წყალსატევების გასამწვანებლად, ალპინარიუმებში, ბუჩქნარების კიდეებზე. შეუცვლელია 

დაჩრდილული ადგილების გასამწვანებლად. 

პარტნიორები: ნარგიზები, ცისთვალები, ყაზახა, ფლოქსები, დაბალი ზამბახები. 

 

 

 

Scilla - ცისთვალა 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარში გაერთიანებულია 80 სახეობაზე მეტი, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპის, 

აზიისა და სამხრეთ აფრიკის ზომიერ და სუბტროპიკულ რაიონებში. დაბალი, მრავალწლოვანი 

ბოლქვიანი მცენარეებია, რომლებიც ძალიან ადრე ყვავილობენ. ფოთლები ხაზურია, ფესვთანური, 

ვითარდება  ყვავილედებთან ერთად ან გაცილებით ადრე. საყვავილე ღერო შეუფოთლავია. ყვავილები 

შეკრებილია კენწრულ მტევან ყვავილედებად ან მარტოულია, მოცისფრო, მეწამული, თეთრი, 

ვარდისფერი. ყვავილსაფარი გაშლილია, ექვსი ერთნაირი ფურცლისაგან შემდგარი, რომლებიც 

თავისუფალი ან ფუძეშია შეზრდილი. ბოლქვები მრგვალია, კვერცხისებური ან წაგრძელებულ-
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კვერცხისებური. გარეთა ქერქლები, მონაცრისფრო, მუქი იისფერი ან ყავისფერია. ნაყოფი კოლოფია, 

მცირე რაოდენობის შავი ფერის კვერცხისმაგვარი ფორმის  თესლებით. 

 

 

Scilla sibirica - ცისთვალა 
 

      
 

 ბოტანიკური აღწერა. ფართოდაა კულტურაში გავრცელებული. 10-12 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი 

ბოლქვოვანი მცენარეა. ფოთლები ხაზურია (2-4), ფესვთანური, 10-15 სმ სიგრძის. ვითარდებიან  

ყვავილედთან ერთად ან გაცილებით ადრე. საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, არც თუ ისე მაგარი. 

ყვავილები შეკრებილია კენწრულ მტევანა ყვავილედად ან მარტოულია, მოლურჯო-ცისფერი. 

ცნობილია მისი თეთრი, ვარდისფერი და კაშკაშა ლურჯი ფორმები. ბოლქვი მომრგვალოა, 

კვერცხისებური ან წაგრძელებულ-კვერცხისებური. ყვავილობს მარტიდან აპრილამდე. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს დაჩრდილულ ადგილებს ხეების ან ბუჩქების ძირში, მაგრამ 

კარგად იზრდება განათებულ ადგილებზეც. ყინვაგამძლეა. ესაჭიროება ფხვიერი, ნოტიო, 

ნეშომპალით მდიდარი ნიადაგი. ვერ იტანს მჟავე და დაჭაობებულ ნიადაგებს. 

მრავლდება ბოლქვებით და თესლით. იძლევა უხვ თვითნათესს. ცისთვალას გადარგვა შეიძლება 

ყვავილობის დროსაც, მაგრამ გაზაფხულზე მოყვავილე ჯიშები უმჯობესია ივნისში, ფოთლების 

გახმობისთანავე გადაირგოს. ირგვება 4-6 სმ სიღრმეზე და 4-6 სმ დაცილებით. გადარგვა და 

დაყოფა ხდება  3-4 წლის შემდეგ. ადრე გაზაფხულზე აზოტისა და კალიუმის შემცველი სასუქების 

შეტანის შემდეგ აღინიშნება ცისთვალას განსაკუთრებით უხვი ყვავილობა. მორწყვის შემდეგ 

საჭიროა ნიადაგის გაფხვიერება. კარგ ეფექტს იძლევა ასევე ნეშომპალით მულჩირება. 

გამოყენება. გამოიყენება სხვადასხვა ყვავილოვან გაფორმებაში: ხეებისა და ბუჩქების ძირში ჩრდილქვეშ, 

ბორდიურებსა და მიქსბორდერებში, გაზონებზე, ალპინარიუმებსა და როკარიუმებში. უფრო 

მაღალი ეფექტურობისათვის გრუნტში მჭიდროდ და დიდი რაოდენობით რგავენ.  

პარტნიორები: იორდასალამი, გვიმრა, თეთრყვავილები, ზაფრანები. 

 

 

Iris - ზამბახი 

ოჯ. Iridaceae 

 

გვარის სახელი - Iris უწოდა ჰიპოკრატემ, რაც ძველბერძნულად ცისარტყელას ნიშნავს. ამ მცენარის 

მრავალფეროვნება და ფერთა სიუხვე მართლაც ამართლებს ამ სახელწოდებას.  გვარში დაახლოებით 250 

სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და 

ჩრდილოეთ აფრიკაში. მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეებია. აქვთ ორი ტიპის ყლორტები: 

ვეგეტატიური და გენერაციული. ვეგეტატიური ყლორტი მრავალწლოვანი მიწისქვეშა ფესურაა, 

რომელიც ნიადაგში ან მის ზედაპირზე მდებარეობს და ცალკეული წლიური რგოლებისაგან შედგება, 

რომლებზეც ფოთლების კონები ვითარდება. ფესურის ქვედა მხარეზე განვითარებულია თასმისებური 
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ან ძაფისებური  დამატებითი ფესვები. გენერაციული ყლორტები (საყვავილე ღეროები) ერთწლოვანია, 

მარტოული ან რამდენიმე ერთად. ფოთლები მახვილისებურია, ბრტყელი, ორ რიგად განლაგებული; 

ზოგჯერ ხაზური, თხელი, ცილისებური ნაფიფქით დაფარული, უმთავრესად საყვავილე ღეროს 

ფუძესთან  მარაოსებურ კონებად შეკრებილი. ღეროსეული ფოთლები მცირე რაოდენობითაა, ან 

საერთოდ არ ვითარდება. ყვავილები მარტოულია ან მცირე რაოდენობის ყვავილედებად შეკრებილი; 

უმთავრესად სურნელოვანი, ნატიფი, ფერთა მდიდარი გამით წარმოდგენილი - ქათქათა თეთრიდან 

დაწყებული, ყვითელ, ცისფერ, იისფერ და თითქმის შავამდეც კი. ყვავილი დიდი ზომისაა, მარტივი, 

ყვავილსაფარის გვირგვინისმაგვარი 6 წილისგან შემდგარი (ჩვეულებრივ მათ ”გვირგვინის ფურცლებს” 

უწოდებენ. ზოგ სახეობას შიდა წრის ფურცლები რედუცირებული აქვს. გარეთ წრის ფურცლები 

რამდენადმე ქვემოთაა დაშვებული. ზომით, ფორმითა და შეფერილობით ისინი განსხვავდება შიგნითა 

ფურცლებისაგან, რომლებიც ზემოთაა წამოწეული. ფურცლები ფუძეებით ერთმანეთთანაა შეზრდილი 

და სხვადასხვა სიგრძის  მილს ქმნიან. ნასკვი სამბუდიანია. სვეტი სამ ფურცლადაა დანაკვთული, 

რომელთა წვერებზეც ორი ნამგლისებური გამონაზარდია განვითარებული. ზოგ სახეობაში ეს 

გამონაზარდი საკმაოდ დიდი ზომისაა და წვიმისაგან იცავს დინგს, რომელიც ჩვეულებრივ ტუჩის 

ფორმისაა, იშვიათად კი სამკუთხა ან მახათისებური. ყვავილობს მაისიდან ივნისამდე. ყვავილი 

ცოცხლობს 1-5 დღე. ყვავილედზე ზემოდან ქვემოთ ერთდროულად 1-3 ყვავილი იშლება. ფესურაზე 

საყვავილე კვირტის ჩასახვა ხდება ზაფხულში. ნაყოფი სამბუდიანი კოლოფია.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Iris germanica - ზამბახი 
 

      
 

ბოტანიკური აღწერა. ველურად არ გვხვდება. როგორც დეკორატიული მცენარე, კულტივირებულია 

მთელ მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 40-100 სმ-ს აღწევს. ფესურა ჰორიზონტალურია, სქელი, 

დატოტვილი. ღეროები მარტოულია, ზედა ნაწილში დატოტვილი. ფოთლები მონაცრისფრო-

მწვანეა, მახვილისებური. ღეროსეული ფოთლები ფესვთანურთან შედარებით მოკლეა. ყვავილები 

მოკლე ყვავილსაჯდომითაა, სურნელოვანი, იისფერი, სიმეტრიული. ნაყოფი სამწახნაგოვანი 

კოლოფია. თესლი – ნარინჯისფერი ან მოყავისფრო-წითელი. ძალზე მნიშვნელოვანი 

ეთერზეთოვანი მცენარეა. გამოიყენება მედიცინაში, პარფიუმერიაში, კვებისა და ღვინის 

მრეწველობაში.  
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აგროტექნიკა. გადარგვის გარეშე ერთ ადგილზე შეიძლება 10 წლის მანძილზე იზარდოს. უპრეტენზიოა. 

მრავლდება ფესურის დაყოფით. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ფართოდ გამოიყენება ჯგუფებში, 

მიქსბორდერებში. ფოთლები დიდხანს ინარჩუნებენ დამახასიათებელ სილუეტს. ზამბახებისგან 

ქმნიან მონობაღებს, რომლებსაც ირიდარიუმები ეწოდებათ. დაბალმოზარდ ჯიშებს იყენებენ 

ალპინარიუმებში. 

პარტნიორები: ხანჭკოლა, ყაყაჩო, იორდასალამი და სხვ. 

 

 

 

Helleborus - ხარისძირა 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარში გაერთიანებულია 15 (სხვა მონაცემებით 22)  სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ცენტრალური და სამხრეთი ევროპიდან კავკასიამდე. ყველაზე მაღალი სახეობრივი 

მრავალფეროვნება აღინიშნება ბალკანეთზე. ხარისძირას ყვავილი შედგება დიდი ზომის ჯამისაგან, 

გვირგვინის ფურცლები პატარა მსხვილ ძაბრებს მოგვაგონებს და სანექტრეებადაა გადაქცეული. 

მტვრიანა მრავალია. ყვავილობის პროცესი შეუმჩნევლად გადადის ნაყოფების მომწიფების 

პროცესში. ყვავილის ტიპური ჭკნობა აქ არ აღინიშნება: უბრალოდ ჯამის ფოთლები თანდათანობით 

მწვანდება, მტვრიანები და სანექტრეები ქრება, ბუტკოები დიდდება და ბრტყელი ფურცლოვანი 

ნაყოფების ვარსკვლავისებურ კონად გადაიქცევა. ხშირად ყვავილი დიდხანს ინარჩუნებს ფორმას: 

ნაყოფების გახსნისა და მრგვალი თესლების გამოცვენის შემდეგაც კი დიდხანს არ ჭკნება. 

ხარისძირას ზოგიერთი სახეობის ყვავილები განლაგებულია თავისებურ საყვავილე ღეროზე, ხოლო 

ფოთლები ფესვთანურია. ფოთლები ზრდას იწყებენ ყვავილობის დროს, ხოლო ფორმირებას 

ასრულებენ და ხშირ, ლამაზ ბუჩქს ქმნიან უკვე ნაყოფმსხმოიარობისას. სხვა სახეობებს ყვავილები 

უვითარდება მოზამთრე შეფოთლილი ღეროს წვერზე არსებული მსხვილი კვირტიდან. 

ნაყოფმსხმოიარობის შემდეგ ეს ღერო კვდება და ახალი და ლამაზი, მომდევნო 

გამოზამთრებისათვის მზა ღეროთი იცვლება, რომელსაც წვერზე საყვავილე კვირტი აქვს. ყველა 

სახეობას დაახლოებით ერთნაირი ფოთლები აქვს: გრძელყუნწიანი, 5-ად და უფრო მეტ ნაწილად 

დანაკვთული. არსებობს მოზამთრე ფოთლები, რომლებიც უხეში და ტყავისებურია და ყვავილობის 

დროსაც შენარჩუნებულია, შემდეგ ისინი იცვლება ახალი ფოთლებით. არის ასევ არამოზამთრე, 

გაცილებით ნაზი ფაქტურის ფოთლები. მცენარის მიწისქვეშა ნაწილი წარმოდგენილია მოკლე და 

მსხვილი   დატოტვილი ფესურით, რომლებზეც განვითარებულია მრავალრიცხოვანი და ძალზე 

მაგარი შავი ფესვები. 

 

Helleborus caucasicus - ხარისძირა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჩრდილოეთ კავკასიასა და საქართველოში. კავკასიის ენდემია. 

იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, ტყესა და ტყისპირებზე. 20-50 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს ტყავისებური მოზამთრე ფესვთანური ფოთლები, 

რომლებიც დაყოფილია 15 სმ-მდე სიგრძის 5-11 ელიფსურ ხერხკბილა სეგმენტად. ღერო 

მარტივია, ზემოთ სუსტად დატოტვილი. საყვავილე ღეროზე ვითარდება 1-3 ყვავილი, რომელთა 

დიამეტრიც 8 სმ-მდეა. ყვავილი მომწვანო-მოთეთროა, იშვიათად ყვავილსაფრის ქვედა მხარეზე 

წითელი წერტილები აქვს; სანექტრე მწვანეა, წვერზე თითქმის თანაბრად ამოკვეთილი; სამტვრე 

და მისი ძაფი ყვითელია. ყვავილის ყუნწი მაგარია, მომსხო და მოკლე. ყვავილობს ზამთარსა და 

ადრე გაზაფხულზე. შხამიანი მცენარეა. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებს ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებს ხეებსა და ბუჩქებს შორის, 

მაგრამ კარგად იტანს მზიან ადგილებსაც, ოღონდ რეგულარული რწყვის პირობებში. უკეთ 

ვითარდება მძიმე თიხნარ, ღრმად დამუშავებულ და ნეშომპალით მდიდარ ნიადაგებზე. კარგად 

რეაგირებს კირის შეტანაზე, მაგრამ ნიადაგის რეაქცია ნეიტრალურთან ახლოს უნდა შენარჩუნდეს. 

სასურველია, რომ ზაფხულში ნიადაგი არ გამოშრეს, თუმცა დამდგარ წყალსაც ვერ იტანს. 

დაყვავილების შემდეგ ახდენენ ნიადაგის მულჩირებას კომპოსტით ან კარგად დაშლილი 

ტორფით. გამძლე მცენარეა. ერთ ადგილზე შეიძლება 10 წლის მანძილზე იქნას დატოვებული. 

გამოყენება. ჯგუფურ ნარგაობებში ბილიკების და გზების გასწვრივ, მიქსბორდერებსა და 

ბორდიურებში. მარადმწვანე და ჭრელფოთოლა ჯიშები გამოიყენება სოლიტერად. გამოიყენება 

ასევე ასაჭრელად და მშრალ კომპოზიციებში. 

პარტნიორები: სვინტრი, იორდასალამი, ფურისულა, ჩიტისთვალა (Asperula odorata L.), მეკენძალა 

(Aruncus vulgaris) და სხვ. 

 

 

 

 

Cyclamen - ყოჩივარდა 

ოჯ. Primulaceae 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'kyklas' - მრგვალი, რაც დაკავშირებულია 

ზოგიერთი სახეობის ბოლქვის მრგვალ ფორმასთან. სხვადასხვა მონაცემებით გვარში 15-დან 55 

სახეობამდეა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია უპირატესად ხმელთშუა, შავი და კასპიის 

ზღვების სანაპიროებზე. მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. ბოლქვი მომრგვალოა 

და ბოლოკს წააგავს; ფოთლები მუქი მწვანეა ვერცხლისფერი ნაყშით; ყვავილები მარტოულია, 

თეთრიდან  მუქ ჟოლოსფრამდე და წითლამდე. ველურადმოზარდ ყოჩივარდას შროშანას სურნელი 

აქვს, რაც მისგან მიღებულ მსხვილნაყოფა ჯიშებს აღარ გააჩნიათ. სურნელოვანი ჯიშების მისაღებად 

სელექციონერებმა მსხვილყვავილა ჯიშები შეაჯვარეს სხვადასხვა ველურ სახეობებთან და  მიიღეს 

სურნელოვანი, მაგრამ შედარებით წვრილყვავილა ფორმები, ე.წ. ”ჯუჯა სურნელოვანები”. თავისი 

სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით ყოჩივარდები ეფემეროიდებია. ეს ნიშნავს, რომ მიწის ზედაპირზე 

ისინი 3-4 თვით ჩნდებიან, დანარჩენ დროს კი მიწაში ბოლქვის სახით, მოსვენების მდგომარეობაში 

ატარებენ. ყოჩივარდას აქტიურობის პერიოდი ემთხვევა  წელიწადის ცივ დროს - შემოდგომიდან 

გაზაფხულამდე. უთოვლო ადგილებში ყვავილობა აღინიშნება იანვარ-თებერვალში, თოვლიანში - 

მარტ-აპრილში. 

   

 

 

Cyclamen vernum - ყოჩივარდა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კავკასიასა და ყირიმში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 

მსხვილი, შებრტყელებული ბოლქვებით. ფოთლები გრძელყუნწიანია, მომრგვალო-

კვერცხისებური, გულისებურად ამოკვეთილი ფუძით, ზედაპირზე მომწვანო-მოვერცხლისფრო 

ნახატით. ყვავილები მარტოულია, ჩაქინდრული, შეზრდილფურცლებიანი, ღია იისფერ-

ვარდისფერი გვირგვინით და ხუთნაწილიანი ჯამით. ნაყოფი სფეროსებური ან კვერცხისებური 

კოლოფია. ყვავილობს ზამთრის მიწურულს-ადრე გაზაფხულზე. მრავლდება თესლით და 

ვეგეტატიურად.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მშრალი და დაცული ადგილები. მათი დარგვა შეიძლება ფოთოლმცვენი 

ხეების ქვეშ. რგავენ ნეშომპალიანი და კირქვიანი ღორღის ნარევში. საჭიროა დრენაჟის მოწყობა, 

რადგან მცენარეს აზიანებს მცირეოდენი დამდგარი წყალიც კი. შემოდგომაზე ნიადაგს 

ანოყიერებენ კომპოსტით. ზაფხულის მოსვენების პერიოდში ბოლქვები ნიადაგში რჩება და იმავე 

რაოდენობის ტენს ღებულობს, რასაც ახლომდებარე მცენარეები. 

გამოყენება. გამოიყენება ალპური გორაკების გაფორმებაში, ოღონდ ქვების ან პატარა ბუჩქების 

ჩრდილში. კარგად გამოიყურება დიდ მასივებში დიდ ქვებსა და ხეებს შორის. გამოიყენება ასევე 

როგორც საქოთნე კულტურა. 

პარტნიორები: ზაფრანა, თეთრყვავილა, უცუნა, ფურისულა.  

 

 

Cerastium - პირთეთრა 

ოჯ. Caryophyllaceae 

 

გვარის სახელწოდება მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისაგან 'keras' — რქა, კოლოფი ნაყოფის 

ფორმიდან გამომდინარე.  გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ევროპის, აზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ზომიერ რაიონებში. მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეებია, 15-30 სმ სიმაღლის. ღეროები მარტივი ან დატოტვილია, გართხმული ან 

წამოწეული. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, წვრილი, კიდემთლიანი, უხვად შებუსული. 

ყვავილები თეთრია, 2 სმ დიამეტრის, ფარისებურ ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი მომრგვალო 

კოლოფია. 

 

Cerastium tomentosa  - პირთეთრა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ევროპაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ქმნის მკვრივ 

ხალიჩას. ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა, მარადმწვანე, ვერცხლისფრად შებუსვილი. საყვავილე 

ღეროები 10-20 სმ სიმაღლისაა. ყვავილები თეთრია, 2 სმ დიამეტრის. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 

არსებობს მისი საბაღე ფორმა  var.columnare - 10-15 სმ სიმაღლის.  

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, გვალვაგამძლე. ზიანდება დამდგარი წყლებით. ნიადაგის მიმართ 

მომთხოვნი არაა. მისთვის საუკეთესო ადგილია როკარიუმის სიახლოვეს და ქვებს შორის, სადაც 

მზე აღწევს. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უპირატესობას ანიჭებს კარგად 

დრენირებულს. ქვიან ნიადაგს უმატებენ დაქუცმაცებულ ტორფს, რათა მან ფესვების ირგვლივ 

ტენი შეინარჩუნოს. რაც უფრო მწირია ნიადაგი და ცხელია ადგილი, მით ნაკლები მოვლაა 

საჭირო: გაზაფხულზე მცენარის ძირები სუფთავდება და  მეტისმეტად გადაზრდილი 

ტოტებიმოკლდება. მრავლდება ბუჩქის საგაზაფხულო და საშემოდგომო დაყოფით,  თესლით და 

კალმებით.  

გამოყენება. იყენებენ დაბალ ბორდიურებად. რგავენ კონტეინერებსა და ალპინარიუმებში. 

პარტნიორები. პირთეთრას ვერცხლისფერი ფოთლები კარგად ეხამება მუქფოთლიან მაჩიტებს, 

არმერიებს და სხვ. 

 

 

 

Hyacinthus -  სუმბული 

ოჯ. Liliaceae 

გვარის ტაქსონომიაზე სხვადასხვაგვარი შეხედულებები არსებობს. ზოგი მკვლევარის აზრით, ის 

აერთიანებს 30-მდე სახეობას, სხვები კი მას მონოტიპურად, ანუ ერთი სახეობის შემცველ გვარად 

თვლიან, რომელსაც გააჩნია ჯიშებისა და ფორმების დიდი რაოდენობა. სუმბული ველურად იზრდება 

აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთისა და შუა აზიის ქვეყნებში. ფართოდაა გავრცელებული 

კულტურაში. საბაღე სუმბულები მიღებულია აღმოსავლეთის სუმბულისა  (Hyacinthus orientalis) და 

მისი სახესხვაობების აღმოსავლეთის თეთრი სუმბულისა და აღმოსავლეთის პროვანსული 

სუმბულისაგან. სუმბულის ბოლქვი, ტიტისგან განსხვავებით, რომელიც ყოველწლიურად ივითარებს 

მონაცვლე ბოლქვს, მრავალწლოვანია და ფრთხილ მოპყრობას საჭიროებს. ფსკერის ცენტრში 

განთავსებულია განახლების კვირტი, რომელიც შედგება ფოთლებისა და ყვავილების ჩანასახებისაგან. 

განახლების კვირტები ყოველწლიურად წარმოიქმნება. მომავალი წლის ვეგეტატიური ორგანოებისა და 

ყვავილედების ნორმალური ფორმირებისათვის აუცილებელია ბოლქვების ნიადაგიდან ამოღება და 

შემოდგომამდე გარკვეულ ტემპერატურულ რეჟიმში შენახვა. გაზაფხულზე შეფოთლილი საყვავილე 

ღერო მიწის ზედაპირზე ამოდის, ხოლო მათი მიწისქვეშა ნაწილები მსხვილდება და მორიგ სამარაგო 

ქერცლებად იქცევა. გარეთა სამარაგო ქერცლები ვეგეტაციის დროს ხარჯავენ თავის საკვებ 

ნივთიერებებს და მორიგ მფარავ ფირფიტისებურ ქერცლებად გადაიქცევიან, რომლებიც 

თანდათანობით ცვივა. მოზრდილ, 5-6-წლოვან ბოლქვში მორიგი განახლების კვირტის ჩასახვასთან 
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ერთად, ვითარდება შვილეული ბოლქვების კვირტები, რომლებიც მდებარეობს ფუძის პერიფერიაზე 

სამარაგო ქერცლების უბეებში, ზოგ შემთხვევაში კი მფარავი ქერცლების უბეებში. სამარაგო ქერცლები 4 

წლამდე ცოცხლობენ. ნორმალურად მოყვავილე ბოლქვების ასაკმა შეიძლება 10 წელს მიაღწიოს, 

ზოგჯერ ცოტა მეტიც. ამის შემდეგ ყვავილობა სუსტდება და ბოლქვი უნდა შეიცვალოს. 

 

Hyacinthus orientalis  სუმბული 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – მცირე აზია, ირანი, მესოპოტამია. ფოთლები ქამრისებურია, ღარიანი, 

5-8 ცალი ერთად როზეტადაა შეკრებილი. საყვავილე ღეროს სიმაღლე 20-50 სმ-ია და მთავრდება 

12-75 ზარისებური ყვავილით შექმნილი მტევანა ყვავილედით. ბოლქვი მრავალწლოვანია, 

სფერული ან სხვა ფორმის, გარსშემოხვეული კრემისფერი ან ცისფერ-ალისფერი ქერქლით. 

ყვავილები დოქისებური ან ზარისებური ფორმისაა, 2-4,5 სმ დიამეტრის, მარტივი ან ბუთხუზა, 

გადაღუნული ფურცლებით, სურნელოვანი. ამრავლებენ ხელოვნურად, შვილეული ბოლქვებით. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება ქარისგან დაცული, კარგად განათებული ადგილები. შერჩეულ უნდა იქნას 

სწორი ან ოდნავ დახრილი ნაკვეთი, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის დაწრეტას თოვლის 

დნობისა და ძლიერი წვიმის დროს. ხანგრძლივი დატბორვა იწვევს მასობრივ დაავადებას და 

ბოლქვების დაღუპვას. გრუნტის წყლები უნდა მდებარეობდეს არა უახლოეს 50-60 სმ-ისა. უფრო 

მაღლა მდებარეობის შემთხვევაში აკეთებენ დრენაჟს ან შემაღლებულ კვლებს. სუმბულს 

ესაჭიროება წყალგამტარი, კარგად განოყიერებული ნიადაგები ნეშომპალის მაღალი 

შემცველობით. ნაკელის გამოყენება დაუშვებელია. თიხნარ და მკვრივ ნიადაგებს უმატებენ 

მდინარის ქვიშას და ტორფს. აუცილებელია მჟავე ნიადაგების მოკირიანება ცარცით ან კირით рН 

6,5-მდე. მოვლის თვალსაზრისით განსაკუთრებული როლი ენიჭება დამატებით კვებას. 

ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაზარდის გამოჩენისთანავე ნიადაგში შეაქვთ ამიაკის სელიტრა 20-30 გ 

1მ2-ზე. კოკრების გამოჩენისთანავე შეაქვთ 1მ2-ზე 20 გ ამიაკის სელიტრა, 40 გ სუპერფოსფატი და 

30 გ კალიუმის ქლორიდი, ხოლო ყვავილობის დასრულების შემდეგ - სელიტრა, 40 გ 

სუპერფოსფატი, 40 გ კალიუმის ქლორიდი ან კალიუმის მაგნეზია. 

გამოყენება. გამოიყენება რაბატებში, ჯგუფებში, ბორდიურებად, ასევე ასაჭრელად.   

 

 

 

Narcissus -  ნარგიზი 

ოჯ. Amaryllidaceae 
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გვარი აერთიანებს დაახლოებით 60-მდე სახეობას, რომლებიც უპირატესად სამხრეთ ევროპაში, 

ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და აზიაშია გავრცელებული. საბაღე ნარგიზები გაერთიანებულია საერთო 

სახელწოდებით N. x hybridus hort., ისინი მიღებულია შემდეგი სახეობების ჰიბრიდიზაციით: N. albicans 

Pugsley, N. bicolor L., N. cyclamineus DC., N. hispanicus Gouan, N. jonquilla L., N. moschatus L., N. nobilis (Haw.) 

Schultes f., N. obvallaris Salisb., N. pallidiflorus Pugsley, N. poeticus L., N. pseudonarcissus L., N. tazetta L., N. 

triandrus L.  და სხვ. მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ფოთლები ფესვთანურია, ხაზური, 2-4 

ცალი. საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, მრგვალი ან გაბრტყელებული, 50 სმ-მდე სიგრძის. ყვავილები 

დიდია, მარტოული ან მტევან ყვავილედად შეკრებილი, ხშირად სურნელოვანი, რამდენადმე 

ჩამოკიდებული, მარტივი ან ბუთხუზა, 2-6 სმ დიამეტრის. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ყვავილსაფარი 

ცილინდრულია, მილისებურად წაგრძელებული, 6-ნაწილიანი გადანაღუნით, სხვადასხვა სიგრძის 

ზარისებური ან ჯამისებური გვირგვინით, რომელიც წარმოქმნილია ყვავილსაფარის გამონაზარდებით, 

რომლებსაც ჩვეულებრივ სხვადასხვა ფერი აქვთ. ნაყოფი ხორცოვანი, სამსაგდულიანი კოლოფია. 

თესლი მრავალიცხოვანია, მომრგვალო ან დაკუთხული, ძალიან სწრაფად კარგავენ აღმოცენების უნარს. 

ბოლქვი მრავალწლოვანია, კოლბისებური, კვერცხისებური ან მომრგვალო ფორმის; შედგება 

ქერცლებისა და ასიმილაციის უნარის მქონე ფოთლებისაგან. ნარგიზის ბოლქვის აგებულების 

თავისებურებას წარმოადგენს განახლების ორი კვირტის არსებობა, რომლებიც განვითარების 

სხვადასხვა სტადიაზე იმყოფებიან. ქერცლები ყავისფერია, ფირფიტის მსგავსი. ფესვები ერთწლოვანია, 

დაუტოტავი, სიმისებური. დღეისათვის ცნობილია ნარგიზის 30 000 ჯიში და მათ ყოველწლიურად 

დაახლოებით კიდევ 200 ახალი ჯიში ემატება.  

 

Narcissus hybridus  -  ნარგიზი 
 

    
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბოლქვი შედგება კონცენტრირებულად განლაგებული შეზრდილი ქერქლებისაგან. 

ცენტრში მსხვილი ხორცოვანი ქერქლებია, ხოლო კიდეებზე შედარებით თხელი. ფოთლები 

http://flower.onego.ru/lukov/narcis_s.html
http://flower.onego.ru/lukov/en_5306.jpg
http://flower.onego.ru/lukov/en_5308.jpg
http://flower.onego.ru/lukov/en_5320.jpg
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შეიძლება იყოს მწვანე ან ლეგა, ვიწრო, ლენტისებური, სწორმდგომი ან დახრილი, 35-50 სმ 

სიგრძის და 0,5-3,5 სმ სიგანის. ფოთლები შეკრებილია ფესვთანურ კონებად. ყვავილს გააჩნია 

მარტივი, ზოგჯერ ბუთხუზა ყვავილსაფარი, რომელიც შედგება ორ რიგად განლაგებული 6 

სეგმენტისაგან. მათ აქვთ გამონაზარდები, რომლებიც ქმნიან სხვადასხვა ფორმისა და სიმაღლის 

თანაგვირგვინს. ჯიშები ყვავილის ფორმის მიხედვით 12 ჯგუფად იყოფა. 

აგროტექნიკა. ტიტებთან შედარებით, ჩრდილისამტანია, მაგრამ უხვი ყვავილობა მაინც მზით კარგად 

განათებულ ადგილებზე აღინიშნება. ნიადაგის მიმართ ნაკლებმომთხოვნია. ეგუება ნებისმიერ 

ნიადაგს იმ პირობით, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს კარგად დრენირებული და ნოყიერი. არ 

ესაჭიროება ნაკელი. ერთ ადგილზე იზრდება 3-5 წელი. ტენის მოყვარულია, მაგრამ ვერ იტანს 

დამდგარ წყალს. ამრავლებენ ბოლქვებით და შვილეული ბოლქვაკებით. ბოლქვებს რგავენ 

სექტემბერ-ოქტომბერში 10-20 სმ სიღრმეზე და ერთმანეთისაგან 10-12 სმ დაშორებით. ვეგეტაციის 

დასაწყისში ესაჭიროებათ ინტენსიური აზოტოვანი კვება, საყვავილე ღეროების განვითარების 

ფაზაში მათ მკვეთრად ეზრდებათ კალიუმზე მოთხოვნილება. ყველა საკვები ნივთიერების 

მოხმარების მაქსიმუმი ემთხვევა კოკრების განვითარების (ბუტონიზაციის) ფაზას. გაზაფხულზე 

მცენარის ნიადაგის ზედაპირზე გამოჩენისთანავე შეაქვთ ნიტროამოფოსი - 30 გ/მ2-ზე, მაგრამ 

დოზის გადაჭარბება არ უნდა მოხდეს, რადგან აზოტის სიჭარბე იწვევს სხვადასხვა დაავადებებისა 

და მეტისმეტად მაღალი, წვრილი და სუსტი ღეროების განვითარებას. კალიუმისა და ნატრიუმის 

მეორედ შეტანა ხდება საყვავილე ღეროს გამოსვლისას, მესამე - კოკრობისა და ყვავილობისას. 

ნარგიზის ყვავილობის დასაწყისი და ხანგრძლივობა მჭიდრო კავშირშია ნიადაგისა და ჰაერის 

ტემპერატურასთან. ჰაერის ოპტიმალური ტემპერატურა +15°С-ია, ნიადაგისა კი +10-12 °С.  

გამოყენება. როგორც ადრემოყვავილე მცენარე, ფართოდ გამოიყენება გამწვანებაში მასივებისა და 

ლაქების შესაქმნელად გაზონებზე, კლუმბებში, რაბატებში, ხეებსა და ბუჩქებს შორის; 

მინიატურული ჯიშები ეფექტურია ალპინარიუმებში; იძლევა შესანიშნავ ასაჭრელ მასალას. 

ნარგიზს ჭრიან კოკრის შეფერვის ფაზაში. 

   

 

Viola - ია 

ოჯ. Violaceae 

ერთ-ერთი უძველესი საბაღე კულტურაა. მას ჯერ კიდევ 2400 წლის წინ იყენებდნენ ძველი ბერძნები და 

რომაელები. გვარში 450 სახეობაზე მეტია გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

მთელს დედამიწაზე. გვარის გეოგრაფია ძალიან ვრცელია. იები იზრდება  ევროპის, აზიის, ამერიკის, 

აფრიკის, ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის როგორც ზომიერი, ისე სუბტროპიკული და ტროპიკული 

კლიმატის ზონებში. პრაქტიკულად ყველა მათგანი უპირატესობას ანიჭებს ღია ან ოდნავ დაჩრდილულ, 

ზომიერად ნოტიო ადგილებს. ერთწლოვანი, ორწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. 

ფოთლები განლაგებულია მორიგეობით ან ფესვთანურ როზეტადაა შეკრებილი. ყვავილები 

მარტოულია, მათი ზედა ფურცლები შედარებით უფრო დიდია, ფუძესთან დეზი ან  პარკისებური 

გამონაზარდი აქვთ; დანარჩენები ფრჩხილისებურია, თეთრი, ცისფერი, ყვითელი, წითელი. ნაყოფი 

კოლოფია. თესლი აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 2 წლამდე. 

 

Viola odorata - სურნელოვანი ია 
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ბოტანიკური აღწერა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა მსხვილი, მოკლე, დატოტვილი ფესურით. 

მხოხავი ყლორტები ფესვიანდება კვანძებში. ფოთლები გულისებურია, თითქმის მომრგვალო, 

გრძელყუნწიანი. ყვავილები მარტოულია, სურნელოვანი, იისფერი, 1,5-2 სმ დიამეტრის. 

ყვავილობს გაზაფხულზე _ აპრილ-მაისში. არსებობს ჯიშები თეთრი, ვარდისფერ-წითელი, 

ცისფერი, მუქი იისფერი შეფერილობის ყვავილებით; ასევე ბუთხუზა ფორმებიც. ტენიან 

პირობებში ზაფხულის ბოლოს  ახასიათებს მეორე ყვავილობა. არსებობს რემონტატული ჯიშების 

ჯგუფიც, რომლებსაც ახასიათებთ ხანგრძლივი ყვავილობა, ხოლო განსაზღვრულ პირობებში – 

მთელი წლის მანძილზეც კი. 

აგროტექნიკა. სიცივისამტანია. იზრდება ჩრდილსა და ნახევრადჩრდილში ზომიერად ტენიან, ფხვიერ, 

ნოყიერ, კარგად დრენირებულ ნიადაგებზე. გვალვის დროს აუცილებელია მორწყვა. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ყვავილები წვრილდება და ყვავილობა წყდება. შესაფერის პირობებში ინტენსიურად 

იზრდება და თვითნათესსაც იძლევა. უარყოფითად რეაგირებს ახალ ორგანულ სასუქებზე. 

დამჭკნარი ყვავილების მოცილება ყვავილობის პერიოდს ახანგრძლივებს. აუცილებელია 

პერიოდული გამოკვება მინერალური სასუქებით -  30-40 გ 10 ლ წყალზე. მრავლდება თესლით, 

დაფესვიანებული ყლორტებით და ბუჩქის დაყოფით.  3 წლის განმავლობაში კულტივირების 

შემდეგ აუცილებელია ბუჩქების დაყოფა და ახალ ადგილებზე გადარგვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში  

ისინი ძლიერ  იზრდება, კომპაქტურობას კარგავს და ყვავილების ზომებიც მცირდება. 

გამოყენება. რგავენ ერთეულად ან ჯგუფებად გაზონებზე, მიქსბორდერებში, ალპინარიუმში, იყენებენ 

ბორდიურებად. გამოიყენება როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე. იყენებენ აივნებისა და ტერასების 

გაფორმებაში. 

პარტნიორები: ფურისულები, არაბისი, ცისთვალა, ყაზახა. 

 

 

 

Bergenia  ჩაგირი 

ოჯ. Saxifragaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა გერმანელი ბოტანიკოსის კარლ ავგუსტ ფონ ბერგენის საპატივსაცემოდ. ევროპაში 

კულტურაში შეტანილია XVIII საუკუნიდან.  ცნობილია მისი 10 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია ცენტრალური აზიის ალპურ მდელოებსა და ქვიან ფერდობებზე. ფოთლები 

ფესვთანურ როზეტებადაა შეკრებილი, ყუნწიანი, დიდი ზომის, მუქი მწვანე, მბრწყინავი, ტყავისებური, 

მომრგვალო, მოზამთრე. ყვავილი ზარისებური გვირგვინითაა, წითელი, ვარდისფერი ან თეთრი, 

დაჯგუფულ ფარისებურ ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი კოლოფია. დღეისთვის ჩაგირის საბაღე 

ფორმები ფართოდ გამოიყენება ევროპის ბევრ ქვეყანაში. გაზაფხულზე გამოზამთრებული ფოთლებს 

როზეტების ქვემოდან ვითარდება საყვავილე ღეროები. ისინი ერთდროულად იზრდება და ყვავილობს. 

ზოგჯერ ყვავილედის პირველი იარუსი ფოთლების დონეზევე იშლება, მაგრამ ბოლო იარუსი 

შესაძლებელია უკვე 20-60 სმ სიმაღლეზე იყოს ასული. ყვავილობა თვენახევრის მანძილზე გრძელდება. 



466 
 

არსებობს ადრე და გვიან მოყვავილე ჯიშები, ასევე რემონტანტულებიც. ბევრ კულტივარს ყვავილობის 

დროს შენარჩუნებული აქვს ფოთლების ზამთრისეული ალისფერი შეფერილობა. ყვავილობის შემდეგ, 

დაახლოებით ივლისამდე, მცენარე ”ისვენებს”, შემდეგ კი იწყება ფესურის ზრდის პერიოდი და ახალი 

როზეტების კვირტების ჩასახვა, რომლებიც მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აყვავდება. დეკორატიულობის 

მეორე პიკი დგება შემოდგომაზე. პირველი ყინვების დადგომისთანავე მცენარე იწყებს თავის 

ქსოვილებში შაქრის დაგროვებას, რაც ეხმარება ზამთრის ადვილად გადატანაში. ამ მნიშვნელოვანი 

ეტაპის დაწყებაზე მიუთითებს ფოთლების შეფერილობის ცვლილება. სხვადასხვა სახეობებსა და 

ჯიშებში ეს პროცესი სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. ზოგს ჯერ ფოთლის კიდეები უფერადდება და 

სიცივეების მატებასთან ერთად უფრო კაშკაშა ხდება. სხვების შეწითლებული არშია კი თანდათანობით 

საოცრად მოხატულ ლაქებში გადადის. სხვების ფოთლების ზედაპირი კი ერთბაშად ხდება ალისფერი, 

მეწამული ან ჟოლოსფერი. 

 

 

Bergenia -  ჩაგირი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მსხვილი, მუქი მწვანე, 

ტყავისებური, მოზამთრე ფოთლები, რომლებიც შეკრებილია ფესვთანურ როზეტად. ყვავილები 

წითელი, ვარდისფერი ან თეთრია, საგველა ყვავილედად შეკრებილი. 

აგროტექნიკა. ჩრდილისამტანი და ზამთარგამძლე მცენარეა. კარგად იზრდება ნახევრადჩრდილსა და 

ჩრდილში. ღია მზიან ადგილებზე კნინდება. ქვაბაღებში რგავენ ჩრდილოეთ, ჩრდილო-

აღმოსავლეთ და ჩრდილო-დასავლეთ ექსპოზიციებზე. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ 

უკეთ ვითარდება მსუბუქ, ნოყიერ და კარგი დრენაჟის მქონე ნიადაგებზე. მცენარეს გააჩნია 

მაღალი ეკოლოგიური პლასტიურობა, რაც ხელს უწყობს მის წარმატებით გავრცელებას 

ბუნებრივი არეალიდან საკმაოდ შორს. მისთვის ერთ-ერთი სარეკომენდაციო მიწის ნაზავია: 2 

წილი ქვიშა, წვრილი კენჭები და 1 წილი კორდის მიწა. საერთოდ ვერ იტანს დამდგარ წყალს, 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნაკადულებისა და წყალსატევების სიახლოვეს დრენირებულ 

ნიადაგებზე კარგად ხარობს და კარგ ნაზარდსაც იძლევა. ესაჭიროება რეგულარული რწყვა, 

გაზაფხულზე - ძველი ფოთლების მოცილება და გრძელი ყლორტების დამოკლება. კარგად 

რეაგირებს კომპლექსური მინერალური სასუქების შეტანაზე. იზამთრებს ღია გრუნტში და არ 

საჭიროებს ყოველწლიურ გადარგვას. ერთ ადგილზე შეიძლება დატოვებულ იქნას 7-8 წელი. 

დარგვისას ფესურებს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 40 სმ-ისა. მრავლდება თესლით, 

კალმებითა და ბუჩქის დაყოფით. 

გამოყენება. ჩაგირს გააჩნია გამოყენების ფართო დიაპაზონი: ესაა ბაღის ფრაგმენტები, რომლებშიც 

ქმნიან  ბუნებრივი ლანდშაფტების  იმიტაციას (ტყისპირები, მდელოები, ნაკადულების ნაპირები, 

ქვა-ბაღები).  იყენებენ ყვავილნარებში, ჯგუფებად გაზონებისა და ბორდიურების ფონზე. თავისი 
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ორნამენტული ფორმით, ფოთლებისა და ყვავილედების  ფერით ქმნის ფერწერულ კომპოზიციებს  

სხვადასხვა ტიპის ნარგაობებში ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. გამოიყენება 

ჯგუფებად ბუჩქების სიახლოვეს, შერეულ რაბათებში, ქვიან მონაკვეთებზე. 

პარტნიორები: ჰემეროკალისი, წყალიკრეფია, ასტილბა ზამბახი, ვერონიკა, გვიმრები, ნემსიწვერა, 

გველისურო, ისლი. 

 

 

 

Paeonia - იორდასალამი 

ოჯ. Paeoniaceae 

 

მონოტიპური ოჯახის (Paeoniaceae) ერთადერთი გვარია, აერთიანებს 40-მდე სახეობას, რომელთა 

უმრავლესობაც ბალახოვანია. ნაკლებადაა ცნობილი ხემაგვარი იორდასალამები, რომლებიც სამხრეთ-

დასავლეთ ჩინეთიდანაა. როგორც დეკორატიული და სამკურნალოც მცენარე, კულტურაში ანტიკური 

დროიდანაა ცნობილი როგორვ ევროპაში, ისე ჩინეთში. ჩინეთში ის საიმპერატორო კარის საკუთრებას 

წარმოადგენდა და მისი მოყვანა სასტიკად ეკრძალებოდა უბრალო ხალხს. ჯერ კიდევ მეექვსე 

საუკუნეში ჩინელ მებაღეებს იორდასალამის 30 ჯიშზე მეტი ჰქონდათ გამოყვანილი, რომელთაგანაც 

ზოგი ძალიან ძვირად ფასობდა და მხოლოდ ოქროზე იყიდებოდა. დღეს მსოფლიოში პოპულარულია 

”იაპონური იორდასალამები”. ამჟამად ყველაზე პერსპექტიულად ითვლება ბალახოვანი და ხემაგვარი 

იორდასალამების შორეული ჰიბრიდიზაცია. ეს ხსნის პრინციპულად ახალ შესაძლებლობებს 

ყვავილების ისეთი ფერების მიღებისა, რომლებიც არ გააჩნია ბალახოვან იორდასალამებს.  

თანამედროვე ტერმინოლოგიით  ასეთ ჰიბრიდებს აკუთვნებენ  სექციათშორის ჰიბრიდებს. მათ ხშირად 

იტო-ჰიბრიდებს უწოდებენ იაპონელი მეცნიერის, იტოს საპატივსაცემოდ, რომელმაც პირველად მიიღო 

აღმონაცენები  ხემაგვარი  და რძეყვავილა სახეობის ნახევრადბუთხუზა ჯიშების შეჯვარების შემდეგ. 

 

Paeonia albiflora - თეთრყვავილა იორდასალამი 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ევროპა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი ან ნახევრადბუჩქოვანი 

მცენარეა დანაკვთული მწვანე ფოთლებით. ყვავილები მსხვილია (მარტივი ან ბუთხუზა), ფართო 
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გვირგვინის ფურცლებით. აქვს ძლიერი ფესვთა სისტემა, ხორცოვანი, თითისტარისებური ან 

ფარისებური. ახასიათებს ყვავილობის მოკლე პერიოდი – 10-15 დღე. გააჩნია ადრე და 

გვიანმოყვავილე ჯიშები, რომლებიც  შეფერილობით შეიძლება იყოს თოვლისებრ-თეთრი, 

ვარდისფერი, მუქი წითელი, ყავისფერ-წითელი, კრემისფერი და  სხვ. ზოგიერ მათგანს აქვს ნაზი 

სურნელი. იორდასალამს შეუძლია ერთ ადგილზე 10 და მეტი წლის განმავლობაში  იზარდოს. 

გამწვანებაში გამოიყენება თეთრყვავილა იორდასალამის სხვა სახეობებთან შეჯვარების გზით 

მიღებული ჯიშები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება აგებულებით, სიმაღლით, 

ყლორტების განლაგებით, ზომით, ყვავილების აგებულებითა და შეფერილობით, ყვავილობის 

ვადებისა და ხანგრძლივობის მიხედვით. ყვავილის აგებულების მიხედვით იორდასალამები 

იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად: მარტივი, ნახევრადბუთხუზა და ბუთხუზა. მარტივი ფორმების 5 

დიდი გვირგვინის ფურცელი ოქროსფერ-ყვითელი მტვრიანებიანი ხორცოვანი დისკის გარშემო 

ერთ რიგადაა განლაგებული. ნახევრადბუთხუზა ფორმების გვირგვინის ფურცლები შეიძლება 

ერთ რიგად იყოს განლაგებული, მაგრამ დისკზე მტვრიანების მაგივრად განვითარებულია მათი 

მსგავსი სტამინოდიუმები. ასევე გვირგვინის ფურცლები შეიძლება 2-3 რიგად იყოს განთავსებული 

და მათ შორის მრავალრიცხოვანი მტვრიანები იყოს მოთავსებული. ბუთხუზა იორდასალამების 

გვირგვინის ფურცლები განლაგებულია რამდენიმე რიგად. ისინი იყოფა სამ ქვეჯგუფად: 

ნახევრადსფერული, გვირგვინისებური და რქისებური. გამწვანებისთვის რეკომენდებულია 

იორდასალამების შემდეგი ჯიშები: მონბლანი, ეჟენ ვერდიე, ლონგფელო, მის ედუარდ ხარდინგი, 

დენისი, მერი ვუდბერი, სოლანჟი და  სხვ. იორდასალამს ამრავლებენ ბუჩქის დაყოფით, ღეროს და 

ფესვის კალმებით, ასევე თესლით. 

აგროტექნიკა.  ჯიშებს ესაჭიროებათ ღია და მზიანი ადგილები, თუმცა დასაშვებია მცირეოდენი 

ჩრდილიც შუადღის საათებში. ღრმა ჩრდილში იზრდებიან, მაგრამ არ ყვავილობენ. დაავადებების 

თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ჰაერის  კარგი ცირკულაცია, ამიტომ არ უნდა დაირგოს ხეებთან, 

ბუჩქებთან და ნაგებობებთან ახლოს. ველურადმოზარდ სახეობებს ეს პირობები არ ეხება, რადგან 

ბუნებაში ბევრი მათგანი ტყის ზონაში იზრდება და შესანიშნავად გრძნობს თავს ხეების 

ჩრდილქვეშ, მაგალითად, კავკასიური და რძისფერყვავილა სახეობები.  იზრდება ამაღლებულ 

ადგილებზე, ცუდად იტანს დაბალ, ნესტიან ადგილებსა და ნიადაგში კირის მაღალ შემცველობას. 

ვერ იტანს გრუნტის წყლების ზედაპირულ მდებარეობას, ამ დროს მას ფესვები ულპება. 

ესაჭიროება გაკულტურულებული თიხნარი, სუსტი მჟავე რეაქციის ნიადაგები (рН 6-6,5). თიხნარ 

ნიადაგებს ქვიშას უმატებენ, ქვიშნარს - თიხას; მჟავე ნიადაგებში შეაქვთ 200-400 გ კირი. 

იორდასალამის დარგვა და გადარგვა უნდა მოხდეს მხოლოდ შემოდგომაზე. ერთ ადგილზე 

რამდენიმე წელი რომ იზარდოს და იყვავილოს, მნიშვნელოვანია ადგილის სწორედ შერჩევა. 

ორმოს ამზადებენ დაახლოებით 1 თვით ადრე. რგავენ ერთმანეთისაგან 1 მ-ის დაშორებით 

60x60x60 სმ ზომის ორმოებში, რომლის 2/3-საც ავსებენ თანაბარი წილების ნეშომპალით ან 

კომპოსტით, ტორფით, ქვიშით და ბოსტნის მიწით. ნარევს უმატებენ 250 გ ორმაგ სუპერფოსფატს 

ან 500 გ ძვლის ფქვილს, 1 სუფრის კოვზ შაბიამანს, 1 სუფრის კოვზ პოტაშს და 1-ლიტრიანი 

ქილით ხის ნაცარს. დარჩენილ სივრცეს ავსებენ ბოსტნის მიწით. დარგვის დროისთვის ორმოში 

ნიადაგი უკვე დამჯდარი იქნება და მომავალში აღარ შეიცვლება. თუკი ორმოს მომზადება 

წინასწარ ვერ მოხერხდა, მაშინ ორმოში ჩაყრილი ნარევი შეძლებისდაგვარად უნდა დაიტკეპნოს 

და მოირწყას. როგორც წესი, გადარგვის წელს მცენარე არ ყვავილობს და სუსტად გამოიყურება, 

ღეროების რაოდენობა კი 1-2 ცალს არ აღემატება. შესაძლებელია მცენარემ მეორე წელსაც არ 

იყვავილოს სრულყოფილად. ეს ნიშნავს, რომ მან ჯერ კიდევ არ მიაღწია მოწიფულობას. 

გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ ჯანსაღად გამოიყურებოდეს და ღეროების რაოდენობა 3-6-მდე 

გაიზარდოს.  

გამოყენება. გამოიყენება სოლიტერად და ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ყვავილნარებში, 

ასაჭრელად. 
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Vinca - გველის სურო 

ოჯ. Apocynaceae  

 

გვარის დასახელება ლათინურია და ”შემოხვევას” ნიშნავს. გვარი აერთიანებს 12 სახეობას, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულიაევროპაში, აფრიკაში, მცირე აზიასა და ხმელთაშუაზღვისპირეთში. 

მრავალწლოვანი, გართხმული, მარადმწვანე მცენარეა მოპირისპირედ განლაგებული ტყავისებური 

მბრწყინავი ფოთლებით. ყვავილები მარტოულია, ფოთლების უბეებში განლაგებული. გვირგვინი 

ძაბრისებურია გრძელი და თხელი ცილინდრული მილით. ნაყოფი ფრთიანაა. 

 

 

Vinca minor – პატარა გველის სურო 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელების არეალი: კავკასია, მცირე აზია, ყირიმი, ბალკანეთი. ბუნებრივად 

გვხვდება საქართველოში. 10 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 

გართხმულია. ფოთლები ელიფსურია, მოკლეყუნწიანი, 2.5-5 სმ სიგრძისა და 2,5-3 სმ სიგანის. 

ზამთრის პერიოდში ინარჩუნებს მუქ მწვანე პრიალა ფოთლებს. ყვავილი მარტოულია, ლურჯი. 

ყვავილობს მაის-ივნისში, განმეორებით - სექტემბერში. მრავლდება ვეგეტატიურად კალმებით 

(გაზაფხულზე), ბუჩქის დაყოფით (შემოდგომით).ფართოდ გამოიყენება დეკორატიულ 

მებაღეობაში. 

გააჩნია საინტერესო საბაღე ფორმები: 

თეთრყვავილა (f. alba);  

ბუთხუზა (f. multiplex) — ყვავილები ბუთხუზა, ლურჯი;   

წითელი (f. rubга)   

წითელი ბუთხუზა(f. rubra plena) — მარტივი ან ბუთხუზა ალისფერი ყვავილებით; 

ჭრელფოთოლა (f. aureo-variegata) — ოქროსფერ-ყვითელი ფოთლებით 

 თეთრკიდეებიანი (V. minor f. albo-marginata) - გამოირჩევა მომრგვალო ფორმის, თეთრკანტიანი  

ფოთლებით. 

ჭრელფოთოლა (V. minor – f. Argenteo) - ვერცხლისფერ-ჭრელი ფოთლებით. 

ოქროსფერ-ჭრელი (V. minor f. aureo-variegata) - აქვს წვრილი ფოთლები მრავალრიცხოვანი 

მკვეთრად გამოსახული ოქროსფერ-ყვითელი გრძივი, თავისუფალი ფორმის ხაზებით. 
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Vinca minor f. aureo-variegata 

 

  
Vinca minor atropurpurea 

აგროტექნიკა. იტანს ხეებთან ახლოს დარგვას, როგორც ღრმა ჩრდილს, ისე განათებულ ადგილებს. 

ყინვაგამძლეა, მოითხოვს რეგულარულ რწყვას. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ 

უპირატესობას ანიჭებს ნეიტრალური რეაქციის ნოყიერ, ფხვიერ, კარგად დრენირებულ 

ნიადაგებს. სეზონის განმავლობაში დამატებითი საკვების სახით ნიადაგში რამდენჯერმე შეაქვთ 

კომპლექსური მინერალური და ორგანული სასუქები. უკეთესი ზრდისა და დატოტვის 

მისაღწევად, ყოველ გაზაფხულზე აუცილებელია ღრმა სხვლა მიწიდან 6-8 სმ სიმაღლეზე. ამავე 

მიზნით ივლის-აგვისტოში ყლორტების წვერებსაც წაამტვრევენ ხოლმე.   

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ყვავილ- და ფოთოლდეკორატიული მცენარე. განსაკუთრებით 

ეფექტურია კლდე-ბაღების დეკორაციაში. შესანიშნავი ნიადაგმფარავი მცენარეა, იყენებენ 

პარკებისა და სკვერების დაჩრდილულ ადგილებში, სადაც მკვრივ, ერთგვაროვან ხალიჩებს ქმნის. 

გველისუროს გამოყენებით კარგად დეკორირდება და მაგრდება შიშველი ფერდობები. შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ამპელურ მცენარედ. ჭრელფოთოლა ფორმები გამოიყენება ყვავილნარების 

წინა პლანის კოლორიტულ ლაქებად. ეფექტურია ფართო ბორდიურებში. 

 

 

 

Pulsatilla – მედგარა 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარში დაახლოებით 40 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს ზომიერ, ნაწილობრივ კი სუბტროპიკულ და ცივ ზონებში. მრავალწლოვანი 

მცენარეებია გრძელი ვერტიკალური ან მოხრილი ფესურით, სწორმდგომი, შებუსული ღეროებით, 

რომელთა სიმაღლეც  5-დან 40 სმ-მდეა. ნაყოფმსხმოიარობის დროს ისინი გრძელდება და უვითარდება 

სამი ფოთლისგან შემდგარი საფარველი, რომლებიც ფუძეებით ერთმანეთთანაა შეზრდილი; ზედა 

ნაწილები კი თათისებურად ან ფრთისებრაა დანაწევრებული, ბუსუსებით მოფენილი და როზეტად 

შეკრებილი. ყვავილები ყოველთვის მარტოულია, დიდი ზომის, იშლებიან ფოთლების გამოტანამდე ან 

მათთან ერთად. გვირგვინის ფურცლები გარედან უხვადაა მოფენილი ბეწვებით, ბუტკოები და 

მტვრიანები ბევრია. ნაყოფი - მრავალკაკლიანია, გრძელი შებუსვილი სვეტით, რაც მცენარეს 

განსაკუთრებულ დეკორატიულობას ანიჭებს ყვავილობის პერიოდში. 

 

Pulsatilla vulgaris – მედგარა 
 

http://flower.onego.ru/other/other/ena_2168.jpg
http://flower.onego.ru/other/enc_6605.jpg
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ბოტანიკური აღწერა. ველურად იზრდება დასავლეთ ევროპაში. ღერო 15-20 სმ სიმაღლისაა. ყვავილები 

ზარისებურია, ლურჯი, იშლება ფოთლებზე ადრე. ყვავილობს აპრილში. ზამთარგამძლეა. უძლებს 

-230 ყინვას. აქვს მრავალი ფორმა და ჯიში, მაგ.: მშვენიერი _ var. amoena hort., მსხვილი 

მოწითალო-იისფერი ზარისებური ყვავილებით, ყვავილობს ძალზე ადრე; მუქი წითელი - var. 

atrosanguinea hort. - წითელი, ვიწრო დანაკვთული ფოთლებით და მუქი წითელი ჩაქინდრული 

ყვავილებით; დიდი - var. grandis Gurke - აქვს განსაკუთრებით დიდი ყვავილები;  'Mrs van der 

Elst' ' - ნაზი ვარდისფერი ყვავილებით. მრავლდება თესლით. ითესება თესლის აღებისთანავე 

ივნისში, ზამთრის პირზე ან გაზაფხულზე. შხამიანი მცენარეა.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება ღია, ან ოდნავ დაჩრდილულ ადგილებზე, კარგი დრენაჟის მქონე 

ნოტიო, ორგანული და მინერალური სასუქებით გამდიდრებულ, ღრმად დამუშავებულ 

ნიადაგებზე. სასურველია კირისა და მცირე დოზებით აზოტის შეტანა, ხოლო ფოსფორის და 

კალიუმის შეტანა საჭიროა სეზონის განმავლობაში რამდენჯერმე. მოზრდილი მცენარეები ცუდად 

იტანენ გადარგვას. უპირატესობას ანიჭებს ოდნავ დახრილ სამხრეთის ექსპოზიციის ფერდობებს, 

რათა ზედმეტი წყალი დაიწრიტოს. ერთ ადგილზე შეიძლება 10 წლის განმავლობაში იზრადოს. 

გამოყენება. რგავენ ჯგუფებად გაზონზე, ბუჩქებს შორის, მიქსბორდერების წინა პლანზე, როკარიუმებსა 

და ალპინარიუმებში. 

პარტნიორები: ზაფრანა. ცისთვალა, ფურისულა და სხვ. 

 

 

 

Сheirantus - ჰეირანთუსი, ლაკფიოლი 

ოჯ. Cruciferae 

 

მარადმწვანე, მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე ან ნახევრადბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში. გაველურებული სახით გვხვდება ყირიმსა და კავკასიაში. მისი სიმაღლე 60-

100 სმ-ია. ღეროები დატოტვილია, სწორი ან წამოწეული, ფუძესთან გამერქნებული, ბუსუსებით 

დაფარული. ფოთლები ლანცეტაა, მოკლეყუნწიანი, მახვილი, კიდემთლიანი; ზედა - მჯდომარე, 

ზოგჯერ წვრილხერხკბილა. ყვავილები დიდია ოქროსფერ-ყვითლიდან ნარინჯისფერ-მურამდე, 

მოტკბო სურნელით, კენწრულ ყვავილედებად შეკრებილი. ჯამის ფოთოლაკი 4-ია, ხაზურ-ლანცეტა, 

გარედან შებუსვილი, ხავერდოვანი. გვირგვინი ოთხფურცელაა, გვირგვინის ფურცლის სიგრძე 2 სმ-

მდეა, გადანაღუნი მომრგვალო ან უკუკვერცხისებურია, გადადის მკვეთრად შევიწროვებულ 

ფრჩხილში. მტვრიანა 6-ია, მათგან 4 უფრო გრძელია. ყვავილსაჯდომზე სანექტრეებია განლაგებული. 

ნაყოფი ოთხწახნაგოვანი შეჭყლეტილი  ჭოტია, 5-7 სმ სიგრძის. თესლი წვრილია. მომრგვალო, ღია 

ყავისფერი, 3 მმ სიგრძის. ჩვეულებრივ, კულტურაში მოჰყავთ ჯიშები, რომლებიც გამოირჩევა 

შედარებით კომპაქტური ფორმით და ზომით არ აღემატება 45 სმ-ს. ზოგჯერ გვხვდება ბუთხუზა 
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ფორმებიც. გაზაფხულზე დათესვის შემთხვევაში ყვავილობს ივლის-ოქტომბერში; თესლი მომწიფებას 

იწყებს  ივლისის ბოლოდან.  

 

 

 

Сheirantus cheiri - ჰეირანთუსი, ლაკფიოლი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ ხმელთაშუაზღვისპირეთი. გაველურებული სახით გვხვდება 

კავკასიასა და ყირიმში. 60-100 სმ სიმაღლის მარადმწვანე მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე ან 

ნახევრადბუჩქია. ზამთარგამძლეა, უძლებს -180 ყინვას.  ღეროები დატოტვილია, სწორი ან 

წამოწეული, ფუძესთან გახევებული, ბეწვებით დაფარული. ფოთლები ლანცეტაა, 

მოკლეყუნწიანი, მახვილი, კიდემთლიანი. ზედა ფოთლები მჯდომარეა, ზოგჯერ  წვრილკბილა. 

ყვავილები დიდია, ოქროსფერ-ყვითლიდან ნარინჯისფერ-მურამდე, მოტკბო სურნელით, 

შეკრებილნი არიან კენწრულ მტევნებად. ყვავილობს ივნის-ოქტომბერში. 

ძირითადი ჯიშებია: 

''Bedder' - ნარევი: ყვავილები ნაცრისფერი და ოქროსფერ-ყვითელი, ნარინჯისფერი ან კაშკაშა წითელია. 

მცენარის სიმაღლე 30 სმ.   

'Goldkleid'' - ადრემოყვავილე.  ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია.  მცენარის სიმაღლე 50-70 სმ.   

'Golgkonig'  '  -  ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია.  მცენარის სიმაღლე 40-50 სმ.   

''Riesen-Goliath-Lack''- ყვავილები წითელ-ყავისფერია.  მცენარის სიმაღლე 60 სმ.    

''Tom Thumb' - ნარევი: ოქროსფერ-ყვითელი, მარჯნისფერ-წითელი, წითელ-ყავისფერია. სიმაღლე 25-30 

სმ.   

აგროტექნიკა. ესაჭიროება თბილი და მზიანი ადგილი. გვალვაგამძლეა, ვერ იტანს სინესტეს. 

უპირატესობას ანიჭებს ფხვიერ, წყალგამტარ, ნეშომპალით მდიდარ ნიადაგებს. დარგვის დროს 

ნიადაგს უმატებენ კომპოსტს ან რწყავენ სრული მინერალური სასუქების ხსნარით. მშრალ და 

ცხელ ამინდში საჭიროა რწყვა. უკეთესი დატოტვისათვის საჭიროა კენწეროს წაჩქმეტა. 

გამოყენება. რაბატებში, მიქსბორდერებში. დაბალმოზარდი ჯიშები მოჰყავთ კონტეინერებსა და 

ვაზონებში. სასიამოვნო სურნელის გამო, სასურველია მისი განთავსება შესასვლელ კართან. 

 

 

Fritillaria - ღვინა 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის სახელწოდება მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან 'fritillus' - ჭადრაკის დაფა, რომელიც ეწოდა 

ზოგი სახეობის ჭრელი შეფერილობის გამო. მეორე ვერსიით 'fritillus' ნიშნავს თასს და დაკავშირებულია 

http://flower.onego.ru/annual/ena_8769.jpg
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ყვავილის ფორმასთან. გვარი წარმოდგენილია 179 სახეობით, რომლებიც გავრცელებულია ევროპის, 

აზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ზომიერ სარტყლებში. 

 

Fritillaria caucasica - ღვინა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ცენტრალურ კავკასიაში. იზრდება ქვა-ღორღიან და 

დაკორდებულ ადგილებზე, ბუჩქნარებში მთის ქვედა და შუა სარტყელში. იშვიათი მცენარეა, 

შეტანილია წითელ ნუსხაში. 15-25 სმ სიმაღლის  ბოლქვოვანი ეფემეროიდია. ღერო მარტოულია 

და მთავრდება ზარისებური ფორმის, მუქი იისფერ-ღვინისფერი ჩაქინდრული ყვავილით 

(ზოგჯერ ყვავილი ორია). სხვა სახეობებისგან განსხვავებით ყვავილს ჭადრაკული მოხატულობა 

არა აქვს. გვირგვინის ფურცლები ცვილისებური ნადებითაა დაფარული. ფოთლები ლეგაა, ასევე 

ცვილით დაფარული. მიწისქვეშა ნაწილი წარმოადგენს მცირე ზომის ბოლქვს. ყვავილობს 

ივნისში. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად.  

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მსუბუქი და კარგი აერაციის ნიადაგი. 

გამოყენება. ეფექტურია ჯგუფურ ნარგაობებსა და მიქსბორდერებში.  

 

Fritillaria imperialis - საიმპერატორო ღვინა 

 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. დიდი ზომის, 150 სმ-მდე სიმაღლის, ბოლქვიანი მცენარეა. ბუნებრივად 

გავრცელებულია აღმოსავლეთ ჰიმალაიში. ქვედა ფოთლები ზედაზე უფრო დიდია. აქვს საკმაოდ 

უჩვეულო იერი – ღეროს წვერზე განთავსებულია მუქი მწვანე, ხაზური ფოთლების კონა, 

რომელიც სამეფო გვირგვინს მოგვაგონებს. მის ძირში ჩამოკიდებულია მსხვილი ზარისებური, 

კაშკაშა ნარინჯისფერი ყვავილები. ზოგ ჯიშს ყვითელი ყვავილები აქვს. მათი რაოდენობა, 

http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=8072
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როგორც წესი, 6-ია. აქვს ჯიშები: ''Rubra', 'Aurora', 'Lutea', 'Premiere', 'Prolifera', 'Sulpherino', 

'William Rex'.. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდება ყვავილის მიხედვით. 

აგროტექნიკა. უპირატესობას ანიჭებენ თბილ, ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებს. არაა საჭირო 

ნიადაგის გაფხვიერება, რადგან ზედაპირული ფესვები აქვს. ყინვაგამძლეა. არ ავადდება 

ვირუსული დაავადებებით. მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. თესლით გამრავლება 

პოპულარული არ არის, რადგან ამ შემთხვევაში პირველი ყვავილობა დათესვიდან 7-10 წლის 

შემდეგ იწყება. 

გამოყენება. გამოიყენება გაზონებზე ჯგუფურად დასარგავად მარადმწვანე ბუჩქების ფონზე. კარგია 

სათაიგულედ. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება ალპინარიუმში. 

პარტნიორები: იორდასალამები, ნარგიზები, ტიტები. 

 

 

 

 

 

 

 

Sternbergia - შტერნბერგია 

ოჯ. Amaryllidaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა ჩეხი ბოტანიკოსის გრაფ ფონ შტერნბერგის (1761-1838) საპატივსაცემოდ. გვარში 5 

სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთის, აღმოსავლეთ ევროპისა 

და სამხრეთ-დასავლეთ აზიის მთების ქვედა სარტყლის მშრალ ფერდობებზე. მრავალწლოვანი 

ბოლქვოვანი მცენარეებია ქამრისებური ფესვთანური ფოთლებით, რომელთა სიგრძე 40 სმ-ს აღწევს. 

ყვავილები მარტოულია, იშვიათად ორ-ორი. ამასთან 1 მცენარე ივითარებს 20 სმ-მდე სიმაღლის 10-13 

საყვავილე ღეროს. ყვავილები კაშკაშა ყვითელია, ძაბრისებური, მოკლე მილით, რომლის დიამეტრიც 3 

სმ-ია. ყვავილობენ გვიან შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე, უხვად და ხანგრძლივად. ნაყოფი 

ხორცოვანი კოლოფია.   

 

 Sternbergia lutea - შტერნბერგია 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ აღმოსავლეთ კავკასია, ხმელთაშუაზღვისპირეთი. ველურად 

იზრდება მშრალ ფერდობებზე. ერთ-ერთი გვიანმოყვავილე, გვალვაგამძლე ბოლქვიანი მცენარეა. 

უხვად ყვავილობს ოქტომბრიდან ნოემბრამდე. ერთ მცენარეზე ვითარდება 13 ლიმონისფერ-

ყვითელი, ნაზი არომატის მქონე ყვავილი, რომელთაგანაც თითოეული 5-6 დღეს ცოცხლობს. 
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ფოთლები მუქი მწვანეა, მკვრივი, ძალზე მბრწყინავი. ისინი გვიან, მასიური ყვავილობის დროს 

ჩნდება. იანვრის შუა რიცხვებისთვის მცენარე 15 სმ-ს აღწევს სიმაღლეში და ხშირ ნარგაობებში 

ქმნის ერთიან ლამაზ კაშკაშა მწვანე ხალიჩას, რომელიც თავის დეკორატიულობას აპრილამდე 

ინარჩუნებს. ბოლქვები ფართო მომრგვალებულია, 4 სმ სიგრძისა და 3 სმ სიგანის. ისინი იძლევიან 

დიდი რაოდენობით შვილეულ ბოლქვებს. კულტურაში თესლს არ ივითარებს და მხოლოდ 

შვილეული ბოლქვებით მრავლდება, რომლებსაც გრუნტში სექტემბერში რგავენ.  

აგროტექნიკა. ზომიერი ტენის პირობებში მისი მორწყვა აუცილებელი არაა. მოვლა მდგომარეობს 

გამარგვლასა და ნიადაგის გაფხვიერებაში.  უპირატესობას ანიჭებს მზიან, ქარისგან დაცულ 

ადგილებს და ნოყიერ, კარგად დრენირებულ, ქვიშნარ-თიხნარ ნიადაგებს. შეიძლება მისი 

ქოთნებსა და კონტეინერებში გამოზრდაც.   

გამოყენება. გამოიყენება ალპინარიუმებში. მისი გამოყენებით ქმნიან ლამაზ მწვანე, 

ყვითელყვავილებიან ხალიჩას. რგავენ გაზონსა და ყვავილნარებში მწკრივებად და ჯგუფებად. 

 

 

 

 

 

 

Galanthus - თეთრყვავილა 

ოჯ. Amaryllidaceae 

 

გვარის სახელწოდება ძველბერძნულიდან რძისფერყვავილას ნიშნავს, რაც ყვავილების თეთრი ფერით 

აიხსნება. გვარში 18 სახეობაა გაერთიანებული, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ 

და სამხრეთ ევროპაში, ყირიმში, კავკასიასა და მცირე აზიაში. სახეობათა ყველაზე დიდი რაოდენობა 

(16), გვხვდება კავკასიაში. წვრილბოლქვიანი დაბალი მცენარეა, 10-20 სმ სიგრძის ორი ხაზური 

ფოთლით, რომლებიც საყვავილე ღეროს თანადროულად ვითარდება. ყვავილები მარტოულია, 

ჩაქინდრული. თეთრი ყვავილსაფარი 6 ფურცლისაგან შედგება: სამი გარეთა - ელიფსური ან 

უკუკვერცხისებურია, შიდა -სოლისებური, წვერზე მწვანე ლაქით, ზოგჯერ ამოკვეთილი. როგორც წესი, 

ყვავილებს აქვთ ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ სუსტი სურნელი. ნაყოფი მომრგვალო ხორცოვანი 

კოლოფია სამი განყოფილებით, სადაც მცირერიცხოვანი შავი ფერის თესლებია განთავსებული. თესლს 

გააჩნია წვნიანი დანამტი ჭიანჭველების მისაზიდად, რომლებიც ხელს უწყობენ თესლის გავრცელებას. 

ბოლქვი კვერცხისებური ან კონუსურია. ის წარმოადგენს სქელი ქერცლების (სახეცვლილი ფოთლების) 

კომპაქტურ ჯგუფს, რომლებიც ერთ საერთო ძირზეა დასმული. ქერცლების უბეებში ვითარდება 

წვრილი კვირტები, რომლებიც დასაბამს აძლევენ შვილეულ ბოლქვაკებს. ზედა ქერცლები  თხელია, 

გამომშრალი, ჩვეულებრივ მუქი ფერის. ისინი იცავენ ბოლქვს დაზიანებისგან. თავად ბოლქვი 

ემსახურება საკვები ნივთიერებების დაგროვებას, რათა მცენარემ მოსვენების პერიოდში გარემოს 

არახელსაყრელი პირობების გადატანა შეძლოს. მოსვენების პერიოდი წელიწადში შეიძლება 9 თვე 

გაგრძელდეს, რის შემდეგაც მცენარე ძალიან სწრაფად იწყებს ყვავილობას. თეთრყვავილას ბოლქვი 

დაფარულია ღია ყავისფერი ან მურა ქერქით. თეთრყვავილას კულტივირება უძველესი დროიდანაა 

დაწყებული. მისი ბუთხუზა ფორმა 'Flore Pleno' ცნობილია ჯერ კიდევ 1731 წლიდან. 

 

 

Galanthus nivalis  - ცხენისკბილა 
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ბოტანიკური აღწერა. ბოლქვი ოვალურია, 1,5-2 სმ სიმაღლისა და 1,2-1,5 სმ სიგანის. ფოთლები 

ბრტყელია, მუქი მწვანე, ლეგა. საყვავილე ღეროს სიმაღლე 9-12 სმ-ია. ყვავილები თეთრია, 3 სმ 

სიგრძისა და 1,5 სმ დიამეტრი. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ყვავილობა გრძელდება ორ კვირაზე 

მეტ ხანს. ყვავილობის დამთავრების შემდეგ ფოთლები საგრძნობლად გრძელდება და 

ივნისისთვის კი საერთოდ კვდება. 

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება ღია,  მზიან ადგილებსა და ნახევრადჩრდილში. უპირატესობას ანიჭებს 

ღრმა, ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებს. თიხნარ ნიადაგებს უნდა დაემატოს ქვიშა. ბოლქვების 

დასარგავად საუკეთესო დროა აგვისტო-სექტემბერი, როცა მცენარე მოსვენების მდგომარეობაშია. 

ბოლქვები ვერ იტანენ ხანგრძლივ გამოშრობას. უმჯობესია ისინი ჰაერზე ერთ თვეზე მეტ ხანს არ 

დარჩნენ. თუ დარგვის საშუალება არაა, მაშინ ნახერხი ან ბურბუშელა უნდა დაეყაროთ და 

პლასტიკის პერფორირებულ (მსუნთქავ) პაკეტებში მოთავსდეს. ჩვეულებრივ ასეთ 

მდგომარეობაში ისინი ინახება 2-3 თვის მანძილზე. ირგვება ფხვიერ მიწაში ორი ბოლქვის ტოლ 

სიღრეზე, მძიმე ნიადაგში კი -1 ბოლქვის სიღრმეზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არანაკლებ 5 

სმ-ისა. თეთრყვავილა თავად არეგულირებს დარგვის სიღრმეს. თუ ისინი ძალიან ღრმად დაირგო, 

საჭირო სიღრმეზე საყვავილე ღეროზე ახალ ბოლქვს წარმოქმნიან. ზოგადად 

წვრილბოლქვოვნების დარგვისას ჩარგვის სიღრმის მკაცრად დაცვა აუცილებელი არაა. უბრალოდ, 

ზედაპირული დარგვისას ბოლქვები წვრილდება, ხოლო ღრმად დარგვის შემთხვევაში 

მსხვილდება. მრავლდება ვეგეტატიურად და თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება სხვადასხვა ყვავილოვან გაფორმებაში. ეფექტურია დიდ ჯგუფურ ნარგაობებში 

არა მხოლოდ ალპინარიუმებში, არამედ ხალიჩების სახითაც ხეებისა და ბუჩქების ძირში მსუბუქი 

ჩრდილის პირობებში, ასევე გაზონებზე თეთრ ლაქებად. თეთრყვავილას მინიატურული 

თაიგულები დიდხანს ძლებს წყალში. 

პარტნიორები: ცისთვალა, ფურისულა , გვიმრები, ჰოსტა, იორდასალამი და სხვ. 

 

 

 

Aubrieta - აუბრიეტა 

ოჯ. Brassicaceae 

გვარი აერთიანებს 12 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ევროპასა და მცირე 

აზიაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. ვეგეტატიური ღეროები გართხმულია, ენერაციული 

- სწორმდგომი, 10-15 სმ სიმაღლის, ქმნიან ეფექტურ ნახევარსფერულ ბუჩქებს. ფოთლები წვრილია, 

ელიფსური ან უკუკვერცხისებური, მარტივი, კიდემთლიანი ან დაკბილული, შებუსვილი. ყვავილები 

წვრილია, ოთხფურცლიანი, 1 სმ-მდე დიამეტრის, მცირერიცხოვან ყვავილებიან მტევნებად შეკრებილი, 

იისფერი, ალისფერი, ვარდისფერ-წითელი, ლურჯი ან იშვიათად თეთრი. ყვავილობა უხვი და 

ხანგრძლივია. ნაყოფი ჭოტია, თესლი - ბრტყელი, ყავისფერი. ობრიეტას სახეობები ერთმანეთისაგან 

უმთავრესად ნაყოფის აგებულებითა და ბუტკოს სიგრძით განსხვავდება. მცენარის ერთ-ერთი ღირსება 

ისაა, რომ ის ფოთლებით იზამთრებს. არაჩვეულებრივად კარგად გამოიყურება მისი ვერცხლიფერ-ლეგა 
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ბუჩქები ადრე გაზაფხულიდანვე. ფოთლები შეფერილობას ინარჩუნებენ გვიან გაზაფხულის და ადრე 

შემოდგომის წაყინვების შემთხვევაშიც კი; მათ ძალიან დიდი ყინვებიც კი არ აზიანებს. 

 

Aubrieta - აუბრიეტა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 8-12 სმ სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქის სიგანე 60 სმ-ს აღწევს. ყვავილები 

მოვარდისფრო-ცისფერია, 1,5 სმ დიამეტრის. ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანეა, შებუსვილი, 

მოზამთრე. აქვს მრავალი ჰიბრიდი. 

ჯიშები:  'Aureovariegata'' (ფოთლის კიდეები ოქროსფერია, ყვავილები - ღია ლილისფერი); 

'Alix Brett' ' (ბუთხუზა ჟოლოსფერი ყვავილებით);  

'Astolat' (ჭრელი ფოთლებით, ყვავილები ალისფერი); 

'Bressingham Pink'  (ყვავილები ბუთხუზა, ვარდისფერი); 

'Doctor Mules'  (ყვავილები ალისფერი); 

'Red Carpet' (ყვავილები წითელი). 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება კარგი დრენაჟის მქონე, არამჟავე ნიადაგი და მზიანი ადგილი. ოდნავ 

ჩრდილშიც კი ობრიეტა სიმაღლეში იწელება და პრაქტიკულად არ ყვავილობს. მცენარე თავს 

კარგად გრძნობს ზომიერად ცხელი ზაფხულის პირობებში. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, არც 

თუ ისე ნოყიერ, კირისშემცველ ნიადაგებს. სრულებით ვერ იტანს  მძიმე, ზედმეტად ტენიან 

თიხნარებს, ასევე ტორფნარებს. ტენი განსაკუთრებით დამღუპველია ზამთრის პირობებში, 

ამიტომ მცენარეს რგავენ ქვიან გორაკებზე,  და ამაღლებულ, ან კარგად დრენირებულ ნაკვეთებზე. 

ესაჭიროება ზომიერი რწყვა.  

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. კარგად რეაგირებს ზედაპირულად ქვიშის შეტანაზე 

(იმ შემთხვევაშიც კი როცა ნიადაგი თავისი მექანიკური შემადგენლობით საკმაოდ მსუბუქია). 

რეკომენდებულია მსგავსი მულჩირება სეზონის განმავლობაში 2-3-ჯერ 3-5 სმ სისქეზე). 

გაზაფხულის ყვავილობის შემდეგ მცენარე მაშინვე უნდა გადაიჭრას, რაც შემოდგომაზე მეორე 

ყვავილობის წინაპირობაა. 

გამოყენება. გამოიყენება საშუალო ზომის ალპინარიუმებში, ბორდიურის წინა კიდეზე. თავისი მცირე 

ზომის გამო ის მიქსბორდერებში იკარგება, ამიტომ ამ მიზნით არ იყენებენ. შესაძლებელია მისი 

კასკადების მოწყობა კედელზე. განსაკუთრებით კარგად გამოიყურება კედლის კიდესთან.  

პარტნიორები: კარგად ეხამება ყვითელ ალისუმებს, თეთრ იბერისებს, ფლოქსებს. 

 

  Crocus - ზაფრანა 

ოჯ. Iridaceae 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'kroke' - ძაფი. ზაფრანა - არაბული   'sepheran' -ისგან 

- ყვითელი, ბუტკოს დინგის შეფერილობის გამო. გვარში გაერთიანებულია დაახლოებით 80 სახეობა, 
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რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის, კავკასიის, ცენტრალური და წინა აზიის სუბტროპიკულ და ზომიერ ზონებში. მცირე ზომის 

მრავალწლოვანი მცენარეებია. მათი მიწისქვეშა ნაწილი წარმოდგენილია ტუბერბოლქვით. 

გარეგნულად ის ძლიან ჰგავს მშრალ ფურცლებში გახვეულ ბოლქვს. ზაფრანა მიეკუთვნება 

წვრილბოლქვოვან მცენარეთა ჯგუფს. ტუბერბოლქვი ყოველწლიურად იცვლება ახლით. გარეთა 

ფურცლების აგებულება მნიშვნელოვანი ნიშან-თვისებაა, რომლის მიხედვითაც ხდება სხვადასხვა 

სახეობების გარკვევა. ყველაზე გავრცელებულ ჯიშებს გააჩნიათ მბრწყინავი, ღია ყავისფერი 

პარალელურბოჭკოებიანი მფარავი ფურცლები. სახეობების საფარველები ძალიან განსხვავებულია: 

ზოგი ბადისებურია, ზოგი ფირფიტისებური და სხვ. ყოველწლიურად ტუბერბოლქვის ძირიდან  

ვითარდება წვრილი, ბეწვებისმაგვარი ფესვები. ფოთლები ვითარდება ყვავილობის დროს ან ოდნავ 

მოგვიანებით. ისინი ვიწროხაზურია, გრძივი თეთრი ზოლით შუა ძარღვის გასწვრივ. თითოეული 

ტუბერბოლქვიდან ვითარდება ერთი ან რამდენიმე ყვავილი, რომლებიც ფეხიან სასმისს (ბოკალს) 

მოგვაგონებენ. ერთი შეხედვით, ყვავილები თითქოს პირდაპირ ტუბერბოლქვიდან გამოდის, 

სინამდვილეში კი ძალზე მოკლე მიწისქვეშა ღეროებზე სხედან. ყვავილი ადის 10-15 სმ სიმაღლეზე და 

ორ წრედ განლაგებული 6 ფურცლისგან შედგება, რომელთაგანაც გარეთა სამი გაცილებით დიდია შიგა 

წრის ფურცლებზე და ხშირად შეფერილობითაც განსხვავდება. ბუნებაში ზაფრანა გვხვდება 

მაღალმთიან მდელოებზე, ნათელ ტყეებში, სტეპებზე, ღორღიან და ქვიან ფერდობებზე. მიეკუთვნება 

ეფემეროიდებს, ე.წ. მცენარეებს, რომლებიც მიწის ზედაპირზე ამოდიან მხოლოდ ხანმოკლე დროით, 

მაშინ, როდესაც ბუნებაში მათი განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები იქმნება. დროის დანარჩენ 

ნაწილს ისინი მიწაში მოსვენების მდგომარეობაში ატარებენ. არსებობს როგორც გაზაფხულზე, ისე 

შემოდგომაზე მოყვავილე ზაფრანები. 

 

 

Crocus vernus - ზაფრანა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ევროპასა და აზიაში. 20 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ტუბერ-

ბოლქვოვანი მცენარეა. ფოთლები ვიწროა, ხაზური. ყვავილები დიდია, ლილისფერი ან თეთრი, 

ზოგჯერ ზოლებიანი. მტვრიანები ლიმონისფერ-ყვითელია. ყვავილობს აპრილში 15-20 დღის 

განმავლობაში. მისი ჯიშები სამ ჯგუფად იყოფა: 1. თეთრი, 2. იასამნისფერი, ლილისფერი ან 

იისფერი, 3. ბადისეური ხაზებით ან ზოლებით. 

გამრავლების ძირითადი მეთოდია ტუბერ-ბოლქვების ბუდის დაყოფა. 

აგროტექნიკა. ესაჭიროება კარგად განათებული, მზით გამთბარი ადგილები. ჩრდილში ყვავილები 

ბოლომდე არ იშლება და ამის გამო დეკორატიული ეფექტი არა აქვს. ვეგეტატიური მოსვენების 

პირობებში ესაჭიროება მშრალი გარემო. არ ზიანდება გაზაფხულის და შემოდგომის 

წაყინვებისაგან. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ თიხნარ ნოყიერ ნიადაგებს. კარგად იზრდება 

შედარებით მწირ ნიადაგზეც, რომლის რეაქციაც აუცილებლად ნეიტრალური უნდა იყოს. 

დარგვის დროს ნიადაგს უმატებენ მდინარის მსხვილ ქვიშას ან წვრილ ღორღს. ღარბ ნიადაგს 

ამდიდრებენ გადამწვარი ნაკელით (არავითარ ბშემთხვევაში ახლით), ნეშომპალით და ქვიშით. 

თუ ორგანული დანამტის სახით ტორფს იყენებენ, ისიც აუცილებლად ძველი უნდა იყოს, 

უმჯობესია კირიანი, რადგან ზაფრანას არ უყვარს მჟავე ნიადაგი. თხევადი არაორგანული 

სასუქების გამოყენებისას, სასურველია, რომ ისინი შეიცავდნენ ნაკლები რაოდენობის აზოტს და 

მეტი რაოდენობის კალიუმსა და ფოსფორს. დარგვისთვის საუკეთესო დროა სექტემბერი, როცა 

მცენარე ჯერ კიდევ მოსვენების მდგომარეობაშია. სასუქები შეაქვთ აქტიური ზრდის პერიოდში. 

გამოყენება. ეფექტურია ჯგუფურ ნარგაობებში, ბორდიურებად, რაბატებში, მდელოებზე მასივების 

შესაქმნელად, მიქსბორდერებსა და ალპინარიუმებში. 

პარტნიორები: იყენებენ შემდეგ მრავალწლოვნებთან ერთად: თეთრყვავილა, ერითრონიუმი, 

ფურისულა, ერანტისი, ხარისძირა და სხვ.;  ეფექტურია მაგნოლიის, ბზის, ტუიას და უთხოვრის 

მახლობლად. 

 

 

 

 

Phlox - ფლოქსი 

ოჯ. Polemoniaceae 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'phlox' - ალი და ეწოდა მცენარეს ზოგიერთი 

სახეობის კაშკასა წითელი ყვავილების გამო. მრავალწლოვანი (დრუმონდის ფლოქსი ერთწლოვანია) 

ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები სწორმდგომია, აღმამდგომი ან მხოხავი, 10-20 სმ-დან 120-150 სმ-მდე 

სიმაღლის. ფოთლები კიდემთლიანია, მჯდომარე, მოპირისპირედ განლაგებული, ზოგჯერ ღეროს ზედა 

ნაწილში - მორიგეობით განწყობილი, ლანცეტა, ოვალურ-ლანცეტა, ან კვერცხისებრ წაგრძელებული  

ფორმის. ყვავილები სურნელოვანია, თეთრი, ვარდისფერი, წითელი, იასამნისფერი, ალისფერი, 

ცისფერი ცენტრში ლაქით (თვალაკით), 2,5-4 სმ დიამეტრის, ჩვეულებრივ სხვადასხვა აგებულებისა და 

ზომის ფარისებურ ან საგველა ყვავილედად შეკრებილი, იშვიათად მარტოული. ნაყოფი - ოვალური 

კოლოფია.    

 

Phlox subulata - ფლოქსი 
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ბოტანიკური აღწერა. 10-15 სმ სიმაღლის, დაბალმოზარდი გართხმული, უხვად შეფოთლილი 

მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები ნემსისებურია. ყვავილები მარტოული ან სამ ცალამდეა 

ღეროზე, ღია ლილისფერი, ვარდისფერი, თეთრ-მოცისფრო ელფერით. ყვავილობს მაის-ივნისში. 

გავრცელებული ჯიშებია: Apple Blossom  (ვარდისფრი), Temiscaming (წითელი), G.F. Wilson (ღია 

ლილისფერი). 

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია. შედარებით გვალვაგამძლე. ვერ იტანს ტენიან ადგილებს და 

დამდგარ წყალს; ასევე მკვრივ, მჟავე, თიხნარ ნიადაგებს. ადვილი მოსავლელი მცენარეა. დარგვის 

წინ ნიადაგში შეაქვთ ფხვიერი კომპოსტი, ნეშომპალა ან ტორფი, ასევე მდინარის 

მსხვილმარცვლოვანი ქვიშა. რგავენ 20-30 სმ-ის დაშორებით. მრავლდება ვეგეტატიურად (ბუჩქის 

დაყოფით) და თესლით. 

გამწვანებაში გამოყენება. იყენებენ ხალიჩების შესაქმნელად, კლუმბებში, რაბატებში, ბორდიურებში, 

ალპინარიუმებსა და როკარიუმებში. 

 

 

Muscari - ყაზახა 

ოჯ. Liliaceae 

 

მცენარეს ლათინური სახელწოდება მიენიჭა ყვავილების სურნელის გამო, რომელიც მუსკუსს 

მოგვაგონებს. გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ აფრიკაში; ველებზე, მთების 

ღია ფერდობებზე ბუჩქებს შორის, ტყისპირებსა და ალპურ მდელოებზე.  10-30 სმ სიმაღლის 

ბოლქვოვანი მცენარეა. ბოლქვი 1,5-3,5 სმ სიგრძისა და 2 სმ დიამეტრისაა. ფოთლები 2-6 ცალია, 

ფესვთანური, ხაზური. ყვავილი კასრისებური, ცილინდრული ან მილისებურია, შედგება ერთმანეთთან 

შეზრდილი 6 ფურცლისაგან, რომელთა კიდეებიც გარეთაა გადახრილი; თეთრიდან მუქ ლურჯამდე, 

0,4-0,6 სმ სიგრძისა და 0,4 სმ სიგანის, შეკრებილნი არიან მკვრივ კენწრულ, 2-8 სმ სიგრძის  მტევან 

ყვავილედად. ნაყოფი სამბუდიანი, ფრთიანი, დაკუთხული კოლოფია. თესლი წვრილია, დაღარული, 

მომრგვალო, შავი, აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს ერთი წლის მანძილზე.  

 

Muscari armeniaca - ყაზახა 
 

    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/PurpleFlowerWade.JPG
http://flower.onego.ru/lukov/enc_0289.jpg
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ბოტანიკური აღწერა. იზრდება სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიასა და ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში. აქვს 

2,5-3 სმ სიგრძისა და 1,8-2,2 სმ სიგანის ბოლქვი. ფოთლები 3-7-ია, 15-20 სმ სიგრძის და ფუძესთან 

0,5-08 სმ სიგანის; ისინი ზემოთკენ თანდათანობით ვიწროვდება. საყვავილე ღერო 20 სმ 

სიმაღლისაა, მრავალყვავილიანი, თითქმის სფერული ყვავილედით, კენწეროში რამდენიმე 

უნაყოფო (სტერილური)  ყვავილით. ყვავილობს გაზაფხულიდან ზაფხულის დასაწყისამდე 20-25 

დღის განმავლობაში. იზამთრებს ფოთლების გარეშე.  

აგროტექნიკა. შესანიშნავად იზრდება ნახევარჩრდილსა და მზიან ადგილებში. უპრეტენზიო 

ზამთარგამძლე მცენარეა. არ უნდა დაირგოს ჩავარდნილ ადგილებში, რადგან ვერ იტანს დამდგარ 

წყალს. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ კარგი მოვლის პირობებში გაცილებით მსხვილ 

ბოლქვებსა და ყვავილედებს ივითარებს. კარგად რეაგირებს ორგანული სასუქების - ნეშომპალისა 

და კომპოსტის შეტანაზე (5 კგ 1 მ2-ზე). ყვავილობის პერიოდში ესაჭიროება საკმაოდ დიდი 

რაოდენობით ტენი, ხოლო მოსვენების პერიოდში კი პირიქით, - სიმშრალე. სასურველია 

შემოდგომაზე ნიადაგში კომპოსტის შეტანა. 

გამოყენება. იყენებენ ალპინარიუმებში, რაბატებში, მიქსბორდერებსა და გაზონებზე დიდ მასივებად, 

ასევე ასაჭრელად. 

 

 

 

 

 

 

 

Iberis - იბერისი, არაბულა 

ოჯ. Brassicaceae 

გვარში დაახლოებით 40 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთსა 

და ცენტრალურ ევროპაში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, ზოგჯერ 

ნახევარბუჩქები. ფოთლები მთლიანია ან ფრთისებრ დანაკვთული. ყვავილები თეთრია, ვარდისფერი ან 

მოცისფრო. ნაყოფი ჭოტია. 

 

Iberis sempervirens - იბერისი, არაბულა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ ევროპა, მცირე აზია. მრავალწლოვანი ნახევრადბუჩქოვანი, 

30-40 სმ სიმაღლის მარადმწვანე მცენარეა. ფოთლები წაგრძელებულია, კიდემთლიანი, მუქი 

მწვანე, პრიალა, 7 სმ სიგრძის. ყვავილები თეთრია, 1,5 სმ დიამეტრის, 5 სმ-მდე სიგანის  

ქოლგისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ახასიათებს უხვი ყვავილობა მაის-ივნისში, ზოგჯერ კი 

ზაფხულის მიწურულს განმეორებითაც ყვავილობს. გააჩნია ჯიშები. 
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აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარულია, მაგრამ იტანს მცირე დაჩრდილვასაც. სიცივისამტანია. 

დეკორატიულობის შესანარჩუნებლად დაყვავილების შემდეგ საჭიროა ყვავილედების მოცილება.  

მრავლდება თესლით და კალმებით. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ძირითადად გამოიყენება ალპინარიუმების 

სამხრეთ ფერდობებსა და ბორდიურებში, ასე ყვავილნარებში; ეფექტურია გაზონებზე. ლამაზად 

გამოიყურება დაბალმოზარდ მრავალწლოვნებს შორის, მაგრამ ძლიერი გადაზრდა ახასიათებს. 

 

 

 

Brunnera - ბრუნერა 

ოჯ. Boraginaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა შვეიცარიელი ბოტანიკოსის სამუელ ბრუნერის საპატივსაცემოდ. ცნობილია 3 

გვარი, რომლებიც გვხვდება კავკასიაში, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ციმბირში. ფესურიანი, 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა დიდი ზომის კიდემთლიანი ფოთლებითა და კესანეს მსგავსი 

ყვავილებით, რომლებიც შეკრებილია საგველა ან ფარისებურ ყვავილედებად. 

 

 

 

  Brunnera macrophylla - დიდფოთოლა ბრუნერა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. კავკასიურ კესანესაც უწოდებენ. მრავალწლოვანი მცენარეა მსხვილი, გრძელი 

ფესურით, საიდანაც ამოდის 30 სმ-მდე სიმაღლის რამდენიმე დატოტვილი ღერო, რომლებიც 

ყვავილობის ბოლომდე 40 სმ-ს აღწევენ. ღეროები ხეშეში შებუსვითაა. ფოთლები ზემოდან მუქი 

მწვანეა, ქვემოდან – მონაცრისფრო და შებუსვის გამო ხეშეში, წაგრძელებული, 25 სმ სიგრძის. 

ყვავილები კესანეს ყვავილების მსგავსია, მუქი ცისფერი, ცენტრში თეთრი ლაქით, 0,7 სმ 

დიამეტრის. შეკრებილნი არიან კენწრულ საგველა-ფარისებრ ყვავილედად. ყვავილობა იწყება 

აპრილში და ერთი თვე გრძელდება. თბილი, ხანგრძლივი შემოდგომის პირობებში ახასიათებს 

მეორადი ყვავილობა. თესლი მწიფდება ივნის-ივლისში. 

გააჩნია საბაღე ფორმები და ჯიშები, რომლებიც გამოირჩევა თავისი ფართოგულისებური ჭრელი 

ფოთლებით:  

'Langtrees' - ცისფერი ყვავილებით მუქი მწვანე, კიდეებზე ვერცხლისფრად დაწინწკლული  ფოთლებით. 

ახასიათებს მძლავრი ზრდა და უპრეტენზიობა. 

http://flower.onego.ru/other/enc_6093.jpg
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'Millenniumsilber' - ფოთლის ფირფიტა მთლიანადაა დაფარული დიდი ზომის ვერცხლისფერ-თეთრი 

ლაქებით. 

'Hadspen Cream' - აქვს ჯამისებური ფოთლები, რომელსაც კიდეებზე გასდევს ვიწრო კრემისფერ-თეთრი 

არშია. 

'Dawsons White' - აქვს ფართო კრემისფერ-თეთრი არშია, რომელიც მწვანე ფონზე გადადის ღრმა თეთრი 

ენისებური ლაქებით. მზიან ადგილებში მცენარე ზოგჯერ სავსებით თეთრ ფოთლებს ივითარებს. 

'Jack Frost' - აქვს პრაქტიკულად თეთრი ფოთლები, მწვანედ რჩება მხოლოდ ძარღვები და კიდეებზე 

არსებული ვიწრო ზოლი. 

 
'Jack Frost' 

 
'Hadspen Cream' 

არსებობს თეთრყვავილებიანი ჯიშებიც, მაგ., ჯიში 'Betty Bowring'.  

'Hadspen Cream' - აქვს ფართოგულისებური  ფოთლები კიდეებზე კრემისფერ-თეთრი ზოლით. 

'Blaukuppel' - გამოირჩევა დიდი ზომის გუმბათისებური ფორმის ყვავილედით. 

 

 
Вrunnera macrophylla 'Hadspen Cream'  

 

 
Вrunnera macrophylla 'Variegata'  

 

 
Вrunnera macrophylla 'Jack Frost'  

 

 
Brunnera macrophylla 'Mr. Morse'  

 

 
Brunnera 'Langtrees'  

 

 
Brunnera 'Looking Glass'  

 

http://flower.onego.ru/other/enc_6091.jpg
http://flower.onego.ru/other/enc_6092.jpg
http://flower.onego.ru/other/other/ena_7192.jpg
http://flower.onego.ru/other/other/ena_7194.jpg
http://flower.onego.ru/other/enc_2149.jpg
http://flower.onego.ru/other/phlox/en_0299.jpg
http://flower.onego.ru/other/phlox/ena_7684.jpg
http://flower.onego.ru/other/ena_1441.jpg
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აგროტექნიკა. ზამთარგამძლეა. დეკორატიულია აპრილიდან პირველ ყინვებამდე, რადგან მუდმივად 

ვითარდება ახალ-ახალი ფოთლები. დილის საათებში ესაჭიროება განათებული, შემდეგ კი 

დაჩრდილული ადგილები; ნიადაგი - ზომიერად ტენიანი და ნოყიერი. მიწის გაფხვიერება 

ფრთილად უნდა მოხდეს, რათა არ დაზიანდეს  ზედაპირულად მდებარე ფესურა. მორწყვას და 

დამატებით კვებას არ საჭიროებს. მრავლდება ფესურის დაყოფით, მისი გადანაჭრებით და 

თესლით. 

გამოყენება. გამოიყენება სტაბილურად დეკორატიული ჯგუფების შესაქმნელად. რგავენ 

მიქსბორდერებსა და ბორდიურებში, ჩრდილში მოწობილი როკარიუმების ტენიან ადგილებში.     

პარტნიორები: ფურისულა, ხარისძირა, დეკორატიული ხახვი, გვიმრები და სხვ. 

 

 

Aquilegia - წყალიკრეფია 

ოჯ. Ranunculaceae 

 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 120 სახეობას, რომლებიც ძირითადად გავრცელებულია ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროს მთიან ოლქებში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია ფუძესთან გამსხვილებული 

ღერძული ფესვით და სწორმდგომი, დატოტვილი, შეოთლილი ღეროებით, რომელთა სიმაღლეც 60-80 

სმ-მდე აღწევს. ფუძესთან ვითარდება ორ-სამჯერ სამმაგად დანაწევრებული ფოთლების როზეტი, 

ღეროსეული ფოთლები კი სამყურაა, მჯდომარე. ყვავილები მარტოულია, ჩაქინდრული, სხვადასხვა 

ზომისა და შეფერილობის: ლურჯი, იისფერი, ყვითელი, თეთრი ან ორფერი. გვირგვინი შედგება 5 

ერთმანეთისაგან განცალკევებული ფურცლისაგან, რომლებიც ერთად ცერად წაჭრილ ძაბრს 

მოგვაგონებენ. ყვავილი ხშირად დეზიანია, რომელიც სხვადასხვა ზომისა და ფორმისაა, ხშირად 

ბოლოში მოხრილი. არსებობს უდეზო (ვარსკვლავისებური) ფორმებიც. დეზის სიგრძე და მისი 

მოხრილობის ხარისხი, აგრეთვე მისი არქონა, მნიშვნელოვანი სისტემატიკური ნიშანია სახეობებისა და 

საბაღე ფორმების რკვევის დროს. ამის მიხედვით სახეობებს სამ ჯგუფად ყოფენ: თუ დეზი 

კაუჭისებურად ან რგოლისებურადაა   მოხრილი - სახეობა ევროპულია; თუ გრძელი და სწორია - 

ამერიკული; დეზის გარეშე  -  ჩინური და იაპონური.  დაყვავილების შემდეგ ვითარდება 

მრავალფოთლურა ნაყოფი, რომლებშიც მურა ან შავი ფერის წვრილი, მბრწყინავი თესლებია 

მოთავსებული. ისინი შხამიანია. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ  1 წლის განმავლობაში. 

წყალიკრეფიას ყლორტებს გააჩნიათ განვითარების ორწლიანი ციკლი. პირველ წელს მოყვავილე 

ყლორტის  ძირში საფუძველი ეყრება  განახლების კვირტს, რომლისგანაც  შემოდგომაზე  ფორმირდება 

მხოლოდ ფესვთანური ფოთლების როზეტი, რომელიც გამოიზამთრებს, ადრე გაზაფხულზე კვდება და 

სხვა გენერაციის ფოთლებით იცვლება, რომლებიც შემოდგომამდე ფუნქციონირებენ. ფოთლების 

როზეტის ცენტრიდან გაზაფხულის მეორე ნახევარში ფორმირდება საყვავილე ღეროები, რომლებზეც 

ვითარდება ყვავილები და მჯდომარე ფოთლები.  კულტურაში შეტანილია 35 სახეობა. 

 

Aquilegia vulgaris - წყალიკრეფია 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა მოკლე 

ფესურით, მსხვილი ფესვებით და სწორმდგომი დატოტვილი ღეროთი, რომელიც სიმაღლეში 60 

სმ-ს აღწევს. ქვედა ფოთლები ყუნწიანია, ორმაგ-სამმაგ დანაკვთული. ყვავილები მსხვილია, 

ასიმეტრიული, დეზიანი, ლურჯ-იისფერი, ვარდისფერი ან კრემისფერ-თეთრი. ჯამი 

ხუთფურცელაა, შეფერილი; გვირგვინი ხუთფურცლიანია, დეზებში გადადის; მტვრიანა – 

მრავალი; ბუტკო – რამდენიმე; ნაყოფი – კრებადი ფოთლურა. ყვავილობს მაის-ივნისში. 

მრავლდება თესლით ან ბუჩქის დაყოფით. 

აგროტექნიკა. მისი განვითარებისათვის საუკეთესო ადგილია ოდნავ დაჩრდილული ნაკვეთები  

ტენიანი, კარგად განოყიერებული  ნიადაგით. დაყვავილებული ნაწილების მოცილების შემდეგ 

ადგილი აქვს განმეორებით ყვავილობას. ერთ ადგილზე აჩერებენ 3-5 წლის განმავლობაში, შემდეგ 

კი ბუჩქს ცვლიან. იძლევა უხვ თვითნათესს. ამ შემთხვევაში შეფერილობა უმთავრესად ლურჯია. 

დარგვის წინ ნიადაგში შეაქვთ ნეშომპალა ან კომპოსტი. სუბსტრატს ამუშავებენ 20 სმ სიღრმეზე. 

ყოველწლიურად მცენარეს ძირში უნდა მიეყაროს ნოყიერი მიწა.  

გამოყენება. არასტაბილური დეკორატიული მცენარეა. ყვავილნარებში მას მცირე ჯგუფებად ათავსებენ, 

რათა მისი დაყვავილების შემდეგ დარჩენილი ცარიელი ადგილები ადვილად დაიფაროს სხვა 

მცენარეებით. დაბალმოზარდ ჯიშებს იყენებენ ალპინარიუმებში, მაღალმოზარდებს კი რაბატებში, 

მიქსბორდერებში, იყენებენ დაჩრდილული ადგილებისა და წყალსატევების ნაპირების 

გასაფორმებლად. 

პარტნიორები: კარგად ეხამება მაჩიტებს, ჩაგირს, ზამბახებს, გვიმრებს, დეკორატიულ მარცვლოვნებს, 

ბრუნერას, ასტილბას, ფრინტას, ჰოსტას, აღმოსავლეთის ყაყაჩოს. 

 

 

Doronicum - ყვითელი გვირილა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

ცნობილია 40 სახეობა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპის, აზიისა და ჩრდილოეთ 

ამერიკის ზომიერი სარტყლის მთებში. ღეროები მარტივია ან სუსტად დატოტვილი. ქვედა ფოთლები 

გრძელყუნწიანია და შეკრებილია ფესვთანურ როზეტებად; ღეროსეული ფოთლები მჯდომარეა, 

მორიგეობით განლაგებული. ყვავილედი კალათაა, მარტოული ან წვრილ, თითქმის შეუფოთლავ 

ღეროზე მოთავსებული. ნაყოფი თესლურაა. თესლები აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 1-2 წლის 

განმავლობაში. 

 

Doronicum caucasicum - კავკასიური ყვითელი გვირილა 
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ბოტანიკური აღწერა. ველურად იზრდება კავკასიაში, ცენტრალურ ევროპაში, 

ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და მცირე აზიაში. 30-50 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა 

ჰორიზონტალური კრიალოსნისმაგვარი ფესურით. ფესვთანური ფოთლები კვერცხისებრ-

მომრგვალოა, დაკბილული, გრძელყუნწიანი; ღეროსეული – მჯდომარე, კვერცხისებრ-ელიფსური. 

კალათები მარტოულია, 3-5 სმ დიამეტრის, გრძელ საყვავილე ღეროებზე განთავსებული. 

ენისებური ყვავილები ღია ყვითელია, მილისებური კი ყვითელი. ყვავილობას იწყებს მაისიდან და 

30-40 დღე გრძელდება.  თესლი მწიფდება ივნისში. ამის შემდეგ ფოთლები კვდება და მცენარე 

მკვეთრად კარგავს დეკორატიულობას. ამის გამო უმჯობესია ის ნარგაობაში მეორე პლანზე 

გამოვიყენოთ. ცნობილია მისი ორი ჯიში: Spring Beauty (Fruhlingspracht)  — 45 სმ სიმაღლის, 

კაშკაშა ყვითელი ყვავილედით და Gold Dwarf G– 15 სმ სიმაღლის ჯუჯა, ადრემოყვავილე 

მცენარეა. უკანასკნელ წლებში ამერიკელი სელექციონერების მიერ მიღებულია ამ სახეობის 

დაბალი, კომპაქტური ჯიში _ 'Little, 30-35 სმ სიმაღლის.   

აგროტექნიკა. ზამთარგამძლეა, სინათლისმოყვარული, მაგრამ მსხვილი ყვავილედების განვითარებისა 

და ხანგრძლივი ყვავილობისათვის ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებში რგავენ. ხეების ქვეშ ზრდა 

უჭირს. ესაჭიროება 20-25 სმ სიღრმეზე დამუშავებული ფხვიერი, ნაკელით გამდიდრებული 

ნიადაგი,  პერიოდულად სასუქების შეტანა, რეგულარული რწყვა, მაგრამ ჭარბი ტენიც არაა 

საჭირო. სასურველია ნიადაგის მულჩირება ხის ბურბუშელით ან თივით. დაყვავილების შემდეგ 

ღეროები უნდა გადაიჭრას. ხელსაყრელ პირობებში ზაფხულის ბოლოსთვის შეიძლება მეორედ 

იყვავილოს. ფესურა მიწის ზედაპირთან ახლოსაა, ამიტომ ნიადაგის გაფხვირება და გადაბარვა 

საჭირო არაა. 

გამოყენება. ჯგუფურ ნარგაობებში ბუჩქნარების ფონზე, მიქსბორდერებში, როკარიუმებში; ასაჭრელად. 

პარტნიორები: კარგად ეხამება ტიტებს, ზამბახებს, ნარგიზებ, ფურისულებს, წყალიკრეფიას. 

 

Eremurus - ერემურუსი (შრეში) 

ოჯ. Liliaceae 

 

გვარის სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვებისაგან 'eremos' — უდაბნო და 'urа' - კუდი, 

როგორც ჩანს, გრძელი ყვავილედის გამო. გვარში დაახლოებით 60 სახეობაა გაერთიანებული. თითქმის 

ყველა მათგანი ცენტრალურ აზიაში იზრდება, მხოლოდ ცალკეული სახეობები გვხვდება სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპისა და ჰიმალაის ტერიტორიაზე. მათი ადგილსამყოფელია ქვიშიანი ველები, 

სტეპები და მთისწინების თიხნარი უდაბნოები. ზოგი სახეობა მთაში 3600 მ სიმაღლემდე ადის, სადაც 

იზრდება ქვა-ნაშალებსა და სუბალპურ მდელოებზე მთის ნაკადულების გაყოლებაზე. შრეშს ძალზე 

თავისებური იერი აქვს: მკვრივი ხაზური ან სამწახნაგა ფოთლების როზეტის ცენტრიდან ამოდის 

მაგარი, 2 მ-ზე მეტი სიმაღლის საყვავილე ღერო, რომელზეც ვითარდება წაგრძელებულ ცილინდრული 

ყვავილედი - სწორმდგომი, დაახლოებით 1 მ სიმაღლის მტევანი. ყვავილები ფართოდ გადახსნილი ან 

http://flower.onego.ru/other/phlox/en_4842.jpg
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ზარისებური ფორმისაა და შედგება 6 თეთრი ან სხვადასხვა შეფერილობის ფურცლისა და 6 გრძელი, 

მოქანავე მტვრიანისაგან. ყვავილები ყვავილედში სპირალურადაა განლაგებული. ჯერ ქვედა ყვავილები 

იწყებენ გაშლას, შემდეგ კი ყვავილობის ტალღა ნელ-ნელა ზევით მიიწევს. თითოეული ყვავილი 

მხოლოდ ერთ დღე-ღამეს ცოცხლობს. სხვადასხვა სახეობებში ყვავილობა შეიძლება 10-დან 30-40 

დღემდე გაგრძელდეს. ნაყოფი სამსაგდულიანი მომრგვალო შავი კოლოფია. თესლები სამწახნაგაა, 

დანაოჭებული ზედაპირითა და გამჭვირვალე ფრთით. მცენარის მიწისქვეშა ნაწილი წარმოდგენილია 

დისკის მსგავსი მოკლე ფესურით, საიდანაც ყველა მიმართულებით ჰორიზონტალურად გამოდის 

დაახლოებით 30 ცალი 15 სმ სიგრძის თასმის ან თითისტარისებური ფესვი. ისინი იმარაგებენ საკვებ 

ნივთიერებებს და ხელს უწყობენ დისკის მიწაში ჩაღრმავებას. ზოგ სახეობას ზაფხულში, ზოგს კი 

გაზაფხულზე სამარაგო ფესვებზე მკვებავი, წვრილი, 1 მ-მდე სიგრძის ფესვების ბადე უვითარდება. 

ყოველწლიურად დისკის (ფსკერის)  ზედა ნაწილი იზრდება და ახალ სამარაგო ფესვებს ივითარებს, 

ძველი ფესვები კი შემოდგომისთვის კვდება.  
 

Eremurus robustus - ერემურუსი (შრეში) 
 

    
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 3 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 

თითისტარისებური, 1,5 მ სიგრძის და 1,5-2 სმ დიამეტრის, ყავისფერი ფესვები. ფოთოლი 

ფართოხაზურია, მუქი მწვანე, ლეგა ნაფიფქიანი. ღერო მუქი მწვანეა, ლეგა ნაფიფქით, შიშველი. 

მტევანა ყვავილედი ცილინდრულია, 60-120 სმ სიმაღლის. მასზე ვითარდება 1000-მდე ღია 

ვარდისფერი, იშვიათად თეთრი ყვავილი, რომლებიც ერთმანეთზეა გადმოსული. გვირგვინის 

ფურცლები 1,8-2 სმ სიგრძისაა, ოდნავ უკან გადახრილი. დაყვავილების შემდეგ სწორდებიან და 

თანდათანობით ვარდებიან. ყვავილობს გაზაფხულის ბოლოს--ზაფხულის დასაწყისში. თესლები 
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მწიფდება და მიწისზედა ნაწილი კვდება ზაფხულის შუა რიცხვებში. ამ დროს მორწყვა საერთოდ 

უნდა შეწყდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მცენარეს ფესვები დაულპება.   

აგროტექნიკა. ესაჭიროება მაღალი, მზიანი, ქარისგან დაცული ადგილები, კარგი დრენაჟის მქონე, 

ფხვიერი ნიადაგები. არ უნდა რეგულარული რწყვა. დამდგარი წყალი და გრუნტის წყლების 

ზედაპირული მდებარეობა მცენარისათვის დამღუპველია. ამიტომ დასარგავად შერჩეულ უნდა 

იქნას კარგად განათებული და მზით გამთბარი ადგილები. დასარგავად ამზადებენ მაღალ, კარგად 

დრენირებულ კვლებს. დარგვის სიღრმე არ უნდა იყოს 20 სმ-ზე ნაკლები, მაგრამ უმჯობესია  ის  

40 სმ-ს აღწევდეს. ნიადაგის რეაქცია სუსტი ტუტე ან ნეიტრალური უნდა იყოს. იდეალურია 

შემდეგი ნაზავი: კორდის მიწას უმატებენ მისი მესამედის რაოდენობის სათბურის მიწას, 

კომპოსტს ან ნეშომპალას, მსხვილ ქვიშას ან წვრილ ღორღს. დარგვის ოპტიმალური დროა 

სექტემბერ-ოქტომბერი. 

გამოყენება. ეფექტურია როგორც მარტოულ, ისე ჯგუფურ ნარგაობებში. გამოიყენება ყვავილნარებში, 

მიქსბორდერებში, ჯგუფებად. 

 

 

 

Gnaphalium  - გნაფალიუმი 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

 

ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია, რომლებსაც უხვი შებუსვის გამო ღია-

ნაცრისფერი შეფერილობა აქვთ. ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, კიდემთლიანი, ხაზურ-

ლანცეტა, მჯდომარე ან ყუნწიანი. აქვს რთული ყვავილედი - მრავალრიცხოვანი წვრილი ყვავილები 

რთულ თავთავისებურ, საგველა ან ფარისებურ ყვავილედებადაა შეკრებილი. ნაყოფი თესლურაა 

ბეწვიანი ქოჩრით. 

Gnaphalium  lanatum - გნაფალიუმი 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო _ სამხრეთ ევროპა. 40-50 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი 

ფოთოლდეკორატიული მცენარეა მონაცრისფრო-მოვერცხლისფრო წვრილი, ქეჩისებურად 

შებუსვილი ფოთლებით. იყენებენ, როგორც ამპელურ მცენარეს. მრავლდება გაზაფხულზე 

კალმებით. 

აგროტექნიკა. სიმშრალისა და სინათლის მოყვარულია. კარგად იტანს კრეჭვას. მისი ყლორტები 

სუბსტრატთან შეხებისას ადვილად ფესვიანდება და წარმოიქმნება ხალიჩოვანი საფარი. 

გამოყენება. იყენებენ ხალიჩოვან გაფორმებაში, ბორდიურებად, როკარიუმებში; კარგია აივნების 

გასაფორმებლად;  კომპოზიციებისათვის - მისი გაზრდა შეიძლება კეცებსა და ყუთებში, 

დასადგმელ და ჩამოსაკიდ ბრტყელ ვაზონებში, საიდანაც ყლორტები ლამაზად გადმოეკიდება და 

ლამაზ დეკორატიულ ლაქებს ქმნის.  
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Echeveria - ეჩევერია 

ოჯ. Crassulaceae 

 

გვარს სახელი ეწოდა მექსიკელი მხატვრის ანასტასიო ეჩევერიას (ეხევერიას) საპატივსაცემოდ, 

რომელმაც შეასრულა წიგნის - ”მექსიკის ფლორა” ილუსტრაციები.  გვარში დაახლოებით 150 სახეობაა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ძირითადად მექსიკაში, ზოგი სახეობა კი ჩრდილოეთით - 

ტეხასიდან კალიფორნიამდე (აშშ) და სამხრეთით - პერუმდე. მრავალწლოვანი ფოთლოვანი 

სუკულენტებია, შიშველი ან შებუსვილი. ფოთლები სქელია, ხორცოვანი, ბრტყელ მწოლიარე 

როზეტებად შეკრებილი ან წამოწეული. ყვავილები მცირე ზომისაა, ყვავილედად შეკრებილი. 

 

Echeveria  secunda- ლეგა ეჩევერია 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ამერიკა. სუკულენტია მკრთალი მომწვანო-მოცისფრო, სქელი, 

ხორცოვანი ფოთლებით, რომლებიც მკვრივ როზეტადაა შეკრებილი. ფოთლები ოვალურია, 

წამახვილებული და ფუძისკენ შევიწროვებული. საყვავილე ღეროები ხორცოვანია, მეჩხერად 

განლაგებული წვრილი ფოთლებით. ყვავილები მოწითალო-ნარინჯისფერია, გვერდულა მტევნებად 

შეკრებილი. გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდში ადვილად მრავლდება წინასწარ სპეციალურად 

შემჭკნარი ფოთლებით ან მოჭრილი წვრილი როზეტებით. მათ აფესვიანებენ სველ ქვიშაში ან 

კერამზიტში. მრავლდება ასევე თესლითაც.  

აგროტექნიკა. კარგად იზრდება მზიან ადგილებში, ნოყიერ და მსუბუქ ქვიშნარ ნიადაგში. ზაფხულში 

უხვი რწყვა ესაჭიროება, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს. სინათლის ნაკლებობის შემთხვევაში 

მუხლთშორისებს შორის მანძილი იზრდება და ღერო შიშვლდება. ოთახის პირობებში ყვავილობს 

გაზაფხულზე ან აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით; ფოთლისა და ღეროს კალმებით და 

შვილეული როზეტებით.  

გამოყენება. ტიპური ოთახის მცენარეა, მაგრამ იყენებენ ყვავილნარებშიც. დაბალ ფორმებს იყენებენ 

ხალიჩოვანი კომპოზიციების შემომსაზღვრელ ბორდიურად, მაღლებს კი - მარტოული ნარგაობების 

შესაქმნელად ხალიჩოვანი მცენარეების ფონზე. 

 

 

 

Fuchsia - ფუქსია 

ოჯ. Onagraceae 
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გვარს სახელი მიენიჭა გერმანელი ბოტანიკოსისა და ექიმის ლეონარტ ფონ ფუქსის საპატივსაცემოდ.  

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 100 სახეობის მარადმწვანე მრავალწლოვან მცენარეს, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, ახალ ზელანდიაში. ხეები ან 

ბუჩქებია დრეკადი ტოტებით, რომლებიც დაფარულია მცირე ზომის მწვანე ან ოდნავ მოწითალო ფერის 

ფოთლებით. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, ოვალურ-ლანცეტა ფორმის, 4-5 სმ სიგრძის, 

წვერში წამახვილებული და კიდეებდაკბილული. ახასიათებს უხვი და ხანგრძლივი ყვავილობა. აქვს 

სხვადასხვა ფერის მარტივი ან ბუთხუზა ყვავილები. ყვავილი შედგება ორი ნაწილისაგან: 

გვირგვინისმაგვარი კაშკაშა შეფერილობის ჯამისა და მილისებური ფურცლებგადახრილი 

გვირგვინისაგან. გვირგვინის ფურცლები ჯამის ფოთლებზე მოკლეა, მტვრიანები კი ჯამზე გრძელია. 

დაყვავილების შემდეგ ვითარდება კენკრა, საკვებად ვარგისი ნაყოფი 

 

Fuchsia hybrida - ჰიბრიდული ფუქსია 
      

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გვარის წარმომადგენლები გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში, მექსიკასა და 

ახალ ზელანდიაში. ხალიჩოვანი ყვავილნარების გასაფორმებლად იყენებენ ჯიშთა ჯგუფს, 

რომლებიც გაერთიანებულია ერთი სახელწოდებით - ჰიბრიდული ფუქსია (Fuchsia hybrida). მათ 

აქვთ სხვადასხვა შეფერილობის ფოთლები: მოყვითალო-ოქროსფერი (ჯიში “ოქროს კაბა”), 

ყვითელი ბრინჯაოსფერი ელფერით და წითელი ძარღვებით (ჯიში “მეტეორი”). მრავლდება 

კალმებით ადრე გაზაფხულზე. გასამრავლებლად იყენებენ ფოთლებსაც.  

აგროტექნიკა. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, თუმცა არსებობს ფორმებიც, რომლებიც იტანენ 

მცირე ყინვებს. ტენისმოყვარულია, მაგრამ ამავე დროს ვერ იტანს ნიადაგში წყლის სიჭარბეს. 

უპირატესობას ანიჭებს მზიან ან ნახევრად დაჩრდილულ, ქარისგან დაცულ ადგილებსა და 

ნოყიერ ნიადაგებს. უხვი და უწყვეტი ყვავილობისათვის ესაჭიროება რეგულარული ზომიერი 

რწყვა და კომპლექსური მინერალური სასუქების შეტანა ყოველ 10-14 დღეში ერთხელ. რგავენ 

აპრილ-მაისში. ფესვის ყელს ნიადაგში ათავსებენ 10-20 სმ სიღრმეზე. დარგვიდან ორი კვირის 

შემდეგ მცენარე კარგად ფესვიანდება, აქტიურად იზრდება და ყვავილობას იწყებს. აუცილებელია 

ყოველწლიური გადარგვა გაზაფხულზე შემდეგ ნაზავში: 3 წილი თიხნარი კორდის მიწა, 2 წილი 

ტორფი და 1 წილი ქვიშა. 

გამოყენება. იყენებენ ყვავილნარებში. ხალიჩის ეფექტის მისაღებად მათ კრეჭენ 15-20 სმ სიმაღლეზე.  

ერთ-ერთი კლასიკური მცენარეა აივნების გასაფორმებლად, კალათებსა და კაშპოებში 

დასარგავად. 
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Coleus (Solenostemon) - კოლეუსი 

ოჯ. Lamiaceae (Labiatae) 

გვარი 120 სახეობაზე მეტს ითვლის, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ტროპიკულ აფრიკასა და 

აზიაში. ხალხში მას ”დეკორატიულ ჭინჭარსაც” უწოდებენ. 30-50 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი და 

ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები ან ნახევარბუჩქებია ხორცოვანი დატოტვილი ღეროთი. 

ფოთლები ფორმით წაგრძელებულ გულისებურიდან წაგრძელებულ ოვალურამდეა. კოლეუსის 

პოპულარობა განპირობებულია მისი ფოთლების სილამაზითა და სხვადასხვა შეფერილობით: მწვანე, 

თეთრი, ვარდისფერ-კრემისფერი, ჟოლოსფერი, შინდისფერი, მოყვითალო-ყავისფერი, იისფერი. 

მრავალფეროვანია ფოთლების ჭრელი მოხატულობაც. ყველაზე ხშირად ეს არის კონტრასტული 

ელფერის არშია, მარმარილოსებრი ნახატი, წინწკლები, ლაქები, ზოლები და სხვ. კოლეუსის 

დიდფოთოლა ფორმების ფოთლის ფირფიტის სიგრძე 15 სმ-ს აღწევს, ოთახის ჰიბრიდების 

უმრავლესობას კი გაცილებით მცირე ზომის ფოთლები აქვთ. ყვავილები შეუხედავია, წვრილი, ცისფერი 

ან იისფერი,  თავთავ ან საგველა ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი კაკლუჭაა. 

 

Coleus blumei - კოლეუსი 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. მცენარის დეკორატიულობა განპირობებულია ფოთლების სიჭრელით. 

მეყვავილეობაში ყველაზე ხშირად იყენებენ ბლუმეის კოლეუსს და მის საბაღე ფორმებს, 

რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება ფოთლების შეფერილობით. ყველაზე ცნობილი 

ფორმებია: ჰერო _ თითქმის შავი ფოთლებით, იულკე _ წითელი ხავერდოვანი, 

ოქროსფერკიდეებიანი ფოთლებით; მულტიკოლორი – სამფერა ფოთლებით. 

  მრავლდება თესლით და კალმებით. 

აგროტექნიკა. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. ესაჭიროება ქარისგან დაცული, მზიანი ან გაბნეული განათების 

ადგილები და მსუბუქი, სუსტი მჟავე რეაქციის ნოყიერი ნიადაგი. ჩრდილში ფოთლების 

შეფერილობა მკრთალდება. ესაჭიროება რეგულარული და უხვი რწყვა და წყლის შეპკურება. 

მცენარე რომ არ დაკნინდეს, აუცილებელია ყვავილედების მოშორება და ფორმირება, გაზრდილი 

ყლორტების წაჭრა და კომპაქტურობის უზრუნველყოფა. ყოველ 10-14 დღეში საჭიროა სასუქების 

შეტანა: ივნისში - აზოტოვანი, შემდეგში კი მიკროელემენტების შემცველი სრული კომპლექსური 

მინერალური სასუქებით. 

გამოყენება. იყენებენ ყვავილნარებში, ბორდიურებად; კონტეინერებში - აივნებისა და ტერასების 

გასაფორმებლად.  

 

   

Pelargonium - პელარგონიუმი 

ოჯ. Geraniaceae 



492 
 

 

სახელწოდება წარმოსდგება ბერძნული სიტყვისაგან 'pelargos' - ყარყატის ნისკარტი და განპირობებულია 

მცენარის გრძელი ნაყოფით, რომელიც ნისკარტს მოგვაგონებს. გვარში დაახლოებით 250 სახეობაა, 

რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ აფრიკაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები 

ან ნახევარბუჩქებია. ღეროები სწორმდგომი ან მხოხავია, დატოტვილი. აქვთ სხვადასხვა შეფერილობის 

ლამაზი მარტივი, თათისებური ან თატისებურად დანაწევრებული  ფოთლები. ყვავილები სხვადასხვა 

ფერისაა, შეკრებილნი არიან მცირე ან მრავალყვავილიან ქოლგა ყვავილედში. ამ მცენარეს ხალხში 

ხშირად „გერანს“ უწოდებენ. 

 

Pelargonium zonale - პელარგონიუმი 
    

 
 

ბოტანიკური აღწერა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. წარმოშობით სამხრეთ აფრიკიდან - კაპის 

ოლქიდანაა. ფოთლები მუქი ან ღია მწვანე შეფერილობისაა დამახასიათებელი მოხატულობით. 

ყვავილები მარტივი ან ბუთხუზაა, ქათქათა თეთრიდან კაშკაშა წითელ შეფერილობამდე, 

მრავალყვავილიან ქოლგებად შეკრებილი. კარგი მოვლის შემთხვევაში მთელი ზაფხულის 

განმავლობაში ყვავილობს, ხოლო ქოთანში გადარგული და თბილ ოთახში მოთავსებული - 

მთელი წლის განმავლობაში. მის ჯიშებს ახასიათებთ დაბალმოზარდობა, კაშკაშა შეფერილობის 

ყვავილედები და ჭრელი ფოთლები (განსაკუთრებით დეკორატიულია ჭრელფოთოლა ჯიშები: 

პოლოკი, სოლერი, ლაინი). უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო პოპულარული ხდება ჰიბრიდები, 

რომლებიც ადვილად მრავლდება თესლით და ამავე დროს ინარჩუნებს დეკორატიულობას: Irene _ 

ძლიერი, უხვადმოყვავილე მცენარეები ნახევრადბუთხუზა ყვავილებით; Dracon _ უხვად და 

ხანგრძლივად მოყვავილე,  წვრილყვავილებიანი ოთახის მცენარეები; Rosebud – ვარდის მსგავსი 

ყვავილებით და  სხვ.   

აგროტექნიკა. სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. ესაჭიროება ქარისგან დაცული მზიანი 

ადგილები და მსუბუქი, ნოყიერი ნიადაგები. ღია გრუნტში ვერ იზამთრებს. 

გამოყენება. გამოიყენება ყვავილოვანი ხალიჩების შესაქმნელად. 

  

  

 

  

Digitalis - ფუტკარა 

ოჯ. Scrophulariaceae 

 

გვარის დასახელება მოდის ლათინური სიტყვისგან 'digitus' - თითი, რადგან ყვავილი სათითეს 

მოგვაგონებს. გვარში დაახლოებით 25 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, 

დასავლეთ აზიაში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კანარის კუნძულებზე. ერთ, ორ და მრავალწლოვანი 

ლამაზადმოყვავილე ბალახოვანი მცენარეებია, იშვიათად ნახევრადბუჩქები. ღეროები უხეშია, 
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სწორმდგომი, დაუტოტავი, 30-150 სმ სიმაღლის. ფოთლები დიდია, ყუნწიანი, ღია მწვანე 

შეფერილობის, ოდნავ დანაოჭებული,  წაგრძელებულ-ოვალური, კიდეები ბლაგვკბილაა.  ყვავილედები 

განლაგებულია ღეროს წვერებზე. ყვავილები ზიგომორფულია, ზარის მსგავსი, ყვითელი, ჟანგისფერ-

წითელი, ზოგჯერ ალისფერი, უფრო მუქი წერტილებითა და ლაქებით. შეკრებილნი არიან ცალგვერდა 

თავთავად. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში. ნაყოფი კოლოფია წვრილი ყავისფერი თესლებით, რომლებიც 

აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 2-3 წლის მანძილზე. ყველა სახეობა შხამიანია, ამიტომ ბავშვთა 

დაწესებულებებთან მისი დარგვა რეკომენდებული არაა. 

 

Digitalis purpurea - ფუტკარა 
 

      
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – სამხრეთ სკანდინავია, დასავლეთ და სამხრეთ ევროპა, 

ხმელთაშუაზღვისპირეთი. იზრდება ნათელ ტყეებში. 2 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა. ფესვთანური ფოთლები ღია მწვანეა, მსხვილი, ბუსუსებით დაფარული, 

ოდნავ დანაოჭებული. საყვავილე ღეროზე ვითარდება ცალმხრივი მტევანი. მსხვილ ყვავილებს 

აქვთ ხუთკბილა  ჯამი და ორტუჩა მილისებურ-ზარისებური ალისფერ-წითელი (ზოგჯერ თეთრი) 

გვირგვინი, რომელიც შიგნიდან ლაქებითაა მოფენილი. ნაყოფი ორბუდიანი კოლოფია. 

ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მწიფდება  ივლის-აგვისტოში. მრავლდება თესლით.  

გააჩნია რამდენიმე საინტერესო სახესხვაობა: 

გლოქსინიაყვავილა ანუ დიდყვავილა  (D. p. var. gloxiniaeflora hort.) და ლაქებიანი  (D. p. var. 

macuiata superba hort.).   

D. p.gloxiniflora: The Shirley - უფრო გადახსნილი თეთრი, ვარდისფერი, კრემისფერი და ალისფერი, 

შუაში ლაქებიანი, ჩამოკიდებული ყვავილებით, რომლებიც საყვავილე ღეროზე ცალგვერდადაა 

განლაგებული. მცენარის სიმაღლე 150 სმ-ია, ყვავილობა  -  ხანგრძლივი.  

Excelsior Hybrid Mixed - ყვავილები უფრო დიდი ზომისაა; ისინი 180 სმ-მდე სიმაღლის საყვავილე 

ღეროზე განლაგებულნი არიან სპირალურად და თითქმის ჰორიზონტალურად. 

 D. p. campanulata: Peloric Mixed - ყვავილები კიდევ უფრო დიდია, 5 სმ-მდე დიამეტრის, 

ზარისებური ფორმის, იგივე შეფერილობის; მცენარის სიმაღლე 180 სმ-ია. 

Glittering Prizes Mixed - მცენარის სიმაღლე 180 სმ-ია, თეთრი, ვარდისფერი, ლიმონისფერ-

ვარდისფერი, ალუბლისფერი, მარჯნისფერ-წითელი ყვავილებით,  წერტილებითა და ლაქებით 

დაფარული. 

'ვარდისფერი შამპანური'  — 120 სმ-მდე სიმაღლის. ძალზე ეფექტური ერთფერი ფორმა. კარგად 

ყვავილობს როგორც მზეზე, ისე ნახევრადჩრდილში. ზრდა შეუძლია ხეების ძირშიც. 

განსაკუთრებით უხდება თავისუფალი კონტურის მქონე ყვავილნარებს. 
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Digital

is purpurea 'Dwarf Red'  

Digitalis purpurea 'Apricot' 

 

Digitalis purpurea 'Pam's 

Choise' 

 

აგროტექნიკა. ყინვა და გვალვაგამძლეა. კარგად ვითარდება მზიან ადგილებში, თუმცა 

ნახევარჩრდილსაც იტანს, მაგრამ ამ დროს ადგილი აქვს ყვავილების ზომის შემცირებას. 

უპირატესობას ანიჭებს ფხვიერ. ნოყიერ, წყალგამტარ ნიადაგებს. ვერ იტანს დამდგარ წყალს, ასეთ 

პირობებში შეიძლება საერთოდ არ იყვავილოს. ესაჭიროება ნიადაგის გაფხვიერება, სარეველების 

მოცილება და რწყვა. სეზონის განმავლობაში სასურველია 1-2=ჯერ მინერალური კომპლექსური 

სასუქების შეტანა. გადაყვავილებული ყვავილედების რეგულარული მოცილების შემთხვევაში 

ხდება ახლების წარმოქმნა 

გამოყენება. გამოიყენება ხეებს შორის მეჩხერ ჩრდილში, მაღალი ბუჩქნარების ფონზე და 

ყვავილნარების უკანა პლანზე დასარგავად; კედლების დეკორირებისათვის და ასაჭრელად. 

 

 

Alyssum 

ოჯ. Brassicaceae 

 

გვარში დაახლოებით 100 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ევროპასა და 

შორეულ აღმოსავლეთში. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი დაბალმოზარდი მცენარეებია 

ნახევრადგახევებული ყლორტებით. ფოთლები პატარაა, წაგრძელებულ-ლანცეტა ან 

უკუკვერცხისებური, შებუსვილი, რის გამოც მონაცრისფრო ელფერი დაჰკრავთ. ყვავილები წვრილია, 

ძირითადად ყვითელი ან თეთრი, შეკრებილნი არიან საკმაოდ მკვრივ თავთავისებურ ყვავილედად. 

ნაყოფი ჭოტაკია. თესლები ბრტყელი, წვრილი, აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 3 წლის განმავლობაში. 

 

 

Alyssum 
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 ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო – ცენტრალური ევროპა, ბალკანეთი, ყირიმი. 25 სმ-მდე სიმაღლის 

ძლიერად დატოტვილი მრავალწლოვანი მცენარეა. ქმნის 30-40 სმ სიგანის  ნახევარსფერულ 

ბუჩქებს. ღეროები დატოტვილია, ფუძესთან – გახევებული. ფოთლები წაგრძელებულია ან 

უკუკვერცხისებური, ნაცრისფრად სქლად შებუსვილი, ხშირ როზეტად შეკრებილი. ყვავილები 

წვრილია, ყვითელი, დამოკლებულ მკვრივ მტევნებში შეკრებილი. გვხვდება 

ბუთხუზაყვავილებიანი ფორმებიც. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 

აგროტექნიკა. ადვილად მოსავლელი მცენარეა, სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლე. ესაჭიროება 

მსუბუქი, ფხვიერი, ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე ნიადაგი. ვერ იტანს ჭარბ ტენს. 

დეკორატიულობის შესანარჩუნებლად და ყვავილობის პერიოდის გასახანგრძლივებლად 

ნაყოფების წარმოქმნის პერიოდში ღეროები უნდა გადაიჭრას 5-8 სმ-ით. მრავლდება თესლით, 

ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. 

გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. უმთავრესად გამოიყენება ქვიან ნაკვეთებზე, 

საყრდენი კედლების გასაფორმებლად და მიქსბორდერებში. 

პარტნიორები: კარგად ეხამება მასზე გაცილებით დაბალმოზარდ გართხმულ მცენარეებს, როგორიცაა 

ობრიეტა, ფლოქსები და სხვ. 

 

 

Arabis  - არაბისი 

ოჯ. Brassicaceae 

 

გვარი აერთიანებს 100 სახეობაზე მეტს, რომლებიც ფართოდაა გავრცელებული არქტიკიდან ტროპიკულ 

სარტყლამდე ევროპაში, აზიასა და სამხრეთ ამერიკაში. ერთწლოვანი ამ მრავალწლოვანი მცენარეებია 

გართხმული, დაფესვიანების უნარის მქონე ყლორტებით. ფოთლები კიდემთლიანია, უხვად 

შებუსვილი. ყვავილები თეთრი, ვარდისფერი, მოცისფრო ან მოყვითალოა, 1,5 სმ დიამეტრის, მარტივი 

ან ბუთხუზა, საკმაოდ მკვრივ თავთავებად შეკრებილი. ნაყოფი ხაზური ჭოტია, ზოგჯერ ფრთიანი 

თესლებით. კულტურაში ყველაზე ფართოდ გავრცელდა  ალპური არაბისი. 

 

 

Arabis  alpina - არაბისი 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. 35 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა გართხმული და დაფესვიანების 

უნარის მქონე ყლორტებით. გენერაციული ყლორტები სწორმდგომია, ვეგეტატიური – ძლიერად 

დატოტვილი, მიწაზე გაკრული. ქმნის ბალიშებს, რომლებიც ზამთარში არ კვდება. ფოთლები 

შებუსვილია, ვერცხლისფერი, ძირითადად მჯდომარე. ყვავილი შეიძლება იყოს თეთრი, 

ვარდისფერი ან ალისფერი, იშვიათად ყვითელი; 1-1,5 სმ დიამეტრის, მარტივი ან ბუთხუზა, 

მტევნად შეკრებილი. სურნელოვანი მცენარეა. ყვავილობს აპრილ-მასიში; ზოგჯერ განმეორებით _ 

შემოდგომაზე, მაგრამ ძალზე სუსტად. 
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აგროტექნიკა. ესაჭიროება ღია, მზიანი ადგილები.  იზრდება ნახევარჩრდილშიც, მაგრამ მზეზე უფრო 

კომპაქტურად ვითარდება და უკეთ ყვავილობს. ახასიათებს სწრაფი ზრდა და დიდი 

ტერიტორიების დაკავება. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება მსუბუქ, 

ქვიშნარ, მშრალ ნიადაგებზე. 

მრავლდება თესლით; ბუთხუზა ფორმები – კალმებით და ბუჩქის დაყოფით. 

გამოყენება. ძირითადად იყენებენ როკარიუმებში, ბორდიურებსა და მიქსბორდერებში, მშრალი 

საყრდენი კედლების ღრმულებში.  

პარტნიორები: განსაკუთრებით ეფექტურია ტიტებთან ერთად. 

 

 

Euphorbia - რძიანა 

ოჯ. Euphorbiaceae 

 

სახელი ეწოდა ლეგენდარული მედიკოსის ევფორბის საპატივსაცემოდ. მცენარე ამ სახელით 

მოხსენიებულია ჯერ კიდევ პლინიუსის შრომებში. გვარში 2000-ზე მეტი სახეობაა, რომლებიც 

ფართოდაა გავრცელებული დედამიწაზე. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი 

მცენარეები, ნახევარბუჩქები, ბუჩქები და ზოგჯერ ხეებიც კია. მცენარის ყველა ნაწილი შეიცავს 

რძეწვენს და მისი ქართული სახელიც სწორედ აქედან გამომდინარეობს. ფოთლები მოპირისპირედ, 

მორიგეობით, ან რგოლურადაა განლაგებული; ზოგ სახეობას კი როზეტადაა აქვს შეკრებილი ღეროების 

ბოლოებში. ყვავილები ყვავილედადაა შეკრებილი, რომელიც გარშემორტყმულია თასის მსგავსი 

საერთო საფარველით; თავის მხრივ ისინი შეკრებილია რთულ საფარველიან ქოლგისებურ 

ყვავილედებად. ნაყოფი კოლოფია, რომელიც იხსნება თითოთესლიან სამ ნაწილად. თესლები 

აღმოცენების უნარს ინარჩუნებენ 2 წლის განმავლობაში. ყველა სახეობა შხამიანია. 

 

Euphorbia marginata - რძიანა 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. 1 მ-მდე სიმაღლის ბალახოვანი მცენარეა. ღერო შებუსვილია. ფოთლები 

ოვალურია, კოკრიანობის დაწყებამდე მწვანე, შემდეგ კი კიდეებზე თეთრი არშიები უჩნდებათ. 

ყვავილობს ივლისიდან ოქტომბრამდე.  

აგროტექნიკა. გვალვაგამძლე მცენარეა. უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, მაგრამ კარგად 

იზრდება ნახევრადჩრდილშიც. შემოდგომაზე მცენარეს მიწისზედა ნაწილებს აჭრიან. ესაჭიროება 

მსუბუქი, ნოყიერი, ტორფით ან კკომპოსტით გამდიდრებული ნიადაგები. ვერ იტანს მძიმე და 

ტენიან ნიადაგებს. მასთან აუცილებელია ხელთათმანებით მუშაობა. გვიან შემოდგომაზე 

ყლორტები უნდა გადაიჭრას, დიდი ნაზარდები კი ბარით ჩაიჭრას. 

მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით (სექტემბრის პირველ ნახევარში ან აპრილში) და 

კალმებით. 

 გამოყენება. სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება მიქსბორდერებში, რაბატებში, 

ჯგუფურ ნარგაობებში, ასევე როგორც სოლიტერი. 
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Heracleum - დიყი 

ოჯ. Apiaceae 

 

მცენარეს თავისი დიდი ზომების გამო სახელი ეწოდა ბერძნული მითოლოგიის გმირის ჰერაკლეს 

საპატივსაცემოდ. მას ხშირად „ჰერაკლეს ბალახსაც“ უწოდებენ. ცნობილია 70 სახეობა, რომლებიც 

ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, აზიაში, აფრიკასა და ამერიკაში. ორწლოვანი, იშვიათად 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია. ღეროების სიმაღლე 20-50 სმ-დან 250 სმ-მდე აღწევს. ისინი 

ღრუა, მეჩხერად შებუსვილი. ფოთლები ფესვთანურ როზეტადაა შეკრებილი, გრძელყუნწიანი, ძალიან 

დიდი. წვრილი ყვავილები თეთრია, იშვიათად მომწვანო-მოყვითალო ან ღია ვარდისფერი, შეკრებილნი 

არიან 40 სმ-მდე დიამეტრის ქოლგებად. 

 

 

Heracleum barbatum 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ცნობილია დიყის 70-მდე სახეობა, რომლებიც გავრცელებულია თითქმის მთელ 

დედამიწაზე. კულტურაში კი იყენებენ H.barbatum (H.lanatum)-ს. ის 1,5-2,5 მ სიმაღლის და ასეთივე 

სიგანის მრავალწლოვანი მცენარეა მძლავრი ღეროთი. ფოთლები დიდია – 50 სმ-მდე სიგრძის და 

სიგანის, ფრთისებრ დანაკვთული, დიდი სეგმენტებით, უხეში, ხეშეში. ყვავილები მცირე ზომისაა, 

მრავალრიცხოვანი, თეთრი, სპეციფიური სუნით. ისინი შეკრებილნი არიან დიდ ზომის რთულ 

ქოლგა ყვავილედად. ყვავილობს ივნის-ივლისში. მთელი მცენარე დაფარულია ბეწვებით, 

რომლებსაც ძლიერი დამწვრობის გამოწვევა შეუძლია. 

აგროტექნიკა. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. მაგრამ მდიდარ ნიადაგებზე ბევრად უფრო მძლავრი 

მცენარეები ვითარდება. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ იზრდება ნახევრადჩრდილშიც. ერთ 

ადგილზე შეიძლება 7 წლის განმავლობაში იზარდოს. მრავლდება ფესურის დაყოფით და 

თესლით.  

გამოყენება. გამოიყენება ტყე-პარკებსა და პარკებში, ჯგუფებში ან მარტოულად, წყალსატევებთან, 

ტენიან და დაჩრდილულ ადგილებში. დეკორატიულია ყინვებამდე. 
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ყვავილდეკორატიული  

საორანჟერეო მცენარეები 
 

 

 

 

Hibiscus rosa-sinensis – ჩინური ვარდი (ჰიბისკუსი) 

ოჯ. Malvaceae – მალვასებრნი 
 

გვარი აერთიანებს 250 სახეობაზე მეტს, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, 

მაგრამ ისინი კარგად ხარობენ აფრიკასა და ამერიკაშიც. მათ შორის ყველაზე ცნობილია ოთახის მცენარე ჩინური 

ვარდი (Hibiscus rosa-sinensis) და საკვები ჰიბისკუსი ანუ ბამია (Hibiscus esculentus). 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხრეთ ჩინეთი და ინდოეთი. მარადმწვანე მერქნიანი მცენარეა, აქვს 

დაკბილული, ღია მწვანე პრიალა ფოთლები და ძაბრისებრი უბრალო, ხშირად ბუთხუზა – თეთრი, 

პირისფერი, წითელი ან ყვითელი ყვავილები. ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. ერთი ყვავილის 

ყვავილობის ხანგრძლივობა ერთი დღეა. თუ მოღრუბლული ამინდია, ყვავილობა მეორე დღესაც 

გადადის.  

აგროტექნიკა. უყვარს განათებული ადგილები, მხოლოდ პირდაპირ მზის სხივებს ვერ იტანს. ოთახის 

ტემპერატურაზე კარგად იზრდება, მაგრამ აუცილებელია ოთახის განიავება. ზაფხულში უყვარს 

რეგულარული რწყვა, ზამთარში შემცრებული. მოითხოვს შემდეგი სახის ნიადაგს: 2 წილი ყამირის, 1 

წილი ნაკელის, 1 წილი ნეშომპალა მიწის ნარევს. მრავლდება გამერქნებული კალმებით, თითქმის 

მთელი წლის განმავლობაში. ადვილად ფესვიანდება.  

გამოყენება. გამოოიყენება  ოფისებისა და ოთახების ინტერიერებში.  

ფორმები:  H Hibiscus rosa – sinensis – H.Hamburg – ყვავილები ბუთხუზა წითელი;  

Hibiscus rosa – sinensis – H. Rosa – ნახევრადბუთხუზა ვარდისფერი;  

Hibiscus rosa – sinensis – H.Anita Buis – ყვავილები მარტივი მოყვითალო-კრემისფერია. 

 

 

Fatsia japonica  (Aralia) – ფაცია, არალია იაპონური 

ოჯ. Araliaceae – არალიასებრნი 

მონოტიპური გვარია. 1910 წლიდან გამოჰყავთ სუროსა და ფაციას ნაჯვარი - ფაცჰედერა.   

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - კორეა და იაპონიაა. მარადმწვანე მერქნიანი მცენარეა. აქვს დიდი 

თათნაირი, მუქი მწვანე, პრიალა და სქელი ლამაზი ფოთლები. გვხვდება აგრეთვე ჭრელფოთოლაც.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია. მოითხოვს გრილ ადგილს და ნოყიერ ნიადაგს. 

ახალგაზრდა მცენარეები ყოველ წელს გადაირგვება, დიდი ხნის კი 3-5 წელიწადში ერთხელ. 

ზაფხულში უხვად ირწყვება, ზამთარში კი პირიქით. Mმრავლდება თესლით და კალმებით. კალმებით 

გამრავლებისას იჭრება კენწერო ერთწლიანი ნაზარდებიდან. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი 

ფოთლის, 1 წილი ნეშომპალის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 2 წლის განმავლობაში მისმა სიმაღლემ 

შეიძლება 2 მეტრს მიაღწიოს.  

http://flower.onego.ru/annual/en_7340.jpg
http://flower.onego.ru/annual/en_7344.jpg
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გამოყენება. გამოიყენება დიდი დარბაზებისა და სახლების ინტერიერებში; კედლებისა და ვიტრინების 

გასაფორმებლად. 

ფორმები: Fatsia japonica – F. araenteimarginatis -  ფოთლები თეთრი არშიით; 

Fatsia japonica – F. aureimarginatis – ფოთლები  ყვითელი არშიით; 

 Fatsia japonica – F. moseri – F. მოსერი – მჭიდრო 

გვხვდება ფარიანები. 

 

 

Acalypha marginata – აკალიფა ბანჯგვლიანი 

ოჯ. Euphorbiaceae – რძიანასებრნი 
 

გვარის წარმომადგენლები ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები, ბუჩქები და მცირე ზომის 

ხეებია, კვერცხისებური, კიდედაკბილული ფოთლებით. ყვავილები წვრილია, თავთავ ყვავილედებად შეკრებილი. 

მცენარის ყველა ნაწილი შხამიანია, ამიტომ მასთან სიფრთხილის დაცვაა საჭირო. 

 

     
ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ ინდოეთში. მარადმწვანე ნახევრადბუჩქია. 

ფოთლები ჭრელია, გრძელი ყვავილები შეკრებილი თავთავებში. ისინი 40 სმ-მდე სიგრძისაა და 

ბუსუსებიანი.  

მოვლის თავისებურებები. სითბოსა და სინოტივის მოყვარულია. 20-220 C ტემპერატურაზე ნორმალურად 

ვითარდება. ზამთარში 180  C - ზე დაბალი არ უნდა იყოს. ვერ იტანს ორპირ ქარს. მთელი წლის 

განმავლობაში ყვავილობს. აქტიური ზრდის პერიოდში ნიადაგი მუდამ ტენიანი უნდა იყოს. იტანს 

კრეჭვას და მცენარეს შეიძლება ნებისმიერი კომპაქტური იერი მივცეთ. მრავლდება კალმებით, 

რომლებიც იჭრება კენწრული ტოტებიდან. ადვილად ფესვიანდება. უკვე დაფესვიანებული მცენარეები 

გადაირგვება 1 წილი კორდის, 1 წილი ტორფის, 1 წილი ფოთლისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. გამოიყენება ოთახების გასალამაზებლად.  

ფორმები: Acalypha  godseffiana – ფოთლები ყავისფერია; 

         Acalypha  godseffiana musuica– ფოთლები ბრინჯაოსებრ მწვანეა. 

 
 

Euphorbia  splendens – მშვენიერი (მბრწყინავი)  რძიანა 

ოჯ. Euphorbiaceae – რძიანისებრი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ტროპიკულ, სუბტროპიკულ და ზომიერ რაიონებში. 1 მ-მდე 

სიმაღლის მრავალწლიანი ლამაზად მოყვავილე საოთახო მცენარეა. ფოთოლი ოვალურ- ნიჩბისებრია, 

ძალიან მოკლე ყუნწით. ღერო დაფარულია ეკლებით. ყვავილი უკუკვერცხისებრია, წითელი და 

ნარინჯისფერი. კარგი განათებისა და მოვლის პირობებში ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. მისი 

წვენი შხამიანია.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე ისე უნდა ირწყვებოდეს, 

რომ ნიადაგი მუდამ ნოტიო იყოს. მცენარის გადარგვა ნებიესმიერ დროს შეიძლება. მრავლდება 

კალმით. დაკალმებამდე კალმები უნდა გამოშრეს. შემდეგ ირგვება გარეცხილ ქვიშაში. ზამთარში 

ტემპერატურა 100-ზე დაბალი არ უნდა იყოს. კარგად იზრდება 1 წილი კორდი, 1 წილი გადამწვარი 

ნაკელი, 1 წილი ფოთლის და 1 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. გამოიყენება ქვიანი ნაკვეთებში ჯგუფურ ნარგაობაში (გაზაფხული, ზაფხული).  

ფორმები:  Euphorbia splendens – E. Milii;   Euphorbia splendens – E. lutea. 
 

 

Anthurium andreanum – ანთურიუმი 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 

დიდი გვარია, აერთიანებს 900-ზე მეტ სახეობას, რომელთა შორის ყველაზე დეკორატიულია ანდრესა და 
შერცერის ანთურიუმები. მათ გარდა ცნობილია ფოთოლდეკორატიული საახეობებიც - დიდებული ანთურიუმი 

და ბროლის ანთურიუმი. 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო კოლუმბიის ტროპიკული ტყეებია. ანთურიუმი მრადამწვანე უღერო 

ეპიფიტი მცენარეა. ფოთლები გრძელყუნწიანია, წაგრძელებული, გულისებრი, ტყავისებური და 

პრიალაა. ყვავილი ტაროსებრია, რომელსაც აფრასავით აქვს შემოხვეული სხვადასხვა შეფერილობის 

ყვავილსაფარი. ანთურიუმი ლამაზად მოყვავილე მცენარეა.  

მოვლის თავისებურებები. მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. კალმები დედა მცენარიდან 

იჭრება გაზაფხულზე. ამ მცენარის ფესვები მსხვილი და მტვრევადია. ზრდის პერიოდში უხვად 

ირწყვება, ხოლო ნოემბრიდან (მოსვენების პერიოდი) ზომიერად. ფარდობითი ტენიანობა ყოველთვის 

http://www.greencorner-al.ru/img/anthurium_andraeanum2_1.jpg
http://www.greencorner-al.ru/img/anthurium1_1.jpg
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ერთნაირი უნდა იყოს. ანთურიუმი ირგვება ნარევში: 2 წილი ფოთლის მიწა, 1 წილი ნეშომპალა, 1 წილი 

კორდის და 1 წილი დამტვრეული აგური, ხის ნახშირი და 1 წილი ქვიშა. ვერ იტანს მზის პირდაპირ 

სხივებს. ზამთარში მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს 160C, ხოლო მთელი წლის საშუალო 

ტემპერატურა 200C. ნიადაგი მთლიანად არ უნდა გამოშრეს.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში, დარბაზებში და ოთახის გასალამაზებლად.   

ფორმები: Antrhurium  andreanum – ჰიბრიდები ცნობილია A. x cultorum hort – სახელწოდებით.  

მავნებლები: ფოთლის იღლიებში გვხვდება ცრუფარიანები. 

 

Clivia miniata – კვლივია მინიატა 

ოჯ. Amaryllidaceae – ამარილისისებრთა 
 

გვარში 3 სახეობაა, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ აფრიკაში (ტრანსვაალსა და ნატალში). 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი ფესურიანი მცენარეებია, ღეროს გარეშე. ახასიათებთ უხვი ყვავილობა. ხაზური ან 

მახვილისებური ყვავილები ერთმანეთზეა შემოხვეული და ცრუ ღეროს ქმნიან. ყვავილები ზარისებურია, წითელი 

ან ნარინჯისფერი, ქოლგა ყვავილედად შეკრებილი. 

 

    
.  

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხრეთ აფრიკაა. მარადმწვანე, მრავალწლიანი, ბალახოვანი, უღერო 

მცენარეა. ფოთლები პრიალა, ლანცეტისებრია. ყვავილობს ზამთრის ბოლოს ან ადრე გაზაფხულზე. 

თითო საყვავილე ღეროზე ვითარდება 20-25–მდე ნარინჯისფერი ან ყვითელი ფერის ყვავილი.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ვერ იტანს მზის პირდაპირი სხივებს. ზაფხულში 

რეგულარულად ირწყვება, ზამთარში ძალიან იშვიათად. ჰაერის ტენიანობას არსებითი მნიშვნელობა 

არა აქვს. ზაფხულში ფოთლები უნდა გაიწმინდოს სველი ღრუბელით ან ტილოთი. კარგად რეაგირებს 

თხევადიორგანული და სრული მინერალური სასუქების შეტანაზე (2 გ 1 ლ წყალზე). გადარგვას 

იშვიათად საჭიროებს, მხოლოდ მაშინ, როცა ფესვები ქოთნიდან დაიწყებენ გამოსვლას. მრავლდება 

თესლით და ბუჩქის დაყოფით. ითესება თესლის აღებისთანავე. კარგად ხარობს: 1 წილი კორდის, 2 

წილი ფოთლის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერების გასაფორმებლად.  

მავნებლებიდან შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 

  

Billbergia nutans – ბილბერგია 

ოჯ. Bromeliaceae  – ბრომელიასებრთა 

 

javascript:;
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო  სამხრეთ ამერიკაა. ფოთლები 30 სმ სიგრძისაა, ვიწრო და წაგრძელებულია. 

კიდეები პატარა ეკლებიანია და მონაცრისფრო იერი დაკრავს. წარმოქმნიან როზეტს, რომლის 

შუაგულიც მუდმივად ნოტიო მდგომარეობაში უნდა იყოს. ბილბერგიას გრძელ, ლამაზ ვარდისფერ 

თანაყვავილედზე ჩამოკიდებული ვარდისფერი, ცისფერი ან სალათისფერი ყვავილები აქვს. დედა 

მცენარე გადაყვავილების შემდეგ იღუპება, სამაგიეროდ დიდი რაოდენობით ამონაყარს ივითარებს. 

ყვავილობს თითქმის მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა მისი აქტიური ყვავილობის პერიოდი 

გაზაფხული და ზაფხულია.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარული მცენარეა. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. ის შეიძლება 

განთავსდეს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ექსპოზიციის ფანჯრის რაფებზე. ზამთრის პერიოდში 

ოპტიმალური ტემპერატურაა 12—14°С. ზაფხულში სასურველია, რომ სუფთა ჰაერზე იქნას გატანილი. 

ტენის მოყვარულია, ამიტომ ზაფხულში რწყვასთან ერთად მთლიან მცენარეზე წყლის შესხურებაცაა 

საჭირო. ნიადაგის მიმართ არ არის მომთხოვნი. კარგად იზრდება 2 წილი ფოთლის, 1 წილი გადამწვარი 

ნაკელის, 1 წილი ტორფისა და 1 წილი ქვიშის ნაზავში. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით. ჭირვეული 

მცენარე არ არის.  

გამოყენება. გამოიყენება ოთახში, ფანჯრების რაფების  გასალამაზებლად.  

Hoya bella – მშვენიერი ჰოია 

ოჯ. Asclepiadaceae 
 

ტროპიკული მარადმწვანე ხვიარა მცენარეები ან ბუჩქებია, რომელთა ბუნებრივი არეალიც სამხრეთი და სამხრეთ-

აღმოსავლეთი აზია, ავსტრალიის დასავლეთ სანაპირო და პოლინეზიაა. გვარმა სამეცნიერო სახელწოდება მიენიჭა  

ინგლისელი მებაღის თომას ჰოის საპატივსაცემოდ. მოზრდილი მცენარის სიგრძე 10 მ-ს აღწევს. 
 

 
ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ბირმის ტყეებში. მრავალწლიანი მცოცავი მცენარეა. ფოთლები მუქი 

მწვანეა, სქელი, მკვრივი ოვალური ფორმის. ყვავილობს თითქმის ყოველ წელს. ყვავილი თეთრია, 

სურნელოვანი, შუაგულში მოვარდისფრო ვარსკვლავის ფორმისაა, შეკრებილია როზეტებად. 

თითოეული ყვავილედის ყვავილობის ხანგრძლივობა რამდენიმე კვირაა. რაც უფრო დიდი ხნისაა 

მცენარე, მით უფრო უხვად ყვავილობს.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoya_carnosa_Exotica1C2000.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoya_carnosa_Exotica1C2000.jpg?uselang=ru
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მოვლის თავისებურებები. უყვარს მზიანი მხარე. ჩრდილში მისი ყვავილობა სუსტია ან საერთოდ არ 

აღინიშნება. მრავლდება კალმებით. იტანს ყლორტების შეკვეცას. ეს გადანაჭრები გამოიყენება 

გასამრავლებელ კალმებად. მრავლდება გაზაფხულზე და ასევე შემოდგომითაც. კარგად იზრდება 

კორდის, ფოთლის მიწის, ტორფისა და ქვიშის შემდეგ ნაზავში: 1:1:1:1. მოზრდილი მცენარეები 2-3 

წელიწადში ერთხელ გადაირგვება.  

გამოყენება. გამოიყენება ვერტიკალურ გაფორმებაში.  

 
 

Kalanchoe blossfeldiana – ბლოსფელდის კალანხოე 

ოჯ. Crassulaceae – მსუქანისებრთა 
 

გვარი აერთიანებს დაახლოებით 200 სახეობის სუკულენტს, რომლებიც ბ-გ სამხრეთ აფრიკაში, სამხრეთ და 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებში. შიშველი ან შებუსვილი, რამდენიმე სმ-დან 3-4 

მ-მდე სიმაღლის მცენარეებია, რომელთა შორის ეპიფიტები და ლიანებიცაა. ბევრ მათგანს ფოთლებსა და 

ყვავილედებზე უვითარდება კვირტები, საიდანაც ახალი მცენარეები ვითარდება. 

 

    
ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია მადაგასკარზე. სწორმდგომი, ნახევრდაბუჩქია. სიმაღლე 

30 სმ-მდე აღწევს. ფოთლები კვერცხისებრია. მრავალრიცხოვანი ყვავილები შეკრებილია ქოლგისებურ 

ყვავილედებად. ყვავილობს უხვად და ხანგრძლივად. 

მოვლის თავისებურებები. უყვარს განათებული ადგილი. კარგად ხარობს ოთახის პირობებში. ზამთარში 8-

100C ტემპერატურაა საჭირო. ვინაიდან ხორციანი ფოთლები აქვთ, წყალი ნაკლები სჭირდებათ. 

მორწყვიდან მორწყვამდე დროდადრო საჭიროა ნიადაგის შეშრობა. მრავლდება თესლით და 

ვეგეტატიურად (კალმით და ფოთლებით). ადვილად ფესვიანდება. კარგად იზრდება 1 წილი ფოთლის, 

1 წილი ტორფის, და 1 წილი ქვიშის ნარევში. ახალგაზრდა მცენარეები გადაირგვება ყოველწლიურად. 

დიდი ხნის - 2-3 წელიწადში ერთხელ. კარგად იტანს გაკრეჭვას, რის შემდეგაც მცენარე უფრო 

კომპაქტური ხდება. გადანაჭრები კი გამოიყენება გასამრავლებლად.  

გამოყენება. გამოიყენება ოთახებში კუთხეების გასალამაზებლად.  

ფორმები:  K. jeltamensis hort; K. eurensis hort. 

  

 

Clerodendrum  splendens – ბრწყინვალე კლეროდენდრუმი 

ოჯ. Verbenaceae -  ვერბენასებრთა (Lamiaceae) 
 

გვარში გაერთიანებულია 308 სახეობა - ფოთოლმცვენი ბუჩქები ან პატარა ხეები, ზოგჯერ ლიანებიც, რომლებიც 

ძირითადად გავრცელებულია ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში.   
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-19Kalanchoe_blossfeldiana01.jpg?uselang=ru


505 
 

    

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ტროპიკულ აზიასა და აფრიკაში. მარადმწვანე ხე, ბუჩქი ან ხვიარა 

მცენარეა. ფოთლები მომრგვალო კვერცხისებრი და ოდნავ წაწვეტებულია. წითელი ყვავილები 

ფოთლის იღლიებიდან გამოდის  და საგველა ყვავილედებადაა შეკრებილი. უხვად ყვავილობს თითქმის 

მთელი წლის განმავლობაში.  

მოვლის თავისებურებები. ვინაიდან ეს მცენარე ხვიარაა და მისი სიგრძე 6 მ-ზე უფრო გრძელია, საოთახო 

(ქოთნის მცენარედ) გამოყვანა შესაძლებელია ყოველი ყვავილობის დამთავრების შემდეგ ტოტების 

გაკრეჭვით სასურველ სიმაღლემდე. მრავლდება კალმებით, 22-250  ტემპერატურის პირობებში კარგად 

ფესვიანდება. ესაჭიროება შემდეგი შემადგენლობის ნაზავი: 1 წილი ქვიშა 1 წილი გადამწვარი ნაკელი, 1 

წილი ნეშომპალა და 1 წილი ქვიშა. მოსვენების პერიოდში მორწყვა შენელებული უნდა იყოს. უყვარს 

განათებული ადგილები, მაგრამ მზის პირდაპირ სხივებს უნდა მოვარიდოთ. საჭიროა ჰაერის მაღალი 

სინოტივე. 

გამოყენება.  გამოიყენება ინტერიერებსა და ზამთრის ბაღებში.  

 

  

Camellia japonica – იაპონური კამელია 

ოჯ. Theaceae – ჩაისებრთა 
 

გვარს სახელი ეწოდა ჩეხი მისიონერის, ექიმისა და ბოტანიკოსის გეორგ იოზეფ კამელის საპატივსაცემოდ. მცირე 

ზომის ბუჩქები ან ხეებია 2-დან20 მ-მდე სიმაღლის,მარტივი ტყავისებური ფოთლებით და მარტოული, 1-12 სმ 

დიამეტრის, თეთრი, ვარდისფერი, წითელი ან ჭრელი ყვავილებით. ნაყოფი მშრალი კაფსულაა, რომელიც 5 

ნაწილად იშლება. 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ჩინეთის, იაპონიისა და კორეის ტყეებში. 10-12 მეტრამდე სიმაღლის, 

მრავალწლიანი ხე ან ბუჩქია. ფოთლები ელიფსისებურია ან კვერცხისებრი, მუქი-მწვანე, პრიალა და 

ტყავისებრი. ყვავილები ვითარდება წყვილ-წყვილად ან თითო-თითოდ.  
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მოვლის თავისებურებები. თბილისში ღია გრუნტში უჭირს, მაგრამ როგორც ოთახის მცენარე, იდეალურია. 

უყვარს კაშკაშა სინათლე, ოღონდ მცხუნვარე მზეს ვერ იტანს. ზაფხულში უხვად ირწყვება, ზამთარში კი 

ნიადაგი ოდნავ ტენიანი უნდა იყოს. იტანს კრეჭვას. განაკრეჭი ტოტები გამოიყენება კალმებად. კარგად 

იზრდება 2 წილი ფოთლის, 1 წილი კორდის, და 1 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. საუკეთესოა დიდი დარბაზებისა და ინტერიერების გასალამაზებლად.  

ფორმები:  C. Sinensis;   C.Bohea;   C.Kuntre.  

 

Cyclamen persicum – სპარსული ყოჩივარდა 

ოჯ. Primulaceae – ფურისულასებრნი 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლოა მცირე აზია და საბერძნეთი. არსებობს მისი მრავალი ჰიბრიდული ფორმა. 

ყოჩივარდა გამოირჩევა არა მხოლოდ ეფექტური ყვავილებით, არამედ დიდი და მიმზიდველი 

ვერცხლისფრად დალაქული ფოთლებითაც. გვხვდება იისფერი, ვარდისფერი, თეთრი, ზოლებიანი, 

ტალღოვანი, არშია-დაყოლებული და უხვყვავილიანი. ყვავილებს უვითარდება გრძელი საყვავილე 

ღერო.  

მოვლის თავისებურებები. ყოჩივარდა მრავლდება მხოლოდ თესლით. ითესება სხვადასხვა დროს. კარგია 

ნეშომპალას, ყამირი მიწის და ქვიშის ნაზავი. ზამთარში ტემპერატურა 15-200C დაბალი არ უნდა იყოს. 

ერთი ბოლქვიდან ვითარდება 30-50 ცალამდე ყვავილი. ბოლქვები (ტუბერები) ისე უნდა დაირგას, რომ 

მათი ნახევარი მოჩანდეს; ისე უნდა მოირწყას, რომ ტუბერს წყალი არ მოხვდეს, ამიტომ რწყვა ქვემოდან 

უნდა ხდებოდეს. მცენარე პირველ ყვავილს დათესვიდან 18 თვის შემდეგ გამოიღებს. გადაყვავილების 

შემდეგ რწყვა თანდათან მცირდება მანამ, სანამ ფოთლები არ გაუყვითლდება. მას შემდეგ მცენარე 

გადადის მოსვენების პერიოდში. ფოთლის იღლიებში შეიმჩნევა ცრუფარიანები.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერის გაფორმებაში. 

 

 

Catharanthus roseus – ვარდისფერი კატარანთუსი 

ოჯ. Apocinaceae – გველისსუროსებრნი 
 

გვარში გაერთიანებულია მარადმწვანე მრავალწლოვანი ნახევარბუჩქები, რომლებიც ბუნებრივად 

გავრცელებულია მადაგასკარზე, ტენიანი ტროპიკული ტყეების პირებზე.  
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია მადაგასკარის ნოტიო ტყეებში. ვარდისფერი კატარანთუსი 

(მებაღეობაში ვარდისფერ გველისუროსაც უწოდებენ) 30-60 სმ სიმაღლის ნახევრად ბუჩქია. ფესვთა 

სისტემა ღერძულია, 25-35 სმ სიგრძის, მრავალრიცხოვანი გვერდითა ფესვებით, ღია ყვითელი ფერის და 

სპეციფიკური სუნით. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, ლანცეტისებრი, ფუძესთან 

შევიწროებული, კიდემთლიანი და მოთეთრო ფერის ძარღვით. ყვავილები თეთრია, მოვარდისფრო ან 

ლილისფერი, 3 სმ დიამეტრის. ნაყოფი ფრთიანაა, მრავალი წვრილი შავი ფერის თესლით.  

მოვლის თავისებურებები. კარგ პირობებში ყვავილობა თითქმის მთელი წელი გრძელდება. მრავლდება 

თესლით და კალმით. კალმები იჭრება გადაზამთრებული ყლორტებიდან. ადვილად ფესვიანდება 18-

200C პირობებში. ზაფხულში რწყვა წარმოებს ინტენსიურად, ზამთარში ზომიერად. ზაფხულში მისი 

გამოყენება შეიძლება გარეთ, ღია გრუნტში ყვავილნარებში (ჯგუფურ ნარგაობაში).  

ფორმები: Catharanthus roseus var. angustus  

Catharanthus roseus var. roseus 

მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 

Justicia pohliana – პოლის იუსტიცია 

ოჯ. Acanthaceae 

 

              
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო ბრაზილია. მარადმწვანე ლამაზად მოყვავილე მცენარეა. სიმაღლე 1-1,5 მ-მდე 

აღწევს. ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, რომლებსაც შინდისფერი გადაკრავთ, სიგრძით 10-15 სმ, 

სიგანით - 6-8 სმ-მდე. ღეროს წვეროში ივითარებს თავთავისებრ მუქ-ვარდისფერ ყვავილებს. ყვავილობს 

ზაფხულში, ხშირად იანვარ-თებერვალშიც.  

მოვლის თავისებურებები. ვინაიდან იუსტიცია ძალიან სწრაფად იზრდება მისი გადარგვა ხდება 

ყოველწლიურად. უფრო კომპაქტური რომ იყოს ამისათვის აუცილებელია ბუჩქის გასხვლა (ტოტების 

დამოკლება). განასხლავი მასალა გამოიყენება კალმით გამრავლების დროს. კარგია წუნწუხით რწყვა. 

კალმით გამრავლება შეიძლება წლის ყველა პერიოდში.  

გამოყენება. არაჩვეულებრივი მასალაა ყვავილნარებში ჯგუფურ ნარგაობაში გამოსაყენებლად. კარგად იტანს 

ნახევრად ჩრდილს და განათებულ ადგილებს.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catharanthus_roseus_kz1.JPG?uselang=ru
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ფორმები: Justicia pohliana – I. velutina; 

                   Justicia pohliana – carnea; 

                   Justicia pohliana – Obtusior. 

 

Gloxinia speciosa (sinningia)– მშვენიერი გლოქსინია 

ოჯ. Gesneriaceae – გესნერიასებრნი 
 

     
ბოტანიკური აღწერა. სამშობლოა სამხრეთ ბრაზილია. მრავალწლოვანი ბალახოვანი, 20 სმ სიმაღლის 

ბოლქვიანი მცენარეა. ფოთლები კვერცხისებრ-წაგრძელებულია. ფოთლის უბეებიდან გამოდის 

სხვადასხვა შეფერილობის და ფორმის, დაწინწკლული, რამოდენიმე ერთად, ზარის (გრამაფონის) 

მაგვარი ყვავილები. ფოთლები ბუსუსებიანია, სქელი.  

მოვლის თავისებურებები. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი 

უპირატესობაც და ნაკლიც. თესლით გამრავლებისას საჭიროა 200 C ტემპარატურა და საკმაოდ დიდი 

დრო-ვიდრე ისინი შეიძენენ დეკორატიულ თვისებებს და აყვავდებიან (მეექვსე თვეს). გამრავლების 

ვეგეტატიური ხერხის დროს გასამრავლებელ მასალად გამოიყენება დედა მცენარის სხვადასხვა ნაწილი: 

ფოთლის და ბოლქვის ნაწილები. Aაყვავილებული მცენარე მოითხოვს საშუალო ტენიან ჰაერს. 

განათებულ ადგილს და ზომიერ რწყვას. მორწყვისას წყლის წვეთები ფოთლებს არ  უნდა მოხვდეს, 

რადგან ამის შედეგად მათ ზედაპირზე ჩნდება მოყვითალო ლაქები. გადაყვავილების შემდეგ გადადის 

მოსვენების პერიოდში. თებერვალში კვლავ ხდება მათი მოვლა. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს.  

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ლამაზად მოყვავილე მცენარე სახლებისა და ოფისების რაფების 

გასალამაზებლად. ფოთლებზე ჩნდება ცრუფარიანები. 

ფორმები:  Sinningia speciosa var. Salbiflora; 

                      Sinningia speciosa var. rubra; 

                      Sinningia speciosa var. caulescens; 

                      Sinningia speciosa var. regina Sprague. 

 

 

 

Bougainvillea peruviana – პერუს ბუგენველია (ქაღალდის ყვავილი) 

ოჯ.  Nictaginaceae – ნიქტაგინასებრნი 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_5v8JlLCS8A9BOJzbkF;_ylu=X3oDMTBnMzdic2VrBHNlYwNxcncEc2xrA2NvcnI-/SIG=16d7j6uk8/EXP=1268466159/**http%3a/images.search.yahoo.com/search/images%3fei=UTF-8%26p=Bougainvillea%2bperuviana%26SpellState=n-2783648456_q-%252FXvmhH5CVs8M8jPhloQpHgAAAA%2540%2540%26fr2=sp-qrw-corr-top%26norw=1
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია პერუსა და კოლუმბიაში. მცოცავი, ხვიარა მცენარეა. ბუნებრივ 

გარემოში მაღალი და ძლიერი იზრდება. მისი ეკლიანი ღერო ნებისმიერ საყრდენს ებღაუჭება. 

რეგულარული კრეჭვის შემთხვევაში სასურველ საუცხოო ქოთნის მცენარედ ჩაითვლება. თითქმის 

მთელი წლის განმავლობაში უხვად ყვავილობს. ყვავილი კაშკაშა ვარდისფერია.  

მოვლის თავისებურებები. მცენარემ კარგად რომ იყვავილოს. სინათლე არ უნდა მოაკლდეს. მისთვის 

ოპტიმალური ტემპერატურა 18-220C-ია. ზაფხულის პერიოდში მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. 

მრავლდება გამერქნიანებული, წვეროსეული კალმებით. კარგად ვითარდება 1 წილი კორდის, 1 წილი 

გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი ფოთლისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მაღალდეკორატიული მოყვავილე 

მცენარეა.  

გამოყენება. გამოიყენება ვერტიკალურ გამწვანებაში, საოთახე მცენარედ და ზამთრის ბაღებში.  

ფორმები: B. spectabile – მოყავისფრო-წითელი;  

B. Crimson – მონარინჯისფრო-წითელი; 

B. Millarii – მოყვითალო. 

 

 

 

Strelitzia reginae - სამეფო სტრელიცია (სამოთხის ჩიტი) 

Strelitziaceae (Musaceae) – სტრელიციასებრნი 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ველურად იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. მარადმწვანე, ფესურიანი მცენარეა. 

სტრელიაციას ფოთლები დიდია, მოგრძო-ელიფსისებრი, და გამოდიან ფესურებიდან, რომელსაც 

გრძელი ყუნწი აქვს. ყვავილობას იწყებს სიცოცხლის მე-3-4 წელს. ყვავილობის ხანგრძლივობა 2-2,5 

თვეა. მოგვაგონებს ჩიტის თავს, რომელიც უფოთლო საყვავილე ღეროზე ზის. გვირგვინის ფურცლები 

ასიმეტრიულია. ყვავილი ბუდიდან თანდათანობით მორიგეობით გამოდის.  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_kO8ZlLSS8AohujzbkF/SIG=1293ihsb9/EXP=1268466318/**http:/www.flickr.com/photos/papaalphaecho/734151941/
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მოვლის თავისებურებები. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად (ბუჩქის დაყოფით). დაყოფისას 

თითოეულ ნაწილს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ფესვი. Kკარგად ხარობს კორდის, გადამწვარი ნაკელის, 

ფოთლის მიწის და ქვიშის ნარევში. მოზრდილი მცენარის გადარგვა ხდება 2-3 წლიწადში ერთხელ. 

ზამთარში 12-140C ტემპერატურა და განათებული ადგილები უყვარს. ზაფხულში მოითხოვს 

რეგულარულ მორწყვას. ზამთარში - საჭიროებისამებრ. 

გამოყენება. სტრელიცია მაღალდეკორატიული მცენარეა როგორც ყვავილობის პერიოდში, ისე როგორც 

ფოთოლდეკორატიული. ამიტომ გამოიყენება ინტერიერებში, ოფისებში, დარბაზებში და ზამთრის 

ბაღებში, აგრეთვე სათაიგულედ.  

მავნებლები: შეიმჩნევა ცრუფარიანები.  
 

 

Fuchsia magellanica - მაგელანის ფუქსია (პატარძლის ყვავილი) 

ოჯ. Onagraceae 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო ჩილე და არგენტინაა. საკმაოდ ცნობილი და გავრცელებული ოთახის 

მცენარეა. ფუქსიის მრავალი ჯიში არსებობს. ბუთხუზა ან ცალპირა, დიდყვავილა წვრილყვავილა და 

ხვიარა. ახასიათებს უხვი და ხანგრძლივი ყვავილობა. იგი მრავალწლიანი მცენარეა. ფოთლები 

კვერცხისებურ-ლანცეტისებრია. ძარღვები წითელი ფერისაა. ყვავილები ჩაქინდრულ-ძაბრისებრი, 

წითელი. გვირგვინის ფურცლები ლალისფერ-ცისფერია. 

მოვლის თავისებურებები. მრავლდება კალმით და თესლით. სადედე მცენარე მოკლედ უნდა გადაიკრიჭოს, 

რომ ბევრი საკალმე ტოტი გამოიტანოს. ფესვიანდება 15-20 დღეში. ზამთარში კარგად ეგუება გრილ 

ოთახს. კარგად იზრდება 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი ფოთლის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 

ფუქსია საუცხოო დეკორატიულ ეფექტს აძლევს აივნებს, ფანჯრებსა და ქორკანდელებს. შეიმჩნევა 

ცრუფარიანები. 

ფორმები:  F. magellanica var. discolor.   F. magellanica  var. conica, F. magellanica  var. macrostemma 

 

Oxalis hedysaroides – მჟაველა 

ოჯ. Oxalidaceae – მჟაველასებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია პერუში, ვენესუელაში, კოლუმბიასა და ბრაზილიაში. მრავალწლიანი 

ბალახოვანი მცენარეა 25-35 სმ სიმაღლის, ინვითარებს წვრილ ბოლქვებს. ეკუთვნის როგორც 

ფოთლოვან დეკორატიულ, ისე ძალიან ორიგინალურ დეკორატიულ ყვავილოვან მცენარეთა ჯგუფს.  

მოვლის თავისებურებები. გამოჰყავთ თბილ ორანჟერეებში. ფოთოლი სამფოთოლაკიანია გრძელი ღეროთი, 

რომელიც მუქი შინდისფერი შეფერილობისაა. საყვავილე ღერო ფოთლებზე მაღალია და ყვავილობს 

წვრილი ვარდისფერი ყვავილებით. თითქმის ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. ზამთარში 

ტემპერატურა 8-100C უნდა იყოს. სინათლის მოყვარულია, ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. 

ზაფხულში ზომიერი რწყვა, ზამთარში იშვიათად. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად (ფოთლის 

და ბუჩქის დაყოფით და ბოლქვაკებით). იძლევა თვითნათესს.  

გამოყენება. საუკეთესოა, როგორც ოთახის მცენარე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოთოლდეკორატიული  

საორანჟერეო მცენარეები 

 

 

 

 

 

 

Dieffenbachia seguine - სეგუინეს დიფენბახია 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ტროპიკულ ამერიკაში. მრავალწლოვანი 

ნახევრადბუჩქია. ღერო მწვანეა, ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, მჯდომარე, პრიალა, 

კიდემთლიანი, სიგრძით 30-40 სმ, სიგანით 16 სმ-მდე. მთელი სიცოცხლის მანძილზე ინარჩუნებენ 

მიმზიდველ გარეგნულ იერს. ყვავილი მარაოსებრია. ღია მომწვანო გვირგვინის ფურცლები ტაროზე 

აფრასავითაა შემოხვეულია.  

მოვლის თავისებურებები. დიფენბახია ტენის მოყვარული მცენარეა. ტემპერატურის მიმართ ძალიან 

მგრძნობიარეა. ზამთარში +50C-იც კი დამღუპველად მოქმდებს. მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს. 

კარგად იზრდება განათებულ და ნახევრად დაჩრდილულ ადგილებში.  მრავლდება თესლით და 

ვეგეტატიურად. თესლი ჩვენს (თბილისის) პირობებში მომწიფებას ვერ ასწრებს. კალმით 

(ვეგეტატიური) გამრავლებისას კვირტის ქვეშ იჭრება კენწრული და ღეროსეული კალამი, რომელზედაც 

უნდა დარჩეს 2-3 კვირტი. ფესვიანდება 1-1,5 თვეში. საჭიროა პატარა მცენარეების ყოველწლიური 

გადარგვა. როდესაც ზრდასრულ ასაკს მიაღწევს, გადარგვა ხდება 3-4 წელიწადში ერთხელ. სასურველი 

ნიადაგია 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის ½1:2 ½ და ქვიშის ნარევი. სახესხვაობები: 

nobilis, decora;  სახეობა – Diffenbachia magnifica.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერის გასაფორმებლად. 

 

 

 

Syngonium podophyllum – ფეხფოთოლა სინგონიუმი 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 

 

  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_sY2KFLqAEAB7ujzbkF/SIG=123o6kg25/EXP=1268984216/**http:/www.flickr.com/photos/jayjayc/309328422/
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ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია მექსიკის, გვატემალის, კოსტა-რიკის ტენიან ტყეებში. 

მარადმწვანე ლიანაა. თუ მცენარე ჩრდილშია მოთავსებული, ფოთლის შეფერილობა მუქი მწვანეა და 

შიგადაშიგ ღია ფერის ბრტყელი ზოლები დაჰყვება. თუ, პირიქით, ნათელ ადგილას მოვათავსებთ, 

ფოთლების შეფერილობა ღია ფერის ხდება (ღია მონაცრისფრო-სალათისებრი). ახალგაზრდა ფოთლები 

შუბის ფორმისაა, ძველი კი ტერფის მსგავსი.  

მოვლის თავისებურებები. უყვარს გაბნეული შუქი, ვერ იტანს მცხუნვარე მზეს. კარგია ოთახის ტემპერატურა 

16-180C. უფრო მაღალი ტემპერატურის პირობებში მაღალი ტენიანობა სჭირდება. ნიადაგი მთელი წელი 

ტენიანი უნდა იყოს, მაგრამ მორწყვიდან მორწყვამდე დროდადრო უნდა შეშრეს. მაღალდეკორატიული 

მცენარეა. გამოიყენება ინტერიერებსა და დიდი დარბაზების გასაფორმებლად. მრავლდება კენწრულ 

კალმებით. ვინაიდან მცენარე ლიანაა, თუ გვინდა, რომ მივიღოთ კომპაქტური ბუჩქი აუცილებელია 

ახალგაზრდა მცენარეების კენწეროების წაჩქმეტა. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 

წილი ტორფის და 1:2 წილი  ქვიშის ნარევში .  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერის გასაფორმებლად. 

ფორმები: Syngonium albovirens, Syngonium atrovirens. 

 

 

Monstera deliciosa – მიმზიდველი (მშვენიერი) მონსტერა 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ ტყეებში. საოცრად 

ლამაზი მარადმწვანე მცენარეა მცოცავი ღეროებით (ლიანაა). ახალგაზრდა მცენარეების ფოთლები 

მთლიანია. ზრდასთან ერთად უვითარდებათ ნაჩვრეტები. შემდგომში კი ფოთლის კიდეები ღრმადაა 

ჩაჭრილი. იზრდება დიდი ზომის – ორანჟერეაში 10-12 მ-მდე, ოთახში კი  - 3-4 მ-მდე.  

მოვლის თავისებურებები. არაა მომთხოვნი სინათლის მიმართ. ზაფხულში თაკარა მზეს ვერ იტანს. 

ტემპერატურა ზამთარში უნდა იყოს არანაკლებ 10-120C-ისა, რწყვა - ზომიერი. ახალგაზრდა მცენარეები 

ყოველწლიურად ირგვება, მოზრდილი კი - 2-4 წელიწადში ერთხელ. 4-5 წლის მცენარე ყვავილობს 

ყოველწლიურად. ყვავილი ტაროსებრია. Gგვირგვინის ფურცლები თეთრია და აფრასავითაა ტაროზე 

შემოხვეული. მაღალდეკორატიული მცენარეა.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში და დიდი დარბაზების გასაფორმებლად. მრავლდება ვეგეტატიურად 

ღეროს ნაჭრებით და კენწრული კალმებით. კარგად იზრდება მსუბუქი კორდის, ფოთლის, ნაკელის და 

ქვიშის ნარევში. ზაფხულში ზრდის პროცესში მცენარე ირწყვება უხვად.  სასურველია აზოტოვანი 

სასუქით (1 გ 1 ლ წყალზე) გამოკვება. საჰაერო ფესვები უმჯობესია მიწაში მოვათავსოთ.  

ფორმები:  M. obliqua – ირიბი;   M. pertusa. 
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Philodendron scandens – მცოცავი ფილოდენდრონი 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 

 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა. ფილოდენდრონი მაღალდეკორატიული მცენარეა. 

ბუნებრივ პირობებში 200 მ-მდე სიგრძისაა და ივითარებს საჰაერო ფესვებს, რის საშუალებითაც ეხვევა 

საყრდენს. ამ საჰაერო ფესვებით ხდება მცენარის დამატებითი კვება ჰაერიდან (იღებს ტენს).  

მოვლის თავისებურებები. სითბოს მოყვარული მცენარეა. კარგად იზრდება ოთახის ტემპერატურაზე - 18-

220C, ზამთარში კი - 14-150C-ზე. აქტიური ზრდის პერიოდში რეგულარულად უნდა მოირწყას, რათა 

ნიადაგი მუდამ ტენიანი ჰქონდეს. ზამთარში, როცა ზრდა ნელდება (მოსვენების პერიოდი), ნიადაგი 

დროდადრო უნდა შეშრეს. ვერ იტანს ორპირ ქარს. ფილოდენდრონი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. 

გამოიყენება ვერტიკალურ გაფორმებაში. მრავლდება სადედე მცენარის ბუჩქის დაყოფით და 

ღეროსეული კალმებით. ჩვენს პირობებში არ ყვავილობს. კარგად იზრდება 1 წილი, ნაკელი, 2 წილი 

ტორფის, 1 წილი კორდის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მოვლა მდგომარეობს ნიადაგის გაფხვიერებაში, 

მარგვლასა და ფოთლების რეგულარულ წმენდაში. 

ფორმები: Ph. Scandens – Berman selloum;  Ph. Scandens – Miniatur selloum; Ph. Scandens – Uroguay.  
 

 

Xanthosoma violaceum – იისფერი ქსანტოსომა 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
 

               
 

ბოტანიკური აღწერა. იზრდება ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის ნოტიო ტყეებში. მრავალწლოვანი 

ფოთოლდეკორატიული 0,8-2 მ სიმაღლის ბოლქვისმაგვარფესურიანი მცენარეა  (ფოთლებსა და 

ფესურებს სამშობლოში საკვებად იყენებენ). ფოთლები მოგრძოა, კვერცხისებური ფორმის, ყუნწი 

გრძელი და სქელია. ფოთლები და ყუნწი მუქი იისფერია. 



515 
 

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარული მცენარეა. ვერ იტანს მზის პირდაპირი სხივებს. 

ზამთრობით, მოსვენების პერიოდში, იშვიათად ირწყვება. ვეგეტაციის პერიოდში კარგია ნაკელის 

წუნწუხით მორწყვა. მრავლდება ვეგეტატიურად ფესურების დაყოფით და შვილეული ბოლქვების 

მიცელებით. სასურველია 20-240 C ტემპერატურა, ზამთარში კი არანაკლებ 180C-ისა.  

გამოყენება. საუკეთესო ოთახის მცენარეა და მისი გამოყენება შეიძლება ოთახის გასალამაზებლად.  

კულტურაში გავრცელებულია: X. lindenii – ლინდენის,     X. robustrum –დიდი ,    X. atrovirens – მუქი 

მწვანე                                           

 

Scindapsus aureus (Epipremnum aureum) – ოქროსფერი სცინდაფსუსი 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრნი 
 

     
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხერთ-აღმოსავლეთი აზია. მრავალწლოვანი მცოცავი (ლიანა) მცენარეა. 

ფოთლები ჭრელია, მწვანე-მოყვითალო ლაქებიანი, ტყავისებური და პრიალა. არ ყვავილობს. შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას როგორც მაღალდეკორატიული მცენარე  ვერტიკალური გაფორმების ელემენტებში.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ნახევრად ჩრდილსაც იტანს.  განათებულ 

ადგილებში ფოთლების სიჭრელე მკვეთრადაა გამოსახული. მისთვის საკმარისია 18-20C ოთახის 

ტემპერატურე, ზამთარში კი 12-14C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. იტანს ტოტების შეჭრას, რის შემდეგაც 

მცენარე ინტესიურად იტოტება. მრავლდება ვეგეტატიურად კენწრული კალმებით და ღეროს ნაჭრებით. 

ზაფხულში საჭიროა რეგულარული რწყვა, ზამთარში კი შედარებით იშვიათი. მოვლა მდგომარეობს 

ნიადაგის გაფხვიერებასა და სარეველების მოცილებაში. 

ფორმა: Scindapsus pictus var. argyreus. 

 

 

Spathiphyllum wallisii - უოლესის სპატიფილუმი  

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ვენესუელას, კოლუმბიის, გვინეის ნოტიო ტროპიკულ 

ტყეებში. ფოთოლდეკორა-ტიული და ლამაზად მოყვავილე მრავალწლოვანი ბალახოვანი, მოკლე-
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ფესურიანი მცენარეა. ფოთლები ფესვთანურია, ოვალური ან ლანცეტა, კიდემთლიანი და პრიალა. 

კარგად აქვთ განვითარებული ცენტრალური ძარღვი. ფოთლის ყუნწი ძირში მსხვილდება. ყვავილი 

ტაროსებრია და აფრასავით აქვს შემოხვეული თეთრი ფერის, დიდი ზომის ყვავილსაფარი. მცენარის 

სიმაღლე 50 სმ-მდეა. ფოთლები როზეტებადაა განლაგებული ნიადაგის ზედაპირზე.  

მოვლის თავისებურებები. უყვარს მომატებული ტენი და ზაფხულის ცხელ დღეებში წყლით შესხურება. 

ფესვები ყოველთვის ნოტიო მდგომარეობაში უნდა იყოს. სინათლის მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად 

იზრდება ნახევრად ჩრდილში და ხელოვნურად განათებულ შენობაში. მზის პირდაპირ სხივებს ვერ 

იტანს. გამოიყენება ინტერიერებში, დარბაზების გასაფორმებლად. საუკეთესოა ყვავილობის პერიოდში. 

მრავლდება ვეგეტატიურად ბუჩქის დაყოფით. დაყოფილი მცენარეები ყვავილობას იწყებენ 

გადარგვიდან მე-4 თვეზე. კარგად იზრდება 18-20 C ტემპერატურაზე და ტორფისა, ფოთლის მიწის და 

ქვიშის ნარევში შეფერადებით 1:2:1. 

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში, დარბაზების გასაფორმებლად. საუკეთესოა ყვავილობის პერიოდში.   

 

 

Aspidistra elatior - ფართოფოთოლა ასპიდისტრა 

ოჯ. Liliaceae – შროშანისებრთა 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიაში, ჩინეთში და აღმოსავლეთ ჰიმალაიმდე. 

ასპიდისტრა მარადმწვანე ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც ინვითარებს გართხმულ ფესურებს. 

ფოთლები გრძელია, ელიფსური და მუქი მწვანე. მოზრდილ მცენარეებს მიწის ზედაპირზე  

უვითარდებათ ხორციანი, მუქი სოსანის ფერის, მჯდომარე, ხორციანი ყვავილები.  

მოვლის თავისებურებები. კარგად იტანს სინათლეს, მაგრამ საუკეთესო მასალას წარმოადგენს 

ნახევრადჩრდილიანი ადგილების გასაფორმებლად. ერთი ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დიდია 

(თითქმის 5 წლამდე). მრავლდება გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ფესურის დაყოფით. თითოეულ 

ნაწილს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ფესვები. დარგვა უნდა განხორციელდეს უფრო ღრმად, ვიდრე ადრე 

იყო. ასპიდისტრა ტენისა და ნიადაგის მიმართ ინდეფერენტულია. უჩნდება  ფარიანები ფოთლის 

ორივე მხარეზე.  

ფორმა: Aspididistra elatior variegata. 

 
 

 

Cyperus papyrus - პაპირუსი 

ოჯ. Cyperaceae – ისლისებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. ეს უძველესი დროის მრავალწლოვანი მცენარე იზრდება ნილოსის ჭაობიან ნაპირებზე.  

მას ძველად ამრავლებდენენ როგორც კულტურულ მცენარეს. მისგან მზადდებოდა მოყვითალო ფერის 

საწერი ქაღალდი, რაზედაც იწერებოდა ეგვიპტის, პალესტინის, საბერძნეთისა და სხვა ქვეყნების 

ათასწლოვანი ისტორიები. პაპირუსი ივითარებს მოგრძო, ერთ მეტრამდე სიმაღლის მრგვალ ან 

წახნაგოვან შიშველ ღეროს, რომელსაც წვერში გამოაქვს ქოლგისებრი მწვანე ან ჭრელი ფოთლები.  

მოვლის თავისებურებები. იგი მოითხოვს ჭარბ ტენს, რისთვისაც საჭიროა, რომ ზაფხულში მისი ქოთანი 

წყლიან თასში იდგეს. საუკეთესო ოთახის მცენარედ ითვლება და გამოიყენება ინტერიერებისა და დიდი 

დარბაზების გასაფორმებლად. Mმრავლდება ფესურის დაყოფით და კენწრული კალმებით, რომლებსაც 

უმოკლებენ ფოთლებს და ისე ათავსებენ წყლიან ჭურჭელში, რომ ღერო მაღლა იყოს. მცენარეს უყვარს 

მჟავე ნიადაგი, მზიანი და თბილი ადგილი, თუმცა ეგუება გრილ ოთახსაც.  

გამოყენება. ორანჟერეასა და აკვარიუმებში გამოიყენება C. anipulaceae Good,  C.japonica. 

 

 

Pilea cadieri – კადიეს პილეა (ვერცხლისფერი პილეა) 

ოჯ. Urticaceae - ჭინჭრისებრთა 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. იზრდება ინდონეზიის ნახევარკუნძულის ტროპიკულ ტყეებში. მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა, იშვიათად ნახევარბუჩქი. ფოთლები დაჭმუჭნული და ვერცხლისფრად 

დალაქულია. ფოთლები ელიფსურია, მოკლეყუნწიანი. ყვავილები მოთეთრო – სალათისფერია, 

ფოთლის იღლიებში ქოლგისებრ შეკრებილი.   

მოვლის თავისებურებები. აქტიური ზრდის პერიოდში მუდმივი ტენი ესაჭიროება, სიცხის დროს 

აუცილებელია წყლის შესხურება. ზამთარში, როცა მცენარე ისვენებს, იშვიათად ირწყვება, მიწას 

შეშრობა უნდა ვაცადოთ. ზამთრის მინიმალური ტაპერატურა 11-14C-ია. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით 

და ღეროსული კალმებით წლის ყველა დროს, მაგრამ უმჯობესია გაზაფხულსა და ზაფხულში.  
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გამოყენება. ეკუთვნის ფოთოლდეკორატიულ მცენარეებს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 

ინტერიერებში, ისე შერეულ კომპოზიციებში. ოთახის პირობებში კარგად ვითარდება პილეას შემდეგი 

სახეობები: Pilea spruceana – სპრუსის პილეა; Pilea nummularifolia – მონეტაფოთოლა პილეა; Pilea 

microphylla – წვრილფოთოლა პილეა. 

 

 

 

Arum odorum (Alocasia odora)- სურნელოვანი არმა 

ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. არმას სამშობლო ინდოეთი, კუნძული ცეილონია. მარადმწვანე, ბალახოვანი 

ტროპიკული მცენარეა, მისი ფოთლები ისრისებრ ოვალურია. ფართო, ღია მწვანე ფერის. ყვავილი 

მოთეთროა, ტაროსებრი და ვითარდება ფოთლის მოგრძო ყუნწზე. ყვავილი და გვირგვინის ფურცელი 

ტაროზე აფრასავითაა შემოხვეულია.  

მოვლის თავისებურებები. ზაფხულში არმა უხვ რწყვას მოითხოვს. ნესტიან ამინდში ფოთლის ბოლოებიდან 

წყალი წვეთებად სდის. მისი წვენი შხამიანია, ამიტომ მოვლისას სიფრთხილე გვმართებს. გამოიყენება 

დიდი დარბაზების, ინტერიერების გასაფორმებლად და შერეულ კომპოზიციებში. ძალიან ხშირად 

სჭირდება შემოტრიალება, რათა გვერდულად არ გაიზარდოს. მრავლდება თესლით და ამონაყარით, 

რომელიც მცენარეს ფესვის ყელიდან წარმოექმნება. მისი მოცილება დედა მცენარისგან ფრთხილად 

ხდება. ადგილის დაავადების აცილების მიზნით ჭრილობაზე დანაყილი ნახშირის ფხვნილი უნა 

დაეყაროს. 

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერების გასაფორმებლად. 

 

Ficus pumila -პატარა ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა 
 

 
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია სუბტროპიკებსა და ტროპიკებში: ჩინეთი, იაპონია, მალაის 

არქიპელაგი. მარადმწვანე ხე, ბუჩქია, ან ლიანაა. გართხმული ძალიან მოკლეყლორტებიანია. ზოგჯერ 

ეპიფიტია. ფოთლები მომრგვალო-ლანცეტისებრია, ახა-სიათებს მოკლე ყუნწი. ეს ფიკუსი 

ნიადაგმფარავიცაა. მაღალდეკორატიული მცენარეა.  
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მოვლის თავისებურებები. ადვილად მრავლდება და მთლიანად ფარავს თავისუფალ ადგილს. მრავლდება 

კალმებით და ძალიან მალე ფესვიანდება. გამრავლება შეიძლება მისი პატარა-პატარა ნაწილებითაც. 

ძირითადი მოვლა მდგომარეობს მცენარეების რწყვასა და შესხურებაში. უნდა ვეცადოთ, რომ მზის 

პირდაპირი სხივები არ მოხვდეს. ზამთარში ტემპერატურა 14-16 C ნაკლები არ უნდა იყოს. ყველა 

ფიკუსი სინათლის მოყვარულია. ადვილად იტანს კრეჭვას. კარგად იზრდება 1 წილი ტორფის, 1 წილი 

ფოთლის, 1 წილი კორდის, 1 წილი ქვიშის ნარევში. 

გამოყენება. შეიძლება გამოვიყენოთ ვერტიკალური გაფორმების დროს, აგრეთვე როგორც ამპელური.  

ფორმები: F. pumila – F. minima ფოთლები 1-2 სმ;  F. pumila – F. macrophylla – მსხვილი ფოთლებით. 

 

 

Tetrastigma voinierianum – ვუანიეს ტეტრასტიგმა (ვაზი) 

ოჯ. Vitaceae -  ვაზისებრნი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო ჩრდილოეთ ვიეტნამი და ლაოსი. მრავალწლიანი ლიანაა უამრავი ბწკალით 

(ულვაშით). ყურძნისებრთა ოჯახის გიგანტური მცენარეა. ფოთოლი მუქი მწვანეა, აღწევს 30 სმ-მდე,  

შედგება 5 ფოთოლაკისგან, აქვს მბზინავი ზედაპირი და დამტვერილი ნაპირები. ფოთლის ქვედა მხარე 

მოყავისფრო ბუსუსებითაა შებუსვილი. აქვს წვრილი ყვავილები, რომლებიც ქოლგისებრ ყვავილედადაა 

შეკრული. ითვლება ფოთოლდეკორატიული ხვიარა მცენარედ. 

მოვლის თავისებურებები. სათბურსა და ორანჟერეაში სწრაფად იზრდება, იძლევა დიდ ნაზარდებს. ღეროს 

სიგრძე ათეულმეტრობით იზომება და საჭიროებს მყარ საყრდენს. სუფთა ჰაერისა და ტენის 

მოყვარულია. გამრავლება წარმოებს კალმით (წელიწადის ყველა დროს). კარგად იზრდება 1 წილი 

კორდის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. ზამთრის ტემპერატურა 6-100ჩ  უნდა იყოს. 

სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ჩრდილსაც კარგად იტანს. აუცილებელია მისი დაცვა მზის პირდაპირი 

სხივებისაგან. ზაფხულში ირწყვება უხვად. ზამთარში მინის კომი არ უნდა გაშრეს. უყვარს ტენი, 

ამიტომ საჭიროებს ფოთლებზე წყლის შესხურებას. 

გამოყენება. გამოიყენება ვერტიკლურ გაფორმებაში. 

 

 

Beschorneria bracteata – ბეშორნერია 

ოჯ. Amarylldaceae – ამარილისებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო მექსიკა. სუკულენტია. ფოთლები ქამრისებურია, გრძელი - 80-100 სმ 

სიგრძის. ღერო სქელია, ფოთლები ოდნავ წაწვეტებული, ქმნიან როზეტს.  

მოვლის თავისებურებები. უყვარს ნათელი ადგილები. იტანს ზამთრის დაბალ ტემპერატურას (+6-80C) 

მთავარია მშრალ ადგილას იდგას. აქტიური ზრდის პერიოდში (გაზაფხული, ზაფხული) საჭიროა 

რეგულარული რწყვა. თუმცა მორწყვიდან მორწყვამდე მიწა ოდნავ უნდა შეშრეს. ზამთარში იშვიათად 

ირწყვება, მაგრამ ნიადაგი მთლიანად არ უნდა გამოშრეს. ამ მცენარეს განსაკუთრებული პირობები არ 

სჭირდება. მრავლდება ამონაყარით. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება 1 წ წილი 

კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნეშომპალის, 2 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. 

 

 

Sanseviera cylindrica - ცილინდრული სანსევიერა 

ოჯ. Agavaceae (Liliaceae) – აგავასებრნი (შროშანისებრნი) 

 

       

 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლოა ტროპიკული დასავლეთ აფრიკა. აქვს სქელხორციანი, ცილინდრისებრი 

ფოთლები.მისი ფესურა მხოხავი და სქელია. სანსივიერა ინდოეთში სართავი კულტურაა. იძლევა 

ბოჭკოს, რომლისგანაც უხეშ ქოვილებსა და თოკებს ამზადებენ.  

მოვლის თავისებურებები. მრავლდება დაყოფით და ფოთლის კალმებით. გაზაფხულზე კალმებად იღებენ 

ძველ ფოთლებს, რომლებიც იჭრება 4-8 სმ სიგრძის ნაჭრებად და ირგვება სილიან მიწაში. ფესვიანდება 1-

2 თვეში. განათებულ ადგილას ფოთოლი იღებს ინტენსიურ შეფერვას. ჭარბად რწყვა საზიანოა, 

განსაკუთრებით კი ზამთარში. ფესვთა სისტემა ვითარდება უმთავრესად მაღლა, რისთვისაც მას რგავენ 

დაბალ და განიერ ქოთნებში. ესაჭიროება ფხვიერი მიწა: 4 წილი ყამირისა და კომპოსტის, 2 წილი 

ნეშომპალა და 1 წილი ქვიშის ნარევი. მოითხოვს კარგ დრენაჟს. მცენარის გულში წყალი არ უნდა  

ჩავასხათ, რადგან ბევრი წყლისაგან ძირში ფოთლები ულპება. გადარგვა ხდება 2-3 წელიწადში ერთხელ, 

გაზაფხულზე.  

გამოყენება. საუკეთესო საოთახო ტროპიკული, მრავალწლოვანი მცენარეა. კარგად იტანს ოთახის სიმშრალეს. 

გამოიყენება ოთახებისა და დიდი დარბაზების გასაფორმებლად. 

 

Cyperus alternifolius - ქოლგისებრი პაპირუსი 

ოჯ. Cyperaceae - ისლისებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო მადაგასკარია.  იზრდება ჭაობიან ნაპირებზე. საკმაოდ გავრცელებული 

ოთახის მცენარეა. მარადმწვანე მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც 2 მ სიმაღლემდე 

იზრდება. ღერო სწორია, ჩვეულებრივად მრგვალი, იშვიათად სამკუთხა, მთავრდება მჭიდროდ 

შეფოთლილი ქოლგისებური ვარჯით. ფოთლები ხაზურაა, ვიწრო. ფოთლის იღლიებიდან ვითარდება 

საგველა ყვავილედი. 

მოვლის თავისებურებები.  მრავლდება ვეგეტატიურად ბუჩქის დაყოფით და კენწეროს კალმებით. ზაფხულში 

უხვად ირწყვება, ზამთარში კი ზომიერად. მოითხოვს ნოყიერ ნიადაგს, ხანდახან მზიან ადგილას, 

ოღონდ დიდ ხანს არ უნდა იყოს პირდაპირი მზის ზემოქმედების ქვეშ. მოვლა მდგომარეობს შემხმარი 

ფოთლების მოცილებაში, არ უყვარს ორპირი ქარი.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში. 

 

 

Adiantum capillus-veneris – ვენერას თმა 

ოჯ. Adianthaceae – ადიანტისებრნი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გვხვდება შორეული აღმოსავლეთის, კავკასიისა და შუა აზიის ნოტიო და დაჩრილულ 

ტყეებში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი, მოკლეფესურიანი მცენარეა. სოლის მსგავსი ფოთლის ყუნწები 

მოშავო-რუხი ფერისაა, ფოთლები კი - ღია მწვანე.  

მოვლის თავისებურებები. გაზაფხულზე მრავლდება დაყოფით და სპორებით. ზამთარში მოითხოვს სითბოს. 

არ უყვარს მზის პირდაპირი სხივები. მისთვის საკმარისია 18-24C ტემპერატურა, თუმცა 10C-საც იტანს. 

ნიადაგი მთელი წლის განმავლობაში ტენიანი უნდა იყოს. თუ ფესვები გამოშრა, ფოთლები 

მოიჭმუჭმნება, რაც უფრო მაღალია ოთახის ტემპერატურა, მით მეტი ტენი სჭირდება. იტანს კრეჭვას და 

შეიძლება სასურველი იერი მიეცეს. ახალი ყლორტები მალევე ამოდის. ეს პროცედურა სჯობს 

გაზაფხულზე ჩატარდეს. 

გამოყენება. გამოიყენება ნახევრად ჩრდილში, კომპოზიციებში. 

 

 

Begonia manicata – მანჟეტა ბეგონია 

ოჯ. Begoniaceae - ბეგონიასებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო მექსიკა, გვატემალა. გვხვდება ნოტიო ტროპიკულ ტყეებში. მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა. ცნობილია მისი მრავალი სახეობა, როგორც ბუჩქი, ისე ხვიარა და გადმოფენილი. 

მანჟეტა ბეგონია 40-45 სმ-ის ბუჩქისმაგვარი ბალახოვანი მცენარეა შემოკლებული ღეროთი, ძლიერ 

შებუსვილი. იზრდება თითქმის ჰორიზონტალურად. მსხვილი, მომრგვალო ფოთლების კიდეები 

დაყოფილია. ძარღვები ღია ფერისაა. ყვავილობს თითქმის მთელი წლის განმავლობაში. მიეკუთვნება 

ფოთოლდეკორატიულ მცენარეებს.  

მოვლის თავისებურებები. ადვილად მრავლდება თესლით, ღეროს და ფოთლის კალმით. ფოთლის კალმით 

გამრავლებისას მისი 2/3 მიწის ზემოთ უნდა დარჩეს. უყვარს კაშკაშა სინათლე, ოღონდ არა პირდაპირი 

მზის სხივები. ყველაზე უკეთ ოთახის ტემპერატრაზე (18-20C) ხარობს. თუ მცენარე ქოთანს მთლიანად 

ფარავს და ბუსუსებიანი ღეროები აქვს, წყალი პირდაპირ მიწაზე უნდა დაესხას. ამით ავიცილებთ 

ფოთლებისა და ყვავილების ლპობას. რეგულარულად უნდა მოშორდეს დაყვავილებული ნაწილები და 

დაზიანებული ფოთლები. ზამთარში ირწყვება ფრთხილად, როდესაც ნიადაგი შეშრება. მოითხოვს 

ნოყიერ ნიადაგს, კორდის, ფოთლის მიწის, გადამწვარი ნაკელის, ტორფის და ქვიშის ნარევს. შეიმჩნევა 

ცრუფარიანები.  

გამოყენება. გამოიყენება შერეულ კომპოზიციებში. 

 

 

Coleus blumei – ბლუმის კოლეუსი 

ოჯ. Lamiaceae – ტუჩოსანთა 

 

   
ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - კუნძული იავა. კოლეუსი ბალახოვანი მცენარეა, წააგავს ჭინჭარს იმ 

განსხვავებით, რომ მისი ფოთლები მრავალფეროვანი, მკვეთრი არშიებითაა მოხატული, ან 

დანაოჭებული, მსხვილი, ან პატარა ლაქებით. ლაქები სხვადასხვა შეფერილობისაა – წითელი, 

მოყვითალო, მუქი მეწამული, მოოქროსფერო, მოყავისფრო. ყვავილი დეკორატიულობით არ 

გამოირჩევა.  

მოვლის თავისებურებები. თუ მცენარეს თესლის მიღება არ გვსურს, უმჯობესია ყვავილობისას საყვავილე 

ღეროს მოცილება, ვინაიდან იგი საკვებსაც ართმევს მცენარეს და მის დეკორატიულობასაც  აქვეითებს. 

დარგვა შეიძლება ღია გრუნტში გაზაფხულზე - აპრილის ბოლოს და მაისის დასაწყისში, ხოლო 
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შემოდგომით, ყინვების დაწყებამდე, საჭიროა გამოსაზამთრებლად შენობაში გადატანა. მრავლდება 

როგორც თესლით, ისე კალმებით. სინათლის და სითბოს მოყვარული მცენარეა. განათებულ ადგილზე 

უფრო ინტენსიურ, მკვეთრ შეფერილობას იღებს და გაცილებით ლამაზი ხდება. დარჩდილულ ადგილას 

მცენარეს მუხლთაშორისები უგრძელდება და მიმზიდველობას კარგავს. გაზაფხულსა და ზაფხულში 

უმჯობესია მოვარიდოთ მზის მწველ სხივებს, ზამთარში კი განათებულ ადგილზე დავდგათ.  

კალმებით გამრავლება შეიძლება წლის ყველა დროს. 1-2 კვირაში იწყებს დაფესვანებას, რის შემდეგაც 

შეიძლება გადაირგას ნიადაგში. მცენარე რომ კარგად დაბუჩქდეს, კენწეროს ყლორტები უნდა 

შეაკვეცოთ. მოითხოვს ნოყიერ ნიადაგს: 1 წილი კორდი, 2 წილი ფოთლის მიწა, 1 წილი გადამწვარი 

ნაკელი და 1 წილი ქვიშა. კარგია ზაფხულში წუნწუხით მორწყვა. შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 

გამოყენება. კოლეუსი ოთახის საუკეთესო მცენარეა, ამავე დროს იგი შესანიშნავ მასალას წარმოადგენს 

ყვავილნარების გასაფართოებლად. 

 

 

Setcreasea purpurea – წითელი სეტკრეცია 

ოჯ. Commelinaceae – კომელინასებრნი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ტეხასში (აშშ) და მექსიკაში. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა 

გართხმული ღეროებით, ფოთლები მეწამულ- შინდისფერია, მოგრძო ლანცეტისებრი, 10-18 სმ სიგრძის 

და 3-4 სმ სიგანის. ყვავილობს წვრილი ვარდისფერი ყვავილებით. ძალიან დეკორატიული მცენარეა.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია. მისი შეფერვა დამოკიდებულია სინათლის ინტესივობაზე 

- რაც უფრო კარგი განათებაა, მით უფრო კარგი შეფერვა აქვს. კარგად იტანს ჩრდილსაც. ამრავლებენ 

როგორც ფოთოლდეკორატიულ მცენარეს (ორანჟრეებში, ზამთრის ბაღებში, ოთახის პირობებში). 

ზამთრის ტემპერატურა 12C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ზაფხულში ირწყვება უხვად, დროდადრო 

სჭირდება ფოთლებზე წყლის შესხურებაც; ზამთარში - საჭიროების მიხედვით. ადვილად მრავლდება 

კალმით წლის ნებისმიერ დროს.  

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ხალიჩოვანი მცენარე ფონის შესაქმნელად, ასევე  ზამთრის ბაღებისა და 

ინტერირების გასაფორმებლად.   

 

 

 

Nephrolepis exaltata -ამაღლებული ნეფროლეპისი 

ოჯ. Nephrolepidaceae – ნეფროლეპისისებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის ტროპიკულ ქვეყნებში. Mმრავალწლოვანი 

ბალახოვანი, ფესურიანი მცენარეა. ფოთლები მჭიდროდაა განლაგებული. ფოთლის ქვედა მხარეზე 

ვითარდება სპორები. გვხვდება გრძელფოთლიანები, ხუჭუჭა და სხვადასხვა სიგრძის ფოთლებიანი 

ფორმები. მისი ქოთნიდან გადმოსული (გადმოფენილი ფოთლები) მწვანე შადრევანს მოგვაგონებს.  

მოვლის თავისებურებები. უყვარს განათებული ადგილები, მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს, მაგრამ 

სინათლე არ უნდა მოაკლდეს. მისი ნორმალური განვითარებისათვის კარგია 18-240C ტემპერატურა 

ზაფხულის პერიოდში. ზამთრის მინიმალური ტემპერატურა 100C-ია. ზაფხულში უყვარს წყლის 

შესხურება. ნიადაგი მუდმივად ნოტიო უნდა იყოს. გამხმარი ქვედა ფოთლები სისტემატურად უნდა 

მოსცილდეს.  წყალში ძლებს 8-10 დღე. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და სპორებით. კარგად იზრდება 

ტორფის, ფოთლის ნეშომპალის, გადამწვარი ნაკელის და ქვიშის ნარევში.  ფორმები:  Nefrolepis exaltata – 

N. Bostoniensis; Nefrolepis exaltata – N. Hillsii;   Nefrolepis exaltata – N. Superbissima. 

გამოყენება. ნეფროლეპისი არაჩვეულებრივია დარბაზებისა და ოთახების გასალამაზებლად, აგრეთვე 

საუკეთესო მასალაა თაიგულებში გამოსაყენებლად.  

 

 

Peperomia caperata – ნაოჭა პეპერომია 

ოჯ. Piperaceae – წიწაკისებრთა 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ტროპიკული ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ნოტიო ტყეებში. 

მარადმწვანე ფოთოლდეკორატიული დაბალმზარდი მცენარეა. მისი ფოთლები ხორციანია. ყველა 

პეპერომია ერთი საერთო ნიშნით - ყვავილედის ფორმით განსხვავდება სხვა მცენარეებისაგან. 

ყვავილედი თაგვის აპრეხილ კუდს წააგავს და მცენარეს ორიგინალურ იერს აძლევს.  

მოვლის თავისებურებები. მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით და ფოთლებით. ინტენსიური ზრდის 

პერიოდში სჭირდება რეგულარული რწყვა და დაცვა მზის პირდაპირი სხივებისაგან. სიცივეს ვერ 

იტანს. 18-22C ტემპერატურაზე კარგად ხარობს. ზამთრის პერიოდში იშვიათად უნდა მოირწყას, 

ადვილად ლპება. ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა ფოთლის მიწის, ნეშომპალის, 
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კორდის და ქვიშის ნარევში დარგვა. ფორმები: Peperomia caperata – წითელი ფოთლებით; Peperomia 

caperata -  ნაცრისფერი ფოთლებით. 

გამოყენება.  გამოიყენება შერეულ კომპოზიციებში. 

 

 

Euphobia pulcherrima (Poinsettia) – Euphobia pulcherrima (Poinsettia) 

ოჯ.Euphorbiaceae – რძიანასებრნი 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო მექსიკა, გვატემალა, კოსტა-რიკა. დატოტვილია, ტოტები მსხვილი და 

შიშველია; ფოთლები - მოგრძო-ოვალური, ძირში ძაბრისებრი, ხოლო კენწეროში წაწვეტებლი, 

შებუსვილი. ყვავილები შეკრებილია როზეტად.  

მოვლის თავისებურებები. თუ გსურთ საშობაოდ აყვავებული პუანსეტია მომავალი შობამდე შეინარჩუნოთ, 

როდესაც რტოები ჭკნობას დაიწყებენ, ტოტები სიგრძეში 10 სმ-ზე გადაჭერით. ზამთარსა და ადრიან 

გაზაფხულზე სასურველია მცენარის სითბოსა და თითქმის სიმშრალეში ყოფნა. აპრილიდან უხვად 

უნდა მოირწყას, რათა ინტესიური ზრდა დაიწყოს. როდესაც წამოიზრდება, ნიადაგის გამოცვლაა 

საჭირო. პუანსეტიას ზრდის ყველა ეტაპზე უყვარს კაშკაშა, გაბნეული შუქი, თაკარა მზე კი 

უარყოფითად მოქმდებს. იდეალური ოთახის ტემპერატურა 18-200 C-ია. არ უყვარს ორპირი ქარი. 

მრავლდება ვეგეტატიურად – კალმებით. რწყვა ზომიერი – როდესაც ფოთლები მოიწყენს, უხვად 

მოირწყას. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის მიწა 1 წილი ქვიშის ნარევში. 

Euphorbia pulcherrima – ყვითელი; 

Euphorbia pulcherrima – ნარინჯისერი. 

გამოყენება. წითელი ფერის და ვარსკვლავისებური ფორმის თანაყვავილების გამო პუანსეტია ტრადიციულ 

საშობაო მცენარედ იქცა. გამოიყენება ოთახების გასალამაზებლად. 

 

 

Ficus lyrata – ლირისმაგვარი ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - დასავლეთ აფრიკა. მარადმწვანე ხეა. ფოთლები ფართოკვერცხისებრია, 

მსხვილი, 50 სმ-მდე სიგრძის და 10-15 სმ სიგანის, მუქი მწვანე ღია ფერის ძარღვებით, ტყავისებრი, 

ფორმით ლირას მოგვაგონებს. სამშობლოში  30 მ-მდე იზრდება.  

მოვლის თავისებურებები. ზამთარში 12C-ზე ნაკლები ტემპერატურა არ უნდა იყოს. მზის პირდაპირ სხივებს  

და ხშირ გადარგვას ვერ იტანს. მორწყვიდან მორწყვამდე საჭიროა დროდადრო ნიადაგის გამოშრობა. 

სინათლის მოყვარულია. იტანს კრეჭვას. მრავლდება კალმებით ზაფხულის პერიოდში. კარგად იზრდის 

2 წილი კორდის,  1 წილი ტორფის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლები და 

დაავადებები მითითებული არ არის.  

გამოყენება. მაღალდეკორატიული  მცენარეა. გამოიყენება ოთახების გასალამაზებლად. 

 

 

Cycas revoluta – ჩაქინდრული ციკასი 

ოჯ. Cycadaceae – ციკასისებრნი 

 

       
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლოა ჩინეთი, იაპონია. მრავალწლოვანი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. 

ვიზუალურად პალმას მოგვაგონებს. იგი საგოვანთა ტიპის წარმომადგენელია და შიშველთესლიანებს 

ეკუთვნის. ფოთლები ტყავისებრია, პრიალა, ღია როზეტს ქმნის, საიდანაც პატარა, ბუსუსებიანი, 

ანანასის მსგავსი ღერო მოჩანს. მოზრდილი მცენარე 2-3 მ-ის სიმაღლისაა.  

მოვლის თავისებურებები. უყვარს კაშკაშა სინათლე, კარგად იზრდება 12-180ჩ ტემპერატურაზე. მშრალ 

გარემოში კი დაბალ ყინვასაც იტანს. ზამთარში ტემპერატურის დაცემისას, შედარებით იშვიათად უნდა 

მოირწყას.  ზომიერ კლიმატში მცენარე ზაფხულობით შეიძლება გარეთ გაიდგას. ესაჭიროება ნოყიერი 

ნიადაგი. გამოიყენება ინტერიერებში და დიდი დარბაზების გასალამაზებლად, აგრეთვე ზაფხულში 

გარე ექსპოზიციებში. მრავლდება თესლით და ამონაყარით. აუცილებელია შენობის განიავება და 

ფოთლების სველი ნაჭრით გასუფთავება. ფოთლებზე შეიმჩნევა ფარიანები და ცრუფარიანები.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერის გასაფორმებლად. 
 

 

Zebrina pendula - ზებრინა, ჩაქინდრული (დაკიდებული)  ჭორიკანა 

ოჯ. Commelinaceae - კომელინასებრი 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - მექსიკა, ცენტრალური ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. 

ღეროები გართხმული და დაკიდებულია, ხშირად მოწითალო მწვანე ლაქებით. ფოთლები მოგრძო 

კვერცხისებრია. ყვავილები წვრილია, მოვარდისფრო-იისფერი.  

მოვლის თავისებურებები. ზამთარში ტემპერატურა 800C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. სინათლის 

მოყვარულია. ცოტა ხნით მზის პირდაპირ სხივებსაც იტანს. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე უვად 

ირწყვება, ზამთარში - ზომიერად.  ფოთოლდეკორატიული მცენარეა.  

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ამპელური აივნების გასაფორმებლად (ადრე გაზაფხულიდან 

შემოდგომამდე). მრავლდება ღეროს კალმებით წლის ყველა დროს. 

ფორმები: Zebrina pendula – Z. guadricolor hort. 

                   Zebrina pendula – Z. purpusii. 
 

 

Fatshedera lizei – ლიზეს ფაცჰედერა 

ოჯ. Araliaceae – არალიასებრთა 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - საფრანგეთი. კარგად დაბუჩქული მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. ფოთოლი 

ტყავისებრია, თათისებრი, მუქი მწვანე.  

მოვლის თავისებურებები. ადვილად მოსავლელი მცენარეა. საყრდენს ეხვევა. ზამთარში უძლებს 30C 

ტემპერატურას. სინათლის მოყვარულია. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე უხვად ირწყვება, ზამთარში - 

ზომიერად. ტენის მოყვარულია და ზაფხულში ხშირად მოითხოვს შესხურებას. მრავდება კალმებით, 

რომლებიც იჭრება ღეროსეული ღეროებიდან. ადვილად ფესვიანდება. გადარგვა ხდება 

ყოველწლიურად. კარგად ხარობს 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის 

ნარევში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  

გამოყენება. ფართოდ გამოიყენება ინტერიერებისა და დარბაზების გასაფორმებლად. 

 

 

Ficus elastica – რეზინისებრი ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae - თუთისებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - აღმოსავლეთ ინდოეთი და ინდონეზიის ჯუნგლები. მრავალწლოვანი ხეა. 

ტექნიკური მცენარეა - იძლევა კაუჩუკს. აქვს დიდი (20-30 სმ სიგრძის) ელიფსური, ტყავისებრი, 

კიდემთლიანი, მუქი მწვანე ფოთლები. არ ინვითარებს გვერდით ტოტებს. დატოტიანებული,  

მოვლის თავისებურებები. დაბუჩქული ვარჯის მისაღებად გაზაფხულზე ზრდის დაწყებამდე მცენარეს წვერო 

უნდა წაეჭრას, რაც იწვევს ტოტების წარმოქმნას და ბუჩქის მიღებას. ფიკუსი ძლებს ჩრდილშიც, მაგრამ 

სინათლეში ყოფნა უფრო სასურველია. კარგად ხარობს ოთახის პირობებში 15-18C დროს. ადვილად 

ეჩვევა ოთახის პირობებს. მრავლდება კალმით, ოღონდ ჭრილობიდან გადმოსული რძისებრი სითხე 

თბილი წყლით უნდა ჩამოირეცხოს. ირგვება ქვიშაში ან თავსდება წყლიან ჭურჭელში. ერთი თვის ან 

თვენახევრის შემდეგ ფესვიანდება. დაფესვიანებული მცენარე უნდა ჩაირგას 1 წილი ყამირის, 1 წილი 

ნეშომპალის, 1 წილი ტორფის და 1:2 წილი ქვიშის და 1 წილი ფოთლის მიწის ნარევში. ახალგაზრდა 

მცენარე ირგვება ყოველ წელს, დიდი კი 3-5 წელიწადში ერთხელ.შეიმჩნევა ფარიანები. 

გამოყენება. ფოთოლდეკორატიული მცენარეა.  გამოიყენება ინტერიერების, დარბაზების, ოთახების და 

ოფისების გასალამაზებლად. 

ფორმები: Ficus elastica – F. decora; Ficus elastica – F. variegata 

 

 

Calathea makoyana – მაკოის კალათეა 

ოჯ. Maranthaceae – მარანტისებრნი 
 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია ბრაზილიის ტროპიკულ ტყეებში. 30-50 სმ სიმაღლის 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები ძალიან ეფექტურია – მოხატულია სხვადასხვა 

გეომეტრიული ნახაზით და მათი შეფერილობაც ნაირგვარია, მუქ მწვანე ფონზე ორიგინალურადაა 

მოხატული და დაძარღვული. ფოთლის ქვედა მხარე მუქი შინდისფერ-ლილისფერია.  

მოვლის თავისებურებები. კალატეა დიდ ყურადღებას მოითხოვს, მოსწონს ჩრდილიანი გარემო, არ უყვარს 

მზის პირდაპირი სხივები. ზაფხულში საჭიროა რეგულარული რწყვა. არ უყვარს ორპირი ქარი.  

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. ადვილად ფესვიანდება. კარგად ხარობს 1 წილი ყამირი 

მიწის, 2 წილი ფოთლის, 1 წილი ქვიშის და 1 წილი გადამწვარ ნაკელის ნარევში. ფოთლის იღლიებში 

შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 

გამოყენება. ფოთოლდეკორატიული მცენარეა, გამოიყენება შერეულ კომპოზიციებში. 

ფორმები: Calathea sanderiana; Calathea roseolineata. 

 

Chlorophytum comosum- ქოჩორა ქლოროფიტუმი 

ოჯ. Liliaceae – შროშანასებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებული სამხრეთ აფრიკაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი ოთახის მცენარეა. 

ფოთლები შუბისებრია, მწვანე ან თეთრ-ყვითელი, ჭრელი. ინვითარებს საჰაერო ყლორტებს 

რომელზედაც ვითარდება ახალი მცენარე, რომლის ფოთლები როზეტებადაა შეკრებილი.  

მოვლის თავისებურებები. ფოთლების სიხასხასის შესანარჩუნებლად მოითხოვს ნათელ ადგილს. 

კარგად იზრდება +16-180 C-ზე, ზამთარში კი 80C-ს უძლებს. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე - აქტიური 

ზრდის პერიოდში, ნიადაგი ტენიანი უნდა იყოს.  

გამოყენება. ზაფხულის პერიოდში გამოიყენება ღია გრუნტში – ყვავილნარების მოწყობაში 

(საბორდიურე ან ვერტიკალურ გამწვანებაში), აგრეთვე ინტერიერებისა და ოთახების გასალამაზებად. 

მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და შვილეული როზეტებით. ადვილად მრავლდება. კარგად იზრდება 1 

წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის და ქვიშის ნარევში. 

ფორმები: Clorophytum comosum – Chloropytum variegatum 

 

 

Ficus benjamina – ბენჯამინის ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა ოჯახი 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია აზიის ტროპიკულ ტყეებში. მარადმწვანე  

მრავალწლოვანი ხეა, 15-18(30)მ სიმაღლისა. ფოთლები ოვალურ-კვერცხისებრია, ტყავისებრი, პრიალა 

და ოდნავ ტალღისებრი კიდეებით.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია, თუმცა ნახევრად ჩრდილისაც კარგად იტანს. ზაფხულის 

ცხელ დღეებში სჭირდება წყლით შესხურება. მორწყვა: ზაფხულში უხვად, ზამთარში - ზომიერად. 

მრავლდება ღეროს მწვანე კალმებით ზაფხულის თვეებში. იტანს კრეჭვას, განაკრეჭი ტოტები 
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გამოიყენება კალმებად. აუცილებელია ფოთლების გაწმენდა. ფოთლის იღლიებში გვხვდება 

ცრუფარიანები. 

გამოყენება. ულამაზესი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება საცხოვრებელი სახლების და დიდი 

დარბაზების დასამშვენებლად.  

 

 

 

Cariota mitis – მიტის კარიოტა 

ოჯ. Arecaceae (Palmae) –პალმისებრნი 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - ინდოჩინეთი. მარადმწვანე ფოთოლდეკორატიული, 7-9 მ სიმაღლის 

მცენარეა. ფოთლები ორმაგფრთისებრ დანაკვთულია, შუაზეა ჩაჭრილი. სწორედ ეს არის ამ პალმის 

დამახასიათებლი ნიშანი. ფოთლები მოგვაგონებს თევზის კუდს. ოთახის პირობებში 2-3 მეტრამდე 

იზრდება. კარიოტას პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, მისგან იღებენ პალმის ღვინოს - „თოგგუ”. 

სინათლისმოყვარულია.  

მოვლის თავისებურებები. ზაფხულში საჭიროა დაცვა მზის პირდაპური სხივებისაგან. მცენარე ცალგვერდა 

რომ არ განვითარდეს, საჭიროა მისი დროდადრო სინათლისკენ მიბრუნება. მრავლდება თესლით. 

კარგად იზრდება 3 წილი ყამირი, 1 წილი ნეშომპალას, 1 წილი ფოთლის მიწის და 1 წილი ქვიშის 

ნარევში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 

გამოყენება. გამოიყენება დიდი დარბაზების, ოთახების, ოფისების გასალამაზებლად.  

 

 

Iresine herbstii – ჰერბსტის ირეზინე 

ოჯ. Amaranthaceae – ჯიჯლაყისებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა – ეკვადორი. დაბალმზარდი ხალიჩოვანი მცენარეა. 

ფოთოლი ზედა მხრიდან მეწამული ფერისაა, ღერო კაშკაშა წითელია, ყვავილედი საგველაა. ყვავილები 

შეუხედავია, სასურველია მათი მოცილება. ფოთოლი მომრგვალოა, კენწერო გაორებულია.  

მოვლის თავისებურებები. ირეზინე კარგად იტანს კრეჭვას და შეიძლება სასურველი სიმაღლეც მივცეთ. 

გაკრეჭვის შემდეგ კარგად იბუჩქება. უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივცეთ სიმაღლეში გაზრდის საშუალება. 

უყვარს განათებული ადგილები. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს და ნიადაგის გამოშრობას. 

მრავლდება კალმებით. ამისთვის საუკეთესო ვადაა თებერვალ-აპრილი. კალმები იჭრება სადედე 

მცენარიდან 10-150ჩ ტემპერატურის პირობებში. ადვილად ფესვიანდება. კარგად იზრდება 1 წილი 

კორდის, 1 წილი ფოთლის მიწის, და 1:2 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლებიდან შეიმჩნევა 

ცრუფარიანები. 

გამოყენება. არაჩვეულებრივი ხალიჩოვანი მცენარეა, რომელიც გამოიყენება (გაზფხულ-ზაფხულის 

პერიოდში) ყვავილნარებში სხვადასხვა ლაქების შესაქმნელად. გარდა ყვავილნარებისა, გამოიყენება 

როგორც ოთახის მცენარე.  

 

 

Asparagus sprengeri – შპრენგერის სატაცური 

ოჯ. Liliaceae – შროშანისებრთა 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - სამხრეთ აფრიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, გადმოფენილი 

ღეროებით. ინვითარებს 1,5-2,0 მ სიგრძის ღეროებს.  

მოვლის თავისებურებები. კარგად იტანს დიდ განათებას. ზაფხულში საჭიროა ზომიერი მორწყვა, ზამთარში - 

იშვიათი. იტანს 5-80-ს. ზახულის ცხელ დღეებში სასურველია წყლის შესხურება. სატაცური ძალიან 

სწრაფად ვითარდება და თუ დროზე არ მოხდა მისი გადარგვა, ფესვები ისე გაიჭედება თავისი პატარა 

ტუბერებით, რომ წყლის ჩასხმისას  სითხეს ვეღარ ატარებს. ზოგჯერ ისე იჭედება, რომ ჭურჭელიც 

ტყდება. ამიტომ სასურველია ყოველწლიურად გადარგვა. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 

კარგად იზრდება 2 წილი თიხა-ყამირის, 1 წილი ნეშოპალის, 1 წილი ნაკელისა და 1:2 წილი ქვიშის 

ნარევში.  

გამოყენება. სატაცური ფოთოლდეკორატიული მცენარეა და გამოიყენება გაფორმებისას. წარმატებით 

გამოიყენება აგრეთვე საორანჟერეო საქმეში. მისი წიწვოვანი ტოტები ამშვენებენ თაიგულებსა და 

კალათებს. 

 

 

Dracaena deremensis – დერემის დრაცენა 

ოჯ. Dracaenaceae – დრაცენასებრნი (აგავასებრნი) 
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ბოტანიკური აღწერა. ბუნებრივად გავრცელებულია აზიასა და აფრიკაში. მრავალწლოვანი, დეკორატიულ-

ფოთლოვანი მცენარეა. ფოთლები გრძელი, ხაზურა, ვიწრო ლანცეტაა, მწვანე, ჭრელი ან მოწითალო 

ფერის. ფოთლები მჯდომარეა. ყვავილები სპილოს ძვლისფერია, საგველა ყვავილედებად შეკრებილი 

და სურნელოვანი.  

მოვლის თავისებურებები. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. ზაფხულში 

მოითხოვს უხვ რწყვას, ზამთარში - ზომიერს. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად ღეროსეული, 

ღეროს კენწრული კალმებით და ამონაყარებით. ფესვიანდება 2-2,5 თვის მანძილზე. ახალგაზრდა 

მცენარეები ირგვება ყოველწლიურად. მოზრდილ მცენარეებს ჭურჭელი უნდა გამოეცალოს 4 წელში 

ერთხელ. კარგად იზრდება 1 წილი, კორდის, 1 წილი ფოთლის,  1/2 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში, დარბაზების, ოფისების გასალამაზებლად და ჯგუფურ ნარგაობებში. 

შეიმჩნევა ფოთლის იღლიებში ცრუფარიანები. 

ფორმები: Dracaena dermensis – კაშკაშა მწვანე ვერცხლისფერი ზოლებით;  

         Dracaena dermensis – ღია სალათისებრი ზოლებით; 

         Dracaena dermensis – ბრტყელი მუქი მწვანე ზოლებით 

 

 

Chamaedorea elegans – ელეგანტური ხამედორეა, მთის პალმა 

ოჯ. Arecaceae (Palmae) – პალმისებრთა 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - ტროპიკული ამერიკა. ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. აქვს რამდენიმე 

აღმართული ღერო და პალმისათვის დამახასიათებელი ფოთლები, რომლებიც ზრდის პროცეში 
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გადაირკალება. აღწევს 1,5 მ-მდე. ყვავილობს ყოველწლიურად. ყვავილები შეკრებილია ყვითელი ფერის 

ყვავილედებად.  

მოვლის თავისებურებები. ტემპერატურა ზამთარში 160 C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. კარგად ხარობს ოთახის 

პირობებში. ზაფხულში სჭირდება ხშირი რწყვა. ნიადაგი მუდამ ნოტიო უნდა იყოს. აუცილებელია 

კარგი დრენაჟი, რათა ნიადაგში წყალი არ შეჩერდეს, რაც გამოიწვევს მცენაის ლპობას. არ უყვარს მზის 

პირდაპირი სხივები. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ნეშომპალის, 1 წილი ტორფის, 1 წილი 

ფოთლის მიწის და 1/2 წილი ქვიშის ნარევში. მითითებულია ცრუფარიანები ფოთლის იღლიებში და 

ქვედა მხარეზე. 

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერის გასაფორმებლად. 

ფორმები: Chamaedoea elegans – Ch. humilis  

 

 

Coffea arabica – ყავის ხე 

ოჯ. Rubiaceae - ენდროსებრნი 

 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. ბუნებაში ხარობს სამხრეთ აფრიკაში. მრავალწლიანი, მარადმწვანე ტროპიკული ხეა, 

მუქი მწვანე, ტყავისებრი ფოთლებით. ფოთლის ფირფიტის სიგრძე 10-15 სმ-ია, სიგანე 5-7 სმ. 

ყვავილობს და ნაყოფს იძლევა. ფოთლები მოპირდაპირედაა განწყობილი.  ნორჩ მცენარეს აქვს ერთი 

ღერო, მოგვიანებით ინვითარებს მოპირდაპირედ განლაგებულ გვერდით ტოტებს. ნაყოფი კენკრაა, ჯერ 

მწვანე, შემდეგ კი მუქი წითელი. 

მოვლის თავისებურებები.  სინათლის მოყვარულია. ოთახის და სათბურის პირობებში იზრდება 1,5 – 2 მ-მდე. 

ზაფხულობით საჭიროებს დაცვას მზის პირდაპირი სხივებისაგან. მაღალი ტემპერატურის  დროს 

საჭიროა წყლის შესხურება. ზამთრობით რწყვა ხდება საჭიროების მიხედვით. მრავლდება თესლით და 

ღეროს კალმებით. თესლი ითესება შეგროვებისთანავე. ვეგეტატიური გამრავლებისას კალმები უნდა 

აიჭრას გასული წლის ყლორტებიდან. კარგად იზრდება: 1 წილი კორდის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 

1 წილი ქვიშის და 1 წილი ფოთლის მიწის ნარევში. გვხვდება ფარიანები და ცრუფარიანები.  

გამოყენება. გამოიყენება როგორც ფოთოლდეკორატიული მცენარე ოფისებში, სახლებში და სხვა 

დაწესებულებების გასალამაზებლად. 

 

 

Aristolochia elegans – ელეგანტური არისტოლოხია 

ოჯ. Aristolochiaceae – არისტოლოხიასებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - ბრაზილია. მარადმწვანე, 19 მ-მდე სიმაღლის ლიანაა. ფოთლები 

ფართოგულისებრია, ყუნწთან ღრმად ჩაჭრილი და წაწვეტებული. ფოთლის ზედაპირი მუქი მწვანეა, 

ხოლო ქვედა მხარე ლეგა-მწვანე. ყვავილები ვითარდება ფოთლის იღლიებიდან. ყვავილის გვირგვინის 

ფურცლის ფონი მუქი შინდისფერია და მოხატულია ღია ფერის ლაქებით. მაღალდეკორატიულ, 

ლამაზად მოყვავილე მცენარედ ითვლება. ნაყოფი კოლოფია მრავალრიცხოვანი თესლებით.  

მოვლის თავისებურებები.  მრავლდება თესლით და კალმებით. ყვავილობს დათესვიდან პირველსავე წელს. 

სითბოს მოყვარულია და კარგად იზრდება 1 წილი ფოთლის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი 

კორდისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლებიდან შემჩნეულია ცრუფარიანები. 

გამოყენება. გამოიყენება ვერტიკალური გაფორმებისას,  საუკეთესოა ქორკანდელებში. 

 

Neoregelia carolinae – კაროლინას ნეორეგელია 

ოჯ. Bromeliaceae – ბრომელიასებრნი 
 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია ბრაზილიასა და გვინეაში. მრავალწლოვანი მაღალდეკორატიული 

უღერო, ბალახოვანი, მონოკარპული მცენარეა. ფოთლები შეკრებილია როზეტებად. მათი  სიგრძე 40 სმ-

ს აღწევს და ქამრისებურად არიან წაგრძელებული. ფოთლის ტყავისებური კიდეები დაკიდებულია. 

შუაგულში განლაგებული ფოთლები დაფარულია მოწითალო ლაქებით. ყვავილი მოცისფრო-იისებრია. 

ყვავილობა იწყება ზაფხულში და 3 თვე გრძელდება.  

მოვლის თავისებურებები.  უყვარს ნოტიო ჰაერი. როდესაც ყვავილი გაშლილია, მცენარის შესხურებისგან 

თავი უნდა შევიკავოთ. მისთვის იდეალურია ოთახის ტემპერატურა 18-24C. მორწყვიდან მორწყვამდე 

დროდადრო ნიადაგი უნდა შეშრეს. უყვარს განათებული ადგილი. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. 

ესაჭიროება შემდეგი შემადგენლობის ნიადაგი: 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნეშომპალის და 1 წილი 

ქვიშის ნარევი.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერების გაფორმებაში.  

ფორმები: Neoregelia carolinae – Tricolor, Neoregelia carolinae – coneentrica 
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Amaryllis vittata – ზოლიანი ამარილისი (ჰიპეასტრუმი) 

ოჯ. Amaralidaceae – ამარალისისებრთა 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. ამარილისის სამშობლო პერუა. ლამაზად მოყვავილე ბოლქვიანი მცენარეა. ფოთლები 

ხაზურაა. გრძელი, შიშველი. საყვავილე ღეროზე ვითარდება .3-6 ყვავილი, რომელთა დიამეტრი 15-დან 

20 სმ-მდეა. ყვავილობს ადრე გაზაფხულზე (მარტი, აპრილი, მაისი).  

მოვლის თავისებურებები.  სინათლის ნაკლებობისას არ ყვავილობს. მისი მოსვენების პერიოდი ზამთრის 

თვეებია. სასურველია, ამარილისი მჭიდროდ იჯდეს ქოთანში, ამით მისი ყვავილობა უფრო აქტიური 

ხდება. მრავლდება შვილეული ბოლქვებითა და თესლით. რაც უფრო დიდია ბოლქვი (20-25 სმ), მით 

უფრო  ღონიერ მცენარეს და მოზრდილ ყვავილს იძლევა. ერთი ბოლქვიდან ვითარდება ერთი 

საყვავილე ღერო. გადარგვა ხდება 2-3 წელიწადში ერთხელ ადრე გაზაფხულზე. კარგად ხარობს 1 წილი 

ყამირი მიწის, 2 წილი ნეშომპალის, 1 წილი ფოთლის მიწისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერებში და კალათების არანჟირებისათვის.  

 

 

Calceolaria hybrida  – ჰიბრიდული კალცეოლარია 

ოჯ. Scrophulariaceae – შავწამალასებრთა 
 

    
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა. ლამაზად მოყვავილე, ძალზე 

ეფექტური ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილები დაწინწკლულია, ორტუჩა. ქვედა ტუჩი ბუშტივით  

გაბერილია, ზედა კი უფრო პატარა. ვითარდება 30-50-მდე ყვავილი. ფოთლები დიდი ლანცეტისებრია.  

მოვლის თავისებურებები.  ყვავილობის პერიოდში მოითხოვს უხვ რწყვას. 12-15C ტემპერატურაზე კარგად 

ვითარდება. უყვარს კაშკაშა, გაფანტული სინათლე. ჰაერის მაღალ სინოტივესა და ორპირ ქარს ვერ 

იტანს. მასზე უარყოფითად მოქმედებს ყვავილზე წყლის წვეთების მოხვედრა. მრავლდება თესლით. 

იმავე წელს გვაძლევს ყვავილს. საჭიროა ნოყიერი ნიადაგი: 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნაკელის, 1 წილი 
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კორდის და 1 წილი ქვიშის ნარევი. დაავადებები არ შეიმჩნევა, ხოლო მავნებლებიდან აღინიშნება 

აბლაბუდიანი ტკიპა.  

გამოყენება. გამოიყენება ინტერიერების გაფორმებაში. 

ფორმები: თეთრი, ყვითელი,  ნარინჯისფერი, წითელი 

 

 

Crinum asiaticum – აზიური კრინუმი 

ოჯ. Amaryllidaceae – ამარილისებრთა 

 

  
 

ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - სამხრეთ აფრიკა, ტროპიკული აზია და ამერიკა. მსხვილბოლქვიანი 

მცენარეა, პრიალა და განიერი ხაზურა ფოთლებით. გრძელ საყვავილე ღეროზე ივითარებს სურნელოვან 

თეთრ ან პირისფერ ქოლგისებრ ყვავილებს, რომლებიც ამარილისის ყვავილებს წააგავს. ყვავილობს 

გაზაფხულსა და ზაფხულში.  

მოვლის თავისებურებები.  მრავლდება დაყვავილების შემდეგ ფესვის ბოლქვაკებით. თესლი ადვილად 

ღივდება მიწის ზედაპირზეც. დიდი ხორციანი ფესვის გამო მოზრდილ ჭურჭელს მოითხოვს. კარგად 

ეგუება ოთახის სიმშრალეს და ნათელ ოთახს. მოითხოვს: ნოყიერ ყამირს, ნეშომპალას, ფოთლის მიწისა 

და სილის ნარევს. ზამთარში ესაჭიროება მცირე რწყვა, ზაფხულში ხშირი.  

გამოყენება. საუკეთესო ლამაზად მოყვავილე ოთახის მცენარედ ითვლება.  

 

 

Callistemon speciosus – მშვენიერი კალისტემონი 

ოჯ. Myrtaceae – მირტისებრთა 
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ბოტანიკური აღწერა. სამშობლო - სამხრეთ-დასავლეთი ავსტრალია. 4 მეტრი სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. 

ყლორტები წახნაგოვანია, მოგვიანებით მომრგვალო ხდება. შეფერილობა მონაცრისფრო-ყავისფერია. 

ფოთლები ვიწროლანცეტისებრი, ბლაგვი ან წაწვეტებულია. ყვავილები შეკრებილია თავთავისებურ 

ყვავილედებად. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში.  

მოვლის თავისებურებები.  მცენარე მრავლდება კალმებით და თესლით. კალმები იჭრება გამერქნებული 

ყლორტებიდან, რომლებსაც ათავსებენ 18-200C ტემპერატურის პირობებში.  დაფესვიანებული კალმები 

ირგვება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. ზაფხულში 

ირწყვება ხშირად. ტოტების გასხვლისას კალისტემონი ლამაზად იბუჩქება. 2-3 წლის შემდეგ იწყებს 

ყვავილობას. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  

გამოყენება. მაღალდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება, როგორც საქოთნე კულტურა.  კარგად ვითარდება 

ცივ ორანჟერეებში. 

 

 

Impatiens walleriana – ვალერის იმპატიენსი (უკადრისა) 

ოჯ. Balsaminaceae – ბალზამინასებრთა 

 

   
 

ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია აღმოსავლეთ აფრიკის ტროპიკულ რაიონებსა და ზანზიბარში. 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი, ან 30-40 სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია. ყლორტები მსხვილი და 

ხორცოვანია, მხოხავი. ფოთლები ელიფსისებრ-ლანცეტისებრია. ყვავილები ვითარდება ფოთლის 

იღლიებში. ისინი მონარინჯისფრო-წითელია, წითელი, თეთრი, ვარდისფერი და სხვ. ყვავილობს უხვად 

მთელი წლის განმავლობაში.  

მოვლის თავისებურებები.  მრავლდება კალმით და თესლით. კალმდება რამდენიმე დღეში. თესვა ტარდება 

თბილ ორანჟერეებში. ორივე შემთხვევაში მცენარე ყვავილობას იწყებს მოკლე პერიოდში, რომელიც 

ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე გრძელდება. ადვილად იტანს ტოტების შეჭრას, რაც ხელს 

უწყობს დაბუჩქებას. ყვავილობისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 18-200C,  ზამთარში კი 15-160C.  

გამოყენება. საუკეთესო ოთახის მცენარედ ითვლება, მაგრამ გამოიყენება ღია გრუნტშიც - ყვავილნარებში.  

ფორმები: Impatiens walleriana – თეთრი 

        Impatiens walleriana – მონარინჯისფრო-წითელი 

        Impatiens walleriana – მოყვითალო 

 

 

Eucharis candida  - თეთრი ეუხარისი 

ოჯ. Amaryllidaceae – ამარილისებრნი 
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ბოტანიკური აღწერა. გავრცელებულია კოლუმბიაში. მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ბოლქვი 

მომრგვალოა, შემოხვეული აქვს მოყავისფრო ქერქი. ფოთლები ფართო კვერცხისებრია და 

გრძელყუნწიანი. ყვავილობს ზაფხულში. ყვავილი თეთრია, სასიამოვნო სურნელით.  

მოვლის თავისებურებები.  ტემპერატურის მიმართ ძალიან მგრძნობიარეა, ის  150-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. 

გადარგვა ხდება 3-4 წელიწადში ერთხელ. კარგი განვითარებისათვის სჭირდება: 2 წილი ფოთლის, 1 

წილი კომპოსტის, 1 წილი თიხის და ½ წილი ქვიშის ნარევი. მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. 

მოსვენების პერიოდში მცენარე არ ირგვება. უყვარს განათებული და ნახევრადჩრდილიანი ადგილები. 

ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს.  

გამოყენება. გამოიყენება ოთახებისა და ინტერიერების გასაფორმებლად.  
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კითხვები თვითშეფასებისთვის 

 

1. რა ჯგუფებად იყოფა დეკორატიული ხეები? 

2.ჩამოთვალეთ თითოეული მათგანის ძრითადი წარმომადგენების 

და აღწერეთ ისინი. 

2. ჩამოთვალეთ ფოთოლდეკორატიული ბუჩქები და 

დაახასიათეთ ისინი 

3. ჩამოთვალეთ ნაყოფდეკროატიული ბუჩქები და დაახასიათეთ 

ისინი. 

4.ჩამოთვცალეთ ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები და 

დაახასიათეთ ისინი  

5. ჩამოთვალეთ საორანჟერეო მცენრრეები და დაახასიათეთ ისინი. 
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თავი 4. საქართველოს ფლორა 
 

საქართველოს ფლორა მდიდარი, მრავალფეროვანი და თვითმყოფადია, რაც დაკავშირებულია მის 

გეოგრაფიულ მდებარეობასთან, ისტორიულ წარსულთან და მრავალგვარ ბუნებრივ პირობებთან. 

დღეისათვის საქართველოში უმაღლეს მცენარეთა 4100 (4200) სახეობაა აღრიცხული. ასევე 

მრავალფეროვანია მისი მცენარეული საფარი. საქართველოში წარმოდგენილია მშრალი ქსეროფილური, 

ნახევრად უდაბნოების, სტეპის, ტენიანი, სუბტროპიკული (კოლხეთის) ტყის, მდელოსა და კლდე-

ნაშალ-ღორღიანების მცენარეულობა. 

საქართველოში, ისევე როგორც ყველა მთიან ქვეყანაში, მცენარეულობა განაწილებულია ვერტიკალური 

სარტყლების მიხედვით, რომლებიც კანონზომირად იცვლება ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებასთან 

ერთად, რაც ტემპერატურის დაცემასთანაა დაკავშირებული. ვერტიკალურ-სარტყლობრივ ცვლასთან 

ერთად საქართველოში მცენარეულობა განედურ-მერიდიანული მიმართულებითაც იცვლება. 

მაგალითად, დასავლეთ საქართველო, შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების გავლენით, სითბოსა და 

ტენის მოყვარული მდიდარი მცენარეულობით ხასიათდება. აქაური უღრანი ტყეებისათვის 

დამახასიათებელია მარადმწვანე ქვეტყე, რომელიც კოლხური ქვეტყის სახელწოდებითაა ცნობილი, 

გვხდება ლიანები და მრავალგვარი გვიმრები. 

აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი უფრო მშრალია, კონტინენტური; შესაბამისად მისი 

მცენარეულობა სიმშრალის ამტანია. აქ დაბლობები და მთისწინები უჭირავთ ნახევარუდაბნოებს, 

სტეპებს, ბუჩქნარებს, არიდულ მეჩხერ ანუ ნათელ ტყებს. ტყის სარტყელი იწყება ზღვის დონიდან 

უფრო მეტ სიმაღლეზე; მისი შემადგენლობიდან ამოვარდნილია კოლხური მარადმწვანე ქვეტყე, ნაძვი, 

სოჭი და კოლხეთის მრავალი სხვა მცენარე, რომლებიც აღმოსავლეთ საქართველოში მხოლოდ ალაგ-

ალაგ შემორჩა - ბორჯომის ხეობაში, მდინარეების: ლიახვის, არაგვისა და ალაზნის ხეობებში. 

თავისებური მცენარეულობაა სამხრეთ საქართველოს ვულკანურ ზეგანზე, სადაც ტყეების მაგივრად 

გაბატონებულია სტეპები და მდელოები, უმეტესად ქსეროფილური ანუ სიმშრალის ამტანი 

მცენარეულობა. 

მცენარეთა სახეობების ერთობლიობას, რომელიც გარკვეულ ტერიტორიაზე გვხვდება, ფლორა ეწოდება. 

ფლორაში არ იგულისხმება ადამიანის მიერ მოშენებული კულტურული სახეობებისა და ჯიშების 

ერთობლიობა. ფლორა - ამა თუ იმ ტერიტორიის, ქვეყნის, ოროგრაფიული ერთეულის, კუნძულის, 

კონტინენტისა და სხვათა ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მცენარეთა სახეობების ერთობლიობაა. 

ჩვეულებრივ “ფლორის” ცნება უფრო ვიწროა და უმაღლეს მცენარეთა ერთობლიობას გულისხმობს 

ხავსნაირების გამოკლებით (ფლორაში არ იგულისხმება ხავსები, წყალმცენარეები, ლიქენები, სოკოები 

და სხვა. შესაბამისად არის ალგოფლორა, ბრიოფლორა და ა.შ.). 
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რელიქტის, რეფუგიუმის, ენდემიზმის, ფიტოცენოზის ცნება 

ტერმინთა განმარტება 

სახეობის ადგილსამყოფელი (ჰაბიტატი) მცენარის ეკოლოგიური და ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

თავშესაფარი, გავრცელებისა და არსებობის გარემოა. აქ სახეობებს შორის მყარდება მჭიდრო 

ურთიერთობა. მათი ინდივიდები ქმნიან მცენარეთა თანასაზოგადოებას ანუ ფიტოცენოზს. ჰაბიტატი  

იმ ეკოლოგიური პირობების ერთობლიობაა, სადაც მცენარე იზრდება. 

ფიტოცენოზი  (მცენარეული თანასაზოგადოება) - მცენარეთა ერთობლიობა ერთგვაროვან არეზე, სადაც 

ისინი რთულ ურთიერთქმედებაში არიან ერთმანეთთან და გარემოსთან (ბიოტოპთან). ფიტოცენოზი 

ანუ მცენარეული თანასაზოგადოებაა ტყე, მდელო, ჭაობი და სხვ. 

რელიქტი (“ცოცხალი ნამარხი”) - ნარჩენი, ნაშთი, წარსულ გეოლოგიურ ეპოქაში ფართოდ 

გავრცელებული სახეობის (ან სხვა ტაქსონის). რელიქტები შემორჩენილია მათი ფართო გავრცელების 

ეპოქისდროინდელი პირობების მსგავს გარემოში. 

რეფუგიუმი  (თავშესაფარი) - ადგილი დედამიწაზე, სადაც ორგანიზმებმა გადაიტანეს მათთვის 

არახელსაყრელი პირობები და დღემდე შემორჩნენ (ე.ი. ადგილი, სადაც ორგანიზმებმა გადაიტანეს 

გამყინვარებები). რეფუგიუმები მდიდარია რელიქტური ენდემებით. 

ენდემური სახეობები - სახეობები, რომელთაც უჭირავთ დედამიწის რომელიმე გეოგრაფიული 

რეგიონის, პროვინციის, რაიონის, ცალკეული ადმინისტრაციული ან ოროგრაფიული ერთეული (მთათა 

სისტემის, დაბლობების, ზეგნების, ქვაბულების, ხეობების) განსაზღვრული არეალი და დედამიწის სხვა 

ნაწილში არ გვხვდება. 

სახეობის გავრცელების შესწავლისას მნიშვნელოვანია დადგინდეს: 

 ზონალური (ანუ განედური) გავრცელება - თუ რომელ კლიმატურ ზონასთანაა დაკავშირებული 

სახეობა; 

 მერიდიანული გავრცელება - თუ დედამიწის რომელ გეოგრაფიულ ნაწილშია განსახლებული 

სახეობა; 

 მთიან ქვეყნებში ზუსტდება სახეობის ვერტიკალური გავრცელება ლანდშაფტურ-ვერტიკალური 

სარტყლების მიხედვით (მთის, სუბალპური, ალპური, სუბნივალური, ნივალური). 

მცენარეთა ვერტიკალური ზონალობა - მცენარეთა განლაგება მთის ფერდობზე სარტყლებად 

(ზონებად), როდესაც მცენარეულობის ერთი ტიპი კანონზომიერად იცვლება მეორე ტიპით ზღვის 

დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად 

სისტემატიკა - მეცნიერება კლასიფიკაციის შესახებ ( systematico მოწესრიგება). სისტემატიკის 

საფუძველზე ორგანიზმებს ენიჭებათ სახელწოდებები (ნომენკლატურა) და ხდებამათი გაერთიანება 

გარკვეული ნათესაური კავშირების საფუძველზე ცალკეულ ჯგუფებად (ტაქსონებად). 

ტაქსონები - სისტემატიკური კატეგორიები:  

საქართველოს ადგილი მსოფლიო ფლორის სისტემაში 

მსოფლიოში უმაღლეს მცენარეთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მე-60 ადგილზეა (ბრაზილია, 

კოლუმბია, ჩინეთი, ინდონეზია და ა.შ.), თუმცა ევროპაში მე-5 ადგილზეა: 

1. იტალია – 5663 

2. ესპანეთი – 4916 

3. საბერძნეთი – 4900 

4. საფრანგეთი – 4500 

5. საქართველო - 4100 

საქართველოს ფლორის სიმდიდრის მაჩვენებელია ენდემიზმის მაღალი დონე. საქართველოს 

ფლორის დაახლოებით 21% - 900-მდე სახეობა ენდემურია (300 სახეობა საქართველოს ენდემია, 600 

სახეობა – კავკასიის ენდემი). 
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Divisio - განყოფილება  

Classis - კლასი  

Regnum – სამეფო  

Ordo – რიგი  

Familia - ოჯახი  

Tribus - ტრიბა, მუხლი (ყოფენ დიდ ოჯახებს) 

Genus - გვარი  

Sectio - სექცია  

Series - სერია, მწკრივი  

Species - სახეობა (უმცირესი სისტემატიკური ერთეული) 

Subspecies -ქვესახეობა  

Varietas - სახესხვაობა  

Forma - ფორმა 
 

სახეობა არის ინდივიდთა ერთობლიობა, რომელთაც აქვთ საერთო მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური 

ნიშნები და ერთმანეთთან შეჯვარების უნარი, ქმნიან პოპულაციების სისტემას, რომლებიც საერთო 

არეალს იკავებენ. სახეობა მცენარეთა და ცხოველთა ერთ-ერთი ძირითადი ტაქსონომიური კატეგორიაა. 

მცენარის ჯიში - მცენარეთა ერთობლიობა, რომელიც შექმნილია სელექციის გზით და უნარი შესწევთ 

მემკვიდრეობით გადასცეს მომდევნო თაობას განსაზღვრული მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური და 

სამეურნეო ნიშან-თვისებები. ჯიში კულტურულ მცენარეთა უმდაბლესი საკლასიფიკაციო ერთეულია. 
 

კოსმოპოლიტები - სახეობები, რომლებიც თითქმის მთელ დედამიწაზე არიან გავრცელებული. 

ევრიქორული მცენარეები - ფართო გავრცელების მცენარეები. 

სტენოქორული მცენარეები - ვიწრო და ლოკალური გავრცელების მცენარეები. 

ადვენტური მცენარეები - გზადმოყოლილი. 

ავტოქტონური მცენარეები – ადგილობრივი, აბორიგენული. 

ქსეროფიტები – მშრალი ადგილების მცენარეები, რომლებიც ეგუებიან ჰაერის მაღალ ტემპერატურასა 

და დაბალ ტენიანობას. 

არიდული მცენარეულობა – მშრალი ჰავის პირობებს შეგუებული მცენარეულობა (უდაბნოს, 

ნახევარუდაბნოს, სტეპის), სადაც აორთქლებული ტენის რაოდენობა მოსულ ნალექებს აღემატება. 

ჰიდროფიტები - ჭარბტენიანი ადგილების მცენარეები. 

მეზოფილური მცენარეები - რომლებიც ხარობენ ზომიერად ტენიან ადგილებში. 

ლითოფიტები, პეტროფიტები - მცენარეები რომლებიც იზრდებიან ქვებზე, კლდეებზე, ნაშალ-

ღორღიანებზე, ქვათაყრილებზე.  

კალცეფილები - მცენარეები, რომლებიც ხარობენ მხოლოდ კალციუმით მდიდარ ნიადაგებზე. 

ფსამოფიტები - ქვიშის (პლაჟის) მცენარეულობა. 

ჰალოფიტები - ძლიერ დამლაშებული ადგილების მცენარეები. 

ეპიფიტები - მცენარეები, რომლებიც სახლდებიან სხვა მცენარეებზე. პარაზიტი მცენარეებისაგან 

განსხვავებით, საკვებს იღებენ არა იმ მცენარეებისაგან, რომელზეც სახლობენ, არამედ გარემოდან. 

მაღალმთად პირობითად მიღებულია აბსოლუტური სიმაღლეები 1800 ზ.დ. და ზევით. მაღალმთაში 

ერთიანდება სუბალპური, ალპური, სუბნივალური და ნივალური ლანდშაფტები. 

მაღალბალახეულობა - უმეტესად ხეშეშღეროიანი, მაღალმზარდი ბალახებით (დიყი, დუცი, შროშანი, 

დეზურა, კულმუხო) შექმნილი მცენარეულობის ტიპი სუბალპებში (ძირითადად ტყისა და მდელოს 

საზღვარზე). 

ალპური ხალი - მთამაღალის მცენარეთა თანასაზოგადოება, რომელშიც ჭარბობს გართხმული 

ნაირბალახოვანი ფესურიანი მცენარეები; მჭიდროდ შეკრული ბალახოვანი საფარი, რომელიც 

ვითარდება მყინვარულ რელიეფზე ზომიერი სარტყლის მთის სისტემაში. 
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ნახევრად ბუჩქი, ბუჩქბალახი - მრავალწლოვანი მცენარე, რომლის ყლორტები მხოლოდ ქვედა ნაწილში 

ხევდება, ზედა კი ბალახოვანია. დამახასიათებელია არიდული ტერიტორიებისათვის. 

ეფემერები  – ერთწლოვანი მცენარეები, რომლებიც ასწრებენ განვითარების სრული ციკლის გავლას 

მეტად ხანმოკლე პერიოდში. 

ეფემეროიდები – მრავალწლოვანი (ბოლქვოვანი) მცენარეებია, რომლებიც ეფემერების მსგავსად მეტად 

მოკლე სავეგეტაციო პერიოდში ამთავრებენ ზრდა-განვითარებას. 

სასიცოცხლო ფორმები - ადგილობრივ საარსებო პირობებთან მცენარის ხანგრძლივი შეგუების შედეგი, 

რაც მის გარეგნულ იერშია გამოსახული. მაგ., ხე, ბუჩქი, ნახევრადბუჩქი, ბალიშა მცენარეები, ბალახი, 

სუკულენტები, ლიანები და ა.შ. სასიცოცხლო ფორმებია. 
 

სინონიმური მნიშვნელობის ოჯახები: 

Palmae – Arecaceae 

Gramineae –  Poaceae 

Cruciferae – Brassicaceae  

Leguminosae –Fabaceae 

Guttiferae – Clusiaceae 

Umbelliferae – Apiaceae 

Labiatae – Lamiaceae 

Compositae – Asteraceae 

 

 

საქართველოს კლიმატი 

საქართველოს შედარებით მცირე ტერიტორიაზე არის დედამიწის ზედაპირზე არსებული ჰავის 

თითქმის ყველა ზონა დაწყებული ნოტიო სუბტროპიკულიდან, დამთავრებული მარადი თოვლისა და 

მყინვარების ზონით. 

საქართველოს ჰავის ნაირგვარობას განსაზღვრავს, ერთი მხრივ მისი მდებარეობა სუბტროპიკული 

ზონის ჩრდილოეთ საზვარზე  შავსა და კასპიის  ზღვებს შორის, მეორე მხრივ, მისი რელიეფის 

განსაკუთრებული სირთულე: ჰავის ჩამოყალიბებაში დიდ როლს თამაშობენ სხვადასხვა 

მიმართულებისა და სიმაღლის ქედები. ადგილობრივ ჰავას ქმნის შავი ზღვა და კავკასიონი. 

უკანასკნელი საქართველოს იცავს ჩრდილოეთიდან ცივი ჰაერის მასების უშუალო შემოჭრისაგან, ხოლო 

შავი ზღვა აწონასწორებს ტემპერატურის მერყეობას და ხელს უწყობს ნალექების დიდი რაოდენობით 

მოსვლას, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს ტერიტორია მთიანია და ამიტომ 

სხვა პირობებთან ერთად კლიმატი ვერტიკალურადაც ცვალებადობს. 

შავი ზღვის სანაპიროზე, კოლხეთის დაბლობზე, ყველაზე რბილი და თბილი ჰავაა, იანვრის საშუალო 

ტემპერატურა 00-ს აღემატება, მაგრამ იშვიათი არაა, როდესაც დროდადრო ტემპერატურა ძალიან დაბლა 

ეცემა. დასავლეთ საქართველო ხასიათდება ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის მკაფიოდ 

გამოხატული თვისებებით. დაბალი ნაწილი ძირითადად გამოირჩევა რბილი ზამთრით, შედარებით 

გრილი ზაფხულით, ტემპერატურის ზომიერი ამპლიტუდით, უხვი ნალექებით და მაღალი სინოტივით. 

ნალექები დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ თანდათან კლებულობს; კლებულობს სამხრეთიდან 

ჩრდილოეთისაკენაც. ნალექების რაოდენობა ზამთარში მეტია, ვიდრე ზაფხულში.  

აღმოსავლეთ საქართველოში ზამთარი უფრო ცივი და ტემპერატურის ამპლიტუდაც უფრო დიდია. 

ხშირია ყინვები. ნალექების რაოდენობა შედარებით მცირეა და დაბალია სინოტივეც. აქ კლიმატი უფრო 

მკაცრია. 

აღმოსავლეთ საქართველოს ბარი და ვაკე განსხვავებულია კოლხეთისაგან. ამ მხარისათვის 

დამახასიათებელია კონტინენტური კლიმატი - ზამთარი შედარებით ცივი, ზაფხული - ცხელი. თუ 

დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობზე, სუბტროპიკული ზონის მსგავსი კლიმატია, ქვემო 

ქართლსა და შირაქში იგი ველების ტიპისაა, მაღლა მთაში კი ცივი ზონისაა და სხვ., მათ შორის მთელი 
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რიგი გარდამავალი საფეხურებია. მთიან ქვეყანაში ფერდობების ექსპოზიციას უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება. ხშირია, როდესაც გაზაფხული სამხრეთის ფერდობზე 2-3 კვირით ადრე იწყება, ვიდრე 

ჩრდილოეთის ფერდობზე. 

მაღალი მთები კი უფრო მკაცრი კლიმატით ხასიათდება, სუბალპურ და ალპურ სარტყელში ნალექები 

უფრო მეტია დასავლეთ საქართველოში, ვიდრე აღმოსავლეთში. სწორედ ამითაა გამოწვეული თოვლის 

მაღალი ხაზი აღმოსავლეთ ნაწილში. დასავლეთ კავკასიონთან შედარებით, აღმოსავლეთში ის ზოგან 

1000 მეტრით უფრო მაღლა გადის. 

 

აღმოსავლეთ საქართველოს მცენარეთა ვერტიკალური ზონალობა 

საქართველოს ფიტოლანდშაფტების თავისებურების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ნალექების 

საერთო რაოდენობის წლიური განაწილება. შავი ზღვიდან მომავალი ჰაერის მასების მოძრაობისას 

შემხვედრი ქედები ტენის დიდ ნაწილს შთანთქავენ, რის შედეგადაც აღმოსავლეთ საქართველოში 

ტენიანობა მკვეთრად მცირდება. გამონაკლისია ბორჯომის ხეობა, რომელიც კოლხეთის ჰაერის მასების 

გავლენის ქვეშ იმყოფება. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში გავრცელებულია  სიმშრალის 

მოყვარული მცენარეულობა - სტეპები, ბუჩქნარი, მთის ქსეროფილური დაჯუფებები. დაბლობებისა და 

მთისწინების ძირითადი სივრცეები უჭირავს უროიან სტეპებს, ეკლიან-ბუჩქნარიან სტეპებს ძეძვით, 

რომელსაც ფრაგმენტულად ენაცვლება ვაციწვერიან-წივანიანი სტეპები; უფრო მშრალ ადგილებზე 

სუსტად დამლაშებულ ნიადაგებზე ჭარბობს ავშნიანი ნახევარუდაბნოები; ხოლო იქ, სადაც ნიადაგი 

ძლიერაა დამლაშებული, გავრცელებულია ნახევარუდაბნოები. ფართოდაა წარმოდგენილი მშრალი 

ბუჩქნარების დაჯგუფებები - შექმნილი შავჯაგას, ძეძვისა და გლერძისაგან.  

დაბლობის ტყეებში ფართოდაა გავრცელებული ფოთოლმცვენი ბუჩქნარები, რომელთა 

შემადგენლობაში შედის შინდი, ასკილი, ჟასმინი, გრაკლა, შავჯაგა, კვრინჩხი და ჯაგრცხილა. მთის შუა 

სარტყლამდე მდელოებზე ბუჩქნარებს შორის იზრდება ზამბახის რამდენიმე სახეობა, რომელთაგან 

განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევა ქართული ზამბახი; იგი გავრცელებულია ქართლსა და 

შირაქ-ელდარში; აღსანიშნავია ასევე სხვადასვა იორდასალამის პოპულაციები; საგურამოსა და 

მცხეთასთან მშრალ ფერდობებზე იზრდება კაშკაშა წითელყვავილიანი ტიტა, ხოლო გარეჯის ველებზე - 

გარეჯის სალბი. გაზაფხულზე თბილისის მიდამოებში ყვავილობს ლილისფერყვავილებიანი ადამის 

ზაფრანა. 

დასავლეთ საქართველოს მდინარისპირა ტყეებისაგან განსხვავებით, სადაც მურყანი, ლაფანი და სხვა 

მერქნიანი ხე-მცენარეებია გაბატონებული, აღმოსავლეთ საქართველოში მდინარის პირებზე იზრდება 

ტირიფი, ვერხვი, მუხა, თელა, თუთა და სხვ. მდინარისპირა ტყეები განსაკუთრებით კარგადაა 

განვითარებული მდინარე ალაზნის ტერასებზე ვიწრო ზოლის სახით, სადაც ჭარბობს ვერხვი, ბევრია 

ლაფანი და ლიანისებური ბუჩქები - სურო, ღვედკეცი, სვია, ეკალღიჭი, კატაბარდა და სხვა. სოფელ 

ბაბანეურის ახლოს, აგრეთვე ლალისყურში შემონახულია მუხნარ-ძელქვნარი ტყეები. 

ალაგ-ალაგ, ზ.დ. 200-300 მ სიმაღლეზე გვრცელებულია ე.წ. ნათელი ანუ არიდული ტყეები. დღეს ასეთი 

ტყეები ყველაზე კარგად შირაქსა და მცხეთის მიდამოებშია შემორჩენილი. მათი ძირითადი ხე და 

ბუჩქოვანი მცენარეებია: საღსაღაჯი, აკაკი, ტირიფფოთოლა ბერყენა, ღვია, ელდარის ფიჭვი, ქართული 

ნეკერჩხალი და სხვ. 

მთისწინებზე (1000 მ ზ.დ.) განვითარებულია რცხილნარ-მუხნარი ტყეები, რომელსაც ქმნის ქართული 

მუხა, რცხილა, იფანი, ნეკერჩხალი, პანტა, ბალი და სხვ. აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობისა და 

მთისწინების დიდი ნაწილი  თითქმის მოკლებულია ბუნებრივ მცენარეულ საფარს. ეს ადგილები 

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს უჭირავს. დანარჩენი ტერიტორია კი ზამთრის 

საძოვრებადაა გამოყენებული. მთის ტყეები განვითარებულია ზ.დ. 700-1000 მ სიმაღლეზე. მათი 

ძირითადი კომპონენტია ქართული მუხა, რცხილა (სამხრეთის ფერდობებზე); ჩრდილოეთის 

ფერდობებზე ისინი ერევიან წიფლის ტყეებს, რომლებიც მთის შუა სარტყელს ქმნიან. ამგვარ ტყეებში 

ალაგ-ალაგ ნაძვი ბატონობს  (ბორჯომი, მანგლისი). 
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დასავლეთ საქართველოს ტყეებისაგან განსხვავებით, ეს ტყეები უფრო მშრალია და მოკლებულია 

მარადმწვანე ქვეტყეს. მხოლოდ ზოგიერთ ადგილასაა (საგურამოს ქედი) შენარჩუნებული მარადმწვანე 

ქვეტყის ესა თუ ის წარმომადგენელი - მაგ., ბაძგი, სურო. 

სუბალპური სარტყელი  წარმოდგენილია წიფლის, ფიჭვის, არყისა და მაღალმთის მუხისაგან შექმნილი 

ტყეებით. 

კოლხური მარადმწვანე ბუჩქნარ-ქვეტყიანი წიფლის ტყეები აღმოსავლეთ საქართველოში 

შემორჩენილია ბორჯომის ხეობასა და საგურამოს ქედზე, მდინარეების ბაწარას, დურუჯის, ბურსას 

ხეობებში. წიფლის ტყის სარტყელში გვხვდება ურთხელის დაჯგუფებები. ამავე სარტყელში, კახეთის 

კავკასიონზე შემორჩენილია წაბლის ტყეები. მუქწიწვიანი ტყეებია ბორჯომის, ლიახვისა და არაგვის 

ხეობებში. არაგვის ხეობა დიდ კავკასიონზე წარმოადგენს მუქწიწვიანი ტყეების გავრცელების 

უკიდურეს აღმოსავლეთ მონაკვეთს, ხოლო მდინარე ალგეთის ხეობა - მცირე კავკასიონზე. ფიჭვისა და 

არყის ტყეები გავრცელებულია შედარებით მკაცრკლიმატიან რაიონებში: თუშეთში, ხევსურეთში, ხევში. 

ტყის სარტყლის ზემოთ, ისევე როგორც დასავლეთ საქართველოში, გავრცელებულია სუბალპური და 

ალპური მდელოები. 

მაღალმთის მდელოებზე, განსაკუთრებით სუბალპურ სარტყელში, ძოვების შედეგად განვითარებულია 

სარეველა მცენარეები, რომელთაგან აღსანიშნავია შხამა, ნარი, ალპური მჟაველა. 

სამხრეთ საქართველოში (ჯავახეთის ზეგანზე) ტყის ფოთლოვან მცენარეულობას ვაციწვერას, უროსა და 

სხვა მცენარეებისაგან შექმნილი მთის სტეპები ცვლის. დღეს მთის სტეპები თითქმის მთლიანადაა 

ათვისებული. 

ვერტიკალური სარტყლები 

 

 

2.3. აღმოსავლეთ საქართველო მცენარეთა ვერტიკალური სარტყლები 

1. ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველებისა და არიდული მეჩხერი ტყეების სარტყელი (150-600 მ ზ.დ.) 

ა) ნახევარუდაბნოები (ელდარი, გარდაბნის ველი, მარნეულის დაბლობი, გარეჯის უდაბნო, იაღლუჯი, 

იორის მარცხენა ნაპირი, ალაზნის მარჯვენა ნაპირის ვაკე, შირაქი, კვერნაკი იგოეთი). 

აღმოსავლეთ საქართველო: 

1. ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველების და არიდული (ნათელი) მეჩხერი ტყეების სარტყელი 150-

600 მ ზ.დ. 

2. ტყის სარტყელი 600-1900 მ ზ.დ; 

3. სუბალპური სარტყელი 1900-2500 მ ზ.დ; 

4. ალპური 2500-3000 მ ზ.დ; 

5. სუბნივალური 3000-3500 მ ზ.დ; 

6. ნივალური 3500 მ ზემოთ. 
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Salicornia herbacea (S. europaea) - ხურხუმო 

(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ღერო სწორმდგომია, ზემოთ აღმართული ან გართხმული 

ტოტებით; ფოთლები მოკლე ვაგინის სახითაა. ყვავილსაფარს 

რომბისებრი ფარის ფორმა აქვს. ერთწლიანია. V-X. იზრდება 

ტენიან მლაშობ ნიადაგებზე დაბლობებში და მთის ქვედა 

სარტყელში. ქართ., ქიზ., გარე კახ.,  

 

Suaeda altissima - ჩოღანო 

(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ყვავილთა ჯგუფები ყუნწიანია. ყვავილსაფარი ნაყოფობის დროს 

არ იცვლება. ფოთლები ხაზურ-ძაფისებრია; ერთწლოვანია. VII-X. 

იზრდება მლაშობ ნიადაგებზე, რუდერალურ ადგილებსა და 

სარწყავ ნათესებში დაბლობებსა და მთის ქვედა სარტყელში. 

ქართ., ქიზ., გარე კახ., გამოიყენება სოდის მისაღებად 

 Suaeda soda -კალია 

(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ფოთლები წვერში მოკლეწვეტიანია, მოყვანილობით ხაზური, 

ნახევრად ცილინდრული, ხორცოვანი. ყვავილსაფრის ფოთლები 

ნაყოფობის დროს პატარა გარდიგარდმო, ცოტად თუ ბევრად 

სამკუთხა გამონაზარდით ხასიათდება. ერთწლოვანია. VII-X. 

იზრდება ტენიან ბიცობიან ნიადაგაბზე დაბლობებში. ქართ., ქიზ., 

კახ. მიიღება სოდა. 

  

Limonium meyeri – შორაქანი, მლაშე ცოცხი 

(ოჯ. Plumbaginaceae) 
 

ღერო უფრთოა; ფოთლები მთლიანია, ელიფსური ან 

უკუკვერცხისებრი ფორმის. ყვავილედი საგველასებრია, 

ფარჩხატი, ძლიერ გაფარჩხული. მრავალწლოვანია. VI-VIII. 

იზრდება ნახევარუდაბნოებში, ბიცობიან ადგილებზე. ქართ., ქიზ., 

გარე კახ., გარდაბ., მესხ. 

 

 Bromus japonicus  - შვრიელა 

(ოჯ. Poaceae) 
 

თავთუნები მწვანეა ან მოლილისფრო. საგველა პირველად სწორია 

და გაფარჩხელი დაყვავილების შემდეგ შეკუმშული, ცალ გვერდზე 

გადახრილი. ფოთლები კიდეებზე არაა ხორკლებიანი.  ღერო 20-80 

სმ სიმაღლისაა. ერთწლოვანია. IV-VI. მთის ზედა სარტყლამდე, 

უფრო ხშირად ნახევრადუდაბნოებსა და უდაბნოებზე, ველებზე, 

მშრალ, ბალახოვან ფერდობებზე, ბუჩქნარებში და როგორც 

სარეველა. თითქმის მთელ საქართველოში.  
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 Glycyrhiza glabra – ძირტკბილა 

(ოჯ. Leguminosae)  
 

ფოთოლაკები მოგრძო კვერცხისებრიდან ხაზურამდეა; 

ფოთოლთანები ლანცეტა სადგისისებრია. ნაყოფები სწორია ან 

სუსტად მოხრილი, მაგრამ ნამგლისებრი არაა. უქიცვო 

მცენარეებია, იშვიათად გაბნეული ქიცვისებრი ჯირკვლებით. 

მრავალწლოვანია. V-VIII; VII-IX. იზრდება დაბლობებსა და 

მთისწინებზე, უდაბნოსა და ტრამალის მცენარეულობაში, 

უპირატესად მდინარისპირა ზოლში. ზემო ქართ., კახ., ქიზ., გარე 

კახ., გარდაბ., ქვ. ქართ.  

 Medicago coerulea - იონჯა 

(ოჯ. Leguminosae)  
 

 ნაყოფი პატარაა 2-3 მმ დიამეტრის. გვირგვინი ცისფერია, 

იშვიათად მკრთალი ლურჯი, ან მოყვითალო თეთრი. 

მრავალწლოვანია. V-IX; VI-X. უპირატესად უდაბნოთა, მთისწინა 

სტეპების და ტყის სარტყელში მთის შუა სარტყლამდე. უდაბნოთა, 

ნახევარუდაბნოთა და სტეპების ფიტოცენოზებში, აგრეთვე 

ნატყევარ მდელოებზე; ზღვის სანაპირო ქვიშნარებზე, არხების 

გაყოლებასა და სხვ. უმთავრესად აღმოსავლეთ საქართველოში. 

ქართ., გარე კახ., ქიზ., გარდაბ., დასავლეთ საქართველოში 

იშვიათია; აფხ., სამერგ., იმერ. 

 

 Plantago tenuiflora - წვრილყვავილა მრავალძარღვა 

(ოჯ. Plantaginaceae) 
 

ფოთლები ხაზურია, თავთავები ფარჩხატი, 2-5 სმ სიგრძის. 

ერთწლოვანია. IV-V. იზრდება ქვიშნარ და ბიცობ ადგილებზე 

მთის ქვედა სარტყელში. ქართ. 

 

 

ბ) ველები - შიდა ქართლის ვაკე, დიღომი, მამადავითის მთა, თელეთის ქედი, შავნაბადის ქედი, კოდა, 

ზემო ქართლი, მესხეთის ქვაბული, მცხეთის აღმოსავლეთით, საგურამოს სამხრეთი ფერდობების 

წინაკალთები, მარტყოფი, პატარძეული, საგარეჯო, კაკაბეთი და ა.შ. 

 

 

Paliurus spina-christi - ძეძვი 

(ოჯ. Rhamnaceae) 
 

ეკლიანი, ხეშეში, ნაკლებად შეფოთლილი ბუჩქია; ფოთლები ირიბ-

კვერცხისებრია. ყვავილები პატარაა, ყვითელი ფერის. ნაყოფი დიდი 

ზომის ტალღისებრი ფრთითაა, არ იხსნება. ბუჩქია. V-VI; VII-IX. 

იზრდება მშრალ ადგილსამყოფელზე. ქმნის რაყას. მთის ქვედა 

სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., კახ., 

ქიზ., გარე კახ., ქვ., ქართ. 
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Rhamnus pallasii - ხეჭრელი, ხეშავი 

(ოჯ. Rhamnaceae) 
 

ფოთლები ვიწროა, ხაზური ან ხაზურ-ლანცეტა. ნაყოფი შავია, 3-4 მმ 

სიგრძის. ბუჩქია. IV-V; VII-XI. იზრდება მშრალ კლდოვან და ქვიან 

ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. ყველა რაიონში, გარდა 

დასავლეთ საქართველოსი. 

 

 

Amygdalus georgica - ქართული ნუში  

(ოჯ. Rosaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები კაშკაშა ვარდისფერია. კურკიანა ნაყოფი 

კვერცხისებრი, ჯაგრისებრბანჯგვლიანი. 1 მ-მდე სიმაღლის 

მცენარეა. ბუჩქია. IV-VII. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში ხეობათა  

ფერდობებზე. ქმნის რაყას. ქართ., გარე კახ., თრიალ. საქართველოს 

ენდემია. 

 

Prunus divaricata - ტყემალი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ნაყოფი ყვითელი, ვარდისფერი ან მუქი წითელია. მცენარეს ცოტად 

თუ ბევრად ეკლიანი ტოტები აქვს. ხე ან ბუჩქია. III-IV; VII-VIII. 

იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ტყეში, ბუჩქნარებსა და ტყის 

პირებზე. მთელ საქართველოში. 

 

Rhus coriaria 

(ოჯ. Anacardiaceae) 
 

ფოთლები ფრთისებრია, შედგება 9-17 ლანცეტა ფოთოლაკისაგან. 

კურკიანა მომრგვალებულია წითელი კანით. ხშირჯირკვლოვან 

ბეწვებიანია. ბუჩქია. VI-IX. იზრდება ქვიან ადგილებზე, ტყეებსა და 

ტყის პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., 

აჭარ., ქართ., ქიზ., თრიალ., ქვ., ქართ., მესხ. შეიცავს მთრიმლავ 

ნივთიერებებს. ნაყოფი გამოიყენება საჭმლის შესაკმაზად 

 

Cotinus coggygria -თრიმლი 

(ოჯ. Anacardiaceae) 
 

ფოთლები უკუკვერცხისებრია. ყვავილები გაფარჩხულ საგველას 

ქმნის; განუვითარებელი ყვავილები მრავალი გრძელი ყვავილის 

ყუნწითაა, მოფენილია მოწითალო ან იისფერი ბეწვებით. ბუჩქია. V-

VIII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., 

იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., გარე კახ., ქვ., ქართ., მესხ. 
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Cercis siliquastrum - არღავანი, იუდას ხე 

(ოჯ. Leguminosae) 
 

ფოთლები ყუნწიანია, მომრგვალო, ძირში ღრმად გულისებრი, 

წვერზე ბლაგვი, მარაოსებრი დაძარღვით. ყვავილები შეკრებილია 

იღლიურ კონებად, კაშკაშა ვარდისფერი გვირგვინით და 

თავისუფალი მტვრიანებით, ნაყოფი მოგრძო-ხაზურია. ზედა 

ნაწიბურის გაყოლებაზე ვიწროფრთიანია. ხე ან ბუჩქია. IV; VI. 

იზრდება მთის ქვედა სარტყელში. აფხ., აჭარ., კახ. 

გაველურებულია. 

 

 Ephedra procera - ჯორის ძუა  

(ოჯ. Ephedraceae) 
 

ყლორტები გლუვია 1,5 მმ-მდე დიამეტრის. მწვანე ან 

მონაცრისფრო-მწვანე ფერის. ბუტკოიანი ყვავილები 

ერთყვავილიანია. მწიფე ცრუ ნაყოფი - კენკრაგირჩა წითელია ან 

მოწითალო-ყვითელი, კვერცხისებრი. თესლი ორმხრივ 

ამობურცულია. 2 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქია (ზოგჯერ 

ხისებრი). III-IV; VI-VII. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში 

1600 (1800) მეტრამდე ზღვის დონიდან, მშრალ ქვიან ფერდობებზე 

და კლდოვან ადგილებზე. სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., გარე 

კახ., გარდაბ., მესხ. 

 

 

Berberis iberica -კოწახური 

(ოჯ. Berberidaceae) 
 

 ფოთლები კიდემთლიანია; ნორჩი ტოტები ოდნავ წიბოებიანი, 

მურა-მოწითალო ან მურა-მეწამული ფერისაა. ნაყოფი მოგრძო 

ცილინდრული, ლეგა ნაფიფქით. კაშკაშა ან მუქი ვარდისფერი. 

ბუჩქია. V-VI; VIII-IV. იზრდება ველებსა და ნახევარუდაბნოებში, 

მშრალ ფერდობებსა და რიყეებზე. ქართ., ქიზ., გარე კახ. კავკასიის 

ენდემია. 

 

 

Lonicera iberica - ცხრატყავა 

(ოჯ. Caprifoliaceae) 
 

თანაყვავილები ურთიერთშეზრდილია და საბურველს ქმნის, 

რომელიც ჯამს ეხვევა. წყვილი კენკრა ნახევრამდეა 

ურთიერთშეზრდილი, წითელია. ფოთლები პატარაა, გულისებრ-

კვერცხისებრი ან მომრგვალო. ბუჩქია. IV-X. იზრდება მთის შუა 

სარტყლამდე, კლდოვან ადგილებზე. ქართ., ქიზ., თრიალ. 
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Viburnum lantana - უზანი 

(ოჯ. Adoxaceae) 
 

ფოთლები მთლიანია, ქვედა მხარეზე ვარსკვლავისებრი შებუსვით, 

ზედა მხარეზე მუქი მწვანეა, კვერცხისებრი ან ოვალური ფორმის. 

ყველა ყვავილი ერთნაირია; გვირგვინი თეთრია. ნაყოფი პრიალაა, 

კვერცხისებრი, პირველად მწვანეა, შემდეგში მარჯნისებრ-წითელი, 

ბოლოს კი შავი ხდება, ბუჩქია. IV-X. იზრდება მთის შუა 

სარტყლამდე ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში. აფხ., იმერ., გურ., აჭარ., 

სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ., ქართ., 

მესხ. 

 

Thymus tiflisiensis - თბილისის ბეგქონდარა 

(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, 2,5-4 მმ სიგანის. ჯამი 

ყვავილობისას 3-4 მმ სიგრძისაა; გვირგვინი 6-7 მმ სიგრძის, მისი 

მილი მოთეთროა, გადანაღუნი კი მკრთალი სოსანისფერი, მუქი 

ლაქებით. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, 

მთის ქვედა და შუა სარტყელში. ქართ., გარე კახ., კახ., ქიზ., თრიალ. 

საქართველოს ენდემია. 

 

 Stachys fruticulosa - დედაფუტკარა 

(ოჯ. Labiatae) 
 

ნახევრად ბუჩქია, ფოთლები პატარა ზომისაა, მოგრძო ნიჩბისებრი. 

ნახევარჩხროები 2-ყვავილიანია; გვირგვინი ვარდისფერია. V-VI. 

იზრდება მშრალ, თიხნარ, ხშირად ოდნავ დამლაშებულ 

ფერდობებზე, მთის შუა სარტყლის ქვედა ნაწილში. ქართ., კახ., 

ქიზ., გარე კახ. ეთერზეთოვანია. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

Salvia garedji - სალბი 

(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები კენტფრთისებრია, 2-4 წყვილი ფოთოლაკით. გვირგვინი 

კაშკაშა მეწამული ფერისაა, მისი მილი შიგნით ბეწვების რგოლითაა. 

მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე მთის ქვედა 

სარტყელში. გარე კახ. საქართველოს ენდემია. 
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Paeonia tenuifolia- იორდასალამი 

(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ყველა ფოთლის ნაკვთები ერთნაირია, ვიწრო ხაზური, 1-2 მმ 

სიგანის. გვირგვინის ფურცელი ოვალურია. ნასკვისა და ნაყოფის 

შებუსვა ჩვეულებრივ წითელია. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 

ველებზე, ძეძვიანებში. ქართ., ქიზ. 

 Paeonia carthalinica 

(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ქვედა ფოთლების ნაკვთები უფრო ფართოა, ვიდრე ზედა 

ფოთლების, გვირგვინის ფურცლები ძირში სოლისებრ 

შევიწროებულია. ნასკვი და ნაყოფი მორუხო-მოყვითალო 

შებუსვითაა. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთისწინებსა და 

მდელოებზე, ჯაგნარებში, ჯაგ-რცხილნარებში. ქართ. საქართველოს 

ენდემია. 

 

  

Iris iberica - ზამბახი 

(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები შიგნიდან მრავალი გაფანტული 

ბეწვითაა მოფენილი, მოყვითალო მურა ფერისაა და კიდეებზე 

მუქმეწამულძარღვებიანი, ხოლო შუაში კაშკაშა ლილისფერი ან 

იისფერი ლაქა აქვს; საბურველის გარეთა ფოთლები მოთეთრო, 

ოვალური გადანაღუნითაა, შიგნითა იისფერია, მოგრძო ლანცეტა 

ფორმის, გარეთაზე მოკლეა. კოლოფი ექვსწახნაგოვანია. ფოთლები 

ერთრიგადაა განლაგებული. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 

მდელოებზე, ბუჩქნარებს შორის მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., ქვ. 

ქართ. კავკასიის ენდემია. 

 

 Allium rotundum - ხახვი, ნიორი 

(ოჯ. Alliaceae) 
 

ყვავილსაფარი ფართოზარისებრია; საბურველის გარეთა ფოთლები 

მუქი მეწამულია, შიგნითა თეთრი, მეწამული ძარღვით. 

მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, 

ტყისპირა ბუჩქნარებსა და ნათესებში მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., 

იმერ., სამხ. ოს., ქართ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ. 
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Tulipa eichleri - ტიტა 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

მტვრიანათა ძაფები შიშველია; ყვავილსაფარი კაშკაშა წითელია; 

ყვავილსაფრის ფოთლები ძირთან შავი, ყვითელარშიანი ლაქითაა. 

მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, ბუჩქნარებს 

შორის მთის ქვედა სარტყელში. ქართ. დეკორატიულია. კავკასიის 

ენდემია. 

 

 

 

Atraphaxis spinosa - ხორციფერა 

(ოჯ. Polygonaceae) 
 

30-60 სმ სიმაღლის ჩხვლეტია ბუჩქია, გაფარჩხული, დაკლაკნილი 

ტოტებითა და პატარა ზომის მონაცრისფრო-მწვანე, შიშველი 

ფოთლებით. ყვავილსაფარი 4-წევრიანია. ნაყოფი ბრტყელი, 

კვერცხისებრი ან მომრგვალო. ბუჩქია. V-VI. იზრდება მშრალსა და 

ქვიან ადგილებზე მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., თრიალ., გარე კახ.  

 

 Xeranthemum squarosum - ოქროცოცხა 

(ოჯ. Compositae) 
 

კალათები ყვავილობის დროს კვერცხისებრია, 10-15 მმ სიგანის, 

საბურველის გარეთა ფოთოლაკები შიშველია, წვერში 

შევიწროებული. ერთწლოვანია. VI-VIII. იზდება მშრალ 

ფერდობებზე, ველობებზე მთის შუა სარტყლამდე. სამხ. ოს., ქართ., 

ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ., დეკორატიული 

მცენარეა. 

 

 

Centaurea iberica - ღიღილო  

(ოჯ. Compositae) 
 

ყვავილები ვარდისფერია ან მეწამული. ღერო სწორია, 20-60 სმ 

სიმაღლის. ერთწლოვანია. V-X. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, 

რუდერალურ ადგილებზე, ნათესებში, გზის პირებზე. აფხ., სამეგრ., 

იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., გარე კახ., გარდაბ., 

თრიალ.  

 

 

Inula cordata - მზიურა 

(ოჯ. Compositae) 
 

2-6 კალათა შეკრებილია ხშირ ფარისებრ ყვავილედებად, უფრო 

იშვიათად მარტოულია, უფრო დიდი ზომისაა, 9-1 მმ დიამეტრის, 

საბურველი ნახევარსფეროსებრია; ენისებრი ყვავილები 

დაახლოებით ორჯერ გრძელია საბურველზე. მრავალწლოვანია. VI-

VIII. იზრდება ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში, დაბლობიდან მთის 

ქვედა სარტყელში. აფხ., იმერ., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ ხევსურ., 

კახ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ. 
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 Hordeum hystrix – ქერი 

(ოჯ. Gramineae) 
 

 თავთავები მოგრძო ცილინდრულია, 6 სმ-მდე სიგრძის, ცოტად თუ 

ბევრად მტვრევადი ღერძით. მონაცრისფრო-მწვანე მცენარეა. 10-30 

სმ სიმაღლის მუხლისებრი ღეროებით. ერთწლოვანია. IV-VII. მთის 

შუა სარტყლამდე. მშრალ, სუსტად დამლაშებულ თიხნარ 

ფერდობებზე და ქვიშნარ ადგილებზე, აგრეთვე როგორც სარეველა. 

ქართ., კახ. 

 

 

 

 

Agropyron repens – მხოხავი ჭანგა 

(ოჯ. Gramineae) 
 

მცენარე ცოტად თუ მეტად წაგრძელებული მხოხავი ფესურებითაა. 

მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე 

ველებში, ღორღიან ფერდობებზე, მშრალ მდელოებზე, ბაღ-

ბოსტნებში, როგორც სარეველა. თითქმის ყველგან. 

 Botriochloa ischaemum (Andropogon ischaemum)- ურო 

(ოჯ. Gramineae) 
 

ყვავილედი თავთავისებრია, ვერცხლისფერბეწვიანი ტოტებისაგან 

შემდგარი. თავთუნები მომწვანო-იისფერია ან მკრთალი მწვანე, 

სამტვრეები ყვითელია ან იისფერი. მეჩხერკორდიანი მცენარეა, 

მოკლე, მხოხავი ფესურით. მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება 

მთის ქვედა და შუა სარტყელში; დას. საქ.-ში ზღვის დონიდან 700-

800 მ სიმაღლეზე. აღმოსავლეთ საქ.-ში გვხვდება 200-1500 მ 

სიმაღლეზე ზ.დ., უმეტესად წაბლა და შავმიწა ნიადაგებზე, სადაც 

ხშირად მკვრივკორდიან მარცვლოვნებთან ერთად ქმნის ზონალურ 

მთისწინა ველებს. გვხვდება როგორც სარეველა. მთელ 

საქართველოში.  

 

  

Stipa lessingiana - ვაციწვერა 

(ოჯ. Gramineae) 
 

ყვავილის ქვედა კილი მთელ სიბრტყეზე თანაბარზომიერი 

შებუსვითაა, ხოლო წვერზე ფხის ქვეშ ბეწვების გვირგვინი აქვს 

განვითარებული. ფხა 10-20 სმ სიგრძისაა. მრავალწლოვანია. V-VII. 

იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან შუა სარტყლამდე. ველის 

მცენარეულობის ერთ-ერთი ედიფიკატორთაგანია, გვხვდება ქვიან 

ფერდობებზე. ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., გარდაბ., თრიალ., მესხ. 
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 Poa bulbosa - თივაქასრა 

(ოჯ. Gramineae) 
 

ფარჩხატკორდიანი მცენარეა, 10-30 სმ სიმაღლის. საგველა მჭიდროა, 

კვერცხისებრ-მოგრძო. თავთუნები 4-9-ყვავილიანია. 

მრავალწლოვანია. IV-VII. იზრდება მთის სარტყლამდე, 

უპირატესად უდაბნოთა და მეჩხერ ტყე-ველის სარტყელში. 

უდაბნოს, ნახევარუდაბნოსა, ველის და მეჩხერი ტყეების 

მცენარეულობაში. ხშირია როგორც სარეველა. თითქმის მთელ 

საქართველოში, მაგრამ უმთავრესად მის აღმოსავლეთ ნაწილში. 

ზამთრის საძოვრების კარგი საკვები მცენარეა. 

 

 

 

Dictamnus caucasicus - იფნურა  

ოჯ. Rutaceae 
 

ფოთოლი შედგება  5-8 წყვილი ლანცეტა ფოთოლაკისაგან. 

გვირგვინი იისფერია, მუქი ძარღვებით. ჯამის ფოთლები ფართოა 

და ბლაგვი. მრავალწლოვანია. VI-VII. ველებიდან მთის შუა 

სარტყლამდე ტყესა და ბუჩქნარებში. ქართლ., გარე კახ. 

 

 

 

გ) ნათელი ტყე  

საქართველოს ველების ფარგლებში გავრცელებული ტყე ცნობილია აგრეთვე არიდული მეჩხერი ტყის 

სახელწოდებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაჯგუფებას ტყეს ვუწოდებთ, მას ტყისათვის 

დამახასიათებელი რამდენიმე ძირითადი ელემენტი აკლია - ტყის კლიმატი, ტყის კალთის შეკრულობა, 

ტყისათვის დამახასიათებელი ცოცხალი საფარი, ქვეტყის შემქმნელი თავისებური ბუჩქები და, რაც 

მთავარია, ტყის ნიადაგი. ამ ზონაში წყლის სიმცირის გამო, ყოველ მცენარეს წყლით მომარაგების 

ოპტიმალური არე უკავია. 

ფოთლოვანი ნათელი ტყე 

 

Pistacia mutica - კევის ხე, საღსაღაჯი 

ოჯ. Anacardiaceae 

 

ფოთლები ფრთისებრია 5-7 წყვილი კვერცხისებრი ფორმის 

ფოთოლაკებით, ტყავისებრი, კიდემთლიანი. კურკიანა ნაყოფი 

ფართო კვერცხისებრია, 5-6 მმ სიგრძის, საჭმელად უვარგისი. ხეა. 

IV-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, ქმნის მეჩხერ ტყეებს, მთის 

ქვედა სარტყლამდე. ქართ., მთიულ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. 

ქართ. 
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 Celtis caucasica - კავკასიური აკაკი 

ოჯ. Cannabaceae 
 

ფოთლები მახვილწვერიანია, წვერში წარზიდული არ არის. ქვედა 

მხარეზე შებუსვილი. ნაყოფი მოწითალო-ყვითელია. ხე ან ბუჩქია. 

III-IV. იზრდება კლდოვან ადგილებზე, მეჩხერი ტყების 

ფორმაციებში. მთის შუა სარტყელში, მთელ აღმოსავლეთ 

საქართველოში.  

 

 

 

 

 Punica granatum - ბროწეული 

ოჯ.Lythraceae  
 

ეკლიანი ბუჩქია 4 მ-მდე სიმაღლის; ფოთლები მოგრძო 

ლანცეტისებრია. ყვავილები დიდი ზომისაა, კაშკაშა წითელი. 

ნაყოფი სფეროსებრია, მრავალრიცხოვანი წვნიანი თესლით.ხე ან 

ბუჩქია. V-X. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში მდინარეთა 

ხეობებში, მშრალ ფერდობებზე. აფხ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., კახ., 

ქიზ., გარდაბ., თრიალ., ქვ. ქართ. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 

სამკურნალო, მთრიმლავი, საღებავი და დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

 Cerasus incana - მენახირის ბალი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

4-5-ყვავილი  ურთიერთთანაა მიახლოებული. ფოთლები ქვედა 

მხარეზე თეთრი ქეჩისებრი შებუსვითაა. გვირგვინი კაშკაშა 

ვარდისფერია. ნაყოფი სფეროსებრია, მუქი წითელი. ბუჩქია. V-VII. 

იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, კლდეებზე, მშრალ ქვიან 

ფერდობებზე და ბუჩქნარებს შორის. ქართ., გარე კახ., თრიალ.  

 

 

 

 Pyrus salicifolia - მსხალი, პანტა, ბერყენა 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები ვიწრო ლანცეტაა; ორივე მხარეზე ვერცხლისფერ 

ქეჩისებრი შებუსვითაა, მოკლეყუნწიანი ან მჯდომარე. ნაყოფი 

მსხლისებრია ან იშვიათად სფეროსებრი, მოკლე ყუნწით. ხე ან 

ბუჩქია. IV-IX. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში, ველებსა და 

ნახევარუდაბნოებში. გამოიყენება როგორც საძირე მასალა, ასევე 

სელექციაში ახალი ჯიშების მისაღებად. სამხ. ოს., ქართ., გარე კახ., 

ქვ. ქართ., ქიზ., მესხ.  
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Ficus carica - ლეღვი 

(ოჯ. Moraceae) 

 

ფოთლები მთლიანია ან ცოტად თუ ბევრად ღრმანაკვთებიანი. 

თანანაყოფი მსხლისებრია ან შებრტყელებულსფეროსებრი. ხეა. IV-

V. იზრდება ღორღიან, კლდოვან ადგილებზე და კირქვიანებზე 

ზღვის დონიდან 1000 მ სიმაღლემდე მთელ საქართველოში. 

 

 

 

Jasminum fruticans - ჟასმინი 

(ოჯ. Oleaceae) 
 

ყვავილები ყვითელია, სურნელის გარეშე. ფოთოლი შედგება 3 

ფოთოლაკისაგან. გვირგვინის მილი შიგნითა მხარეზე 

გადანაღუნამდე შებუსვილია. ბუჩქია. II-III. იზრდება მთის შუა 

სარტყელში, ბუჩქნარებში, თიხნარ ფერდობებზე. ქართ., მთიულ., 

კახ., ქიზ. 

  

Ligustrum vulgare - კვიდო 

(ოჯ. Oleaceae) 

 

3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. ფოთლები შიშველია, პრიალა, 

ტყავისებრი გვიანცვენია. ნაყოფი შავია, ოვალური ფორმის. IV-IX 

იზრდება მთის ქვედა სარტყელში, ღია ფერდობებზე, ტყის 

პირებზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., ქართ., მთიულ., 

გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. 

 

 

Acer ibericum - ნეკერჩხალი 

(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლები სამნაკვთიანია 6 სმ-მდე სიგრძის, ტყავისებრი. ნასკვი და 

კაკლის კანი შიგნიდან ბეწვებიანია. ხე ან ბუჩქია. VI-VII. იზრდება 

მშრალი ტიპის ფართოფოთლოვან ტყეებში, მშრალ, ხშირად 

კლდოვან ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., ქიზ., გარე 

კახ., ქვ. ქართ. 
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Colutea orientalis - ფუჭფუჭა 

(ოჯ. Leguminosae) 
 

გვირგვინი ნარინჯისფერ-წითელია ან მეწამული, ფრთები 

მნიშვნელოვნად მოკლეა ნავზე. ნაყოფი წვერზე გახსნილია, ზედ 

შერჩენილი სვეტი ნისკარტივითაა მოღუნული. ნაყოფი თითქმის 

მჯდომარეა. ფოთოლაკები მომრგვალოა, ბოლოში წვეტი არა აქვთ. 

ბუჩქია. V-VI; VI-VII. მთის შუა სარტყლამდე. იზრდება 

უმთავრესად ნახევარუდაბნოთა, ტრამალებისა და მეჩხერი ტყეების 

სარტყელში, კლდოვან და ქვიან ადგილებში, ქსეროფილურ 

ბუჩქნარებში. აღმ. საქ.  

 

 

Caragana grandiflora - უძრახელა 

(ოჯ. Leguminosae) 
 

1 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა; ფოთლები წყვილფრთისებრია; 

თანაფოთლები ეკლისებრია. ყვავილები მარტოული; ჯამი ძირში 

ძლიერ გამობერილია; გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია, 2,5-3 სმ 

სიგრძის. ნაყოფი ცილინდრულია. მრავალწლოვანია. IV-VIII. 

იზრდება მთის ქვედა სარტყელში ქვიან ფერდობებზე და ველებში. 

ქმნის რაყას. ქართ., ქიზ., გარე. კახ. 

 

 

Spiraea hypericifolia - გრაკლა 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

უნაყოფო ყლორტების ფოთლები კიდემთლიანია ან წვერზე 2-5 

პატარა ზომის კბილით. ყვავილედი ქოლგისებრია. ბუჩქია. V-VIII. 

იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ბუჩქნარებში. ქართ., მთიულ., 

ქიზ., ქვ. ქართ., მესხ. კარგი თაფლოვანი მცენარეა. ფოთლები 

შეიცავს ვიტამინ C-ს. 

 

 

 

 Consolida orientalis - აღმოსავლეთის სოსანი 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

დეზი ყვავილსაფრის ფოთოლზე მოკლეა; ყვავილი მოწითალო-

იისფერი, მუქი ვარდისფერი, ან იშვიათად ლურჯია. ნაყოფი ხშირი 

ბეწვებითაა მოფენილი; ერთწლოვანია. V-VIII. იზრდება მთის შუა 

სარტყლამდე ველებზე, მშრალ ფერდობებზე, რუდერალურ 

ადგილებსა და ნათესებში. ქართ., გარდაბ., თრიალ., ჯავახ., მესხ., 

დეკორატიული და სამკურნალო მცენარეა. 
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წიწვოვანი ნათელი ტყე 

ღვიიანები განსაკუთრებით კარგადაა გამოხატული ელიარ-ოუღის ქედზე, ვაშლოვანში, პანტიშარაზე, 

შირაქის ქედების ჩამორეცხილ ფერდობებზე, ალაგ-ალაგ გარეჯის უდაბნოში, სარკინეთისა და 

არმაზის ქედებზე და სხვაგან. 

 

Pinus eldarica - ელდარის ფიჭვი 

(ოჯ. Pinaceae) 
 

ვარჯი ფართოდაა გადაშლილი; ქერქი მურა ნაცრისფერია, ნორჩი 

ხეების ქერქი შრეებად არ იშლება. ხეა. წიწვები ცოტად თუ ბევრად 

ყლორტებზეა მიტკეცილი, მწვანე ფერისაა. IV-V; X; ქმნის მეჩხერ 

ტყეებს ღვიასთან ერთად, ზ.დ. 450-600 მ სიმაღლეზე. ფართოდ 

გამოიყენება მშრალი ადგილების გასამწვანებლად. 

 

Juniperus foetidissima - მყრალი ღვია 

(ოჯ. Cupressaceae) 
 

წიწვები ყლორტებზე თავისი ზედა ნაწილით ცოტად თუ ბევრად 

გადახრილია, ანდა წიწვები გაფარჩხულია, მახვილ-ეკლისებრი, 

მუქი მწვანე, უჯირკვლო. ყლორტები ოთხწახნაგოვანია. 

კენკრაგირჩა მოწითალო-შავია. ხე ან ბუჩქია. IV-V. იზრდება მთის 

ქვედა სარტყელში მშრალ ფერდობებზე, ჩვეულებრივ ქმნის მეჩხერ 

ტყეებს. ვარგისია მშრალი ადგილების გასამწვანებლად, იძლევა 

სამშენებლო მერქანს. ქართ., გარე კახ., ქიზ. 

 

 Juniperus oblonga -გრძელფოთოლა ღვია 

(ოჯ. Cupressaceae) 

 

წიწვები 15-20 მმ სიგრძისაა, სწორი, ქვემოდან შედარებით ფართო 

და ბლაგვი ქედით. კენკრაგირჩა სფეროსებრიდან ელიფსურამდეა. 

მცენარე სწორმდგომი ღეროთია, 10 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. 

IV-V. იზრდება ტყის სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში, 

კლდეებზე, აგრეთვე მეჩხერი ტყეების სარტყელში 

საღსაღაჯიანებში, ღვიიანებსა და ბუჩქნარებში. გურ., იმერ., აჭარ., 

სამხ. ოს., ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., მთიულ., გარდაბ., 

მესხ. 

 
 Juniperus polycarpos 

(ოჯ. Cupressaceae) 

 

წიწვები ბლაგვია, მჭიდროდაა ყლორტებზე მიტკეცილი, ზურგზე 

ფისოვანი ჯირკვლებით მოფენილი, ღია მწვანე ფერის; ყლორტები 

მომრგვალოა. კენკრაგირჩა მოშავო-ლურჯი ფერისაა, ლეგა 

ნაფიფქით სქლად მოფენილი. ხე ან ბუჩქია. IV-V. იზრდება მთის 

ქვედა სარტყელში მშრალ ფერდობებზე, ქმნის მეჩხერ ტყეებს. ქიზ., 

ქართ., გარე კახ. 
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მთის ტყეების სარტყელი 

Malus orientalis - იხ. დას. საქ. 

Mespilus germanica - იხ. დას. საქ. 

Castanea sativa - იხ. დას. საქ. 

Corylus avellana - იხ. დას. საქ. 

Prunus divaricata - იხ. დას. საქ. 

Rosa canina - იხ. დას. საქ. 

Fagus orientalis - იხ. დას. საქ. 

Taxus baccata - იხ. დას. საქ. 

Fraxinus excelsior - იხ. დას. საქ. 

Carpinus caucasica - იხ. დას. საქ. 

 

 Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა 

(ოჯ.  Betulaceae) 
 

ფიალა მთლიანია, ფართო კვერცხისებრი, უკანა მხრიდან 

არათანაბრად დაკბილული. ხე ან ბუჩქია. IV-VIII. იზრდება ტყეებში, 

მთის შუა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. ძვირფასი და მაგარი 

მერქნით ხასიათდება. გამოიყენება სადურგლო მასალად. კავკასიის 

ენდემია. 

 

 

 

 

Quercus iberica -ქართული მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ყლორტების კვირტები და ფოთლები შიშველია. 

ფოთლები ხეშეშია, ქვედა მხარეზე მკრთალი მწვანე. ფიალის ქერქები 

მჭიდროდ მიტკეცილია, სქლად შებუსვილი. ხეა. IV-V. ქმნის ტყეებს 

მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 

ძვირფასი და მაგარი მერქანით ხასიათდება. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Sorbus torminalis - ცირცელი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი ორივე მხარეზე მწვანეა, ქვედა მხარეზე შიშველი. ნაყოფი 

კვერცხისებრია ან სფეროსებრი, მომურო ყვითელი ფერის, თეთრი 

წერტილებით. ხეა. V-VIII-IX. იზრდება ტყის სარტყელში. აფხ., სვან., 

რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., გარე 

კახ.,  თრიალ., მესხ. 
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Cornus mas - შინდი 

(ოჯ. Cornaceae) 
 

 ბუჩქი ან პატარა ზომის ხეა. ყვავილები ფოთლებზე ადრე იშლება. 

ნაყოფი მოგრძო ელიფსურია. ხე ან ბუჩქია. III-IV; IX-X. იზრდება 

მთის შუა და ზედა სარტყელში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., ქართ., 

მთიულ., კახ., ქიზ., სამხ. ოს., გარე კახ., თრიალ., მესხ. ნაყოფი იჭმევა. 

  Crataegus pentagyna - შავი კუნელი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

მცენარე თხლადაა შებუსვილი. ყვავილედი ფარჩხატია, საკმაოდ 

გრძელტოტებიანი, გრძელი ყვავილის ყუნწებით. ნაყოფი შავია, მისი 

ხორცოვანი ნაწილი მოწითალო ფერისაა. ბუჩქი ან ხეა. V-VI; VIII-IX. 

იზრდება მთის შუა სარტყელში, ტყეებში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს 

შორის მშრალ ქვიან ადგილებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., 

ქართ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. 

 
 Rubus georgicus - მაყვალი, ჟოლო 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი ქვედა მხრიდან თხელქეჩისებრი შებუსვითაა. ბუჩქია VII. 

იზრდება მთის ქვედა სარტყელში. ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის და 

გზის გაყოლებაზე. კახ. 

 

 Pyrus caucasica 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები მომრგვალოა ან ფართო კვერცხისებრი, კიდემთლიანი, 

გრძელყუნწიანი. ნაყოფი მომრგვალოა, მსხლისებრი ან 

შებრტყელებულ სფეროსებრი, გრძელყუნწიანი. ხეა. VI-IX. იზრდება 

ძირითადად მთის ქვედა და შუა სარტყლის ტყეებში, ზოგჯერ უფრო 

მაღლაც. ნაყოფი გამოიყენება საჭმელად. მერქანი გამოიყენება 

სადურგლო და სახარატო საქმეში. გამოიყენება საძირედ 

კულტურული ჯიშებისათვის. მთელ საქართველოში. კავკასიის 

ენდემია. 
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Rosa spinosissima 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლაკები კიდეებზე მრგვალკბილებიანია, ბუჩქია. V-VI; VII-IX. 

იზრდება ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის, ქვიან ადგილებზე. გურ., 

ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., ქვ., ქართ., ჯავახ. 

 

 

Salvia glutinosa - სალბი 

(ოჯ. Labiatae) 
 

გვირგვინის მილი შიგნით მთელ სიგრძეზე შებუსვილია; გვირგვინი 

ბაცი ყვითელი ფერისაა, 3-4 სმ სიგრძის; ჯამი ნაყოფობისას სწორია; 

ნახევარჩხროები 2-6-ყვავილიანია. ფოთლები გულისებრ-

შუბისებრია. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედა 

სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 

 

 Galega orientalis - ხბოშუბლა 

(ოჯ. Fabaceae) 
 

თანაფოთლები მოგრძო-კვერცხისებრია. გვირგვინი კაშკაშა 

მოლურჯო-იისფერია. ნაყოფი ქვევითაა დახრილი, 

ჯირკვლოვანბუსუსიანია. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მთის 

შუა სარტყლიდან  დაწყებული სუბალპურ სარტყლამდე, ტყეებში, 

ბუჩქნარებში, მარცვლოვან-ნაირბალახოვან მდელოებზე. იმერ., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ., ქვ. ქართ.  

 

Coronilla varia  - ყვავისფრჩხილა 

(ოჯ. Fabaceae) 

 

გვირგვინი ვარდისფერია, სურნელოვანი. ღერო წამოწეულია ან 

მწოლიარე. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება მდელოებსა და ტყის 

პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., 

ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., გარდაბ., თრიალ., 

ჯავახ., მესხ. თაფლოვანი მცენარეა. გამოიყენება ხალხურ 

მედიცინაში. შხამიანია.  

 Galanthus lagodechianus - ლაგოდეხის თეთრყვავილა 

(ოჯ. Amaryllidaceae) 
 

ფოთლები ღეროზე მოკლეა, ღერო მაგარია. მრავალწლოვანია. II-IV. 

იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში. კახ. საქართველოს 

ენდემია. 
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 Galanthus woronowii - ვორონოვის თეთრყვავილა 

(ოჯ. Amaryllidaceae) 
 

ფოთლები 15 მმ-მდე სიგანისაა, დაყვავილებისას ნაოჭებიანი, 

კიდეებგადაკეცილი, წვერზე ცოტად თუ ბევრად ფართო ჩაჩით. 

სამტვრეები მახვილწვერიანია. მრავალწლოვანია. I-III. იზრდება 

ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის, ტყის პირებში მთის შუა სარტყლამდე. 

აფხ., იმერ., აჭარ., ქართ. საქართველოს ენდემია. 

 

 

 

Primula juliae - იულიას ფურისულა 

(ოჯ. Primulaceae) 
 

მცენარე შიშველია; ფოთლები ყვავილობისას პატარა ზომისაა, 

თხელია, მომრგვალო თირკმლისებრი ან მომრგვალო კვერცხისებრი, 

ძირში ცოტად თუ ბევრად გულისებრი, კიდეებზე 

მრგვალკბილებიანი. გვირგვინი კაშკაშა ვარდისფერია. 

მრავალწლოვანია. V-VI. იზრდება ტენიან კლდეებზე ტყის 

სარტყელში. კახ. დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 

 

 Primula macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა  

(ოჯ. Primulaceae) 
 

ჯამი ფართო უკუკონუსისებრია, გამობერილი; გვირგვინი 

მოოქროსფრო-ყვითელია. ფოთლები მოგრძო კვერცხისისებრია, 

ნაყოფობისას ძლიერ დიდდება. კოლოფი თითქმის ორჯერ მოკლეა 

ჯამზე. მრავალწლოვანია. III-VI. იზრდება ბუჩქნარებს შორის, 

მდელოებზე, ტყისა და სუბალპურ სარტყელში. მთელ 

საქართველოში. 

 

 

 

 

Ficaria ledebouri -ჩაწყობილა ბაია 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ღერო არ არის განვითარებული, ფოთლის იღლიაში ტუბერი არ 

ვითარდება; ფოთოლი გულისებრ კვერცხისებრია, ძირში არაა ღრმად 

ამოკვეთილი, თითქმის კიდემთლიანია ან ტალღისებრი. გვირგვინის 

ფურცლები მოგრძო ელიფსურია. მრავალწლოვანია. II-IV. იზრდება 

მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებში და ტყის პირებზე. აღმოსავლეთ 

საქართველოს ყველა რაიონში. 
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Pulsatilla georgica - მედგარა 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილი სხვადასხვა შერეული ფერისაა; ღია იისფერ-მომწვანო, ღია 

ყვითელ-იისფერი, მოყვითალო-მოვარდისფრო, მომწვანო-

მოვარდისფრო. ფოთლის ნაკვთები გრძელი და წვრილია, თითქმის 

სადგისისებრი; ღერო დაბალია და მომსხო, მაგარი. 

მრავალწლოვანია. II-V. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ზედა 

სარტყლამდე ღორღიან ადგილებზე. ქართ., თრიალ. 

 
 Fritillaria caucasica - ღვინა 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

სვეტი მთლიანია. ყვავილსაფარი მოიისფრო ღვინისფერი, გარედან 

მოლეგო ჭადრაკისებრი მოხატულობა არ აქვს. მრავალწლოვანია. IV. 

იზრდება მშრალ ფერდობებსა და ბუჩქნარებში მთის ქვედა და შუა 

სარტყელში. ქართ., მთიულ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 
 

 

Anthemis saguramica – საგურამოს გვირილა 

(ოჯ. Compositae) 
 

ფოთლები ფრთისებრ განკვეთილია ხაზურ-ნიჩბისებრ სეგმენტებად. 

ყვავილედის ღერძი გამსხვილებულია, ყვავილთანური ქერქლები 

ვიწროა, ძალიან მახვილწვერიანი, მურა ფერის, ზურგზე არანათლად 

გამოსახული ქედი ჩასდევს. მცენარის ყველა ნაწილი თხლადაა  

შებუსვილი. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება მთის შუა 

სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში. ქართ. (საგურამოს ქედი). 

საქართველოს ენდემია. 

 

 

Papaver orientale - აღმოსავლეთის ყაყაჩო 

(ოჯ. Papaveraceae) 
 

მცენარე 40-90 სმ სიმაღლისაა. გვირგვინის ფურცლები ნარინჯისფერ-

ცეცხლისებრ-წითელია, ფუძის ზემოთ შავი კვადრატული ლაქით. 

მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან 

სუბალპურამდე,  ბუჩქნარებსა და მდელოებზე. ქართ., გარე კახ., 

თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ., დეკორატიული მცენარეა. 
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Convallaria transcaucasica  - შროშანა 

(ოჯ. Asparagaceae) 
 

მცენარე 20-40 სმ სიმაღლისაა; ღეროსეული ფოთლები გრძელი 

ვაგინებით და მოგრძო კვერცხისებრი ფირფიტითაა. ყვავილები 10 მმ 

სიგრძისაა, თეთრი, ზოგჯერ შიგნითა მხარეზე იისფერი ზოლით, 

ზარისებრ სფეროსებრი, დახრილყუნწებიანი. მრავალწლოვანია. IV-

V. იზრდება ტყეებსა და ბუჩქნარებს შორის მთის შუა სარტყლამდე. 

აფხ., სვან., იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., თრიალ., მესხ. 

დეკორატიული და სამკურნალო მცენარეა. კავკასიის ენდემია. 

 

 Orchys caucasica - ჯადვარი 

(ოჯ.Orchidaceae) 
 

ტუჩის გვერდით ნაკვთებს არა აქვს რქისებრი დანამატი; ტუჩი 

ფართო უკუკვერცხისებრია, ხავერდოვანი, მოწითალო-მუქი მურა 

ფერის და ზედ მონაცრისფრო-იისფერი H-ის მსგავსი ლაქითაა; ღერო 

მოგრძოა, ლანცეტა ფოთლებითაა. მრავალწლოვანია. V. იზრდება 

მთის შუა სარტყლამდე. ტყისპირებზე, ბუჩქნარებში, ღია 

ფერდობებზე. ყველა რაიონი. 

 

 

 

 

Cerastium argenteum - პირთეთრა 

ოჯ. (Caryophyllaceae) 
 

სქელკორდიანი მცენარეა; მთელი მცენარე თეთრი, ქეჩისებრი 

შებუსვითაა; ფოთლის კიდეები ქვევითკენაა გადახვეული, ფოთოლი 

შიშველია. ჯამის ფოთლები კვერცხისებრია, წვერში მობლაგვო. 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მშრალ, ღორღიან ფერდობებზე, 

ტყის სარტყელში, ქართ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ., დეკორატიული 

მცენარეა. საქართველოს ენდემია.  

 

 Tulipa biebersteiniana - ტიტა 

(ოჯ. Liliaceae)  
 

მტვრიანათა ძაფები ძირში შებუსვილია; ყვავილსაფრის ფოთლები 

მახვილწვერიანია, გარედან მომწვანო ყვითელია, შიგნიდან -კაშკაშა 

ყვითელი ფერის, ძირთან ულაქო. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 

ტყის პირებსა და ბუჩქნარებში, ტყის ველობებზე, მთის შუა 

სარტყლამდე. ქართ. 
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Paeonia majko - მაიკოს იორდასალამი 

(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ყვავილი დიდი ზომისაა, 2-5 სმ დიამეტრის, ვარდისფერი ან 

მოწითალო-ვარდისფერი. ნასკვის შებუსვა თეთრია, იშვიათად 

ვარდისფერი. ფოთოლი ორ-სამჯერ ფრთისებრ განკვეთილია ვიწრო 

ლანცეტა ნაკვთებად. მრავალწლოვანია. IV. იზრდება მთის ქვედა 

სარტყელში მუხნარ- ჯაგრცხილნარი ტყის პირას, ჩრდილო 

ფერდობზე. ქართ. საქართველოს ენდემია.~ 

 

 Paeonia caucasica - კავკასიის იორდასალამი 

(ოჯ. Paeoniaceae) 

 

ყვავილი წითელი ან მეწამული ფერისაა, ფართოდ არ არის 

გადაშლილი. ფოთოლი უხეშია, ამოწეული მთავარი ძარღვებით; 

ფოთლის ნაკვთები მოგრძო კვერცხისებრიდან თითქმის 

სფეროსებრამდეა. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთისწინებიდან 

მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებსა და ტყის პირებზე. ბუჩქნარებში. 

აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თრიალ., ქვ. 

ქართ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Merendera trigyna - ენძელა 

(ოჯ. Colchicaceae) 
 

ტუბერბოლქვი საკმაოდ დიდი ზომისაა, კვერცხისებრი; მასზე 

შემოხვეული ძველი ქვედა ფოთლები ხეშეშია, მუქი ყავისფერი ან 

შავი; ყვავილსაფრის ფოთლების გადანაღუნის ძირში 

განვითარებული კბილები ჩვეულებრივ მოკლეა ან სრულად 

განუვითარებული. მრავალწლოვანია. I-VI. იზრდება მშრალ 

ფერდობებზე, ნათესებში, მთის ქვედადან ზედა სარტყლამდე. ქართ., 

კახ.  

 

 

Gladiolus kotschyanus - კოჩის ხმალა, ხანჯალა 

(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილები ორმწკრივადაა განლაგებული. ყვავილედი მოკლეა; 

ფარჩხატი, ყვავილსაფარი იისფერია, მისი ზედა ფოთოლი უფრო 

განიერი და გრძელია დანარჩენებზე. მრავალწლოვანია. VI-VII. 

იზრდება მთის მდელოებზე, ქართ. 
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Crocus speciosus - ზაფრანა 

(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილი დიდი ზომისაა, 4-6 სმ სიგრძის; ყვავილსაფრის ფოთლები 

ლილისფერია, სიგრძივი სამი მეწამული ფერის ზოლით და თეთრი 

შიშველი ხახით. ფოთლები ფართოა, 3 მმ-მდე სიგანის. 

მრავალწლოვანია. VIII-X. იზრდება ღია ბალახოვან ფერდობებზე, 

ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის და ასევე სახნავ ადგილებზე 

სუბალპურ სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., ქართ., მთიულ., 

თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., მესხ. 

 

 

Populus tremula - ვერხვი 

(ოჯ. Salicaceae) 
 

დამოკლებულ ტოტებზე განვითარებული ფოთლები 

მომრგვალებულია, კიდეებზე მსხვილკბილა, გადმოკიდებული, 

ჰაერში მთრთოლვარე. ყვავილთანური ქერქლები ხშირწამწამებიანია. 

ხეა. III-V. იზრდება ტყეებში, ნაკაფებში, განათებულ ადგილებზე 

მთის შუა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 

 

 Betule pendula -მტირალა არყი 

(ოჯ, Betulaceae) 
 

საფრენი ფრთები 2-3-ჯერ ფართოა კაკალზე. ფოთლები და მათი 

ყუნწები შიშველია; ფოთლის ქვედა მხარე მეტწილად დაფარულია  

მრავალი ცვილოვანი ჯირკვლით. ხეა. IV-V; VII-IX. იზრდება ძველ 

ნახანძრალებზე, მთლიანად გაკაფულ ადგილებზე, უფრო იშვიათად 

ქვიან ადგილებზე, უპირატესად მთის ზედა სარტყელში. სვან., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 Quercus macranthera – მაღალმთის მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ტოტების კვირტები მოკლე ხშირხაოიანია, ფოთლები 

ტყავისებრია, ქვედა მხრიდან ქეჩისებრ შებუსვილი. ფიალის 

ქერქლები გადახრილია, ზედა ქერქლები კი სუსტად მიტკეცილია. 

ხეა. მთის ზედა სარტყელში ქმნის მეჩხერ ტყეებს. სვან., რაჭა-ლეჩხ., 

სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., 

დეკორატიული მცენარეა.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
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სუბალპური სარტყელი (1900-2500 მ ზ.დ.) 

ა)სუბალპური ტყე 

 Acer trautvetteri – ტრაუტვეტერის ნეკერჩხალი 

(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები ძირთან ოდნავ შევიწროებულია. კვირტები მუქი 

მურაა. ყვავილები შეკრებილია სწორმდგომ ფარებში. ფრთიანები 

წითელია ან მოწითალო-მურა. ხეა. V-VIII. ქმნის სუბალპურ მეჩხერ 

ტყეებს მთის ზედა სარტყელში. მთელ საქართველოში. კავკასის 

ენდემია. 

 

 

 

 

Geranium robertianum - უჟმურა 

(ოჯ. Geraniáceae) 
 

მწვანე ფერის მცენარეა. ნაყოფის საგდულები ბადისებრი 

ზედაპირითაა. ერთ- ან ორწლოვანია. V-VIII. იზრდება ტყის 

სარტყელში, ვრცელდება სუბალპურ სარტყლამდე ტენიან 

დაჩრდილულ ადგილებში. მთელ საქართველოში. 

 

 

 

 

Oxalis acetosella - მჟაველა 

(ოჯ. Oxalidáceae) 
 

საყვავილე ღერძი ერთყვავილიანია. ყველა ფოთოლი ფესვთანურია, 

გრძელყუნწიანი. კოლოფი კვერცხისებრია, 5-წახნაგოვანი. უღერო, 

მრავალწლოვანი მცენარეა. IV-VII. იზრდება მთის ზედა 

სარტყლამდე, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 

მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ. ფოთლები საჭმელად იხმარება. 

შეიცავს ვიტამინ C-ს. 

 

 Betonica grandiflora - ბარისპირა 

(ოჯ. Lamiaceae) 
 

ფოთლები ფართო-გულისებრია, მსხვილი მრგვალკბილა; 

გვირგვინი 3-3,5 სმ-მდე სიგრძისაა, მეწამული. მრავალწლოვანია. 

VII-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყელში, მდელოებსა 

და ტყის პირებზე მაღალბალახეულობაში. ყველა რაიონში. 

დეკორატიულია. 
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Salix caucasica - ტირიფი 

(ოჯ. Salicaceae) 
 

ფოთლები მოგრძოა, ლანცეტა. ყვავილთანური ქერქლები 

შებუსვილია მეჩხერი სწორი ბეწვით. ბუჩქია. V-VI. იზრდება 

დაჩრდილულ ხეობებსა და ტენიან ხევებში მთის ზედა და 

სუბალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 

ქართ., კახ. კავკასის ენდემია. 

 

 

Symphytum asperum - ლაშქარა 

(ოჯ.Boraginaceae) 
 

ყვავილები იისფერ-ლურჯია, მცენარე 100 სმ-მდე სიმაღლისაა, 

ცოტად თუ ბევრად სქლად მოფენილი შიგნით გადახრილი 

ჩხვლეტია ეკლებით. კაკლუჭები კეხიანია, უხეში, ნაოჭებს შორის 

დაწინწკლული ბორცვებით. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 

ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის, მდინარის პირებზე, ტყისა და 

სუბალპურ სარტყელში, აგრეთვე როგორც სარეველა. აფხ., სვან., 

იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 

თრიალ., ჯავახ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Rhododendron caucasicum - იხ. დას. საქართველოში. 

Rhododendron luteum - იხ. დას. საქართველოში. 

 

 Daphne glomerata - წიბა 

(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილები შეკრებილია ყუნწზე მოთავსებულ კონებში, რომლებიც 

თავაკისებრ ყვავილედს ქმნის, გარეთა მხრიდან ვარდისფერია, 

შიგნიდან - თეთრი. ფოთლები ლანცეტაა, ან ნიჩბისებრი, ტოტების 

ბოლოებზე როზეტად შეკრებილი. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება 

მდელოებზე, ალპურ სარტყელში. მთელ საქართველოში. 

 

 

 

გ) სუბალპური მაღალბალახეულობა 

 Aconitum nasutum  - ტილჭირი, აკონიტუმი 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილედი შიშველია ან მოკლებეწვიანი; ყვავილი ლურჯია ან 

იისფერი; მუზარადი ფართოა, წინ წამოწეული შუბლით და გრძელი, 

თითქმის ჰორიზონტალური, ან ირიბად ძირს დახრილი ნისკარტით. 

ფოთლურა შიშველია ან ნაკერავზე ბეწვიანი. მრავალწლოვანია. VII-

VIII. იზრდება სუბალპურსა და მთის ზედა სარტყელში, ტყეებსა და 

მდელოებზე. ყველა რაიონი. კავკასიის ენდემია. 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44694.html
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Heracleum sosnowskyi - ხევსურის დიყი 

(ოჯ. Apiáceae) 
 

ფოთლის სეგმენტები სამ ან ხუთნაკვთიანია. ორწლოვანია ან 

მრავალწლოვანი. VII-VIII. იზრდება ტყის შუა და ზედა სარტყელში, 

ტყის პირებზე, ველობებზე. აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თუშ-ფშავ-

ხევსურ., კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Lilium georgicum - საქართველოს შროშანი 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთლები მუქი ყვითელია, დაყვავილებისას ძლიერ 

მუქდება და მკრთალი ნარინჯისფერი ხდება. მრავალწლოვანია. VI-

VIII. იზრდება არყნარების რაყაში და მდელოებზე სუბალპურ 

სარტყელში, უფრო იშვიათად დაბლაც ეშვება. მთიულ., თუშ-ფშავ-

ხევსურ. დეკორატიულია. კავკასის ენდემია. 

 

 

Senecio subfloccosus - თავყვითელა 

(ოჯ. Asteraceae) 

 

ღეროსეული ფოთლები ვიწროა, სოლისებრი ძირით. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან 

სუბალპურ სარტყლამდე, ტყის პირებზე, გურ., აჭარ., ქართ., თრიალ., 

ჯავახ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

Valeriana alliariifolia - კატაბალახა 

(ოჯ. Valerianaceae) 
 

ყვავილედი საკმაოდ ფარჩხატია, ფარისებრი. ღეროს 

მუხლთშორისები 5-8; ფოთლები ფართო კვერცხისებრია, წვერისკენ 

თანდათანობით შევიწროებული. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 

ტყის პირებზე, მდელოებზე, ტყის სარტყლიდან ქვედა ალპურ 

სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 

ოს., ქართ., კახ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. 
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Rumex alpinus - მთის ღოლო 

(ოჯ. Polygonaceae) 
 

ფესვთანური ფოთლები მომრგვალო გულისებრ-კვერცხისებრია, 

ბლაგვწვერიანი. ღეროსეული ფოთლები კვერცხისებრ ლანცეტაა, 

ზედა ფოთლები ყუნწიანია.ყვავილის ყუნწები ქვედა ნაწილში 

სახსრიანია. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მაღალმთის ტენიან 

მდელოებზე, მდინარის ნაპირებზე მაღალბალახეულობაში, ალპურ, 

სუბალპურ, უფრო იშვიათად მთის შუა სარტყელში.  

 

 Chamerion angustifolium (Chamaenerium angustifolium) - თხაწართხალა 

(ოჯ. Onagraceae) 
 

ფოთლებს ქვედა მხარეზე, გარდა მთავარი ძარღვისა, კარგად ემჩნევა 

მეორადი ძარღვების ბადე. ფოთლები მოგრძო ხაზურ-ლანცეტა 

ფორმისაა. გვირგვინი მეტწილად მეწამულ-ვარდისფერია. თესლები 

დვრილებით არაა მოფენილი. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 

ტყეებში მდელოებზე, მაღალბალახეულობაში, დეკიანში, ტენიან 

ხეობებში მთის ზედა და სუბალპურ სარტყელში. მთელ 

საქართველოში. ფოთლები შეიცავს ვიტამინ C-ს. 

 

 

 

დ) სუბალპური მდელოები 

 Polygonum carneum - დვალურა 

(ოჯ. Polygonaceae) 

 

ყვავილები წითელია ან ვარდისფერი. ღერო 15-100 სმ სიმაღლისაა. 

ნაყოფი სამწახნაგოვანია, წაწვეტებული, ყავისფერი, გლუვი, პრიალა. 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურსა და სუბალპურ 

მდელოებზე. უფრო ხშირად დეკიანებში. მთელ საქართველოში. 

 

 

 

 

 

 Pyrethrum roseum - ვარდისფერი გვირილა 

(ოჯ. Compositae) 
 

ენისებრი ყვავილები კაშკაშა ვარდისფერია, ძალიან იშვიათად 

თეთრი. ქვედა ფოთლები მოხაზულობით კვერცხისებრ-მოგრძოა. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ სარტყელში, 

მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., 

ჯავახ. 
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Pimpinella rhodantha - ანისული 

(ოჯ. Apiaceae) 

 

ღეროსეული შუათანა და ზედა ფოთლები ნაკლებად განსხვავდება 

ქვედა ფოთლებისაგან. გვირგვინის ფურცლები მეწამულ-

ვარდისფერია, იშვიათად თეთრი. ნაყოფებს წიბოები კარგად ეტყობა. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ მდელოებზე. აფხ., 

სვან., რაჭა-ლეჩხ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-

ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ.. მესხ. 

 

 

 

Carum carvi -კვლიავი 

(ოჯ. Apiaceae) 
 

ქოლგებისა და ქოლგაკების სხივები ძლიერ უთანაბროა, ნაყოფებს 

კვლიავის ძლიერი სუნი აქვს. ზედა ფოთლების ვაგინა არაა 

შეფერადებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან ვარდისფერი. 

ორწლოვანი. VI-VIII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ 

სარტყლამდე, მდელოებზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 

ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ.. მესხ. 

სურნელოვანი და ეთერზეთოვანი მცენარეა. 

 

 

Astrantia maxima - ვარსკვლავა 

(ოჯ. Apiaceae) 
 

საბურველაკის ფოთლები კიდეებზე ბასრკბილებიანია. ფოთლის 

ფირფიტა თითქმის ძირამდეა სამად განკვეთილი. მრავალწლოვანია. 

VII-IX. იზრდება მთის ზედა სარტყელში ტყის პირებზე, სუბალპურ 

მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 

ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ., 

მესხ., დეკორატიულია. 

 

 

 

Briza media (Briza australis) - ცახცახა 

(ოჯ. Poaceae)  
 

თავთუნები 4-8-ყვავილიანია. ყვავილის ქვედა კილს ზურგზე 

სუსტად განვითარებული ქედი აქვს, თეთრი სიფრიფანა კიდით. 

ფოთლები ხორკლებიანია. ღერო 25-80 სმ სიმაღლისაა, ყვავილედის 

ქვეშ ხორკლიანია. მრავალწლოვანია. V-VII. მთის ქვედა სარტყლიდან 

მაღალმთის სარტყლამდე, მდელოებზე, ბუჩქნარებში, ტყის პირებზე. 

მთელ საქართველოში. 
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Festuca varia - წივანა 

(ოჯ. Poaceae)  
 

საგველა გაფარჩხულია. ღერო ძირში გარშემოვლებულია გლუვი, 

ძველი ვაგინით. ქმნის საკმაოდ დიდი ზომის, ცოტად თუ ბევრად 

მკვრივ კორდს. მრავალწლოვანია. VI-VIII. სუბალპურ და ალპურ 

სარტყელში, მაღალმთის მცენარეულობის ფორმაციების ერთ-ერთი 

ედიფიკატორთაგანია, აგრეთვე მაღალმთის მდელოებზე და უფრო 

იშვიათად ველებზე. მთელ საქართველოში. მთის ფერდობების კარგი 

დამამაგრებელი მცენარეა.  

 

 

 

Cerastium arvense - პირთეთრა 

(ოჯ.  Caryophyllaceae) 
 

ღერო 20 სმ-მდე სიმაღლისაა, ძირიდან მუხლისებრ აღმავალია; 

ფოთოლი ვიწრო ლანცეტაა, იღლიებში დამოკლებული უნაყოფო 

ყლორტებით, რომელიც ფოთოლთა კონას ქმნის. კოლოფი წვერში 

მოღუნულია. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება სუბალპურ და ქვედა 

ალპურ სარტყელში, მდელოებზე. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ.  

 

 

Silene ruprechtii - ქოთანა 

(ოჯ.  Caryophyllaceae) 

 

ღერო წებოვანია, ქვედა ნაწილში სუსტად შებუსვილი ან შიშველი, 15-

60 სმ სიმაღლის. ფოთლები ნიჩბისებრია ან ხაზურ-  ლანცეტა. 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ფერდობებზე და კლდეებზე, 

მდელოებზე, ფიჭვნარებში. მთის შუა სარტყლიდან ალპურ 

სატყლამდე. მთელ საქართველოში. 

 

 

 

 

 Polygala alpicola - წიწინაური 

(ოჯ. Polygalaceae) 
 

ყვავილი ლურჯია, ცისფერი ან მოვარდისფრო; გვირგვინის მილი 

თითქმის დანარჩენი ნაწილის ტოლია. ნაყოფი მჯდომარეა. ღერო 

სწორია. ფოთლები ლანცეტაა. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 

სუბალპური და ალპური სარტყლების მდელოებზე. ყველა რაიონი. 
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Ranunculus caucasicus - ბაია 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ფოთოლი გაყოფილია სამ ფოთოლაკად; ფოთოლაკები 

კვერცხისებრია, წვეტიანი და კიდეზე ბასრხერხკბილაა, შუა მათგანი 

ღრმად სამნაკვთიანია და ყუნწითაა, გვერდითი ორნაკვთიანია და 

მჯდომარე. გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია. მრავალწლოვანია. V-VII. 

იზრდება მთის ზედა სარტლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყესა და 

მდელოებზე. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Gentiana caucasica - კავკასიის ნაღველა 

(ოჯ. Gentianaceae) 
 

გვირგვინი მილისებრია, ლურჯი ფერის. იშვიათად მოყვითალო. 

ერთწლოვანია. VII-IX. იზრდება მდელოებზე სუბალპურსა და ალპურ 

სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., 

მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

ალპური სარტყელი (2500-3000 მ ზ. დ.) 

 

 

Salix kazbekensis - ყაზბეგის ტირიფი 

ოჯ. Salicaceae 
 

ფოთლები 2-5 სმ სიგრძისაა, ფართო კვერცხისებრიდან ლანცეტამდე. 

ყვავილთანური ქერქლები ელიფსურია, მუქი მურა. ნასკვი 

აბრეშუმისებრ ბეწვებიანია, უფრო იშვიათად შიშველია. ბუჩქია IV-V. 

იზრდება ქვიან ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-

ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 

კახ. 

 
 

Myosotis alpestris -კესანე, ცისანა (იხ. დას. საქართველო) 
 

 

Campanula biebersteiniana - ბიბერშტეინის მაჩიტა 

ოჯ. Campanulaceae 
 

მოგრძო ნიჩბისებრი ფესვთანური ფოთლები და ჯამის ნაკვთები 

კიდეზე რბილი აწეწილი მოთეთრო ქეჩისებრი ბეწვითაა შემოსილი. 

გვირგვინი მუქი ცისფერია ან მოლურჯო-იისფერი, ზარისებრი 

ფორმის. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურ ხალებსა და 

მდელოებზე,  ფართოდაა გავრცელებული მთავარი კავკასიონისა და 

აჭარა-იმერეთის ქედების სისტემაში. კავკასიის ენდემია. 
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Minuartia caucasica 

(ოჯ.  Caryophyllaceae) 

 

ჯამის ფოთლები 4-7 მმ სიგრძისაა; გვირგვინის ფურცლები ჯამის 

ფოთლებზე 2-ჯერ გრძელია. მეტ-ნაკლებად სქელკორდიანი მცენარეა 

როზეტისებრი შემოკლებული უნაყოფო ყლორტებით. 

მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება კლდოვან, ღორღიან ადგილებში 

სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში, საქართველოს ყველა 

მაღალმთიან რაიონში. 

 

 

 Veronica minuta - ვერონიკა 

(ოჯ. Scrophulariaceae) 
 

მცენარე შიშველია ან ოდნავ გაფანტული ბეწვებითაა, ძლიერ 

დატოტვილი ღეროთი; ტოტები მოკლეა; ღერო ძირში ქერქლისებრი 

ფოთლებითაა; დანარჩენი ფოთლები მწვანეა, კიდემთლიანი, 

სფერული ან კვერცხისებრი. გვირგვინი კაშკაშა ცისფერია. 

მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება ალპურ სარტყელში, ნაზვავებზე. 

აფხ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Daphne glomerata - წიბა  (იხ.ზემოთ) 

 

 

Gentiana angulosa - ნაღველა 

(ოჯ. Gentianaceae) 
 

ჯამს წიბოებზე ფართო ფრთები აქვს. ფოთლები კვერცხისებრ 

ლანცეტაა. მრავალწლოვანი. VI-VIII. იზრდება ალპურ მდელოებზე. 

აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. 

დეკორატიული მცენარეა. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

სუბნივალური სარტყელი (3000-3500 მ ზ.დ.) 

 Senecio taraxacifolius - თავყვითელა 

(ოჯ. Compositae) 
 

3-6 კალათა ღეროს კენწეროზეა ფარისებრ ყვავილედებად შეკრებილი. 

კალათები დიდი ზომისაა. მრავალწლოვანია. VIII-IX. იზრდება 

სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში, მდელოებზე, ჩამონაზვავებზე, 

ქვიან ადგილებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., ჯავახ.  
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Senecio karjaginii - კარიაგინის თავყვითელა 

(ოჯ. Compositae) 

 

მცენარე 10-15 სმ სიმაღლისაა, კალათები 1-3. ენისებრი ყვავილები 

ორჯერ გრძელია საბურველზე. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 

ალპურ სარტყელში, ღორღიან და ქვიან ჩამონაზვავებზე. აფხ., სვან., 

სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 

 

 Campanula saxifraga - მაჩიტა ქვატეხია 

ოჯ. Campanulaceae 
 

ფესვთანური ფოთლები ხაზურია, თანდათანაა ყუნწად 

შევიწროებული, კიდეზე ზედა ნაწილში მრგვალკბილაა, შებუსვილი. 

გვირგვინი მუქი მოიისფრო-ლურჯი ფერისაა. მრავალწლოვანია. V-

VIII. იზრდება ალპურ სარტყელში, ღორღიანებზე. აფხ., სვან., რაჭა-

ლეჩხ., სამეგრ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., 

თრიალ., ჯავახ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

 

Cerastium kazbek - ყაზბეგის პირთეთრა 

ოჯ. Caryophyllaceae 
 

კორდიანი, 10 სმ-მდე სიგრძის მცენარეა, გართხმული ღეროებით; 

ფოთოლი ოვალურია, ქვედა გრძელ ყუნწადაა წარზიდული. კოლოფი 

ჯამის ტოლია ან ოდნავ აღემატება მას. მრავალწლოვანია. VII-IX. 

იზრდება ღორღიან ჩამონაზვავებზე სუბალპურ და ალპურ 

სარტყელში. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კავკასიის ენდემია. 

 

 

 Corydalis alpestris - ბუჩქისძირა 

(ოჯ. Papaveraceae) 
 

მტევანი ყვავილობის დროს ფოთოლზე გრძელი არ არის. ყვავილი 

ლილისფერია ან მოთეთრო. ტუბერი წაგრძელებულია, ორად ან 

მრავლად დაყოფილი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურ 

სარტყელში ქვიან ფერდობებსა და ჩამონაშალებზე, იშვიათად 

მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-

ფშავ-ხევსურ., კახ. 
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Minuartia inamoena - მინუარცია 

ოჯ. Caryophyllaceae 
 

გვირგვინის ფურცლები და კოლოფი ჯამის ტოლია. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება ღორღებსა და მორენებზე 

ალპურ სარტყელში. სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამხ. ოს., მთიულ., კახ. 

კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

Viola minuta - წვრილი ია 

(ოჯ. Violaceae) 

 

გვირგვინის ქვედა ფურცლები უდეზოდ 8-11 მმ სიგრძისაა; დეზი 

ყოველთვის ჯამის დანამატებზე გრძელია. გვირგვინი პატარა 

ზომისაა, ყვითელი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება 

ჩამონაზვავებსა და ღორღიან ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. სამხ. 

ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Saxifraga sibirica - ფხიჯა 

(ოჯ. Saxifragaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები წმინდა თეთრია. ღერო სწორია, ძირთან 

მოთეთრო ფერის, მიწისქვეშა ბოლქვებს ივითარებს. ყვავილედი 

ფარისებრია,  არაა მრავალყვავილიანი. ორწლოვანია. VII-IX. 

იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე ქვიან 

ადგილებზე, ჩამონაზვავებსა და მორენებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 

სამეგრ., გურ., სამხ. ოს., ქართ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., ჯავახ., მესხ. 

 

 

Alchemilla caucasica - კავკასიის მარმუჭი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ღერო 6-12 სმ სიმაღლისაა და  ფოთლის ყუნწების მსგავსად 

გაფარჩხული ბეწვებითაა მოფენილი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. 

ალპურ სარტყელში მდელოებზე. აფხ., სვან., აჭარ., მთიულ.  

 

 

 

Delphinium caucasicum - დეზურა 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები მოკლეა და ბლაგვი. ყვავილი ცისფერია ან 

ლურჯი; დეზი მსხვილია, ყვავილსაფრისოდენა ან უფრო მოკლე. 

ფოთლურა ხშირბეწვიანია. მცენარე პატარა ზომისაა. 

მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ალპურ სარტყელში, ფიქლების 

ჩამონაზვავებსა და ძველ მორენებზე. ხშირად მყინვარებთან. სვან., 

სამხ. ოს., მთიულ. კავკასიის ენდემია. 
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Veronica minuta - ვერონიკა (იხ.ზემოთ) 

 

 

Carex tristis - მკრთალი ისლი 

(ოჯ. Cyperaceae) 
 

ფოთლები ფართოა, მოკლე, ერთად შეკრებილი, მაგარი ღეროს ძირში 

მკვრივი კორდიდან ამოსული. მდედრობითი თავთავი ცოტად თუ 

ბევრად შეჯგუფულია, მოშავო-მურა ფერის. მრავალწლოვანია. VI-

VII. იზრდება ალპურ სარტყელში მდელოებზე. საქართველოს ყველა 

მთიან რაიონში. ხშირად აღმოსავლეთ რაიონების მაღალმთის 

მდელოების დომინანტია.  

 

 

ნივალური სარტყელი - 3500 მ ზემოთ 

 

აღმოსავლეთ საქართველოს მცენარეულობის განაწილება ვერტიკალური სარტყლების მიხედვით 

ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველებისა და არიდული მეჩხერი ტყეების სარტყელი   (150-600 მ ზ.დ.) 

Salicornia herbacea (S. europaea) – ხურხუმო 

Suaeda altissima - ჩოღანო 

Salsola ericoides – ჩარანი, ყარღანი 

S.dendroides – ყარღანი 

S.nodulosa  – ხურხუმა 

S.soda –კალია 

Limonium meyeri – შორაქანი, მლაშე ცოცხი 

Bromus japonicus – შვრიელა 

Petrosimonia brachiata – ხვარხვარა. 

Polygonum argyrocoleum - ვერცხლისფერი 

მატიტელა 

Glycyrrhiza glabra – ძირტკბილა 

Medicago coerulea – იონჯა 

Alhagi pseudoalhagi – ცერცვეკალა 

Erodium ciconium - სავარცხელა 

Plantago tenuiflora -წვრილყვავილა 

მრავალძარღვა 

Paliurus spina-christi - ძეძვი 

Rhamnus pallasii - ხეჭრელი, ხეშავი 

Cotoneaster saxatilis - ჩიტაკომშა, ვაშლანა 

Amygdalus georgica - ქართული ნუში 

Prunus divaricata - ტყემალი 

Rhus coriaria - თუთუბო 

Cotinus coggygria - თრიმლი 

Cercis siliquastrum - არღავანი, იუდას ხე 

Ephedra procera - ჯორისძუა 

Berberis iberica - კოწახური 

Lonicera iberica - ცხრატყავა 

Viburnum lantana - უზანი 

Teucrium polium - კუტი ბალახი 

Thymus tiflisiensis - თბილისური ბეგქონდარა 

Stachys fruticulosa - დედაფუტკარა 

Salvia garedji - სალბი 

Paeonia tenuifolia - ველის იორდასალამი 

P. carthalinica - ქართლის იორდასალამი 

Iris iberica - ქართული ზამბახი 

Allium rotundum - ხახვი, ნიორი 

Tulipa eichleri - ეიხლერის ტიტა 

Gypsophyla bicolor - წინწკალა 

Atraphaxis spinosa - ხორციფერა 

Xeranthemum squarosum - ოქროცოცხა 

Centaurea iberica - ღიღილო 

Artemisia scoparia -სამწვანე 

Inula cordata - მზიურა 

Filago arvensis - ნაცარა 

Hordeum hystrix – ქერი 

Agropyron repens – მხოხავი ჭანგა 

Botriochloa ischaemum (Andropogon ischaemum)– 

ურო 

Cynodon dactilon - გლერტა 

Stipa lessingiana - ვაციწვერა 

S.stenophylla 

Festuca sulcata - ველის წივანა, ქუჩი 

Poa bulbosa - თივაქასრა 

Onobrychis kachetica - კახეთის საბეგველა 

Astragalus cicer 



578 
 

Dictamnus caucasicus - იფნურა 

Pistacia mutica - კევის ხე, საღსაღაჯი 

Celtis caucasica - აკაკი 

Punica granatum - ბროწეული 

Cerasus incana - მენახირის ბალი 

Pyrus salicifolia - მსხალი, პანტა, ბერყენა 

P.ketzkhovelii - კეცხოველის პანტა 

P.fedorovii - ფედოროვის პანტა 

P. georgica - ქართული პანტა 

P.sachokiana - სახოკიას ბერყენა 

P.eldarica- ელდარის ბერყენა 

Ficus carica - ლეღვი 

Jasminum fruticans - ჟასმინი 

Ligustrum vulgare - კვიდო 

Acer ibericum - ნეკერჩხალი 

Colutea orientalis - ფუჭფუჭა 

Caragana grandiflora - უძრახელა 

Spiraea hypericifolia - გრაკლა 

Consolida orientalis - ყანის სოსანი 

Pinus eldarica - ელდარის ფიჭვი 

Juniperus foetidissima - შავი ღვია 

J. oblonga - გრძელფოთოლა ღვია 

J.polycarpos - მრავალნაყოფა ღვია 

J.rufescens  - წითელი ღვია 

 

 

 

მთის ტყეების სარტყელი 600-1900მ ზ.დ. 

 

Malus orientalis  - მაჟალო 

Mespilus germanica - ზღმარტლი 

Castanea sativa - წაბლი 

Corylus avellana - თხილი 

Prunus divaricata - ტყემალი 

Rosa canina ასკილი 

Fagus orientalis - წიფელი 

Taxus baccata - უთხოვარი 

Fraxinus excelsior - იფანი 

Carpinus caucasica - რცხილა 

Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა  

Quercus iberica - ქართული მუხა 

Acer campestre - ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი 

A.laetum - ქორაფი 

Sorbus torminalis - ცირცელი 

Cornus mas - შინდი 

Crataegus pentagyna - შავი კუნელი 

Rubus georgicus - მაყვალი, ჟოლო 

Pyrus caucasica - პანტა 

Rosa spinosissima - შავი ასკილი 

Salvia glutinosa - სალბი 

Galega orientalis - ხბოშუბლა 

Coronilla varia - ყვავისფრჩხილა 

Galanthus lagodechianus - ლაგოდეხის 

თეთრყვავილა 

G.woronowii  - ვორონოვის თეთრყვავილა 

Primula juliae  - იულიას ფურისულა 

P.saguramica - საგურამოს ფურისულა 

P.macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა 

Ficaria ledebouri - ჩაწყობილა ბაია 

Pulsatilla georgica - მედგარი 

Fritillaria caucasica - ღვინა 

Anthemis saguramica 

Campanula armazica - არმაზის მაჩიტა 

Papaver orientale - ყაყაჩო 

Convallaria transcaucasica - შროშანა 

Orchys caucasica - ჯადვარი 

Cerasteum argenteum - პირთეთრა 

Tulipa biebersteiniana - ბიბერშტეინის ტიტა 

Paeonia majko - მაიკოს იორდასალამი 

P.caucasica - კავკასიის იორდასალამი 

Merendera trigyna - ენძელა 

Gladiolus kotschyanus - ხმალა,ხანჯალა 

Crocus speciousus  - ზაფრანა, კროკო 

Populus tremula - ვერხვი 
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სუბალპური სარტყელი (1900-2500მ ზ.დ.) 
 

Betula pendula - მეჭეჭიანი არყი 

B.raddeana - რადეს არყი 

B. litwinowii - ლიტვინოვის არყი 

Quercus macranthera - მაღალმთის მუხა 

Acer trautvetteri  - მაღალმთის ბოკვი 

Fagus orientalis - აღმოსავლური წიფელი 

Sorbus caucasigena - ცირცელი 

S.graeca   - ამპურა 

Geranium robertianum - უჟმურა 

Oxalis acetosella - მჟაველა 

Betonica grandiflora - ბარისპირა 

Salix caucasica - ტირიფი 

Symphytum asperum - ლაშქარა 

Rhododendron caucasicum - დეკა 

R.luteum - იელი 

Vaccinium myrtillus - მოცვი 

V.vitis-idaea - წითელი მოცვი 

V.uliginosum - ლურჯი მოცვი 

Empetrum caucasicum (E.hermaphroditum) - 

კეწერა 

Juniperus hemisphaerica (J.depressa)  

J. sabina - კაზაკური ღვია 

Daphne glomerata - წიბა 

Delphinium elisabethae - დეზურა 

Aconitum nasutum - ტილჭირი, აკონიტუმი 

Gadellia lactiflora - რძისფერყვავილა გადელია 

Cephalaria gigantea  - სკიპალო 

Geranium kemulariae - კემულარიას ნემსიწვერა 

Agasyllis latifolia - დუცი 

Heracleum sosnowskyi - ხევსურის დიყი 

Angelica tatianae - ანგელოზა 

Lilium georgicum - ქართული შროშანი 

Senecio subfloccosus - თავყვითელა 

Valeriana alliariifolia - კატაბალახა 

Rumex alpinus - მთის ღოლო 

Chamerion angustifolium (Chamaenerium 

angustifolium)- თხაწართხალა 

Polygonum carneum - დვალურა 

Pyrethrum roseum - წითელი გვირილა 

Pimpinella rhodantha - ანისული 

Carum carvi - კვლიავი 

Astrantia maxima - ვარსკვლავა 

Briza media (Briza australis) - ცახცახა 

Poa longifolia - თივაქასრა 

Nardus stricta - ქისრიბა 

Festuca varia - წივანა 

Centaurea fischeri - ცხვარა  

Cerastium arvense - პირთეთრა 

Silene ruprechtii  - ქოთანა 

Sibbaldia semiglabra- ფესვმაგარა 

Polygala alpicola - წიწინაური 

Ranunculus caucasicus - ბაია 

Gentiana caucasica - ნაღველა 

 

 

ალპური სარტყელი (2500-3000მ ზ.დ.) 
 

Salix kazbekensis  

Myosotis alpestris  - კესანე, ცისანა  

Campanula biebersteiniana – ბიბერშტეინის 

მაჩიტა 

Cerastium kasbek  - ყაზბეგის პირთეთრა 

Minuartia caucasica - კავკასიური მინუარცია 

Ranunculus oreophylus - 

Veronica minuta - მთისმოყვარული ბაია 

Trifolium ruprechtii - რუპრეხტის სამყურა 

Taraxacum stevenii - ბურბუშელა 

Kobresia capillifolia - შებუსვილი კობრეზია 

Carex tristis - მკრთალი ისლი 

Nardus stricta - ძიგვა 

Poa alpina - თივაქასრა 

Festuca supina - წივანა 

Daphne glomerata - წიბა 

Dryas caucasica - კავკასიური დრიადა 

Alchimilla chlorosericea 

Gentiana angulosa - ნაღველა 

 

 

სუბნივალური (3000-3500 მ ზ.დ.) 
 

Aetheopappus caucasicus - ოქროკუდა 

Senecio taraxacifolius  - თავყვითელა 

S.karjaginii - კარიაგინის თავყვითელა 

Campanula saxifraga -  ქვატეხია მაჩიტა 

Cerastium kazbek - ყაზბეგის პირთეთრა 
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Corydalis alpestris  - ბუჩქისძირა 

Primula bayernii - ფურისულა 

P. meyeri  - მეიერის ფურისულა 

Draba bryoides  - ქუდუნა 

Pseudovesicaria digitata - თათისებრი 

ცრუბუშტარა 

Minuartia inamoena - მინუარცია 

Viola minuta - წვრილი ია 

Saxifraga sibirica - ფხიჯა. 

S. moschata - მუსკუსის ქვატეხია 

Sibbaldia semiglabra  - ფესვმაგარა 

Alchemilla chlorosericea - მარმუჭი 

A.caucasica - კავკასიური მარმუჭი 

Delphinium caucasicum - დეზურა 

Veronica minuta - წვრილი ვერონიკა 

Carex tristis - მკრთალი ისლი 

Ziziphora subnivalis - სუბნივალური ურცი 

Nepeta supina - გართხმული კატაპიტნა 

 

ნივალური სარტყელი 3500 მ ზ.დ. ზემოთ 

 

დასავლეთ საქართველო 

სანამ ადამიანი ძირფესვიანად შეცვლიდა ქვეყნის მცენარეულ საფარს, დასავლეთ საქართველოში 

კოლხეთის დაბლობი და მთისწინები ეჭირა გაუვალ დაბლობის კოლხურ ტყეს ლიანებითა და 

მარადმწვანე ბუჩქნარის ქვეტყით, რომელსაც ალაგ-ალაგ დაჭაობებული ადგილები ცვლიდა. ამ ტყის 

შემადგენლობაში შედიოდა: მურყანი, ძელქვა, ტირიფი, ვერხვი, ლაფანი და  სხვ. დღეს კოლხეთის 

დაბლობისა და მთისწინების ბუნებრივი მცენარეულობა თითქმის აღარ არის შემორჩენილი. ჭაობები 

დამშრალია, ტყეები გაჩეხილი. ბუნებრივი მცენარეულობა მხოლოდ მთათაშორის ხეობებსა და 

დაბლობებზე პატარ-პატარა შთენილების სახითღაა წარმოდგენილი. ამჟამადაც კოლხეთის დაბლობის 

ტყეებისათვის დამახასიათებელია ლიანების - ეკალღიჭის, ღვედკეცის, გარეული ვაზის, კატაბარდის, 

სუროს, სვიისა და სხვათა გავრცელება. კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში ტენიანობის 

შემცირების გამო გავრცელებულია შედარებით სიმშრალის მოყვარული იმერეთის მუხა, ზოგან კი 

ძელქვა. მარადმწვანე ქვეტყე აქ უფრო გაღარიბებულია.  

იმ რაიონებში, რომლებიც უშუალოდ შავ ზღვას ეკვრის, ფიტოლანდშაფტურ სარტყლებს ემატება 

მარიტიმული ანუ ზღვის სანაპირო ზოლი. ზღვისპირა ნაწილში შემორჩენილია ტორფიანი ჭაობები. 

გაგრის მიდამოებში კლდოვან კირქვიან ფერდობებსა და რიყიან-ქვიშიან ეკოტოპზე ბიჭვინთაში 

აღინიშნება ბიჭვინთის ფიჭვისაგან შექმნილი იშვიათი დაჯგუფება. დასავლეთ საქართველოს ტყის 

ლანდშაფტების ძირითად კოლორიტს, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ მხარეში, 

ქმნის ე.წ. მთის ტყეები: მუხნარები, მუხნარ-რცხილნარები, წიფლნარები, წაბლნარები, მუქწიწვიანები - 

სოჭისა და ნაძვის შემადგენლობით, ფიჭვნარები. სხვადასხვაა მთის ტყეების ხასიათი და შემადგენლობა 

მთის ქვედა სარტყელში, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ზ.დ. 500 მ-დან 700-1000 მ-მდე 

სიმაღლეებს შორისაა. აქ გავრცელებული ფართოფოთლოვანი ტყეების შემქმნელი ძირითადი 

მცენარეებია: ქართული მუხა, რცხილა, წაბლი, ხურმა; უფრო ტენიან ადგილებში - მურყანი. ამ ტყეების 

ქვეტყეში ფოთოლმცვენი ბუჩქნარის წარმომადგენელია იელი, თხილი, კავკასიური მოცვი, კოლხური 

ჯონჯოლი. ფართოდაა წარმოდგენილი მარადწვანე ქვეტყე, რომლის შემადგენლობაში შედის წყავი, 

ბაძგი, პონტოს როდოდენდრონი. ასეთ ტყეში ბევრია ლიანა და გვიმრა. კირქვიანებზე, განსაკუთრებით 

მდინარეთა ხეობებში, იზრდება ბზა. მთის ქვედა ნაწილის ტენიანი ხეობები კარგი ადგილსამყოფელია 

ბზისათვის. ასეთ ადგილებში ხისმაგვარი ბზების ღეროები და ტოტები თითქმის მთლიანად 

დაფარულია ხავსებითა და მღიერებით. 

წიფლის ტყეები დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულია ზ.დ. 500-600 მ-დან 1300-1400 მ-მდე. უფრო 

ტენიან ადგილებში ერევა წაბლი, ხოლო მშრალში - რცხილა. აქაური წიფლნარებისთვის 

დამახასიათებელია მარადმწვანე ქვეტყე. გვხვდება აგრეთვე წითელი ხის - ურთხელის ანუ უთხოვრის 

დაჯგუფებები. ზოგიერთ ტენიან და ღრმა ხეობაში, მარადმწვანე ქვეტყის სიხშირის გამო, გავლაც კი 

ძნელდება. ასეთ დაჯგუფებებს „შქერიანს“ უწოდებენ, რაც წარმოდგება პონტოური როდოდენდრონის 
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ქართული სახელწოდებისგან - შქერისაგან. მის გარდა შქერიანში მონაწილეობს წყავი და ბაძგი; აჭარის 

ტყეებში – აჭარისა და ლაზისტანის ენდემი – უნგერნის როდოდენდრონი. 

ზ. დ. დაახლოებით 1200-1300 მ-დან ჩნდება ნაძვი და სოჭი, რომლებიც ქმნიან მუქწიწვიან ტყეებს და 

შესაბამისად მუქწიწვიან ტყეთა სარტყელს. ამ ტყეებისთვისაც მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი ბუჩქებია 

დამახასიათებელი: იმერული ხეჭრელი, კავკასიის ცირცელი, მაჯაღვერი და სხვ. 

ტყის ზედა საზღვარი დასავლეთ საქართველოში 1700-2000 (2500) მ სიმაღლეზე გადის. მას ქმნის ე.წ. 

პარკული და ტანბრეცილი ტყეები. ასეთ ტყეებში არყთან, წიფელთან, სოჭთან, მაღალმთის 

ნეკერჩხალთან ერთად გავრცელებულია ბუჩქნარები, მაღალბალახეულობა და მდელოები, რაც 

მთლიანობაში სუბალპურ სარტყელს ქმნის. სუბალპური მაღალბალახეულობა მცენარეთა დიდი  

ზომებითა და მრავალფეროვნებით ხასიათდება. მასში შეიძლება თავისუფლად დაიმალოს მხედარი. 

მაღალბალახეულობას ქმნიან მზიურები,  დიყები, ასევე თავთყვითელა, მაღალი მაჩიტები. ტანბრეცილ 

ტყეს ქმნის არყი და წიფელი, რომლებთან ერთადაც ხშირად იზრდება დეკა. იგი ხშირად ჩნდება ზ.დ. 

1800 მ-დან, სადაც იჭრება სუბალპურ და ალპურ ლანდშაფტში. 

ტყის ზედა საზღვრის ზემოთ,  დაახლოებით ზ.დ. 2300 მ სიმაღლეზე სუბალპური და ალპური 

სარტყლებია. ამ სარტყლებში უპირატესობა ენიჭება მარცვლოვნებს, პარკოსნებსა და  სხვ. ალპურ 

მდელოებზე გაბატონებულია ძიგვა, მახრჩობელა, ნემსიწვერა, ისლი და ნაირბალახოვანი მცენარეები. 

ალპური სარტყელი მთავრდება საკმაოდ ნაირფერი, დაბალი ბალახეულობით, კლდისა და ნაშალის 

მცენარეულობით, რომელთათვისაც დამახასიათებელია მოკლე, გართხმული ღეროები და დიდი 

ყვავილები. იზრდება ხავსებისა და ლიქენების როლიც, რის შედეგადაც იქმნება ე.წ. „ალპური ხალები“, 

სადაც აღსანიშნავია ნაღველები; კლდეებზე იზრდება ფხიჯებისა და ქუდუნას სახეობებ. კლდე-

ნაშალების მცენარეებიდან მრავალი კავკასიის მაღალმთის  ენდემია. 

დასავლეთ საქართველოს კირქვიანი ქედების ფლორა და მცენარეულობა დიდი თავისებურებით 

ხასიათდება. ვერტიკალური სარტყლიანობა და ტყის სარტყლების შემადგენლობა აქ საქართველოს სხვა 

ნაწილების მსგავსია, მაგრამ ალაგ-ალაგ ჩნდება ისეთი მცენარეები, რომლებიც უფრო მშრალი 

ადგილსამყოფელისათვისაა დამახასიათებელი. მათ შორის ბევრია მხოლოდ კირქვიანებისათვის 

დამახასიათებელი მცენარეები. მაგალითად, გვარ მაჩიტას რამდენიმე სახეობა, აფხაზეთის 

კურდღლისცოცხა. უფრო თბილი და ტენიანი მასივებისათვის (სამეგრელო) სუბალპურ სარტყელში 

დამახასიათებელია ენდემური სამეგრელოს არყის, ცირცელისა და სხვათა გავრცელება. სუბალპური 

მდელოს საფუძველს წარმოადგენს ვორონოვია და პონტოური ისლი, რომელიც სხვაგან არა მარტო 

კირქვიან ქედებზე, არამედ საერთოდ არ გვხვდება. 

ზემოთ აღნიშნული ვერტიკალური სარტყლების კანონზომიერებანი დამახასიათებელია თითქმის 

მთელი დასავლეთ საქართველოსათვის.  

 

დასავლეთ საქართველო: 

ა 

1. მარიტიმული ანუ ზღვის სანაპირო ზოლი; 

2. დაბლობის კოლხური შერეულფოთლოვანი (ლეშამბიანი) ტყე - 250 მ-მდე; 

3. მთის ტყეები 500-2000 მ ზ.დ. 

ა. ფართოფოთლოვანი ტყე 500-1000 მ ზ.დ.; 

ბ. მუქწიწვიანი ტყე 1200-2000 მ ზ.დ; 

4. სუბალპური 1800- 2500 მ ზ.დ.; 

5. ალპური 2500-3100 მ ზ.დ.; 

6. სუბნივალური 3100-3600 მ ზ.დ.; 

7. ნივალური 3600 მ-ის ზემოთ. 
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მეორე ალტერნატიული კლასიფიკაციით: 

ბ 

1. ჰიდროფიტული ბალახეული მცენარეულობა და ტენიანი ტყეები 0-250 მ  ზ.დ.; 

2. კოლხიდის მარადმწვანე ქვეტყიანი და ლეშამბიანი ტყეების სარტყელი - 250-500 მ ზ.დ.; 

3. მთის ტყეები 500-2000 მ ზ.დ.; 

 ა. ფართოფოთლოვანი ტყე 500-1000 მ ზ.დ.; 

 ბ. მუქწიწვიანიტყე 1200-2000 მ ზ.დ.; 

4. სუბალპური 1800- 2500 მ ზ.დ.; 

5. ალპური 2500-3100 მ ზ.დ.;  

6. სუბნივალური 3100-3600 მ ზ.დ.; 

7. ნივალური 3600 მ-ის ზემოთ. 

 

რელიქტური კოლხური ტყე 

მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 კრიტიკულ ცხელ წერტილს შორისაა კავკასია, შესაბამისად 

საქართველოც, რომელიც გამორჩეულია თავისი ბიომრავლფეროვნებით. 

მესამეული პერიოდის გამყინვარების ეპოქაში ჩრდილო ნახევარსფეროში კლიმატი თბილი და ტენიანი 

იყო, ლანდშაფტი კი მდიდარი ტროპიკული და სუბტროპიკული მერქნიანი მცენარეებით შექმნილი. 

მოგვიანებით, გლობალურმა აცივებამ, რომელიც 15 მილიონი წლის წინ დაიწყო, კულმინაციას მიაღწია 

გამყინვარების სახით და მერქნიანმა მცენარეებმაც სამხრეთისკენ დაიწყეს მიგრაცია. მათი უმრავლესობა 

შემოინახა რეფუგიუმში, გარემო პირობების ცვლილებებისგან განსაკუთრებით დაცულ ადგილას, სადაც 

შემორჩა თბილი და ტენიანი კლიმატი. სამხრეთ კავკასიაში ორი ასეთი რეფუგიუმია: კოლხეთი და 

თალიში. კოლხეთში რელიქტები მეოთხეული პერიოდის ოთხჯერად გამყინვარებას გადაურჩნენ. 

კოლხეთის რეფუგიუმმა შემოინახა ის რელიქტური სახეობები, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ 

ფართოდ იყვნენ გავრცელებული ევროპაში და გამყინვარების ეპოქაში გაქრნენ. 

კოლხეთი წარმოადგენს გამყინვარებისდროინდელ რეფუგიუმს ანუ თავშესაფარს ისეთი მრავალი 

მერქნიანი სახეობისათვის, როგორიცაა: იმერული მუხა, ჰართვისის მუხა, ლაფანი, კოლხური ბზა, 

ძელქვა, უნგერნის, სმირნოვის და პონტოს შქერები. ისინი მხოლოდ კოლხეთის რეფუგიუმისთვისაა 

დამახსიათებელი. ხოლო ლაფანი და ძელქვა კი მხოლოდ კოლხეთისა და ჰირკანის რეფუგიუმებში 

ხარობს. დღეს კოლხეთში ეს უძვირფასესი ტყის სახეობები გაქრობის საფრთხის წინაშე დგას. კოლხეთის 

დაბლობის უნიკალურ ცოცხალსფაგნუმიან ტორფნარებს ოდითგანვე გარშემო არშიასავით 

შემორტყმული რელიქტური კოლხური ტყე იცავდა. 

აი, ასეთია იმ მერქნიან სახეობათა სია, რომელიც ოდითგანვე ქმნიდა რელიქტური ტყის საბურველს: 

Quercus hartwissiana, Pterocarya pterocarpa, Carpinus betulus, Rhamnus frangula, Alnus barbata, Ilex colchica, 

Buxus colchica, Taxus baccata, Acer campestre, Cornus sanguinea, Salix caprea, Rhododendron ponticum, Rh. 

luteum, Vaccinium arctostaphylus, Calluna vulgaris, Pinus pinaster, Viburnum opulus, Crataegus microphylla.  

კოლხეთის დაბლობი ძალზე პატარა, მაგრამ განსაკუთრებული ადგილია შავი ზღვის სანაპიროზე, 

სადაც ესოდენ ძვირფასი და უნიკალური რელიქტური ტყის ფრაგმენტი შემორჩა. 

Pancratium maritimum – ზღვის შროშანი 

Carex lasiocarpa – ლაზური ისლი 

Ramphicarpa medwedewii – მედვედევის რამფიკარპა 

Pterocarya pterocarpa – ლაფანი 

Quercus imeretina – იმერული მუხა 

Trapa colchica – წყლის კაკალი 

Rhinchospora alba – თეთრი რინხოსპორა 

Cladium mariscus – ხერხა 

Ficus carica - ლეღვი 
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საქართველოსა და კავკასიის ფლორის შემადგენლობაში მონაწილეობს 17 ენდემური გვარი: 

ა) დასავლეთ კავკასიონის ენდემური გვარები: 

1. Woronowia (Rosaceae) 

2. Chymsydia (Umbelliferae) 

3. Alboviodoxa (Compositae) 

ბ) კავკასიონის ენდემური გვარებია: 

 4.Trigonocaryum (Boraginaceae) 

 5.Symphyoloma (Umbelliferae) 

 6.Pseudobetckea (Valerianaceae) 

 7.Petrocoma (Caryophyllaceae) 

 8.Charesia (Caryophyllaceae) 

 9.Sredinskya (Primulaceae) 

გ) საერთო კავკასიის ენდემური გვარებია: 

 10.Grossheimia (Compositae) 

 11.Cladochaeta (Compositae) 

 12.Pseudovesicaria (Cruciferae) 

 13.Sobolewskia (Cruciferae) 

 14.Gadellia (Campanulaceae) 

 15Agasyllis (Umbelliferae) 

 16.Paederotella (Scrophulariaceae) 

 17.Kemulariella (Compositae 

 

 

1. ჰიდროფიტული ბალახეული მცენარეულობა და ტენიანი ტყეები (0-250 მ ზ.დ.) 

 

Eryngium maritimum - ზღვის ნარი 

(ოჯ. Umbelliferae) 
 

ფოთლები მომრგვალო გულისებრია ან თირკმლისებრი, ცოტად თუ 

ბევრად ღრმად დანაკვთული, მკვეთრად გამოსახული ძარღვებით. 

თავაკები სფეროსებრია ან სფეროსებრ-კვერცხისებრი ფორმის. 

საბურველის ფოთლები ფართო რომბისებრია. ლეგა მცენარეა, ღერო 

20-50 სმ სიმაღლისაა. მრავალწლიანი. VII-IX. იზრდება ზღვისპირა 

სილნარებზე. აფხ., აჭარ., სამეგრ. 

 

 Pancratium maritimum - ზღვის პანკრაციუმი 

(ოჯ. Amaryllidaceae) 

 

მცენარე დიდი ზომისაა, 40-60 სმ სიმაღლის. ყვავილები 2-10 სმ 

სიგრძის. ყვავილსაფარი თეთრია, თანდათან გაფართოებული 

გრძელი მილითა და ხაზურ-ლანცეტა ფორმის, ზურგზე 

მწვანეზოლიანი ნაკვთებით. მრავალწლოვანი მცენარეა. VII-VIII. 

იზრდება ზღვისპირა ქვიშებზე. აფხ. აჭარ. 
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Trapa colchica - კოლხური წყლის კაკალი 

(ოჯ. Trapaceae) 
 

ფოთლები ნახევარსფეროსებრ-რომბისებრია. ნაყოფი დიდი ზომისაა, 

4 სმ-მდე სიგრძის და 4-5 სმ სიგანის. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-VI. 

იზრდება დაბლობებში, ჭაობებში. აფხ., სამეგრ., აჭარ. საქართველოს 

ენდემია. 

 

 

 

 

Medicago marina - ზღვის იონჯა 

(ოჯ.Fabaceae) 
 

მთელი მცენარე ხშირი, თეთრი, ქეჩისებრი შებუსვითაა. ნაყოფი 

სპირალურადაა დახვეული. ცოტაოდენი მოკლე ეკლებით ან 

ხორკლებითაა დაფარული. უფრო იშვიათად გლუვია. ღერო 10-40 სმ 

სიმაღლისაა, მწოლიარე. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება 

ზღვისპირა ქვიშნარებზე. აფხ., სამერგ., აჭარ. 

 

 

 

 

Bellis perennis - მრავალწლოვანი ზიზილა 

(ოჯ. Compositae) 
 

მცენარე 5-18 სმ სიმაღლისაა; ფოთლები ფესვთანური როზეტის 

სახითაა, უკუკვერცხისებრი ან მომრგვალო ნიჩბისებრი, ძირთან 

ყუნწში შევიწროებული. საყვავილე ღერო უფოთლოა. მარტოული 

კალათია, 2-3-ჯერ აღემატება ფოთლის როზეტს; ყვავილები თეთრია 

ან მოთეთრო-ვარდისფერი; მრავალწლოვანია. III-VIII. იზრდება 

ტყის შუა სარტყლამდე, ზღვისპირა ზოლში და მთისწინებზე. 

გვხვდება ბაღებში, გზის პირებზე, რუდერალურ ადგილებში. აფხ., 

სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., თრიალ. 

 

 

Nuphar lutea - ყვითელი დუმფარა 

(ოჯ. Nymphaeaceae) 
 

მოტივტივე ფოთლები ტყავისებრია, კვერცხისებრ-ოვალური, ძირში 

ღრმად გულისებრ ამოკვეთილი, გრძელყუნწიანი. წყალში 

ჩაშვებული - თხელია, თითქმის გამჭვირვალე. ტალღისებრი 

კიდეებით და უფრო მოკლე ყუნწით. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-

IX. მთის ქვედა სარტყლამდე, ტბებში, მდორე წყლებსა და ჭაობებში. 

აფხ., სამეგრ., გურ, აჭარ. 
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Nymphaea colchica (N. candida) – დუმფარა  

(ოჯ. Nymphaeaceae) 
 

ჯამის ფუძე ოთხკუთხაა, მისი ფოთოლაკები მოგრძოა, 

ბლაგვწვერიანი; გვირგვინის ფოთლები ჯამზე ოდნავ გრძელია; 

ყვავილი უფრო პატარა ზომისაა, 7-10 სმ დიამეტრის. მრავალწლიანი 

მცენარეა. VI-IX. იზრდება დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე, 

ტბებში, მდინარეების ნაპირებსა და ჭაობებში. აფხ. 

 

 Osmunda regalis - სამეფო გვიმრა 

(ოჯ. Osmundaceae) 
 

ფესურა ძლიერია, ირიბი; ფოთლები დიდი ზომისაა (100-150 სმ-მდე) 

ფართო ოვალური, თითქმის ტყავისებრი, ორმაგფრთისებრი, 

ფოთლის ქვედა უნაყოფო ნაწილი უფრო  დიდია ზედა სასპორე 

ნაწილზე. მრავალწლოვანია. V-VI. იზრდება დაბლობებში, 

უპირატესად ზღვის სანაპირო ზოლში, დაჭაობებულ ადგილებში, 

ტორფიან ჭაობებში, განსაკუთრებით ტენიან მურყნარებში, 

დეკორატიულია. აფხ., სამეგრ., გურ., აჭარ. 

 
 

 

Salvinia natans - მცურავი სალვინია 

(ოჯ. Salviniaceae) 
 

ღერო მცურავია, 20 სმ-მდე სიგრძის, ძაფისებრი; მცურავი ფოთლები  

ოვალურ-ელიფსური ფორმისაა, ბლაგვწვერიანი, კიდემთლიანი, 9-13 

მმ სიგრძის, მოკლეყუნწიანი. მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება 

უპირატესად დაბლობებზე, წყალსაცავებში, მდორე და ნელად 

მიმდინარე წყლების ზედაპირზე, ლელქაშებში, ლერწმიანებში და 

სხვ. აფხ., სამეგრ., კახ.  

 

 Glaucium flavum – ყაყაჩურა  

(ოჯ. Papaveraceae) 
 

ძლიერ ლეგა ფერის, 30-50 სმ სიმაღლის მცენარეა. ნაყოფი 15-20 სმ 

სიგრძისაა, წვრილი თეთრი ბორცვებით დაფარული. გვირგვინის 

ფურცლები ყვითელია ან ნარინჯისფერი. ორწლოვანი მცენარეა. V-

IX. იზრდება ზღვის სანაპირო ქვიშებზე. აფხ., აჭარ. შხამიანია. 

დეკორატიული და თაფლოვანი მცენარეა. 

 



586 
 

 

Pterocarya pterocarpa - ლაფანი 

(ოჯ. Junglandaceae) 
 

ფოთლები კენტფრთისებრია, შედგება 6-12 წყვილი მოგრძო 

კვერცხისებრი ფოთოლაკისაგან. ბუტკოიანი მჭადები 

მრავალყვავილიანია, გრძელი, დაკიდებული. ხეა. IV-V; IX-X. 

იზრდება მდინარეთა სანაპიროებზე, დაბლობებსა  და მთის ქვედა 

სარტყელში, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., კახ. 

დეკორატიულია. 

 

 Quercus imeretina- იმერეთის მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ნაყოფის ყუნწი წვრილია, 10 სმ-მდე სიგრძის, რკალისებრ მოხრილი. 

ფოთლები თხელია, ღრმად ამოკვეთილნაკვთებიანი, ნაყოფი 3 სმ-

მდე სიგრძისაა. ხეა. IV. ქმნის ტყეებს დაბლობებსა და მთის ქვედა 

სარტყელში. აფხ., სვან, რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ. 

საქართველოს ენდემი. 

 

 

 

Alnus barbata - მურყანი  

(ოჯ. Betulaceae) 
 

სანაყოფე მჭადები ცოტად თუ ბევრად გრძელყუნწიანია. ფოთლები 

ქვედა მხარეზე ცოტად თუ ბევრად ბეწვებიანი. ძარღვების 

კუთხეებში კი წითური ქეჩისებრი ბეწვებითაა მოფენილი. ხე ან 

ბუჩქია. III-IV; VIII-IX. იზრდება მდინარეთა სანაპიროების 

დაჭაობებულ და ლამიან გავაკებებზე, მთის შუა სარტყლამდე. ყველა 

რაიონში გარდა ჯავახეთისა. მერქანი გამოიყენება სამშენებლო 

მასალად, ქერქი შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებას. 

 

 

 

Lemna minor - პატარა ლემნა 

(ოჯ.  Lemnaceae) 
 

ყლორტები ორივე მხრიდან ოსპისებრაა ამოზნექილი, მწვანეა 2-4 მმ 

სიგანის. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-VII. იზრდება ტყის 

სარტყელში, დამდგარსა და მდორე წყლებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., 

გურ., აჭარ. 
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 Tamarix hohenackeri  

(ოჯ. Tamaricacea) 
 

მტევნები ვითარდება წინა წლის გახევებულ და იმავე წლის ნორჩ 

ტოტებზედაც. გვირგვინის ფურცლები კვერცხისებრ-ელიფსურია, 

ვარდისფერი. ბუჩქია ან პატარა ხე. IV-VII. იზრდება ქვიშნარ 

ადგილებსა და მდინარეთა ნაპირებზე, მთის ქვედა სარტყელში. აფხ., 

იმერ., ქართ. ქიზ., გარე კახ., მესხ. დეკორატიული და თაფლოვანი 

მცენარეა. 

 

 

 Iris pseudacorus - წყლის ზამბახი  

(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფარი კაშკაშა ყვითელია. ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთლები 

უკუკვერცხისებრია, ძალიან პატარა, მისი ძირი ბიბილოებით 

ხასიათდება. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლებს იმ ადგილას, სადაც 

ფირფიტა ფრჩხილში გადადის, მუქი ყვითელი ან ნარინჯისფერი 

ლაქა და მოწითალო-ყავისფერი ძარღვები აქვს. მრავალწლოვანია. V-

VI. იზრდება ჭაობების, მდინარეებისა და ტბების სანაპიროებზე 

მთის ქვედა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., 

დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

 Hippophae rhamnoides – ქაცვი  

(ოჯ. Elaeagnaceae) 
 

ეკლიანი ბუჩქია 4 მ-მდე სიმაღლის; ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა. 

მამრობითი ყვავილები მოკლე თავთავებადაა შეკრებილი; 

მდედრობითი - მარტოულია. ნაყოფი ნარინჯისფერია, ოვალური. 

ბუჩქია. V-VII. იზრდება მდინარეთა ნაპირებზე მთის ზედა 

სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმედ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 

მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., მესხ., ნაყოფი 

იხმარება საჭმელად. დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

 

2. კოლხიდის მარადმწვანე ქვეტყიანი და ლეშამბიანი ტყეების სარტყელი (250-800 მ ზ.დ.) 

 

Carpinus caucasica - რცხილა 

ოჯ. Betulaceae 
 

ფიალა  3-ნაკვთიანია, შუათანა ნაკვთი გრძელია და გვერდითებს 3-4-

ჯერ აღემატება. ხეა. III-IV; VI-VII. ქმნის ტყეებს. ჩვეულებრივ 

შერეულია მუხებთან. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, მთელ 

საქართველოში.  

 

 



588 
 

Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა (იხ. ზემოთ) 

 

 

Quecus iberica - ქართული მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ყლორტების კვირტები და ფოთლები შიშველია; 

ფოთლები ხეშეშია, სიფრიფანა, ქვედა მხარეზე მკრთალი მწვანე. 

ფიალის ქერქლები მჭიდროდ მიტკეცილია, სქლად შებუსვილი. ხეა. 

IV-V. ქმნის ტყეებს მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. 

მთელ საქართველოში. ძვირფასი და მაგარი მერქნით ხასიათდება. 

კავკასიის ენდემია. 

 

 

Castanea sativa - წაბლი 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები 15-25 სმ სიგრძისაა, მოგრძო ლანცეტა, წვეტიანი, 

კიდეებზე მახვილი, წვერისკენ გადახრილი კბილებით. მაღალი, 25 მ-

მდე სიმაღლის ხეა. ყვ. IV; ნაყ. IX. იზრდება ტყეებში მთის შუა 

სარტყლამდე. ქმნის ტყეებს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., 

გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., თრიალ. ქერქი შეიცავს მთრიმლავ 

ნივთიერებას, გამოიყენება საჭმელად. 

 Fagus orientalis - წიფელი 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ქერქლი გლუვია, ღია ნაცრისფერი. ფოთლები 10 სმ-მდე სიგრძისაა, 

ჩვეულებრივ 9-12 წყვილი გვერდითი ძარღვით, კვერცხისებრი. 

ფიალა დიდი ზომისაა, ძლიერ განვითარებული ფრთებით, რის 

გამოც სწორკუთხოვანია. ხეა. V. გვხვდება ზღვის დონიდან მთის 

ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., 

აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., 

გარდაბ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ., ჭავახ. ძვირფასი მერქანი აქვს. 

მშრალად გამოხდის შემთხვევაში იძლევა ხის სპირტს. კაკლები 

იჭმევა, შეიცავს 40%-მდე ზეთს. 

 

 

Fraxinus excelsior - იფანი 

(ოჯ. Oleaceae) 
 

ფოთოლაკები შიშველია ან ქვედა მხარეზე მთავარი ძარღვის 

გაყოლებაზე ცოტად თუ ბევრად შებუსვილი. ფრთიანები მოგრძო 

ხაზური, წვერისკენ ოდნავ გაფართოებული, ირიბად წაკვეთილი, 

ბლაგვი ან ოდნავ ამოკვეთილია და შიგ წვეტი ზის. ხეა. IV-VIII. 

იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., სვან., იმერ., 

გურ., სამხრ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., ქვ. ქართ. 
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Laurus nobilis - კეთილშობილი დაფნა 

(ოჯ. Lauraceae) 
 

ხე-მცენარეა, ფოთოლი მარადმწვანეა, ტყავისებრი, ელიფსური ან 

ლანცეტა, კიდემთლიანი. ყვავილი ორსახლიანია და ერთსქესიანი, 

იშვიათად ორსქესიანი; ყვავილსაფარი ჯამისებრია, 4-ფოთოლაკიანი; 

ნაყოფი კურკიანაა, მოლურჯო-შავი. ხე ან ბუჩქია. ყვ. III; ნაყ. V-VI. 

იზრდება ქვედა სარტყლის ტყეში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ. 

ტექნიკური და სურნელოვან-სანელებელი მცენარეა.  

 

 

 

Diospyros lotus - ხურმა 

(ოჯ. Ebenaceae) 
 

მაღალი ხეა; ფოთლები მოგრძო კვერცხისებრია ან მოგრძო 

ელიფსური, ქვედა მხარეზე მოლეგო-მწვანე ფერისაა, ზედა მხარეზე - 

მუქი მწვანე. ნაყოფები პირველად მოყვითალო-მოწითალოა, 

შემდეგში მოშავო-მურა ფერის ხდება და ლეგა ლურჯი ელფერი 

დაჰკრავს. ხეა. V-X. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე. ტყეებში. აფხ., 

სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ. ნაყოფი იჭმევა. 

 

Helleborus abchasicus - აფხაზური ხარისძირა 

(ოჯ. Helleboraceae) 
 

ყვავილი წითელია, მეწამული ან ვარდისფერი, მეწამული ფერის 

წერტილებით და ძარღვებით; სანექტრე წვერზე ცალმხრივ 

ამოკვეთილია, ჩვეულებრივ წითელი, მეწამული, ყვითელი ან 

მომწვანოა; სამტვრე ყვითელია; ძაფი და დინგი წითელია; ყვავილის 

ყუნწი წვრილია, სუსტი და გრძელი. მრავალწლოვანია. I-IV. 

იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, კირქვიან ტყეში. აფხ., 

რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ. საქართველოს ენდემი. 

 

 

 

Helleborus caucasicus - კავკასიური ხარისძირა 

(ოჯ. Helleboraceae) 
 

ყვავილი მომწვანო-მოთეთროა, იშვიათად ყვავილსაფრის ქვედა 

მხარეზე წითელი წერტილები აქვს; სანექტრე მწვანეა, წვერზე 

თითქმის თანაბრად ამოკვეთილი; სამტვრე და ძაფი ყვითელია. 

ყვავილის ყუნწი მაგარია, მომსხო და მოკლე. მრავალწლოვანია. II-IV. 

იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, ტყესა და ტყისპირებზე. 

სვან., რაჭა- ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ. 

კავკასიის ენდემი. 
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Dryopteris filix-mas - ჩადუნა 

(ოჯ. Polypodiaceae) 
 

ფოთლები მოხაზულობით ელიფსურ-ლანცეტა ფორმისაა, რბილი, 

ბალახოვანი, არაა მოზამთრე, უფრო იშვიათად უხეშია, ასეთ 

შემთხვევაში მოხაზულობით უფრო ვიწროა. დიდი ზომის გვიმრაა, 

მსხვილფესურიანი. მრავალწლიანია. VII-IX. იზრდება სუბალპურ 

სარტყელში, ტყეებში, ტყის პირებზე, კლდოვან და მთის მდელოების 

ფერდობებზე. სამკურნალოა. გვხვდება საქართველოს ყველა 

რაიონში, ქიზიყის გამოკლებით. 

 

 

Iris colchica - კოლხური ზამბახი 

(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფარი კაშკაშა ლილისფერი ან იისფერია, მეწამული ფერის 

ფრჩხილებით; ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები ოვალური, 

მოთეთრო გადანაღუნითაა, შიგნით იისფერია, მოგრძო ლანცეტა 

ფორმის, გარეთაზე მოკლეა. კოლოფი ექვსწახნაგოვანია. ფოთლები 

ერთმწკრივადაა განლაგებული. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 

მდელოებსა და ბუჩქნარებს შორის მთის ქვედა სარტყლიდან შუა 

სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 Viola alba - თეთრი ია 

(ოჯ. Violaceae) 
 

ფოთლები სამკუთხა-გულისებრია, ზედა ნაწილში მათი გვერდითი 

ნაწილები სწორია, კიდეებზე თეთრი წამწამებით მოფენილი. 

ყვავილები ნაკლებად სურნელოვანია. გვირგვინი იისფერია, სოსანი 

ან თეთრი. მრავალწლოვანია. II-IV. იზრდება ტყეებსა და ბუჩქებში 

დაბლობი ზოლიდან დაწყებული მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 

რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ., თრიალ., დეკორატიული 

მცენარეა. 

 

 

 Cyclamen adzharicum - აჭარის ყოჩივარდა 

(ოჯ. Primulaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები თითქმის მომრგვალოა, კაშკაშა 

ვარდისფერი. ჯამის ნაკვთები ლანცეტა ფორმისაა, წვეტიანი. 

ფოთლები თითქმის მომრგვალოა ან ფართო კვერცხისებრი. 

მრავალწლოვანია. ყვ. II-III. ნაყ. V-VI. იზრდება ტყეებსა და 

ფერდობებზე, ბუჩქნარებში მთის ქვედა სარტყელში. აჭარ. 
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 Lilium caucasicum - კავკასიური შროშანი 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფარი იასამნისფერ-ვარდისფერია; ყვავილსაფრის 

ფოთლები თითქმის ძირიდანვე ძლიერად უკანაა გადახრილი. 

ფოთლები ღეროს შუა ნაწილშია 1-3 ჩხროდ განწყობილი. 

მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება ტყის ველობებზე, ტყის პირებსა 

და ასევე დამრეც ადგილებზე, მთის ქვედა და შუა სარტყელში. აფხ. 

კავკასის ენდემია. 

 

 
 

მარადმწვანე ბუჩქები: 

 Rhododendron ponticum - შქერი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები შიშველია, მოგრძო ლანცეტა ფორმის, კიდეზე ოდნავ 

გადაკეცილი. გვირგვინი მეწამული იისფერია, 4-5 სმ სიგრძის. 

მცენარე 1-6 მ სიმაღლისაა. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება ტყეებში მთის 

შუა, იშვიათად მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 

სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., სამხ. ოს., მესხ. მთრიმლავი და 

შხამიანი მცენარეა. 

 

 

 Rhododendron smirnowii - სმირნოვის შქერი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები ზედა მხარეზე შიშველია, მწვანე ფერის, პრიალა; ქვედა 

მხარეზე სქლადაა თეთრი ქეჩისებრი ბეწვით მოფენილი, ძარღვების 

ქსელი არ ემჩნევა. გვირგვინი მოწითალო-ვარდისფერია. მცენარე 1,5 

მ-მდე სიმაღლისაა. ბუჩქია. V-VI. იზრდება ტყეებში მთის შუა 

სარტყელში. აჭარ.  

 

 

 

 

Rhododendron ungernii - უნგერნის შქერი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ჯამის კბილები კარგადაა განვითარებული, წაგრძელებულია, 

კვერცხისებრ-ლანცეტა ფორმისაა. ფოთლები ქვემოდან 

თეთრქეჩისებრადაა შებუსვილი, წვეტით ბოლოვდება. გვირგვინი 

თეთრია. მცენარე 3-5 მ სიმაღლისაა. ბუჩქია. VI-VII. იზრდება 

ტყეებსა და ტყის პირებზე მთის შუა და ზედა სარტყელში. აჭარ. 
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Laurocerasus officinalis - წყავი 

(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მცენარე 1-3 მ სიმაღლისაა; ფოთლები მომრგვალო-ელიფსურია, 

ტყავისებრი, პრიალა. მტევანი ხშირია. კურკიანა ნაყოფი 

მომრგვალო-კვერცხისებრია, შავი. ბუჩქი ან ხეა. IV-VII. იზრდება 

ზღვის დონიდან დაწყებული მთის ზედა სარტყლამდე. ტყეებში 

ქმნის ხშირ ქვეტყეს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., 

ქართ., სამხ. ოს., კახ. მთელი მცენარე, ნაყოფების გამოკლებით, 

შხამიანია. დეკორატიულია. 

 

 

Ilex colchica - ბაძგი 

(ოჯ. Aquifoliaceae) 
 

ფოთლები მარადმწვანეა, პრიალა, ტყავისებრი, კიდეებზე ეკლებიანი, 

მოკლეყუნწიანი. ნაყოფი კურკიანაა, წითელი ფერის. ბუჩქია. V-VII. 

იზრდება ქვეტყეში, უპირატესად წიფლნარ, წიფლნარ-სოჭნარ და 

სოჭნარ ტყეებში მთის შუა სარტყლამდე. 

 

Ruscus colchicus - კოლხური თაგვისარა 

(ოჯ. Ruscaceae) 
 

კლადოდიუმები დიდი ზომისაა, 10 სმ-მდე სიგრძისa და 4 სმ-მდე 

სიგანის, ტყავისებრი, მწვანე, მჩხვლეტავი წვეტი არ აქვს. 

 

 Ruscus ponticus - პონტოს თაგვისარა 

(ოჯ. Ruscaceae) 
 

კლადოდიუმები უფრო  პატარა ზომისაა, 1-3 სმ-მდე სიგრძისა და 1 

სმ-მდე სიგანის, ხეშეში, მოლეგო-მწვანე, მჩხვეტავი წვეტით. ბუჩქია. 

II-IV. ნაყ. X. იზრდება ზღვის სანაპიროზე, სადაც ავითარებს რაყას. 

ტყეებში მონაწილეობს მარადმწვანე ქვეტყის შემადგენლობაში მთის 

ქვედა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., აჭარ., იმერ., ქართ. დეკორატიული 

მცენარეა. 
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Buxus colchica - ბზა 

(ოჯ. Buxaceae) 
 

მარადმწვანე ბუჩქები ან ხეებია, სწორი 8 (12) მ-მდე სიმაღლის; 

ფოთლები ფორმით ოვალურ-რომბულიდან კვერცხისებრამდე, 

ტყავისებრი, 20-25 სმ სიგრძის. V-VI. იზრდება დაჩრდილულ ტენიან 

ხეობებში, ჩვეულებრივ დამრეც ტყეებში დაბლობებიდან მთის შუა 

სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., იმერ., 

მესხ. აქვს ძვირფასი მერქანი. 

 

 

Epigaea gaultheroides 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

მარადმწვანე ნახევრადბუჩქია; ღერო გართხმულია, სქლად 

შეფოთლილი, 25 სმ-მდე სიგრძის; ფოთლები ტყავისებრია, მოგრძო 

ელიფსური ფორმის. ყვავილები ვარდისფერია, მარტოული ან 

არამრავალყვავილიან მტევნებად შეკრებილი. მრავალწლოვანია. IV-

VII. იზრდება შქერიანებში მთის ქვედა სარტყლიდან დაწყებული 

სუბალპურ სარტყლამდე. აჭარ. დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

ფოთოლმცვენი ბუჩქები 

 

Rhododendron luteum - იელი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

მტვრიანა 5; ყვავილები ყვითელია, 3-4 სმ სიგრძის, სურნელოვანი. 

ფოთლები მოგრძო უკუკვერცხისებრია, ცვენია, მცენარე 2 მ-მდე 

სიმაღლისა. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება ტყის პირებსა და გზების 

გაყოლებაზე, ზღვის დონიდან დაწყებული სუბალპურ სარტყლამდე. 

აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., სამხ. ოს., 

მთიულ., კახ., გარე კახ., მესხ. შხამიანი და დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

Staphylea colchica - კოლხური ჯონჯოლი 

(ოჯ. Staphyleaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 3 ფოთოლაკისაგან. კოლოფის ნაკვთები თავსა და 

ბოლოში სოლისებრ შევიწროებულია, წვერზე გაშლილი. ბუჩქი ან 

ხეა. V-VII. იზრდება ტყეებში, ტყისპირებში. მთის შუა სარტყლამდე. 

აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ. გაუშლელყვავილებიანი 

ყვავილედი იხმარება მწნილის სახით საჭმელად. 
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Philadelphus caucasicus - უცვეთელა 

(ოჯ. Saxifragaceae ) 
 

ბუჩქია, 3 მ-მდე სიმაღლის, ფოთლები კვერცხისებრ-ელიფსურია ან 

ელიფსური, თანდათანობით წაწვეტებული, დაკბილული. 

ყვავილები 7-9-ყვავილიან მტევნებადაა შეკრებილი; გვირგვინის 

ფურცლები თეთრია, სურნელოვანი. ბუჩქია. V-VII. იზრდება მთის 

შუა და ზედა სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის. აფხ., 

რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., თრიალ., მესხ. 

დეკორატიულია. 

 

 

Vaccinium arctostaphylos - მაღალი მოცვი, კავკასიური მოცვი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

მაღალი ბუჩქი ან პატარა ხეა, 2-3 მ სიმაღლის. ფოთლები დიდი 

ზომისაა, წვერზე წაწვეტებული. ყვავილები მოწითალო ფერისაა, 

არამრავალყვავილიან მტევნებადაა შეკრებილი. ბუჩქია. V-IX. 

იზრდება ტყეებში ზღვის დონიდან დაწყებული, მთის ზედა 

სარტყლამდე. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 

თრიალ., მესხ. თაფლოვანი მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 

 

 

Daphne pontica - მელიქაური 

(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილები მოთავსებულია ძლიერ დაპატარავებულ ღეროსეული 

ქერქლისებრი ფოთლების იღლიებში, 2-3 ერთად გრძელ საერთო 

ყვავილის ყუნწზე. ფოთლები ძლიერ დიდი ზომისაა, ფართო, 

უკუკვერცხისებრ-ლანცეტა, თხელი, სიფრიფანა ან უფრო 

ტყავისებრი. ბუჩქია. IV-VII. იზრდება ტყეებში ან მონაწილეობს 

მდელოს მცენარეულობაში ტყისა და სუბალპურ სარტყელში. აფხ., 

რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., მესხ.  

 

 

 

ლიანები 

 Hedera colchica – კოლხური სურო 

(ოჯ. Araliaceae) 
 

ფოთლები ტყავისებრია; მცოცავი ყლორტების ფოთლები ფართო-

კვერცხისებრია, მთლიანი, იშვიათად ოდნავ დაყოფილი. IX-II. 

იზრდება დაჩრდილულ ადგილებში ტყეებში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., 

იმერ., სამხ. ოს., ქართ.,  
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Hedera helix – სურო 

(ოჯ. Araliaceae) 
 

 მიწაზე გართხმული უნაყოფო და მხოხავი ყლორტების ფოთლები 

სამკუთხა კვერცხისებრია, 3-7-ად ღრმად განკვეთილი; ფოთლის 

ყუნწები, ნორჩი ყლორტები და ყვავილედი სქლადაა მოფენილი 

თეთრი, ვარსკვლავისებრი ბეწვით. IX-I-II. იზრდება დაჩრდილულ 

ადგილებზე. ტყეებში. აფხ., იმერ., რაჭა-ლეჩხ., აჭარ., ქართ., თრიალ. 

კავკასიის ენდემია. 

 

 

Vitis sylvestris – უსურვაზი 

(ოჯ. Vitaceae) 
 

ველურად მოზარდი ორსახლიანი მცენარეა. მტვრიანათა ძაფები 

გრძელია. კენკრა პატარა ზომისაა. ხვიარა ბუჩქია. ყვ. V; ნაყ. VIII-IX. 

იზრდება მდინარეთა გავაკებებზე მთის ტყეებში, ზედა სარტყლამდე. 

აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., ქვ. 

ქართლი, მესხ., ჯავახ.  

 

 

Periploca graeca – ღვედკეცი 

(ოჯ. Asclepiadaceae) 
 

ღერო ხვიარაა; ფოთლები ტყავისებრი, კვერცხისებრ-ლანცეტა, 

მოგრძო-ლანცეტა ან ელიფსური ფორმის. გვირგვინი მურა მწვანეა. 

ფოთლურები რკალისებრაა ურთიერთმიახლოებული, მუქი მურა 

ფერის, მრავალთესლიანი. VI-IX. იზრდება ტყის სარტყელში, ტენიან 

ადგილებში, მდინარეთა ნაპირებზე, და აგრეთვე ბუჩქნარებში. აფხ., 

რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ.  

 

 

Clematis vitalba – კატაბარდა 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთოლი ბლაგვია, მოგრძო, თეთრი, ორივე მხრიდან 

ხშირი, ქეჩისებრი შებუსვითაა. ფოთოლი ფრთართულია, 

მოკლეყუნწიან ფოთოლაკებად დაყოფილი; ფოთოლაკები 

დანაკვთულია, დიდი ზომის კბილებითაა, ან კიდემთლიანია. ღერო 

მაღალია, მსხვილი, წიბოიანი. VI-VII. იზრდება მთის შუა 

სარტყლამდე, ტყეებსა და ბუჩქნარებში. საქართველოს ყველა 

რაიონში. 
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 Humulus lupulus – სვია 

(ოჯ. Cannabaceae) 
 

ღერო ხვიარაა; ფოთლები მოყვანილობით ფართო-კვერცხისებრია ან 

მომრგვალო, მთლიანი 3-5-ნაკვთიანი, გულისებრი ძირით. 

მამრობითი ყვავილედი საგველაა, მდედრობითი - გირჩისებრი, 

ნაყოფობისას ფრთისებრ გამობერილი ყვავილსაფრით. 

მრავალწლოვანი მცენარეა. VI-VIII. იზრდება ტენიან ადგილებზე, 

დაჩრდილულ ტყეებსა და მდინარისპირა ტერასებზე მთის შუა 

სარტყლამდე. მოჰყავთ ბაღებსა და ბოსტნებში. მთელ 

საქართველოში. 

 

 Smilax excelsa – ეკალღიჭი 

ოჯ. Liliaceae 
 

ღერო მაღლა მცოცავია, დაკლაკნილი, წახნაგებზე ეკლებით 

მოფენილი. ყვავილედი მტევნისებრი ქოლგაა; ყვავილსაფარი პატარა 

ზომისაა, მომწვანო-მურა. ნაყოფი წითელი ფერის კენკრაა. V-VI. 

იზრდება ტენიან, დაჩრდილულ ტყეებსა და ტყის პირებზე, სადაც 

ქმნის გაუვალ ეკლიან რაყას. როგორც სარეველა, გვხვდება ჩაის 

პლანტაციებში მთის ქვედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 

ნორჩი ყლორტები მხალად იხმარება. სამკურნალოა. 

 

 

 

ეპიფიტები 

 

Polypodium australe (P. serratum) – კლდის ძირტკბილა, კილამურა 

(ოჯ. Polypodiaceae) 
 

ფოთლები შემოდგომაზე ვითარდება და ზაფხულის დასაწყისში ან 

შუა ზაფხულში ჭკნება; ფოთოლი მოხაზულობით მეტწილად 

დელტისებრია; მისი სეგმენტები კიდეებზე ცოტად თუ ბევრად 

მსხვილხერხკბილაა, საშუალოდ უფრო გრძელი, თანდათანობით 

წაწვეტებული; მეორადი ძარღვები სამმაგ-ოთხმაგ ორთითასებრია. 

მრავალწლოვანია. VIII-IX. იზრდება ტყეებში, ტყის ქვედა, უფრო 

იშვიათად შუა სარტყელში, მეტწილად ღრმა ტენიან და 

დაჩრდილულ ხეობებში, როგორც ეპიფიტი იზრდება ხის ტოტებზე, 

ხავსიან კლდეებზე, ქვებზე და სხვა. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ. 
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Hymenophyllum tunbrigense - ჰიმენოფილუმი 

(ოჯ. Hymenophyllaceae) 
 

ფესურა ძაფისებრია, მხოხავი, დატოტვილი, ფოთლები 2-6 სმ 

სიგრძისაა, მკრთალი მწვანე, გამჭვირვალე, ორმაგფრთისებრ 

განკვეთილი; ფოთლის ღერძი ფრთიანია; პირველი წყების 

სეგმენტები მარაოსებრ-ფრთისებრ-დაყოფილია; ფოთლების 

ნაკვთულები ხაზურ-ლანცეტა ფორმისაა, ერთძარღვიანია, 

კიდეებზე დაშორიშორებულ ბასრხერხკბილაა. სორუსები 

კიდეებზეა განწყობილი. მრავალწლიანია. VIII. იზრდება ტყის 

ქვედა სარტყელში, დაჩრდილულ და ტენიან, ხავსიან კლდეებზე. 

აჭარა. 

3. მთის ტყეების სარტყელი (500-2000 მ ზ.დ.) 

ა) ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი (500-1000 მ ზ.დ.) 

 

Fagus orientalis - წიფელი (იხ. ზემოთ) 

Castanea sativa - წაბლი (იხ. ზემოთ) 

Carpinus caucasica – რცხილა (იხ. ზემოთ) 

C.orientalis – ჯაგრცხილა (იხ. ზემოთ) 

 

 

Corylus  avellana - თხილი 

(ოჯ. Corylaceae) 
 

ფიალა ყოველთვის ფართოდაა გაშლილი, ჩვეულებრივ კაკალზე 

მოკლეა, ან მისი ტოლია, უფრო იშვიათად მასზე გრძელი, მაგრამ 

კაკლის თავზე არ არის შევიწროებული. დიდი ზომის ბუჩქია. 

მრავალწლოვანი მცენარეა. II-III; VIII-IX. იზრდება ტყეებში მთის 

ზედა სარტყლამდე, ტყის პირებზე ბუჩქნარების რაყას ქმნის. მთელ 

საქართველოში. 

 

 Tilia begoniifolia (T. caucasica) - კავკასიური ცაცხვი 

(ოჯ. Tiliaceae) 
 

ყვავილედი 12-16 ყვავილისაგან შედგება. ხეა. VI-VII; VIII-IX. 

იზრდება ტყეებსა და ტყის პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. მთელ 

საქართველოში. 

 

 

 

Quecus hartwissiana - ჰართვისის მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები მოკლენაკვთიანი ან მსხვილკბილაა; 9-12 წყვილი 

ნაკვთისაგან შედგება. სანაყოფე ღერძი გრძელია. ჩვეულებრივ 4,5-5 

სმ სიგრძის; ფიალის ქერქლები მჭიდროდაა განწყობილი, წვერზე 

წამწამებიანია. ხეა. IV-V. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში 

აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ.  
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Acer platanoides – ნეკერჩხალი 

(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები მსხვილი, ამოკვეთილკბილებიანია, 

სადგისისებრ წაწვეტებული კბილებით. ფრთიანები დიდია, 4-5,5 სმ 

სიგრძის.  ხეა. V-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედადან ზედა 

სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. მერქანი გამოიყენება 

სადურგლო და სახარატო საქმეში. დეკორატიულია. 

 

 

Geranium robertianum – ნემსიწვერა (იხ.ზემოთ) 

 

 

Ulmus elliptica – თელა 

(ოჯ. Ulmaceae) 
 

ფოთლები ქვედა მხარეზე რბილბეწვიანია. ხეა. III-V. იზრდება 

წიფლნარ ტყეებში არყნარებამდე. ხეობებში ზ.დ. 800 მ-დან 2200 მ-

მდე  მთელ საქართველოში. 

 

Vaccinium arctostaphylos (იხ. ზემოთ) 

 Gentiana schistocalyx – ნაღველა 

(ოჯ. Gentianaceae) 
 

ფოთლები ფართოა, კვერცხისებრი ან გულისებრ ლანცეტა ფორმის, 

წარზიდულ-წაწვეტებული, 5-ძარღვიანი; 40-90 (120) სმ სიმაღლისაა. 

მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედა 

სარტყლიდან დაწყებული, მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 

სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 

გარე კახ., თრიალ. დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ხალხურ 

მედიცინაში. კავკასიის ენდემია 

 

Taxus baccata – ურთხელი, უთხოვარი 

(ოჯ. Taxaceae) 
 

წიწვები ბრტყელია, ხაზური, 20-35 სმ სიგრძის და 2-2,5 მმ სიგანის, 

ოდნავ ნამგლისებრ მოღუნული, კიდეებგადახვეული, წაწვეტებული 

ან ცოტად თუ ბევრად გრძელი და მახვილი წვეტით 

დაბოლოებული. ზემოდან მუქი მწვანე, პრიალა, ქვემოდან უფრო 

ღია ფერის. ჰორიზონტალურ ყლორტებზე ორმწკრივად 

განლაგებული. თესლი მურა ფერისაა, ოვალური, მაგარი, წვერამდეა 

კაშკაშა წითელი, ხორცოვანი და კათხისებრი თანათესლით 

შემოხვეული. ხეა. III-V. იზრდება ტყეში 1700 მ-მდე ზ.დ., 

უმთავრესად ერთეული ხეების სახით, იშვიათად დამოუკიდებელ 



599 
 

კორომებს ქმნის. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., 

სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ. 

 

Rosa canina – ასკილი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლაკები ორივე მხარეს სავსებით შიშველია. ყუნწები შიშველია 

ან უფრო იშვიათად შებუსვილი. ბუჩქია. V-VII; IX-X. იზრდება 

გაჩეხილი ტყეების ქვეტყეში, ტყის პირებსა და ველობებზე, 

ბუჩქნარების რაყაში, გზების გაყოლებაზე მთის ქვედა და შუა 

სარტყელში, ტყიან რაიონებში. 

 

 

Malus orientalis  - მაჟალო 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

10-11 მ-მდე სიმაღლის ხეა; ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტა 

ფორმისაა ან მოგრძო, მოკლე ელიფსური, თითქმის მომრგვალომდე. 

ყვავილედი 4-6 ყვავილიანია; ყვავილის ყუნწები სქლადაა ქეჩისებრი 

ბეწვებით მოფენილი. ნაყოფი მომრგვალოა, თავსა და ბოლოში 

შებრტყელებული. ხეა. IV-IX. იზრდება მთის შუა სარტყელში. 

ნაყოფი საჭმელად გამოიყენება. თაფლოვანი მცენარეა. გხვდება 

მთელ საქართველოში. 

 

 

Prunus divaricata – ტყემალი (იხ. ზემოთ) 

 

 

Pyrus caucasica – მსხალი, პანტა, ბერყენა 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები მომრგვალოა, ზოგჯერ თითქმის რომბული, 

წაწვეტებული ან ბლაგვი, კიდემთლიანი, გრძელყუნწიანი. ნაყოფი 

მომრგვალოა, მსხლისებრი ან შებრტყელებულ სფეროსებრი, 

გრძელყუნწიანი. ხეა. VI-IX. იზრდება ძირითადად მთის ქვედა და 

შუა სარტყლის ტყეებში, ზოგჯერ უფრო მაღლაც. ნაყოფი 

გამოიყენება საჭმელად, მერქანი - სადურგლო და სახარატო საქმეში. 

გამოიყენება საძირედ კულტურული ჯიშებისათვის. გვხვდება 

მთელ საქართველოში. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Mespilus germanica – ზღმარტლი 

(ოჯ. Rosaceae) 

 

1,5-5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია ან ხე; ფოთლები მოკლეყუნწიანია, 

ყვავილები თეთრი. ნაყოფი შებრტყელებული სფეროსებრიდან 

მსხლისებრამდე; მწიფე ნაყოფი რბილია და წაბლისფერი. ხე ან 

ბუჩქია. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყლის ქვეტყეში, ტყის 

პირებსა და ბუჩქნარებს შორის, მთელ საქართველოში, გარდა 

ჯავახეთისა. ნაყოფი გამოიყენება საჭმელად. 
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 Rubus platyphyllos - მაყვალი, ჟოლო 

(ოჯ. Rosaceae) 

 

ერთწლოვანი და საყვავილე ყლორტები წითელი ფერის ეკლებითა 

და ჯირკვლებითაა მოფენილი; ფოთლები 3-ფოთოლაკიანია. ნასკვი 

შებუსვილია. ბუჩქია. VI-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლის 

ტყეებში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ. საქართველოს ენდემია. 

 

 Staphylea pinnata – ჯონჯოლი 

(ოჯ. Staphyleaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 5-7 ფოთოლაკისაგან. კოლოფის ნაკვთები თავსა 

და ბოლოში ცოტად თუ ბევრად მომრგვალებულია, წვერზე 

გაშლილია. ხე ან ბუჩქია. V-VII. იზრდება ტყეებში, მდინარეთა 

ხეობებში, მთის შუა სარტყლამდე. იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ. 

გაუშლელყვავილებიანი ყვავილედი იხმარება მწნილის სახით 

საჭმელად. 

 

 

Philadelphus caucasicus - უცვეთელა (იხ.ზემოთ) 

 

 

 

Primula woronowii – ვორონოვის  ფურისულა 

(ოჯ. Primulaceae) 
 

ფოთლები ორივე მხარეზე ბეწვითაა მოფენილი, ფოთლის ქვედა 

მხარეზე ძარღვების გასწვრივ ბეწვი უფრო ხშირი და გრძელია. 

გვირგვინი მკრთალი ვარდისფერია ან მოვარდისფრო-

იასამნისფრიდან თეთ-რამდე, ან იისფერი. ხახაში პატარა ზომის 

ყვითელი ლაქა აქვს. მრავალწლოვანია. III-V. იზრდება ტყეებში. 

მთის ქვედა და შუა სარტყელში. რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., 

კახ., ქიზ., გარე კახ., დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

Viola odorata - ია 

(ოჯ. Violaceae) 
 

ყვავილები ძლიერ სურნელოვანია; გვირგვინი მუქი იისფერია ან 

მოწითალო-იისფერი. მცენარის  სიმაღლე 15 სმ-მდეა. 

მრავალწლოვანია. III-V. იზრდება ტყეებსა  და ტყის პირებზე. სვან., 

სამეგრ., იმერ., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ. აშენებენ როგორც 

სურნელოვან მცენარეს. 
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 Orchis mascula - ჯადვარი 

(ოჯ. Orchidaceae) 
 

ყვავილსაფრის გარეთა ფოთოლაკები მოგრძო კვერცხისებრია, 

გადაშლილი, მახვილწვერიანი; ტუჩი ფართო სოლისებრია, ფართო 

გვერდითი ნაკვთებით. შუა ნაკვთი გვერდით ნაკვთებზე მოკლეა; 

დეზი ჰორიზონტალურია; ყვავილები მეწამული ფერისაა ან 

მკრთალი სოსანი. ფოთლები მუქი მეწამული ლაქებითაა, ძირში 

შევიწროებული, ღეროს ქვედა ნაწილში განლაგებული. 

მრავალწლოვანი მცენარეა. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ტყის 

პირებზე, ბუჩქნარებსა და ველობებზე. გვხვდება საქართველოს 

ყველა რაიონში. 

 

Vinca herbacea - გველისურო 

(ოჯ. Apocynaceae) 
 

ღერო შიშველია; ფოთლები თითქმის მჯდომარე, კიდეებზე 

წვრილხორკლებიანი. ჯამის კბილები შიშველია, ხაზურ-ლანცეტა, 

წაწვეტებული; გვირგვინი ლურჯ-იისფერია, ირიბად წაკვეთილი. 

მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთის შუა სარტყელში, 

ფერდობებზე, ბუჩქნარებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ., 

ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ. 

 

 Centranthus longifolius – კლდის იასამანი 

(ოჯ. Valerianaceae) 
 

ლეგა მცენარეა, ღერო მრავალია, სწორი, 80 სმ-მდე სიმაღლის; 

ფოთლები ლანცეტა-ხაზურია. ყვავილედი შედგება 

ნახევარჩხროებისაგან, საგველასებრია. გვირგვინი კაშკაშა 

ვარდისფერია. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება ქვიან ადგილებსა 

და ჩამონაზვავებზე მთის ქვედა და შუა სარტყელში. იმერ., აჭარ., 

ქართ., მესხ., დეკორატიულია.  

 

 

ბ) მუქწიწვიანი ტყეების სარტყელი (1200-2000 მ ზ.დ.) 

 

Abies nordmanniana – კავკასიური სოჭი 

(ოჯ. Pinaceae) 
 

წიწვები თითქმის ორმწკრივადაა განლაგებული, ხაზური ფორმის. 

წვერზე  ამონაკვთით, ზემოდან მუქი მწვანე, პრიალა, ქვედა მხარეზე 

აღინიშნება ქედი და ორი თეთრი ზოლი. სათესლე გირჩები 

მარტოულია, კენწრული, მოგრძო ცილინდრული ფორმის. მფარავი 

ქერქლები სათესლე ქერქლებზე გრძელია. თესლების მომწიფებისას 

გირჩების ქერქლები იშლება და ტოტებზე შერჩენილი ღერძიდან 

ცვივა. ხეა. ყვ. IV-V; მომწიფება IX-X (იმავე წელს). იზრდება მთის 

შუა და ზედა სარტყელში (800-2200 მ ზ.დ.), ქმნის ტყეებს, იძლევა 

სამშენებლო მერქანს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., 

აჭარ., სამხ. ოს., ქართ,. მესხ.  
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 Picea orientalis – აღმოსავლური ნაძვი 

(ოჯ. Pinaceae) 
 

წიწვები მუქი მწვანეა, პრიალა, ბლაგვი, მჭიდროდ და სპირალურად 

განლაგებული. სათესლე გირჩები ჩამოცვენის შემდეგ 

თითისტარისებრ ცილინდრულია. ხეა. ყვ. IV-V. მომწიფება VII--VIII 

(იმავე წელს). იზრდება მთის დაჩრდილულ ფერდობებზე 300-2200 მ 

ზ.დ. ქმნის ტყეებს. ჩვეულებრივ სხვა სახეობებთანაა შერეული 

(სოჭთან, წიფელთან, ფიჭვთან, რცხილასთან და სხვ.). აფხ., სვან., 

რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ,. მთიულ., 

თრიალ., ჯავახ., მესხ. 

 

Vaccinium myrtillus - მოცვი          

ოჯ. Ericaceae 
 

დაბალი ბუჩქია; ფოთლები პატარა ზომისაა, ბლაგვი. ყვავილები 

მომწვანო-ვარდისფერია, მარტოული. VI-IX. იზრდება ტყეებსა და 

მდელოებზე სუბალპურ და ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-

ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-

ხევსურ., გარე კახ., თრიალ., მესხ., თაფლოვანი  და სამკურნალო 

მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 

 

 

V.vitis-idaea – წითელი მოცვი 

ოჯ. Ericaceae 
 

მარადმწვანეა, ფოთლები ტყავისებრი. ნაყოფი კენკრაა, წითელი 

ფერის. ყვავილები თეთრია ან ვარდისფერი, შეკრებილია 

მტევნებად. 10-20 სმ სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქია. VI-IX. იზრდება 

ტყეებსა და მდელოებზე მთის ზედა სარტყლიდან დაწყებული 

ალპურ სარტყლამდე. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., 

ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ. დეკორატიული, 

თაფლოვანი  და სამკურნალო მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 

 

 Betula pendula – არყი 

(ოჯ. Betulaceae) 
 

საფრენი ფრთები 2-3-ჯერ ფართოა კაკალზე. ფოთლები და ყუნწები 

შიშველია; ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია მრავალი ცვილოვანი 

ჯირკვლით. ხეა. IV-V; VII-IX. იზრდება ძველ ნახანძრალებზე, 

მთლიანად გაკაფულ და, უფრო იშვიათად, ქვიან ადგილებზე, 

უპირატესად მთის ზედა სარტყელში. სვან., სამხ. ოს.,  

ქართ., მთიულ., მესხ. 

 

 

4. სუბალპური სარტყელი 1800-2500 მ ზ.დ. 
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Betula medwediewii – მედვედევის არყი 

(ოჯ. Betulaceae) 
 

ფოთლები მოკლედ წაწვეტებული წვერითაა, ძირთან სოლისებრი. 

ხეა. VI; VIII-IX. იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლის 

ტანბრეცილ ტყეებში. სამერგ., გურ., აჭარ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 Betula megrelica  - სამეგრელოს არყი 

(ოჯ. Betulaceae) 
 

ფოთლები წვერისკენ თანდათანობით ვიწროვდება, ძირთან 

მომრგვალებულია ან სუსტად გულისებრი. ბუჩქია. IV-V; IX. 

იზრდება კირქვიან კლდეებზე ტყეებსა და სუბალპურ ტანბრეცილ 

ტყეებში, მთის ზედა სარტყელში. სამეგრ. საქართველოს ენდემია. 

 

 

 

Acer trautvetteri – მაღალმთის ბოკვი (იხ. ზემოთ) 

 

 

Quercus pontica – პონტოური მუხა 

(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები მუქი მწვანეა, დიდი -  12-25 სმ სიგრძის, ტყავისებრი, 

ფართო, ზევითკენ მოგრეხილი კბილებით. ნაყოფი ძლიერ მოკლეა, 

ფიალის ქერქლები მონაცრისფრო ქეჩისებრია. ხეა. V-VI. იზრდება 

მთის ზედა სარტყლის ტყისპირებზე ჩვეულებრივ ცალკეულ 

ჯგუფებად. აფხ., სვან., სამეგრ., გურ., აჭარ.  

 

 

Quercus macranthera – მაღალმთის მუხა (იხ. ზემოთ) 

 

 

Sorbus caucasigena – ცირცელი 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 5-9 წყვილი, მოგრძო ლანცეტა ფორმის 

ფოთოლაკისაგან. ნაყოფი კაშკაშა წითელი ან მკრთალი ყვითელია. 

ხე ან ბუჩქია. VI-IX. იზრდება სუბალპური სარტყლის ტანბრეცილ 

ტყეებში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., სამხ. ოს., ქართ., 

მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. 

საქართველოს ენდემია. 

 

სუბალპური ბუჩქნარი 
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Rosa oplisthes (R. svanetica) 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

გვირგვინი თეთრია ან მკრთალი ვარდისფერი. ბუჩქია. VII-VIII. 

იზრდება მდინარეთა ნაპირებზე, ტყის პირებსა და სუბალპური 

სარტყლის მდელოებზე. სვან., თუშ-ფშავ-ხევსურ., ჯავახ. 

საქართველოს ენდემია. 

Laurocerasus officinalis - წყავი (იხ. ზემოთ) 

 

 Rhododendron caucasicum – დეკა 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები ზედა მხარეზე შიშველია, მუქი მწვანე ფერის, 

ბადისებრძარღვიანი. ქვედა მხარეზე მოფენილია წითური სქელი  

ქეჩისებრი ბეწვით. გვირგვინი ჩალისფერია, მცენარე 1 მ-მდე 

სიმაღლისაა. ბუჩქია. VI-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ 

სარტყელში. ქმნის რაყას. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., 

სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ჯავახ. 

დეკორატიული, მთრიმლავი და შხამიანი მცენარეა. 

 

Rhododendron luteum – იელი (იხ. ზემოთ) 

 

 

Juniperus sabina – კაზაკური ღვია  

(ოჯ. Cupressaceae) 
 

კენკრაგირჩა პატარაა (4-6 მმ დიამეტრის), რბილი ნაყოფგარემოთი, 

მოშავო- ლურჯი ფერის, ლეგა ნაფიფქით. წიწვები მჭიდროდაა 

ყლორტებზე მიტკეცილი, კაშკაშა მწვანეა, პრიალა, რომბისებრ- 

ლანცეტა, წაწვეტებული (წიწვებს მკვეთრი არასასიამოვნო სუნი 

აქვს). გართხმული ბუჩქია. V-VI. იზრდება ქვიან ფერდობებსა და 

კლდეებზე, ტყის სარტყლიდან დაწყებული ალპურ სარტყლამდე, 

ზ.დ. 1500-3000 მ  სიმაღლეზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., გურ., ქართ., 

მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., ჯავახ.  

 

Salix caucasica - ტირიფი (იხ. ზემოთ) 
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Daphne mezereum - მაჯაღვერი 

(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილობს ფოთლების გაშლამდე. ყვავილები ვარდისფერია, 

ნაყოფები  - კაშკაშა წითელი. ბუჩქია. III-IV; VI-VIII. იზრდება 

ტყეებში მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 

რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., მთიულ., თუს-ფშავ-

ხევსურ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. შხამიანი მცენარეა. 

  

 

სუბალპური მაღალბალახეულობა: 

 

Heracleum mantegazzianum - მანტეგაცის დიყი 

(ოჯ. Umbelliferae) 
 

მრავალწლოვანი მცენარეა. VII-VIII. იზრდება ტყის ზედა 

სარტყელში, მაღალბალახეულობაში. აფხ., სვან., სამეგრ. კავკასიის 

ენდემია. 

 

 

Aconitum nasutum  - ტილჭირი, აკონიტუმი (იხ. ზემოთ) 

 

 

 Aconitum orientale  - აღმოსავლური ტილჭირი 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილსაფარი თეთრია ან მოთეთრო-მოყვითალო, ზოგჯერ მუქი 

ლაქებითაა მოფენილი; მუზარადი ვიწროა, ნისკარტი ვიწროა და 

გრძელი, ფოთლურა ბეწვიანია. ფოთლის ნაკვთები დიდი ზომისაა. 

2 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 

მთის შუა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყეში, ველობებსა 

და მდელოებზე. საქართველოს ყველა რაიონში. 
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Aquilegia olympica (Aquilegia caucasica) – წყალიკრეფია 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

მცენარე შიშველია. ფოთლები ლეგაა. ყვავილედი მუქი იისფერი ან 

მოლურჯოა; მტვრიანები სანექტრის ტოლია. მცენარე მაღალია  -   

50-100 სმ-მდე. თითქმის თანაბრად შეფოთლილი ღეროთი. 

მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება მთის ზედა სარტყლის ტყეებსა 

და სუბალპურ მდელოებზე. საქართველოს ყველა რაიონში. 

 

 

Valeriana alliariifolia - კატაბალახა (იხ. ზემოთ) 

 

 Lilium szovitsianum – მთის შროშანი 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფარი მონაცრისფრო ყვითელია; სამტვრეები მუქი 

მეწამული ან ნარინჯისფერი, ცოტად თუ ბევრად ინტენსიური მუქი 

მეწამული ნაფიფქით; მტვერი კაშკაშა ნარინჯისფერია; დინგი მუქი 

მეწამული მეჭეჭებითაა. მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება ტყის 

პირებსა და ნაკაფებში, გვხვდება მაღალბალახეულობაში, იშვიათად 

მდელოებზე, მთის შუა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე. 

სვან., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თრიალ., ჯავახ. 

დეკორატიულია. 

 

 Veratrum lobelianum – შხამა 

(ოჯ. Melanthiaceae) 
 

ღერო 1,5 მ-მდე სიმაღლის,მსხვილი,  სქლად შეფოთლილი; 

ფოთლები დიდი ზომისაა, ელიფსური, ძარღვების გასწვრივ 

ნაკეცებიანი. ყვავილსაფრის ფოთლები მომწვანო-ყვითელია. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება მდელოებზე, ტყის პირებსა და 

ველობებზე, სუბალპურ სარტყელში. მთელ საქართველოში. მცენარე 

საქონლისთვის შხამიანია, განსაკუთრებით ნორჩობაში. 

 

 

 

 Campanula latifolia – მაჩიტა 

(ოჯ.  Campanulaceae ) 
 

უხვად შეფოთლილი  მაღალი მცენარეა, 120 სმ-მდე. აქვს დიდი 

ზომის კვერცხისებრი მჯდომარე ფოთლები. ჯამის მილი 

სფეროსებრია, შიშველი ან თეთრი, ბანჯგვლიანი. გვირგვინი მუქი 

მოლურჯო-იისფერია. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 

მდელოებზე სუბალპურ სარტყელში,  მთელ საქართველოში.  
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Inula magnifica – მზიურა 

(ოჯ.  Compositae ) 
 

კალათები 4-5 სმ დიამეტრისაა, გრძელღერძიანი. ენისებრი 

ყვავილები 4-6 სმ სიგრძისაა. ქვედა ფოთლები კვერცხისებრია. 

მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ტყეებსა და ტყის პირებზე ტყისა 

და სუბალპურ სარტყელში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., სამხ. ოს., 

ქართ., მთიულ. დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 

 

 Pyrethrum macrophyllum - დიდფოთოლა გვირილა (სამტატა) 

(ოჯ.  Compositae ) 
 

ენისებრი ყვავილები მნიშვნელოვნად მოკლეა საბურველზე; 

მილისებრი ყვავილები თეთრია. კალათები 4 მმ-მდე სიგანის, ღეროს 

კენწეროებზე რთულ ფარისებრ ყვავილედებად შეკრებილი. 

მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ სარტყელში 

მაღალბალახეულობაში, ტყის ველობებზე.. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 

სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., მესხ. 

 

Cephalaria procera - მახობელი 

(ოჯ. Dipsacaceae) 
 

ღერო დატოტვილია, 1 მ-მდე სიმაღლის. მრავალწლოვანი მცენარეა. 

აქვს 3-5 საყვავილე თავაკი; ფოთლები შედგება 4-5 წყვილი 

გვერდითი სეგმენტისაგან. გვერდითი ყვავილები ძლიერ 

ამოშვერილია. ყვავილთანური ქერქლები ძირში ფართოა, წვერზე 

შევიწროებული, მთლიანი. VI-VIII. იზრდება ტყის პირებზე, 

კლდოვან გაშიშვლებებსა და მდელოებზე. მთის შუა და ზედა 

სარტყელში. რაჭა-ლეჩხ., სამხ. ოს., ქართ., მესხ. 

 Delphinium pyramidatum – პირამიდული დეზურა 

(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილები მკრთალი ცისფერია; ფოთლურა შიშველია ან 

გაფანტულბეწვებიანი. თანაყვავილაკი ყვავილის ძირიდან საკმაოდ 

დაშორებულია; ყვავილედი პირამიდისებრი საგველაა, მოფენილია 

ჯირკვლებიანი ბეწვებით. ფოთოლი ნახევრამდე ფართოლანცეტა 

ნაკვთებადაა დაყოფილი. მრავალწლოვანია. VI. იზრდება 

სუბალპურსა და მთის ზედა სარტყელში, მდელოებსა და 

ტყისწინებზე. აფხ., სვან., კავკასიის ენდემია. 

 

 

Chamerion angustifolium (Chamaenerion angustifolium) – თხაწართხალა (იხ. ზემოთ) 

Symphytum asperum – ლაშქარა (იხ. ზემოთ) 

Rumex alpinus - მთის ღოლო (იხ. ზემოთ) 
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 Betonica macrantha – ბარისპირა 

(ოჯ.  Lamiaceae) 
 

ფოთლები ფართოგულისებრია, მსხვილი, მრგვალკბილა; 

გვირგვინი 3-3,5 სმ-მდე სიგრძისაა, მეწამული. მრავალწლოვანია. 

VII-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყელში, მდელოებსა 

და ტყის პირებზე მაღალბალახეულობაში. საქართველოს ყველა 

რაიონში. დეკორატიულია.  

 

    

სუბალპური მდელოები 

 

Myosotis alpestris – კესანე, ცისანა 

(ოჯ. Boraginaceae) 
 

ღეროსეული ზედა ფოთლები ფართოა, წაგრძელებული. ყვავილედი 

მოკლეა, გადახრილი და ხშირი.  ჯამი ვერცხლისებრი შებუსვითაა. 

გვირგვინი დიდი ზომისაა, მუქი ცისფერი. მრავალწლოვანია. VI-

VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე. მთელ 

საქართველოში. დეკორატიულია. 

 

 

Anemone fasciculata – ფრინტა 

(ოჯ.Ranunculaceae) 
 

ფესვთანური ფოთლები მოხაზულობით მომრგვალო ხუთკუთხაა, 5 

ნაკვთად დაყოფილი. ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერია, 

ქოლგისებრ ყვავილედად შეკრებილი. მრავალწლოვანია. V-VIII. 

იზრდება სუბალპური სარტყლის მდელოებზე. საქართველოს ყველა 

რაიონში. 

 

 

Trifolium ambiguum – სამყურა 

(ოჯ. Fabaceae) 
 

ფოთოლაკი ელიფსურია, ზოგჯერ ლანცეტა ფორმის, ზედა მხარეზე 

ისრისებრი ლაქით. მცენარე 10-40 სმ სიმაღლისაა. მრავალწლოვანი. 

V-VIII. იზრდება მდელოებზე მთის ზედა სარტყლიდან სუბალპურ 

სარტყლამდე. გავრცელებულია  მთელ საქართველოში.  

 

 

 

Astrantia maxima – ვარსკვლავა (იხ. ზემოთ) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
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Scabiosa caucasica – ცისფოლიო 

(ოჯ. Caprifoliaceae) 
 

ღერო მეჩხერადაა შეფოთლილი, სწორმდგომია. ღეროსეული 

ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია მოგრძო-ლანცეტა ნაკვთებად. 

საყვავილე თავაკები 8-10 სმ-მდე დიამეტრისაა. მრავალწლოვანია. 

VI-IX. იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლის მდელოებზე 

და წარმოადგენს ნაირბალახოვანი მდელოების ერთ-ერთ 

კომპონენტს. მთელ საქართველოში. 

 

 

Centaurea fischeri – ფიშერის ღიღილო 

(ოჯ. Compositae) 
 

კალათები ნახევარსფეროსებრია, ყვავილები ყვითელია, უფრო 

იშვიათად მეწამული ფერის, ლურჯი ან თეთრი. მრავალწლოვანია. 

VII-VIII. იზრდება მდელოებსა და ღორღიან ადგილებზე, ქვედა 

ალპურ სარტყელში და აგრეთვე სუბალპურ მაღალბალახეულობაში. 

გვხვდება მთელ საქართველოში. დეკორატიულია. 

 

 
(იხ. ზემოთ) 

 

Polygonum carneum – დვალურა       

 

 Colchicum speciosum - სათოვლია, უცუნა 

(ოჯ.  Liliaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთლების გადანაღუნი 4-7,5 სმ-ია. ტუბერბოლქვი 

5-6 სმ სიგრძისაა. მრავალწლოვანია. VII-X. იზრდება ტენიან 

მდელოებზე მთის ზედადან ალპურ სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-

ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ. დეკორატიულია. 

 

 

 

5. ალპური სარტყელი (ალპური მდელოები და ხალები) 2500-3500მ ზ.დ 

 

Dryas caucasica - კავკასიური დრიადა 

(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მიწაზე გართხმული ძლიერ დატოტვილი, 15 სმ-მდე სიმაღლის 

მცენარეა; ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, კიდეებზე 

მრგვალხერხკბილა, ქვედა მხარეზე ძარღვებს შორის ქეჩისებრაა 

შებუსული. გვირგვინი თეთრია ან მოყვითალო. მრავალწლოვანია. 

VI-VIII. იზრდება კლდეებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სამეგრ., 

იმერ., სამხ. ოს., მთიულ. საქართველოს ენდემია. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caprifoliaceae
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Woronowia speciosa  

(ოჯ.  Rosaceae) 
 

75 სმ სიმაღლის მცენარეა; ფესვთანური ფოთლები ჩანგისებრ-

ფრთისებრ დაყოფილია, თირკმლისებრი ფორმის, დიდი ზომის 

კენწრული სეგმენტით, ქვედა მხარეზე ხავერდისებრი შებუსვით. 

პატარა ნაყოფები მოგრძო კვერცხისებრია შიშველი სვეტებით. 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მდელოებზე ალპურ 

სარტყელში, უპირატესად კირქვებზე. აფხ., სამეგრ. 

 

 

Alchemilla caucasica - კავკასიის მარმუჭი (იხ. ზემოთ) 

Carex tristis - ისლი (იხ. ზემოთ) 

 

 

Carum caucasicum – კვლიავი 

(ოჯ. Umbelliferae) 
 

საბურველის ფოთლები არათანაბარია, ზევითაა აშვერილი. 

სხივებიც არათანაბარია. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 

ალპურ მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., აჭარ., სამხ. 

ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ. 

 

 

Thymus transcaucasicus – ურცი 

(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები კვერცხისებრია. საყვავილე ტოტები სქლადაა შებუსვილი 

გრძელი ბეწვით; გვირგვინი მეწამულია. მრავალწლოვანია. VI-VII. 

იზრდება მშრალ ფერდობებზე სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში. 

აფხ., ქართ., თრიალ., ჯავახ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

 

6. სუბნივალური სარტყელი (ნაშალთა და ღორღიანთა მცენარეულობა) 3100-3600 მ ზ.დ. 

 

Anthemis sosnovskyana - სოსნოვსკის ირაგა 

(ოჯ. Compositae) 
 

5-10 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები ღეროს ძირშია 

მოთავსებული. საბურველის ფოთოლაკები კიდეებზე მოშავო მურა 

ფერის არშითაა. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება კლდოვან და 

ქვიან ადგილებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 

სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 

ჯავახ., მესხ.  

 

Senecio taraxacifolius - თავყვითელა  (იხ. ზემოთ) 

Corydalis alpestris - ბუჩქისძირა  (იხ. ზემოთ) 
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Viola oreades - ია 

(ოჯ. Violaceae) 
 

გვირგვინი ძალიან დიდი ზომისაა, მუქი იისფერი ან ყვითელი. 

მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მდელოებზე და ქვიან 

ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., გურ., 

აჭარ., ქართ., ჯავახ., მესხ. დეკორატიული მცენარეა. 

 

 

Alchemilla sericea – მარმუჭი 

(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება კლდეებსა და ჩამონაზვავებზე 

ალპურ სარტყელში ყველა მაღალმთიან რაიონში. 

 

Veronica minuta - ვერონიკა  (იხ. ზემოთ) 

Saxifraga sibirica - ფხიჯა  (იხ. ზემოთ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

 

1. ჩამოთვალეთ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ვერტიკალური 

ზონები. 

2. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ საქართელოს ფლორის ძირითადი 

წარმომადგენლები 
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თავი 5. აგროტექნიკური ღონისძებების განსაზღვრა 
 

 

აღნიშნულ თავში განხილული იქნება: 

 დეკორატიულ მცენარეთა დარგვის საკითხები 

 დეკორატიულ მცენარეთა მორწყვის წესები 

 დეკორატიულ მცენარეთა სხვლა-ფორმირების წესები 

 ბაღში ჩასატარებელი სეზონური აგროტექნიკური სამუშაოები 
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დარგვის წესები 

 

    დარგვის წინ ნერგები მიაქვთ დარგვის ადგილზე, ათავსებენ მზისგან დაცულ ადგილზე და ფესვების  

გამოშრობის თავიდან ასაცილებლად, აფარებენ სველ ტილოს.  

    დარგვის წინ ნერგი უნდა შემოწმდეს და დაზიანებული ფესვის ბოლოები ზომიერად წაეკვეცოს.  ორმოს 

შუაგულში ყრიან მიწის ბორცვს, რომელზეც ათავსებენ ნერგს, ხოლო ფესვებს ორმოში კარგად შლიან. 

ფესვებს შორის სიცარიელე რომ შეივსოს, საჭიროა მიეყაროს  ფხვიერი მიწა და ფეხით მიეტკეპნოს. მიწის 

მიყრისას ნერგი აწევ-დაწევით, ფრთხილად უნდა შეირხეს.  ამის შემდეგ უმჯობესია გარშემო ჯამის 

გაკეთება. 

   ნამყენი ირგვება იმ ვარაუდით, რომ ნიადაგის დაჯდომის შემდეგ ნერგის ნამყენი ადგილი მიწის 

ზედაპირიდან 4-5 სმ-ის სიმაღლეზე მაინც უნდა განთავსდეს.  გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ 

ნაგალა საძირეებზე დამყნილი ვაშლის ნერგის ნამყენი ადგილი, რაც უფრო ზემოთ იქნება განთავსებული 

ნიადაგის ზედაპირიდან,  მით უფრო მცენარე შეზღუდული ზრდის გამოვა და  მალე შევა მსხმოიარობაში.    

   დარგვის დროს ყურადღება უნდა მიექცეს ნერგის ვერტიკალურ მდგომარეობას,  დარგვის შემდეგ 

დაუტოტავი ნერგი გადაიჭრება 60-80 სმ სიმაღლეზე, დატოტვილი ნერგი კი შემდეგ ფორმირდება გასხვლა-

ფორმირების თავში მითითებული წესების შესაბამისად.   

    დარგვის შემდეგ ნერგი აუცილებლად უნდა მოირწყოს მოღვარვით ან წვეთოვანი ირიგაციის მეშვეობით. 

თუ მორწყვა მაშინვე  არ ხერხდება,  აუცილებელია წყლის დასხმა 1 ნერგზე 10-15  ლიტრი წყლის 

გათვლით, ამ დროს   მორწყვა გამეორდება დარგვიდან  მეორე, მეოთხე და მეშვიდე დღეს.  

    ნამყენის დარგვის შემდეგ ხდება ნამყენს აკრავენ სარზე კანაფით, ციფრი 8-ის მაგვარად. ნაგალა ბაღის 

გაშენების დროს კი - შპალერის პირველ მართულზე ან ინდივიდუალურ  სარზე.   

 

ორმოს ამოღება 

 

ნერგის დარგვის წინ,  სასურველია, სარგავი  ორმო ამოღებული იყოს რამდენიმე დღით ადრე, ორმოს 

დიამეტრი 50-60 სმ-ია, ხოლო სიღრმე - 40-50 სმ.     
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მორწყვა 

 

არსებობს წყლის  შემდეგი ტიპები 

• წყალგაყვანილობის წყალი 

• ჭის წყალი ან ჭაბურღილის წყალი 

• წყალსაცავების წყალი 

• მდინარის და წყაროს წყალი 

• წვიმის წყალი 

• ჩამდინარე წყლები 

 

ბუნებრივია, რომ წყლის ყველა სახეობა გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებულობით და 

თვისებებით,რომელიც მიუთითებს მის ხარისხს მოსარწყავად გამოყენებისათვის. 

 

მორწყვის სახეები 

მორწყვის აუცილებლობა განისაზღვრება მცენარის გარეგანი შეხედულებით და ნიადაგით ან ნიადაგში 

ტენის შემცვე  

ლობით. ვიზუალური გარეგანი ნიშანი მორწყვის აუცილებლობაზე წარმოადგენს მიწის ფენის გამოშრობა 

და ფოთლების ჭკნობა შუადღის შემდეგ საათებში. მორწყვით ტენიანდება მთელი მიწის ფენა, რომელშიც 

ფესვთა სისტემა მდებარეობს (10-15სმ სიღრმეზე). 

 

   არსებობს მორწყვის შემდეგი სახეები:  

 

1. ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა (რომელიც ამჟამად ყველაზე გავრცელებულ წესად 

ითვლება)  

2. დაწვიმებით ანუ კაპილარული;  

3. ნიადაგქვეშა; 

4. აეროზოლური; 

5. წვეთოვანი; 

6. სუბირიგაცია 

ზოგიერთი მათგანი ხელით, ზოგიერთი ავტომატურად და ზოგიც ნახევრადავტომატურად ხორციელდება. 

1. ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა - ყველაზე ძველი და გავრცელებული წესია. 

ხორციელდება წყლის მიწოდება-განაწილება თვითდინებით, უშუალოდ ფართობის ზედაპირზე სარწყავი 

ქსელის, სარწყავი კვლების, ზოლების და სხვა ტექნიკური საშუალებებით. ზედაპირული მორწყვა იწვევს 

ტენის სწრაფ აორთქლებას და მცენარეზე მოკლე ფესვთა სისტემის განვითარებას. მორწყვის დრო და თუ 

რამდენჯერ უნდა მოვრწყათ მცენარე დგინდება მცენარის მიერ ტენის მოთხოვნილებით და უკავშირდება 

ნალექების მოსვლას. 

 



615 
 

2. დაწვიმებით ანუ კაპილარული - 

დაწვიმების დროს მიწოდება-განაწილება 

ხდება ფართობის ზედაპირზე მოსული 

ხელოვნური წვიმის სახით. ხორციელდება 

დასაწვიმი აპარატების, აგრეგატების, 

მანქანების და სხვა საშუალებებით. 

 

 

3. ნიადაგქვეშა - ნიადაგქვეშა მორწყვის 

დროს წყალს აწვდიან ქვენიადაგიდან 

კაპილარული წყლის ნაკადის სახით, რაც 

განპირობებულია ნიადაგის კაპილარულ 

პირობებით. ხორციელდება მიწაში ჩაწყობილი მილების, გამატენიენებლებისა და სხვა ტექნიკური 

საშუალებების გამოყენებით. უპირატესობა არის ის, რომ ნიადაგი თანაბრად ტენიანდება ქვევიდან ზევით 

აორთქლებაზე წყლის დაკარგვის გარეშე. 

 

4. აეროზოლური - აეროზოლების დროს წყალი მიეწოდება მიწისპირა ჰაერის ფენაში. ხელოვნურად 

წარმოქნილ ნისლისებური წვრილდისპერსიული წყლის წვეთების სახით. რის შედეგადაც მცენარის და 

ნიადაგის ზედაპირი სველდება, მიკროკლიმატი უმჯობესდება. ხორციელდება სპეციალური მანქანა-

დანადგარებით. 

 

5. წვეთოვანი მორწყვა შედარებით მორწყვის ახალი მეთოდია. იგი საშუალებას გვაძლევს ნიადაგში 

შევინარჩუნოთ სინოტივე ოპტიმალურ ზღვარზე ფესვთა სისტემის ფენაში მტელი ვეგეტაციის 

განმავლობაში წვეთური მორწყვისას მიეწოდება ზედაპირთან ან უშუალოდ ნიადაგიდან მცენარის 

ფესვებიან არეში ცალკეული წვეთების სახით. ხორციელდება დრეკადი მილების, საწვეთურების, ტუმბოსა 

და სხვა ტექნიკური საშულებების გამოყენებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.სუბირიგაცია - სუბირიგაცია  ჩვენთან არ გამოიყენება. ის გულისხმობს გრუნტის წყლების დონეების 

რეგულირებას შემტბორავი სახეების და სხვა ტექნიკური საშუალებების დახმარებით. ამის შედეგად 

ქვემოდან ზემოთ მიმართული კაპილარები წყლის ნაკადი აღწევს ნიადაგის ფესვებიან ფენამდე და 

ატენიანებს მას.  
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- გაზონი ირწყვება დაწვიმების მეთოდით ავტომატური მორწყვის სისტემით. ეს გახლავთ მოსარწყავ 

ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილებული სპლინკერები (დასაწვიმებლები) რომლებიც მიწის ქვეშ იმყოფება 

და მოქმედებაში მოსვლამდე არ ჩანს, რომელთა მოქმედების შედეგი გახლავთ წვიმა საჭიროების 

სემთხვევაში. ე.ი. წვიმა მაშინ როცა ეს მცენარეს სჭირდება.  

 

 

- მიწის ქვეშ სპლინკერების სწორი განაწილება უზრუნველყოფს თანაბარ მორწყვას და არ უშლის) 

ხელს გაზონის კრეჭას. მიწის ქვეშ სპლინკერების სწორი განაწილება უზრუნველყოფს თანაბარ მორწყვას და 

არ უშლის ხელს გაზონის კრეჭას. მიწის ქვეშ განლაგებული მილთა კომუნიკაციური ქსელი თავიდან 

გვაცილებს მილების გადატანის უხერხულობას. 

 

გაზონის მორწყვა-ყოველი კვ.მ კვირაში ითხოვს 700-100 ლ წყალს ანუ 100მ3 100მ2-ზე ე.ი. 2000 მ2 –ზე 

კვირის განმავლობაში უნდა მოირწყას 2000-3000 მ3 წყლით (ნახევარი რკინიგზის ცისტერნის ოდენობა). 

100მ2 –ის ხელით მორწყვისას კვირაში დაიხარჯება შვიდი საათი ანუ 140 საათი 2000 მ2. ის მორწვაზე. თუ 

თანაბრად გავანაწილებთ ამ 140 საატს კვირის თითოეულ დღეზე მაშინ მივიღებთ. რომ ყოველ დღეს 

ხელით მორწყვაზე უნდა დავკარგოთ 10 საათი.ხელით მორწყვა არაეფექტურია გაზონისათვის, რადგან 

შეუძლებელია თანაბრად გავანაწილოთ წყალი მთელ ტერიტორიაზე, რაც ასე აუცილებელია 

გაზონისათვის. 

 

- ქოთნებში მცენარეთა გამოზრდისას ყველაზე უკეთესია გამოვიყენოთ კაპილარული მორწყვის 

სისტემა. ასეთი მორწყვის საფუძველში ჩადებულია დატენიანებული ქვიშის კაპილარული ძალები.? 

 

- წყალი ადის ზევით ვიწრო კაპილარებით რომლებით ქვიშის ნაწილაკებს შორის არის და დრენაჟის 

ხვრელის საშუალებით შედის ქოთნებში.კაპილარული მორწყვის სისტემის მოწყობა ძნელი არ არის. 

სპეციალურ სადგამებზე რომლებიც სტელაჟზეა განლაგებული ჩავაფინოთ პოლიეთილენის აპკი და 

დავყაროთ მასზე გარეცხილი ქვიშა 5-8სმ სისქეზე. ქვიშის ზედაპირი მუდმივად უნდა სველი იყოს, 

რომელიც შეიძლება მოვრწყათ სარწყავით ან ავტომატური მოწყობილობით. ყველაზე მარტივი 

მოწყობილობა მზადდება თავსახურიანი ბოთლისაგან, რომელიც მიმაგრებულია დამჭერზე. წყალი ამ 

ბოთლიდან მიეწოდება ქვიშის გამოშრობის მიხედვით. აქედან კი კაპილარების საშუალებით შედის 

ქოთანში.  

 

- უფრო რთული მოწყობილობის მოსარწყავი სისტემის და წნევის რეზერვუარი მიერთებულია 

ცენტრალურ წყალმომარაგებასთან, ხოლო წყალი ქვიშას მიეწოდება სპეციალური კლაპანის გახსნის 

შემდეგ. მომზადებულ ქვიშაში ქოთნებში ცარგული მცენარეებით უნდა დავატრიალოთ და 3 სმ სიღრმეზე 

ჩავსვათ ქვიშაში. ავტომატური მორწყვის უარყოფითი მხარეა რომ მას არ ახასიათებს ამორჩევითობა 

ამიტომ მორწყვის შემდეგ უნდა სისტემატურად გათვალიეროთ მცენარეები და შერცევით მოვახდინოთ 

ხელით მორწყვა სარწყავით. 

 

- მორწყვა ღია გრუნტში ხორციელდება სარწყავით, რეზინის მილით, ძლიერი გამაფრქვევლით, 

დასაწვიმებელი მოწყობილობით, მიგდებით, გაჟონვით, რეზინის მილით, რომლის ხმარების დროს თითით 

რეგულირდება წყლის ნაკადის მიშვება მცენარეებზე 
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სხვლა-ფორმირება 
 

გასხვლის არსი და ტიპები 

გასხვლა უპირველეს ყოვლისა,  მცენარეთა მოვლის ერთ-ერთი ხერხია. გასხვლის საშუალებით 

შესაძლებელია დავარეგულიროთ მცენარის ზრდა, ფორმა, მსხმოიარობა, ყვავილობა. ე.ი. გასხვლის 

მთავარი მიზანია მცენარის ფორმირება მისი  თანაბარი განვითარებისთვის და კარგი ყვავილობისთვის, 

მოგვცეს ხარისხიანი  მოსავალი, ჰქონდეს მაღალი დეკორატიული ღირებულება. გასხვლა აუცილებელია, 

რადგან: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მცენარეთა გასხვლა საჭიროა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე დანიშნულების (მიზნის) შესაბამისად. 

რეგულარული გასხვლა ყველა მცენარეს არ სჭირდება; ზოგიერთ მცენარეს  თითქმის არ ჭრიან (სხვლავენ) 

ან მხოლოდ მაშინ, მისთვის დამახასიათებელ ბუნებრივ ფორმას თუ შეიცვლის. ზოგი მცენარე კი მხოლოდ 

გასხლული,  გაკრეჭილია საჭირო, მაგ., ბორდიურები, ცოცხალი ღობეები.  

სწორი და არასწორი გასხვლის შედარება 

 

სწორი გასხვლით გაუსხლავი   ან არასწორად გასხლული 

მცენარე ივითარებს ლამაზ, ჯანმრთელ 

ვარჯს  

ვარჯი კარგავს ფორმას და პირვანდელ სახეს 

მცენარეს აქვს ძლიერი  ყვავილი  აქვს სუსტი ყვავილობა 

ნაყოფი უკეთესი ხარისხისაა ნაყოფი უხარისხოა 

იძენს მაღალდეკორატიულობას კარგავს დეკორატიულობას 

 

გასხვლით სასურველი შედეგის მისაღებად, უნდა ვიცოდეთ: 

 სად გადავჭრათ 

 როგორ გადავჭრათ 

 როდის გადავჭრათ 

 

 

 

 

  

 

 უმჯობესდება ვარჯის შიგნით განათება; 

 მატულობს მცენარეთა პროდუქტიულობა ; 

 სტიმულირდება ყოველწლიური ნაზარდი ; 

 გასხვლით იცვლება ვარჯის  ფორმა და მცენარე ხდება კომპაქტური, რაც მცენარეს 

მატებს მიმზიდველობას. 

არსებობს  გასხვლის სამი ტიპი: 

1. ფორმირებითი 

2. გასაახალგაზრდავებელი 

3. სანიტარული 
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1. ფორმირებითი გასხვლა ითვალისწინებს მცენარის ვარჯისათვის განსაზღვრული ფორმის მიცემას. 

ზოგი მცენარე თავისთავად ბუნებრივად გაზრდილი, ჩვენს 

მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს ფორმით, ზომით, 

ყვავილობით და ა.შ. ამის გამოსწორება შესაძლებელია მისი 

ფორმირებით. მცენარეთა ფორმირება, გასხვლის ეს ეტაპი იწყება 

მცენარის დარგვისთანავე, ადრეულ  ასაკში. რაც მცენარის 

პროპორციულ განვითარებას, ჩვენთვის და იმ 

ადგილისათვის სასურველი ფორმის განვითარებას 

ითვალისწინებს. მცენარე გაიზრდება ლამაზი ვარჯით, კარგად 

მოყვავილე, კარგი ნაზარდით, სასურველი ზომით, უხვი  ნაყოფით, 

იქნება ადვილად მისადგომი მოსავლელად, მოსაკრეფად, 

შესახედად ლამაზი და ა.შ. 

ხე ან ბუჩქი, რომელსაც აქვს სწორი გასხვლით მიღებული საჭირო რაოდენობის და მიმართულების 

ტოტები, კარგად უძლებს დატვირთვას – ქარის თოვლის, ყვავილების, უხვი მსხმოიარობის პირობებში. 

თუმცა ფორმირებითი გასხვლით შეუძლებელს ვერ შევძლებთ, მაგ., მაღალ მოზარდ მცენარეს 

ნიადაგმფარავად ვერ გადავაქცევთ. მაგრამ დეკორატიულობის თვალსაზრისით, ბევრის გაკეთება შეიძლება 

ფორმირების გარეშე, თავისუფლად გაზრდილი მცენარე თავის დროზე, ბუნებრივად იწყებს ყვავილობას, 

მაგრამ მცენარემ  რომ დიდხანს იყვავილოს, მოგვცეს ნაყოფი და  დეკორატიულობის შემთხვევაში დიდხანს 

შეინარჩუნოს სასურველი ფორმა, ამისათვის საჭიროა  მისი ფორმირება,  რასაც მივმართავთ ადრეულ 

ასაკიდანვე. 

 ადრეულ ასაკში გასხლული მცენარე კი ყვავილობის პერიოდის დადგომას აგვიანებს. ახალგაზრდა 

მცენარე, რომელსაც ფესვთა სისტემა ჯერ  კიდევ არ აქვს გაძლიერებული, ჩვეულებრივ რამდენიმე ყვავილს 

ივითარებს, ზრდასთან ერთად მოცულობაც და ნაყოფმსხმოიარობა 

იზრდება,   

ასაკის მატებასთან ერთად ახალი ყლორტების ზრდა თანდათან 

ნელდება და ყოველ შემდეგ წელს უფრო ნაკლები რაოდენობის და 

უფრო მოკლე ყლორტი ვითარდება, ვიდრე ადრეულ ასაკში; 

შეფოთვლა ძველ და ახალ ტოტებზე ერთნაირად მიმდინარეობს, 

ყვავილობა კი უფრო ხშირად ახალგაზრდა ტოტებზე სჭარბობს 

2.გასაახალგაზრდავებელი  

გასხვლის ერთ-ერთ ტიპია, რომლის დროსაც ხდება მცენარის 

ძველი ნაწილების მოცილება - ახალგაზრდა ყლორტების 

სტიმულირების მიზნით. მას კორექტულ სხვლასაც უწოდებენ. მას 

მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როცა მცენარეს არა აქვს სასურველი 

შეხედულება, მიტოვებული და მოუვლელეია. ასეთი 

ფოთოლმცვენი ბუჩქი ძლიერი გასხვლის შემდეგ იძლევა უხვ 

ნაზარდს, შესაბამისად უხვ ყვავილობას, ან თუ 

ფოთოლდეკორატიული მცენარეა, მაღალი დეკორატიულ 

ღირებულებას და ა. შ.  

  თუმცა გასაახალგაზრდავებელი სხვლა ყოველთვის არ გვაძლევს 

კარგ შედეგს - უმეტესად გასხვლის შემდეგ უმჯობესდება 
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მცენარეთა საერთო მდგომარეობა, დიდხანს ცოცხლობს, ასრულებს თავის დანიშნულებას. მაგ.ზოგიერთი 

წიწვოვანი ხეები ძლიერი გასხვლისას იღუპებიან. ნამყენის შემთხვევაში, ხშირად თავს იჩენს პრობლემები: 

გასხვლის შემდეგ საძირემ შეიძლება ენერგიულად დაიწყოს გაზრდა და სანამყენე დასუსტდება, თუ 

სანამყენეს გავსხლავთ ძლიერად, შეიძლება საერთოდ დაიღუპოს მცენარე. 

  გასაახალგაზრდავებელი გასხვლა მიმდინარეობს 1-2-3 და შემდგომი წლების განმავლოვაში 

 

3. სანიტარული 

ითვალისწინებს მცენარის დაავადებული და დაზიანებული ტოტების შეჭრას,  დაავადებებთან და 

მავნებლებთან ბრძოლა მცენარის მოვლის მნიშვნელოვანი მხარეა. ბრძოლისათვის საუკეთესო მეთოდი -

მისი პროფილაკტიკაა.  

გასხვლა -ერთ-ერთი საშუალებაა მცენარის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. სწორად გასხვლა ბევრ 

დაავადებას ააცილებს მცენარეს. 

სწორად ფორმირება კი ხელს უწყობს მცენარეს ძლიერი და ჯანმრთელი ვარჯის განვითარებაში, რომელსაც 

მავნებლები და დაავადებები იოლად ვერ მოერევა. 

ზოგი დაავადება მერქანს აზიანებს, რაც მცენარის დაღუპვას იწვევს. ეს დაავადებები მკვდარი 

ქსოვილებიდან, ჭრილობებიდან და სხვა დაზიანებებიდან აღწევს მცენარეში. მაგ. ბაქტერიული კიბო. 

ამიტომ პირველ რიგში საჭიროა მცენარე გავათავისუფლოთ დაავადებული, დაზიანებიული ან მკვდარი 

ნაწილებისგან, იქნება ეს ფოთოლი, ყვავილი, ტოტი თუ ნაზარდი. 

თუ ეჭვი გვაქვს  რომელიმე დაავადებაზე, უნდა გამოვავლინოთ სიმპტომები. მაგ. მერქნის ყავისფერი 

შეფერადება, ასეთი ტოტები ჯანმრთელ ნაწილებამდე უნდა მოიჭრას, სადაც მერქნის ჩვეულებრივი 

შეფერილობაა. ვარჯი უნდა გაისხლას ისე, რომ ტოტებს შორი აერაცია იყოს საკმარისი, რაც თავიდან 

აგვაცილებს სოკოვან დაავადებებს, მაგ. ნაცრის, ბუგრის გაჩენაზე სხვლის ვადების შეცვლამ შეიძლება 

სასიკეთოდ იმოქმედოს მცენარეზე. დაავადების ან მავნებლების წინააღმდეგ მაგ. მუხას თუ გავსხლავთ 

ზამთარში, ამით აპრილ-ივნისში ხელს შევუშლით იმ ხოჭოების გამრავლებას, რომლებიც მუხას 

სიდამპლით ასნებოვნებენ.მაგ. მაღალი ვარდების სანახევროდ გადაჭრით - ხელს შეუშლით ქარიან 

ამინდში, დიდთოვლიანობისას  და ა.შ. - ტოტებისა და ფესვების მექანიკურ დაზიანებას.  

 

  6.2. გასხვლის ვადები (გასხვლა სეზონების მიხედვით) 

  გასხვლა აუცლებელია გარკვეულ დროს განხორციელდეს.    

 

 საზამთრო სხვლა სრულდება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ ან გაზაფხულზე, ახალი 

ფოთლების გამოჩენისთანავე. ტემპერატურის საგრძნობი დაწევის საფრთხის შემდეგ. გასხვლით 

მიყენებული ჭრილობები უკეთ შუშდება ვეგეტაციის დასაწყისში წვენმოძრაობის დაწყებისას. 

დაგვიანებულმა გასხვლამ საყვავილე კვირტების დიდი რაოდენობა შესაძლოა დააზიანოს და ჩამოყაროს. 

ძალიან ადრე 9დეკემბერ, იანვარში) შეიძლება გამოიწვიოს ახალი ნაზარდის წაყინვა. გვიანმა გასხვლამ 

(აპრილი) ხშირად იწვევს მცერის ენერგიეს ფუჭ ხარჯვას, რადგან გვიწევს ახლად ამოსული ნაზარდის 

მოჭრაც, რაზეც მცენარემ ენერგია დახარჯა. საუკეთესო დრო გასხვლისთვის, როდესაც ძლიერი ტოტების 

საზრდელი კვირტები იწყებენ დაბერვას. ზამთრის გასხვლის შემდეგ ვახდენთ (განსაკუთრებით 

სეზონების მიხედვით შემდეგ ტიპებს განარჩევენ: საზამთრო სხვლა და საგაზაფხული სხვლა. 



620 
 

ახალგაზრდა მცენარეებში) მულჩირებას. გასხვლა უზრუნველყოფს ძლიერი ახალგაზრდა ყლორტების 

ამოსვლას, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როცა მცენარეს აქვს საკმარისი რაოდენობის საკვები.      

  საგაზაფხულო სხვლა სრულდება მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში. ოპერაციის მიხედვით ხდება 

ყლორტის შემოკლება ან ამოჭრა (პინცირება). პირველ შემთხვევაში ჭრიან ნორჩ ყლორტებს, რომლებიც 

ვარჯს ახშირებენ, (განსაკუთრებით მოზვერა ტოტებს მთლიანად ამოჭრიან), ხოლო პინცირების 

შემთხვევაში ამოკლებენ.  

მებაღისათვის მნიშვნელოვანია რომ ზრდა და ყვავილობა ერთდროულად მიმდინარეობდეს, გასხვლით 

უნდა დაბალანსდეს მერქნიანი მცენარეების ყლორტებისა და ყვავილების განვითარება, 

ნაყოფმსხმოიარობა, ამისათვის კარგად უნდა შევარჩიოთ გასხვლის დრო; მაგ. ზამთრის ბოლოს, ადრე 

გაზაფხულზე გასხლული მცენარე კარგ ახალ ნაზარდს იძლევა, შუა ზაფხულში გასხვლა კი ხელს უწყობს 

მეტი საყვავილე კვირტების განვითარებას და შესაბამისად ნაყოფიანობას შემდეგი წლისათვის. ყვავილობის 

პერიოდის გახანგრძლივება შეიძლება დამჭკნარი ან გადაყვავილებული ტოტების  მოცილებით, რომ 

მცენარის ენერგია, საკვები და ა.შ.  არ დაიხარჯოს მათზე. 

 

 

6.3 გასხვლისთვის საჭირო ინსტრუმენტები 

 ბაღის მაკრატელი  - საჭიროა ხის ტოტების, წვრილი ნაზარდის, ამონაყარის, 

ფესვების, გადასჭრელად რომელთა დიამეტრი არ აღემატება 1,5 სმ-ს. არსებობს 

სხვადახვა სიძლიერის და ფორმის, რაც დამოკიდებულია ტოტების სისქეზე. 

სასურველის იყოს მსუბუქი და მოსახერხებელი სახელურით.  

 

ბაღის საჰაერო მაკრატელი – გამოიყენება მაღალი 

მცენარეების ტოტების მოსაჭრელად. არსებობს ტელესკოპური 

ანუ მოძრავი და ჩვეულებრივი ხის ტარიანი.  

 

ბორდიურის  მაკრატელი – გამოიყენება ცოცხალი ღობეების 

და სხვადასხვა მცენარეების ფორმირებისთვის ელექტრო მაკრატელი  - 

ბორდიურების გასაკრეჭად. 

ხერხი – საჭიროა 3სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ტოტების 

მოსაჭრელად. შეიძლება გამოიყენოთ სხვადასხვა ფორმის და 

ზომის ხერხი  

ელექტრო ხერხი – გამოიყენება დიდი დიამეტრი ხეების 

მოსაჭრელად 

 

კიბე  - მაღალი მცენარეების გასასხლავად 

თოკი, კარკასი - ცოცხალი ღობეების გასაკრეჭად სისწორის დასაცავად  

მებაღის დანა - არასწორი ჭრილის გასასწორებლად, სუსტი 

ნაზარდის მოსაჭრელლად 

სალესავი ქვა - დანებისა და სეკატორების გასალესად 

ბაღის მალამო – საჭიროა 1სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე 

ტოტის გადანაჭერზე წასასმელად. 
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გასხვლის ტიპები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახალგაზრდა მცენარეებს ძლიერ სხლავენ იმ შემთხვევაში, როცა აუცილებელია გაძლიერდეს მცენარის 

ზრდა, განტოტვა და ძირითადი ტოტების დამსხვილება. 

გასხვლის ხარისხი ასევე დამოკიდებულია ვარჯის ტიპზე, რომლის მიხედვითაც ფორმირდება მცენარე დ 

აიმ რგოლზე, რომელსაც ასრულებს ცალკეული განშტოებანი ხის ვარჯში. მაგ: ჩონჩხის ტოტს უფრო 

სუსტად ჭრიან, ვიდრე გარეთა ტოტებს 

ბაღში ხშირად შეიძლება შეგვხვდეს მოუვლელი გადაზრდილი ხეები მრავალი მოტეხილი და ხმელი 

ტოტებით, რომლებზეც დარგვის შემდეგ არავის აღარ უზრუნია. ან დეკორატიული ვაშლი და ალუბალი 

უამრავი წვრილი ტოტებით, არასწორი გასხვლის შედეგად რომ ამოსულან. 

ასეთ შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა გამოვასწოროთ სიტუაცია, პირველ რიგში, უნდა მოვაცილოთ 

დაავადებული დაზიანებული და გამხმარი ტოტები. ასაკიან ხეებში დიდი ტოტების მოჭრისათვის საჭიროა 

შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება და სამუშაო იარაღი. გაველურებული ვაშლისა და ალუბალზე წვრილი 

დაავადებული დაზიანებული, ტოტების მოცილების შემდეგ უნდა აღვადგინოთ ხის  ჯამისებური ფორმა 

(ლიდერის გარეშე), მოვაჭრათ გადაჯვარედინებული ერთმანეთზე გადადებული ტოტები და 

დავაბალანსოთ ზრდის პროცესი. დანარჩენი მოვაცილოთ, რომ სინათლემ მოიმატოს ხის ვარჯში. 

ერთი-ორი წლის შემდეგ შემდეგ ასეთი კარდინალური გასხვლის შემდეგ შეიძლება ამონაყარიც 

შევამჩნიოთ, რომელიც მაშინვე უნდა ამოვაჭრათ. ასევე ჩონჩხისმიერ ტოტებზეც ამოვა ამონაყარი, 

რომელთაგან უნდა დავტოვოთ ერთი-ორი ძლიერი, ხოლო დანარჩენი მოვაცილოთ. ყოველწლიურად 

ნაზარდი ტოტები უნდა დავამოკლოთ 1/3-მდე. ასეთი გასხვლით დავაბალანსებთ მცენარის ზრდა-

განვითარებას და რამოდენიმე წლის შემდეგ იგი მიიღებს ნორმალურ ფორმას და შესახედაობას. 

გასაახალგაზრდავებელი გასხვლა ტარდება შემოდგომაზე ან უკეთესია გაზაფხულზე. თითოეული 

გადანაჭერი, რომელიც დიამეტრით 1-1,5სმ-ია, მაშინვე უნდა დავამუშაოთ დანით (მოვასწოროთ ჭრილი) 

და წავუსვათ ბაღის მალამო. 

მოყინვის დროს დაზიანებული ხეების გასხვლის ძირითადი ხასიათი და  ძალა დამოკიდებულია მოყინვის 

ხარისხზე, მოყინული ხეების გასხვლა უფრო ძლიერი უნდა იყოს, ვიდრე იმავე ასაკის ყინვისაგან 

დაზიანებული ხეების გასხვლისა; სანამ მოყინული  ხეების გასხვლას შევუდგებოდეთ, უნდა დავაზუსტოთ 

დაზიანებული ნაზარდის ასაკი. ამას აკეთებენ სხვადასხვა სისქის ტოტების გარდგარდმო გადაჭრით. 

დაზიანებულ ნაზარდს ყავისფერი ან შავი შეფერილობა აქვს. გასხვლისას აცილებენ ვარჯის მთლიანად 

მოყინულ ნაწილებს, ხოლო ნაწილობრივ მოყინულ ტოტებს კი – ჯანმრთელ მერქნამდე ჭრიან. ასეთ 

სხვლის დროს არ უნდა ვესწრაფოდეთ  აუცილებლად შევინარჩუნოთ ვარჯის ფორმა. რადგან გასხვლისას 

იმედი აქვთ, რომ მძინარე  კვირტებიდან ისევ ამოიყრება ახალი ყლორტები. 

სიძლიერის მიხედვით ასხვავებენ სუსტ, ძლიერ და საშუალო სხვლას 

სუსტია სხვლა, როდესაც ნაზარდის სიგრძე 1/4 –ით მოკლდება.  

საშუალო სხვლა ნაზარდის სიგრძის დამოკლება 1/3 –ით 

ძლიერია სხვლა, როდესაც ნაზარდი ½ -მდე მოკლდება 
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ტოტების სწორი და არასწორი მოჭრა 

      იმისათვის რომ მივიღოთ კარგი ფორმის ეგზემპლიარი, აუცილებელია მცენარეთა ფორმირება და 

გასხვლა დავიწყოთ სიცოცხლის პირველივე წლებიდან. მცენარეს მიმზიდველი ფორმა რომ ჰქონდეს 

ზომიერად, სიმეტრიულად, თანაბრად განლაგებული ტოტები, რომლებიც ძლიერ ჩონჩხს ქმნიან. 

გადახლართული ან ცუდად განლაგებული ტოტები შეძლებისდაგვარად ადრეულ ასაკში უნდა ამოვჭრათ, 

ისე რომ არ დავარღვიოთ მცენარის ზრდის ბუნებრივი სახე. მოზრდილი ხის ვარჯი საკმაოდ მძიმეა, 

ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ხის ტანმა და ძირითადმა ტოტებმა გაუძლოს სიმძიმეს. ადრეულ ეტაპზე 

სწორი ფორმირება ხელს უწყობს რომ შემდგომში ქარმა ან სხვა მოვლენებმა არ დააზიანოს. იმისათვის რომ 

მოიჭრას დიდი ტოტები, საჭიროა ცოდნა, როგორ გავაკეთოთ ეს,  რომ არ დავაზიანოთ მცენარე და არ 

დავამახინჯოთ მისი დეკორატიული შეხედულება. 

 

ტოტების მოჭრის ტექნიკა 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ)საშუალო ტოტების მოჭრა - თავიდან 

მოვჭრათ ტოტის ნაწილი. ბოლოს როკი 

ჩამოვჭრათ ტოტის ზედაპირის გასწვრივ, 

ისე რომ ღეროს ქსოვილები არ 

დავაზიანოთ. 

 

 

 

ა)პატარა ტოტების მოჭრა - თანდათან 

გადავჭრათ სასურველ სიგრძეზე, 

რამდენიმე ნაწილად, რომ შევამციროთ 

დატვირთვა ხის ტანზე. 

 

 

 

გ)  დიდი მძიმე ტოტის მოჭრა -თანდათან 

რომ შემცირდეს დატვირთვა ხის ტანზე. 

ქვედა მხარეზე პატარაზე მოვხერხოთ, რომ 

ავიცილოთ ქერქის ატკეჩა და ჩამოგლეჯა. 

 

 

 

დ)  როდესაც დარჩება  მრგვალი ჭრილი 

ხეზე, მჭრელი დანით   მოვასწოროთ 

ხერხისგან დარჩენილი ხარვეზები  

წავუსვათ მალამო.               
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არასწორი მოჭრის შედეგები 

1) თუ ტოტი ქვედა მხარეს არ იქნა შეხერხილი,  ტოტის 

სიმძიმისაგან ჩამოიგლიჯება ხის ქერქი, რის შედეგადაც იზრდება 

მავნებელებითა და დაავადებებით ხის დაზიანების რისკი. 

2) ნებისმიერი მონახერხი ადგილი დროთა განმავლობაში ხმება და 

ადვილად შეიჭრება ინფექცია. 

3) ჭრილობა გაკეთებულია ძალიან ახლოს ხის ტანთან, რის 

შედეგადაც ჩნდება დიდი ჭრილობა, რამდენადაც ტოტის 

რგოლური კოჟრი არ არის, მოჭრილი კალუსის განვითარება 

ფერხდება. 
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შტამბიანი ხის გასხვლა - ფორმირება 

 შტამბიანი ხე - ეს არის ბუნებრივი ფორმა სწორმდგომი ღეროთი; ცენტრალური ანუ ლიდერი ღეროთი და 

მრავალი გვერდითი ტოტებით, განლაგებული თითქმის მიწის დონეზე. ასეთი ფორმა აქვთ ალვის ხეს, 

ცირცელს (ჭნავი), მურყანს და სხვა მრავალ გავრცელებულ ხეებს. მათი ფორმირება არ წარმოადგენს 

სირთულეს. ძირითადი ამოცანა- შევინარჩუნოთ ცენტრალური ღერო, არ დაუშვათ მისი გაორება- ორად 

გაყოფა. ნებისმიერი ამონაყარი ან ნაზარდი, რომელმაც შეიძლება მეტოქეობა გაუწიოს ლიდერს, რაც 

შეიძლება ადრე უნდა მოვჭრათ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გვინდა ეგზემპლარის ფორმირება რამდენიმე 

ღეროთი. მცენარე სწორმდგომი - ფორმით, ძირითადად ბუნებრივად სიმეტრიულია, გასხვლა სჭირდება 

ძირითადად იმ შემთხვევაში, თუ გვერდითი ნაზარდი ყლორტები არ არის თავის ადგილზე და არღვევს 

საერთო ფორმას.; მათ ვჭრით (ვსხლავთ) შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით (იმ რეგიონებში სადაც მკაცრი ზამთარია, გასხვლა უნდა გადავდოთ გაზაფხულამდე) 

ქვედა გვერდითი ტოტები ძირითადად წვრილია და სუსტადაა განვითარებული. ბოლო ღეროზე მაღლა 

განლაგებული კი-უფრო ძლიერი, დიდი ზომის და თითქმის არ ჩამორჩებიან სიდიდით ცენტრალურ 

ღეროს. ქვედა სუსტ ტოტებს აჭრიან და ხის ტანი რჩება სწორი. ფრთისებრ-ფოთლოვანვარჯიანი ხის 

ფორმირება შტამბიან ხედ შესაძლებელია, თუ ყოველ შემოდგომაზე  მოვჭრით ქვედა გვერდით ყლორტებს, 

მანამ სანამ საჭირო სიმაღლეს არ მიაღწევდეს. 

 

 

 
ფესვზე და ღეროზე ამოზრდილი ყლორტები 

 

  შტამბიანი ფორმა დეკორატიულ ხე მცენარეებში მეტად გავრცელებული ფორმაა. ხის ტანი 

თავისუფლდება შტოებისგან 1,8 მ მიწის ზედაპირიდან. ხის ვარჯის ფორმირება ხდება ხის ბუნებრივი 

სიმაღლისა და სასურველი ფორმის გათვალისწინებით. 

ორივე შემთხვევაში ქვედა ტოტები 1,8 მ სიმაღლიდან იწყება; პირველ შემთხვევაში ცენტრალური ღერო 

გრძელია, არ იჭრება, მეორე შემთხვევაში ცენტრალური ღეროს წვერი ამოჭრილია, მის ნაცვლად 

სიმეტრიულად განშტოებლი ხის ვარჯია, რომელიც გასხვლის-ფორმირების  შედეგად არის მიღებული. 

 შტამბიანი ხეების ორი ტიპი არსებობს: 1) დაგრძელებული ცენტრალური ღეროთი და 2) ღია ცენტრით.  
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ასეთი ტიპით (2) ისხვლება შტამბიანი ხეები, როგორიცაა დეკორატიული ალუბალი, ბალი, ვაშლი და ა.შ. 

მაღალი ხეებისთვის არ არის რეკომენდებული. მაგ. მუხას, თელას და სხვა ზოგ მცენარეს ბუნებრივად 

უვითარდებათ ვარჯი ლიდერის გარეშე, თუმცა ცენტრალური ღეროს გაგრძელებით - უფრო 

მიმზიდველია. 

 

   I წელი 

1.ვრგავთ ხეს გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე; მივაკრავთ მცენარეს საყრდენზე. 

2.სეზონის განმავლობაში ვითარდება გვერდითი ტოტები, ვაცლით  ნებისმიერ ნაზარდს  ძირზე. 

II წელი 

3.გაზაფხულის შუა ნაწილიდან ზაფხულის შუამდე - განვაგრძობთ ზრდის მიხედვით საყრდენზე აკვრას. ამ 

დროს ნაზარდის შეჭრა არ არის საჭირო. 

4.შემოდგომაზე აკურატულად ვაცლით, ვაჭრით ნებისმიერ სუსტად განვითარებულ გვერდით ყლორტებს 

და ვაცლით მკვდარ, დაზიანებულ, ავადმყოფ მერქანს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III წელი 

5.გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში ყველაზე ზედა ყლორტი (ცენტრალური ღეროს გაგრძელება) 

იწყებს ძლიერ ზრდას, უნდა მოვჭრათ ყველა გვერდითი ნაზარდი, რომელიც უწევს კონკურენციას ზედა 

ყლორტს. 

6.შემოდგომაზე ვაჭრით მხოლოდ სუსტ და არასწორად განლაგებულ გვერდით ყლორტებს, ან მათგან 

გამოსულ ნაზარდს, რომელიც არღვევს ვარჯის სიმეტრიას. 

IV წელი  

7.შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე ვაცლით ყველაზე ქვედა გვერდით ტოტებს, თუ გვინდა ხე იყოს გლუვი 

შტამბით. ასე უნდა მოვიქცეთ შემდეგ წლებშიც, სანამ ხე არ მიაღწევს საჭირო სიმაღლეს. 
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შტამბიანი ფორმა მთავარი ღეროთი 

  ახალგაზრდა ნარგავის ძლიერი ლიდერი დავამაგროთ საყრდენზე, მისგან შეიძლება გამოვიდეს 

გვერდითი ყლორტები;  პირველი წლის გვერდითი ყლორტები ხის ტანის ქვედა ნაწილში სანახევროდ 

მოვჭრათ, როდესაც მათი სიგრძე 23-30 სმ-ს მიაღწევს. ზოგიერთი ზედა გვერდითი ყლორტი სეზონის 

ბოლოს შეიძლება დავტოვოთ მოუჭრელი. გაზაფხულზე მოვჭრათ დატოვილი გადაჭრილი გვერდითი 

ყლორტები ძირზე. ფორმირების პროცესი მეორდება ყოველ წელს მანამდე, სანამ შტამბი არ მიაღწევს 

სასურველ სიმაღლეს. 

 

 

 

 

ძლიერი სხვლისას გადანაჭერზე 

შეიძლება მრავალი ყლორტი 

განვითარდეს, რომელიც  ღეროს 

აუცილებლად უნდა მოსცილდეს. 
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1.  მთავარი ყლორტის ზედა 

მესამედში მხოლოდ 

ხმელი,დაზიანებული და 

ჯვარედინად გადაზრდილი 

ყლორტები უნდა  მოაცილოთ.  

2. მთავარი ღეროს შუა მესამედში 

ტოტები შუამდე დაამოკლეთ. თან 

შეინარჩუნეთ ფოთლები, რაც 

მცენარის კვებას უზრუნველყოფს. 

3. მოაცილეთ ყველა 

გვერდითი ტოტი ღეროს 

ქვედა ნაწილში. 

I  წელი,ზამთარი 

1. მოაცილეთ ცუდად 

განლაგებული  ან 

გადაჯვარედინებული 

ტოტები ზედა მესამედში 

2. შუა ნაწილში გვერდითი 

ტოტების მხოლოდ მესამედი 

დატოვეთ. 

3. მოაცილეთ ყველაზე 

დაბლა არსებული 

ტოტები, რომლებიც 

წინა წელს დაამოკლეთ. 

დროდადრო სარტყელი 

ოდნავ მოუშვით, ღეროს 

სისქეში ზრდის მიხედვით. 

როცა მცენარე საკმარისად 

მოძლიერდება სარტყელი და 

საყრდენი მხოლოდ მას 

შემდეგ მოაცილეთ. 

II-III  წელი, ზამთარი 
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შტამბიანი ფორმა ღია ცენტრით 

პირველდა მეორე წელს  ზემოთ ნაჩვენები წესით ისხვლება 

1.დარგვიდან მესამე წელს შემოდგომაზე უნდა მოვჭრათ 

ცენტრალური ღეროს წვერი, ძლიერ კვირტებამდე ან გვერდით 

ტოტებამდე 30-45 სმ-ით მაღლა სასურველი ზომის შტამბის ზევით. 

2.მეოთხე წლის გაზაფხულ-ზაფხულში მრავალი I და II რიგის 

გვერდითი ტოტები. ამ ეტაპზე გასხვლა არ უნდა. 

 

 

 

 

 

 

 

1. მოაცილეთ ყველა 

გვერდითი ტოტი 

შტამბის სასურველ 

სიმაღლემდე 

2. ვარჯის განვითარების 

მიხედვით ამოჭერით 

გადაჯვარედინებული 

ტოტები, გახშირების 

თავიდან ასაცილებლად. 

IV  წელი, 

ზამთარი 
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3.მეოთხე წლის შემოდგომაზე ფორმირდება ჩონჩხი 3-5 

გვერდითი ტოტის მოცილებით, რომლების განლაგება არ 

არის კარგი. უნდა მოვჭრათ ნებისმიერი ვერტიკალური 

ნაზარდი, რომელიც შიძლება გახდეს ლიდერი. 

 

4.მეხუთე წლის შემოდგომაზე და შემდეგ წლებში - 

ვჭრით ნებისმიერ ახალგაზრდა ტოტებს, რომლებიც 

არღვევენ ვარჯის სიმეტრიას. ვჭრით ნებისმიერ 

გვერდით ყლორტებს, რომლებიც გაჩნდნენ შტამბზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დეკორატიული ბუჩქების გასხვლა-ფორმირება 

 

  არსებობს არასწორი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ყველა ბუჩქი ინტენსიურად უნდა ისხვლებოდეს, ამას 

ჯობია მეორე  უკიდურესობა. საერთოდ უარი ვთქვათ გასხვლაზე. 

  მრგვალი ფოთოლმცვენი და თითქმის ყველა მარადმწვანე ბუჩქი დამაკმაყოფილებლად გაიზრდება და 

იყვავილებს გასხვლის გარეშე, თუ მას ექნება საკმარისი ფართობი და ნაყოფიერი ნიადაგი. 

   თუმცა არსებობს რამდენიმე ჯგუფი მცენარეებისა, რომლისთვისაც სწორი გასხვლა საწინდარია 

რეგულარული და უხვი ყვავილობისთვის, ძლიერი, ჯანმრთელი ნაზარდისა. ბუჩქების გასხვლისას უნდა 

შევეცადოთ მივიღოთ მაქსიმალური დეკორატიული ეფექტი. გასხვლის ფორმა უნდა შევარჩიოთ ბუჩქის 

ტიპისა და სასურველი ეფექტის მიღების გათვალისწინებით. მაგ. ძლიერი ნაზარდისა და უხვი ყვავილობის 

მისაღებად არ არის აუცილებელი ბუჩქი გაისხლას, მაგრამ უფრო ძლიერი და უხვი ფოთლების მისაღებად 

უნდა გავკრიჭოთ ინტენსიურად, ვიდრე ჩვეულებრივი გასხვლა. ზოგიერთი ბუჩქის გაკრეჭვა - გასხვლის 

შემდეგ ძირიდან ამოდის ახალი ნაზარდი. 

ბუჩქის გასხვლის პრინციპები 

გ ა დ ა ნ ა ჭ ე რ ი 
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გადანაჭერი უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ნახატზეა. არასწორად გადაჭრილები დაიღუპება, ან ინფექცია  

შეიჭრება. გავაკეთოთ დაქანებული გადანაჭერები კვირტის ზევით - როცა 

1 კვირტია, ორი კვირტის შემთხვევაში -  სწორი ჭრილი.                   

 

რ ე ვ ე რ ს ი ა 

  ზოგჯერ ჭრელფოთლიან, დეკორატიულ ბუჩქებზე გამოჩნდება ტოტები, 

რომლის ფოთლები მთლიანად მწვანეა, მაშინ როდესაც მისი ბუნებრივი 

შეფერვა კაშკაშა ჭრელია. ასეთი ტოტები გამოჩენისთანავე უნდა მოვაცილოთ. ჭრელფოთოლა ბუჩქებში 

ასეთი მნიშვნელოვანი ყლორტების დატოვება არ შეიძლება, რადგან მას განუვითარდება ძლიერი ნაზარდი 

და დაიკავებს წამყვან ადგილს და დროთა განმავლობაში შეიძლება მთელმა ბუჩქმა შეიცვალოს ფერი და 

გახდეს მწვანეფოთოლა. 

ნ ა მ ა ტ ი ს  (ნაზარდის) მ ო ც ი ლ ე ბ ა 

  ბუჩქების უმრავლესობა მრავლდება ვეგეტატურად, კალმით, მყნობით, იყენებენ საძირედ, ზოგჯერ 

ფესვისმიერი ყლორტები ვითარდება საძირედან, რომელიც რაც შეიძლება ადრე უნდა მოვაცალოთ, ან 

ხელით ამოვგლიჯოთ, რომ ერთდროულად მოვაცალოთ მძინარე კვირტს. 

  ფ ო რ მ ი რ ე ბ ა  ა დ რ ე უ ლ  ა ს ა კ შ ი  

1. ბუჩქების უმრავლესობას უვითარდება ძლიერი ტოტები ძირიდან-დარგვიდან პირველ-მეორე წელს. ამ 

ტოტებისგან ფორმირდება ბუჩქის ძირითადი ჩონჩხი, ამიტომ ყურადგება უნდა მივაქციოთ, რომ ისინი 

თანაბრად განლაგდნენ. ზოგჯერ ტოტები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს განლაგდებიან, ერთმანეთში 

იხლართება. ასე რომ დავტოვოთ, დაირღვევა ბუჩქის სიმეტრია. 

 2. უნდა მოვჭრათ ზედმეტი და ერთმანეთში გადახლართული ტოტები,   განსაკუთრებით იმ ბუჩქებში, 

რომლებიც ჩვეულებრივ არ იძლევიან ფესვისმიერ ნაზარდს ზრდასრულ ასაკში. სასურველია 

შევინარჩუნოთ ცენტრალური ნაწილი შედარებით ღია, რომ ვუზრუნველყოთ ჰაერის თავისუფალი 

ცირკულაცია, რითაც მცენარეს დავიცავთ დაავადებებისა და მავნებლებისაგან. 

 

 

 

 

ასიმეტრიული ბუჩქი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჭიროა გასხვლით 

აღვადგინოთ მისი 

ფორმა. ძლიერი 

ტოტები-a უნდა 

დავამოკლოთ 

უმნიშვნელოდ, ხოლო 

სუსტი b – უფრო 

ინტენსიურად. 

ასეთი გასხვლა- 

შესაძლებლობას იძლევა 

აღვადგინოთ ბუჩქის 

ფორმა რადგან ძლიერი 

ყლორტები c - მოგვცემს 

ზომიერ ნაზარდს, 

სუსტი-. ინტენსიურად 

გაკრეჭრილი კი - ძლიერ 

ნაზარდს. 

შეიძლება სხვაგვარადაც 

.ეს მიგვიყვანს იქამდე, 

რომ ძლიერ გასხლული, 

ძლიერი ტოტი უფრო 

გაძლიერდება (f), ხოლო 
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ლიანების (ხვიარების) გასხვლა და ფორმირება  

 

  ხვიარა მცენარეებით შეიძლება კარგად დავფაროთ კედელი, ძველი საკუჭნაო, ავტოფარეხი, შევქმნათ 

ცოცხალი კედელი, ამით შევნიღბოთ ისეთი ადგილები, რომლებიც არ გვინდა რომ შესამჩნევი იყოს უცხო 

თვალისათვის. ამასთან ასეთი ღობეები და კედლები კარგი დამცავი საშუალებაა ისეთი მცენარეებისთვის, 

რომლებიც ღია ადგილზე დარგავას ვერ იტანენ, ასეთი ღობეებისა და თუ კედლების მოწყობისას უნდა 

გავითვალისწინოთ ხვიარა მცენარეების ბუნება, დავრგოთ ისინი შესაფერის ადგილზე, შესაფერის მხარეს. 

მაგ. სინათლის მოყვარული გლიცინს თუ დავრგავთ ჩაბნელებულ ჩრდილოეთ მხარეს, ის ცუდად 

იყვავილებს, ამასთან თუ ხეივნის ჰორტენზიას ან სუროს ამ ადგილას დავრგავთ, ეს მათთვის შესაფერისი 

ადგილი იქნება. 

 
   იმისათვის რომ მცენარეები კარგად განვითარდნენ უნდა დავრგათ ისინი 45-სმ დაშორებით კედლიდან, 

რადგან ნიადაგი კედელთან ახლოს ძალიან მშრალია. ლიანების ძლიერი ტოტები არ უნდა ეხებოდეს წყლის 

საწვეთურებს, სახურავს, ელექტრო გაყვანილობას, რადგან მათ შეიძლება დააზიანონ ისინი. 
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  ლიანების გასხვლისა და ფორმირების წესები დამოკიდებულია მცენარის ზრდისა და სიძლიერის 

თავისებურებებზე. ამის მიხედვით ხვიარა მცენარეები შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირველ ჯგუფში შედიან სუროები, 

უსურვაზი და სხვა მცენარეები, 

რომლებსაც შეუძლიათ დაიკავონ 

თავიანთი ვარჯი საჰაერო ფესვებით ან 

საწოვარით. მათ არ სჭირდებათ 

სპეციალური საყრდენი და ადვილად 

ადიან ნებისმიერ საიმედო კედელზე. 

გაკრეჭვა აფერხებს ამ მცენარეთა ზრდას. 

სუროები ყოველ წელს შეიძლება  

გაისხლას გაზაფხულზე ან ზაფხულში, 

რომ უზრუნველყოთ ახალი ფოთლების 

უხვი ნაზარდი. 

მეორე  ჯგუფში შედიან მცენარეები 

ხვიარა ღეროებით (ლონიცერა, 

გლიცინია),  დახვეული ულვაშებით 

(Passiflora), ყველა მათგანს ესაჭიროება 

საყრდენი. 

მესამე ჯგუფში შედიან, მცენარეები, 

რომლებიც ველურ ბუნებაში ცოცავენ 

თავიანთი კაუჭისებური ეკლების 

საშუალებით ან სწრაფად მზარდი 

მოქნილი ღეროების მეშვეობით 

(ძაღლყურძენა- Solanum jasminoides) 
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კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

1. რისთვის არის საჭირო მცენარის გასხვლა? 

2. გასხვლის რა ტიპები არსებობს? 

3. რას ნიშნავს სუსტი, საშუალო, ძლიერი გასხვლა? 

4. როგორ ისხვლება დეკორატიული ხეები? 

5. როგორ ისხვლება დეკორატიული ბუჩქები? 

6. როგორ ისხვლება ხვიარა მცენარეები? 

7. როგორ ხდება ცოცხალი ღობის, ბორდიურის კრეჭა- ფორმირება? 
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თავი 6. ნიადაგების იდენტიფიცირება 
 

 

6.1. ნიადაგის ძირითადი ტიპები 

 

ნიადაგის ცნება. ნიადაგის არსებითი თვისება. 

 

    ნიადაგი ითვისებს ატმოსფერულ ნალექებს, აკავებს წყალს, შეიცავს მცენარის ზრდის საკვებ 

ნივთიერებებს. ნიადაგის შედგენილობაში შედის ორგანული ნივთიერებები და მიკროორგანიზმები, 

რომელთაც ორგანული ნივთიერებები (მცენარეთა და ცხოველთა ნაშთები) გადაყავთ მცენარისათვის 

შესათვისებელ მინერალურ ნაერთებში. ნიადაგი შეიცავს აგრეთვე ჰაერს, რომელიც მასში (ნიადაგში) 

მოსახლე ორგანიზმებისა და მცენარის ფესვთა სისტემის ცხოველმყოფელობის ერთ-ერთ პირობას 

წარმოადგენს. ნიადაგი შთანთქავს მზის სხივებს, თბება და ამის გამო იქმნება შესაფერისი პირობები 

ბიოქიმიური პროცესებისათვის. ნიადაგის წყალი, საკვები ნივთიერებანი, ჰაერი, სითბო და ნიადაგის 

მრავალრიცხოვანი მიკროორგანიზმების ცხოველმყოფელობა ნიადაგის ნაყოფიერებას განაპირობებენ.  

კლდე, ლოდი, მასიური ქანები, მინერალები ამ თვისებას (ნაყოფიერებას) მოკლებული არიან.  ამ თვისების 

გარეშე  ნიადაგის  არსებობა წარმოუდგენელია.   

  ნიადაგწარმოქმნის პროცესი ქანების პერიფერიულ ჰორიზონტზე ცოცხალი ბუნების უშუალო 

მოქმედებით მიმდინარეობს. ნიადაგწარმოქმნის პროცესის არსს, სწორედ ამ ფენების ბიოლოგიური 

მოვლენებით გამოწვეული ღრმა ცვლილება წარმოადგენს,  ამრიგად, ნიადაგი ცოცხალი ბუნების ქანებზე 

მოქმედების პროდუქტია.ბიოლოგიურ მოვლენებს  ნიადაგწარმოქმნის პროცესში წამყვანი როლი 

ეკუთვნის. ქანების გამოფიტვით ამოძრავებული ნივთიერებანი, კერძოდ კი მცენარის საკვები ნაცრის 

ელემენტები, წვიმისა და თოვლის წყლის საშუალებით იხსნება, მათი დაკავება ხმელეთზე ცოცხალი 

ორგანიზმების და კერძოდ, მწვანე მცენარეთა და მიკროორგანიზმთა ცხოველმყოფელი მოქმედებით - 

ნივთიერებათა ბიოლოგიური ბრუნვის საშუალებით ხდება. 

  ნივთიერებათა ბიოლოგიური ბრუნვა გამოიხატება იმით, რომ მცენარე  ნიადაგიდან იღებს მისთვის 

საჭირო ელემენტებს, რომელთა საშუალებითაც ქმნის ცოცხალ ორგანულ ნივთიერებას. ეს უკანასკნელი 

როგორც წყალში უხსნადი, დაცულია გარეცხვისაგან მანამდე, სანამ მცენარე არ მოკვდება. ამის შემდეგ 

მკვდარი ორგანული ნივთიერება ბაქტერიებისა და სოკოების ზემოქმედებით დაიშლება  მარტივ 

მინერალურ ნივთიერებად, რომელთაც მწვანე მცენარე ხელახლად იყენებს საკვებად. 

  ნიადაგწარმოქმნის პროცესი, რომელიც ბიოლოგიურ და გეოლოგიურ მოვლენათა კომპლექსს 

წარმოადგენს, ხასიათდება ამ ორივე პროცესთა - გამოფიტვისა და ორგანული ნივთიერების სინთეზისა და 

დაშლის ერთიანი მიმდინარეობით. ამ პროცესთა მხოლოდ ერთიანობა და ერთობლიობა უზრუნველყოფს 

ნიადაგის ნაყოფიერების ორივე ელემენტის - ნაცრის ელემენტების, აზოტისა და წყლიური თვისებების 

განვითარებას. 

დედამიწის გარეგან ნაწილს, რომელსაც უნარი აქვს დააკმაყოფილოს მცენარეთა და მასში მოსახლე სხვა 

ცოცხალ ორგანიზმთა მოთხოვნილობა წყლითა და საკვები ნივთიერებებით - ნიადაგი ეწოდება.  
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ბაღმთმშენებლობის უმთავრეს ამოცანას წარმადგენს დეკორატიული ფლორის წარმოქმნისათვის 

ოპტიმალური პირობების შექმნა. ამ მხრივ საბაღო ნიადაგების  შესწავლას უპირველეს ადგილს უთმობენ. 

ნიადაგი  უდიდეს გავლენას ახდენს დეკორატიული ფლორის ზრდა- განვითარებაზე და აქედან ბაღ-

პარკების მდგომარეობაზე. 

ნიადაგის პირობებთან დაკავშირებულია დეკორატიული მცენარეების ფესვთა სისტემა, ზრდის სიჩქარე, 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ფოთლების ფერი, ყვავილობის დრო და ინტენსივობა, ქარების გამძლეობა, 

გვალვა გამძლეობა, ყინვაგამძლეობა, გამძლეობა მავნებლებისა და სხვა. 

სხვადასხვა მცენარის ჯიში სხვადასხვა მოთხოვნილებას უყენებს ნიადაგს  ბაღთმშენებელი ვალდებულია 

ჩაატაროს სრული ანალიზი ბაღ-პარკად გასაშენებელი ადგილმდებარეობის ნიადაგებისა და შეადგინოს 

მასზე სათანადო რუკები, აგრეთვე დასახონ ღონისძიებები ნიადაგების ყოველმხრივი 

გაკეთილშობილებისა. 

დეკორატიული მცენარეების წარმოქმნის ოპტიმალურ პირობად აღიარებულია ნიადაგის ღრმად 

დამუშავება. დამუშავების ნორმალურ სიღრმედ თვლიან 60სმ.-ს, დამუშავებულ ნიადაგში მცენარეთა 

ფესვები ნორმალურად ვითარდება და საშუალება ეძლევა როგორც სიღრმეში ზრდისა, ისე გვერდითი 

დატოტვის. 

აღნიშნული გარემოების გარდა ნიადაგის ღრმად დამუშავება ადიდებს მცენარის კვების არეს და 

აუმჯობესებს ნიადაგის ჰაერისა და წყლის გამტარიანობის უნარს. 

დეკორატიულ მცენარეთა ზრდა – განვითარების შემდეგ მთავარ პირობას წარმოადგენს ნიადაგის 

განოყიერება, სასუქების შეტანა. 

დეკორატიული ბაღ-პარკების ნორმალური განვითარება, მისი პეიზაჟების მდგომარეობა ცალკე 

მცენარეების ფორმა, ზრდის სიჩქარე, დაფოთვლის მასიურობა,ყვავილობის ინტენსივობა და სხვა – 

პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ნიადაგის სინოყიერის, ანუ სასუქის ამათუიმ ფორმასთან. ასე მაგალითად; 

აზოტიანი სასუქები უზრუნველყოფს მცენარის ძლიერ ზრდას და დაფოთვლის მასიურობას. თუ ნიადაგში 

აზოტოვანი ნივთიერებების სიმცირეა, მცენარის ვეგეტაციის პერიოდი საგრძნობლად გადიდდება და 

ყვავილობაც დაიგვიანებს, ამავე დროს მცენარეც დაავადდება სოკოვანი ავადმყოფობით. 

ფოსფორი ხელს უწყობს მცენარის ზრდა- განვითარებას, ამავე დროს უზრუნველყოფს ყვავილობის 

ადრეულობას, სიუხვესა და ხანგრძლივობას. 

კალიუმის სასუქები უზრუნველყოფს მცენარის წარმატებით ზრდას, ყვავილების მკვეთრ შეფერვას, ამავე 

დროს ხელს უწყოფს მათ ყინვაგამძლეობას. 

ფოსფორმჟავა კალიუმის სასუქებთან ერთად ხელს უწყობს მცენარეების უხვ ყვავილობას და მკვეთრ 

შეფერვას. 

სასუქების შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, როგორც მცენარეთა თავისებურებანი, ისე 

ცალკე ნიადაგის თავისებურებანი. ტუტე რეაქციის ნიადაგებისათვის საჭიროა მჟავე რეაქციის მქონე 

სასუქები და პირიქით, მჟავე რეაქციის ნიადაგებს აძლევენ ტუტოვან სასუქებს. 

დეკორატიულ მებაღეობაში წარმატებით იყენებენ როგორც ორგანულს, ისე მინერალურ სასუქებს. 

ორგანულს ეკუთვნის საქონლის ნაკელი, კომპოსტი, ტორფი და სხვა. 

ორგანული სასუქები შეიცავს დეკორატიული მცენარეთათვის საჭირო ყველა საკვებ ნივთიერებას (N, P,K, 

Ca, Mg). ორგანული სასუქების შეტანით არა მარტო მდიდრდება ნიადაგი მცენარისათვის საკვები 

ნივთიერებებით, არამედ ფრიად უმჯობესდება მისი ფიზიკური თვისებები. 

ორგანული სასუქების შეტანით აუმჯობესებენ ნიადაგის სტრუქტურულობას, წყლის ტევადობის უნარს, 

წყლისა და ჰაერის გამტარიანობას, იცავენ ნიადაგებს გამორეცხვისა და სწრაფი გაშრობისაგან. 
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გადამწვარი სასუქები ნიადაგში შეაქვთ გაზაფხულზე, გადაუწვავი კი სემოდგომაზე. კირს იყენებენ 

ნიადაგის სიმჟავის წინააღმდეგ, ფიზიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად და საერთოდ ნაყოფიერების 

ზრდისათვის.  კირი ხელს უწყობს ნიადაგის გაუხსნადი ორგანული და არაორგანული ნივთიერების 

გადაყვანას ხსნად მდგომარეობაში, რითაც მათ მისაწვდომად ხდის მცენარისათვის. კირი ახდენს ნიადაგის 

სიმჟავის განეიტრალებას რაც ხელს უწყობს მცენარეთა ყვავილობას. 

 

 

ნიადაგების კლასიფიკაცია 

 

ტუნდრის ზონის ნიადაგები 

ტუნდრის ზონა საკმაოდ დიდი გავრცელებით ხასიათდება. ტუნდრის მსოფლიო ნიადაგურ საფარს 4% 

ფართობი უკავია.  ტუნდრა ზამთარში ყინულის უდაბნოს წარმოადგენს. ტუნდრის სხვადასხვა ნიადაგი 

სხვადასხვა სიღრმეზე ლღვება, სილიანი ნიადაგი ლღვება 1.2 - 1.6 მ. სიღრმეზე, თიხიანი ნიადაგი 0, 7 - 1,2 

მ, ხოლო ტორფიან -  ჭაობიანი ნიადაგი მხოლოდ 0,2 - 0,4 მ. - ის სიღრმეზე. 

ბუნებრივი მზრალობა დიდ გავლენას ახდენს როგორც ნიადაგის, ისე ნიადაგისპირა ატმოსფერული ჰაერის 

თერმულ რეჟიმზე. მუდმივი მზრალობა მცირე ნალექებთან ერთად ფიზიოლოგიურ სიმშრალეს იწვევს, რაც 

ზღუდავს, როგორც ბიოლოგიურ, ისე ნიადაგთწარმოქმნის პროცესს. 

ხე-მცენარეები სამხრეთ ტუნდრაში მცირე რაოდენობით გვხვდება (უმთავრესად ბუჩქების სახით) 

შედარებით ფართოდაა გავრცელებული ლიქენები, ხავსები, განსაკუთრებით „ ირმის ხავსი „. 

ტუნდრა ფინური სიტყვაა და ნიშნავს უტყეო ადგილს. 

ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს  - ტუნდრის ზონაში წარმოადგენს სხვადასხვა ხნოვანების (ასაკის) დანალექი 

და ნაკლებად მასიურ კრისტალური ქანები. რელიეფის მხრივ ტუნდრაში ყველაზე ფართოდაა 

გავრცელებული ვაკეები, ხოლო ყველაზე მცირედ - მთიანი რელიეფი. ტუნდრის ზონა შემდეგ ქვეზონებად 

იყოფა; არქტიკული ტუნდრა, სუფტროპიკული ტუნდრა, ტყე-ტუნდრა 

 

 

 

ტყე - მდელოს ზონის ნიადაგები 

კორდიან ეწერი ნიადაგები 

ტყე - მდელოს ზონას უზარმაზარი ტერიტორია უკავია. ტყე წმინდა სახით (მხოლოდ ხე - მცენარეებით) 

ბუნებაში თითქმის არ გვხვდება. ტყის ზონა ტყე-მდელოს ხასიათს ატარებს. ტყეში ბალახა და ხე-

მცენარეების სიხშირე და სახეობრივი შედგენილობა იცვლება. აკად. ვ. ვილიამსი აღნიშნავს, რომ ბუნებაში 

ეწერი ნიადაგი (ტყის ნიადაგი) წმინდა სახით არ მოიპოვება, რის გამოც ტყე-მდელოს ზონაში კორდიანი 

ეწრი ნიადაგებია გავრცელებული.  

ტყე მდელოს ზონა, ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების მხრივ შემდეგი მაჩვენებლებით ხასიათდება; 

კლიმატი  - შესამჩნევად თბილი და ნალექიანია. ტყე-მდელოს ზონას ახასიათებს ცივი ზამთარი და თბილი 

ზაფხული. ნალექების წლიური საშუალო რაოდენობა 600-700მმ. უდრის. 

რელიეფი - - ტყე მდელოს ზონის რელიეფი დიდი სიჭრელით ხასიათდება, რაც გეოლოგიური სიჭრელითაა 

გამოწვეული. ტყე - მდელოს ზონის რელიეფი ვაკეებისა და გორაკ-სერების რთულ სისტემას წარმოადგენს. 

ქანები. - ტყე-მდელოს ზონაში ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს წარმოადგენს; 

უკარბონატო და კარბონატული ქვიშნარ-თიხნარი ნაფენები და სილები. 
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საფარი თიხნარი და თიხნარი ნაფენები. 

ლიოსისებრი თიხნარები. 

ტბურ-მყინვარული და ძველი ალუვიური ქვიშები. 

თანამედროვე ალუვიური ქვიშები. 

მცენარეულობა - ტყე-მდელოს ზონა ძირითადად დაკავებულია ტყის მცენარეულობით, გვხვდება აგრეთვე 

მდელოს და ჭაობის ბალახა - მცენარეებიც. 

 

ეწერწარმოქმნის პროცესი 

ეწერწარმოქმნის პროცესი ხე-მცენარეულობის ფორმაციის პირობებში მიმდინარეობს. ყველაზე წმინდა 

ფორმით ეს პროცესი შეკრული (დაბურული) წიწვიანი ტყეების საფარის ქვეშ არის გამოხატული. ტყის 

როლი, ეწერი ნიადაგწარმოქმნის თვალსაზრისით, შემდეგი ძირითადი მომენტებით ხასიათდება. 

ტყეში (განსაკუთრებით დაბურულ ტყეში) მზის სხივების ნიადაგის ზედაპირამდე ნაკლები შეღწევის გამო, 

ბალახა მცენარეებს განვითარება უჭირს, ნიადაგი ტყის მკვდარი საფარითაა დაფარული. 

ტყეში ნიადაგზე მოხვედრილი ნალექების რაოდენობა (საერთო რაოდენობის 25%-ს ხის ვარჯები აკავებს და 

ნიადაგამდე აღწევს 75%) შთაინთქმევა ტყის მკვდარი, ფხვიერი საფარის მიერ, რომელიც ნალექების დიდ 

ნაწილს აკავებს, ნაჭარბი რაოდენობა კი კაპილარულად ჩაიჟონება ნიადაგში. 

 

ხე-მცენარეების ფესვთა სისტემის ძირითადი ნაწილის გავრცელების არეა 50-100სმ. ეს ფენა შედარებით 

მშრალია, ვიდრე მისი ზედა და ქვედა ფენები. ამის გამო ტყეში წყალი მთელი წლის განმავლობაში 

მოძრაობს. ამ მშრალი ფენის ზემოთ და ქვემოთ, და აგრეთვე მშრალ ფენებისკენ-ქვემოდან 

ზემოთ(კაპილარულად). 

ტყის მცენარეულობა იცავს ნიადაგს ქარის ზემოქმედებისაგან და ამცირებს წყლის არადანიშნულებისამებრ 

ხარჯვას. 

ეწერ ნიადაგს შემდეგი მორფოლოგიის შემდეგი ნიშნები ახასიათებს; 

0-2 სმ. - მკვდარი საფარი, ფოთლების, წიწვების საფარი. 

2 - 10 სმ. ბაცი რუხი, მკრთალი მურა ელფერით. სიღრმითი შეფერვა თანდათან ბაცდება. ფესვები უხვად. 

10 - 55 სმ მონაცრისფერო, სიღრმითი შეფერვა მოყვითალო ელფერს ღებულობს. ფოროვანი, ფესვები მცირე 

რაოდენობით. 

55-60 სმ არაერთგვაროვანი შეფერვის, მოთეთრო ზოლები. 

80 - 100სმ ყომრალი, მოწითალო ელფერით, მოშავო ლაქებით. 

100 -120 ყომრალი, ზედა ჰორიზონტთან შედარებით ბაცი, ტლანქი სტრუქტურით. 

120 ღია ყომრალი, ბზარებით, ტლანქი სტრუქტურით. 

ტყების დიდი ნაწილი კორდიან-ეწერ ნიადაგებზეა გავრცელებული. კორდიან-ეწერი ნიადაგების დაბალი 

საწარმოო თვისებები  გამოწვეულია ორგანული ნივთიერებების ნაკლებობით, უსტრუქტურობით, მჟავე 

რეაქციით, არადამაკმაყოფილებელი მიკრობიოლოგიური პროცესებით და სხვა. 

 

ტყე-სტეპის ზონის ნიადაგები;   ტყის ზანგარა ნიადაგები 

ტყის ზანგარა ნიადაგები გავრცელებული ტყე-მდელოსა და შავმიწა ნიადაგების ზონებს შუა ტყე-სტეპის 

სარტყელში. ამიერკავკასიაში და კერძოდ საქართველოში ესნიადაგები თითქმის არ გვხვდება.  
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კლიმატი.  ტყე-სტეპის ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მიხედვით, ტყე-მდელოს ზონასთან შედარებით, 

მნიშვნელოვანი სიმშრალით ხასიათდება. ამის მიზეზს წარმოადგენს არა ნალექების სიმცირე არამედ 

მაღალი ტემპერატურა. 

რელიეფი  ტყე-სტეპის ზონის თითქმის მთელი ტერიტორია ვაკეს წარმოადგენს. 

ქანები.  ტყე-სტეპის ზონაში ნიადაგწარმომქმნელ ქანს უმთავრესად ლიოსისებრი ( დანალექი ფოროვანი 

ქანი, მოყვითალო ფერის) ნაფენები წარმოადგენს. 

მცენარეულობა. ტყე - სტეპის ზონის ბუნებრივ მცენარეულ საფარს, ერთმხრივ ფართოფოთლოვანი ხე-

მცენარეები ქმნის, ხოლო მეორე მხრივ მდელო-სტეპის ბალახები. 

ტყის ზანგარა ნიადაგების წარმოქმნა შემდეგი სქემით ხდება; 

შავმიწა - დეგრადირებული შავმიწა - ტყის ზანგარა ნიადაგი. 

 

 

მდელო - სტეპის ზონის ნიადაგები 

შავმიწა ნიადაგები 

შავმიწა ნიადაგებს უდიდესი სასოფლო - სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. შავმიწა ნიადაგებს ამიერკავკასიაში 

საკმაოდ დიდი ფართობი უკავია. საქართველოში ეს ნიადაგები მოზრდილ მასივებად გვხვდება ჯავახეთში 

(სამხრეთ საქართველო), გარე კახეთში, შუა და ქვემო ქართლში. 

შავმიწა ზონის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორები შემდეგი მაჩვენებლებით ხასიათდება; 

კლიმატი. შავმიწა ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მხრივ საკმაოდ ჭრელია. საქართველოს მთის და ბარის 

შავმიწების ზონა, კლიმატური პირობების მხრივ ერთიმეორისგან რამდენიმედ განსხვავდება. 

მთის შავმიწების ზონას ახასიათებს 550 - 650მმ ნალექები, წლიური საშუალო ტემპერატურა 5,5 გრადუსია; 

ბარის შავმიწების სარტყელში ნალექების წლიური რაოდენობა 475 - 590მმ წლიური საშუალო ტემპერატურა 

11 - 12 გრადუსია 

რელიეფი.  საქართველოს მთის შავმიწების ზონის რელიეფი ვულკანურ პლატოს წარმოადგენს. მისი 

სიმაღლე ზღვის დონიდან 1300 - 2000 მეტრია. ბარის შავმიწების დიდი ნაწილი მდ. ივრისა და ალაზნის შუა 

წყალგამყოფ ზეგანზეა გავრცელებული, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან საშუალოდ 650 – 900 მ. უდრის. 

საქართველოს როგორც ბარის, ისე მთის შავმიწების ზონის სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ტბები 

ახასიათებს.  

ქანები. საქართველოს მთის შავმიწების დიდი ნაწილი უშუალოდ განვითარებულია ამონთხეულ – 

ვულკანურ ქანებზე, მცირე ნაწილი კი თიხიან, ნაშალ ნაფენებზე. შავმიწების ზონაში გრუნტის წყალი, 

ცვეულებრივ დიდ სიღრმეზე დგას 18 – 22 მეტრი. 

მცენარეულობა.  საქართველოს შავმიწების ზონა მდელოს ნაირბალახოვანი მცენარეებით ხასიათდება. 

შავმიწების ზონა მდიდარია ნიადაგში მცხოვრები ცხოველებით – ენტენოფენით ( მღრღნელებით, 

ჭიანჭველები, მწერები და სხვა ).  

 შავმიწები თავისი ქიმიური შედგენილობით და ფიზიკური  თვისებების მიხედვით, მაღალნაყოფიერ 

ნიადაგებს წარმოადგენს. ამის გამო ამ ნიადაგების ზონა, მიწათსარგებლობის მეტად მაღალი მაჩვენებლით 

ხასიათდება. 
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მდელო სტეპის ზონის ნიადაგები. 

წაბლა და მურა ნიადაგები. 

მშრალი სტეპის ზონის ნიადაგები რუსეთის ტერიტორიის აზიურ ნაწილში უფრო მეტი ტერიტორია 

უკავია, ვიდრე ევროპულ ნაწილში. აღნიშნული ნიადაგების წარმომქმნელი ფაქტორები სემდეგი 

მაცვენებლებით ხასიათდება. 

კლიმატი. მშრალი სტეპის ზონას ახასიათებს ცხელი და მშრალი კლიმატი, საშუალო წლიური 

ტემპერატურა ზონის დასავლეტი ნაწილიდან აღმოსავლეთისაკენ მცირდება. ნალექების წლიური 

რაოდენობა 200 – 350 მმ. ფარგლებსი მერყეობს. 

ღელიეფი. Mსრალი სტეპის უდიდესი ნაწილი ვაკეს წარმოადგენს. Gრუნტის წყალი რრმად დგას. 

Qანებიეს ზონა სხვადასხვაგვარი წარმოსობისა და სედგენილობის დედაქანებითხასიათდება. გვხვდება 

სილიანი, ქვისიანი ქანები. 

მცენარეულობა.ამ ზონის მცენარეულობა როგორც სახეობრივად, ისე სიხშირით მეტად ღარიბია. 

აღსანისნავია ვაციწვერა, თეთრი აბზინდა, ისლი, ლურჯ – მომწვანო წყალმცენარეები და სხვა.  

წაბლა და მურა ნიადაგების წარმოქმნაზე არსებობს შემდეგი მოსაზრერბა. 

1. წაბლა და მურა ნიადაგების წარმოქმნა უდაბნოს სტეპის (რუხი) ნიადაგის რეგრადაციის შედეგს 

წარმოადგენს. 

2. წაბლა და მურა ნიადაგები სავმიწების დეგრადაციის სედეგად არის წარმოქმნილი. 

წაბლა და მურა ნიადაგები თავისი ბუნებრივი ნაყოფიერების თვისებებით შავმიწებს ჩამოუვარდება წაბლა 

და მურა ნიადაგები არამტკიცე სტრუქტურით ხასიათდებიან, რაც მათ წყლის, ჰაერის და ფიზიკურ – 

მექანიკურ თვისებებზე უარყოფით გავლენაც ახდენს. მშრალი სტეპის ზონაში ნიადაგის მოსავლიანობის  

შემზღვუდველ მთავარ ფაქტორს ტენის ნაკლებობა წარმოადგენს. 

 

უდაბნოს სტეპის ზონის ნიადაგები. 

რუხი ნიადაგები 

უდაბნო სტეპის ზონაში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული რუხი ნიადაგები და ქვისები. 

ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორებია; 

კლიმატი.  უდაბნო სტეპის ზონასყოფენ სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ქვეზონებად. სამხრეთის ანუ შუა 

აზიის ნახევრად უდაბნოს ქვეზონა ხასიათდება კონტინენტური კლიმატით. მეტად მაღალი წლიური 

საშუალო ტემპერატურით + 16,1, ძლიერ ცხელი ზაფხულით. ზამთარი ცივი და არახანგრზლივი, 

ნალექების წლიური რაოდენობა მეტად ნცირეა100-150მმ. 

რაც შეეხება ჩრდილოეთის ნახევრად უდაბნოს ქვეზონას, ის ხასიათდება შედარებით დაბალი წლიური 

ტემპერატურით. ზაფხულის საშუალო წლიური ტემპერატურა უფრო დაბალია +13,2, ნალექები შდარებით 

მეტი მოდის. 

რელიეფი.   უდაბნოს სტეპის ზპნასი დაბლობები წარმოდგენილია ვაკე, ხოლო ვაკე მაღლობები პლატო და 

დაბალნმთიანი რელიეფის ელემენტებით. 

ქანები.  უდაბნო სტეპის დაბლობი ნაწილი აგებულია მდინარეების ალუვიური ნაფენებისაგან.  

მცენარეულობა.უდაბნო სტეპის მცენარეულობა სახეობრივად ღარიბია. 
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დამლაშებული ნიადაგები 

დამლაშებული ნიადაგები ფართოდაა გავრცელებული მდელო სტეპისა და განსაკუთრებით მსრალი და 

უდაბნო სტეპის ზონის პირობებსი. დამლაშებული ნიადაგები ორ დიდ ჯგუფად იყოფა ბიცი და ბიცობ 

ნიადაგებად. 

პირველი ჯგუფის ნიადაგები ხასიათდება ხსნადი მარილების დაგროვებით, ხოლო მეორე  (ბიცობიანი ) 

გამლაშების პროცესით და კოლოიდურ კომპლექსში შთანთქმული ნატრიუმის სემცველობით. ბიცი და 

ბიცობიანი ნიადაგები უმეტეს შემთხვევასი სავმიწა წაბლა და რუხი ნიადაგების ზონაში არის შეწრილი.  

დამლაშებული ნიადაგების ყველაზე დიდი მასივები გვხვდება ალაზნის ველზე, გარე კახეთში. ამ 

ნიადაგებს მეტნაკლები გავრცელება აქვს შუა და ქვემო ქართლში.  

 

ბიცი ნიადაგები  

ბიცი ნიადაგების წარმოქმნა მშრალი კლიმატის პირობებსი მიმდინარეობს. მლაშე ნიადაგების მარილშა 

წყაროს წარმოადგენს ქანები, გამდინარი და გრუნტის წყალი და ჰაერი. მარილთა ტრანსპორტირების 

ძირითად საშუალებას დედამიწაზე წარმოადგენს გამდინარე წყალი. ამიტომ სხვადასხვა ლანშაფტის 

ზონაში მარილთა გატანა - დაგროვების პროცესის სისწრაფე გამდინარე წყლის რეჟიმზეა დამოკიდებული. 

 მლაშე ნიადაგები მზის მაღალი სხივოსნური ენერგიის ზონასია გავრცელებული, ამიტომ მათ 

მელიორაციას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. მლაშე ნიადაგების მელიორაცია გულისხმობს 

ნიადაგის განთავისუფლებას ზედმეტი რაოდენობა ხსნადი მარილებისაგან. ამის განსახორციელებლად 

სამგვარი საშუალება არსებობს; მექანიკური, ბიოლოგიური და ირიგაციული. 

მექანიკური საშუალებით ბიცი ნიადაგის გაუმჯობესება მდგომარეობს-ნიადაგის ზედაპირზე დაგროვილი 

მარილების (ქერქი) მექანიკური წესით გატანასი. მარილთა რაოდენობის შემცირებისათვის აწარმოებენ 

აგრეთვე მლასე ნიადაგებზე სპეციფიკურ თესვას (ნაცარქათამოვანთა ოჯახის ). ეს მცენარეეები დიდი 

რაოდენობით ითვისებენ მარილებს, ამ ბალახების ნათესს შემდეგ თიბავენ ახმობენ და წვავენ. ორივე ეს 

ღონისძიება ( მექანიკური და ბიოლოგიური) მლაშე ნიადაგის გაუმჯობესების მხოლოდ დამხმარე 

საშუალებაა. ძირითად ღონისძიებას კი ირიგაციული წესი წარმოადგენს. 

მლასე ნიადაგების  ირიგაციული წესით გაუმჯობესება მარილთა გარეცხვის საშუალებით წარმოებს. წყალი 

მარილებს ხსნის და ამავე დროს რეცხავს ზედა ფენიდან ქვადა ფენასი. 

 

ტენიანი ტროპიკული და სუპტროპიკული ზონის ნიადაგები. 

ლიტერიტი და წითელმიწა ნიადაგები. 

ტენიანი ტროპიკული და სუპტროპიკული ზონის ნიადაგები- ლიტერიტები და წითელმიწები - 

დედამიწაზე ცალ - ცალკე სხვა ზონის ნიადაგებთან შედარებით ყველაზე მეტედაა გავრცელებული. 

მსოფლიოს ნიადაგების რუკის საფუძველზე, მიახლოვებითი გამოანგარიშების მიხედვით მათ ხმელეთის 

19% ფართობი უკავია. ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების დახასიათება. 

კლიმატი. ეკვატორული ტენიანიტროპიკების ზონა ხასიათდება მზის მაღალი რადიაციით. ტროპიკული 

ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მიხედვით რამდენიმე ქვეზონად იყოფა; ძლიერ ტენიანი, საშუალო 

ტენიანი და სტეპების ზოლი. 

რელიეფი. ტროპიკულ ზონას ახასიათებს ბორცვიან - გორაკინი რელიეფი. საქართველოს (და 

აზერბაიჯანის) სუპტროპიკული ზონა მთისწინა ფერდობებისა და ბორცვიანი რელიეფის ფორმებითაა 

წარმოდგენილი. 
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ქანები. ტენიანი ტროპიკული ზონის ნიადაგები განვითარებულია სხვსდასხვაგვარი მასიურ - კრისტალურ,  

ალუმოსილიკატებით მდიდარ ქანებზე. საქართველოს ტენიან სუპტროპიკული ზონის ნიადაგწარმომქმნელ 

ქანებს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში (ბათუმი, ჩაქვი და სხვა) ანდეზიტ - ბაზალტები და ბაზალტები 

წარმოადგენს. ზონის დანარჩენ რაიონებში ფიქალები, მდინარეთა და ტბათა ძველი უკარბონატო ნაფენები 

და სხვა. 

მცენარეულობა. ტენიან ტროპიკულ ზონაში მცენარეულობა კლიმატის შესაფერისად არის წარმოდგენილი. 

ტყეებში ფართოდაა გავრცელებული სხვადასხვა ლიანა, მათი სიგრძე რამდენიმე ასეულ მეტრს აღწევს. 

ბალახა მცენარეებს შორის ძირითადად გვიმრაა გავრცელებული. 

 

საქართველოში   გავრცელებული  ნიადაგები. 

1.  მთა  მდელოს  პრიმიტიული 

2. მთა  მდელოს  კორდიანი 

3. მთა  მდელოს   კორდიან  ტორფიანი. 

4. მთა  მდელოს   ჭაობიანი. 

5. მთა  მდელოს  შავმიწები. 

6. მთა - ტყე  მდელოს. 

7. ყომრალი  მჟავე. 

8. ყომრალი  სუსტად  არამდგრადი. 

9. ყომრალი  გაეწერებული. 

10. ყვითელი  ყომრალი 

11. ყომრალი  შავი 

12. ნეშომპალა  კარბონატული. 

13. ნეშომპალა  კარბონატულ  

დეგრადირებული. 

14. ნეშომპალა  კარბონატული  წითელი 

15. წითელმიწა. 

16. წითელმიწა  გაეწერებული. 

17. ყვითელმიწა. 

18. ყვილმიწა   გეწერებული 

19. სუპტროპიკული  ეწერი 

20. სუპტროპიკულ  ეწერორშტეიანი  

მღებლიანი 

21. სუპტროპიკული  ეწერ  ლებიანი 

22. შავმიწა  გამოტუტული. 

23. შავმიწა. 

24. შავმიწა  დაწიდული. 

25. შავი. 

26. შავი  კომბინირებული. 

27. შავი  ბიცობიანი  და  დამლაშებული. 

28. მდელოს  შავი. 

29. მდელოს  შავი  ბიცობიანი  დამლაშებული. 

30. ყავისფერი  გამოტუტული. 

31. ყავისფერი  კარბონატული. 

32. ყავისფერი. 

33. ყავისფერ  ღია. 

34. მდელოს  ყავისფერი. 

35. მდელოს  რუხი  ყავისფერი. 

36. რუხი  ყავისფერი  მუქი 

37. რუხი  ყავისფერი 

38. მლაშობი 

39. ალუვიური  მჟავე. 

40. ალუვიური  მაძღარი 

41. ალუვიური  კარბონატული 

42. ლამიან   ჭაობიანი. 

43. ტორფიან  ჭაობიანი 

44. ანთროპოგენული  ნიადაგები. 

45. ძლიერ  ჩამორეცხილი  ნიადაგები. 

46. მყინვარები. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     მთა-მდელოს  ნიადაგი                                      მთა-

ტყემდელოს ნიადაგები                                   ჭაობიანი ნიადაგი                                                                                
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     შავმიწა ნიადაგი                                                          ალუვიური ნიადაგი                                     წითელმიწა ნიადაგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ყვითელი ყომრალი ნიადაგი                                 ყვითელმიწა  ეწერი ნიადაგი                          მდელოს ყავისფერი ნიადაგი                                 

2. ნიადაგის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური შემადგენლობის აღწერა 

 

ლითოსფეროს პირველ ცოცხალ ორგანიზმებს წარმოადგენს ქემობაქტერიები, რომლებიც საკვებად იყენებენ 

მინერალურ ნივთიერებებს. ქემობაქტერიებს აქვს თავისუფალი აზოტის შეთვისების უნარი. ლითოსფეროს 

გარე შრემ ქემობაქტერიების დასახლებით მიიღო აზოტიანი ორგანული ნივთიერება, ხოლო მათი დაშლის 

შედეგად კი აზოტმჟავა. აზოტმჟავას მოქმედებით ქანების დაშლის პროცესს მეტად ენერგიული და 

ინტენსიური ხასიათი ეძლევა. აზოტმჟავას მოქმედებით ძნელად ხსნადი ფოსფატების ხსნადობის ხასიათი 

მატულობს, რის გამოც საკვებ ნივთიერებათა რეჟიმი საგრძნობლად უმჯობესდება. მცენარე აქტიურ 

ზემოქმედებას ახდენს, როგორც ნიადაგზე, ისე მიკროორგანიზმებზედაც. მცენარის ფესვები საკვების 

ამოღებით ნიადაგის ხსნარს სისტემატურად ცვლის. ფესვების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგი და 

აგრეთვე, სხვადასხვაგვარი ორგანული მჟავეები და სხვა ნაერთები მოქმედებენ ნიადაგის, როგორც 

ბიოლოგიურ, აგრეთვე ქიმიურ პროცესებზე. 

   შერჩევითი შთანთქმის უნარით ხასიათდება ნიადაგი. შერჩევითი შთანთქმის უნარი მწვანე მცენარის 

თვისებაა, ხსნარიდან შერჩევით შეითვისოს მხოლოდ ის ნივთიერება, რომლებიც მცენარის სასიცოცხლო 

პროცესებისათვისაა საჭირო. 

 

 ნიადაგის ფლორა და ფაუნა 

 ნიადაგის მყარი ნაწილი, მკვდარი ორგანული ნივთიერების, ცოცხალ ორგანიზმთა და ქანის გამოფიტვით 

წარმოშობილ მინერალურ ნაერთთა რთულ კომპლექსს წარმოადგენს. ამ კომპლექსის მეტად მნიშვნელოვან 

ნაწილს ცოცხალი ორგანიზმები შეადგენს. ეს ორგანიზმები იყოფა მაკრო და მიკროორგანიზმების ჯგუფად, 

ხოლო თითოეული მათგანი თავის მხრივ, ფლორისა და ფაუნის ჯგუფის ორგანიზმებად. 

 მაკროფაუნა და მაკროფლორა. ნიადაგწარმოქმნის პროცესში მაკროფაუნის როლი, მაკროფლორასთან 

შედარებით, მცირეა როგორც ნიადაგში  ორგანული ნივთიერების შემატების, ისე ნიადაგის მასაზე 

ზემოქმედების მხრივ. მშრალ კლიმატურ ზონის პირობებშიც კი, სადაც მცენარეული საფარი მეტად 

თხელია, უკანასკნელთა ნაშთების ყოველწლიური რაოდენობა მაინც მრავალჯერ აღემატება ნიადაგში 
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მოხვედრილ ცხოველურ ორგანულ ნაშთების რაოდენობას. ცხადია, რომ ტენიან ჰავის პირობებში ამ მხრივ,  

მცენარეთა რაოდენობა კიდევ უფრო ბევრად მეტია. 

 ნიადაგზე მეტ-ნაკლები გავლენის მომხდენი მაკროფაუნის ტიპიური წარმომადგენელები არიან, ერთ 

მხრივ, ისეთი ცხოველები, რომლებიც მთელ თავიაანთ ცხოვრებას ნიადაგში ატარებენ (მაგ  .ჭიაყელები), 

მეორეს მხრივ კი ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მხოლოდ ცხოვრების გარკვეულ ციკლს ატარებენ 

ნიადაგში ( მწერები ) ან კიდევ მხოლოდ ბუნაგად იყენებენ მას. 

მაკროფაუნის გავლენა ნიადგზე ორგვარი ხასიათისაა, პირველი ეს ორგანიზმები ნიადაგის მასას 

აფხვიერებენ. საკვებად იყენებენ მასში მოხვედრილი მცენარეებისა და სხვა ორგანიზმების ნაშთებს, 

გადამუშავების შემდეგ ამ ნივთიერებას ნიადაგში გამოყოფენ, მეორე, სიკვდილის შემდეგ ორგანიზმები 

ნაშთების სახით ნიადაგში რჩებიან.  

  მაკროფაუნის ტიპიურ წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიადაგზე მეტნაკლებ გავლენას ახდენენ, ეკუთვნიან 

ერთის მხრივ  ისეთი ცხოველები, რომლებიც მთელ თავიაანთ ცხოვრებას ნიადაგში ატარებენ, მეორეს 

მხრივ კი ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მხოლოდ ცხოვრების გარკვეულ ციკლს ატარებენ ნიადაგში. 

როგორც აღვნიშნეთ, მაკროფლორის როლი ნიადაგწარმოქმნის პროცესში მაინც ბევრად აღემატება 

ცხოველი ორგანიზმების როლს. ლიქენების დასახლება ქანზე ნიადაგწარმოქმნის პროცესის დაწყებითი 

საფეხურია. ამ ორგანიზმების ნაშალზე დასახლებით გამოწვეული და დაგროვილი ცვლილებები დროთა 

ვითარებაში ახალ თვისობრივობაში გადადის, რასაც უფრო მაღალ საფეხურზე მდგომი მცენარეების 

დასახლება მოსდევს თან.  

დადგენილია, რომ მერქნიანი მცენარეები, ქიმიური შედგენილობით და ფიზიკურ - მექანიკური 

თვისებებით, ბალახოვან მცენარეებისაგან განსხვავდებიან. მერქნიანი მცენარეები, როგორც 

მრავალწლოვანი მცენარეები, ნიადაგს მიწისქვეშა ნარჩენებით თითქმის არაფერს მატებენ და პირიქით, 

მიწისზედა ნარჩენებით კი ყოველწლიურად ამდიდრებენ მას. 

ნიადაგის ნაყოფიერების განმსაზღვრელ თვისებებზე განსაკუთრებით დიდია ფესვთა სისტემის გავლენა, 

ფესვების სიხშირე და სიგრძე. ყველა ბალახოვანი მცენარე, მერქნიანისაგან განსხვავებით, ყოველწლიურად 

ნიადაგში დიდი რაოდენობით ტოვებს ფესვის ნაშთებს. ამ მცენარეთა, როგორც მიწისქვეშა, ისე მიწისზედა 

ნაშთებში, ცელულოზა შედარებით მცირე რაოდენობითაა, რის გამოც მათ უფრო სუსტად გამოხატული 

დრეკადობა აქვთ.  

მიკროფლორა და მიკროფაუნა. ნიადაგში როგორც მცენარეული,  ისე ცხოველური ნაშთების დაშლა 

მიკროორგანიზმების, ძირითადად ბაქტერიებისა და სოკოების უშუალო მონაწილეობით წარმოებს. 

მიკრობთა რაოდენობა ზაფხულში უფრო მეტია ნიადაგში, ვიდრე წელიწადის სხვა დროებში, ზამთარში  

ყველაზე მცირეა. ნიადაგში ზედა განვითარებულ ფენაში მათი რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე მის მომდევნო 

ფენაში. ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგში ( შავმიწა ) ბაქტერიების რიცხვი ბევრად მეტია, 

ვიდრე ორგანული ნივთიერებებით ღარიბ ( ეწერ ) ნიადაგში. მიკროორგანიზმები განსაკუთრებით დიდი 

რაოდენობითაა ფესვთა სისტემის გავრცელების არეში,  

ნიადაგწარმოქმნა ხასიათდება ნივთიერებათა გარდაქმნის რთული პროცესებით. ამ პროცესში 

მონაწილეობენ ქლოროფილიანი და უქლოროფილო ორგანიზმები. ეს ორგანიზმები ნიადაგწარმოქმნის 

პროცესში, ნიადაგის ნაყოფიერების შექმნაში, პირველხარისხოვან როლს თამაშობენ.  

ორგანული ნივთიერების სინთეზში უდიდესი როლი მწვანე  მცენარეებს ეკუთვნის, მკვდარი ორგანული 

ნივთიერების გარდაქმნა კი ნიადაგში ძირითად მიკროორგანიზმთა პირდაპირი მონაწილეობით 

ხორციელდება. ნიადაგის ორგანული ნივთიერებები შედგენილობის მიხედვით შეიძლება დაიყოს ორ 

მთავარ ჯგუფად; უაზოტო და აზოტიან ნივთიერებებად. პირველს ეკუთვნის ნახშირწყლები, ორგანული 
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მჟავეები და ცხიმები. მეორეს კი მცენარეული და ცხოველური ნაშთები ცილები, ამინომჟავეები, ამიდები, 

ჰუმუსის მჟავეები და ზოგიერთი სხვა ნივთიერება. 

დენიტრიფიკაციის პროცეს განსაკუთრებით  ფართო გამოხატულება აქვს  ტენიან ნიადაგებში, მეტ – 

ნაკლებად კი ყველა ნიადაგში აქვს ადგილი. დენიტრიფიკაციის პროცესი ნიადაგის საკვებ ნივთიერებათა 

რეჟიმზე და, კერძოდ  აზოტის ბალანსზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლა- 

აგრონომიის აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს, რაც ძირითადად ნიადაგის გაფხვიერება - აერაციის კარგი 

პირობების შექმნის საშუალებით ხორციელდება.              

 

ნიადაგის ორგანული ნივთიერებანი. 

ნიადაგწარმოქმნა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების  ქანზე უშუალო მოქმედებით მიმდინარე პროცესი, 

ნივთიერებათა სინთეზითა და დაშლით ხორციელდება.  მწვანე მცენარის მიერ, ნიადაგიდან ამოღებული 

წყლის, ნაცრის ელემენტების და ჰაერის ნახშირორჟანგის გამოყენებით,  მზის სხივური ენერგიით შექმნილი 

ორგანული ნივთიერებების ერთ ნაწილს ადამიანი და ცხოველი იყენებს  (საკვებად და სხვა 

დანიშნულებისათვის), ხოლო ნიადაგში  მოქცეული მეორე ნაწილი რთულ ბიოქიმიურ გარდაქმნით 

პროცესებს განიცდის, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ნიადაგისათვის მეტად დამახასიათებელი ნივთიერება 

- ნეშომპალა ანუ ჰუმუსი. 

ჰუმუსი ნიადაგის მეტად რთული ნაწილია  ის მცენარეთა , ცხოველთა და უქლოროფილო ორგანიზმთა 

ნაშთების დაშლა - გატრდაქმნისა და სინთეზის კომპლექსურ ორგანულ ნივთიერებას წარმოადგენს. 

დიდი ხანია ცნობილია, რომ ნიადაგის ორგანული ნივთიერების ძირითად წყაროს წარმოადგენს მცენარეთა 

ნაშთები, რომელთა დაშლა გარდაქმნის ანუ ე. წ. ჰუმიფიკაციის შედეგად ჰუმუსი წარმოიქმნება. 

მცენარის ნაშთებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ნიადაგის ორგანული ნივთიერების წარმოქმნის 

თვალსაზრისით, მიეკუთვნება ფესვებს, მიწისზედა ნაშთების როლი ამ მხრივ, შედარებით ნაკლებია, 

რადგან მათ ადამიანი ან ცხოველი იყენებს და ამიტომ ნიადაგის ორგანული ნივთიერებები წარმოქმნის 

პროცესში  ნაკლებ მონაწილეობას  ღებულობს. მცენარეული ნაშთების შემადგენელ დიდ ნაწილს 

წარმოადგენს წყალი რომლის რაოდენობა ახალგაზრდა მცენარეში 90 -% მდე  აღწევს მცენარეთა მშრალი 

ნივთიერების საშუალო ელემენტური შედგენილობა შემდეგი ციფრებით გამოიხატება ( % ). 

ნახშირბადი -45.0 

ჟანგბადი - 42.0 

წყალბადი - 6.5 

აზოტი - 1.5 

ნაცარი - 5. 

ორგანული ნაშთების დაშლა გარდაქმნის პროცესს ძირითადად განსაზღვრავს ბაქტერიებისა და სოკოების  

ერთობლივი მოქმედება. ორგანული ნაშთების დაშლა - გარდაქმნის ბიოლოგიური პროცესების ხასიათის 

შესაბამისად არჩევენ შემდეგ ძირითად ფორმებს; მკვდარი საფარი, ტორფი, ჰუმუსი ანუ ნეშომპალა. 

ჰუმუსის წარმოქმნა დაგროვება ნიადაგწარმოქმნის პროცესის მეტად დიდმნიშვნელოვანი პროცესია. 

ჰუმუსის წარმოქმნა  - დაგროვება ნიადაგის ორგანული ნაშთების, განსაკუთრებით მცენარის ფესვების, 

მიკრობიოლოგიური პროცესების დაშლისა და სინთეზური პროცესების პროდუქტებს წარმოადგენს. ამ 

ნივთიერებებს კოლოიდური თვისებების გამო, დაგროვების უნარი აქვთ. ნიადაგის წარმოქმნის ეს პროცესი, 

პრიმიტიული ნიადაგთწარმოქმნის სტადიაზე, ყველაზე სუსტად არის გამოხატული, შემდეგში კი 

მცენარეთა საფარის სახეობრივად მაღალ საფეხურზე ასვლასთან ერთად, ინტენსიურად ხდება. 
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ორგანული ნაშთების ანაერობულ პირობებში დაშლის შედეგად ადგილი აქვს ტორფის წარმოქმნას. 

ტორფის წარმოქმნა - დაგროვება თავისი განვითარების მაღალ საფეხურს აღწევს ტორფიან ჭაობებში, სადაც 

არა მარტო ძლიერი ანაერობიოზისია, არამედ მიკროფლორაც მეტად მცირე რაოდენობთაა. 

 

ტორფის  წარმოქმნა - დაგროვება ნიადაქთწარმოქმნის საერთო დიდი პროცესის კერძო შემთხვევაა და იგი 

მხოლოდ ჭაობიან ნიადაგებს ახასიათებს. ჭაობწარმოქმნის პროცესის დაწყებით სტადიაზე ტორფის 

წარმოქმნა - დაგროვება დაბალ საფეხურზეა, ხოლო ხავსიან განსაკუთრებით ხავსიან ტორფიან ჭაობებში, 

მეტად დიდია.    

მკვდარ საფარს ვხვდებით ტყისა და ზოგიერთ შემთხვევაში სტეპისა და მდელოს ნიადაგების პირობებში. 

მკვდარი საფარი წარმოადგენს ფოთლების, წიწვების, ნაყოფების და სხვათა ნაშთების გროვას, რომელიც 

ნიადაგს ზემოდან ფარავს. ტორფი წარმოიქმნება უმთავრესად ჭარბ ტენიან, ნიადაგებში. ზედმეტი 

ტენიანობის პირობებში ორგანული ნაშთების ჰუმიფიკაცია - მინერალიზაციის პროცესების 

შეზღუდულობის გამო, ადგილი აქვს დაუშლელი ან ნაკლებად დაშლილი ორგანული ნაშთების 

დაგროვებას ტორფის სახით. 

ჰუმუსი წარმოადგენს ორგანული ნაშთების დაშლის  ამორფულ ნივთიერებას, რომელიც კოლოიდური 

ბუნებისაა და მტკიცედაა დაკავშირებული ნიადაგის მინერალურ ნაწილთან. 

 

საკვები ელემენტები ნიადაგში და მათი დინამიკა 

ქანი შეიცავს მცენარის საკვებ ყველა ელემენტს გარდა აზოტისა. ნაშალ ქანში ეს ნივთიერებანი გაბნეულ, 

არაკონცენტრირებულ მდგომარეობაშია.  ნიადაგწარმოქმნის პროცესის საშუალებით ამ ელემენტთა 

აკუმულაცია ხდება ნიადაგში საკვებ ნივთიერებათა აკუმულაცია, როგორც აღვნიშნეთ მწვანე მცენარის 

შერჩევითი შთანთქმით ხორციელდება. ნიადაგში წარმოებს ამ ნივთიერებათა არა მარტო აკუმულაცია, 

არამედ ხარჯვა და ნაწილობრივ გარდაქმნა. ამის გამო ნიადაგში საკვებ ელემენტთა გამუდმებულ 

ცვალებადობას  - დინამიკაც აქვს ადგილი. დინამიკის ხასიათი დამოკიდებულია როგორც 

ნიადაგწარმოქმნის ბუნებრივ პროცესზე, ისე ადამიანის საწარმოო მოქმედებაზე. სხვადასხვა ტიპის 

ნიადაგში  საკვებ ელემენტთა დინამიკის პროცესი სხვადასხვარი გამოხატულებისაა. მაგალითად ეწერ 

ნიადაგში ნაცრის ელემენტების კონცენტრაცია უფრო სუსტია, ვიდრე შავმიწა ნიადაგში და სხვა. ადამიანს 

შეუძლია გავლენა მოახდინოს თავისი ზემოქმედებით ( დამუშავება, სასუქების შეტანა ბალახების თესვა და 

სხვა. ) ნიადაგში შემცველ ნივთიერებათა დინამიკაზე. აგრონომიული ღონისძიების გატარება ცვლის 

ნიადაგში არა მარტო საკვებ ნივთიერებათა მთლიან რაოდენობას, არამედ მის ფორმებსაც.  

გამორკვეულია ,რომ მცენარე  ნიადაგიდან საკვებად იღებს აზოტს  და ნაცრის ელემენტებს - K  , Ca,   Mg,   

Fe,   S,   P  P მცენარის განვითარება ამ ნივთიერებათა  ერთდროულ არსებობას მოითხოვს ნიადაგში. ე. ი.  

კვებისთვალსაზრისით ეს ელემენტები შეუნაცვლებელია. ბოლო დროის გამოკვლევებით 

დადასტურებულია, რომ მცენარის ზრდა განვითარებისათვის საჭიროა აგრეთვე მიკროელემენტებიც - 

ბორი, მარგანეცი, თუთია სპილენძი ,იოდი, მოლიბდენი და სხვა.  

 

აზოტი ნიადაგში 

აზოტი როგორც ყველა ცილოვანი ნივთიერების, ქლოროფილისა და  ცოცხალი უჯრედის აუცილებელი 

შემადგენელი ნივთიერებაა. აზოტის ძირითად წყაროს ნიადაგში ორგანული ნივთიერებები წარმოადგენს. 

აზოტიანი ორგანული ნაშთების მინერალიზაციის შედეგად ნიადაგში წარმოიქმნება ამონიაკი,  ნიტრატები 

და ნიტრიტები, რომელთაც მცენარე საკვებად იყენებს. 
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ნიადაგში აზოტის რაოდენობასა და ორგანულ ნივთიერებებს შორის პირდაპირი დამოკიდებულება 

არსებობს. ორგანული ( ჰუმუსით )  ნივთიერებით მდიდარი ნიადაგები ( მაგ. შავმიწა მდელოს ნიადაგი ) 

აზოტს მეტი რაოდენობით  ( 0.5 -1% ) შეიცავს. ჰუმუსით ღარიბ ნიადაგებში კი  შემცველობა მცირეა (0,10 -

0,15% ). 

ნიადაგში სხვადასხვა ფორმის აზოტიან ნივთიერებათა დინამიკა პირდაპირ კავშირშია ამონიფიკაციის, 

ნიტრიფიკაციისა და  დენიტრიფიკაციის პროცესებთან. 

 

ფოსფორი ნიადაგში 

როგორც ცნობილია, ფოსფორის როლი მცენარის ზრდა - განვითარების პროცესში მეტად დიდია. ის 

აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია, რთული ცილების - ნუკლეოპროტეინების, ფიტინის, 

ფოსფატიდებისა და სხვა ორგანული შენაერთების. ფოსფორს ნიადაგის ნაყოფიერების თვალსაზრისით 

მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

ფოსფორის პირველ წყაროს ნიადაგში ქანის ფოსფორიანი ნაერთები წარმოადგენს. გამოფიტვით 

ამოძრავებულ ფოსფორიან ნივთიერებებს მწვანე მცენარე შერჩევითი შთანთქმით აგროვებს ნიადაგის ზედა 

ფენაში. ამრიგად , ფოსფორის რაოდენობა ნიადაგში, ერთ მხრივ  დედა ქანში ფოსფორის შემცველობაზეა 

დამოკიდებული , ხოლო მეორე მხრივ ბიოლოგიური პროცესების აქტივობაზე. 

სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავს ფოსფორს. ფოსფორი, ჩვეულებრივ ნიადაგის ზედა 

ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ქვედა ფენაში. შავმიწა ნიადაგში ფოსფორი 0.19%, მურა ნიადაგი 0,06%, რუხი 

ნიადაგი 0.21%, ეწერი ნიადაგი 0.11%. ფოსფორი ნიადაგში ორგანული და მინერალური ნივთიერების 

სახით გვხვდება. მცენარე იყენებს მხოლოდ წყალში და სუსტ მჟავეებში ხსნად მინერალურ ფოსფატებს 

ფოსფორმჟავას წყალში უხსნადი ან ძნელად ხსნადი მარილები და ორგანული  ფოსფორიანი ნივთიერებები 

მცენარისათვის მიუწვდომელია. ძნელად შესათვისებელი ფოსფატები, მიკროორგანიზმების 

ცხოველმყოფელი მოქმედებით შესათვისებელ ფორმაში გადადის. 

 

კალიუმი ნიადაგში 

კალიუმი მნიშვნელოვან  ფიზიოლოგიურ როლს ასრულებს მცენარის განვითარებაში წყლის მიღებისა და  

ფოთლების საშუალებით ჰაერიდან ნახშირორჟანგის შეთვისების პროცესში. 

ნიადაგი კალიუმს საკმაოდ დიდი რაოდენობით შეიცავს. კალიუმის უდიდესი ნაწილი ნიადაგში გვხვდება 

მინერალური ნაერთების სახით, შედარებით მცირე ნაწილი კი ორგანულ ნივთიერებებშია. კალიუმის 

ძირითად წყაროს ნიადაგში ქანი წარმოადგენს, კალიუმიანი მარილების დაშლის შედეგად მცენარე 

შერჩევითი შთანთქმით აგროვებს კალიუმს ნიადაგში. ამის შესაბამისად, სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა 

რაოდენობით შეიცავს ამ ნივთიერებას. კალიუმის შემცველობა ეწერ ნიადაგში 2.0- 2.3 %. წაბლა ნიადაგი 

2.0-2.5% . კალიუმი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით შედის თიხამინერალებში - 4.7 %.  რუხი 

ნიადაგები 1.9-2,.3%. ნიადაგში შესათვისებელი კალიუმის რაოდენობა ნიადაგის მინერალური ნაწილის ( 

კერძოდ ნაშალი ) და ორგანული ნაშთების დაშლის პროცესზეა დამოკიდებული. კალიუმიანი მინერალური 

ნაერთების ბიოქიმიური გარდაქმნის პროცესების მძლავრ ფაქტორს მცენარის ფესვებისა და 

მიკროორგანიზმების გამონაყოფი მჟავე თვისების ნივთიერებები წარმოადგენს, ამ მხრივ უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ჩO2 -ს. ეს მჟავე ბუნების ნივთიერებები კალიუმიანი სილიკატური 

ნივთიერებების ჰიდროლიზურ დაშლას ახდენენ ე. ი. იწვევენ ძნელადხსნადი კალიუმის აქტიურ ნაერთის 

ფორმაში გადაყვანას. რიგი კულტურების მაღალი მოსავლის მისაღებად ნიადაგში აზოტისადა ფოსფორის 

სასუქებთან ერთად კალიუმიანი სასუქებიც შეაქვთ. 



648 
 

 

კალციუმი ნიადაგში 

კალციუმი ნიადაგში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოიპოვება. ეწერ ნიადაგებში კი , რომელიც სხვა 

ნიადაგებთან შედარებით ღარიბია, ჩა -ის შემცველობა 0.3 - 0.5% აღწევს. დასავლეთ საქართველოს 

კირქვიანი ზოლის ნიადაგებისა და აღმოსავლეტ საქარტველოს თითქმის ყველა ნიადაგში ჩაO  რაოდენობა 

კიდევ უფრო მეტია. 

კალციუმი ნიადაგში გვხვდება; 1. ხსნად მარილებში, 2. CaCO3,   3. სილიკატურ ნაერთებში, 4. შთანთქმულ 

და 4. ორგანული ნაერთების შედგენილობაში 

კალციუმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც ნიადაგურ პროცესებში, ისე მცენარისა და 

მიკროორგანიზმების ბიოქიმიურ მოვლენებში. კალციუმი რიგ შემთხვევებში კალიუმის ანტაგონისტურ 

მოვლენებს ავლენს ის ამცირებს მცენარეში კალიუმის შესვლის შესაძლებლობას და ამით, რა თქმა უნდა, 

მოსავლის შემცირებასაც იწვევს. 

კალციუმი დიდ გავლენას ახდენს ნიადაგის რეაქციაზე (PH), ბიოქიმიურ, ფიზიკურ-ქიმიურ და ფიზიკურ- 

მექანიკურ თვისებებზე. 

მაგნიუმი ნიადაგში 

მაგნიუმი შედის  ქლოროფილში, ააქტივებს რიგ ფერმენტებს, კერძოდ ფოსფატაზას. მაგნიუმის რაოდენობა 

ნიადაგში 0.2 - 3% ფარგლებში მერყეობს.  მაგნიუმიანი ნაერთების უდიდესი ნაწილი  მცენარისათვის 

ადვილად მისაწვდომია. 

მაგნიუმი ნიადაგში გვხვდება პირველად მინერალებში შთანთქმულ მდგომარეობაში, კარბონატებში, ხსნად 

მარილებსა და ორგანულ ნაერთებში. სხვადასხვა მცენარე მაგნიუმს სხვადასხვა მოთხოვნას უყენებს, ამ 

ელემენტს დიდი რაოდენობით მოითხოვს შაქრისა და საკვები ჭარხალი, სამყურა, იონჯა და სხვა პარკოსანი 

მცენარეები. მარცვლოვანი კულტურები მაგნიუმს შედარებით მცირე რაოდენობით ხარჯავენ. ბოლო 

ხანებში მაგნიუმის ნაკლებობა შეიმჩნევა სუპტროპიკულ ეწერ და წითელმიწებზე ( ჩაის პლანტაციებში ).  

 

 

რკინა ნიადაგში 

რკინა ნიადაგში 3% და მეტი რაოდენობით მოიპოვება .რკინას განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით  

შეიცავს წითელმიწები (20-25%) და აგრეთვე, ყომრალი და ყავისფერი ნიადაგები.  ნიადაგიდან რკინას,  

მართალია უმნიშვნელო რაოდენობით ხარჯავს, მაგრამ მისი  მნიშვნელობა მაინც მეტად დიდია, რაც 

იქიდან ჩანს,  რომ რკინის ნაკლებობის  1შემთხვევაში მცენარე ავადმყოფდება ქლოროზით ( უყვითლდება 

ფოთლები). 

გოგირდი ნიადაგში 

გოგირდის რაოდენობა ნიადაგში 0.10 -0.15% ფარგლებში მერყეობს, სიღრმეზე მისი რაოდენობა 

კლებულობს. მცენარე საკვებად მხოლოდ გოგირდმჟავა მარილის შემადგენელ გოგირდს იყენებს. ( ჩა შO4 , 

MგშO4,  NაშO4). იმის გამო რომ გოგირდი ნიადაგში საკმაოდ დიდი რაოდენობით გვხვდება, ამ 

ნივთიერების  შეტანას ნიადაგში თითქმის არ აწარმოებენ. გოგირდი ბიცობ ნიადაგებში ( ტუტე რეაქციის ) 

შეაქვთ, როგორც არაპირდაპირი სასუქი – ნიადაგის რეაქციის შესამჟავებლად. 

ნაცრის ელემენტების დახასიათებიდან ჩანს, რომ კალციუმით, მაგნიუმით, რკინიტა და გოგირდით 

ნიადაგი სრულიად უზრუნველყოფილია, რაც შეეხება კალიუმს, მისი ხსნადი ნაერთების რაოდენობა დიდი 

არ არის და ამიტომ რიგი კულტურების მაღალი მოსავლის მისაღებად საჭირო ხდება კალიუმიანი 

სასუქების გამოყენება. მიწათმოქმედებისთვის განსაკუთრებული საზრუნავია ფოსფორი და აზოტი. 
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ფოსფორიანი და აზოტიანი სასუქების რაციონალური გამოყენება სხვა აგრონომიულ ღონისძიებებთან 

ერთად მოსავლიანობის გადიდების პრობლემების გადაწყვეტის ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს. 

 

მიკროელემენტები ნიადაგში 

მიკროორგანიზმები ნიადაგში უმცირესი რაოდენობითაა. ეს ელემენტები მცენარისათვის (საერთოდ 

ცოცხალი ორგანიზმებისათვის) მცირე რაოდენობითაა საჭირო. მიკროორგანიზმების როლი ბიოქიმიურ 

პროცესებში მეტად დიდია. ისინი იწვევენ  კატალიზურ მოქმედებას ფერმენტებზე ( ააქტივებენ ) ამიტომ 

მიკროელემენტებით ღარიბ ნიადაგებზე არა მარტო დაბალი მოსავალი მოდის, არრამედ ხარისხიც 

დაბალია. 

მიკროელემენტების რაოდენობაზეა დამოკიდებული ფოტოსინთეზის ინტენსივობა. ამ მხრივ 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს B, Mn, Zn,  Mo -ს. 

მიკროელემენტებს, რომელთაც სოფლის მეურნეობაში დღეისათვის დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი, 

ეკუთვნის ბორი, სპილენძი, მარგანეცი, თუთია, მოლიბდენი, კობალტი და იოდი. 

1. ბორი.ნიადაგთწარმოქმნის პროცესის ხასიათის გამოხატულების მიხედვით ბორი ნიადაგებში სხვადასხვა 

რაოდენობითაა. ბორს, როგორც ზღვიური წარმოშობის ელემენტს, ბევრად მეტი რაოდენობით შეიცავს 

ზღვიურ დანალექ ქანებზე წარმოქმნილი  ნიადაგები. ნიადაგის ვერტიკალურ პროფილში ბორი ჰუმუსის 

ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ქვედა ფენაში. ნიადაგში ადგილი აქვს ხსნად მდგომარეობაში მყოფი ბორის 

ადსორბაციას. ეს პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმდინარეობს მაღალი PH - ის ნიადაგებში.   

ბორი ნიადაგში გვხვდება მინერალურ, ორგანულ ნაერთებში და ადსორბირებულ მდგომარეობაში. 

ნიადაგში ბორის რაოდენობის ერთი ნაწილი ქარის საშუალებით ზღვის წყლის შხეფების მიხედვით 

ხმელეთზე არის წარმოდგენილი. ზღვისპირა რაიონებისათვის ამ მოვლენას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს 

ვიდრე კონტინენტის შიგა რაიონებისათვის. 

2.სპილენძი. ნიადაგისა და მცენარის ბიოქიმიურ პროცესებში სპილენძი დიდ როლს ასრულებს. ის 

უშვალოდ მონაწილეობს მცენარის უჯრედის დაჟანგვის და საერთოდ სუნთქვის პროცესებში. სპილენძი 

შედის მრავალი ფერმენტის შედგენილობაში. 

სპილენძი ნიადაგში გვხვდება  მინერალებში - უხსნადი ან ძნელადხსნადი, ხსნადი, შთანთქმული და 

ორგანულ - მინერალური ნაერთების სახით.  

3.მარგანეცი. მარგანეცი აქტიურად მონაწილეობს ჟანგვა-აღდგენის, ფოტოსინთეზისა და სხვა ბიოქიმიურ 

და ფიზიოლოგიურ პროცესებში. ნიადაგშიმარგანეცი გვხვდება ორგანულ- მინერალური ნაერთების სახით. 

მარგანეცი მოიპოვება ჰუმუსის მჟავის შედგენილობაში. კარბონატულ ნიადაგებში, მარგანეცი მეტი 

რაოდენობითაა, ვიდრე მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის უკარბონატო ნიადაგებში. 

დანალექ ქანებში მარგანეცი შედარებით მეტი რაოდენობითაა აკუმულირებული, ვიდრე სხვა ქანებში. 

ამიტომ ცხადია, ნიადაგში მარგანეცის შემცველობა დამოკიდებულია დედაქანზეც. ჩვეულებრივ 

მარგანეცით მდიდარ დედაქანებზე წარმოქმნილი ნიადაგები ამ ელემენტს დიდი რაოდენობით შეიცავს, 

მაგალითად ჭიათურის ნიადაგებში მისი შემცველობა 6% და მეტია. 

მარგანეცი უმეტეს შემთხვევაში ნიადაგის ზედა ფენაშია მეტი რაოდენობით, ვიდრე ქვედაში. თუმცა არის 

შემთხვევები, როდესაც ის ეწერ, ტყის ზანგარა და სხვა ნიადაგებში, პირიქით, ალუვიურ (ჩარეცხვის ) 

ჰორიზონტშია აკუმულირებული. ნიადაგში ორი ფორმის მარგანეცი გვხვდება მოძრავი - მცენარისათვის 

მისაწვდომი და მიუწვდომელი. მისაწვდომი ფორმის მარგანეცს განეკუთვნებიან წყალხსნადი და 

გაცვლითი ორვალენტიანი ფორმები, ნაკლებად მისაწვდომია სამვალენტიანი, ხოლო მიუწვდომელია - 

ოთხვალენტიანი. 
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მარგანეცის შესათვისებელი ფორმის ნაერთები მჟავე რეაქციის ნიადაგებში მეტია, ვიდრე კარბონატულ და 

ტუტე რეაქციის ნიადაგებში. 

4. თუთია. მონაწილეობს მცენარის უჯრედის სუნთქვის პროცესში, კატალიზურად მოქმედებს მცენარეში 

მიმდინარე ჟანგვის პროცესებზე და სხვა. თუთია აქტივობის მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა; მოძრავი – 

შესათვისებელი და ინერტულ - შეუთვისებელ ფორმად. თუთიის მობილურობა ნიადაგში 

დამოკიდებულია არის ღეაქციაზე ( PH ), ორგანული ნივთიერებების რაოდენობაზე და ნიადაგის ფიზიკურ 

თვისებებზე. მჟავე რეაქციის ნიადაგებში თუთიას მეტი მობილობა ( მცენარისათვის მისაწვდომობა ) აქვს. 

კარბონატულ-ტუტე რეაქციის ნიადაგებში კი მისი ხსნადობის თვისება მნიშვნელოვნად დაქვეითებულია. 

ნიადაგებში, რომლებშიც ინტენსიურად მიმდინარეობს ბიოქიმიური პროცესები, რის შედეგადაც დიდი 

რაოდენობით გადადის ხსნარშიCO2, ხსნადი ძნ ყოველთვის მეტია, ვიდრე ნიადაგებში, რომელთა ხსნარშიც 

CO2 მცირე რაოდენობითაა მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგში ხსნადი   Zn ცოტაა; საერთოდ 

კარგი ფიზიკური თვისებების ნიადაგში მოძრავი თუთიის რაოდენობა, ცუდი ფიზიკური თვისებების 

ნიადაგთან შედარებით მეტია. აღსანიშნავია, რომ მიკროფლორით მდიდარ ნიადაგებში თუთიის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ცილოვანი ნაერთების სახითაა. 

5.მოლიბდენი. მოლიბდენის ბიოქიმიური მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია მოლეკულური აზოტის 

ფიქსაციის პროცესში. მას დიდი მნისვნელობა აქვს, აგრეთვე ნიტრატული აზოტის აღდგენაში - ცილოვანი 

ნივთიერებების წარმქმნაში. მოლიბდენი ააქტივებს ამ პროცესში მონაწილე აღმდგენელ ფერმენტ - 

ნიტრატრედუქტაზას მოლიბდენი გავლენას ახდენს ნახშირწყლების სინთეზზე, ქლოროფილისა და 

ასკორბინის მჟავას წარმოქმნაზე და სხვა. მოლიბდენი ნიადაგში გვხვდება ზოგიერთ მინერალებში, 

ჰუმუსში და შთანთქმულ მდგომარეობაში. 

მოლიბდენის უმეტესი ნაწილი, ჩვეულებრივ, ჰუმუსიან ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ნიადაგის მომდევნო 

ფენაში. ხსნადი მოლიბდენით ღარიბ ნიადაგებზე მოლიბდენის სასუქის გამოყენება პარკოსანი 

კულტურებისათვის, როგორც ნიადაგში შეტანის, აგრეთვე ფესვგარეშე გამოკვებით, მოსავლიანობის 

ზრდაზე დადებითად მოქმედებს. 

6.კობალტი. კობალტი 4,5 %რაოდენობით შედის B12 ვიტამინში ეს უკანასკნელი კი ცხოველურ 

დრგანიზმში მნიშვნელოვან ბიოქიმიურ პროცესებში მონაწილეობს, ცხოველი, რომელიც ამ ვიტამინით 

ღარიბ საკვებს ღებულობს, ავადდება ანემიით. ამრიგად, ნიადაგში კობალტის უკმარისობა B12 ვიტამინის 

ნაკლებობას იწვევს მოსავალში, რაც ამასთან ერთად ამცირებს მოსავალს. 

კობალტის რაოდენობა ნიადაგში დამოკიდებულია დედაქანზე და ნიადაგწარმოქმნის  პროცესის ხასიათზე. 

მჟავე ქანებთან შედარებით ფუძე ქანებთან შედარებით ფუძე ქანებში კობალტი ბევრად მეტია. ამის 

შესაბამისად მჟავე ქანებზე განვითარებული ნიადაგი კობალტს უფრო ნაკლები რაოდენობით 

შეიცავს,ვიდრე ფუძე ქანებზე წარმოქმნილი ნიადაგი. 

კობალტი ჩვეულებრივ მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში უფრო ნაკლებია, ვიდრე მძიმე 

მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში. ჰუმუსიან ფენაში, ქვედა ფენებთან შედარებით, კობალტი 

შედარებით მეტია ეწერ ნიადაგში.  

7.იოდი. იოდი ცხოველური ორგანიზმების ბიოქიმიურ პროცესებში მეტად მნიშვნელოვან ფუნქციას 

ასრულებს. იოდის რაოდენობა ნიადაგში დამოკიდებულია დედაქანში მის შემცველობაზე და მეორე მხრივ 

იოდის ნიადაგში მოხვედრის მასშტაბზე  ზღვის წყლის შხეფების გადმოტანა ხმელეთზე ქარის 

საშუალებით.მასიური ქანები, როგორც წესი, იოდს დიდი რაოდენობით არ შეიცავს, იოდი უფრომეტია 

დანალექ ქანებში. იოდს დიდი რაოდენობით შეიცავს ზღვიური ლამები. იოდის ძირითად წყაროს ოკეანე 

წარმოადგენს, საიდანაც იგი გადმოიტანება ხმელეთზე. იოდს საკმაოდ დიდი რაოდენობით შეიცავს ზღვის 
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და ოკეანის ჰაერც. ცხადია, რომ ზღვისპირა რაიონების ნიადაგში იოდი ყოველთვის მეტია, ვიდრე მისგან 

დაშორებულ რაიონებში. ნიადგის ჰუმუსიანი ფენა, ქვედა ფენებთან შედარებით, იოდს მეტი რაოდენობით 

შეიცავს; აქედან ცხადია, რომ რამდენადაც დიდი რაოდენობითაა ორგანული ნაშთები ნიადაგში, იმდენად 

მეტი იოდი შეემატება მას. სწორედ ამიტომ იოდს მეტი რაოდენობით შეიცავს შავმიწები და ტორფიანი 

ნიადაგები, ხოლო მცირე ქვიშიანი და ჰუმუსით ღარიბი სხვა ნიადაგები. იოდი მჟავე რეაქციის ნიადაგებში 

უფრო ნაკლები რაოდენობითაა ვიდრე ნეიტრალური და ტუტე რეაქციის ნიადაგებში. 

ნიადაგის შთანთქმისუნარიანობა 

ნიადაგის მყარი ფაზის - კოლოიდურ  წვრილი დისპერსიული ნაწილის დამახასიათებელ  თვისებას 

წარმოადგენს  შთანთქმის უნარიანობა, ანუ ხსნარ მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერების, ბაქტერიებისა და 

აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერიდან აირების დაკავების (შთანთქმის ) თვისებაა.ნიადაგის 

შთანთქმისუნარიანობა შორეულ წარსულიდანვე ცნობილია, საკვებ ნივთიერებათა დაგროვება მცენარის 

უშუალო მინაწილეობითYწარმოებს და შერჩევითი შთანთქმის  ხასიათს ატარებს, რაც იმაში მდგომარეობს,  

რომ მცენარე ნიადაგის ხსნარიდან ამოიღებს მხოლოდ მის სასიცოცხლო პროცესებისათვის საჭირო 

არაორგანულ ნივთიერებებს და გადაქცევს მას ცოცხალი ორგანიზმის შემადგენელ ნაწილად. ამ გზით 

მწვანე მცენარე ნიადაგში აგროვებს დედა ქანში გაბნეულ ნივთიერებებს. 

კ. გედროიცი არჩევს ნიადაგის შთანთქმის უნარიანობის ხუთ სახეს;  

1. მექანიკური  შთანთქმა. 

2. ფიზიკური ანუ მოლეკულური ანუ აპოლარული შთანთქმა. 

3. ფიზიკურ - ქიმიური ანუ პოლარული შთანთქმა (გაცვლითი შთანთქმა ) 

4. ქიმიური.  

5. ბიოლოგიური შთანთქმა. 

 

ნიადაგის ხსნარი 

ნიადაგის თხევადი ფაზა ანუ ხსნარი, ნიადაგის მეტად მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ნიადაგში 

შეღწეული წყალი მეტ-ნაკლები რაოდენობით შეიცავს: გახსნილ ჟანგბადს, ნახშიროჟანგს, ზოგჯერ აზოტისა 

და სხვ. ნივთიერებებს. ეს წყალი ნიადაგის მყარ ფაზაზე მოქმედებს, ხსნის ადვილადხსნად ნივთიერებებს 

რის გამოც ის ფაქტიურსდ ხსნარს წარმოადგენს. ნიადაგის ხსნარის შედგენილობაზე დიდი გავლენას 

ახდენს ადამიანი თავისი  ზემოქმედებით – სასუქების შეტანით, ბალახების თესვით და სხვ. 

ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა ნიადაგწარმოქმნის პროცესის შესაბამის ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიურ, 

ქიმიურ და ფიზიკურ თვისებათა გამოხატულებაზეა დამოკიდებული – ნიადაგწარმოქმნის პროცესის 

ევოლუციის შესაბამისად იცვლება ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა ეწერი ნიადაგების ხსნარს ახასითებს 

წყალში ხსნადი ორგანული ნივთიერებების მეტი რაოდენობა მინერალურ ნივთიერებებთან შედარებით - 

სტეპის ნიადაგის (შავმიწა) ხსნარი ამ ნივთიერებებს თითქმის თანაბარი რაოდენობით შეიცავს. სტეპური 

პერიოდისა და განსაკუთრებით მლაშე ნიადაგების ხსნარი კი მდიდარია მინერალური ნივთიერებებით. 

ნიადაგის ხსნარის შესწავლის ყველაზე გავრცელებულ წესს წყლით გამონაწური წარმოადგენს. 

ნიადაგის ხსნარის თვისებებიდან აგრონომული თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელონა აქვს:  

1. ოსმოსურ წნევას  

2. რეაქციას  

3. დაჟანგვა აღდგენის პროცესს. 
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ოსმოსური წნევა 

მცენარის კვების ნორმალური რეჟიმი დიდადაა დამოკიდებული ფესვთა სისტემის უჯრედთა წვენისა და 

ნიადაგის ხსნარის ოსმოსურ წნევაზე. ნიადაგის ხსნარის ოსრმოსური წნევა (1,2 – 2 ატმოსფერო) 

რამდენეჯერმე მცირეა უჯრედის წვენის ოსმოსურ წნევაზე (6-10 ატმოსფერო), რის გამოც ადგილი აქვს 

ნიადაგის ხსნარის ფესვის უჯრედებში შესვლას. ნიადაგის ხსნარის ოსმოსური წნევის სიჭარბის 

შემთხვევაში კი ადგილი აქვს პლაზმოლიზის მოვლენას, რის შედეგადაც მცენარე იღუპება – მაღალი 

ოსმოსური წნევა ახასიათებს მლაშე ნიადაგების ხსნარს (300-400 ატმოსფერო) ამიტომ მლაშე ნიადაგებზე, 

მელიორაციის გარეშე, კულტურული მცენარეები ვერ ხარობს. 

ნიადაგის ხსნარის რაოდენობისა და კონცენტრაციის ცვალებადობის შესაბამისაი დინამიკა ახასითებს 

ოსმოსურ წნევას -  ზაფხულში მაღალია, გაზაფხულზე კი დაბალი. 

 

8.3. ნიადაგის რეაქცია 

ნიადაგის რეაქციას შეესაბამება ნიადაგწარმოქმნის პროცესს. ეწერწარმოქნის პროცესის ნიადაგს ახასითებს 

მჟავე, მდელო – სტეპის ნეიტრალური ხოლო სტეპის ტუტე რეაქცის. აქტუალურ მჟავიანიბას გამოსახავენ 

PH –ით, სადაცPნიშნავს 10-ის ხარისხის მაჩვენებბელს (ათობით ლოგარითმს) შებრუნებული ნიშნით, 

ხოლო H-წყალბადს. ასე მაგალითად 10-6-ის მაგივრად წერენ PH = 6 და ა.შ. 

ბუნებაში გავრცელებული ნიადაგების ხსნარის რეაქცია ჩვეულებრივ 3-9 PH  -ის ფარგლებში მერყეობს. 

ხსნარის PH –ის სიდიდის მიხედვით აკად. ი.ტიურინი ნიადაგებს შემდეგნაირად აჯგუფებს: 

PH - 3-4 ძლიერ მჟავე 

PH  - 4-5 მჟავე 

PH - 5-6 სუსტი მჟავე 

PH  - 6-7 ნეიტრალური 

PH - 7-8 ტუტე 

PH - 8-9 ძლიერ ტუტე 

ჟანგვა-აღდგენის პოტენციალი 

 

ნიადაგის ქიმიურ და ბიოქიმიურ პროცესებზე დიდ გავლენას ახდენს გახსნილი ჟანგბადი – მასზე 

დამოკიდებულია ჟანგვა-აღდგენის რეაქციები. ამ გარემოებას დიდი მნიშველობა აქვს, რადგან მთელი რიგი 

(მაგ. Fe2O, FeO, MeO2, დასხვ.) ნივთიერებების რაოდენოობა ხსნარში დამოკიდებულია ჟანგვა-აღდგენის 

მოვლენის ხასიათზე. 

ნიადაგში მიმდინარე ორგანული ნივთიერებების დაშლა-დაგროვების პროცესის ხასიათი და 

დამოკიდებულია ძირითადად ჟანგვა-აღდგენის მოვლენათა გამოხატულებაზე. 

მცენარის ზრდა-განვითარების პირობები საუკეთესოა მაშინ, როდესაც ნიადაგში არც მხოლოდ აერობული 

(დაჟანგვა) და არც მხოლოდ ანაერობული (აღდგენა) პროცესებია. ნიადაგის ნაყოფიერების მაქსომალურ 

გამოვლინებას ადგილი აქვს ჟანგვა-აღდგენის პროცესების შეთანაწყობილი, ერთდროული გამოვლინების 

დროს. ვილიამსის აზრით, ასეთი პირობებით ხასიათდება მხოლოდ სტრუქტურული ნიადაგი (გოროხის 

ზედაპირზე დაჟანგვა, გოროხის შიგნით აღდგენილი პროცესები). 

ნიადაგის ხსნარი, როგორც ჟანგბადის შემცველი, ნიადაგის ზედა ფენაში დაჟანგვის მოვლენებს იწვევს. 

ხსნარის ჟანგბადს აქ დიდი რაოდენობით ხარჟავს მცენარის ფესვები და მიკროორგანიზმები, ამიტომ 

ხსნარი სიღრმისაკენ ჟანგბადი თანდათან ღარიბდება და ბოლოს სრულიად კარგავს დამჟანგველ თვისებას. 

ამ სიღრმეს ჟანგვა-აღდგენის ზღვარს უწოდებენ. ამ უკანასკნელის მდებარე ფენებში დაჟანგვის პროცესები 
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ჭარბობს აღდგენისას, ქვემოთ კი აღდგენის პროცესები – ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი ორგანული 

ნივთიერებებით ღარიბ, მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში ღრმა ფენებში მდებარეობს, 

ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ, მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში კი ზედა ფენებში. 

ჭაობიან ნიადაგებში ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი მიწის ზედაპირთან ახლოსაა. 

 ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი ნიადაგში ტენინაობის ცვალებადობის შესაბამის დინამიკას განიცდის – 

გაზაფხულზე (თოვლის დნობა, წვიმების დროს) ის მაღლაა ამოწეული – ზაფხულში კი (გვალვებოს დროს) 

სიღრმეზეა ჩაშვებული. 

 

ნიადაგის   მორფოლოგიური  ნიშნები. 

ნიადაგის   დამახასიათებელი  ნიშანთვისებების  პირველი  შესწავლა  ბუნებრივ  პირობებში უნდა  მოხდეს.  

ამისათვის   საჭიროა  ბუნებრივი  თხრილის  ან  ხელოვნურად  გაკეთებული  ორმოს  კედელზე  ნიადაგის  

ნიშანთვისებების   გაცნობა.  სასურველია   ორმოს   სიღემე   1,5  - 2   მეტრი  იყოს  ( ქანამდე ). 

ნიადაგის   მთელ   შრეს  -  ქანიდან   დაწყებული  ზედაპირამდე  -  ნიადაგის  პროფილი  ეწოდება. 

ნიადაგის   განაჭერზე  პირველ  ყოვლისა,  ჩვენ  ყურადღებას   იპყრობს  მისი  გარეგანი  ანუ  

მორფოლოგიური  ნიშნები. 

ნიადაგს   შემდეგი  მორფოლოგიური  ნიშნები  ახასიათებს:  შეფერვა,  სტრუქტურა,  აგებულება,  

ახალწარმონაქმნები   ( და   ჩანართები)  და   შენება. 

 

ნიადაგის   შეფერვა 

შეფერვის  მხრივ   ერთმანეთისაგან  განსხვავდება  არამარტო  სხვადასხვა  ნიადაგი,  არამედ   ერთი  და  

იმავე   ნიადაგის  სხვადასხვა   ფენაც.   ნიადაგის   შეფერვაზე  გავლენას  ახდენს  ქიმიური   შედგენილობა   

და   ტენის  რაოდენობა   (ნიადაგში).  ნიადაგი  ზედა  ფენების   შეფერვა   ჩვეულებრივ  დამოკიდებულია      

ნეშომპალა -  ორგანულ  ნივთიერებათა  რაოდენობაზე,  8 -15  % -  ის  რაოდენობით  ნეშომპალის   

შემცველი  ნიადაგი  შავია,   5  -  8  % -ის  შემცველობის  -  მუქი   წაბლიფერი -  მოშავო,  ხოლო  თუ   

ნეშომპალის   რაოდენობა  3 %  -  ზე   ნაკლებია,  ნიადაგი  თანდათან  უფრო   ბაცი  ხდება. 

ქვედა  ფენებთან  შედარებით   ნიადაგის   ზედა  ფენა   ჩვეულებრივ   უფრო  მუქი   შეფერვისაა. 

ნიადაგის   შეფერვაზე  გავლენას   ახდენს: 

1.  ნეშომპალა  -ორგანული   ნივთიერება   იწვევს   თალხ   შეფერვას. 

2. რკინის  ჟანგის    ჰიდრატი  -  ნიადაგს   წითელ  -  მოყვითალო  შეფერვას   აძლევს. 

3. სილიციუმის   ორჟანგი,   კალციუმის   კარბონატი,  ალუმინის   ჟანგის    ჰიდრატი  და  ხსნადი   

მარილები  -ნიადაგს   აძლევს   თეთრ   ფერს. 

ამ ნივთიერებათა  სხვადასხვარაოდენობით  არსებობა   ნიადაგში  იწვევს   მოშავო,  მოწითალო,  მოთეთრო   

და  მთელ   რიგ  სხვა   გარდამავალ  ფერებს. 

 

ნიადაგის სტრუქტურა 

დაბარვის  ან  გათოხნის  დროს  ნიადაგი  სხვადასხვა   ზომისა  და  ფორმის   ერთეულებად  -  აგრეგატებად  

იშლება,  ეს  აგრეგატები  სტრუქტურულ   აგრეგატებს  წარმოადგენენ. 

ამრიგად, სტრუქტურული ერთეული წარმოადგენს სხვადასხვა ზომის სტრუქტურული ელემენტების 

ერთიმეორესთან არაორგანული და ჰუმუსის კოლოიდებით შეწებებულ აგრეგატს. ნიადაგის უნარს-

დამუშავებით {მაგალითად მოხვნით} დაიშალოს {დაიფშვნას} შემადგენელ აგრეგატებად-სტრუქტურობის 
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თვისებას უწოდებენ. სტრუქტურის წარმოქმნით ნიადაგში ვითარდება ახალი თვისებები, როგორც 

მაგალითად, წყალგამტარობა, ტენტევადობა, ჰაერგამტარობა ჰაერტევადობა. 

სტრუქტურა ნიადაგწარმოქმნის პროცესის დამახასიათებელი ახალი თვისობრივი ძირითადი 

აგრონომიული ნიშანია. სტრუქტურის მეშვეობით ხორციელდება, როგორც საკვები, ისე წყლისა და ჰაერის 

რეჟიმის რეგულაცია ნიადაგში. 

ნიადაგის  ცალკე  ტიპებს,  ძირითადად,  გარკვეული   სახის  სტრუქტურა   ახასიათებს: 

მარცვლოვანი  სტრუქტურა,დამახასიათებელია   ჰუმუსით  მდიდარი   ნიადაგების   ზედა   ფენებისათვის  (  

შავმიწა,  მდელოს  კორდიანი  ნიადაგები  და  სხვა  ). 

კაკლოვანი  სტრუქტურა,გვხვდება  ტყის  ყომრალ   და  ტყის  ზანგარა   ნიადაგების  ზედა  ფენებში. 

პრიზმული  სტრუქტურა,ახასიათებს  ბიცობიანი  ნიადაგების   მეორე   ფენას. 

ფიქალოვანი  სტრუქტურა    დამახასიათებელია  ძლიერ  ეწერიანი   ნიადაგის  ზედა  ფენებისა თვის. 

სტრუქტურის დინამიკაზე მოქმედებს ორგანულ ნაშთების რაოდენობა, ბიოქიმიური პროცესების ხასიათი 

და ინტენსივობა, ამინდის პირობები, აგროტექნიკის დონე და სხვა.. 

 

 

ნიადაგის ფიზიკური თვისებები 

ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს ეკუთვნის საერთო ფიზიკური თვისებები, ფიზიკურ - მექანიკური 

თვისებები, ნიადაგის წყლის, ჰაერის და სითბოს თვისებები . 

ნიადაგის   აგებულება. 

ნიადაგის  აგებულება   ეწოდება  ნიადაგის  ფორიანობისა  და   სიმაგრის  გარეგან   გამოსახულებას.  

ნიადაგის   აგებულება  დამოკიდებულია  მექანიკური  ნაწილაკებისა  და  სტრუქტურული   აგრეგატების  

წყობის   ხასიათზე. 

როგორც  საერთოდ   ნიადაგის   მასა ,  ისე  მისი   ცალკეული  სტრუქტურული   აგრეგატები,  თითქმის   

ყოველთვის  ხასიათდებიან  ურთიერთშორისი  თავისუფალი   ადგილებით  -   ფორებით,  ნასვრეტებით,  

ღრუებით. 

ნიადაგში  მექანიკური  ელემენტებისა   და  სტრუქტურული   აგრეგატების  წყობის   მიხედვით  არჩევენ:   ა 

)   ბნევადი, ბ ) ფხვიერი  და  გ )  მაგარი   ( მკვრი )  აგებულების  ნიადაგებს. 

ნიადაგის   აგებულების   განსაზღვრისას,  პირველ  ყოვლისა   უნდა   გამოვარკვიოთ  ფორიანობის,   ხოლო  

შემდეგ  სიმაგრის   ხასიათი.სიმაგრის   მიხედვით  არჩევენ: 

1. ძლიერ  მაგარს 

2. მაგარს, 

3. ფხვიერს, 

4. ბნევადს. 

 

ნიადაგის საერთო ფიზიკური თვისებები. 

ნიადაგის ფოროვნება. 

ნიადაგის მექანიკურ ელემენტებსა და სტრუქტურულ აგრეგატებს შორის, თავისუფალი ადგილები 

სხვადასხვა ფორმის ღრუებს - სიცარიელებს ანუ ფორებს უკავია. მათი საერთო რაოდენობა ნიადაგის 

ფორიანობას გამოხატავს. 

ნიადაგის ფორიანობა დამოკიდებულია ნიადაგის წარმოქმნის პირობებზე, მექანიკურ და სტრუქტურულ 

შემადგენლობაზე. ამ უკანასკნელთა წყობა განსაზღვრავს არა მარტო ნიადაგის საერთო ფორიანობას, 



655 
 

არამედ მის ხასიათსაც. მყარი ფაზის არაერთგვაროვანი მექანიკური შემადგენლობისა და არათანაბარი 

დიამეტრიანი სტრუქტურიანობის გამო, ნიადაგში სხვადასხვა ხასიათის (დიამეტრის) ფორებია 

წარმოქმნილი.  

შავმიწა ნიადაგები ხასიათდება როგორც საერთო, ისე ცალკე აგრეგატთა ფორიანობის საუკეთესო 

მაჩვენებლებით. ბიცობი და ეწერი ნიადაგის ფორიანობა კი ამ მხრივ არადამაკმაყოფილებელი თვისებაა. ის 

ნიადაგი, რომლის აგრეგატთა ფორიანობა 40% უდრის, აგრონომიულად უარყოფითია, რადგან ასეთი 

აგრეგატები წყალს თითქმის არ ატარებენ და დიდ წინააღმდეგობას უწევწნ ბუსუსა ფესვებს და მიკრობებს 

აგრეგატში შესვლის დროს. ასეთი თვისებებით ხასიათდება ბოცობი ნიადაგები. 

ნიადაგის ფორიანობას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. ნიადაგში ჰაერისა და წყლის რაოდენობა, 

ჰაერისა და წყლის მოძრაობის უნარი და სხვა, დამოკიდებულია ნიადაგის ფორიანობაზე. 

წვრილდიამეტრიან ფორებში. (კაპილარული ფორები) წყალია მოთავსებული, დიდი  დიამეტრიან 

(არაკაპილარული ფორები) ფორებში კი ჩვეულებრივ ჰაერი. 

 

მოცულობითი და ხვედრითი წონა 

მოცულობითი წონა ნიადაგის მნიშვნელოვან დამახასიათებელ აგრონომიულ ნიშანს წარმოადგენს, რადგან 

ის მიგვითითებს ნიადაგის სიფხვიერეზე. ფხვიერი ნიადაგების მოცულობითი წონა დაბალია.ნიადაგის 

მოცულობით წონას განსაზღვრავს მისი (ნიადაგის) სტრუქტურა, მექანიკური და ქიმიური შედგენილობა. 

ჩვეულებრივ მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგების მოცულობითი წონა უფრო მაღალია, ვიდრე 

მძიმე მექანიკური შედგენილობის. 

ხვედრითი წონა დამოკიდებულია ნიადაგის შემადგენელ ნივთიერებებზე. მძიმე ( რკინიანი ) 

ნივთიერებებით მდიდარი და ჰუმუსით ღარიბი ნიადაგი მაღალი ხვედრითი წონით ხასიათდება. 

ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგებს კი შედარებითი დაბალი ხვედრითი წონა ახასიათებს 

 

ნიადაგის   ორგანული  ნაშთები 

ნიადაგის   ორგანული  ნაშთები   უმთავრსად   მცენარეული   წარმოშობისაა.  ნიადაგის   ორგანული   

ნაშთები,  პირველ  ყოვლისა   მიგვითითებს   იმაზე,   თუ  რომელი  ჯგუფის  მცენარეები  ღებულობდა  

მონაწილეობას  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში.  მათი   დაშლის   ხასიათი  კი  ორგანულ  ნივთიერებათა  

ჰუმიფიკაციის  პროცეზე  გვაძლევს   წარმოდგენას. 

ნიადაგის   ზედაპირზე   დაგროვილი  ორგანული  ნაშთები   შეიძლება   იყოს: 

1. ტყის  მკვდარი   საფარი. 

2. მდელოს       მკვდარი   საფარი  - ჭაობიან  ნიადაგებში 

3. ხავსები 

 

ნიადაგის წყალმართავი თვისებები 

ნიადაგის წყლის წყაროები და ფორმები 

ნიადაგის წყალმართავ ( წყლის ) თვისებებს მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს.. წყალი უდიდეს როლს 

თამაშობს, როგორც ნიადაგწარმოქმნის (ქანების გამოფიტვა, ბიოქიმიური პროცესები და სხვა), ისე მცენარის 

ზრდა-განვითარების პროცესში. ნიადაგის წყალმართავი თვისებები ძირითადად ხმელეთის შიგნით და 

ტენის მიმოქცევის დიდ წრეზეა დამოკიდებული. ტენის მიმოქცევის ამ სახის გაძლიერება არსებით 

გავლენას ახდენს კლიმატზე. ხმელეთის შიგნით ტენის მიმოქცევის გაძლიერება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
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ამოცანაა ბუნების გარდასაქმნელად,რაც ირიგაციული ქსელის, ხელოვნური ტენის ზოლების შექმნით 

ხორციელდება. 

ნიადაგის წყლის მთავარ წყაროს წარმოადგენს ატმოსფერული ნალექები წვიმისა და თოვლის სახით. 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის მიხედვით განსხვავება აშკარად არის გამოხატული საქართველოს 

სხვადასხვა კუთხეებში, როგორც ბარში ისე მთაში. ნიადაგის წყლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს 

გრუნტის წყალი წარმოადგენს. მიწისქვეშა წყალი (გრუნტის) იმ რაიონებში, სადაც მისი დონე ღრმად არ 

მდებარეობს, ნიადაგის წყლის მუდმივი წყაროა და ნიადაგის ტენიანობაში მონაწილეობს. 

ა. ლებედეევის კლასიფიკაციაში ნიადაგის წყალი სამგვარ ფიზიკურ მდგომარეობაშია წარმოდგენილი: 

ა) აირგვარი, ბ)წვეთური და გ) მყარი. აღნიშნული ავტორი წყლის შემდეგ სახეებს არჩევს: 1. ორთქლისებრი, 

2. ჰიგროსკოპული,3. აპკისებრი 4. გრაფიკული: ა) კაპილარული, ბ) დაკიდებული და გ) საკუთრად 

გრავიტაციული. 5. მყარი წყალი 6. კრისტალიზატური და7. ქიმიურად ბმული წყალი. 

 

წყლის ორთქლი 

ნიადაგის ჰაერი მეტ-ნაკლები რაოდენობით შეიცავს წყლის ორთქლს ჩვეულებრივ წყლის ორთქლი 

ნიადაგის ჰაერში უფრო მეტია, ვიდრე მიწისპირა ატმოსფერულ ჰაერში. მისი რაოდენობა საშუალოდ 

ნიადაგის ჰაერში 0,5 -2,3% ფარგლებში მერყეობს. წყლის ორთქლის წყაროს წარმოადგენს ატმოსფერული 

ჰაერი ( რომელიც ნიადაგის ჰაერთან მუდმივ კავშირშია ) და ნიადაგის წყლის თითქმის ყველა სახე. 

ნიადაგის წყლის ორთქლი ცვალებადობას განიცდის, ერთი მხრივ ნიადაგის წყლის სხვა სახეების, ხოლო 

მეორე მხრივ ატმოსფერული ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის დინამიკის მიხედვით წყლის ორთქლი 

მეტად დიდ როლს თამაშობს მშრალი ჰავისა და კერძოდ, უდაბნოსა და ნახევრად უდაბნოს პირობებში, 

არის შემთხვევები, როცა იქ წყლის ორთქლის კონდენსაციით წარმოქმნილი წვეთური წყლის რაოდენობა 

ღამეში საშუალოდ 4 – 8 მმ უდრის. რაც იქ გავრცელებულ მცენარეთა, მწერთა და სხვა ორგანიზმების 

მოთხოვნილებას წყალზე აკმაყოფილებს. წყლის ორთქლი ჰიგროსკოპული წყლის წყაროს წარმოადგენს. 

 

 

ბმული წყალი 

1. ქიმიურად ბმული წყალი წყლის ეს სახე უშუალო მონაწილეობას ღებულობს ნიადაგის წყლიანი 

მინერალების შედგენილობასი. მინერალებთან კავშირის ხასიათის მიხედვით ამ წყლის ორ სახეს არჩევენ: 

კონსტიტუციურსა და კრისტალიზატურს. კონსტიტუციური წყალი უფრო მჭიდროთაა დაკავშირებული 

მინერალის მოლეკულის კრისტალურ მესერში სხვა ელემენტებთან, ვიდრე კრისტალიზატური წყალი. 

ერთი და იგივე მინერალი შეიძლება შეიცავდეს როგორც კონსტიტუციურ აგრეთვე კრისტალიზაციურ 

წყალს. 

2. ფიზიკურად ბმული წყალი.წყლის ეს სახე წვრილდისპერსიული ნაწილის ზედაპირული ენერგიით 

არის ნიადაგში დაკავებული. ბმულობის სიმტკიცის სიძლიერის მიხედვით ის იყოფა მტკიცედ ბმული  და 

არამტკიცედ ბმული წყლის სახეებად. 

 

თავისუფალი წყალი 

თავისუფალი წყალი ორ ძირითად ფორმად იყოფა: კაპილარული და გრავიტაციული. 

კაპილარული წყალი.წვეთური წყლის ფორმას წარმოადგენს და მას ახასიათებს მენისკური ძალებით 

ყოველი მიმართულებით მოძრაობის უნარი. 
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გრავიტაციული წყალი. თავისუფალი წყლის ეს ფორმა ხასიათდება ფილტრაციის უნარით, ე.ი. ზედა 

ფენიდან ქვედა ფენებში ჩაჟონვის თვისებით. ამავე დროს შეიძლება მდგარ მდგომარეობაშიც იყოს ( ჭაობი) 

მყარი წყალი 

ზამთარში ტემპერატურის დაცემის გამო წვეთური წყალი გადადის სხვაგვარ თვისობრივობასში მყარი 

(მაგარი) წყლის ფორმაში. ტემპერატურის დაცემით, პირველყოვლისა იყინება მჟონავი წყალი, შემდეგ 

კაპილარული წყალი, ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე კი ადსორბციული წყალი. რუსეთის ჩრდილოეთ 

რაიონების ნიადაგებში წყალი ძირითადად მაგარი ხასიათისაა.(ყინული) ამ ნიადაგების ზედა ფენა 

ხანმოკლე დროით ლღვება, ქვედა ფენაში კი წყალი მუდმივად გაყინულ მდგომარეობაშია. მყარი წყალი ,( 

ყინული ) ქანების მექანიკურ გამოფიტვაში დიდ როლს თამაშობს. 

ნიადაგწარმოქმნის ფაქტორები და ნიადაგის გენეზისი 

ნიადაგწარმოქმნის ბუნებრივ ფაქტორს, პროფ. ვ. დოკუჩაევის მიხედვით წარმოადგენს: ქანები, ბიოსფერო, 

კლიმატი, რელიეფი და ხანდაზმულობა (ხნოვანება). ნიადაგწარმოქმნის პროცესზე აგრეთვე უდიდეს 

გავლენას ახდენს სოციალურ- ეკონომიური ფაქტორები- ადამიანის სამეურნეო მოქმედება. 

მოკლედ დავახასიათოთ ნიადაგწარმოქმნის ფაქტორები 

ქანები 

ნიადაგის  შედგენილობაში  უდიდესი  ნაწილი   ( 95 % )   და  მეტიც  მინერალურ   ნივთიერებებს   უკავია.  

ნიადაგის   მინერალური   ნივთიერებების  ძირითად   წყაროს  ქანები  წარმოადგენენ .  უშუალოდ  

ნიადაგის  ქვეშნაფენ   ქანებს  დედაქანებს   უწოდებენ. 

ქანი  გამოფიტვის   მოვლენების   საშუალებით   იცვლის   ქიმიურ   შედგენილობას   და  ფიზიკურ   

თვისებებს  -  წარმოიქმნება   გამოფიტვის   ნაშალი,  რომელიც  ნიადაგს  უშუალოდ  მოსდევს  ქვემოდან  და 

,  ამრიგად,  დედაქანს  წარმოადგენს.  დედა   ქანის  ქიმიურ  - მინერალოგიური  შედგენილობა  დიდ  

გავლენას  ახდენს  ნიადაგწარმოქმნის   პროცესის   ინტენსივობაზე  და  ნიადაგის  ქმიურ   შედგენილობაზე. 

ქანის ქიმიზმი გავლენას ახდენს ნიადაგის განვითარების გარკვეულ საფეხურზე. მლაშე ქანზე წარმოქმნილ 

ნიადაგს სიმლაშე ახასიათებს. კირქვაზე ვითარდება ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგი. სუსტი სიმტკიცის 

ქანებზე ნიადაგწარმოქმნის უფრო სწრაფი ხასიათი აქვს, ვიდრე მტკიცე ქანზე. თიხიან ქანზე წარმოქნილი 

ნიადაგი უფრო მძიმე მექანიკური შედგენილობისაა, ვიდრე ქვიშნარ ქანზე. 

ბიოსფერო 

ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში  განსაკუთრებით  დიდია  ცოცხალი  ორგანიზმების,  კერძოდ   მწვანე  

მცენარეთა  საფარის  და  მასთან  ერთად   უქლოროფილო   ორგანიზმების   როლი. 

ეს  პროცესი   მარტივი  ორგანიზმების  მონაწილეობით  იწყება  და  შემდეგში  სასიცოცხლო  პირობების   

გაუმჯობესების   გამო,  რთული  ორგანიზმების   შესახლებით,  სრულყოფილ  სახეს  ღებულობს. 

ცოცხალ  ორგანიზმებს   გამოფიტვის   ნაშალში  მთელი   რიგი  ახალი  თვისებები  შეაქვთ.  ორგანიზმებით  

დასახლებული  გამოფიტვის  ქერქი  ახალი  სხეულის  -  ნიადაგის  დამახასიათებელ   თვისებებს   

(ნაყოფიერებას)  იძენს.  მცენარეული   საფარის   შემდგომი  განვითარება   აპირობებს  ნიადაგწარმოქმნის   

პროცესის  ხასიათსა  და   მიმართულებას. 

მცენარეული  ნარჩენები  ნიადაგის   ორგანული  ნივთიერების  ძირითად  წყაროს   წარმოადგენს;   

მიკროორგანიზმების   ცხოველყოფელი  მოქმედებით  ფოთლების,  ტოტებისა  და  ფესვების   ნარჩენები  

რთულ  გარდაქმნით  პროცესებს  განიცდის,   რის  შედეგად  მიღებული  ჰუმუსის  ნივთიერებები  ნიადაგს   

მოშავო  ფერს   აძლევს,  და   ამავე  დროს,   ფესვთა  სისტემით   ნიადაგის   ქვედა   ფენიდან  ამოღებული   

საკვები   ელემენტებით  (  N, S, P,  K, Ca, Mg   და  სხვა )  ზედა   ჰორიზონტს   ამდიდრებს. 
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კლიმატი 

კლიმატი  მნიშვნელოვან  როლს  ასრულებს  ქანების   გამოფიტვისა  და ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში;  

მაღალი  ტემპერატურისა  და    დიდი   რაოდენობის  ტენის  პირობებში  ( ტროპიკებშ,  სუპრტოპიკებში )  

ქანების  ინტენსიური  გამოფიტვის  პროცესი  მიმდინარეობს,  ხოლო  დაბალი  ტემპერატურის  ( ტუნდრასა  

და  მაღალ  მთებში )  და  მშრალი  კლიმატის   პირობებში  (  უდაბნოში,  ნახევრად  უდაბნოში ) -  ეს  

პროცესი  ძლიერ  შესუსტებულია.  ტენიანი  კლიმატის  პირობებში  გამოფიტვის  ქერქი  ჩვეულებრივად  

უმნიშვნელო  რაოდენობით  შეიცავს  არამარტო  ხსნად  მარილებს,  არამედ  კალციუმის   კარბონატებსაც.  

მშრალი  სტეპის  პირობებში,  პირიქით,  როგორც  გამოფიტვის  ქერქი,  ისე  ნიადაგიც  მეტ - ნაკლები  

რაოდენობით  შეიცავს  არა  მარტო  კირს,  არამედ  ადვილადხსნად  მარილებსაც. 

ტენიან  ტროპიკულ  ზონაში,  უხვი  მცენარეული  საფარის  გამო,  ნიადაგი  ყოველწლიურად  დიდი  

რაოდენობით    ღებულობს  მცენარეულ  ნარჩენებს,  მაგრამ  მიუხედავად  ამისა,   ჰუმუსის  დაგროვება,  

მაინც  ნაკლებად ხდება,  რადგან  მცენარეული  ნარჩენები  გაძლიერებულ  მინერალიზაციის  პროცეს  

განიცდიან. 

ხმელეთის  განვითარების  საერთო  პირობების  შესაბამისად  კლიმატი  იცვლება   დროთა ვითარებაში  და  

თავის  განვითარების  სხვადასხვა  საფეხურზე  სხვადასხვა  სიძლიერით  მონაწილეობს  ქანების  

გამოფიტვისა  და   ნიადაგწარმოქმნის  პროცესებში. 

რელიეფი 

რელიეფს  ანუ  დედამიწის  ზედაპირულ  ფორმას დიდი  მნიშვნელობა  აქვს   ნიადაგწარმოქმნის  

თვალსაზრისით.  მათი  მნიშვნელობა  ამ  მხრივ  განსაკუთრებით  დიდია  მთაგორიანი  ქვეყნებისათვის. 

სხვადასხვა  ფორმის  რელიეფის  ელემენტებსა  და  სიმაღლეებზე   განსხვავებულ  მცენარეულ  და  

ნიადაგობრივ  საფარს  ვხვდებით.  სამხრეთის   ფერდობის  მცენარეულობა  განსხვავდება  ჩრდილოეთის 

ფერდობის  მცენარეული  საფარისაგან,  ამის  შესაბამისად  ერთმანეთისაგან  განსხვავდება   მათი  

ნიადაგებიც. 

რელიეფის   ხასიათი  დიდ  გავლენას  ახდენს  აგრეთვე  ზედაპირული  ჩამორეცხვის  მოვლენებზე  ( 

ეროზია). 

 

ადამიანის  საწარმოო  მოქმედება  და  ნიადაგის  წარმოქმნის  პროცესი. 

ადამიანი  თავისი  სამეურნეო  მოქმედებით  უდიდეს  გავლენას  ახდენს  ნიადაგის   წარმქმნის  პროცესზე.  

მრავალ  შემთხვევაში  იგი  ბუნებრივ  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესს  ცვლის  და  სასარგებლო  

მიმართულებას   აძლევს.  ასეთ  მდგომარეობას  ადგილი  აქვს  ჭაობების   დაშრობის  დროს  მლაშე  

ნიადაგების   მელიორაციისას  და  სხვა.   ადამიანის  ზემოქმედებით  შესამჩნევად  გაუმჯობესებულ   

ნიადაგებს  კულტურულ  ნიადაგებს   უწოდებენ. 
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3. ნიადაგის თვისებების გაუმჯობესების გზები 

 

აგროქიმია 

 

მინერალური სასუქების გამოყენებით ადამიანს ნივთიერებათა წრებრუნვაში შეყავს საკვები ელემენტების 

ახალი რაოდენობა. სასუქების (როგორც მინერალური ისე ორგანული) გამოყენება საშუალებას იძლევა 

ნიადაგს დავუბრუნოთ მოსავლის მიერ გამოტანილი საკვები ელემენტები. ნიადაგიდან საკვები 

ელემენტების დაკარგვა შეიძლება გამოწვეული იყოს ქარით და წყლისმიერი ეროზიით, გამორეცხვით, 

ატმოსფეროში აორთქლებით  და სხვა. სასუქების გამოყენებით კი შესაძლებელი ხდება ნიადაგის 

ნაყოფიერებისარა მარტო  შენარჩუნება, არამედ მისი ამაღლებაც. 

   მინერალური სასუქების გამოყენების მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მიწათმოქმედებაში საკვები 

ნივთიერებებების წრებრუნვის რეგულირება და მცენარის კვების გაუმჯობესება. 

   მცენარის კვების შესწავლა ყოველთვის იყო აგროქიმიის ერთ - ერთი მთავარი ამოცანა. მცენარის კვება 

განსაზღვრავს არა მარტო მოსავლის სიდიდეს, არამედ მის ხარისხსაც. 

აგროქიმიაში კვლევის პირველ ობიექტს წარმოადგენს მცენარე. მცენარის კვების პირობების შესწავლისას,   

სასუქების მეშვეობით  მხვედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ცალკეული კულტურების ბიოლოგიური და 

აგროტექნიკური თავისებურებანი. 

კვლევის მეორე ობიექტს აგროქიმიაში წარმოადგენს ნიადაგი. საკვები ელემენტებისა და მათი დინამიკის 

შესწავლა ნიადაგში, სასუქების გარდაქმნა და ნიადაგზე ზემოქმედება ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხია აგროქიმიაში. 

  აგროქიმიის მესამე კვლევის ობიექტს წარმოადგენს თვით სასუქები. მათი შედგენილობა, თვისებებები და 

ეფექტიანობა.  

მცენარის, ნიადაგსა და სასუქებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა, როგორც დ. 

პრიანიშნიკოვი მიუთითებს, ყოველთვის მთავარი ამოცანა იყო აგროქიმიკოსებისათვის. ამასთან იგი 

მიუთითებს, რომ სასუქების შეტანით შეიძლება მცენარის კვების რეგულირება, ნიადაგის ნაყოფიერების და 

სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის გადიდება. 

 

ადამიანებმა სასუქების გამოყენება გაცილებით ადრე დაიწყეს, ვიდრე ჩასწვდებოდნენ მისი გამოყენების 

არსს. ნიადაგის განოყენების საკითხები ცნობილი იყო ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელებისათვის, ხოლო 

შემდეგ რომაელებისათვის, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ისინი ამ მიზნით იყენებენ ნაკელს, ნაცარს და კირს. 

მათთვის ცნობილი იყო მწვანე სასუქები ანუ  სიდერატების გამოყენება. ანტიკური საბერძნეთის 

ფილოსოფოს - მატერიალისტები ქადაგებდნენ. რომ მცენარის სიცოცხლისათვის საჭიროა წყალი, ჰაერი, 

მიწა და ცეცხლი. ძალზე ზოგადად ამ განსაზღვრაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი, ყველაზე მეტ 

აგროქიმია არის მეცნიერება მცენარეთა კვების შესახებ. აგროქიმიის მთავარ ამოცანას შეადგენს 

ნივთიერებათა წრებრუნვის შესწავლა მიწათმოქმედებაში და ნიადაგშა თუ მცენარეში მიმდინარე 

ქიმიურ პროცესებზე ღონისძიებების შემუშავება, რომელსაც შეუძლია გაადიდოს მოსავალი ან შეცვალოს 

მისი შედგენილობა. ძირითადი საშუალება, რითაც ადამიანი ახდენს ამ წრებრუნვაზე ზეგავლენას 

სასუქების გამოყენება წარმოადგენს. 
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ცეცხლიდან მზიდან ხომ მცენარეები ღებულობენ სითბოს და სინათლეს, მიწიდან მინარულ მარილებს, 

ჰაერიდან ნახშირორჟანგს, ხოლო წყალი მცენარის ცოცხალი ნაწილის 3 / 4 შეადგენს. 

    მცენარის კვებაზე საყურადღებო აზრები კვლავ გამოჩნდა 16 საუკუნეში. ფრანგმა თვითნასწავლმა 

მეცნიერმა ბერნარ პალისიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ მარილი წარმოადგენს ნივთიერების კვების 

საფუძველს, რასაკვირველია მას არ შეუძლია ეთქვა კერძოდ რომელი მარილია მცენარის კვების წყარო. 

თითქმის ასი წლის შემდეგ ინგლისელმა ქიმიკოსმა გლაუბერმა მიიქცია ყურადღება გვარჯილას, როგორც 

მცენარისათვის საკვებ ნივთიერებას. გვარჯილას დიდი ხნის განმავლობაში ხსნადი ნაკელისაგან იღებდაა. 

მცენარის კვების საკითხების შესწავლაში ძირეული გარდატეხა მოხდა 1840 წელს, როდესაც გამოვიდა 

გერმანელი სწავლული - ქიმიკოსის ლიბიხის წიგნი “ქიმიის გამოყენება მიწათმოქმედებასა და 

ფიზიოლოგიაში”,სადაც ჩამოაყალიბა მცენარის მინერალური კვების თეორია. 

  ლიბიხის იდეების საფუძველზე 1843 წელს - ლოოზის მიერ გამოყენებული იქნა პირველი მინერალური 

სასუქი - სუპერფოსფატი ქარხნული წესით. ამრიგად 19 საუკუნის შუა წლებში  სოფლის მეურნეობის 

პრაქტიკასი შევიდა ორი მინერალური სასუქი - გვარჯილა და სუპერფოსფატი, რომლის წარმოება 

გავრცელდა მრავალ ქვეყანაში. 

 

სასუქების მნიშვნელობა და მათი გამოყენება  

თითოეულ ელემენტს (აზოტი,ფოსფორი,კალიუმი) განსაკუთრებული როლი ენიჭება, როგორც მცენარის 

სასიცოცხლო ციკლის ნორმალურ წარმოებაში, ასევე მოსავლის ფორმირებაში.  მაგალითად აზოტი შედის 

ყველა მარტივი და რთული ცილების შედგენილობაში . სხვადასხვა მკვლევარი განსხვავებული აზრისაა 

მისი  ამა თუ იმ დოზებით გამოყენების შესახებ, მაგალითად ფრანგი მკვლევარი შანკრენი და ლინცი არ 

ურჩევდნენ აზოტის დიდი რაოდენობით გამოყენებას, რასაც იმით ხსნიდნენ, რომ გაზრდილი ნორმებით 

გამოყენება იწვევს ფოთლისა და მერქნის ძლიერ განვითარებას. ამასთან ერთად ადგილი აქვს ყვავილების 

ცვენას და ყლორტის ცუდ მომწიფებას. 

 ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ფოსფორს მცენარისათვის, იგი წარმოადგენს ნუკლეინის ძირითად 

შემადგენელ ნაწილს, მარტივ ცილებთან ერთად წარმოქმნის ნუკლეოპროტეინს, რომელიც შედის უჯრედის 

ბირთვში, ფოსფორი შედის ცხიმმაგვარ ნივთიერებაში ფოსფატიდებში, რომელიც პროტოპლაზმის 

აუცილებელი კომპონენტია. 

სხვადასხვა მეცნიერები აღნიშნავენ კალიუმის უდიდეს როლს მცენარის კვებაში. მრავალწლიანი კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით, აკეთებენ შემდეგი სახის დასკვნებს; კალიუმი ააქტივებს ფერმენტებს, ხელს 

უწყობს ქლოროფილის ჩამოყალიბებას, საქაროზის, ცილების და სახამებლის ბიოსინთეზს, ასევე ხელს 

უწყობს წყლის რეჟიმის ცვლას მცენარეში. 

   ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტების სწორი ურთიერთ შეთანწყობა განაპირობებს არა მარტო მოსავლის 

ზრდას, არამედ მისი ოპტიმალური ნორმებით გამოყენება დადებით გავლენას ახდენს პროდუქციის 

ხარისხზე. 

 

მცენარის კვება. მცენარის ქიმიური შედგენილობა 

მცენარის შედგენილობაში შედის წყალი და ეგრეთ წოდებული მშრალი ნივთიერება,  რომელიც 

წარმოდგენილია ორგანული და მინერალური შედგენილობით. წყლისა და მშრალი ნივთიერების 

რაოდენობას  შორის შეფარდება არაერთნაირია სხვადასხვა მცენარესა და მის ცალკეულ ორგანოებში,რაც 

დამოკიდებულია მცენარის ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, მის ასაკსა და მოყვანის პირობებზე. ზოგიერთ 

მცენარეში წყლისა და მშრალი ნივთიერებების შემცველობა ხასიათდება შემდეგი ციფრებით:  
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ხორბალი და პარკოსნების მარცვალი - მშრალი ნივთიერება 85 – 89 %, წყალი 12 – 15 %. პამიდორი,კიტრი - 

მშრალი ნივთიერება 4- 8 %, წყალი 92-96 %.  

მცენარის მშრალი ნივთიერების მასა წარმოდგენილია ორგანული შენაერთებით- 

ნახშირწყლებით,ცილებით და ცხიმებით, აგრეთვე სხვადასხვა შენაერთებით, რომელნიც წარმოიქმნებიან 

მცენარეში ნივთიერებათა ცვლის პროცესში და შედიან გარედან ფესვთა სისტემის საშუალებით. 

მცენარის მშრალი ნივთიერების დაგროვება მიმდინარეობს ჰაერის ნახშირორჟანგს, ნიადაგიდან წყლისა და 

მინერალური მარილების ხარჯზე. ე. ი. ჰაეროვანი და ფესვური კვების შეთანწყობით. 

მცენარის მშრალი ნივთიერებას საშუალოდ შემდეგი შედგენილობა აქვს წონით პროცენტებსი; ნახშირბადი 

– 45, ჟანგბადი -42, წყალბადი -6,5; აზოტი -1,5; ნაცრის ელემენტები -5. ნაცრის ელემენტების ეწოდება ისეთ 

ელემენტებს, რომელნიც შედიან მცენარის ნაცარში, მათ ეკუთვნის ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, 

გოგირდი, რკინა და მიკროელემენტები. სულ მცენარეში ნაპოვნია 70 – ზე მეტი ელემენტი 

აზოტი და ნაცრის ელემენტები მშრალი ნივთიერების მხოლოდ 6 – 6,5 % შეადგენენ, მაგრამ მათი არსებობა 

მცენარისათვის აუცილებელია და სწორედ ამ ნივთიერებათა და წყლით უზრუნველყოფაზეა 

დამოკიდებული მშრალი ნივთიერების დაგროვება და მოსავლის დონე. 

 

 მისთვის, რომ მცენარემ შთანთქას საკვები ნივთიერებების აუცილებელი რაოდენობა, საჭიროა კარგად 

განვითარებული ფესვთა სისტემა. 

 ნორმალური კვების პირობებში მცენარისათვის განსაზღრული თანაფარდობა მიწისზედა ნაწილის მასასა 

და ფესვების მასას შორის,  მაგრამ თუკი მცენარე განიცდის საკვები ელემენტების ნაკლებობას, მაგალითად 

აზოტის, იგი იძულებულია განივითაროს ფესვთა სისტემა აზოტიანი ნივთიერებების ძებნაში, ე.ი . 

დახარჯოს საკვები ნივთიერებანი არა მოსავლის ზრდაზე, არამედ ფესვებსა და მიწისზედა ნაწილებს შორის 

აღდგენაზე. თუკი მცენარე იღებს საკმაო რაოდენობით აზოტს, იგი მოსავლის ერთეულის მისაღებად 

ინვითარებს ნაკლებ ფესვთა სისტემას. 

მოკლედ ცალკეული ელემენტის ფიზიოლოგიურ როლზე მცენარეში: 

აზოტი - ამინომჟავეების, ცილების, ნუკლეინის მჟავეების, ქლოროფილის, ლიპოიდების, ფერმენტების, 

ალკოლოიდების და მცენარის სხვა ორგანული შენაერთების შემადგენელი ნაწილია. 

ფოსფორი - შედის ნუკლეოპროტეიდების (უჯრედის ბირთვის ცილები), ნუკლეინის მჯავეების 

შემადგენლობაში. 

გოგირდს - შეიცავს ზოგიერთი ამინომჟავა, რომელნიც შედიან ცილების შედგენილობაში, 

მონაწილეობენ მცენარეში ჟანგვა - აღდგენის პროცესებში. გოგირდის მოჭარბებული რაოდენობა 

შეიმჩნევა კომბოსტოსებრთა ოჯახის მცენარეებში. 

კალიუმი -  ხელს უწყობს ნახშირწყლების დაგროვებას და მათ გადაადგილებას ფოთლებიდან მცენარის 

სხვა ორგანოებში. 

მაგნიუმი - აუცილებელი კომპონენტია ქლოროფილის მოლეკულისათვის, რომლის გარეშე  

შეუძლებელია ფოტოსინთეზის პროცესი. 

რკინა - თუმცა არ შედის ქლოროფილის შედგენილობაში, მაგრამ აუცილებელია, მაგრამ აუცილებელია 

მისი წარმოქმნისათვის. 

კალციუმი  -  ხელ უწყობს ცილების წარმოქმნას. 

მიკროელემენტების უმრავლესობა მცენარეში ან შედის ფერმენტების შედგენილობაში ან ხელს უწყობს 

მათ წარმოქმნას. 
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განოყიერების პრაქტიკაში საჭიროა აღირიცხვოს ამთვისებელი კულტურის ფესვთა სისტემის აგებულების 

თავისებურებანიც. ასე მაგალითად; მცენარისათვის რომელთაც აქვთ სუსტად განვითარებული ფესვთა 

სისტემა მიზანშეწონილია სასუქების არაღრმად შეტანა, ხოლო ბცენარეებს, რომელთაც აქვთ კარგად 

განვითარებული ფესვთა სისტემა აუცილებელია სასუქების ღრმად შეტანა. 

 

არის რეაქცია (PH) სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების უმრავლესობისათვის უფრო ხელსაყრელი არის 

სუსტი მჟავე ან ნეიტრალური რეაქცია, ძალზე მჟავე რეაქცია საერთოდ მავნებელია მცენარისათვის, ის 

აკავებს მასსი ცილოვანი ნივთიერებების სინთეზს. ამავე დროს არის რეაქციის შეცვლისას მცენარისათვის 

დასაშვებ ფარგლებსი კათიონები და ანიონები მცენარეში არაერთნაირად შედიან; არის სუსტი მჟავე 

რექციის პირობებში. მცენარეში უკეთესად შედიან ანიონები, ნეიტრალური და სუსტი ტუტე რეაქციის 

პირობებში - კათიონები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მცენარეთა ფესვგარეშე კვება 

ცნობილია, რომ მინერალურ მარილებს სუსტი ხსნარებიდან შეუძლიათ შეაღწიონ მცენარეში ფოთლების 

საშუალებით და მონაწილეობა მიიღონ სინთეზის პროცესებში. დამტკიცებულია აგრეთვე ხსნადი 

მარილების შეღწევა ბაგეების საშუალებით. ამავე დროს დასაბუთებულია, რომ მხოლოდ ფოთლების 

საშუალებით არ შეიძლება დაკმაყოფილდეს მცენარის მოთხოვნილება ძირითად საკვებ ნივთიერებებზე - 

საჭირო იქნება მარილების ძლიერი კონცენტრირებული ხსნარების მიცემა, რასაც ფოთლები ვერ აიტანდნენ 

(ვითარდება დამწვრობა). პრაქტიკულად შესაძლებელია მცენარის ფესვგარეშე კვება მხოლოდ 

მიკროელემენტების ხსნარებით - შესხურების გზით 

 

ნიადაგის თვისებები მცენარის კვებისა და სასუქების გამოყენებასთან დაკავშირებით 

მცენარე თავის განვითარებისათვის შემდეგ ფაქტორებს თხოულობს,სინათლეს, სითბოს წყალს და საკვებ 

ელემენტებს. მცენარის განვითარებისათვისსაჭირო ფაქტორები შეიძლება ორ ჯგუფად დაიყოს: კოსმიური 

ფაქტორები, რომელთაც მიეკუთვნება სინათლე და სითბო და მიწიერი ფაქტორები - წყალი და საკვები 

ნივთიერებები. 

სუქების სწორი გამოყენებისათვის საჭიროა გავითვალისწინოთ არა მარტო მცენარის მოთხოვნილება კვების 

ელემენტებზე ზრდის სხვადასხვა პერიოდში, არამედ, უნდა ვიცოდეთ აგრეთვე ნიადაგის ქიმიური 

შედგენილობა მისი ბიოლოგიური, ფიზიკო - ქიმიური და ქიმიური თვისებებიც, რომელნიც განსაზღვრავენ 

მისი ნაყოფიერების დონეს და მასში შეტანილი სასუქების ხასიათს. 

 

ნიადაგის შედგენილობა 

ნიადაგის არის რეაქცია გამოისახება PH -ით, სადაც  

3 -5 არის ძლიერ მჟავე,  

4-5  არის - მჟავე, 

5 -6 სუსტი მჟავე,  

6 -7 ნეიტრალური,  

7 -8 ტუტე,  

8 -9  ძლიერ ტუტე ნიადაგები.  
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ნიადაგის ჰაერს  ჩვეულებრივ უჭირავს ნიადაგის ზედა სახნავი ჰორიზონტის  1/4 – 1/5 მოცულობა 

ნორმალური ტენიანობის პირობებში. იგი განსხვავდება ატმოსფერულისაგან ნახშირორჟანგის მაღალი და 

ჟანგბადის ნაკლები  შემცველობით.ნიადაგის ჰაერის შედგენილობა დამოკიდებულია ნიადაგის მექანიკურ 

შედგენილობაზე და სტრუქტურაზე, მის ფორიანობაზე, მცენარეულობის არსებობასა და ხასიათზე, 

ნიადაგსა და ატმოსფეროს შორის გაზური ცვლის ინტესივობაზე, ატმოსფერული წნევისა და 

ტემპერატურის ცვალებადობაზე. ჭარბი ტენიანობისა და ცუდი აერაციის პირობებში ნიადაგ ის ჰაერში 

იმატებს  ნახშირორჟანგის შემცველობა და იკლებს ჟანგბადის რაოდენობა, რაც უარყოფითად მოქმედებს 

მცენარისა და მიკრორგანიზმების განვითარებაზე. 

ნიადაგის ხსნარი -E ნიადაგის უფრო მოძრავი, ცვალებადი და აქტიური ნაწილია. იგი მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ნიადაგწარმოქმნაში და ნიადაგის ნაყოფიერებაში. თხევადი ფაზა მცენარისათვის წარმოადგენს 

წყლისა და საკვები ნივთიერებების უშუალო წყაროს. ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა და კონცენტრაცია 

იცვლება სხვადასხვა სახის ბიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური და ფიზიკო ქიმიური პროცესების 

შედეგად. 

ნიადაგის ხსნარსი შედის მინერალური და ორგანული ნივთიერებები, ორგანო - მინერალური შენაერთები, 

აგრეთვე ხსნადი გაზები - ნახშირორჟანგი, ჟანგბადი, ამიაკი და სხვა. 

მცენარის კვებისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის ხსნარის რეაქციას. 

ნიადაგის მყარი ფაზა - შედგება მინერალური და ორგანული ნაწილისაგან. 

მინერალური ნაწილი - შეადგენს ნიადაგის წონის 90 -99%, მხოლოდ ორგანულ ნიადაგებს. მისი წილი 

მცირდება 10% -მდე და აქვს რთული ქიმიური შედგენილობა. ყველაზე მეტი გავრცელება აქვს 

სილიციუმჟანგბადოვან მინერალ კვარცს ( სილიციუმის ორჟანგი ). მისი შემცველობა ყველა ნიადაგში 

აჭარბებს 60% -ს, ხოლო მსუბუქ ქვიშნარში აღწევს 90% და მეტს. კვარცი ხასიათდება დიდი მექანიკური 

სიმტკიცით და ქიმიურიგამოფიტვისადმი მდგრადობით. 

პირველადი ალუმოსილიკატური მინერალებიდან ნიადაგში ფართოდაა გავრცელებული კალციუმიანი და 

ნატრიუმ - კალიუმიანი, ნაკლები ხარისხით - კალიუმის და რკინა - მაგნიუმიანი მინერალები იშლებიან 

თანდათანობით, აღნიშნული მინერალები წარმოადგენენ კალიუმის, კალციუმის, მაგნიუმის და რკინის 

წყაროს მცენარისათვის. 

ნიადაგში მუდმივად მიმდინარეობს ძნელად ხსნადი შენაერთების ადვილად ხსნადში, ე.ი. მცენარისათვის 

უფრო მისაწვდომ ფორმაში გარდაქმნის პროცესი. ერთდროულად მიმდინარეობს აგრეთვე შებრუნებული 

პროცესებიც . აღნიშნული გარდაქმნების მიმართულება დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე - 

ტემპერატურულ და წყლის რეჟიმზე, მიკროორგანიზმების მოქმედებაზე. ნიადაგის დამუშავებაზე, 

ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანაზე და ა.შ. 

ნიადაგი სხვადასხვა მექანიკურ შედგენილობას აქვს განსხვავებული მინერალური შედგენილობა. ნიადაგის 

უფრო მსხვილი მექანიკური ნაწილაკები ქვიშისებრი და მტვერისებრი ძირითადად შედგებიან კვარცისაგან, 

ამიტომ ხასიათდება სილიციუმის მაღალი შემცველობით. 

წვრილდისპერსიული კოლოიდური და ლამისებრი ფრაქციის შედგენილობაში შედიან უმეტესად 

ალუმოსილიკატები. ამიტომ მათში მეტია, ალუმინისა და რკინის, აგრეთვე კალციუმის, მაგნიუმის, 

კალიუმის, ნატრიუმის, ფოსფორის და სხვა ელემენტების შემცველობა. 

ნიადაგის ორგანული ნივთიერება - შეადგენს მაგარი ფაზის მცირე ნაჭილს, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს 

მისი ნაყოფიერებისა და მცენარის კვებისათვის. ორგანული ნივთიერების შემცველობა ნიადაგში მერყეობს 

1-2%-დან 10%-მდე და მეტად ძლიერ შავმიწებში. 



664 
 

ნიადაგის ორგანული ნივთიერება ძირითადად წარმოდგენილია ჰუმუსით  (85-90%). სხვადასხვა ტიპის 

ნიადაგებში ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არა მარტო ჰუმუსის საერთო შემცველობით, არამედ აგრეთვე 

მისი შედგენილობით და თვისებებით. 

ძირითადისაკვები ელემენტების შემცველობა ნიადაგები და მათი შეთვისება მცენარის მიერ. ნიადაგის 

სხვადასხვა ტიპი გამოირჩევა ძირიტადი საკვები ელემენტების შემცველობით.  

აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის საერთო მარაგი უმეტეს ნიადაგებში მნიშვნელოვან სიდიდეს შეადგენს. 

მცენარის კვებისათვის მისაწვდომია, მხოლოდ ის საკვები ნივთიერებანი, რომელიც მოიპოვება ნიადაგში, 

წყალში და სუსტ მჟავეებში ხსნადი შენაერთების სახით, აგრეთვე გაცვლით - შთანთქმულ მდგომარეობაში. 

საკვები ნივთიერებების მობილიზაცია, ძნელად ხსნადი შენაერთების გადასვლა შესათვისებელ ფორმაში 

მუდმივად მიმდინარეობენ  ნიადაგში ბიოლოგიური, ფიზიკო-ქიმიური და ქიმიური პროცესების 

გავლენით. ჩვეულებრივ ეს პროცესები მიმდინარეობს ნელა და მცენარისათვის მისაწვდომი საკვები 

ნივთიერებების ის რაოდენობა, რომელიც წარმოიქმნება ნიადაგში სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, 

არასაკმარისია მცენარის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ამიტომ, თითქმის ყველა ნიადაგში 

სასუქების შეტანა მნიშვნელოვნად ამაღლებს სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას. 

 

ნიადაგის შთანთქმისუნარიანობა 

მცენარის კვებასა და ნიადაგში შეტანილი სასუქების გარდაქმნაში დიდ როლს ასრულებს ნიადაგის 

შთანთქმის უნარიანობა. ის დაკავშირებულია ნიადაგში ცოცხალი ფესვებისა  და მიკროორგანიზმების 

არსებობასთან. გედროიცი არჩევდა შთანთქმის ხუთ სახეს ნიადაგში. 

ბიოლოგიური შთანთქმის უნარიანობა - დაკავშირებულია მცენარეებისა და ნიადაგის მიკროორგანიზმების 

ცხოველმყოფელობასთან. ფესვების, მცენარეული ნარჩენების და მიკროორგანიზმების სხეულის 

სიკვდილის შემდეგ მიმდინარეობს მათი გახრწნა და თანდათანობითი ჰუმიფიკაცია. ნიადაგსი ადრე 

დამაგრებული ორგანული ფორმის აზოტის, ფოსფორის და გოგირდის მინერალიზაცია და შემდგომი 

გამოყენება. ბიოლოგიური შთანთქმის ინტენსივობა დამოკიდებულია აერაციაზე, ტენიანობაზე და 

ნიადაგის სხვა თვისებებზე. ორგანული ნივთიერებასა და შედგენილობაზე. 

მექანიკური შთანთქმის უნარიანობა. -ეს არის ნიადაგის თვისება შეიკავოს წყალში ამღვრეული ან ნიადაგის 

ხსნარში ატივტივებული მის ფორებსა და კაპილარებზე უმსხვილესი ნაწილაკები. მექანიკური შთანთქმის 

უნარიანობის მეშვეობით არის შენარჩუნებული ნიადაგში ძვირფასი კოლოიდური ფრაქცია. უფრო მეტი 

შთანთქმის უნარიანობა აღინიშნება სტრუქტურულ ნიადაგებში უსტრუქტუროსთან შედარებით 

ფიზიკური შთანთქმის უნარიანობა - ეს არის ნიადაგის უნარი ზედაპირული ენერგიის საშუალებით 

შთანთქას როგორც გაზისებრი, ისე წყალში გახსნილი მარილების მთელი მოლეკულები. ნიადაგის მიერ 

გაზების შთანთქმა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ნიადაგის მაგარი ფაზის ორთქლისებურ წყალთან 

ურთიერთმოქმედების მაგალითზე. ცნობილია ,რომ როგორი მშრალი არ უნდა მოგვეჩვენოს ნიადაგი  იგი 

თავის ფორებში შეიცავს ჰიგროსკოპულ წყალს. ეს აიხსნება იმით, რომ ნიადაგის ნაწილაკებს, 

მოლეკულური მიზიდვის ძალების მეშვეობით, გააჩნიათ უნარი მიიზიდონ და შეაკავონ თავის ზედაპირზე 

წყლის ორთქლის  მოლეკულები. ამგვარი მჭიდრო კავშირი, რომელსაც საფუძვლად უდევს მოლეკულური 

მიზიდულობის ძალები, ადსორბაციის სახელითაა ცნობილი.. ამ დროს ხდება მთელი მოლეკულების 

შთანთქმა მათი ხარისხობრივი ცვლილებების გარეშე ნიადაგს აქვს უნარი ფიზიკურად შთანთქას გაზები. 

ამიტომ ნიადაგი მშრალ მდგომარეობაში ყოველთვის შეიცავს კოლოიდური ნაწილაკების მიერ შთანთქმულ 

გაზებს. 
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ქიმიური შთანთქმის უნარიანობა -ნიადაგის ხსნარშიარსებული ნივთიერებები  ურთიერთ ან ძნელად 

უხსნად ნივთიერებებთან შეხების დროს შედის ქიმიურ რეაქციაში და იძლევა უხსნად და ძნელად ხსნად 

შენაერთებს. ნიადაგის ამ თვისებას ქიმიური შთანთქმის უნარს უწოდებენ.. 

ფიზიკურ-ქიმიური, ანუ გაცვლითი შთანთქმის უნარიანობას კოლოიდური კომპლექსი შეიცავს 

შთანთქმულ კათიონებს, რომლებიც , შეიძლება ჩანაცვლებულ იქნას ნიადაგის ხსნარში მყოფი  რომელიმე 

სხვა კათიონით.განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგთან სასუქების ურთიერთმოქმედებას. 

ფიზიკურ - ქიმიური შთანთქმა ეს არის ნიადაგისწვრილდისპერსიული კოლოიდური ნაწილაკების უნარი 

შთანთქას ხსნარიდან  სხვადასხვა კათიონები. კათიონების  ერთი ნაწილის შთანთქმა მიმდინარეობს 

ხსნარიდან ექვივალენტური რაოდენობით, სხვა ნიადაგის მაგარი ფაზის მიერ ადრე შებოჭილი კათიონების 

გამოყენებით. 

 

ნიადაგის მჟავიანობა და ბუფერობა. 

ნიადაგის მჟავიანობა განისაზღვრება ნიადაგის წყლით გამონაწურში PH  - ის სიდიდით. 

PH -ის სიდიდისაგან დამოკიდებულების მიხედვით ნიადაგის ხსნარის რეაქცია შემდეგნაირად 

ხასიათდება; PH  -  7,1 -8  და მეტი ხსნარის რეაქცია ტუტეა,, PH 7- ნეიტრალური, PH 6- 6,5 ნეიტრალურთან 

ახლო,PH 5- 5,5 სუსტი მჟავე, PH 4,5-5 საშუალო მჟავე და PH 4,5-4 და ქვევით ძლირ მჟავე, როგორც ტუტე, 

ისე ძლიერ მჟავე რექცია უარყოფით მოქმედებას ახდენს მცენარისა და ნიადაგის მიკროორგანიზმების 

განვითარებაზე.  

 

ნიადაგის ბუფერობა 

მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით დადგემილია, რომ სხვადასხვა ნიადაგებში სისტემატიურად 

ფიზიოლოგიურად მჟავე სასუქების შეტანისას აქტიური რეაქცია ერთნაირად არ იცვლება: ზოგში ასეთი 

ხასიათის სასუქების შეტანა მთელი რიგი წლების განმავლობაში. თითქმის არ იწვევს აქტიური რეაქციის 

ცვლილებას, ხოლო ზოგში მკვეთრად იცვლება. ეს მოვლენა აიხსნება ნიადაგის სხვადასხვა ბუფერობით. 

ნიადაგის უნარს წინ აღუდგეს აქტიური რეაქციის შეცვლას მასში ტუტეების, მჟავეების ან ტუტე მარილების 

შეტანისას ეწოდება ნიადაგის ბუფერობა. 

ნიადაგის ბუფერობა თავისთავად არ წარმოადგენს უცვლელს. ორგანული სასუქების შეტანით, 

შთანთქმული კალციუმის რაოდენობის გადიდებით, მჟავე ნიადაგების მოკირიანების გზით იზრდება 

ბუფერობა. 

ნიადაგის ბუფერობას მცენარის კვებისათვის სასუქების გამოყენებასთან დაკავშირებით უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს. თითქმის ყველა კულტურული მცენარე  ნორმალურად იზრდება ნეიტრალურ, სუსტად 

მჟავე ან სუსტად ტუტე  არეს რეაქციის პირობებში. ნიადაგში ფიზიოლოგიურად  მჟავე ან ტუტე  სასუქების 

შეტანით  შეიძლება ხსნარში წარმოიშვას მჟავე ან ტუტე, თუ ნიადაგს ახასიათებს მაღალი ბუფერობა, ასეთი 

სასუქების შეტანა არ იწვევს აქტიური რეაქციის გადახრას ტუტე ან მჟავე მიმართულებით და არეს რეაქცია 

სტაბილური რჩება. 

 

მჟავე ნიადაგების მოკირიანება 

მოკირიანება ითვლება მჟავე ნიადაგების ნაჯოფიერების ამაღლების ძირითად ხერხად. მჟავე ნიადაგების 

დიდი ნაწილი იმჟოფება კორდიან-ეწერი ნიადაგების ზონაში, მჟავე რეაქციით ხასიათდება წითელმიწები, 

ტყის რუხი ნიადაგები. აგროქიმიური გამოკვლევების მიხედვით მჟავე ნიადაგების PH>5,5-ია; რომლებიც 

საჭიროებენ მოკირიანებას. 
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კირი მრავალმხრივ მოქმედებას ახდენს ნიადაგზე, იგი აცილებს ნიადაგს მჟავიანობას, ამცირებს მოძრავი 

ალუმინის შემცველობას, აუმჯობესებს მიკრობიოლოგიურ მოქმედებას ნიადაგში.  

მოკირიანება აუმჯობესებს ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს, მათ წყლიურ და ჰაერის რეჟიმს. ძირითადად 

კირქვიან სასუქად ითვლება დაფქვილი კირქვა, პრაქტიკულად წყალში უხსნადი შენაერთი, მაგრამ 

ნიადაგში შეტანისას მისი ხსნადობა იზრდება ნიადაგში ნახშირმჟავას ზემოქმედებით, რადგანაც 

წარმოიქმნება უფრო ხსნადი შენაერთი კალციუმის ბიკარბონატი  

მოკირიანებულ ნიადაგებზე მნიშვნელოვნად იზრდება მინერალური და ორგანული სასუქების 

ეფექტურობა. ძლიერი /მოქმედება შეინიშნება კირისა და ნაკელის ერთობლივი შეტანის შედეგად. 

 კირი ნელა იხსნება და ურთიერთმოქმედებს ნიადაგთან, ამიტომ მისი მოქმედება მჟღავნდება თანდათან 

და მაქსიმუმს აღწევს მეორე , მესამე წელს.  

თუ ნიადაგის არეს რეაქცია - 4,5 ზე ნაკლებია, მაშინ ნიადაგი ძლიერ უნდა იქნეს მოკირიანებული. 

თუ - 5,1  -  5,5 აუცილებელია სუსტი მოკირიანება. 

თუ - 5,5 ზე მეტია უმეტეს შემთხვევაში არაა აუცილებელი მოკირიანება. 

 

კირიანი სასუქები 

კირიან სასუქებს ყოფენ მაგარ  (საჭიროებს დაფქვას ), რბილი ან ფხვიერ ( არ სჭიროებს დაფქვას ). 

დაფქვილი კირქვა -  მიიღება მაგარი კირქვების დაფქვის შედეგად.. 

დაფქვილი ცარცი -  ძვირფასი კირიანი სასუქი შეიძლება გამოყენებული იქნეს ყველა მჟავე ნიადაგებზე, 

უფრო სწრაფად მოქმედებს ვიდრე დაფქვილი კირქვა. 

გამომწვარი კირი -მიიღება კირქვის გამოწვით,  

ჩამქრალი კირი -   მიიღება, როგორც ანარჩენი კირიან ქარხნებში  

რბილი კირიანი ქანები -  მათ ეკუთვნის კირის ტუფი, მერგელი, დოლომიტის ფქვილი.  

კირის ტუფი -  ითვლება ძვირფას კირიან სასუქად. 

მერგელი -  ძირითადად შეიცავს კირთან ერთად  თიხის მინარევს..  

დოლომიტის ფქვილი - ბუნებრივი ფხვიერი ქანია. 

მრეწველობის კირიანი ანარჩენები -  მას ეკუთვნის ბრძმედისა და მარტენის წიდა, გაზიანი კირი და სხვა. 

 

ნიადაგის კირზე მოთხოვნილების განსაზღვრის მეთოდები და დოზები 

წინასწარ ვიდრე შეიტანდნენ კირს ამა თუ იმ მინდორზე საჭიროა განისაზღვროს ნიადაგის მჟავიანობის 

ხარისხი და მისი მოკირიანების საჭიროება, დადგინდეს კირის დოზები ნიადაგისა და მცენარის 

თავისებურებათა გათვალისწინებით. 

მოკირიანების აუცილობლებლობა შეიძლება დადგენილი იქნეს ზოგიერთი გარეგანი ნიშნის მიხედვით. 

ძლიერმჟავე ნიადაგებს ჩვეულებრივ აქვთ მოთეთრო ფერი.  

კირის დოზები განისაზღვრებანიადაგის მჟავიანობის სიდიდით და მექანიკური შედგენილობით.  

უფრო მეტი სიზუსტით კირის დოზა შეიძლება განისაზღვროს ჰიდროლიზური მჟავიანობის მიხედვით. 

კითხვა – რა გავლენას ახდენს კირიანი სასუქების მოსავლიანობაზე და პროდუქციის ხარისხზე? 

პასუხი – მოკირიანება მნიშვნელოვნად ადიდებს მოსავლიანობას და აუმჯობესებს ხარისხს. მიუხედავად 

იმისა, რომ კირი თვითონ შეიცავს მძიმე მეტალებს, მისი ნიადაგში შეტანის შემდეგ მომხდარ ფიზიკო – 

ქიმიური და ბიოლოგიურ გარდაქმნათა გამო, მცენარეში მძიმე მეტალები ნაკლები რაოდენობით 

გროვდება. 
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სასუქების კლასიფიკაცია 

 

 

მინერალური სასუქები. 

სასუქებს მათი წარმოშობის მიღების წესი და ადგილის მიხედვით ყოფენ სამრეწველო და ადგილობრივ 

სასუქებად.  

სამრეწველო სასუქებს მიწკუთვნება ყველა მინერალური სასუქები, რომლებიც მიიღება ქიმიური 

გადამუშავებით სპეციალურ ქიმიურ ქარხნებში.  

ადგილობრივი სასუქები მიიღება მათი მოხმარების ადგილებში. მათ მიეკუთვნება ნაკელი, სველი 

წუნწუხი, ფრინველის ნაკელი, ტორფი, კირი, თაბაშირი, მწვანე სასუქი. 

 

ორგანული სასუქებია: ნაკელი, ტორფი, ფრინველის ნაკელი, ფეკალები, მწვანე სასუქები და აგრეთვე 

ორგანული ნივთიერებების შემცველი სოფლის მეურნეობის სხვა ანარჩენები. 

მინერალური სასუქებია: აზოტიანი, კალიუმიანი, ფოსფორიანი, კალციუმიანი, მაგნიუმიანი, 

მიკროელემენტების შემცველი სასუქები და სხვა. 

ორგანულ - მინერალური სასუქებს ეკუთვნის ისეთი სასუქები, რომლებიც შეიცავენ, როგორც ორგანული 

ასევე მინერალური ნივთიერებებს. ასეთებია; ტმასი, კომსი, გუმაფოსი, ორგანულ - მინერალური ნარევები 

და სხვა. 

 

საკვები ელემენტების შემცველობა სასუქებში გამოიხატება წონით პროცენტებში აზოტიან სასუქებში N - ის 

ანგარიშზე, ფოსფორიანში P2O5–ზე, კალიუმიანში KO -ზე და მაგნიუმიანში MGO -ზე. პირობით 

სტანდარტულ სასუქებად მიღებულია ამონიუმის სულფატი, მარტივი სუპერფოსფატი და კალიუმის 

მარილი.  

სიტყვა სასუქში იგულისხმება ყოველგვარი ნივთიერების შეტანა ნიადაგში, რომელიც გააუმჯობესებს 

მის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს, უზრუნველყოფს მცენარეს მისთვის საჭირო საკვები 

ელემენტებით, მობილიზაციას გაუკეთებს ნიადაგში მარაგის სახით არსებულ საკვებ ნივთიერებას. 

სასუქი არ შეიძლება ეწოდოს იმ ნივთიერებას, რომელიც არ შეიცავს მცენარისათვის საჭირო ერთ ან 

რამოდენიმე საკვებ ელემენტს. 

სასუქების ქიმიური შედგენილობის მიხედვით შეიძლება იყოს: 

 1. ორგანული, 2. მინერალური და  3. ორგანულ - მინერალური  

მინერალური სასუქები, იმის მიხედვით თუ რა საკვებ ელემენტებს შეიცავენ, იყოფიან მარტივ და 

კომპლექსურ სასუქებად. 

მარტივ სასუქებს მიეკუთვნება ისეთი სასუქები, რომლებიც შეიცავენ ერთ საკვებ ელემენტს. მათ 

მიეკუთვნებიან აზოტიანი, ფოსფორიანი, კალიუმიანი და მიკროსასუქები. 

კომპლექსური ანუ რთული სასუქები ერთდროულად შეიცავენ ორ ან მეტი ძირითად საკვებ 

ელემენტებს. 
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აზოტიანი სასუქები. აზოტის მნიშვნელობა მცენარისათვის 

აზოტი წარმოადგენს მცენარისათვის ერთ-ერთ აუცილებელ საკვებ ელემენტს. აზოტით 

უზრუნველყოფაზეა დამოკიდებული მცენარის ნორმალური ზრდა- განვითარება და სასურველი მოსავლის 

მიღება. აზოტის ასეთი დიდმნიშვნელოვანი როლი განპირობებულია იმით, რომ იგი შედის ყველა მარტივი 

და რთული ცილების  შემადგენლობაში, რომლებიც წარმოადგენენ მცენარეული უჯრედის პროტოპლაზმის 

ძირითად შემადგენელ ნაწილს. აზოტის გარეშე არ წარმოიქმნება ცილა, ხოლო ცილის გარეშე არ არსებობს 

სიცოცხლე. აზოტის შემცველობა ცილაში საკმაოდ მაღალია და შეადგენს მისი წონითი ნაწილის 18%. 

აზოტი შედის აგრეთვე ნუკლეინის მჟავეების შემადგენლობაში, რომლებიც დიდ როლს ასრულებენ 

ცოცხალ ორგანიზმებში ნივთიერებათა ცვლაში, აგრეთვე ქლოროფილის, ფოსფატიდების, ალკალოიდების, 

ვიტამინების, ფერმენტების და მცენარეული უჯრედების მრავალ სხვა ორგანული შენაერთების 

შემადგენლობაში. 

აზოტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მცენარის კვებაში, მცენარის ნორმალური ზრდა - განვითარებისა და 

მაღალი მოსავლის მიღებისათვის. ყველა ნიადაგის ტიპზე, მათ შორის აზოტით მდიდარ ნიადაგებზედაც კი 

როგორიცაა შავმიწები აუცილებელია აზოტიანი სასუქების გამოყენება.აზოტის საერთო შემცველობა 

ცვალებადია არა მარტო სხვადასხვა მცენარეში, არამედ ერთიდაიგივე მცენარის სხვადასხვა ნაწილებშიც კი. 

ვეგეტატიური ორგანოებიდან აზოტით უფრო მდიდარია ფოთლები, განსაკუთრებით ახალგაზრდა, ხოლო 

მას უფრო ნაკლები რაოდენობით შეიცავენ ტოტები და ფესვსბი. აზოტის ნაკლებობისას მცენარის 

ფოთლები ყვითლდება მცირდება ფოტოსინთეზის პროცესი, მცენარე ანელებს ზრდას და არ იძლევა 

მოსავალს. აზოტი დიდი რაოდენობითაა პარკოსან მცენარეებში. 

მცენარეთა აზოტით ნორმალური კვებისას მატულობს ცილოვან ნივთიერებათა სინთეზი, რაც იწვევს 

მცენარის უფრო ძლიერ განვითარებას და მისი სავეგეტაციო პერიოდის გახანგრძლივებას, მცენარე 

სწრაფად იზრდება და ფოთლების მობერება უფრო გვიან ხდება. ასეთი მცენარეები გამოირჩევიან მწვანე 

შეფერცვით. ყოველივე ამის შემდეგ მკვეთრად მატულობს მოსავალი. აზოტის ჭარბი რაოდენობით 

მცენარის მომარაგება უმეტესი კულტურებისათვის არასასურველია, ამას შეუძლია გამოიწვიოს მოსავლის 

ხარისხის გაუარესება, ამიტომ აზოტის ჭარბი რაოდენობით გამოყენებას უნდა ვერიდოთ. 

 

აზოტის შემცველობა ნიადაგში და მისი გარდაქმნა 

ნიადაგში აზოტის ძირითად წყაროს წარმოადგენს ორგანული ნივთიერება - ჰუმუსი და აგრეთვე 

მინერალები. ნიადაგის აზოტის ძირითადი მასა ნიადაგში ორგანული შენაერთების სახითგვხვდება, 

რომლებიც მცენარის კვებისათვის გამოყენებულია. მცენარეს შეუძლია მცირე რაოდენობით გამოიყენოს 

მხოლოდ წყალში ხსნადი ორგანული ამიდები და უმარტივესი ამინომჟავეები. საერთო აზოტის მხოლოდ 

ერთ პროცენტამდეა მცენარისათვის შესათვისებელ ფორმაში. მინერალური შენაერთების სახით ნიადაგში 

ნიადაგზე და მცენარეზე მოქმედების ხასიათის მიხედვით სასუქებს ყოფენ პირდაპირ და არაპირდაპირ 

სასუქებად. 

პირდაპირ მოქმედ სასუქებს მიეკუთვნება ის სასუქები, რომლებიც შეიცავენ მცენარისათვის საკვებ 

ელემენტებს და უშუალოდ მოქმედებენ მათ კვებაზე. ასეთებია; აზოტიანი, ფოსფორიანი, კალიუმიანი 

და მიკროსასუქები.  

არაპირდაპირ მოქმედ სასუქებს ძირითადად იყენებენ ნიადაგის თვისებების გასაუმჯობესებლად. ასეთ 

სასუქებს მიეკუთვნება; კირი, თაბაშირი, ბაქტერიული სასუქები და სხვა. 
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ორგანული ნივთიერებების დაშლა მიმდინარეობს შემდეგი სქემით; ცილები ჰუმინოვანი ნივთიერებები, 

ამინომჟავეები, ამიდები,- ამიაკი, ნიტრიტები, ნიტრატები. 

ნიადაგში მიკროორგანიზმების მიერ აზოტის ორგანული შენაერთების დაშლის სისწრაფე ამონიაკამდე და 

ნიტრატამდე განისაზღვრება ნიადაგის აერაციის, ტენიანობის, ტემპერატურისა და რეაქციისაგან. ნიადაგში 

ამ პროცესის მიმდინარეობა ხორციელდება მრავალრიცხოვანი აერობული და ანაერობული 

მიკროორგანიზმების მეშვეობით. მის სიჩქარეს განაპირობებს ნიადაგის რეაქცია. ძლირ მჟავე და ტუტე 

რეაქციის დროას, პროცესი შედარებით შენელებულად მიმდინარეობს. 

აზოტის დანაკარგები მნიშვნელოვნად მცირდება ორგანული და მინერალური სასუქების სწორი 

გამოყენების, ნიადაგის დამუშავებისა და მორწყვის სისტემათა კარგი შეთანწყობით.      

 

ნიადაგში აზოტის დაგროვების გზები 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მაღალი და მყარი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია გამუდმებით 

ვზრუნავდეთ ნიადაგში აზიტის მარაგის შესავსებად. ერთადერთ ბუნებრივ წყაროს ამ მიმართულებით 

წარმოადგენს ატმოსფეროს აზოტი. ატმოსფეროს აზოტის შებოჭვა და მისი ნიადაგში მოხვედრა 

შესაძლებელია ორი გზით.ერთი ძალზე მცირე ოდენობით ატმოსფეროში - ჭექა-ქუხილის დროს ამიაკის 

ფორმით წარმოქმნილი და ნიადაგში ნალექების საშუალებით მოხვედრილი და მეორე, რომელსაც უფრო 

დიდი მნიშვნელობა აქვს, ატმოსფეროს აზოტის ფიქსაცია მიკროორგანიზმების მიერ. ამ უკანასკნელს 

ახდენენ ნიადაგში პარკოსან მცენარეებზე სიმბიოზურად მცხოვრები ეგრეთწოდებული კოჟრის 

ბაქტერიები. 

პარკოსანი კულტურების ზრდა-განვითარებასთან ერთად თანდათანობით ძლიერდება კოჟრის 

ბაქტერიების აქტივობა და იგი მაქსიმუმს აღწევს ყვავილობის პერიოდში. ვეგეტაციის ბოლოს მისი 

რაოდენობა მცირდება, კოჟრები თანდათანობით კვდებიან და ბაქტერიები ისევ ნიადაგში ხვდებიან. 

აზოტის ფორმის შემცველობის მიხედვით 4 ჯგუფად იყოფა:  

1. ნიტრატული სასუქები 

2. ამონიაკური სასუქები 

3. ამონიაკურ – ნიტრატული სასუქები 

4. ამიდური სასუქები. 

 

ნიტრატული სასუქები 

ნატრიუმის გვარჯილა    შეიცავს 15 - 16% აზოტს, მას ჩილეს გვარჯილას უწოდებდნენ, რაც 

დაკავშირებულია მის ბუნებრივ საბადოებთან.  

ის ტუტე ფორმის აზოტიანი სასუქია. 

კალციუმის გვარჯილა  - შეიცავს 15,5% აზოტს. ეს სასუქიც ტუტე ფორმისაა. შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნეს ყველა ტიპის ნიადაგზე, წყალსი ადვილად ხსნადია. ამ სასუქის დიდ ნაკლად ითვლება მისი 

ზედმეტი ჰიგროსკოპულობა და აზოტის დაბალი შემცველობა. 

 

ამონიაკური სასუქები. 

ამ ჯგუფის სასუქებს მიეკუთვნება სულფატამონიუმი, ქლორამონიუმი, ნახშირმჟავა - ამონიუმის 

მარილები, თხევადი ამიაკური სასუქები. 
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ამონიუმის სულფატი შეიცავს 20,5 - 21 % აზოტს. წყალში ხსნადი მარილია, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია. 

ფიზიოლოგიურად მჟავე სასუქია და ამიტომ უკეთესად ეფექტურობს ფუძეებით მდიდარ ნეიტრალურ ან 

ნეშომპალა კარბონატული და მოკირიანებულ ეწერ ნიადაგებზე. 

ქლორამონიუმი  N  შეიცავს 24 - 25 %აზოტს, თეთრი კრისტალური ნივთიერებაა, წყალში კარგად იხსნება, 

ხასიათდება კარგი ფიზიკური თვისებებით, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია, შენახვისას არ იბელტება.  

ამონიუმის კარბონატი   - კრისტალური პროდუქცია, შეიცავს 21 - 24 % აზოტს. მას იღებენ ნახშირმჟავას 

ამონიაკური წყლით გაჯერებით და ამონიუმის კარბონატის  შემდგომი გადადენით 70 - 80 გრადუსს 

ტემპერატურაზე. ეს სასუქი ძალზე არამდგრადია, ჰაერზე იშლება ამიაკის გამოყოფით და გადადის 

ამონიუმის ბიკარბონატში. 

ამონიუმის ბიკარბონატს -     იღებენ გაზისებრი ამიაკის და ნახშირმჟავას ადსორბაციის საფუძველზე. 

თხევადი ამიაკური სასუქები  -  წარმოება გაცილებით ადვილი და იაფია , ვიდრე მაგარი სასუქებისა. მათ 

დასამზადებლად არაა საჭირო აზოტის სიმჟავეები და ისეთი რთული ოპერაციები, როგორიცაა 

აორთქლება, კრისტალიზაცია, გრანულირება, შრობა და სხვა. თხევად სასუქებს მიეკუთვნება უწყლო 

ამიაკი ყველაზე კონცენტრირებული და უბელტო სასუქია. აზოტს შეიცავს 82, 3 %. მიიღება წნევის 

ზემოქმედებით გაზისებრი ამიაკის შეკუმშვით უფერო, მოძრავი სითხეა. 20 გრადუსზე მისი ხვედრითი 

წონა 0, 61 დუღილის ტემპერატურა 34 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დროს სწრაფად გადადის 

გაზისებრ მდგომარეობაში და ღია ჭურჭლიდან სწრაფად ორთქლდება. 

ნიადაგში შეტანის შემდეგ ამიაკი გაზად გარდაიქმნება, რომელიც შთაინთქმება ნიადაგის მაგარი ფაზის 

მიერ, რომლის სისწრაფე დამოკიდებულია ჰუმუსის შემცველობაზე, მექანიკურ შედგენილობასა და 

ტემპერატურაზე. ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებში იგი უფრო კარგად შთაინთქმება ვიდრე მსუბუქი 

მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგებში, საიდანაც მისი დაკარგვა უფრო ადვილადაც ხდება. 

ამიაკატები -E  მიიღება ამონიუმის გვარჯილას, კალციუმის გვარჯილისა და შარდოვანას  ამიაკის წყალში 

გახსნით. ღია მოყვითალო ან ყვითელი ფერის ხსნარია. შეიცავს 30 - 45 % აზოტს. ტრანსპორტირება და 

შენახვა უნდა მოხდეს ჰერმენტულად დახურულ ბალონებში  (ჩვენში გავრცელება ვერ ჰპოვეს). 

ამიაკური წყალი - 20 ან 25 % ამიაკის ხსნარია. შეიცავს 20,5% აზოტს. ამიაკური წყალი შეაქვთ სპეციალური 

მანქანებით. მძიმე ნიადაგებზე10 - 12 სმ, ხოლო მსუბუქ ნიადაგებზე14-18 სმ. სიღრმეზე. არავითარ 

შემთხვევაში არ შეიძლება მისი ზედაპირულად დატოვება. ეს სასუქები შექვთ თესვისწინა დამუშავებისას. 

შეიძლება შემოდგომითაც იქნეს შეტანილი. 

ამონიაკური ნიტრატული სასუქები -  ეს სასუქები შეიცავს, როგორც ამიაკური ისე ნიტრატულ აზოტს. 

მათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია; 

ამონიუმის გვარჯილა -ეს ძირითადი აზოტიანი სასუქია, რომელიც მიიღება აზოტმჟავას ამიაკით 

განეიტრალების გზით. შეიცავს 35% -ს აზოტს. თეთრი ფერის, კრისტალური გრანულებია. კრისტალური 

ამონიუმის გვარჯილა ხასიათდება მაღალი ჰიგროსკოპულობით. შენახვისას იბელტება, ამიტომ 

მოთავსებული უნდა იქნეს წყალგაუმტარ კოლბებში. გამოიყენება თითქმის ყველა კულტურის ქვეშ, ყველა 

ნიადაგზე როგორც თესვის წინ, ასევე მწკრივებში თესვისას. მისი შეტანა მშრალი ზონის ნიადაგებზე 

შესაძლებელია ყოველტვის, ხოლო ზედმეტ ტენიან რაიონებსი უმჯობესდება გაზაფხულზე და 

შემოდგომაზე.  
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ამონიუმის გვარჯილა 

ამიდური სასუქები 

შარდოვანა- აზოტი 46%, მიიღება ამიაკისა და ნახშირორჟანგის ურთიერთმოქმედებით მაღალი 

ტემპერატურისა და წნევის პირობებში. 

შარდოვანა მაგარი სასუქიდან ყველაზე უფრო მაღალ კონცენტრირებულია, თეთრი კრისტალური ფერით. 

წყალსი კარგად იხსნება, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია. ამჟამად მრეწველობა უშვებს გრანულირებული სახით. 

შარდოვანა თესვამდე 1 -2 თვით ადრე უნდა შევიტანოთ.  

შარდოვანა 

 
კალციუმის ციანამიდი -  აზოტი 21% ია. ეს სასუქი მსუბუქი, წვრილი შავი ან მუქი ნაცრისფერი ფხვნილია. 

ნიადაგშიშეტანისას ძლიერ იფანტება და საზიანოა თვალში ან სასუნთქ გზებში მოხვედრისას იწვევს 

ლორწოვანი გარსის ანთებას. ამიტომ მასზე მუშაობა მიმდინარეობს სათვალეებით და ხელთათმანებით. ის 

უნდა ინახებოდეს მშრალ ადგილზე და ჰაერგაუმტარ ტომრებში. 

აზოტის ნაკლებობისას მცენარე ასე გამოიყურება. 
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აზოტის მოთხოვნა ნიადაგში . ინდექსი 

1. თუ ნიადაგში აზოტის რაოდენობა ნაკლებია 4 – 4,5 მლ. 100 გრ.ნიადაგში, მაშინ ასეთი ნიადაგები 

ძლიერ ღარიბია აზოტით. 

2. თუ აზოტის რაოდენობა მერყეობს 4,5 – 6,0 -მდე მცენარე საშუალო მოთხოვნილებას აყენებს 

მინერალური სასუქების მიმართ. ( საშუალო რაოდენობის აზოტია ნიადაგში) 

3. თუ ნიადაგში აზოტის რაოდენობა 7 მგ - ია  100 გრ. ნიადაგში, მაშინ ასეთი ნიადაგები აზოტით 

მდიდარია. მცენარე სუსტ მოთხოვნილებას აყენებს აზოტიანი სასუქების მიმართ. 

 

აზოტიან სასუქებს დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის მოსავლიანობის გადიდებაში, ხელს უწყობს 

მცენარეში ცილების, ვიტამინების დასხვა ნივთიერებათა დაგროვებას. ამასთან აზოტიანი სასუქების 

გამოყენების წესების დარღვევას მოსდევს  მთელი რიგი უარყოფითი შედეგები -მცენარეში ჭარბი  

რაოდენობით გროვდება ნიტრატული აზოტი, რაც ადამიანში და ცხოველში მთელ რიგ დაავადებებს 

იწვევს, ხდება აზოტის გამორეცხვა და სასმელი წყლის გაჭუჭყიანება, ნაწილი აზოტისა ქროლდება, აზოტის 

ჟანგეულების და ამონიაკის სახით, რაც იწვევს ატმოსფეროს გაბინძურებას. აზოტიანი სასუქები მცირე 

რაოდენობით მაგრამ მაინც შეიცავს მძიმე მეტალებს. 

 

ფოსფორიანი სასუქები 

ფოსფორის მნიშვნელობა მცენარისათვის 

ფოსფორი წარმოადგენს მცენარის კვების ერთერთ აუცილებელ ელემენტს. ფოსფორის გარეშე არ შეუძლია 

არსებობა არცერთ ცოცხალ ორგანიზმს. იგი შედის მრავალი ნივთიერების შედგენილობაში და 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში. მცენარეები ფოსფორს ნიადაგიდან 

ითვისებენ ძირითადად ორთოფოსფორმჟავას მარილების სახით აგრეთვე შეუძლიათ შეითვისონ  მეტა და 

პიროფოსფორმჟავა მარილები. 

ფოსფორი მცენარეში არსებობს როგორც მინერალური, ისე ორგანული შენაერთების სახით. 

მინერალურიდან აღსანიშნავია კალციუმის, კალიუმის და მაგნიუმის ორთოფოსფორმჟავა მარილები. 

აღნიშნული ორთოფოსფორმჟავა მარილები მცენარეში წარმოქმნიან ფოსფორის ორგანულ შენაერტებს, 

რომელთაგანაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნუკლეინის მჟავეები. ნუკლეინის მჟავეები რთულ 

მაღალმოლეკულური ნივთიერებებია, რომლებიც მონაწილეობენ ყველაზე მნიშვნელოვან სასიცოცხლო 

პროცესებში, ცილების სინთეზი, ზრდა - გამრავლება, მემკვიდრეობით ნიშან - თვისებების გადიაცემა. 
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ნუკლეინის მჟავეები მონაწილეობას ღებულობენ უჯრედის ციტოპლაზმისა და ბირთვის წარმოქმნაში. 

ნუკლეინის მჟავეები შედიან აგრეთვე ვიტამინებისა და მრავალ ფერმენტებში. 

განსაკუთრებით დიდია ფოსფორის როლი ნახშირწყლების ცვლაში, ფოტოსინთეზურ პროცესებში, 

სუნთქვის პროცესებში. 

მცენარეში ნახშირწყლების გარდაქმნა ძირითადად მიმდინარეობს ფოსფორმჟავას ნახშირწყლების 

მოლეკულასთან შეერთებით ან მისგან დაცილებით. სწორედ ამით აიხსნება ფოსფორიანი სასუქების 

დადებითი გავლენა შაქრის ჭარხალში, შაქრის და კარტოფილში სახამებლის დაგროვებაზე. 

 

ფოსფორის შემცველობა მცენარეში და მოსავლის მიერ მისი გამოტანა 

მცენარე შედგება ნახშირბადის, ჟანგბადის, წყალბადის, აზოტისა და ნაცრის ელემენტებისაგან. ნაცრის 

ელემენტებიდან ფოსფორი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს მცენარის სასიცოცხლო პროცესებში. სხვა 

ელემენტებისაგან განსხვავებით ფოსფორი, ისევე, როგორცაზოტი, მეტი რაოდენობით მოიპოვება. მცენარი 

თესლში. გარდა ამისა ფოსფორი მეტი რაოდენობითაა მცენარის ახალგაზრდა ნაწილ;ებში. 

 აღსანიშნავია, რომ მცენარეში აზოტისა და ფოსფორის შემცველობაში აღინიშნება გარკვეული 

დამოკიდებულება. ორივე ეს ელემენტი ერთდროულად, მაგრამ სხვადასხვა შეფარდებით მონაწილეობას 

ღებულობენ მცენარეში მიმდინარე მრავალ ბიოქიმიურ გარდაქმნაში, ამიტომ, როდესაც აზოტიანი 

სასუქების გამოყენების საკითხი წყდება, საჭიროა მასთან ერთად გადაწყვეტილი იქნეს აგრეთვე 

ფოსფორიანი სასუქების გამოყენების საკითხიც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი ექნება მცენარის 

ცალმხრივ აზოტიან კვებას ფოსფორის გარეშე. 

მეცნიერებმა დიდი ხანია ყურადღება მიაქციეს იმ გარემოებას, რომ მცენარეებმა მათი განვითარების 

ადრეულ სტადიებში დიდ მოთხოვნილებას უყენებენ ფოსფორს მცენარის ადრინდელ პერიოდში 

ფოსფორით შიმშილობა ისეთ ღრმა დაღს ასვამს მცენარეს, რომ მისი გამოსწორება ფოსფორით შემდგომი 

ნორმალური კვებითაც კი არ შეიძლება. უფრო მეტიც ასეთ ადრინდელ პერიოდშიც ფოსფორით დამშეული 

მცენარეები შემდგომში უარყოფითად რეაგირებენ უხვ ფოსფორიან კვებაზე. 

ფოსფორის ნაკლებობის გარეგნული ნიშნები სხვადასხვა მცენარეებზე სხვადასხვანაირად მჟღავნდება. 

უმეტეს კულტურებზე მისი ნაკლებობის გამომხატველს წარმოადგენს ფოთლების მოწითალო – იისფერი 

შეფერვა. 

ვინაიდან აზოტისაგან განსხვავებით ატმოსფეროში არ არის და ამ გზიტ არ შეიძლება ნიადაგში მისი 

დეფიციტის შევსება, რჩება მხოლოდ სამრეწველო ფოსფორიანი სასუქების გამოყენება. 

 

ნიადაგში ფოსფორის შემცველობა და შენაერთების ფორმები 

ნიადაგში საერთო ფოსფორის შემცველობა ფართო ფარგლებში მერყეობს 0,03-დან 0,28 %-მდე. იმ 

ელემენტებს შორის, რომლებიც შეადგენენ დედამიწის ქერქს ფოსფორი იკავებს მე-13 ადგილს. ამ მხრივ 

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება აზოტს და განსაკუთრებით კალიუმს. 

ფოსფორის შემცველობა მეტია ნიადაგის ზედა ფენებში, სადაც მეტიაორგანული ნივთიერება და ნაკლები 

ქვედა ფენებში და დედაქანებში. ფოსფორის სემცველობა დამოკიდებულია ნიადაგების მექანიკურ 

შედგენილობასა და მასში ჰუმუსის შემცველობაზე. ფოსფორის საერთო მარაგი მეტია ორგანული 

ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგებში.  

ხსნადობის ხარისხის მიხედვით ფოსფორიანი სასუქები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად ჯგუფად  

1) წყალში ხსნადი – სუპერფოსფატი, ორმაგი სუპერფოსფატი, ამოფოსი, დიამოფოსი,  

2) წყალში უხსნადი – თომასის წიდა, მარტენის ფოსფატწიდა, ფტორმოცილებული ფოსფატი და სხვა.  
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3) ძნელად ხსნადი ფოსფატები – ფოსფორიტის და ძვლის ფქვილის. 

ფოსფორიანი სასუქების ხსნადობის ხარისხი განსაზღვრავს მათი გამოყენების თავისებურებებს. წყალხსნად 

სასუქებს იყენებენ ფხვნილის გრანულის სახით, ხოლო ძნელადხსნადს – ძალიან წმინდა ფხვნილის სახით. 

 

წყალხსნადი ფოსფატები 

სუპერფოსფატი. სუპერფოსფატს ღებულობენწვრილად დაფქვილი ფოსფატურ ნედლეულზე 

გოგირდმჟავას მოქმედებით. სუპერფოსფატი – მჟავე სასუქია, მაგრამ მისი ხანგრძლივად შეტანის 

პირობებშიც კი არ იმატებს ნიადაგის მჟავიანობა. სუპერფოსფატი 19% პოსფორს შეიცავს. ამ სასუქს 

იყენებენ ყველა ტიპის ნიადაგებზე, ყველა კულტურის ქვეშ სხვადასხვა წესით. 

გრანულირებული სუპერფოსფატი – შეიცავს 23,5% შესათვისებელი   ფოსფორს. 

ორმაგი სუპერფოსფატი ხარისხის მიხედვით არის 49%, 47%, 44% და 42%-იანი.ამოფოსი რთული ფოსფორ-

აზოტური სასუქია. ამოფოსი შეიცავს 50% წყალხსნად ფოსფორს და 11-12% აზოტს. აქვს კარგი ფიზიკური 

თვისებები, ნაკლებად ჰიგროსკოპულია, არ იბელტება, ადვილად იფანტება. 

 
სუპერფოსფატი 

დიამოფოსი – რთული ფოსფორ-აზოტური სასუქია. შეიცავს დაახლოებით 53%  ფოსფორს და დაახლოებით 

20% აზოტს.  

წყალში უხსნადი ფოსფორიანი სასუქები. 

თომასის წიდა - ღებულობენ ფოსფორით მდიდარი რკინის მადნების რკინად და ფოლადად 

გადამუშავებისას, 

წითელი ფოსფორი 

ძნელადხსნადი მარტენის ფოსფორწიდა 

მაგნიუმამონიუმიანი ფოსფატი 

ფოსფატები. 

ფოსფატების ამ ჯგუფს ეკუთვნის: 

ფოსფორიტის ფქვილი და ძვლის ფქვილი. 

 

ფოსფორის მოთხოვნა ნიადაგში 

თუ ფოსფორის შემცველობა ნიადაგში ნაკლებია 10 - ზე - ასეთი ნიადაგები  ძლლიერ ღარიბია ფოსფორით. 

თუ 10 -დან 20 - მგ -დეა საშუალო მოთხოვნილებისაა. 

თუ 20 - ზე მეტია სასუქების მიმართ სუსტი მოთხოვნილებისაა, 
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მცენარის კვებისათვის კალიუმი აუცილებელ და შეუცვლელ ელემენტს წარმოადგენს. კალიუმის გარეშე 

ისე, როგორც აზოტისა და ფოსფორის გარეშე შეუძლებელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

ნორმალური ზრდა-განვითარება.  

მცენარეში კალიუმის შემცველობა ბევრად აღემატება ნიადაგის  

სსნარში არსებულ კონცენტრაციას, რაც აიხსნება მცენარის მიერ კალიუმის შერჩევითი შთანთქმით. 

მოძრაობის დიდი უნარის გამო კალიუმი ადვილად გადაადგილდება მცენარის ერთი ნაწილიდან მეორეში. 

ძველი ფოთლებიდან კალიუმი გადაადგილდება უფრო ახალგაზრდა ფოთლებში, სადაც ყველაზე 

ინტენსიურად მიმდინარეობს ორგანული ნივთიერების სინთეზი. 

მცენარის ცალკეულ ნაწიოლებში კალიუმი ერთნაირი რაოდენობით არაა. კარტოფილის ღეროში ( მწვანე 

ნაწილი ) კალიუმი მეტი რაოდენობითაა, ვიდრე ტუბერში. მარცვლოვანთა ჩალაში მეტია, ვიდრე თესლში. 

ამრიგად კალიუმისათვის დამახასიათებელია მისი მეტი შემცველობა ვეგეტატიურ ნაწილებში. 

გვალვიან პირობებში კალიუმის ნაკლებობისას მცენარეები ადრე ჭკნებიან, კალიუმის საკმაოდ 

უზრუნველყოფისას იზრდება მცენარეთა ყინვაგამძლეობა უჯრედებში ოსმოსური წნევისა და 

ნახშირწყლების შემცველობის გადიდების შედეგად.  

 მცენარეში კალიუმის ნაკლებობისას მნიშვნელოვნად იზრდება ცილების დაშლა, რაც ხელსაყრელ 

პირობებს ქმნის მცენარის ქსოვილებში სოკოებისა და ბაქტერიების განვითარებისათვის. 

მარცვლოვანი კულტურების კალიუმით ნაკლებობის შემთხვევაში ხშირად შეიმჩნევა მათი ჟანგით 

დაავადება. აღინიშნება შაქრის ჭარხლის ძირებისა და კარტოფილის ტუბერების ლპობა. 

ცნობილია, რომ ნიადაგში აზოტის დიდი რაოდენობით არსებობისას მცენარე ივითარებს ფართო 

ფოთლებს, მაგრამ მათში ფოტოსინთეზი არანორმალურად მიმდინარეობს. 

ჭარბი აზოტის მავნე მოქმედების ნეიტრალიზაციის საქმეში დიდი მნიშვნელობა აქვს კალიუმს, ამიტომ 

ისეთი კულტურები, რომლებიც აზოტის მაღალ დოზებს ღებულობენ, ხშირად საჭიროებენ კალიუმის 

შეტანას. 

კალიუმით უფრო მდიდარია მცენარის ნორჩი, მზარდი ნაწილები, ამის გამო იგი ახალგაზრდა მცენარეში 

მეტია, ვიდრე ხანდაზმულებში. 

ბოლო დროს ჩატარებული გამოკვლევებით დადგენილია კალიუმის ფიზიოლოგიური როლი მცენარეში. ეს 

როლი შემდეგში მდგომარეობს. 

კალიუმი ააქტიურებს ბიოლოგიურ პროცესებს, აჩქარებს ისეთი პროდუქტების სინთეზს, როგორიცაა 

სახამებელი და პროტეინი. კალიუმი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზს. კალიუმით ნორმალურად 

უზრუნველყოფილი მცენარეები უფრო მაღალი ასიმილაციითა და უკეთესი ზრდით ხასიათდებიან 

შემცირებული განათებისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებშიც. 

არახელსაყრელი კლიმატური პირობების შემთხვევაში ( ძლიერი გვალვა ) კალციუმით კარგად 

უზრუნველყოფილი მცენარეები უფრო სწრაფად ხურავენ ბაგეებს და ნაკლებად კარგავენ წყალს, რასაც 

დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის გვალვაგამძლეობის გადიდებისათვის 

საქართველოს ნიადაგებში საერთო კალიუმის შემცველობა დიდ ფარგლებში მერყეობს 0, 3 -დან 2, 0 % მდე. 

კალიუმის შემცველობით უფრო მდიდარია აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგები. დასავლეთ 

საქართველოს ნიადაგები კერძოდ ჭაობიანი, წითელმიწა და სუპტროპიკული ეწერი ნიადაგები კალიუმს 

ნაკლები რაოდენობით შეიცავენ. 

კალიუმიანი სასუქებიდან ამჟამად მრეწველობა უშვებს ქლორკალიუმს და 30-40 %-იან კალიუმის 

მარილებს. 
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ქლორკალიუმი თეთრი წვრილკრისტალიანი მარილია, ოდნავ მოსერო შეფერვით, შეიცავს 56,9 - 60 % K2O. 

წვრილკრისტალური ქლორკალიუმი ხშირად იბელტება, მკვრივდება და ნიადაგში შეტანის წინ 

აუცილებელია მისი დაქუცმაცება დაშლა. სოფლის მეურნეობაში ამჟამად ღებულობენ ისეთ კალიუმის 

სასუქებს, რომლებიც ნაკლებად მკვრივდებიან. კარგი ფიზიკური თვისებები აქვთ მსხვიკრისტალიან და 

მარცვლიან კალიუმის სასუქებს. მსხვილკრისტალიანი ქლორკალიუმის წარმოება გაცილებით უფრო 

ადვილი და იაფია ვიდრე წვრილკრისტალიანისა. 

30-40% კალიუმის მარილებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ. ამ სასუქების წარმოება დიდი რაოდენობით 

ხდება და ის ფართოდ გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის. 

 
კალიუმის მარილი 

ნედლი კალიუმის მარილები. ამჟამად აღნიშნული მარილების ფართოდ გამოყენება არ ხდება, ვინაიდან 

დაბალპროცენტიან და ნაკლებტრანსპორტაბელურია. ესენია; 

სილვინიტი,კალიუმ-მაგნიუმის სულფატი.  კალიუმის სულფატი, კალიუმის გვარჯილა,კაინიტი. 

 
კალიუმის სულფატი                                                     კალიუმის გვარჯილა 

 

 

 

 

  
ეს სურათები გვიჩვენებს მიკროელემენტების ნაკლებობას მცენარეში. 
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რთული სასუქები ორ ჯგუფად იყოფა. 

1. რთული სასუქები, რომლებიც შეიცავენ აზოტსა და ფოსფორს, აზოტსა და კალიუმს, ან ფოსფორსა 

და კალიუმს. ასეთ სასუქებს ორმაგს უწოდებენ. 

2. რთული სასუქები, რომლებიც შეიცავენ აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს. მათ სამმაგს უწოდებენ. 

ორმაგ რთულ სასუქებს ეკუთვნიან; 

1. ამონიზირებული სუპერფოსფატი, ამიაკური სუპერფოსფატი, ამოფოსი, ნიტროფოსფატი, რომელთა 

შემცველობაში შედის აზოტი და ფოსფორი. 

2. კალიუმის გვარჯილა და პოტაზოტი. შეიცავს კალიუმსა და აზოტს. 

3. კალიუმიანი სუპერფოსფატი ( კალიფოსფატი) რომელიც შეიცავს კალიუმსა და ფოსფორს ( შერეული 

სასუქი) 

სამმაგ რთულ სასუქს წარმოადგენს; ნიტროფოსკა, ამოფოსკა და შარდოვანკალი ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს. 

 

სამმაგი რთული სასუქები. 

სამმაგ რთულ სასუქებს მიეკუთვნება ნიტროფოსკა ნიტროფოსკა, ამოფოსკა, შარდოვანა-კალი-ფოსფატი. 

შერეული ეწოდება ისეთ სასუქებს, რომლებიც მიიღება მარტივი სასუქების მექანიკური შერევის გზით. 

მომზადება რთულისაგან იმით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში მარტივი სასუქების ნაწილაკები 

მექანიკურადაა არეული ერთმანეთში ნიჩბით, მანქანით ან სპეციალურად მოწყობილ ქარხნებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოფოსკა                                                                                           დიამოფოსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნიტროამოფოსკა 
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მინერალური სასუქების შენახვა. 

მინერალური სასუქების ეფექტურობა სხვა პირობებთან ერთად დიდად არის დამოკიდებული თვით მის 

ხარისხზე. მინერალური სასუქების ხარისხს კი განსაზღვრავს შენახვის პირობები. ცუდი შენახვისას 

იკარგება მცენარისათვის საჭირო საკვები ნივთიერებების დიდი რაოდენობა და სასუქების ფიზიკური 

თვისებები ძალზე უარესდება.  

მინერალური სასუქების უმრავლესობა წყალში ხსნადია. ამიტომ არ შეიძლება ღია ცისქვეშ დაყრა, შენობაში 

მიწაზე მოთავსებული მინერალური სასუქები შთანთქვს მიწიდან წყალს, სველდება და იბელტება, რის 

შედეგადაც ძნელდება მისი ნიადაგში შეტანა,E საჭირო ხდება მისი წინასწარ დაქუცმაცება. 

სასუქების ეფექტურობა დიდად არის დამოკიდებული დოზების სწორად შერჩევაზე. დოზები ეწოდება 

სასუქების იმ რაოდენობას, რომელიც შეტანილი უნდა იქნეს ნიადაგში. ნორმა კი წარმოადგენს სასუქების 

საშუალო წლიურ რაოდენობას ერთ ჰექტარზე, რომელიც დადგენილია სხვადასხვა სასოფლო - სამეურნეო 

კულტურებისა და რაიონებისათვის. 

იმისათვის, რომ დავადგინოთ სასუქების ნორმა, რომელიც შეიცავს სათანადო რაოდენობის საკვებ 

ნივთიერებას, საჭიროა მოვახდინოთ შესაფერისი გაანგარიშება. 

ვთქვათ ერთ ჰექტარზე საჭიროა 100 კგ. ხალასი აზოტის შეტანა სულფატამონიუმის სახით, რომელიც 

შეიცავს 20% აზოტს. იმისათვის რომ გავიგოთ რამდენი სულფატამონიუმია საჭირო 100 კგ. ხალასი აზოტის 

მი9საღებად ვიქცევით შემდეგნაირად; 100 კგ. აზოტის ნორმა უნდა გავამრავლოთ 100 - ზე და გავყოთ 

სასუქში არსებული საკვები ელემენტის ( აზოტის ) პროცენტულ შემცველობაზე. ( 20 -ზე ). 

    ე. ი. ერთ ჰექტარზე რომ შევიტანოთ 100 კგ ხალასი აზოტი, საჭიროა 500 კგ სულფატამონიუმი. ამ გზით 

სასუქების ნორმის გამოსაანგარიშებლად იყენებენ შემდეგ ფორმულას; 

სადაც X  ნიშნავს სასუქის საჭირო რაოდენობას ჰა - ზე.  

ა - ნორმა საკვები ელემენტების ჰექტარზე კგ - ით.  

ბ- არის პროცენტული შემცველობა საკვები ელემენტების სასუქში. 

თუ მოცემულ ფორმულაში ჩავსვავთ შესაფერის მაჩვენებელს მივიღებთ ნიადაგში შესატანი სასუქების 

ნორმას. 

 

ორგანული სასუქები 

ორგანულ სასუქებს უწოდებენ ისეთს, რომელთა შემადგენლობაშიც დიდი რაოდენობით შედის ორგანული 

ნივთიერება. გახრწნის შედეგად მასში  არსებული საკვები ელემენტები გადადიან ხსნად ფორმებში ე. ი. 

მცენარისათვის ადვილად შესათვისებელ შენაერთებში. 

დაუშლელი ორგანული ნივთიერება, უპირველეს ყოვლისა შედგება ისეთი ელემენტებისაგან, როგორიცაა 

ნახშირბადი, წყალბადი და ჟანგბადი. მისი დადებითი მოქმედება ნიადაგის თვისებებზე და მცენარის 

ზრდა - განვითარებაზე არ არის განპირობებული მარტო ზემოაღნიშნული შენაერთების არსებობაზე, 

მცენარე მათ ჰაერიდან და წყლიდანაც ითვისებს. 

ორგანული სასუქების დადებითი მოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერებაზე ძირითადად აიხსნება მასში 

აზოტის, ფოსფორის, კალიუმის და ორგანული ნივთიერებების შემცველობით, აგრეთვე 

მიწათმოქმედებისათვის სასარგებლო მრავალრიცხოვანი მიკროორგანიზმების არსებობით. 

ორგანული სასუქები არსებით გავლენას ახდენენ ნიადაგში მიმდინარე ქიმიურ, ფიზიკურ, ფიზიკურ - 

ქიმიური და ბიოლოგიურ პროცესებზე. 

ზოგიერთი ორგანული სასუქი მცენარისათვის საჭირო ყველა მთავარ საკვებ ელემენტს აზოტს, ფოსფორს 

და კალიუმს შეიცავს. ორგანული სასუქებში მოიპოვება აგრეთვე მცენარისათვის საჭირო 
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მიკროელემენტები. ორგანული სასუქები ნიადაგსა და მის ატმოსფეროს, მცენარის ირგვლივ არსებულ 

ფენებს ამდიდრებენ ნახშირორჟანგით, რითაც უმჯობესდება მცენარის ნახშირბადოვანი კვება. 

ორგანული სასუქები მცენარისათვის საჭირო საკვებ ელემენტებს - აზოტს, ფოსფორი და კალიუმს მცირე 

რაოდენობით შეიცავენ. ამიტომ მათი შეტანა დიდი რაოდენობით წარმოებს. 

 

ნაკელი 

მინერალური სასუქების წარმოებასა და მოხმარებაზე გადასვლის შემდეგ მოსახლეობამ ნაკელის 

გამოყენებისადმი ყურადღება სეანელა. რასაკვირველია ეს სრულიად არ არის მართებული რადგან არცერთ 

მინერალურ სასუქს არ შეუძლია შეცვალოს ნაკელი. ახალი ნაკელი შენახვის პერიოდში განიცდის 

გარდაქმნას მიკრორგანიზმების ზემოქმედებით, რის შედეგად იცვლება მისი ქიმიური, ფიზიკურ - 

ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები. 

ნაკელის რაოდენობა ძირითადად დამოკიდებულია პირუტყვის სახეობაზე, ის იცვლება საკვების 

რაოდენობასა და ხარისხის მიხედვით, ნაკელის რაოდენობა იცვლება აგრეთვე ერთ და იმავე სახეობის 

ცხოველთა შორისაც და დამოკიდებულია პირუტყვის ცოცხალ წონაზე. წყლის და მშრალი ნივთიერების 

შემცველობა სხვადასხვა ცხოველთა ნაკელში სხვადასხვაა, ცხენის ნაკელში მშრალი ნივთიერებაა 24%, 

წყალი 76% მსხვილი რქოსანი პირუტყვის მშრალი ნივთიერება 16%, წყალი 84%. ასევე ნაკელის ქიმიური 

შედგენილობა იცვლება ცხოველთა სახეობის მიხედვით. 

ფრინველის ნაკელის, როგორც რაოდენობა, ისე ქიმიური შედგენილობა დამოკიდებულია სახეობაზე. 

ამასთან ერთად ფრინველთა სახეობის მიხედვით იცვლება მშრალი ნივთიერების ქიმიური შედგენილობაც. 

საფენი.  ნაკელის შედგენილობასა და თვისებებს განსაზღვრავს საფენის სახეობა და რაოდენობა. ცხოველთა 

ნაკელში საფენის შერევით იზრდება ნაკელის რაოდენობა, იცვლება მისი თვისებები და ქიმიური 

შედგენილობა. საფენი იწოვს სითხეს გარდა ამისა საფენი შთანთქავს ისეთ გაზებს, როგორიცაა ამონიაკი, 

რითაც მცირდება აზოტის დანაკარგი. საფენის გამოყენების მიზანია არა მარტო ნაკელის ხარისხის 

გაუმჯობესება, არამედ ცხოველებისათვის რბილი, მშრალი, თბილი და სუფთა საწოლის სექმნა ე. ი. 

საფენის გამოყენებით ბოსელში იქმნება ჯანსაღი ჰიგიენური პირობები.  

საფენად გამოიყენება საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბლის კულტურების ნამჯა, აგრეთვე ტორფი, 

იშვიათად იყენებენ ნახერხს, ბურბუსელას, მცენარის ფოთლები. კარგ საფენად ითვლება ის მასალა, 

რომელსაც ახასიათებს თხევადი ნივთიერების და გაზების მაღალი შეწოვის უნარი. 

 

ხელოვნური ნაკელი 

ხელოვნური ნაკელი მიიღება ჩალის, ნამჯის  და სხვადასხვა მცენარეების ფოთლების მინერალური ან 

ორგანულ სასუქებთან დაკომპოსტებით. დაკომპოსტებულ ჩალას უმატებენ აზოტიანი და ბაქტერიული 

ფლორით მდიდარ ორგანულ სასუქებს. მაგალითად წუნწუხს, აზოტიანი სასუქის დამატების მიზანია 

აგრეთვე ჩალის გამდიდრება აზოტით ისე, რომ ხელოვნური ნაკელი თავისი შემადგენლობით 

უახლოვდებოდეს ბუნებრივს. ამავე დროს დაკომპოსტებულ ჩალას უმატებენ ფოსფორიან და კალიუმიან 

სასუქებს. 

ტორფი 

ტორფი წარმოადგენს ნახევრად გახრწნილ მცენარეულ ნაშთის ნარევს, რომელიც გროვდება დიდი 

რაოდენობით ჭარბი ტენიანობისა და ჟანგბადის ნაკლებობის პირობებში.  

 ძირითადად არჩევენ ტორფინი ჭაობის ორ სახეობას; დაბლობის ჭაობები და მაღლობის ჭაობები ისინი 

იძლევიან შესაბამისად დაბლობისა და მაღლობის ტორფს. 
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მაღლობის ტორფის შექმნაში უმთავრესად მონაწილეობას იღებს ხავსი. ამიტომ მას ხავსის ტორფს 

უწოდებენ. მაღლობის ტორფი თითქმის სასუქად არ იხმარება. ამ სახის ტორფნარები წარმოდგენილია 

ბორჯომის რაიონსი.  

 დაბლობის ტორფები წარმოიშვებიან დაბლობში ტბების, გუბურების, მდინარეების და რუების ნაპირებზე. 

ტორფი წარმოიქმნება ძირითადად მდელოს მცენარეებისაგან, ამიტომ მას სხვადასხვა მდელოს ტორფს 

უწოდებენ. დაბლობის ტორფის წარმოშობა განსხვავდება მაღლობის ტორფის წარმოშობასთან. დაბლობის 

ჭაობის მცენარეები იყენებენ გრუნტისა და ზედაპირულ წყლებს. ისინი იყენებენ აგრეთვე შლამს, რომელიც 

რჩება გაზაფხულის წყალდიდობის დროს, ამიტომ დაბლობის ჭაობების მცენარეულობა კარგად მარაგდება 

მისთვის საჭირო საკვები ელემენტებით. ასეთი მცენარეებიდან მიღებული ტორფი ხასიათდება ნაცრის 

ელემენტების მაღალი შემცველობით და შედარებით დაბალი მჟავიანობით. 

 დასავლეთ საქართველოს რაიონებში გავრცელებული ტორფები ძირითადად დაბლობის წარმოშობისაა, 

ასეთი ტორფები წარმოდგენილია ქობულეთის, ზუგდიდის, ლანჩხუთის, წყალტუბოს,  წალენჯიხის, 

სოხუმის და სხვა რაიონებში. 

 

ტორფის ქიმიური შედგენილობა 

ტორფის მთავარ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს ორგანული ნივთიერება, მინერალური შენაერთები 

ტორფში ძალზე მცირეა. ორგანული ნივთიერებები წარმოდგენილია ორი ჯგუფის შენაერთების სახით; ა) 

აზოტის შემცველი ნივთიერება - უმთავრესად ცილები და ბ) უაზოტო ორგანული ნივთიერებები, უაზოტო 

ორგანული ნივთიერება შედგება შენაერთების სხვადასხვა ორგანული ჯგუფებისაგან. ამ შენაერთების 

შემცველობა მერყეობს მცენარეების ბოტანიკური შედგენილობის, ნაცრიანობის და სხვა მრავალი 

ფაქტორის მიხედვით. 

ხავსის ტორფებში ორგანული ნივთიერება უფრო მეტია, ვიდრე მდელოს ტორფებში, მაგრამ მასში საერთო 

აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემცველობა უფრო ნაკლებია მდელოს ტორფთან შედარებით. 

ტორფებში მცირე რაოდენობით შედის ფოსფორის  მჟავა, რომელიც იმყოფება მცენარისათვის 

ადვილადშესათვისებელ ფორმებში. მდელოს ტორფში ზოგჯერ ფოსფორის მჟავას შემცველობა 1%-მდე 

აღწევს. 

კალიუმი ტორფში შედის ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ თითქმის მთლიანად მცენარისათვის 

შესათვისებელ ფორმებში იმყოფება. 

კალიუმი ტორფში ორი გზით წარმოიშვება; ის შედის იმ მცენარეებსი შემადგენლობაში, რომლებიდანაც 

ტორფი მიიღება. ამის გარდა კალციუმი ტორფებს ემატება ნაკადულების, წყაროების და გრუნტის წყლებში 

შემავალი კალციუმის სახით. კალციუმის რაოდენობა ტორფებში 20 – 30 % აღწევს. 

ხავსის ტორფებში კალციუმის ნაკლებობის შემთხვევაში ტორფის არეს რეაქცია ძალზე მჟავეა და 3.0 – 

3.5მდეა, მაშინ როცა მდელოს ტორფის რეაქცია ნეიტრალდება ან სუსტად მჟავე. ტორფის არის რეაქციას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ტორფების სასუქად გამოყენების შემთხვევაში. ძლიერ მჟავე ტორფების გახრწნა 

დაკომპოსტების დროს არ წარმოებს თუ მას არ მიემატა კირი. 

 აზოტის შემცველობა ტორფებსი დიდად მერყეობს, მდელოს ტორფებში აზოტის შემცველობა სამჯერ 

მეტია, ვიდრე ხავსის ტორფებში. 

მდელოს ტორფები სასუქად იშვიათად გამოიყენება, რადგან მისი დოზები მოსავალს არ ადიდებს, ხოლო 

დიდი დოზები მოსავალს არ ადიდებს, ხოლო დიდი დოზები მჟავე ნიადაგებზე მოსავლის დაცემასაც კი 

იწვევს, მისი დაკომპოსტების შედეგად მიიღება მაღალხარისხოვანი სასუქი. 

ტორფის შეტანა მინერალურ სასუქთან ერთად იწვევს ამ უკანასკნელის ეფექტურობის მკვეთრ გადიდებას 
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მწვანე სასუქები 

მწვანე სასუქები ანუ სიდერატები წარმოადგენს ნიადაგის განოყიერების აგროტექნიკურ ხერხს, რომელიც 

ხორციელდება გასანაყოფიერებელ ნაკვეთზე სპეციალური მცენარის თესვით და მისი მწვანე მასის 

ნიადაგში ჩახვნით.  

მწვანე სასუქის ცნება პირობითია, რადგან ამ ღონისძიების ქვეშ იგულისხმება, ნიადაგში არა მარტო 

მცენარის მწვანე მასის, არამედ ფესვთა სისტემის, კოჟრის ბაქტერებისა და სოკოების ჩახვნა, რაც 

რასაკვირველია აძლიერებს მწვანე სასუქების ეფექტურობას. 

მწვანე სასუქებად უმთავრესად გამოიყენება პარკოსანი მცენარეები. მათ შესწევთ უნარი ისარგებლონ და 

ნიადაგში დააგროვონ ატმოსფეროს თავისუფალი აზოტი.  

 

მწვანე სასუქების მოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერებაზე 

მწვანე სასუქების გამოყენების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ნიადაგის გამდიდრება აზოტით და 

ორგანული ნივთიერებებით. ამავე დროს იგი ამდიდრებს ნიადაგს ფოსფორით, კალიუმით, კალციუმით და 

მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტებით.  

ნიადაგის აზოტით და ორგანული ნივთიერებებით გამდიდრების ხარისხი დამოკიდებულია მწვანე 

სასუქად გამოყენებული კულტურის ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, აგროტექნიკის დონესა და ნიადაგის 

თვისებებზე. ერთ და იგივე ნიადაგობრივ და აგროტექნიკურ პირობებში სხვადასხვა პარკოსანი 

კულტურები არაერთნაირი რაოდენობით ამდიდრებენ ნიადაგს აზოტით, ორგანული ნივთიერებით და 

მცენარისათვის საჭირო სხვა საკვები ელემენტებით. 

მწვანე სასუქების გამოყენებისას პარკოსანი მცენარეების მიწისზედა ნაწილების რაოდენობა ჯერ კიდევ არ 

გვაძლევს წარმოდგენას ნიადაგის ორგანული ნივთიერებებით და აზოტით გამდიდრების ხარისხზე. 

რადგან იხვნება პარკოსანი მცენარეების მიწისქვედა ნაწილებიც (ნაწვერალიც და ფესვები) 

მწვანე სასუქები იწვევს: 

1) ბაქტერიული ცხოველმყოფელობის გაძლიერებას ნიადაგში, რადგანაც მწვანე მასის ჩახვნის 

შედეგად იზრდება ორგანული ნივთიერების დამშლელი ბაქტერიების ამონიფიკატორება და 

ნიტრიფიკატორების მოქმედება. 

2) მწვანე სასუქების ორგანული ნივთიერების დაშლას, რის შედეგად წარმოშობილი კოლოიდები 

უშუალოდ დადებითად მოქმედებენ ნიადაგის სტრუქტურული აგრეგატების წარმოქმნაზე და 

უმჯობესდება წყლის და აერაციის რეჟიმი. 

3) ორგანული ნივთიერების გახრწნას, წარმოშობილი ნახშირორჟანგი დადებითად მოქმედებს 

მცენარის ფოტოსინთეზის პროცესის ინტენსივობაზე, რადგან მისი რაოდენობა იზრდება როგორც 

ნიადაგში, ისე ატმოსფეროს მიწის ახლო მდებარე შრეებში. 

4) პარკოსანი კულტურები ძლიერ ღრმად ივითარებენ ფესვთა სისტემას, აფხვიერებენ ნიადაგის ქვედა 

ფენებს და იქ არსებული საკვები ელემენტები შეთვისების შედეგად ამოაქვთ ზედა ფენებში. ამრიგად 

სიდერატები წარმოადგენენ საუკეთესო წინამორბედს მომდევნო კულტურებისათვის.  

 

სასუქების გამოყენების სისტემა 

სასუქების უფრო ეფექტურ გამოყენებას აღწევვენ იმ შემთხვევაში თუკი ისინი გამოიყენება განსაზღვრულ 

სისტემაში კონკრეტულ ნიადაგობრივ და კლიმატური პირობების, სასუქების თვისებას, ცალკეული 

კულტურების კვების თვისების და თესლბრუნვაში მათი მორიგეობის გათვალისწინებით. 
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სასუქების სისტემის ქვეშ იგულისხმება აგროტექნიკური და საორგანიზაციო-სამეურნეო ღონისძიებათა 

კომპლექსი სასუქების გამოყენებისათვის, რომლის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მოსავლიანობის და ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება. 

სასუქების ეფექტურობაზე დიდ გავლენას ახდენს დოზები, მათი შეტანის ვადები და წესები. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნალექების რაოდენობას და ტემპერატურულ პირობებს. სავეგეტაციო 

პერიოდის განმავლობაში. ტენით უზრუნველყოფილ რაიონებში, აგრეთვე მორწყვის პირობებში სასუქების 

ეფექტურობა მნიშვნელოვნად მაღალია და ისინი გამოიყენება დიდი დოზით. 

სასუქების სახეებისა და ფორმების არჩევისა და მათი დოზების და შეტანის წესების დადგენისას 

აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული ნიადაგის თვისებები. 

ორგანული ნივთიერებებით და საკვები ელემენტებით ღარიბ მჟავე წითელმიწა და ნიადაგებზე 

აუცილებელია მოკირიანება და ორგანული და მინერალური სასუქების მაღალი დოზებით შეტანა. პირველ 

მინიმუმში აღნიშნულ ნიადაგებზე ჩვეულებრივ იმყოფება აზოტი, თავისი მოქმედებით მეორე ადგილზეა 

თიხა ნიადაგებზე ფოსფორი, ქვიშიან და ქვიშნარ ნიადაგებზე აზოტთან ერთად დიდი მნიშვნელობა აქვს 

კალიუმს, ხოლო ტორფიან და ჭაობიან ნიადაგებზე კალიუმი იმყოფება პირველ მინიმუმში, მჟავე 

ნიადაგებზე წარმატებით შეიძლება ფოსფორიანი სასუქების ძნელადხსნადი ფორმების გამოყენება. 

კალიუმიანი სასუქებიდან ქვიშიან და ქვიშნარ ეწერ ნიადაგებზე, აგრეთვე წითელმიწებზე განსაკუთრებით 

ეფექტურია კალიუმი, აზოტიანიდან მიზანშეწონილია ამიაკური სასუქების გამოყენება. აზოტის შემცველი 

სასუქების გამოყენებისას აუცილებელია მათი გაზაფხულზე შეტანა. 

შავმიწა და მუქწაბლა ნიადაგებზე არა იშვიათად პირველ მინიმუმშია ფოსფორი, ამიტომ აქ ძლიერ 

მოქმედებას ამჟღავნებს ფოსფორიანი სასუქები, ხოლო ღია წაბლა და რუხ ნადაგებზე ძალიან დიდი 

მნიშვნელობა აქვს აზოტიან და ფოსფორიან სასუქებს და ნაკლები - კალიუმიან სასუქებს. აღნიშნულ 

ნიადაგებს აქვთ ნეიტრალური ან ტუტე რეაქცია, ამიტომ ძნელადხსნადი ფოსფორიანი სასუქების 

არამიზანშეწონილა. 

სასუქების სწორად გამოყენებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგობრივ-აგროქიმიურ გამოკვლევას 

და ნადაგის ანალიზს, რათა განისაზღვროს მისი მჟავიანობა და აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის 

შემცველობა. 

სასუქების სწორი გამოყენება უნდა უზრუნველყოფდეს მცენარის კვების საუკეთესო პირობებს ვეგეტაციის 

მთელპერიოდში, იგი უნდა შეესაბამებოდეს საკვებ ნივთიერებებზე მცენარის განსხვავებული 

მოთხოვნილება ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა პერიოდში აუცილებელია გავითვალისწინოთ არა 

მარტო კულტურის მაღალი და მყარი მოსავლის მიღება, არამედ, აგრეთვე მიღებული პროდუქციის 

შენარჩუნება და ამაღლება. 

ნიადაგები და მათი მომზადება. პარკების, ბაღების, სკვერების, ბულვარებისა და სხვა ობიექტების 

სილამაზე დიდადაა დამოკიდებული უპირველეს ყოვლისა ნიადაგების მომზადებაზე. ნიადაგის 

ნაყოფიერება (მცენარის წყლით და საკვებით განუწყვეტლივ და ერთდროულად დაკმაყოფილება ) 

დამოკიდებულია მის ქიმიურ შედგენილობასა და ფიზიკურ თავისებურებაზე და დამუშავების შედეგად 

უზრუნველვყოფთ მცენარის კარგ განვითარებას. 

 

დეკორატიული ნარგავების ნიადაგის მოვლა 

დეკორატიულ მერქნიან ნარგაობათა მოვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ფესვთა სისტემის 

მოვლა წარმოადგენს. ხეების, ბუჩქებისა და ხვიარების ფესვის ყელის ირგვლივ შემობარვა საჭიროებისდა 

მიხედვით წარმოებს და ნიადაგი მუდამ შავად ხნულ მდგომარეობაში უნდა იყვეს. მერქნიან მცენარეთა 
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ღეროს ირგვლივ ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება იმ მიზნით წარმოებს, რომ მოისპოს სარეველა 

მცენარეები და ფესვთა ამონაყარები, რომლებიც საკვებ ნივთიერებებით აღარიბებენ ნიადაგს; 

გაუმჯობესდეს ფესვებში ტენის ჩაჟონვის პირობები; შემცირდეს აორთქლება ნიადაგის ზედაპირიდან 

(კაპილარობის დარღვევის შედეგად; გაუმჯობესდეს ნიადაგში აერაცია; შემცირდეს მავნე მწერები, 

ავადმყოფობანი და სხვა. 

ნიადაგის დამუშავება - გაფხვიერების სიხშირე დამოკიდებულია მის მექანიკურ შედგენილობაზე. თუ 

ნიადაგი, ჰუმუსის ნაკლებობით ან რწყვის შემდეგ ქერქის გადაკვრის გამო მალე შრება მას ხშირად 

აფხვიერებენ პარკებში, ბაღებში, სკვერებში, სანაპიროებზე, ქუჩებში და სხვა ადგილებში. მერქნიან 

ნარგაობათა შემობარვა წარმოებს გვიან შემოდგომაზე - ფოთოლცვენის შემდეგ და ადრე გაზაფხულზე. 

გაზაფხულზე ნიადაგს აფხვიერებენ სასუქების ჩაბარვით. იმ ადგილებში, სადაც ხშირი დამუშავებისაგან 

ნიადაგი გამტვრიანებულია საჭიროა მიწის ზედაპირზე დაყაროს კომპოსტი ან ნაკელიანი მიწა. 

ნიადაგის დამუშავების სიღრმე დამოკიდებულია მცენარის ფესვთა სიღრმეზე. რაც უფრო მიწის 

ზედაპირთან ახლოსაა ფესვები, მით ნიადაგის დამუშავების სიღრმე მცირდება. ბუძქების ქვეშ ნიადაგის 

დამუშავების სიხშირე უფრო ნაკლებია ვიდრე ხეების ქვეშ, რადგან მის ქვეშ ნიადაგი უფრო ნაკლებად 

იტკეპნება და შრება. 

მცენარის კვების რეჟიმის გაუმჯობესებისა და მისი ზრდა-განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ეკოლოგიური 

ფაქტორთაგანია წყლის რეჟიმი. წყალში იხსნება მცენარისათვის საჭირო ნივთიერებები როლებიც გადადის 

მცენარეში და ასაზრდოებს მას. სწორ და აგროტექნიკურ წესებზე დამყარებული მორწყვა, მცენარის 

სიცოცხლისა და ნორმალური განვითარების საწინდარია. 

ნიადაგის ტენთან ერთად მცენარისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰაერის ტენიანობას. ტენიან ჰაერში 

მცენარე ნაკლებ აორთქლებს წყალს და ზრდის პროცესი ჩქარდება. მშრალ ჰაერში, პირიქით, მცენარის 

ზრდა ნელდება, რადგან იგი მეტ წყალს ხარჯავს აორთქლებაზე.  

წყლისადმი მოთხოვნილება სხვადასხვა მერქნიან ჯიშებს ერთნაირი არა აქვთ; ერთნი ძლიერ მომთხოვნი 

არიან ნიადაგის ტენისა , მეორენი მეტ-ნაკლებად ურიგდებიან მის სიმცირეს. მორწყვას აწარმოებენ მაშინ, 

როდესაც ნიადაგში ტენის რაოდენობა ზღვრული მინდვრული ტენტევადობიდან 50 -60 %-მდე დაეცემა. 

ვეგეტაციის პირველ ნახევარში, მცენარის ძლიერი ზრდის პერიოდში, რწყვა საჭიროა ხშირად და უხვად. 

ნიადაგს რწყავენ დილით ადრე, საღამოს ან ღამით, როდესაც წყლის აორთქლება უფრო ნაკლებია, ვიდრე 

შუადღისას. 

 

ნიადაგის განოყიერება 

ცნობილია, რომ მერქნიანი მცენარეები დიდი რაოდენობით შთანთქავენ ნიადაგიდან საკვებ ნივთიერებებს, 

რის გამოც ნიადაგი ღარიბდება და თანდათან იფიტება. ფოთლები, ყვავილები და ნაყოფი საგრძნობლად 

მცირდება, ეცემა შეფერვისა და ზრდის ინტენსივობა. ნიადაგის ნაყოფიერების აღსადგენად გამოიყენება 

როგორც ორგანული ისე მინერალური სასუქები. 

მინერალური სასუქი შეიცავს ერთ-ერთ რომელიმე საკვებ ნივთიერებას. თავისი ეფექტიანობით 

მინერალური სასუქებიდან საუკეთესოა აზოტიანი, ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქების ერთობლივი 

შეტანა. 

სასუქების ზუსტი დოზები შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე. სასუქების 

ნარევი შეაქვთ ადრე გაზაფხულზე. 

ორგანული სასუქები  საქონლის ნაკელი სრულ სასუქს წარმოადგენს, რადგან მის შემადგენლობაში შედის 

მცენარისათვის საჭირო როგორც ორგანული, ისე მინერალური ნივთიერებანი. იგი აუმჯობესებს ნიადაგის 
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ფიზიკურ თვისებებს, ხელს უწყობს სინესტის დაგროვებას, სასარგებლო მიკროორგანიზმებით ამდიდრებენ 

ნიადაგს და სხვა. ნაკელის შეტანით მძიმე თიხნარი ნიადაგი ფხვიერდება და წყალს და ჰაერს უკეთ 

ატარებს.ცხენის ნაკელი მძიმე ცივ ნიადაგებს უქმნის მარცვლოვან სტრუქტურას და თბილ ნიადაგად 

გადააქცევს. 

 

 

კითხვები თვიშეფასებისთვის 
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თავი 7. მცენარეთა დაცვა 

 

7.1 დეკორატიული მცენარეების დაავადებები 

  

 მცენარეთა დაცვის საგანი სწავლობს სხვადასხვა კულტურებზე გავრცელებულ მავნებელ-დაავადებებს და 

მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს.  მცენარეთა დაცვის საგნის ობიექტს წარმოადგენს მავნე მწერები, 

ტკიპები, მღრღნელები, ვირუსები, ბაქტერიები, სოკოები, სარევლები, რომლებიც აავადებენ და აზიანებენ 

დეკორატიულ მცენარეებს, ვაზს, ხეხილს, კენკროვნებს, ბოსტნეულს და სხვ.  

მცენარეთა დაცვის დისციპლინებს წარმოადგენენ ენტომოლოგია, ფიტოპათოლოგია და 

აგროტოქსიკოლოგია. 

ფიტოპათოლოგია – Phyto-მცენარე, Phatos-ავადმყოფობა და Logos - სიტყვა, მეცნიერება. ფიტოპათოლოგია 

შეისწავლის არა მარტო მცენარის ნორმალური მდგომარეობის რღვევის პროცესს (ავადმყოფობას, შედეგს), 

არამედ მის გამომწვევ პარაზიტულ ორგანიზმებს და მათთან ბრძოლის ღონისძიებებს. 

                          

ავადმყოფი მცენარის სიმპტომები. დაავადების სიმპტომების, ანუ გარეგნული ნიშნების ცოდნა 

აუცილებელია მცენარის ავადმყოფობის დიაგნოზის დასადგენად. თუ მცენარის ავადმყოფობის მიზეზი 

ზუსტად არ იქნება გარკვეული, ისე მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს ვერ დავსახავთ და 

რეკომენდებული ბრძოლის მეთოდები ეფექტს არ მოგვცემს. 

მცენარის ავადმყოფობის მიზეზის განსაზღვრისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც 

ლაბორატორიულ ანალიზს, ისე ავადმყოფობის გარეგნულ ნიშნებს. როდესაც ორივე მხრივ ჩატარებული 

მუშაობის შედეგები ერთმანეთს დაემთხვევა, მაშინ მცენარის დაავადების დიაგნოზი დამაჯერებელია. 

ვინაიდან ავადმყოფი მცენარისათვის დამახასიათებელია არანორმალური განვითარება. ბუნებრივია, რომ 

სიმპტომების შესწავლისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ ავადმყოფი მცენარის ორგანოების გარეგნულ 

ნიშნებს და მათ არანორმალურ განვითარებას. ავადმყოფობის სიმპტომების შესწავლისას მარტო საბოლოო 

სახე კი არ უნდა აღიწეროს, არამედ ასევე სიმპტომის განვითარების ყველა ცვლილება და სტადია. 

ავადმყოფობის სრული ციკლის გავლის პერიოდში მომხდარ ყველა ცვლილებას სიმპტომოკომპლექსს 

უწოდებენ, რომლის ცოდნა აუცილებელია, ვინაიდან არსებობს მცენარეთა ისეთი დაავადებები, რომელთაც 

გარეგნული სიმპტომები შეიძლება ერთნაირი ჰქონდეთ, მაგრამé გამომწვევი სხვადასხვა მიზეზი იყოს, და 

პირიქით. 

დაავადების უმთავრესი სიმპტომები:  

1. დაავადებული მცენარის ორგანოების მთლიანი ფერის შეცვლა. ამ დროს დაავადებული ორგანო 

მთლიანად ფერშეცვლილია  და მიღებული აქვს ყვითელი, წითელი, რუხი და სხვა შეფერილობა, მაგ., 

ხეხილისა და ვაზის ქლოროზის მიზეზი შეიძლება იყოს ნიადაგის პირობები (რკინის ნაკლებობა),  

ვირუსული წარმოშობის დაავადება, წყლის სიჭარბე,  დაბალი ტემპერატურა და სხვ. 

2. სიჭრელე ანუ მოზაიკურობა. საკმაოდ გავრცელებული ვირუსული წარმოშობის დაავადებაა. 

სიჭრელეს ქმნის ფოთლის ფირფიტაზე ერთმანეთში შერეული ნორმალური მწვანე და მკრთალი ყვითელი 

ლაქების განვითარება. მაგ. ნეკერჩხლის ფოთლების სიჭრელე. 

3. ნეკროზი  (ბერძნულად Nekros – მკვდარი). ქსოვილებისა და უჯრედების სიკვდილი ან ხმობა. 

ნეკროზის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ლაქიანობა. მკვდარი ქსოვილებისაგან შემდგარი ლაქების 

ზედაპირი ხან სადაა, ხან კონცენტრული ზონალობა ემჩნევა, ბევრ შემთხვევაში სხვადასხვა ფერის 
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ნაფიფქითა და მეჭეჭებითაა დაფარული, რაც ლაქიანობის  გამომწვევი სოკო-ორგანიზმის ნაყოფიანობის 

მაჩვენებელია (ვაზის ჭრაქი, სეპტორიოზი, კურკოვნების პოლისტიგმოზი და სხვ.). 

4. ფიფქი. ფოთლების ლაქიანობა შესაძლებელია გამოწვეული იყოს დაავადების გამომწვევი 

ორგანიზმების სხეულით ან ნაყოფიანობით – ფიფქით. ამ დაავადებას უწოდებენ ნაცარს (ხეხილისა და 

ვაზის ნაცარი). ზოგიერთი დაავადებული ფოთოლი გასქელებულია და თან ამავე დროს ფერსაც  იცვლის.   

5. ორგანოების დაშლა. ორგანოების ნაწილობრივი დაშლა, მაგ., ფოთლების დაცხავება – კურკოვნების 

კლასტეროსპორიოზი. ამ შემთხვევაში ავადმყოფობის გამომჟღავნებისას დაზიანებული ქსოვილი კვდება, 

ხმება და საღი ნაწილიდან ვარდება ან ისე იშლება, რომ ფირფიტა დაჩვრეტილი რჩება. ხანდახან დაცხავება 

იმდენად ძლიერია, რომ ფოთლის ფირფიტა საფანტით  დაცხრილულს ჰგავს. მაგ., ანთრაქნოზი 

ორგანოების მთლიანი დაშლის შემთხვევაში უფრო ხშირი და მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნაწილობრივი 

დაშლისა. მაგ., ხორბლეულთა გუდაფშუტოვანი ავადმყოფობები, რომელთა დროსაც თავთავში ყველა 

მარცვალი იშლება, გარდა მარცვლის კანისა. მაგ., ხორბლის სველი გუდაფშუტები, ხორბლის და ქერის 

მტვერიანა გუდაფშუტები, სიმინდის ბუშტა გუდაფშუტა. 

6. ლპობა  მთლიანი დაშლის მაგალითია, რომელსაც ორი სახით ვხვდებით - სველი და მშრალი. სველი 

სიდამპლე ისეთი პროცესია, როდესაც ლპობასთან ერთად ტენიც გამოიყოფა, მაგ. კარტოფილის სველი 

სიდამპლე (ბაქტერიული), ხეხილის ნაყოფების სველი სიდამპლე (სოკოვანი - პენიცილიუმი). მშრალი 

სიდამპლის მაგალითია კარტოფილის ტუბერების ფუზარიოზი, რომელიც საწყობებშია გავრცელებული. 

მშრალად დამპალი ტუბერი მაგრდება ან მუმიფიცირდება. ხშირია ასევე ხეხილის ნაყოფების სიდამპლის 

განვითარება საწყობებში (შავი სიდამპლე) 

7. ჭკნობა. ხშირად გხვდება სხვადასხვა მიზეზის გამო. ის ორი ტიპისაა: აღმონაცენის ან ჩითილების, 

რომელიც “ჩითილების ჩაწოლის” სახითაა გამოვლენილი, და მოზრდილი მცენარეების ჭკნობა. ჩითილების 

ჩაწოლას ვხვდებით სათბურებში. ის გამოწვეული მაღალი ტემპერატურისა და ჰაერის ნაკლებობის  

ზემოქმედებით. თუ ვენტილაცია არ წარმოებს, ნიადაგის ზედაპირი ზომაზე მეტად ხურდება, რასაც 

ჩითილის ნაზი ფესვის ყელი ვერ უძლებს, ითუთქება და მცენარე ჭკნება. ჭკნობას იწვევენ სოკოებიც. ამ 

შემთხვევაში მცენარეები ჯგუფურად წვება. ჭკნობა შეიძლება გამოწვეული იყოს უწყლობით, როდესაც 

მცენარე ნიადაგიდან საკმარის წყალს ვერ იღებს. ჭკნობას იწვევენ აგრეთვე ბაქტერიები. მაგ. პომიდვრის 

ჭკნობა შეიძლება იყოს ბაქტერიული, ასევე ვერტიცილიოზური და ფუზარიოზული, როდესაც ბოჭკოვანი 

ჭურჭლების დაცობის გამო მცენარეს არ მიეწოდება წყალი და მინერალური ნივთიერებები. 

8. ორგანოების დეფორმაცია. ფოთლების სიხუჭუჭე გამოწვეულია ფოთლის ფირფიტის ქსოვილების 

არანორმალური განვითარებით, მაგ. ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე.Aამ დროს ფირფიტის ზედაპირი 

უსწორმასწორი ხდება და საბოლოოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ ხუჭუჭდება, შემდეგ კი ხმება. ხშირია 

აგრეთვე ვირუსული დაავადებებით გამოწვეული ფოთლების სიხუჭუჭე მაგ. კარტოფილისა და ჭარხლის 

ფოთლების სიხუჭუჭე. ხშირია ასევე  ნაყოფების დეფორმაცია, მაგ. კურკოვანთა ბოყი, რომელიც 

ახალგაზრდა მკვახე ნაყოფებზე გვხვდება. ის ნორმალურ ნაყოფებთან შედარებით უფრო დიდია, ვინაიდან 

მასში შეჭრილი სოკო ნაყოფის ქსოვილის ძლიერ ზრდას იწვევს, ნაყოფს კურკა არ უვითარდება. ცნობილია 

გვერდელა ნაყოფების განვითარება, მაგ. ვაშლის და მსხლის ქეცი. ამ შემთხვევაში პარაზიტი ნაყოფს ცალი 

მხრიდან აზიანებს და ქსოვილი ვეღარ იზრდება. მოპირდაპირე მხარე კი ნორმალურად ვითარდება, რის 

შედეგადაც გვერდელა ნაყოფი მიიღება. დეფორმირებულ ნაყოფებს სასაქონლო ღირებულება დაკარგული 

აქვთ. ხშირია გამერქნებული ტოტების დეფორმაცია, რომელიც “ქაჯის ცოცხის“ სახელწოდებითაა 

ცნობილი. ამ დროს მერქანში შეჭრილი სოკო  აღიზიანებს მცენარის ქერქის  ქსოვილებს, რის გამოც  იქ 



687 
 

არსებული  მძინარე კვირტები იღვიძებენ და ერთი ადგილიდან მრავალი სუსტი ტოტი ვითარდება. ეს 

მოვლენა ხშირად გვხვდება ფიჭვზე, კვიპაროსზე და სხვ. 

9. ორგანოების პროგრესული ზრდა სხვადასხვა მიზეზითაა გამოწვეული.  დაავადებული ორგანო ან 

მისი ნაწილი იზრდება და სივდება უჯრედების რიცხვის გადიდების გამო. მაგ., ხეხილის ფესვის კიბო, 

რომელიც ფესვებზე დიდ კორძებს ქმნის. ამ დროს ბაქტერიების ზეგავლენით უჯრედების რიცხვი 

მატულობს. ეს ჰიპერპლაზიური მოვლენაა. გვხვდება აგრეთვე დაავადების სიმპტომები - მეჭეჭები,  მაგ., 

ჟანგოვანი სოკოებით დაზიანების დროს. მერქნიან სახეობებზე აბედა სოკოების დასახლება დაავადების 

თვალსაჩინო და დამაჯერებელ სიმპტომად ითვლება. ხის ღეროზე, მთავარ ტოტებსა და ფესვებზე სოკოს 

ნაყოფსხეულების განვითარება აღენიშნება წიფელს, ფიჭვს, თუთას და სხვ. 

10. წვენისა და წებოს დენა. წვენის დენას ისეთ შემთხვევას ვუწოდებთ, როდესაც გამოყოფილი სითხე 

თხიერად რჩება, იღვრება, მაგ. კორპის მუხის მელნისებრი ავადმყოფობა. მუხის ქერქის ზედაპირზე 

ინფექციის ადგილიდან  გამოიყოფა უფერული სითხე, რომელიც ჰაერზე იჟანგება და შავდება. წებოს დენა 

ანუ ჰომოზი (გუმფისი) ისეთი მოვლენაა, როდესაც მცენარე დაავადებული ადგილიდან წებოს გამოყოფს. 

წებო დასაწყისში ღია მოყვითალოა, შემდგომ კი თანდათან მაგრდება, მუქდება და  მოყავისფრო ხდება. 

წებოს ფისის გამოყოფა განსაკუთრებით ხშირია ფიჭვსა და ნაძვზე. უნდა აღინიშნოს, რომ წებოს გამოყოფა 

დაავადების ან დაზიანების შემთხვევაში მცენარის თავდაცვით რეაქციას უნდა მიეკუთვნოს. სარეველები 

ბაღში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენენ, ეს განსაკუთრებით საგრძნობია ახალგაზრდა ბაღში, 

რადგან სარეველები მძაფრ კონკურენციას უწევენ მცენარეს საკვები  ელემენტების, ტენის და სინათლის 

მიღებაში, მათ წინააღმდეგ ბრძოლა ბაღის  აგროტექნიკის შემადგენელი აუცილებელი ღონისძიებაა. 

 

სარეველებთან ბრძოლის ღონისძიებები იყოფა შემდეგ სახეებად: პროფილაქტიკური -მიმართულია ბაღის 

გაშენებამდე წინამდებარე კულტურების სწორ შერჩევაზე, სარეველების რიცხოვნობის შემცირებისათვის, 

გამოიყენება მექანიკური, ბიოლოგიური და ქიმიური მეთოდები ვეგეტაციის პერიოდში. სპეციალური, 

როდესაც ხდება განსაკუთრებით საშიში სარეველის თესლების წინააღმდეგ ბრძოლა. 

ბაღში გავრცელებული სარეველები იყოფა  მარცვლოვან ერთლებნიან და ორლებნიან სარეველებად. 

სიცოცხლის ხანგძლივობის მიხედვით კი  გვხვდებაერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები. 

ერთწლიანი სარეველებიდან გამოირჩევა: ბოლოკა, წიწმატურა, ჟუნჟრუკო, ნაცარქათამა, მამალა, დანდური, 

ბირკა, საათა, ჯიჯლაყა და სხვა. 

მრავალწლიანი სარეველების წარმომადგენლებია: ჭანგა, ღიჭა, ნირი, გლერტი, ხვართქლა, ჭინჭარი, 

მაყვალი, ოროვანდი და სხვა. 

მათ წინააღმდეგ ყველაზე უფრო გავრცელებული ხერხს წარმოადგენს ყველაზე უფრო გამანადგურებელი 

ღონისძებების ჩატარება. საბრძოლველად იყენებენ შემდეგ მეთოდებს:  

მექანიკურს - ნიადაგის გაფხვიერება - გათოხნა. 

ქიმიურს -ჰერბიციდების გამოყენება  

ბიოლოგიურს - ბუნებრივი მტრების (ჰერბიფაგების) გავრცელება. ბუნებრივი ბრძოლა ახალი 

მიმართულება და საქართველოში არ გამოიყენება.  

მწკრივში სარეველებთან ბრძოლა გართულებულია, რადგან აქ მანქანა-იარაღების გამოყენება უფრო 

შეზღუდულია. მწკრივში სარეველების წინააღმდეგ იყენებენ მექანიკურ მეთოდს -ხელით თოხნას ან 

მარგვლას, მაგრამ ვაშლის ინტენსიურ ბაღებში, ასევე კენკროვნების, სადაც ფესვთა სისტემა ზედაპირულად 

არის განვითარებული, თოხნის პროცესით შესაძლებელია ფესვებისდაზიანება, ამიტომ  მწკრივში 

რეკომენდებულია  ქიმიური მეთოდების გამოყენება. 



688 
 

ქიმიური მეთოდებიდან ბაღში საბრძოლველად რეკმენდებულია სხვადასხვა პრეპარატების გამოყენება, 

რომელთა გამოყენების პერიოდი დიფერენცირებულია: მაგალითად გლიფოსატის რიგის პრეპარატები 

გამოიყენება ვეგეტირებადი სარეველების წინააღმდეგ. ამ რიგის პრეპარატები- კლინი, ურაგანი, ნოკდაუნი, 

მცენარეში იჭრებიან მწვანე მასის გზით, ხოლო ხეხილის შტამბზე მისხურებისას დაზიანებას არ იწვევენ. 

ჰერბიციდების პირველ შესხურებას  ახდენენ აპრილში, როცა სარეველების სიმაღლე 15-2 სმ-ს სიმაღლეს 

მიაღწევს,(სამუშაო ხსნარის რაოდენობა 400-500 ლ/ჰა შესხურებას ახდენენ მექანიზებადი ან ზურგის 

აპარატის საშუალებით. ჰერბიციდების მეორე შესხურებას ახდენენ ივნისის ბოლოს. როგორც წესი, პირველ 

წელს თავს იკავებენ ბაღში ჰერბიციდის შეტანისაგან. რადგან ახალგაზრდა მცენარის მერქანი ნაკლებად 

არის გახევებული და შეიძლება გლიფოსატის რიგის ჰერბიციდებმა გაახმონ ხე. 

 ჰერბიციდების მოქმედების გასაძლიერებლად და მისი  დოზის შესამცირებლად ნაზავს უმატებენ 

აზოტოვან მინერალურ სასუქს - ამონიუმის სულფატს 5-6კგ/ჰა დოზით, მისი გამოყენებისას შესაძებელია 

ჰერბიციდის დოზის 30 % - ით შემცირება. გასათვალისწინებელია ისიც , რომ ყველა ეს პრეპარატი 

მიეკუთვნება მცირეტოქსიკური  პრეპარატების რიგს, რომელიც სწრაფად იშლებიან ნიადგში და ამიტომ 

ნაკლებად აბინძურებენ გარემო პირობებს. 

 

მცენარეთა დაცვის პრეპარატების სამუშაო ნაზავის მომზადების წესები 

დანიშნულების მიხედვით მცენარეთა დაცვის საშუალებები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:  

ინსექტიციდები - პრეპარატები, რომლებიც მიმართულია მავნებლების წინააღმდეგ,  

ფუნგიციდები - პრეპარატები, რომელბიც ახდენენ სოკოვანი პრეპარატების კონტროლს,  

აკარიციდები - პრეპარატები ტკიპების წინააღმდეგ, 

ჰერბიციდები- სარეველების საწინააღმდეგო საშუალებები, 

როტონდიციტები - პრეპარატები მღრნელების წინააღმდეგ, 

ნამეტოციდები- პრეპარატები ნემატოდების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 

 

სამუშაო ნაზავის  მომზადება მეტად საპასუხისმგებლო პროცესია და მას შესაბამისი ყურადღება უნდა 

დაეთმოს. პესტიციდების უმეტესობა წარმოდგენილია სველებადი ფხვნილის ან კონცენტრირებული 

ემულსიის სახით. 

 თანამედროვე აპარატებში სამუშაო ნაზავის მომზადება უშუალოდ ავზში ან სპეციალურ წამლის შესარევ 

რეზერვუარშია შესაძლებელი, თუმცა ძირითადად მაინც ხდება შემდეგი წესის დაცვა. 

სველებადი ფხვნილისაგან ნაზავის მომზადების მიზნით, პრეპარატის აუცილებელ რაოდენობას ჯერ 

ხსნიან მცირე ჭურჭელში - პლასტმასის ვედროში, კარგად აურევენ და მოამზადებენ ეგრეთწოდებულ  

„დედახსნარს“, ფილტრის გავლით დედახსნარს ასხამენ შემასხურებელში, რომელიც ნახევრამდეა 

შევსებული წყლით, შემდეგ ჩართავენ ამრევს, დაუმატებენ წყლის დარჩენილ რაოდენობას და ხელახლა 

აურევენ. შეწამვლის პროცესში აუცილებელია დროდადრო ნაზავის გადარევა. სველებადი ფხვნილის 

გახსნისას აუცილებელია ვედროს თავზე გადავაფაროთ ქსოვილი, ფხვნილის ჰაერში გაფანტვის თავიდან 

ასაცილებლად. 

ბორდოულის ხსნარის მომზადების წესი - 100 ლიტრში ერთპროცენტიანი ბორდოული ხსნარის მომზადება 

შემდეგნაირად ხდება: პლასტმასის კასრში ან სხვა ჭურჭელში ჩაასხამენ 20 ლიტრ შემთბარ წყალს, ჩაყრიან 

1კგ შაბიაბანს, მოურევენ კარგად და გახსნიან. მეორე ჭურჭელში იგივე მოცულობის წყალში გახსნიან 1,0 - 

1,3 კგ ჩამქრალ კირს, შემდეგ სრულყოფილი სუსპენზიის  მისაღებად, კირხსნარს ჩაუმატებენ შაბიაბანში და 

არა პირიქით, ხოლო ამის შემდეგ ხსნარს შეავსებენ 100 ლიტრამდე. 
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სწორად მომზადებულ ხსნარს უნდა ჰქონდეს სუსტი ტუტე ან ნეიტრალური რეაქცია. 

 

შესხურების წესები - შესხურებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ წვეთები თანაბრად, წვრილ წვეთებად 

ფარავდეს მთელ მცენარეს, ამისთვის აუცილებელია შემასხურებლის შესაბამისი რეგულირება (რათა ხის 

წვეროები არ დარჩეს შეწამვლის გარეშე.) რეგულირების წესები გასხვავებულია და დამოკიდებულია 

შემასხურებლის ტიპზე. ინსტრუქციაში ყოველთვის მითითებულია, როგორ უნდა  ჩატარდეს 

დაკალიბრების პროცესი. 

 

მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან მუშაობის უსაფრთოების პროცესი 

მცენარეთა დაცვის საშუალებები მეტ-ნაკლებად ტოქსიკურია, მომწამლავია, როგორც  ადამიანის ასევე 

შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო მწერების მიმართ. ისინი ასევე 

აბინძურებენ გარემოს და ბუნების დაცვის კუთხით სიფთხილით უნდა მოვეპყრათ. ამიტომ მათთან 

მუშაობისას საჭიროა დავიცვათ შემდეგი  უსაფრთხოების წესები: 

- მცენარეთა დაცვის საშუალებები გამოყენებული უნდა იყოს ოპტიმალურ ვადებში  ყველა წესის 

დაცვით. 

-  ყველა პიროვნება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური  დაცვის საშუალებებით: 

ხელთათმანებით, რესპირატორით და სპეცტანსაცმლით. 

- სეზონის დაწყების წინ ყოველ პირს, ვისაც შეხება აქვს პესტიციდებთან, უნდა ჩაუტარდეს 

სპეციალური სწავლება და ინსტრუქტაჟი პესტიციდებთან მოქცევის უსაფრთხოების წესების შესახებ. 

- პესტიციდებთან მუშაობისას დაუშვებელია საკვების მიღება, მოწევა და დალევა, სამუშაოს 

დასრულების შემდეგ კი აუცილებელია საპნით ხელების და სახის დაბანა. 

-  პესტიციდებთან სამუშაოდ გამოყენებული სპეცტანსაცმელი თავსდება დამოუკიდებელ კარადაში 

და ირეცხებ სხვა ტანსაცმლისგან დამოუკიდებლად. 

- დაუშვებელია სამუშაო ნაზავის მომზადება  ან მათი ნარჩენების გადაღვრა ჭასთან, მდინარესთან ან 

არხთან. პესტიციდების კონტეინერები და ნარჩენები უნდა განადგურდეს ადგილობრივი სანიტარული 

სამსახურის მიერ მითითებულ სპეციალურ ადგილებში. 

- ცხელ ამინდებში შეწამვლა მიმდინარეობს დილით ან საღამოთი 

- მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, კერძოდ, თავის ტკივილის, გულისრევის ან თავბრუსხვევის 

შემჩნევისას, სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ექიმს. 

 

 

დეკორატიულ მცენარეთა აგროტექნიკურ ღონისძიებათა საერთო კომპლექსში დიდ როლს თამაშობს 

მცენარეთა დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების სისტემატური და 

დროული გატარება. 

დაავადება მცენარის სხვადასხვა ორგანოზე სხვადასხვანაირად მჟღავნდება, იგი დამოკიდებულია 

გამომწვევი მიკროორგანიზმების სახეობებსა და მავნებლებზე. დაავადება მცენარის ზედაპირზე ფიფქის, 

ლაქების, ჭკნობის, მეჭეჭების, ლპობის, ფერის შეცვლის, დაზიანებული ნაწილების უჩვეულო ზრდითა და 

ნაყოფსხეულების სახით ვლინდება. 

დაავადების შედეგად იცვლება როგორც მცენარის გარეგნული იერი, ისე შინაგანი აგებულებაც, 

დაავადებული ნაწილები ხმება ან დეფორმირდება, კარგავს დეკორატიულობას და დასახული მიზნისთვის 

გამოუსადეგარი ხდება; ამიტომ ყველა დაავადებისა (ნაცარი, ჟანგა, სეპტორიოზი, ფილოსტიქტოზი, 
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ფუზარიოზი, ანთრაქნოზი, დიპლოდიოზი, ფომოზი, ფომოფსისი, კიბო, ტოტების ხმობა, სიყვითლე, 

ჭკნობა, ლაქიანობა, სიდამპლე...) და მავნებლის (ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ხვატარები, 

ფარიანები, ხერხიები, ფსილები, თრიფსები.....)წინააღმდეგ საჭიროა ბრძოლის შესაბამისი ღონისძიებების 

დროულად და ხარისხიანად გატარება, რაც მაღალ აგროტექნიკურ ღონისძიებასთან ერთად 

უზრუნველყოფს მცენარეთა ნორმალურ ზრდა-განვითარებას და დაავადებებით და მავნებლებით 

გამოწვეული ზიანის მინიმუმამდე დაყვანას. 

 

 

დეკორატიულ მცენარეთა მავნებელ-დაავადებები  და მათთან  ბრძოლის საშუალებებები 

ვარდი (Rosa) 

ვარდის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ჟანგა, ნაცარი, 

ბაქტერიული კიბო, ტრაქეომიკოზი, თეთრი და მურა სილაქავეები, 

ნაცრისფერი სიდამპლე; სათბურის თრიფსი, ჭიჭინობელა, 

ფოთლიხვევია, აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრები, ხერხიები, 

მავთულაჭიები, მახრა და სხვ. 

 

ვარდის ნაცარი (Sphaerotheca pannosa f. rosae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც ძირითადად ფოთლებს, ყლორტებს და კოკრებს აავადებს. დაავადებული 

ნაწილები პირველად მოთეთრო-მონაცრისფრო ფიფქით იფარება, რომელიც შემდეგში მურა-ნაცრისფერ 

შეფერვას ღებულობს. ნაცრისფერი ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. იგი შედგება 

მიცელიალური ძაფებისაგან და კონიდიათმტარის წვეროზე ძეწკვისებურად განლაგებული 

კონიდიუმებისაგან. ზაფხულის ბოლოს დაავადებულ ზედაპირზე სოკოს ჩანთიანი ნაყოფიანობა 

ვითარდება მუქი ყავისფერი ან შავი წერტილების სახით (კლეისტოკარპიუმები), რომელშიც ჩანთებია 

ასკოსპორებით. სოკო ზამთრობს ჩანთიანი ნაყოფიანობით. გაზაფხულზე იქიდან გამოფანტული სპორები 

ჯერ ახალგაზრდა ფოთლებს, ხოლო შემდეგკოკრებსა დაყლორტებს აავადებს, ზაფხულის პერიოდში კი 

სოკო  კონიდიალური სტადიით ვრცელდება. 

ნაცრით დაავადებული ნაწილები აღარ იზრდება, სქელდება, უხეშდება და ხმება. დაავადების ხელშემწყობი 

პირობაა შედარებით მშრალი ამინდი. 
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ვარდის ჟანგა –სოკოვანი დაავადება (Phragmidium subcorticium (Schr) Wint). 

 

ავადდება როგორც კულტურული, ისე გარეული ვარდის (ასკილის)ფოთლები.ადრე გაზაფხულზე 

ფოთლებზე, ყლორტებსა და ყვავილის ყუნწებზე წარმოიქმნება მრგვალი ან ბრტყელი ფხვიერი მოყვითალო 

ფერის ბალიშები, მეჭეჭები, რომლებიც ჟანგა სოკოს ეციდიალურ ნაყოფიანობას წარმოადგენს.უფრო გვიან, 

ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში, ვარდის ფოთლის ქვედა მხარეზე ვითარდება ურედო და 

ტელეიტოსპორები. ურედოსპორები მოყვითალო შეფერილობით ხასიათდება, ხოლო ტელეიტოსპორების 

განვითარებისას კი ბალიშები მოშავო ფერს ღებულობს. სხვა ჟანგებისაგან განსხვავებით ვარდის ჟანგის 

განვითარების ყველა სტადია მხოლოდ ერთ მკვებავ მცენარეზე – ვარდზე ვითარდება. 

დაავადებული ყლორტებიდა ფოთლები დეფორმირებულია, კვირტები გასქელებულია, ღეროზე ჩნდება 

გასქელებული მოყვითალო ლაქები. 

დაავადებული ფოთლები ხმება და ნაადრევად ცვივა, ხოლო ყლორტები ვეღარ იზრდება, საყვავილე 

კვირტის დაავადების შემთხვევაში  ვარდი აღარ იშლება. 

ჟანგათი უფრო მეტად ავადდება თეთრყვავილა ვარდები, ხოლო წითელყვავილა ვარდები შედარებით 

გამძლეობას იჩენენ.ეს ავადმყოფობა დიდ ზარალს აყენებს ყაზანლიყის ვარდს. 

დაავადება ერთი მცენარიდან მეორეზე ვრცელდება ტელეიტო და ურედოსპორებით. სოკო ზამთრობს 

ტელეიტოსპორებით დაავადებულ ნაწილებზე. 

 

ვარდის ფოთლის შავლაქიანობა (Marssonina rosea Died) 

ეს სოკო იწვევს ფოთლების ხშირ სილაქავეს. ზაფხულის მეორე ნახევარში 

ფოთლებზე წარმოიქმნება მოშავო-მოყავისფრო სხვადასხვა ზომისლაქები, 

რომლებიც თანდათან იზრდებიან.  ლაქის ზედაპირზე განვითარებული 

ხავერდოვანი ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. დაავადებული 

ფოთლები ნაადრევად ხმება და ცვივა. 

ბრძოლა: ვარდის ვეგეტაციის პერიოდში, სიმპტომების პირველი 

გამოჩენისთანავე უნდა ჩატარდეს შესხურება 1%-იანი ბორდოული სითხით, ან 

0,5%-იანი კუპროკსატით ან კუპროფლოტით. 

თეთრი სილაქავე (Septoria rosae West)ეს სოკო იწვევსფოთლებზე მრგვალ ან დაკუთხულ პატარა თეთრ 

ლაქების გაჩენას, რომლებსაც შემოვლებული აქვთ წვრილი მუქიმოწითალო ფერის არშია. ზაფხულის 

განმავლობაში სოკო უსრული სტადიით მრავლდება. კონიდიოსპორები ძაფისნაირია, უფერული, 2-3 
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ტიხრით.  მოგვიანებით ზედ ვითარდება წვრილი შავი წერტილები - პიკნიდიუმები, რომლებიც სოკოს 

ნაყოფიანობას წარმოადგენენ. დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება და ცვივა. 

 

 

ნაცრისფერისიდამპლე (Botrytis cinerea Pers.) 

ავადდება ყვავილები და კოკრები. დაავადებავლინდება ზაფხულის 

პირველ ნახევარში, განსაკუთრებით წვიმების შემდეგ. დაავადებული 

კოკრები ყავისფრდება და აღარ იშლება, ასევეა ყვავილებიც, რომლებიც 

იფარება სქელი ნაცრისფერი ფიფქით – სოკოს კონიდიალური 

ნაყოფიანობით.კონიდიათმტარი ხისებურადაა დატოტვილი, სპორები 

ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი ან ოვალურია. 

დაავადებული კოკრები და ყვავილები სველად ლპება.  

განსაკუთრებითძლიერ ავადდება თეთრყვავილა ვარდები. 

ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების შეგროვება და დაწვა,  1%-იანი 

ბორდოს ხსნარით ან 0,02%-იანი სტრობით შესხურება. 

 

კიბო( Bacterium tumegaciens E.Sm.) 

ბაქტერიული დაავადებაა, რომლის დროსაც ვარდის შტამბსა და ფესვის 

ყელთან სხვადასხვა ზომის გამონაზარდები ჩნდება. პირველად ისინი პატარა, 

მრგვალი ფორმისაა, შემდეგ თანდათან იზრდებიან. კორძები დასაწყისში 

რბილქსოვილიანია, მერე თანდათან მერქნიანდება და 

იშლება.კორძიშეიძლება განვითარდეს ერთ ტოტზე ან შტამბზე და ყველა 

ეკლის უბეში. 

დაავადების გამომწვევია ბაქტერია. იგი პოლიფაგია და აზიანებს მრავალ 

კულტურას. ბაქტერია მცენარეში იჭრება მექანიკურად დაზიანებული 

ადგილიდან (ეკლის, ყლორტის ან ტოტის ჩამონამტვრევი ადგილებიდან).იგი 

ნიადაგშია დაბუდებული და დიდხანს ინარჩუნებს 

ვირულენტობას.ბაქტერიით მცენარის დაავადებაში დიდ როლს თამაშობს 

ნიადაგის ჭარბტენიანობა, ნაკელით ნიადაგის უხვად განოყიერება და სხვ. 

ბრძოლა: აგროტექნიკურ ღონისძიებათა დროული ჩატარება, სარგავი მასალის გულდასმით გადარჩევა, 

მერქნის დამზიანებელი მავნებლების მოსპობა, დაავადებული ტოტების შეჭრა და დაწვა. 

 

ვარდის ხერხია (Ardis brunniventris Htg) 

სერიოზული მავნებელია. მატლებიყლორტებს შიგნიდანაზიანებენ, 

სადაც აკეთებენ ხვრელებს ზემოდან ქვემოთ ან ქვემოდან ზემოთ, რის 

გამოც ყლორტი შავდება და ხმება. მატლები ღია ყვითელი ფერისაა.  

ხერხიას ზრდასრული დედალი კვერცხებს დებსახლადამოყრილი 

ძლიერი ყლორტების წვეროებზე, კოკრის ქვემოთ მეორე-

მესამეფოთლის იღლიაში. კვერცხიდან მატლი იჩეკება 7-8 დღის 

შემდეგ, იქვე ჩაღრღნისყლორტის კანის ქსოვილს და ჩაძვრება ღეროს 

გულგულში, სადაც განაგრძნობს ღრღნას და კვებას შიგა ქსოვილებით 
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და მიემართება ქვემოთ, ღეროს ფუძისაკენ. ქვემოთ სვლასთან ერთად მოზრდილი მატლი აღწევს 

გამერქნებულ ნაწილს და მას ფესვებამდე ღრღნის. ზოგჯერ დაზიანებული ღეროს სიგრძე 1,0-1,5 მ-ს აღწევს. 

პირველ ხანებში ღეროს გარედან დაზიანება არ ემჩნევა. მაგრამ როცა კოკორი წამოიზრდება, ის ზრდაში 

ჩამორჩება. თუ ვარდი გაიშალა, ის დაბალი ხარისხისაა და მალე მოიღრიცება. ზრდასრული მატლი ღეროში 

იზამთრებს, ადრე გაზაფხულზე ღეროდან გამოდის და ნიადაგში იჭუპრებს. აპრილის ბოლოს-მაისის 

დასაწყისში - ვარდის აკოკრების პერიოდში ჭუპრიდან გამოფრინდება ზრდასრული მწერი. გამოფრენიდან 

მეორე-მესამე დღეს იწყებაშეწყვილება და კვერცხის დება. აქვს ერთწლიანი გენერაცია. 

ვარდის ღეროს აზიანებენ ხერხიების სხვადასხვა სახეობები. ზოგი ხერხიას მატლები იკვებებიან ყლორტის 

შიგა ქსოვილით, მოძრაობენ ქვემოდან ზემოთ და აღწევენ კოკრის ძირს. ამასობაში ყლორტი და კოკორი 

ჭკნება და გადმოეკიდება. მატლი გამოდის და ნიადაგში იჭუპრება. 

ბრძოლა: დაავადებული ყლორტების მოჭრა, შეგროვება და დაწვა. შემოდგომით ნიადაგის დამუშავება, 

გადაბარვა მატლების გასანადგურებლად.ხერხიების კვერცხებისა და ახლადგამოჩეკილი მატლების 

მოსპობის მიზნით შესხურება 0,2%-იანი ბი-58 ან ზოლონით. 

 

სათბურის თრიფსი (Heliothrips haemorrhoidalis Bouche)  

აზიანებს ვარდის ფოთლებსა და ყვავილს.  ფოთლის 

და ყვავილის ზედა მხარეზე ვითარდება მოთეთრი 

ლაქები, რომლებიც გამოწვეულია მავნებლის 

წუწნის მიერ. უხვად კვების შედეგად მავნებელი 

გამოყოფს დიდი რაოდენობით ექსკრემენტებს 

ფოთლის ქვედა მხარეზე, ამის გამო ფოთლებში 

ასიმილაციისა და დისიმილაციის პროცესი 

საგრძნობლად ნელდება.აგრეთვე, თრიფსის 

დაზიანების შედეგად ვარდის ყვავილის 

ფურცლების ბოლოები შავდება და დეფორმაციას განიცდის.მავნებელი ძირითადად ცხელ ამინდში ჩნდება. 

ბრძოლა:ხშირი მორწყვა; ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი შესხურება ფუფანონით (1,5 ლ /10 მ2)  

 

ვარდის ჭიჭინობელა (Typhlocyba rosaeL.) 

ჭიჭინობელას იმაგო და მატლები წუწნით აზიანებენ 

ვარდის ფოთლებს.ისინი დაზიანებას იწყებენ ივნის-

ივლისში და სახლდებიან ფოთლის ქვედა მხარეზე. 

ფოთლის ზედა მხარეზე წერტილების სახით ვითარდება 

პატარა თეთრი ლაქები.  

ზრდასრული ჭიჭინობელას სიგრძე 3,0-3,5 მმ-ია, თეთრი 

ან ღია-ყვითელი. შემოდგომით დედალი 

ჭიჭინობელადებს კვერცხებს ყლორტის ბოლოებზე, 

გაზაფხულზე კვერცხებიდან გამოჩეკილ  ჭიჭინობელას 

ფრთები არა აქვს, ის უმოძრაოდ ზის ფოთლის ქვედა მხარეს და წუწნის წვენს. მაისის ბოლოსათვის ისინი 

უკვე დაფრთიანდებიან ხოლმე.   ზამთრობენ ყლორტებზე კვერცხის სახით. 
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ვარდის ბუგრი (Macrosiphum rosaeL. ) 

ძალიან გავრცელებული და სერიოზული მავნებელია, რომელიც 

აზიანებს ვარდის ფოთლებს და ძირითადად ახალგაზრდა ყლორტის 

წვეროებს და კოკრებს.გავრცელებას იწყებენ ივნისიდან ზაფხულის 

ბოლომდე. ისინიმცენარის წვენით იკვებებიან,რის გამოცმცენარე 

სუსტდება. დაზიანებული ფოთლები და ყლორტები დეფორმირდება, 

მახინჯდება.დაზიანებულიკოკრები შეიძლება საერთოდ არც გაიხსნას, 

ქვეითდება მცენარის დეკორატიულობა და, რა თქმა უნდა,მოსაჭრელი 

ყვავილების სასაქონლო ღირებულებაც. 

შემოდგომის თაობის ბუგრის ფრთიანი ფორმები შუა სექტემბრიდან 

იწყებენ კვერცხის დებას კვირტებთან ახლოს.კვერცხი შავი ფერისაა, 

შეუიარაღებელი თვალითაც ადვილად შესამჩნევი. Bბუგრის 

გამოზამთრება კვერცხის ფაზაში ხდება.გაზაფხულზე, მარტის ბოლო 

რიცხვებიდან,20-250-ის და 75-80%ფარდობითი ტენიანობის პირობებში 

იჩეკება მატლები, რომლებიც იწყებენ მცენარის დაზიანებას.ბუგრები 

მწვანე, პრიალა, ზოგჯერ მურა ფერისაა.                           

ბრძოლა:  ამ ბუგრის ბუნებრივი მტრები არიან ძირითადად ჭიამაიები, 

რომლებიც ცხოვრობენ ბუგრის კოლონიებში და ამცირებენ მათ 

რიცხოვნობას.ტკიპები, რომლებიც იკვებებიან ვირუსით დაავადებული 

მცენარეებით, არიან ვირუსის გადამტანნი. 

 

ვარდის ფოთლიხვევია(Cacoecia rosana L.) 

აზიანებს ვარდის ფოთლებს. მატლები ცხოვრობენ, იკვებებიან და 

ახვევენ ფოთლებს. მატლი გაზაფხულზე აზიანებს ახლადგაშლილ 

კვირტებს,შემდეგ ნორჩ ფოთლებს და კოკრებს. დაზიანებულ კვირტებს, 

ფოთლებსა და კოკრებს ახვევს აბლაბუდაში და იქვე იჭუპრება. პეპელა 

ფრენას იწყებს მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და კვერცხს დებს 

ღეროს ქერქში. კვერცხის დების დამთავრების შემდეგ პეპლები 

იღუპებიან. იზამთრებს კვერცხის ფაზაში. 

ბრძოლა:ნიადაგის საშემოდგომო და საგაზაფხულო დამუშავება 

(გადაბარვა). მატლების წინააღმდეგ შესხურება 0,2% Bბი-58 ან 

ზოლონით და სხვა. 

 

ასტრა(Callistephus) 

ასტრას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ფუზარიოზული 

ჭკნობა, ჟანგა, რიზოკტონიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, თეთრი 

სილაქავე, ყვითელი ლაქიანობა, მინდვრის ბაღლინჯო, 

აბლაბუდიანი ტკიპა, კომბოსტოს ხვატარი, გალებიანი ნემატოდა 

და სხვ.  
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ფუზარიოზული ჭკნობა – სოკოვანი დაავადებაა. ასტრას აზიანებს 

განვითარების ყველა ფაზაში, მაგრამ ზიანი უფრო თვალსაჩინოა 

კოკრობისა და ყვავილობის პერიოდში. ჩითილების დაავადების 

შემთხვევაში ფოთლები სწრაფადუფერულდება და ჭკნება, ხოლო 

მოზრდილი მცენარეების დაავადებისას ქვედა ფოთლებს ემჩნევა 

დაავადების პირველი ნიშანი – გაყვითლება, სიყვითლე თანდათან 

გადადის ზედა იარუსის ფოთლებზე და მცენარე სწრაფად ჭკნება. 

დაავადებული ღეროყავისფერდება. ფუზარიოზით ავადდება არა 

მარტო ღერო და ფოთლები, არამედ ყვავილები, თესლი და ფესვთა 

სისტემა. 

ჭკნობის გამომწვევი სოკო ცხოვრობს ნიადაგში, ძირითადად დაავადებული მცენარეების ნარჩენებზე, 

ამიტომ მცენარის დაავადება ყოველთვის ფესვთა სისტემიდან იწყება, საიდანაც პარაზიტი გადადის 

მიწისზედა ნაწილებზე გამტარი კონების საშუალებით და იწვევს მის დაცობას, 

რითაც წყდება წყლისა და საკვები ნივთიერების მიწოდება ზედა ნაწილებზე და 

მცენარე ჭკნება, ზოგჯერ ფუზარიოზით ხდება ფესვის ყელისა და ღეროს 

ლპობა.ამ შემთხვევაში დაზიანებული ნაწილები იფარება მოვარდისფრო 

ფიფქით, ის სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა და შედგება უამრავი 

სპორისაგან. სპორები ორნაირია: ნამგლისებრი და თითისებრი. 

ფუზარიოზით ასტრის დაავადება იმ ნიადაგებზე უფრო შესამჩნევია, რომელთა 

მჟავიანობაც შედარებით მაღალია.გარდაამისა, ავადდება ძირითადად 

დასუსტებული მცენარეები.დაავადება უფრო მეტად ვითარდება, როცა ჰაერის 

ტემპერატურა 20-270-საღემატება. უფრო დაბალი ტემპერატურისა და ტენის 

შემთხვევაში დაავადება შენელებულია. 

 

ნაცრისფერი სიდამპლით ანუ ბოტრიტისით ავადდება ასტრის ფოთლები და ყვავილები. დაავადება 

ვითარდება ზაფხულის მეორე ნახევარში. დაავადებული ფოთლები და ყვავილები იფარება სქელი 

ნაცრისფერი ფიფქით, რომელიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. დაავადებაუფრო ძლიერ ვითარდება 

ჰაერის მაღალი ფარდობითი ტენიანობისა და ტემპერატურის შემთხვევაში.დაავადების საწყისის გადატანა 

ერთ მცენარიდან მეორეზე ქარის საშუალებით ხდება.კონიდიათმტარი ხისებურადაა დატოტვილი, 

სპორები ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი ან ოვალური. 

 

სეპტორიოზი –სოკოვანი დაავადება, რომელიც აღნიშნულია ასტრის ფოთლებზე. 

დაავადების პირველი ნიშნები ფოთლებზე მოყვითალო-მოყავისფრო 

დაკუთხული ლაქების სახით მჟღავნდება. ლაქები ძირითადად ძარღვებს შორის 

ვითარდება. დაავადებულ ზედაპირზესოკოს ნაყოფიანობა შავი წერტილების -

პიკნიდიუმებისსახითაა განვითარებული, სადაც ძაფნაირი, უფერული, 3-

ტიხრიანი სპორებია მოთავსებული. 

ძლიერად დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება, რაც უარყოფითად 

მოქმედებს მცენარის ზრდა-განვითარებაზე.დაავადების გამომწვევი სოკო 

ზამთრობს დაავადებულ გამხმარ ფოთლებში. 
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ყვითელი ლაქიანობა ანუ სიყვითლე – ვირუსული დაავადებაა. აავადებს 

ასტრას, ქრიზანთემას, ცინიას, დეზურას, ვარდკაჭაჭას, ფლოქსს და სხვ. 

დაავადების პირველი ნიშანი ფოთლის ძარღვების გაუფერულებაა. 

მოგვიანებით კი ფოთლებიც ყვითლდება (ვირუსული ქლოროზი). 

ზოგჯერ დაავადება ფოთლის მხოლოდ ცალ მხარეზეა შესამჩნევი და ის 

ნაწილი გაყვითლებული და შევიწროებულია. დაავადებული 

მცენარეზრდაში ჩამორჩება, ზოგჯერ ხშირი, წვრილი ყლორტები 

უვითარდება; ყვავილები აღარ ვითარდება, და თუ განვითარდა, 

სხვადასხვა ფერის გვირგვინის ფურცლები შეიმჩნევა. 

 

მინდვრის ბაღლინჯო (Lygus pratensis L.).)აზიანებს ასტრას, გეორგინას, ქრიზანთემას, ჰორტენზიას და სხვ. 

ზრდასრული ბაღლინჯოები და მატლები წუწნით ძირითადად ფოთლების ბოლოებით იკვებებიან, რაც 

იწვევს მათი და ღეროების დეფორმაციას. დაზიანებული ფოთლები ხუჭუჭდებიან, კოკრები საერთოდ არ 

იხსნებიან ან იძლევიან დეფორმირებულ ყვავილებს.  

მინდვრის ბაღლინჯოს სხეული მოგრძოა(3,5-4მმ), ღიამწვანედან მუქ მწვანე ფერამდე, პრიალა,შავი 

წერტილებით და მოკლე ბეწვით, ულვაშების სიგრძე სხეულის სიგრძისნახევარზე მეტია. კვერცხები 

მოგრძო, ოდნავ შეზნექილი. მატლებს აქვთ ღია მწვანე თავი,მოწითალო-ყავისფერი ლაქები და შავი 

წერტილები მკერდზე. მუცლის უკანა მხარე წითელია.ბაღლინჯო იზამთრებს ნიადაგზე, ჩამოცვენილი 

ფოთლების ქვეშ. 

  

გალებიანი ნემატოდა   (Heterodera marioni Cornu) 

აზიანებს ასტრას, შროშანს, ზამბახს, ბეგონიას, ნემსიწვერას, ცინიას, მიხაკს 

და სხვ.ნემატოდები ფესვებზე აჩენენ გალებს, ზომით 3-5 მმ. დედალი 

ნემატოდა მსხლისებრი ფორმისა, სიგრძით 0,4-1,7 მმ, სიგანით 0,3-0,9 მმ, 

მამალი კი წაგრძელებულ-ჭიისებრია, მისი სიგრძე 1,2-1,9 მმ. კვერცხიდან 

გამოჩეკილი მატლები ყველა ჭიისებრია და შემდეგ ემსგავსებიან 

ნემატოდებს. ნემატოდები სქესობრივად მრავლდებიან.დედალიდებს 300-

400 კვერცხს, შემდეგ გამოჩეკილი მატლები ვითარდებიან 30-40 დღის 

განმავლობაში. საქართველოს პირობებში აღნიშნულია 7-8 გენერაცია. 

მატლების განვითარება ხდება გალებში. დედალი ნემატოდა გალებიდან 

ნიადაგში გამოდის და აზიანებს პატარა ფესვებს, რაც იწვევს მცენარის 

განვითარების შენელებას. დაზიანებული ფესვები ხშირად ლპება, იმიტომ რომგალებში იჭრება სხვადასხვა 

დაავადებების ორგანიზმები. ნემატოდების გავრცელებისათვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 20-300. 

 

გეორგინა(Dahlia) 

გეორგინას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: 

ნაცრისფერი სიდამპლე, ბოლქვების სიდამპლე-

ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, ბაქრეტიული კიბო, 

მოზაიკა, მინდვრის ბაღლინჯო, ორანჟერეის და 

ჭარხლის ბუგრები, კომბოსტოს ხვატარი, 

აბლაბუდიანი ტკიპა, მავთულა ჭიები და სხვ.   
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ნაცრისფერი სიდამპლე  (Botryosporium pulchrum Corda)- სოკოვანი დაავადება აღნიშნულია გეორგინას 

კოკრებსა და ყვავილებზე, რომლებზეც ჩნდება ღია ფერის ლაქა. ის სწრაფად ედება როგორც 

კოკრებს,ტუბერებს, ისე ყვავილებს და სველად ალბობს მათ. დაავადებული ნაწილები სქელი ნაცრისფერი 

ფიფქით იფარება, ის სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. კონიდიათმტარი მსხვილია, დატოტვილი და 

წვეროზე უვითარდება ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი სპორები.  

დაავადებული ყვავილები საბოლოოდ ხმება, ხოლო კოკრები აღარ იშლება და ლპება. დაავადება 

ძლიერდება ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ. 

 

ფუზარიოზი( Fusarium conglutinans Wr.).)–სოკოვანი დაავადება, რომელიც აავადებს გეორგინას ღეროს და 

ტუბერებს. დაავადებული მცენარე თანდათან ჭკნება და ბოლოს ხმება. 

დაავადებულ ნაწილებზე კარგად ემჩნევა პირისფერი ფიფქი, რომელიც 

ნახევარმთვარისებრი, დატიხრული სპორებისაგან შედგება. ღეროს დაავადება 

ძირითადად უხარისხო ტუბერებიდან ამოსულ მცენარეზე აღინიშნება, ხოლო 

შენახვისას ტუბერების დაავადება მაღალ ტემპერატურასა და სინოტივის 

პირობებში ძლიერ და სწრაფად მიმდინარეობს. 

ტუბერებიმურა ფერის ხდება და ჭკნება, მათ ზედაპირზედაავადების დასაწყისში 

შეიმჩნევა თეთრი ფიფქი, მოგვიანებით ის ვარდისფერსიღებს, რაც სოკოს 

ნაყოფიანობას წარმოადგენს. 

 

მოზაიკა –ვირუსული დაავადებაა, ვლინდება ფოთლებზე  მომწვანო-მოყვითალო 

რგოლური ლაქების სახით.ლაქის ზედაპირი ზონალურია,  რაც გამოიხატება ღია 

მომწვანო და მოყვითალო ფერების მორიგეობაში. ლაქები ფითლებზე 

უწესრიგოდაა განლაგებული. დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება და 

მცენარე ზრდაში ჩამორჩება. 

 

 

 

 

ბაქტერიული კიბო (Bacterium tumefaciens E.Sm.) 

ყვავილების მთავარ და გვერდით ფესვებზე ან ფესვის ყელთან ვითარდება 

სხვადასხვა ზომისა და ფორმის კორძები, ძირითადად ტუბერებისხელა. 

კორძების განვითარება იწყება გაზაფხულზე მცენარის განვითარების 

დაწყებასთან ერთად, ისინი ჯერ მწვანე ფერისაა, შემდეგ თანდათან 

ყავისფერდება. ზაფხულის ბოლოს კორძები ლპება და ფესვს სცვივა. მცენარის 

დაავადების გამოწვევა იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც გამომწვევი 

ბაქტერიები მექანიკური დაზიანების ადგილას მოხვდებიან. გამომწვევი 

ორგანიზმი  შეიჭრება ქსოვილში, აღიზიანებს მას  და იწვევს ქსოვილის 

პროგრესულ ზრდას. ბაქტერიების გავრცელების გზად ითვლება თვითონ 

მცენარე, მისი ტუბერები, ბოლქვები, რომლის ზედაპირზე ან შიგნით არის 

პათოგენური ბაქტერიები,რომლებიც ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში 
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მცენარის ინფიცირებას იწვევენ. ინფექცია მწერებს და მავთულაჭიებსაც  გადააქვთ. აგრეთვე, საკმაოდ 

დიდია წყლის როლი ბაქტერიების გავრცელებაში, რამდენადაც ის გამავრცელებელიცაა და ამავე დროს 

ინფექციის ხელშემწყობიც.  

 

სეპტორიოზი –სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ხმალას ფოთლებზე. 

ზაფხულის მეორე ნახევარში ფოთლებზე ჩნდება მოყავისფრო პატარა მრგვალი 

ლაქები, რომლებიც ცენტრში შედარებით ღია ფერისაა და შავი წერტილებითაა 

დაფარული, ის სოკოს პიკნიდიალური ნაყოფიანობაა.  

სეპტორიოზი აგრეთვე აავადებს ბოლქვებს, რომელიც ცნობილია ბოლქვების 

მაგარი სიდამპლის სახელწოდებით. 

დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება, რაც უარყოფითად მოქმედებს 

ბოლქვების განვითარებაზე. 

 

ბოლქვების გულის სიდამპლე( Botrytis gladiolorum Timm)–აავადებს ბოლქვებს. 

დაავადების პირველი ნიშანი მცენარის ფოთლების გაყვითლებით იწყება. 

ძალიან გაყვითლებული ფოთლები ხელის შეხებით ადვილად სცილდება 

ბოლქვს. ასეთი ბოლქვის გასინჯვისას შიგთავსი მთლიანად დამპალია, 

ყავისფერი და ბოლქვის ზედაპირი უამრავი  ჯგუფურად განვითარებული 

ნაცრისფერი სქელი ფიფქითაა დაფარული. დაავადებული ადგილები ხმება, 

ფოთლების დაავადება წვიმების შემდეგშეიმჩნევა, ხოლო  ბოლქვების 

დაავადება უმეტესად ნიადაგში ჭარბი ტენის შემთხვევაში აღინიშნება. 

 

ფოთლების აჭრელება ანუ მოზაიკა - ვირუსული დაავადებაა. ავადდება 

როგორც ფოთლები, ისე გვირგვინის ფურცლები. ფოთლებზე ჩნდება მკვეთრად 

შემოხაზული სხვადასხვა ზომის ლაქა, რომელიც უმეტესად მრგვალია და 

რგოლლაქიანობის სახეს ღებულობს. როცა ასეთი ლაქა ბევრია, ფოთლები 

აჭრელებულია – ნორმალურ მწვანე ფერში მრავალი  მოყვითალო ლაქააშერეული. 

გვირგვინის ფურცლებზე კი ჩნდება მოთეთრო-მომწვანო ან მოვარდისფრო ხაზები, რომლებიც 

გლადიოლუსის ყვავილის ამა თუ იმ ფერში ადვილი შესამჩნევია, მას აჭრელებულს უწოდებენ.  

ვირუსით დაავადებული მცენარე დეკორატიულობას კარგავს. 

 

 

გერანი(ნემსიწვერა) (Pelargonium) 

გერანის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცრისფერი სიდამპლე, 

ფუზარიოზული ჭკნობა, ბაქტერიოზი, ვარდისფერი მეჭეჭიანობა, 

კალმების რიზოქტონიოზი, ვაზის ცრუფარიანა, ორანჟერეის და 

პელარგონიის  ბუგრები, გალებიანი ნემატოდა და სხვ. 
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ნაცრისფერი სიდამპლე (Botrytis cinerea Pers) 

სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ყვავილებზე, ფოთლებსა და 

ყლორტებზე. წვეროდან ფოთლებზე ჩნდება სველი მურა-ნაცრისფერი 

ლაქები. ფოთლებიდან დაავადება ყუნწზე გადადის და იმასაც სველად 

ალპობს. ხშირი მორწყვისას მცენარის უმეტესობა ავადდება და ხმება. 

დაავადებულ ფოთლებზე ვითარდება სქელი ნაცრისფერი ფიფქი, 

რომელიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის ადვილად გადადის 

ერთი მცენარიდან მეორეზე და იწვევს ახალ-ახალი მცენარეების 

დაავადებას.  

 

 

 

 

გერანის ჭკნობა  (Fusarium oxysporum Schiecht ) დაავადება მცენარეს ადრევე ემჩნევა 

ზრდაში ჩამორჩენის სახით. მცენარე განუვითარებლად გამოიყურება, უფრო მკრთალი 

სიყვითლე გადაჰკრავს. შემდეგ მცენარის ფოთლები აშკარად ყვითლდება და ლაქებით 

იფარება, მერე კი ხმება და ცვივა. ფოთლების გაცვენასთან ერთად იწყება ღეროს გახმობა 

წვეროდან და საბოლოოდ მთელი მცენარე ფესვიანად ხმება. 

 

 

 

 

გერანის ბაქტერიოზი (Pseudomonas erodiidaBacillus pelargonii) ისინი იწვევენ 

ფოთლების დაკუთხულ სილაქავეს. ლაქები ჯერ პატარებია, შემდეგ 

დიდდება და იღებს მოწითალო-ყავისფერს, რომელსაც უფერულიარშია აქვს 

შემოვლებული. ასეთი ლაქები საბოლოოდ ხმება, ხანდახან გადადის 

ძარღვებზე და ყუნწზედაც და მაშინ მთელი ფოთოლი ხმება. ავადმყოფობა 

უმთავრესად სათბურებში და ორანჟერეებში გვხვდება. ხელშემწყობ 

პირობებად ითვლება: მაღალი ტემპერატურა, სინოტივე და შეხუთული 

ჰაერი. 

 

გერანის  რიზოკტონიოზი (Rhiz octonia) – ეს სოკო მრავალი მცენარის ფესვის ყელისა და ფესვების 

სიდამპლეს იწვევს, გვხვდება აგრეთვე ტუბერებზსა და აღმონაცენებზე. 

დაავადებულ ადგილას გაფანტულად უჩნდება შავი,  ხავერდისებური ლაქები, 

დამპალი ქერქი ადვილად ძვრება და ღეროზე ჩნდება აუარებელი წვრილი 

სკლეროციუმები, რომლებიც განვითარებულები არიან  ქსოვილში და 

წარმოადგენენ ჰიფებს.დაავადება ხშირად ღეროს სიგრძეზედაც ასდევს. ასეთი 

მცენარე სწრაფად ხმება. 

ბრძოლა:მასთან ბრძოლა ძნელია იმიტომ, რომსოკო ცხოვრობს ნიადაგში, 

ამიტომ საჭიროა მცენარის გადაგდება მიწიანად, ქოთანი კი კარგად უნდა 

გაირეცხოს და გაუკეთდეს დეზინფექცია. 
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გერანის ჟანგა (Rust Puggcinia) ძირითადად ვრცელდება ფოთლებზე. ფოთლის 

ზედა მხარეს ჩნდება ღია ფერის ლაქები, ქვედა მხრიდან კი ყავისფერი ან 

ნარინჯისფერი მეჭეჭები. ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების მოშორებადა, 

თუ ძალიან ძვირი მცენარე არ არის, საერთოდ ამოძირკვა.  შესხურება 0,01% 

ბაილეტონით ან ტოპაზით. 

 

 

გერანის ვარდისფერი მეჭეჭიანობა (Elsinoe pelergonii Kanch)აავადებს გერანის ფოთლებს, ყლორტებს, 

ფოთლის ყუნწებს. მისი სახელწოდება - მეჭეჭიანობა გამოწვეულია დაავადებულ ორგანოებზე 

განსაკუთრებული მეჭეჭების განვითარების გამო. მეჭეჭები პირველად, ძირითადად ფოთლებზე 

ვითარდება, რომლებიც შემდეგში ყლორტის წვერამდე ასდევს. ფოთლებზე და ღეროზე ვითარდება 

მოწითალო ლაქები, რომლის ცენტრში კონუსისებრი მეჭეჭები ან ბორცვები წარმოიქმნება. ასეთ ძლიერად 

დაავადებულ მცენარეებზეშეიმჩნევა მუხლთშორისების შემოკლება და ზოგიერთი ტოტის ხმობა. 

დაავადების გამო ხდება საასიმილაციოფართის შემცირება, მცენარე სუსტდება, ხდება ფოთლების 

დეფორმაცია, ფიზიოლოგიური პროცესებიც ნელდება, ირღვევა. და რაც მთავარია,მცირდება ზეთის 

გამოსავალიც.  

გამომწვევი ორგანიზმი ცნობილია ორი სახელწოდებით, ჩანთიანი სტადია, რომელიც იშვიათად გვხვდება - 

Isinoe pelargonii და Sphacellia pelargonii  მისი მიცელიუმი ეპიდერმისის  და ლაფნის შუა სტრომატიულ შრეს 

ქმნის, რაზედაც განვითარებულია მოკლე ცილინდრული, უფერული, ოდნავ მოხრილი, ორად 

განტოტვილი კონიდიათმტარები და ზედ ელიფსური ერთუჯრედიანი კონიდიოსპორები. 

დაავადების განვითარებისათვის ოპტიმალური ტემპერატურა არის 24-260, მინიმუმი 30, მაქსიმუმი 400 და 

შეფარდებითი ტენიანობა 80-100%. 

იზამთრებს დაავადებული მცენარის ნარჩენებში მიცელიუმით ანუ სკლეროციებით. გადაზამთრებულ 

სტრომაში - მრგვალ ჩანთებში ვითარდება ასკოსპორები. 

 

ორანჟერეის ფრთათეთრა (Asterochiton vaporiorum Westw)  აზიანებს 

ბალზამინს, ფუქსიებს, გვიმრებს, გერანს, იასამანს და საორანჟერეო სხვა 

რბილფოთლიან მცენარეებს. მატლები  წუწნიან წვენს ფოთლის ქვედა 

მხრიდან და ყუნწებიდან, იშვიათად ყლორტებიდან, იწვევენ მათ 

გაუფერულებას, გაყვითლებას, ხოლო შემდგომში ხმობას და ფოთლების 

ცვენას.  

სხეულის სიგრძე 1,5 მმ-ია,  მოყვითალო ფერის, ორი წყვილი თეთრი 

დამტვერილი ფრთებით.  ფრთებზე აქვს თითო მოგრძო ძარღვი. კვერცხი 

მომწვანო-მოყვითალოა, წაგრძელებული, ძალიან წვრილი პატარა ღეროთი, 

რითაც ის მცენარეს ეკვრება. მატლები ბრტყელია, ოვალური, სამი წყვილი 

მოკლე ფეხით. ტანის ბოლოების გარშემო განლაგებულია მოკლე ბეწვები, 

ზურგი დაფარულია ცვილისებრი წარმონაქმნებით, ტანის ბოლოში ორი 

წაგრძელებული ძაფია. ნიმფა უძრავია, ბრტყელი, ოვალური, დაფარულია 

ეკლებითა და ძაფების სახით ცვილისებრი გამონაყოფებით. 

მდედრებიდებენ 15-15 კვერცხს პატარა ჯგუფებად. ფოთლის ქვედა მხარეს 
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კვერცხებიდან იჩეკება მოძრავი მატლები, რომლებიც მესამე კანის გამოცვლის შემდეგ უძრავ ნიმფებად 

გარდაიქმნებიან. ზრდასრული მწერი  კანის გასკდომის შემდეგ ჭუპრიდან გამოდის.ერთი წლის 

განმავლობაში ვითარდება რამდენიმე თაობა.ზრდასრული ფრთათეთრები ძალიან მოძრავები არიან. 

ფოთლებზე შეხებისას გადადიან სხვა მცენარეებზე. ფოთლებზე შესაძლებელია ფრთათეთრას  

განვითარების ყველა სტადიის ერთდროულად ნახვა. 

 

 

 

ბეგონია (Begonia) 

ბეგონიას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცარი, 

ნაცრისფერი სიდამპლე, ფილოსტიქტოზი, ვაზის 

ცრუფარიანა,ორანჟერეის და სათბურის თრიფსები, 

ქრიზანთემის ნემატოდა, ნაცარი და სხვ. 

 

 

ნაცარი (Risyphaceae )ვითარდება ფოთლებზე, ყლორტებზე, კვირტებსა და 

ყვავილებზე. დაავადება გამოიხატება ნაცროვანი ლაქების სახით, რომლებიც 

შემდეგ მუქდება და ხმება. დაავადებას ხელს უწყობს მშრალი და თბილი ჰავა. 

ვრცელდება სპორების საშუალებით ქარის მეშვეობით ან მცენარესთან უშუალო 

კონტაქტის დროს. 

 

ნაცრისფერი სიდამპლე, ანუ  ბოტრიტისი სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს 

ბეგონიას თითქმის  ყველა სახეობის ყვავილებს და ფოთლებს, რომლებიც 

იფარება ნაცრისფერი ფიფქით, შემდეგ ისინი ხმება და მცენარეზევე რჩება ჩამოკიდებული. 

დაავადების ხელშემწყობია ორანჟერეაში ხშირი რწყვის შედეგად  გაჩენილი ჭარბი ტენიანობა. 

ფილოსტიქტოზი, ანუ ყავისფერი ლაქიანობა -სოკოვანი დაავადება, 

რომელიც აავადებს ფოთლებს ორანჟერეის პირობებში. 

ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა 

ცენტრი შემდეგში ღია შეფერვას იძენს და ნაპირები კი ისევ ყავისფერი რჩება. 

ლაქები ფოთოლზე გაბნეულადაა განლაგებული, ძლიერ დაავადების 

შემთხვევაში ლაქები ერთდება და ფოთლის ფირფიტის უმეტეს ნაწილს 

ფარავს. ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება და იშლება. 

ლაქის ზედაპირზე შავი წერტილების სახით სოკოს ნაყოფიანობაა 

განვითარებული. პიკნიდიუმი მომრგვალო ან ოდნავ წაგრძელებულია, 

უფერული. დაავადებული ფოთლები ხმება. 

 

ვაზის ცრუფარიანა (Pseudococcus citri Risso) აზიანებს ბეგონიას, პალმებს, ამარილისს, ჟასმინს, ვაზს, 

ციტრუსებს, ხეხილს და სხვა კულტურებს. 

ცრუფარიანას მდედრები და მატლები წუწნით აზიანებენ ფოთლებს, ხშირად მის ყუნწებს, კოკრებს, 

ყვავილებს, რომლებიც ყვითლდებიან და ხმებიან. ცრუფარიანა გამოყოფს ექსკრემენტებს, რომლებზეც 
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სახლდება სიშავის გამომწვევი სოკო – კაპნოდიუმი, რომელიც აშავებს 

მწვანე ნაწილებს და უკარგავს მცენარეს დეკორატიულობას. 

ცრუფარიანას ზრდასრული დედლის ფორმა განიეროვალურია. მისი 

მოვარდისფრო-მწვანე სხეული დაფარულია თეთრი ფქვილისებრი 

ფიფქით, გვერდებზე თეთრი ცვილისებრი 36 ძაფი აქვს, რომელთა სიგრძე 

თანდათან იზრდება  სხეულის ბოლომდე. ცვილისებრი ძაფების გარეშე 

სხეულის სიგრძე 4 მმ-ია, ხოლო სიგანე 2,8მმ. თვალებთან ახლოს მრგვალი 

ფორი არა აქვს. ულვაშები 8 ნაწევრიანია. მამლებს აქვთ 1 წყვილი ფრთა. 

დედლის მიერ დადებული კვერცხის რაოდენობა 300-დან600-მდე 

მერყეობს. დედალი ცრუფარიანა მუცლის ბოლოდან გამოყოფს ცვილისებრი ძაფებისაგან შემდგარ ბამბის 

ქულის მსგავს  საკვერცხე ჩანთას, რომელშიც კვერცხებს ათავსებს. ჩანთები ძირითადად მოთავსებულია 

ფოთლის ყუნწთან, ქერქქვეშ, განტოტვის ადგილებში. ორანჟერეებში ვითარდება 4 გენერაცია. ისინი 

მავნეობას ავლენენ ძირითადად მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით. 

 

იორდასალამი (Paeonia) 

ნაცრისფერი სიდამპლე (Bოტრყტის პაეონიაე Oუდ), ნიადაგის ზედაპირთან 

ახლოს ახალგაზრდა ყლორტების გარშემო ვითარდება ყავისფერი 

ლაქები.ასეთივე ლაქები ვითარდება უფრო ხნოვან ყლორტებზე 10-20 სმ 

სიმაღლეზე. დაავადებული ყლორტები ჭკნება და ხმება. მოგვიანებით ხმება 

ჯერ გაუშლელი კოკრები და ფოთლების წვერები. ნესტიან ამინდში 

დაავადებული ადგილები იფარება ნაცრისფერი ობით. ყლორტებზე 

დაავადების ადგილას 1-1,5მმ დიამეტრის შავი სკლეროციები  ვითარდება. 

მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში დაავადება ვრცელდება სპორებით. აგრეთვე, 

დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობენ ჭიანჭველებიც. სოკო იზამთრებს 

იორდასალამის ფესვებზე და დაავადებული მცენარის ნარჩენებზე. 

ბრძოლა: მცენარის დაავადებული ნაწილების მოშორება. შემოდგომით ყლორტები დაბლა უნდა გადაიჭრას. 

გაზაფხულზე საჭიროა მცენარეების შესხურება 1% ბორდოს სითხით.  ზედმეტი გვარჯილის შეტანაარ 

შეიძლება. ზამთრის პერიოდში მცენარეს ფარავენ ფოთლებით ან ნაკელით, რაც ქმნის ხელსაყრელ 

პირობებს დაავადების განვითარებისათვის, პირიქით, ადრე გაზაფხულზე ფოთლები აღებულ უნდა იქნას 

იმისათვის, რომ ნიადაგი განიავდეს და გაშრეს.  

 

 

რგოლური მოზაიკა -ვირუსული დაავადებაა. დაავადების დასაწყისში 

ფოთლებზე ჩნდება ვიწრო ღია მწვანე სხვადასხვა ფორმის ლაქები ან რკალები, 

რომლებიც ქმნიან ლამაზ ნახატს. შემდეგ ზოლები ფართოვდება, ერთდება 

დაღია შეფერილობასიღებს. შემოდგომისთვის რგოლები მეტად თუ ნაკლებად 

გამოხატულ ყვითელ ლაქებად გარდაიქმნება. 

დაავადებას ავრცელებენ მწერები, ძირითადად ბუგრები. დაავადებააგრეთვე 

ვრცელდება დაკალმებით ან ბუჩქის გაყოფისას.  

ბრძოლა: დაავადებული ნაწილების მოშორება და ბუგრებთან ბრძოლა.  
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დელფინიუმი, დეზურა, სოსანი (Delphinium) 

დელფინიუმზე გავრცელებული ძირითადი მავნებელ-დაავადები: ნაცარი, ჭრაქი,მოზაიკა და სხვ. 

ნაცარი (Erysiphe communium Grev. f. delphinii) აავადებს ღეროს, 

ფოთლებს, კოკრებს. ის თეთრი ფიფქის სახით მოეფინება მცენარის ამა 

თუ იმ ორგანოს. ნაცრით დაავადებული მცენარე კნინდება, ფოთლები და 

ახალგაზრდა ყლორტები ყავისფრდება, იგრიხება და 

ხმება,მცენარეკარგავს დეკორატიულობას. 

თეთრი ფიფქი წარმოადგენს სოკოს მიცელიუმსა და კონიდიალურ 

ნაყოფიანობას. მოგვიანებით ფიფქზე წერტილების სახით ვითარდება 

მუქი ყავისფერი კლეისტოკარპიუმები. თითონ კლეისტოკარპიუმები 

მრგვალი ფორმისაა, მის გარშემო განვითარებულია  გრძელი ხვეული 

დანამატები. შიგნით მოთავსებული აქვს 4-8 მომრგვალო ჩანთა, რაშიც 

წარმოიქმნება ელიფსური სპორები, რომლებიც გაზაფხულზე 

ოპტიმალური პირობების დადგომისთანავე იწყებენ გაღივებას და ახალ-

ახალ დასენიანებას. 

 

რგოლურიდა თამბაქოს მოზაიკა–ვირუსული 

დაავადებებია. ფოთლებზე ვითარდება ღია მწვანე 

მომრგვალო და ყვითელი ლაქები და 

ზოლები.დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება. 

მცენარის ზრდა შენელებულია, მაგრამ ხმება 

რამდენიმე წლის შემდეგ. დაავადება ვრცელდება 

ძირითადად მწერების - ბუგრებით მეშვეობით.  

 

ბაქტერიული ჭკნობა (Bacteria blight).ძალიან სერიოზული დაავადებაა, რომელსაცხელს უწყობს როგორც 

ცხელი, ისენესტიანი ამინდი.დაავადების გავრცელება იწყება ქვედა ფოთლებიდან და ყლორტებზე 

ვითარდება შავი ან ყავისფერი ლაქები დარბილებული ქსოვილით. შემდგომში ლაქები ერთდება და 

ყლორტები მთლიანად შავდება.ყლორტის გაჭრისას შიგნით ჩანს ლორწოვანი მასა არასასიამოვნო სუნით.  

ბრძოლა:დაავადებული ნაწილების მოშორება. პროფილაქტისათვის რეკომენდებულია, რომ დელფინიუმის 

თესლები დათესვის წინ 25-30 წუთის განმავლობაში გაჩერებულ იქნას 500ჩ-ზე. 

 

შავი სილაქავე (Pseudomonasdelphinii Staff) 

ბაქტერიულიდაავადებაა.დელფინიუმის ფოთლებზე, ზოგჯერ მის 

ყუნწებსა და ღეროებზე ვითარდება სხვადასხვა ზომის (2სმ-მდე 

დიამეტრის) ლაქები. ფოთლის ზედა მხრიდან ისინი შავი ფერისაა, 

ოდნავ ამოწეული, ქვედა მხრიდან კი ყავისფერი. დაავადების 

დასაწყისში ლაქების გარშემო შეიმჩნევა ზეთოვანი არშია. ლაქების 

ზედაპირზე აღინიშნება გაფანტული კონცენტრული ზოლები. 

ინფექცია იჭრება ბაგეებიდან.მისი გავრცელებისათვის საჭიროა 

ნესტიანი და ცივი ამინდი. 

ბაქტერიები იზამთრებენ ნიადაგის ზედაპირზე ან ჩამოცვენილ 
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ფოთლებზე, ამიტომ დაავადება ყოველთვის ქვედა ფოთლებიდან იწყება. 

 

მიხაკი (Dianthus) 

მიხაკისძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ფუზარიოზი, 

ვერტიცილიოზი, ალტერნარიოზი, ნაცრისფერი ობი, ჟანგა, ფესვის 

სიდამპლე, სეპტორიოზი, აბლაბუდიანი ტკიპა, კომბოსტოს ხვატარი, 

გალებიანი ნემატოდა, მინდვრის თაგვი და სხვ. 

ჟანგა სოკოვანი დაავადებაა. მიხაკის ფოთლებზე და ღეროზე 

წარმოიქმნება ყავისფერი ბორცვები, რომლებიც პირველად 

ეპიდერმისითაა დაფარული, მომწიფების შემდეგ ეპიდერმისი 

სკდება და კარგად მოჩანს მოჟანგისფრო-მოყავისფროსპორების გროვა. ისინი ურედოსპორებია, რომლითაც 

ზაფხულში ავადდება მცენარე. ურედოსპორები მომრგვალოა, სფეროსებრი, ღია ყავისფერი, 

დაკბილულგარსიანი.ზაფხულის ბოლოს მეჭეჭები მოშავო ფერისაა, რაც მოზამთრე სპორების წარმოქმნის 

მაჩვენებელია. ტელეიტოსპორები მომრგვალო ან ბრტყელია, ყავისფერი, სადა გარსით, წვერში 

გასქელებული მოკლე ფეხით.  

დაავადების შედეგად მცენარე თანდათან სუსტდება, ვერ ყვავილობს, ან ივითარებს ძალიან წვრილ 

ყვავილებს და საბოლოოდ ხმება. 

 

ვერტიცილიოზი (Verticilium cinerescenc wr) - სოკოვანი დაავადება. 

ავადმყოფობის დამახასიათებელი სურათი იმაში გამოიხატება, 

რომ მცენარეს ნაწილობრივ ან მთლიანი ჭკნობა ეწყება ქვედა 

ფოთლებიდან, რომლებიც უხმება და ცვივა. ასეთი 

შემთხვევისათვის  დამახასიათებელია დამჭკნარი ფოთლების  

წვერის მურად შეფერვა. ამავე დროს ღეროს განაკვეთზე ჭურჭელ-

ბოჭკოვანი კონების შეფერვას აქვს ადგილი, რაც შეუიარაღებელი 

თვალითაც შესამჩნევია. მისი მოქმედება იმაში გამოიხატება, რომ 

აღმავალი დენისათვის გზას კეტავს, მცენარე წყლით ვეღარ მარაგდება, ტრანსპირაცია მეტია და მცენარე 

საბოლოოდ ჭკნება. 

ვერტიცილიუმის მიცელიუმი ნიადაგში ცხოვრობს, შეუძლია საპროფიტულად იყოს, მაგრამ ხელისშემწყობ 

პირობებში (მაღალი ტემპერატურა 23-250 და გვალვიანიპერიოდი) იწყებს პარაზიტულ მოქმედებას, ჯერ 

შეიჭრება ფესვის განტოტვის ადგილას ან თვითონ მთავარ ფესვში და ვრცელდება ზევით, ღეროს 

მიმართულებით. 

 

ტიტველა ლოქორების  რამდენიმე სახეობა არსებობს:ბადისებრი ლოქორა 

(Agriolimax reticulatus Mull) ნაცრისფერი ლოქორა, სიგრძით 70 მმ-მდე, 

არშიიანი ლოქორა (Arion circumscviptus Johnst), სიგრძით 50 მმ-მდე, 

ოვალური ფორმისაა, მონაცრისფრო-ყვითელი, ზურგზე ღია ფერის 

ზოლით.  ყველაზე ხშირად გვხვდება ხნულის ლოქორა (Agriolimax 

agrestis L.) სიგრძით 50 მმ-მდე, ღია-ყვითელი.  

ლოქორები აზიანებენ  მიხაკის, ხმალას, ასტრის   ფოთლებს და ზოგჯერ 

ყვავილებს.  
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ლოქორები კვერცხებს დებენ გროვებად ნიადაგის კოშტებსა  და მცენარის ძირში. ახალგაზრდა ლოქორები 

ჰგვანან ზრდასრულ ლოქორებს, მაგრამ მცირე ზომის არიან. ლოქორები ტენის მოყვარულები არიან და 

ძლიერ მრავლდებიან ტენიან წლებში. ისინი ძალიან ხშირად სხვადასხვა ყვავილოვანი მცენარის 

ფოთლებზე მოგრძო ხვრელებს აკეთებენ ან ახდენენ მათ სკილეტირებას. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ 

გეორგინის ტუბერების და ყვავილების დაზიანება. ლოქორები ფოთლებსა და მიწაზე ტოვებენ 

ვერცხლისფერ გამონაყოფებს, რომლის მიხედვითაც მათ მიერ მიყენებული მავნეობა ადვილი გასარჩევია 

სხვა მავნებლის  მიერ მიყენებული დაზიანებისაგან. 

ლოქორები იკვებებიან საღამოთი ან ღამით, დღისით მიწის კოშტებსა და სხვადასხვა ადგილებში 

იმალებიან. ღრუბლიან ამინდში ლოქორების ნახვა მცენარეებზე დღისითაც შეიძლება. იზამთრებენ 

კვერცხის ან იმაგოს ფაზაში. ლოქორების გამოჩეკა იწყება მაისში. ისინი ზრდასრულები ხდებიან 

კვერცხიდან გამოსვლიდან 2 თვის შემდეგ. ლოქორები დებენ 400-მდე კვერცხს. 

ბრძოლა: სარეველების განადგურება 

 

 

ჰორტენზია (Hydrangea) 

ჰორტენზიას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცარი, ჭრაქი,  მდელოს ტკიპა, 

აბლაბუდიანი ტკიპა, ორანჟერეის და პელარგონიუმის ბუგრები. 

ნაცარი (Oidium hortensiae joerst) ჰორტენზიის ფოთლებზე, 

ყლორტებსა და ყვავილების ყუნწებზე ვითარდება ღია 

მწვანე ლაქები, რომლებიც მოგვიანებით მოწითალო-

ყავისფერ შეფერილობას იღებენ. ფოთლის ზედა და ქვედა 

მხარეს ჩნდება ნაცრისფერი, ზოგჯერ იასამნისფერი ფიფქი. 

დაავადება იწვევს მცენარის არანორმალურ განვითარებას, 

ნაადრევი ფოთლების, ყვავილების ხმობას და ცვენას.   

ბრძოლა: 1. დაავადებული და გამხმარი ფოთლების და ყვავილების მოშორება. 

2. დაავადების გამოჩენისთანსვე საჭიროა მცენარის შესხურება 1% კოლოიდური 

გოგირდით, ან 0,02% ტოპაზით, ან 0,01% ბაილეტონით. 

 

ამარილისი (Amaryllis) 

ამარილისის ძირითადი მავნებელ დაავადებები: ფარიანები, 

ცრუფარიანები, წითელი წვა და სხვა. 

 

 

 

 

 

 

წითელი წვა. დაავადებული მცენარის  ფოთლებზე ჩნდება წითელი ლაქები, 

რომლის მიზეზი ამარილისის და (ნაკლებად)კლივიას დასნებოვნებული ბოლქვებია. 

ასეთი ბოლქვიდან აღმოცენებული ფოთლები, ყვავილებიანი ტოტები, კოკრები 

დაფარულია წითელი ლაქებით. ძლიერი ინფექციის დროს მცენარეზე აღინიშნება 
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ფოთლებისა  და ყვავილებიანი ტოტების დეფორმაცია. ბოლქვები თანდათან ლპება, რაც იწვევს მცენარის 

მთლიანადხმობას.წითელი ლაქები თანდათან იფარება შავი წერტილებით - პიკნიდიუმებით. 

პიკნოსპორები აავადებენ მეზობელი მცენარეების ფოთლებს.დაავადების სწრაფ გავრცელებას ხელს უწყობს 

ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება და ზედმეტი რწყვა. 

 

ოლეანდრი (Nerium) 

ნაცრისფერი სიდამპლე ((Botrytis sp.) - სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ყლორტებს, ფოთლებსა და 

ყვავილებს. გაზაფხულზე, ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ, ყლორტები მთლიანად ავადდება. პირველად 

ფოთლებზე ჩნდება ღია მომწვანო-მონაცრისფრო სველი ლაქა, რომელიც სწრაფად ვრცელდება 

ყლორტებზეც. დაავადებული ნაწილები მურა-ნაცრისფერი სქელი ფიფქით იფარებადა შედგება 

კონიდიათმტარებისა და მის წვეროზე ჯგუფურად განვითარებული ერთუჯრედიანი და 

უფერულიკონიდიუმებისაგან,  ხოლო შემოდგომით მათზე შავი ბრტყელი სხეულები – სკლეროციები 

ვითარდება. უმთავრესად  დაავადება შემჩნეულია ყინვებით დაზიანებულ მცენარეზე. დაავადებული 

ნაწილები ხმება. 

 

ცერკოსპოროზი სოკოვანი დაავადებაა, რომლითაც ავადდება ფოთლები. მათზე პირველად ჩნდება 

ყავისფერი წვრილი ლაქები, რომლებიც თანდათან იზრდება, ერთდება და ზოგჯერ ფოთლის ფირფიტის 

ნახევარს ფარავს. ლაქა უმეტესად ნაპირებში ვითარდება. ლაქის ზედაპირი მუქი ყავისფერია და 

შემოსაზღვრულია წვრილი შავი არშიით. ნაყოფიანობა მეჭეჭების სახითაა განვითარებული დაავადებულ 

ზედაპირზე. როცა ლაქა ახალია და სპორები ჯერ კიდევ გაუფანტავია, მეჭეჭების ზედაპირი ხავერდოვანია, 

სპორების გაფანტვის შემდეგ კი შავი და სადაა. მეჭეჭები სტრომაა, რომელზეც აღმართულია ჯგუფურად 

შეკრული კონიდიუმები. კონიდიუმები წაგრძელებული, კომბლისებრი, უფერული და3-4-ტიხრიანია.  

დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა. 

 

მაკროსპოროზი სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. ლაქები ყავისფერი, დიდი, 

სხვადასხვა ფორმისაა, ძირითადად წვერიდან იწყება და ზოგჯერ ფოთლის ნახევარს ფარავს. ლაქის 

ზედაპირზე ჯგუფ-ჯგუფად ემჩნევა მოშავო ფიფქი, რომელიც სოკოს ნაყოფიანობაა. სპორები 

კომბლისებრი, ყავისფერი, მძივივით ასხმული და მრავალუჯრედიანია – მრავალი განივი და გასწვრივი 

ტიხრით. დაავადებული ფოთლები ხმება.  

 

ფილოსტიქტოზი – სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. მისი ლაქები მრგვალია, 

მონაცრისფრო შავი არშიით. მის ზედაპირზე შავი წერტილების სახით განვითარებულია სოკოს 

ნაყოფიანობა.  

პიკნიდიუმები მომრგვალოა, შავი სქელი კედლითა და პატარა პორუსით. სპორები ერთუჯრედიანია, 

ცილინდრული, უფერული.   

დაავადებული ფოთლები ხმება. 

 

სუროს ფარიანა (Aspidiotus hederae Vall)აზიანებს მცენარეებს: ოლეანდრს, სატაცურს, 

მაგნოლიას, სუროს,ჭანჭყატს და სხვაორანჟერეისა და სუბტროპიკულ მცენარეებს. 

მავნეობა მოაქვთ მატლებსა და მდედრებს. ზრდასრული მდედრის სხეული 

კვერცხისებრია, ფარი მრგვალია, მოყავისფრო-  ყვითელი, სიგრძე 1,5-2მმ. ფარიანები 
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აზიანებენ ასპარაგუსის მხოლოდ ტოტებს, ხოლო სხვა მცენარეების – ფოთლებს, 

ყუნწებს, ღეროსა და ყლორტებს. ფარიანების კვების ადგილზე წარმოიქმნება ღია მწვანე 

ან მოყვითალო ლაქები. ფარიანების მასიური შემოსვლის დროს მისი კვების შედეგად 

ხდება ტოტების დეფორმაცია და ფოთლების ჩამოცვენა. ორანჟერეებში წლის 

განმავლობაში მავნებლის რამდენიმე თაობა ვითარდება.  

 

 

 

ჯადვარი, ორქიდეა (Orchideae) 

 

 

ანთრაქნოზი – სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს 

ფოთლებს. ფოთლებზე ვითარდება ოდნავ ჩაზნექილი ყავისფერი 

ლაქები, რომელთა ნაპირები ზოგჯერ მუქი და ამოწეულია. 

დაავადებულ ზედაპირზე ვითარდება 

კონცენტრირებულად განლაგებული 

შავი მეჭეჭები, რომლებიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის წარმოადგენს 

სარეცელს, რომელზეც აღმართულია სწორმდგომი მოკლე კონიდიათმტარები და 

გრძელი შავი ჟანგები. სპორები ელიფსურია ან ცილინდრული, უფერული და 

ერთუჯრედიანი, კარგად შესამჩნევი ცხიმის წვეთებით.  

ძლიერი დაავადების შემთხვევაში ფოთლები ლაქებით იფარება და ხმება.   

ფოთლების შავი სილაქავე – ვირუსული დაავადება, რომელიც აავადებს ფოთლებს. 

ფოთლებზე ემჩნევა ოდნავ ამოწეული შავი ნეკროზული ლაქები, რომლებსაც 

ძარღვების გასწვრივ წაგრძელებული ფორმა აქვს, ხოლო ძარღვებს შორის მრგვალი, 

ზოგჯერ შავი. ძალიან პატარა ნეკროზული ლაქები კონცენტრულადაა 

განლაგებული და მკვეთრად შესამჩნევ შავ დაშტრიხულ ლაქებს ქმნის. დაავადება ძლიერდება 

გაზაფხულზე ვეგეტაციის დაწყებისთანავე.  

 

 

ბზა( Buxus sempervirens) 

ბზის ჟანგა სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებსა და ყლორტებს. 

დაავადების პირველი ნიშნები ფოთლების ქვედა მხარეზე პირველად 

მოყვითალო, მსხვილი მეჭეჭების სახით ვითარდება.  მეჭეჭები ჯერ 

ეპიდერმისითაა დაფარული, ხოლო დაავადების შემდგომი განვითარებისას 

ეპიდერმისი სკდება და იქიდან კარგად მოჩანს მსხვილი მეჭეჭები, რომლებიც 

ყლორტებზე ვითარდება.  

მეჭეჭები ტელეიტოსპორების გროვაა. ისინი ორუჯრედიანია, ორმაგი ყავისფერი 

გარსით. ჟანგათი უმეტესად ახალგაზრდა ფოთლები ავადდება, რომლებიც 

ნაადრევად ხმება და ცვივა, რაც თავის მხრივ აფერხებს მცენარის ნორმალურ განვითარებას. ფოთლებზე 

ჩნდება სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა ცენტრი შემდეგში ღია შეფერვას იძენს და 

ნაპირები კი ისევ ყავისფერი რჩება. 
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ფილოსტიქტოზი სოკოვანი დაავადება, რომელიც აავადებს ბზის ფოთლებს. პირველად ლაქები მრგვალია, 

ყავისფერი. ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა ცენტრი შემდეგში ღია 

შეფერვას იძენს და ნაპირები კი ისევ ყავისფერი რჩება. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 

წერტილების სახით ვითარდება. შავი წერტილები პიკნიდიუმებია, რომლებიც მომრგვალოა, მურა-

ყავისფერი კედლით. პიკნიდიუმში მოთავსებულია ელიფსური, უფერული, ერთუჯრედიანი სპორები. 

დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა, რაც ასუსტებს მცენარის ზრდა-განვითარებას. 

 

მაკროფომოზი( Macrophoma cardollei) სოკოვანი დაავადებაა.აავადებს 

ბზის ფოთლებსა და ტოტებს. ჩნდება  ყავისფერი ლაქები და ზოგჯერ 

მთელ ფოთლებს ფარავს. ტოტების დაავადების შემთხვევაში ლაქას 

წაგრძელებული ფორმა აქვს, ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 

წერტილებისსახითაა განვითარებული, ის პიკნიდიუმებია, რომელიც 

ერთუჯრედიანია, მსხლისებური მოკლე პორუსით და უფერული, 

ფირფიტისებრი-მარცვლოვანი შიგთავსით - სპორებით. 

დაავადებული  ფოთლები ხმება და ცვივა, ტოტები კი ხმება.  

ბრძოლა ფილოსტიქტოზის ანალოგიურია. 

დიპლოდიოზი ანუ ტოტების ხმობა –სოკოვანი დაავადება. ტოტებზევითარდება ღია ნაცრისფერი, 

წაგრძელებული ლაქები, რომელთა ცენტრი ჩაწეულია, ხოლო ნაპირები ამოწეული. ლაქის ზედაპირი 

უამრავი შავი წერტილითაა დაფარული. შავი წერტილები პიკნიდიუმებია, ისინი მსხლისებრია, თხელი 

შავი კედლით და მოკლე პორუსით. პიკნიდიუმებში მოთავსებულია მოყავისფრო, ორუჯრედიანი, 

ტიხართან გადაჭიმული სპორები. 

დაავადებული სპორები ხმება. 

 

პალმა( Palmae) 

პალმის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: პალმის ცრუფარიანა, ფარიანა, აბლაბუდიანი ტკიპა, სათბურის 

თრიფსი, ფომოზი, ფილოსტიქტოზი და სხვ. 

 

ლეპტოსფერიოზისოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფინიკისა და რობელინას ფოთლებს და 

ყუნწებს. დაავადებულ ნაწილებზეჩნდება მონაცრისფრო ლაქები, რომელთა ზედაპირზე მოშავო 

წერტილებია განვითარებული მოკლე ფეხით. ასკოსპორები ყავისფერია, ორტიხრიანი. 

 

ფომოზი (Phoma Magnusii Bomm.)სოკოვანი დაავადება, რომელიც აავადებს ქოქოსისა და ქონდარა პალმის 

ფოთლებს. ლაქები მონაცრისფროა,გარშემო შავი,ამობურცული არშიით. ლაქის ზედაპირზე შავი 

წერტილების სახით პიკნიდიუმებია გაფანტული. პიკნიდიუმი 

მომრგვალოა სქელი კედლით. პიკნოსპორები ელიფსური, უფერული, 

ერთუჯრედიანია. ლაქის ადგილას ფოთოლი გამხმარია. 

 

ფილოსტიქტოზი  სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ქოქოსისა და 

ქონდარა პალმის ფოთლებს.აჩენს მომრგვალო, პირველად მუქ, ხოლო 

შემდეგში ღია ფერის ლაქებს, რომლებსაც მუქი ამობურცული არშია აქვთ 

შემოვლებული. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი წერტილების 



709 
 

სახითაა განვითარებული. პიკნიდიუმები მომრგვალოა, პატარა პიკნოსპორები მომრგვალო, 

ერთუჯრედიანია, ოდნავ მომწვანო ელფერით. დაავადებული ფოთლები ხმება. 

 

მაკროფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს ფინიკისა და ქოქოსის პალმის ფოთლის მთავარ ღერძს. 

ლაქები მუქი ყავისფერია, წაგრძელებული, რომლებზეც შემოვლებულია ამობურცული შავი არშიია. ლაქის 

ზედაპირზე პატარა ბორცვების სახით განვითარებულია სოკოს ნაყოფიანობა, პიკნიდიუმები, რომლებიც 

მომრგვალო, შავი სქელკედლიანი სხეულებია – მოკლე პორუსით. პიკნოსპორები ერთუჯრედიანია, 

უფერული, მარცვლოვანი შიგთავსით. ძლიერი დაავადების დროს ფოთლის მთავარი ღერძი ხმება. 

 

გრაფიოლა სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფინიკის პალმის 

ფოთლებს. პირველად ფოთლის ორივე მხარეზე შეიმჩნევა მოყვითალო 

წერტილები, რომლებზეც პატარა ყავისფერი ბალიშები ანუ მეჭეჭები 

ვითარდება. ბალიშები ორგარსიანია. გარეთა შრე მაგარია, რქისებრი, მუქი 

ყავისფერი ან თითქმის შავი, შიგნითა შრე თხელი, რბილი და ღია ფერისაა. 

მეჭეჭები პირველად ყრუდაა დახურული, მათ ფუძეზე განვითარებულია სოკოს 

მიცელიუმი, რომელიც ფოთლის ქსოვილშია ჩამჯდარი. 

ნაყოფიანობის მომწიფების შემდეგ მეჭეჭების ზედაპირი იშლება ცენტრში, 

საიდანაც ამოდის სვეტებად აღმართული, ერთმანეთთან პარალელურად შეზრდილი, ძაფებისაგან 

შემდგარი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობა. კონიდიათმტარები დატიხრული, ცილინდრული ფორმისაა. 

კონიდიათმტარის მთელ სიგრძეზე ვითარდება სპორები, რომლებიც მომრგვალო ან ოდნავ კვერცხისებრია, 

ერთუჯრედიანი, უფერული, მასაში მოყვითალო ელფერით. ფოთოლზე უამრავი მეჭეჭი ვითარდება, რის 

გამოც ხმება.  

 

პალმის პენიცილეზი (Penicillium vermoeseni Biorg) სოკოვანი დაავადება. 

ახალგაზრდა ფოთლებზე აღინიშნება დიდი ნეკროზული ლაქები, რომლებზეც 

სპორების სახით ვითარდება ვარდისფერი ფიფქი. დაავადების 

მიზეზიძირითადად ზამთრის პერიოდში არახელსაყრელი პირობებია. 

ორანჟერეაში პალმები ცუდი განათების დროს განიცდიან ნახშირორჟანგის 

ნაკლებობას, რაც მცენარის ნივთიერებათა ცვლაში იწვევს დარღვევას. 

 

 

 

 

ცრუფარიანა (Nipaecoccus nipae Mask) – ზრდასრული მდედრები და მატლები 

წუწნიან უჯრედის წვენსპალმის ფოთლებიდან და ასე იკვებებიან, რის 

შედეგადაც ფოთლის ზედა მხარეზე ყვითელი ლაქები ჩნდება. ცრუფარიანას 

სხეული განიერია, სიგრძით 2,5მმ,  მოყვითალო ფერისა. სხეულის ზედაპირზე 

ვითარდება წანაზარდები. ორანჟერეებში ცრუფარიანას აქვს რამდენიმე თაობა. 
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ფარიანას (Nipaecoccus nipae Mask)მდედრები და მატლები აზიანებენ 

პალმის ფოთლებსა და მის ყუნწებს, რაც იწვევს ფოთლების 

გაყვითლებას. ძირითადად აზიანებს ბანანს და მარაოსებურ პალმებს. 

ფარიანას მდედრის სხეული მოკლეა, კვერცხისებრი, ფარი 

მომრგვალოა, თეთრი ფერის. მამრის ფარი უფრო გრძელია,თეთრი 

ფერის. 

 

 

აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae Koch ) აზიანებს ფოთლებს, თითქმის პალმის ყველა სახეობას, მაგ., 

კოკოს (Cocos), კენტიას (Kentia) და ფენიქსს (Phoenix)  ტკიპა სახლდება 

ფოთლის ქვედა მხარეს,წუწნის უჯრედების წვენს და ასე იკვებება,  რის გამოც 

ფოთლები ყვითლდება და ხმება. 

ტკიპის ზრდასრული მდედრის სხეულის სიგრძე 0,4-0,5მმ-ია, მამლის - 0,3-0,4 მმ. 

აქვთ ოთხი წყვილი ფეხი. ზაფხულის პერიოდში ტკიპა ყვითელი ან მომწვანო-

ყვითელი ფერისაა. შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე, მოწითალო-

ჟანგისფერია, გვერდებზე შავი ლაქებით, თვალები წითელი ფერისაა. მატლები 

მომრგვალო, მოწითალო-მოყვითალო ფერისაა, სამი წყვილი ფეხით. ნიმფები 

უფრო მრგვალი ფორმისაა, 4 წყვილი ფეხით  და ძალიან ჰგვანან ზრდასრულ 

ტკიპებს. 

განაყოფიერებული მდედრები ზამთრობენ მცენარეულ ნარჩენებში, 

ნახვრეტებში, ნაგვის ქვეშ. წელიწადში იძლევა 12-15 თაობას.  

 

 

 

 

 

 

დრაცენას აბლაბუდიანი ტკიპა (Pseudococcus) 

 

   

 

 

აგავა (Agava) 

აგავას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: მეტასპორიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, 

ანთრაქნოზი, ფოთლის სილაქავე, ანუ ფომოზი, კონიოთირიოზი. 

ნაცრისფერი სიდამპლე (Botritis cinerea ) სოკოვანი დაავადებაა. ის აზიანებს აგავის 

ფოთლებს როგორც ორანჟერეის, ისე ბუნებრივ პირობებში. დაავადების პირველი 
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ნიშნები ვლინდება ფოთლის ნაპირების გამუქებით, რომელიც შემდეგში ფოთლის მთელ ფირფიტაზე 

ვრცელდება. დაავადებული ფოთოლი მურა-ნაცრისფერს იღებს და ხმება.  

დაავადებული ფოთლის ორივე მხარეზე ვითარდება სოკოს ნაყოფიანობა. ნაცრისფერი სქელი 

ფიფქიშედგება კონიდიუმებისა და კონიდიათმტარებისაგან. სპორები ერთუჯრედიანია, კვერცხისებრი, 

უფერული და მათი გადატანა ხდება ჰაერით. აღნიშნული დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ჭარბი 

ტენიანობა. ბოტრიტისი პოლიფაგია და მრავალ დეკორატიულ მცენარეს აზიანებს,  ზამთრობს 

დაავადებულ ფოთლებზე სკლეროციების სახით. 

 

ანთრაქნოზი სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აზიანებს აგავის ფოთლებს. ფოთლის ზედა მხარეზე ჩნდება 

დიდი ზომის, მრგვალი,მურა შეფერილობის ჩაზნექილი ლაქები. ძლიერი დაავადების შემთხვევაში 

ფოთოლზე უამრავი ლაქაა, რის გამოც ფოთლის უმეტესი ნაწილი ხმება. ლაქის ზედაპირზე 

განვითარებულია სოკოს ნაყოფიანობა, კონცენტრულად განლაგებული ლორწოიანი მეჭეჭების სახით. 

მეჭეჭები დაავადების გამომწვევი სოკოს სარეცელია, რომლის ზედაპირზე აღმართულია მოკლე, 

სწორმდგომი, დატიხრული კონიდიათმტარები და მურა მოშავო ფერის გრძელი დატიხრული ჯაგრისებრი  

დანამატები.დაავადების გამომწვევი სოკო ზამთრობს დაზიანებულ ფოთლებზე კონიდიალური 

ნაყოფიანობის სახით. აგავის ფოთლების ანთრაქნოზით ძლიერ დაავადება ხდება ხანგრძლივი წვიმების 

შემდეგ. 

 

ფოთლის სილაქავე ანუ ფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. დაავადების პირველი ნიშნები ვლინდება აგავის 

ფოთლებზე მომრგვალო, მონაცრისფრო ლაქების სახით, რომლებსაც ამობურცული მოშავო არშია აქვს 

შემოვლებული. ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება. ლაქის ზედაპირზე ვითარდება მოშავო 

წერტილები, რომლებიც სოკოს ნაყოფიანობაა, ის პიკნიდიუმებშია განვითარებული. პიკნიდიუმები 

მომრგვალოა, მუქი ყავისფერი. პიკნოსპორები ერთუჯრედიანი, უფერული, მომრგვალო ანოდნავ 

წაგრძელებულია. 

დაავადების გამომწვევი სოკო ზამთრობს დაზიანებულ ფოთლებზეკონიდიალური ნაყოფიანობით. 

 

 

ტუხტი (Althaea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჟანგა (Puccinia malvacearum Ment )ძალიან გავრცელებული და საშიში სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს 

ფოთლებს, მის ყუნწსა და ღეროს. ფოთლებზე წვრილი ყავისფერი მეჭეჭები ვითარდება. პირველად ქვედა, 

ხოლო ძლიერი დაავადების დროს - ზედა მხარეზეც.  
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ღეროზე, ყლორტებსა და ფოთლის ყუნწზე ქერქი დამსკდარია და იქიდან 

მთელ სიგრძეზე ამომჯდარია მსხვილი, ერთმანეთზე გადაბმული მეჭეჭები, 

რომლებიც ჯერ ყავისფერი, შემდეგში ფერფლისფერი შეფერილობისაა. 

მეჭეჭები ტელეიტოსპორების ჯგუფია, ისინი ორუჯრედიანია, 

თითისტარისებრი, ტიხართან გადაჭიმული, წვერსა და ფუძესთან 

შევიწროებული. ფეხი მოკლეა, გარსი სადა, ოდნავ მოყავისფრო. 

დაავადებული მცენარე მთლიანად ხმება.  

 

 ფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. ავადდება ფოთლები. მათზე ჩნდება პატარა 

ზომის, ყავისფერი მუქი არშიით შემოვლებული ლაქები. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა – 

პიკნიდიუმები შავი წერტილების სახითაა განვითარებული. სპორები ერთუჯრედიანია, უფერული, 

მომრგვალო. ლაქები ერთეულადაა განწყობილი ფოთლებზე, მაგრამ ზოგჯერ ისინი ერთდება და ფოთლის 

დიდ ნაწილსიკავებს. ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა გამხმარია. სოკო ზამთრობს დაავადებულ 

ფოთლებზე.  

ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების სისტემატური შეგროვება და დაწვა. 

 

ყავის ხე (Coffea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სათბურის თრიფსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახევრადსფერული ცრუფარიანა  

(Saissetia haemishaerica Targ) 
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მონსტერა 

მაკრიფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ტოტებზე. ლაქები ყავისფერია, წაგრძელებული, 

გარშემო შავი არშიით. ნაყოფიანობა ვითარდება ქერქის ქვეშ და პირველად ეპიდერმისითაა დაფარული. 

ეპიდერმისის გარღვევის გამო კარგად მოჩანს შავი ამობურცული სხეულები – პიკნიდიუმები, რომლებიც 

მომრგვალო, სქელკედლიანი სხეულებია, მასში მოთავსებულია ერთუჯრედიანი, თითისტარისებრი, 

უფერული სპორები, რომლებიც ამოვსებულია მარცვლოვანი შიგთავსით. 

 დაავადების შედეგად ტოტები ხმება. სოკო ზამთრობს დაავადებულ ტოტებზე. 

ბრძოლა: ინფექციის საწყისის მოსპობის მიზნით ტოტების შეჭრა და დაწვა. 

 

ნაცრისფერი სილაქავე სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც  აავადებს ფოთლებს. მათზე პირველად ჩნდება 

ყავისფერი მომრგვალო ლაქა, რომელიც საბოლოოდ მონაცრისფრო შეფერვას იძენს. დაავადებულ 

ზედაპირზე ემჩნევა კონცენტრული ზონალობა, რაც ნაცრისფერი და ყავისფერი ხაზების მორიგეობაში 

მდგომარეობს. სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობა ვითარდება დაავადებულ ზედაპირზე – ჯგუფად 

შეკრული კონიდიათმტარის სახით. კონიდიოსპორები 5-უჯრედიანია. ნაპირზე განლაგებული უჯრები 

უფერულია, 3 შუა უჯრედი შეფერილია. წვეროსაკენ მყოფი უჯრედი  სამი შოლტით მთავრდება.  

დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა, რის გამოც მცენარე კარგავს დეკორატიულობას.  

 

 

ფიკუსი (Ficus) 

ფილოსტიქტოზი  სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. მათზე ემჩნევა მოყავისფრო 

ლაქები გარშემო შავი ამობურცული არშიით. ლაქები ერთეულია, მაგრამ ზოგჯერ ერთდება და ფოთლის 

უმეტეს ნაწილს ფარავს. ლაქის ადგილას ფოთოლი ხმება. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 

წერტილების სახითაა განვითარებული. პიკნიდიუმები მრავალრიცხოვანი, მომრგვალო ან მსხლისებურია. 

პიკნოსპორები - ერთუჯრედიანი, უფერული და ოდნავ მოგრძო.  

 

ჭანჭყატი ( Euonymus)  

ფილოსტიქტოზი (Phyllosticta evonymi Sacc) სოკოვანი 

დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს.მათზე ჩნდება ღია 

ყავისფერი დაკუთხური ლაქები, შემოვლებული ამობურცული 

ყავისფერი არშიით. ლაქის ზედაპირზე ემჩნევა სოკოს 

ნაყოფიანობა შავი წერტილების სახით, რომლებიც პირველად 

ფოთლის ეპიდერმისითაა დაფარული, ხოლო შემდეგ 

ეპიდერმისი იშლება და პიკნიდიუმის წვერი ადვილი 

შესამჩნევია.  

სპორები უფერულია, ერთუჯრედიანი, მომრგვალო ან ოდნავ 

წაგრძელებული.ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება.ძლიერ დაავადების შემთხვევაში, რომელსაც 

ადგილი აქვს წვიმიანი ამინდის შემდეგ, ფოთლები ნაადრევად ცვივა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს 

მცენარის საერთო განვითარებაზე.  
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ნაცარი (Trichocladia evonymi Neg) სოკოვანი დაავადებაა. ავადდება 

ფოთლები, რომლებზეც ჩნდება ჭუჭყისფერ-მოთეთრო ფიფქი, 

რომელსაც პირველად მრგვალი, ცალკეული ლაქების სახე აქვს, ძლიერ 

დაავადებისას კი ლაქები ერთდება და მთელი ფოთოლი მოთეთრო 

სქელი ფიფქით იფარება. ასეთივე ფიფქით იფარება ყლორტებიც. 

დაავადებული ყლორტი და ფოთოლი აღარ იზრდება, ფოთოლი 

უხეშდება, ადვილად იმტვრევა. ძლიერ დაავადებისას კი ხმება და ცვივა.  

ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის შედგებამიცელიუმისა და 

მოკლე კონიდიათმტარებისაგან, რომელთა წვერზე ერთეულად სხედან 

სპორები. კონიდიუმები კვერცხისებრია, ერთუჯრედიანი, უფერული.  

 

ჟანგა (Melampsopra evonymi capracearumKLeb)სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებსფოთლებს. 

ფოთლებზე ჩნდება მოწითალო-ჟანგისფერი ბრტყელი მეჭეჭები, რომლებიც წარმოადგენენ 

ეციდიოსპორების გროვას. დაავადების ძლიერ განვითარების დროს ფოთლები იხვევა და ხმება. ურედო და 

ტელეიტოსპორები ვითარდება მეორად მცენარეზე - ტირიფის ფოთლებზე.  

 

ყოჩივარდა (Cyclamen) 

ყოჩივარდას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცრისფერი სიდამპლე, 

ტკიპა, სათბურის თრიფსი, მახრა, ორანჟერეის ბუგრი. 

 

 

 

ყოჩივარდას ტკიპა აზიანებსყოჩივარდას, ბალზამინს, პელარგონიუმსდა 

სხვ.ზომით ძალიან პატარებია, ცხოვრობენ ფოთლის ქვედა მხარეზე და იკვებებიან 

უჯრედის წვენის წუწნით. მავნებლები დაზიანებულ მცენარეებში იწვევენ ზრდის 

შენელებას; ფოთლის გვერდები იგრიხება, ღეროები იბრიცება, კოკრები ხმება. 

მავნებლებისათვის ოპტიმალურ პირობად ითვლება ნესტიანი ამინდები. 

 

სათბურის თრიფსი (Heriothrips haemorrhoidalis Boughe) აზიანებს ყოჩივარდას 

ფოთლებს და ყვავილს.  ფოთლისა და ყვავილის ზედა მხარეზე  ვითარდება 

თეთრი ლაქები, რომლებიც გამოწვეულია მავნებლის წუწნის მიერ. უხვად კვების 

შედეგად მავნებელი გამოყოფს დიდი რაოდენობით ექსკრემენტებს ფოთლის 

ქვედა მხარეზე, ამის გამო ფოთლებში ასიმილაციისა და დისიმილაციის პროცესი 

საგრძნობლად ნელდება.  აგრეთვე, თრიფსის დაზიანების 

შედეგად ყოჩივარდასყვავილის ფურცლების ბოლოები 

შავდება და დეფორმაციას განიცდის. მავნებელი 

ძირითადად ჩნდება ცხელ ამინდში. ისინი ადვილად 

ხტებიან დაზიანებული მცენარიდან საღზე. 

 

ნაცრისფერი სიდამპლე  Botrytis cinerea 
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ზეთისხილი (Olea europaea) 

ზეთისხილის ძირითადი დაავადებები: ვერტიცილიური ხმობა, ფესვის სიდამპლე, ნაცარი, ჭრაქი, 

სილაქავეები, ჟანგა, კაპნოდიუმი, ბაქტერიული კიბო, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე; 

მავნებლები: ფრთათეთრა, ცხვირგრძელა, ფესვის ხახვის ტკიპა, ცრუფარიანა, აბლაბუდიანი ტკიპა, 

ბუგრები, თრიფსები. 

 

ანთრაქნოზით (Gloeosporium olivazus Alm)  ავადდება ზეთისხილის ნაყოფები და 

ფოთლები. ნაყოფების დაავადება სიმწიფეში ან თვალში შესვლის დროს ხდება, 

ნაყოფს უჩნდება ანთრაქნოზისათვის  დამახასიათებელი ჩაზნექილი იარები, რის 

გამოც ნაყოფები ლპება და ცვივა. ნაყოფების  იარებზე ვარდისფერი მეჭეჭებია, რაც 

წარმოადგენს სოკოსნაყოფიანობას. ფოთლების დაავადების შემთხვევაში, ფირფიტა 

წვერიდან იჭმუჭნება და ზედა მხრიდან ყავისფერს იღებს. ავადმყოფობის 

გაძლიერება შეიმჩნევა წვიმიან პერიოდში. სოკო იზამთრებს ჩამოცვენილ ფოთლებსა 

და ნაყოფებში. 

 

ფესვის სიდამპლე ((Armilaria mellea Karst)უჩნდება ფესვთა სისტემას, ამის გამო ხე თანდათან სუსტდება, 

ფოთლები წვეროდან ყვითლდება და ცვივა, საბოლოოდ ხე ხმება. დაავადებული ხის ფესვის სისტემა რომ 

გავსინჯოთ, შეუიარაღებელი თვალითაც ადვილად შევამჩნევთ ფესვის სიდამპლეს. 

დაავადებული ფესვები პირველ ხანებში ბამბისებრი თეთრი მიცელიალური გროვითა დაფარული. ფესვის 

ქერქი უფრო მუქადაა შეფერილი, ვიდრე მისივე საღი ნაწილი. დაავადების გამო მერქანს ქერქიძალიან 

ადვილად ძვრება და მათ შუა მეტად არის დამახასიათებელი მიცელიალური წარმონაქმნები. მიცელიუმი 

ჯერ თეთრია, შემდეგ მოყვითალო და ბოლოს მურა ფერს იღებს. ხშირად ფესვის ქერქი სკდება და ალაგ-

ალაგ მურა მიცელიუმი გარეთ გამოდის. ის შლის ქერქსა და ფესვის მერქანს შორის მოთავსებულ 

ქსოვილებს, კერძოდ კამბიუმს. მისი გავრცელება ქერქში სწრაფად მიმდინარეობს. მთავარი ან მსხვილი 

ფესვებიდან გადადის გვერდით ტოტებზე, შემდეგი რიგის ფესვებზე და იწვევს საწოვრების დალპობას, რის 

გამოც ხე კვდება. 

 

ციკლოკონიუმი ანუ  “ყვავილი”Cycloconium oieaginum Cast) აავადებსფოთლებს, ნაყოფებსა და ყლორტებს. 

ფოთლებზე დიდ მრგვალ ლაქებს აჩენს, რომლებიც უმთავრესად ფოთლების ზედა ნაწილზე ვითარდებიან. 

იშვიათად ავადმყოფობა ნაყოფებზე, მის ყუნწსა და ყლორტებზეც გვხვდება. 

გამომწვევი ორგანიზმის მიცელიუმი ქსოვილის ზედაპირში, ეპიდერმისშია გავრცელებული. სოკო 

ნაყოფიანობის შექმნის დროს არღვევს კუტიკულას, ჰიფები ზედაპირზე გამოდის, ქმნიან პატარა 

ამობურცულ ნაწილაკებს, რომლებიც კონიდიათმტარების დანიშნულებას 

ასრულებენ. კონიდიოსპორები მოგრძო, კვერცხისებრი, კონიდიათმტარზე 

მიმაგრების მხრიდან მომრგვალო,ხოლო მოპირისპირე მხარეს კი წაგრძელებული, 

ერთი ან იშვიათად, ორტიხრიანი, მოყვითალო-მწვანე ფერისაა.  

ავადმყოფობა უფრო ხშირად გვხვდება დაბლობ, ნესტიან და ნიადაგის მხრივ მძიმე 

ნაკვეთებზე, ღია ნაკვეთებზე, სადაც მშრალი პირობებია ავადმყოფობა ნაკლებად 

შეიმჩნევა. 
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აბედა სოკოების წარმომადგენლებიდან ზეთისხილზე გვხვდება Phelinus pomaceus.აღნიშნული სოკო იწვევს 

მთავარი ღეროსა და ტოტების ლპობას, დაფუტუროებას, რასაც ხშირად ქარტეხვა სდევს. ნაყოფსხეულები 

რეზუპინატულია, ყავისფერი და ჯგუფად არიან განვითარებულნი. 

 ბრძოლა: საჭიროა მექანიკური დაზიანებების აცილება და ჰიგიენა. 

ზეთისხილის ფესვის სიდამპლე – Armillaria mellea Karst . ზეთისხილზე ხშირად გვხვდება ფესვის 

სიდამპლე. ავადმყოფობა ფესვის სისტემას უჩნდება, ამის გამო ხე თანდათან სუსტდება, ფოთლები 

წვეროდან ყვითლდება და ცვივა, საბოლოოდ ხე ხმება. დაავადებული ხის ფესვის სისტემა რომ გავსინჯოთ, 

შეუიარაღებული თვალითაც ადვილად შევამჩნევთ ფესვის სიდამპლეს. 

დაავადებული ფესვები პირველ ხანებში ბამბისებრი თეთრი მიცელიარული გროვითაა დაფარული. ფესვის 

ქერქი უფრო მუქადაა შეფერილი, ვიდრე მისივე საღი ნაწილები. დაავადების გამო მერქანს ქერქი ძალიან 

ადვილად სძვრება და მათ შუა მეტად დამახასიათებელი მიცელიალური წარმონაქმნებია. მიცელიუმი ჯერ 

თეთრია, შემდეგ მოყვითალო და ბოლოს მურა ფერს იღებს. ხშირად ფესვის ქერქი სკდება და ალაგ-ალაგ 

მურა მიცელიუმი გარეთ გამოდის. მიცელიუმი,  უმთავრესად, შლის ქერქსა და ფესვის მერქანს შორის 

მოთავსებულ ქსოვილებს, კერძოდ კამბიუმს. მისი გავრცელება ქერქში სწრაფად მიმდინარეობს. მთავარი ამ 

მსხვილი ფესვებიდან გადადის გვერდით ტოტებზე, შემდეგ რიგის ფესვებზე და იწვევს საწოვრების 

დალპობას. რის გამოც ხე კვდება. ხშირად სოკო ბუსუსით დაფარულ რიზომორფებსაც იძლევა, რომლებიც 

ფესვის სიდამპლის გამომწვევი მეორე სოკოს Armillaria mellea -ს რიზომორფებს მოგვაგონებს, რომლებიც 

თავისი შებუსვით და უფრო ფხვიერი კონსისტენციით განსხვავდებიან.  

ბრძოლა: დაავადებული მცენარე მთლიანად უნდა ამოიძირკვოს და იქვე დაიწვას. დაავადების ადგილი 

თხრილით უნდა იქნას შემოვლებული, რომ ავადმყოფობა მეზობელ მცენარეზე არ გადავიდეს. 

 

ზეთისხილის ტუბერკულოზი Pseudomonas savastonoi Sm.)  – ბაქტერიული 

ავადმყოფობა “ტუბერკულოზის” სახელით არის ცნობილი. მცენარის 

დაავადებულ ორგანოზე განვითარებული კორძებიკიბოს უფრო მოგვაგონებს.  

აავადებს ფოთლებს, ყლორტებს, ტოტებსა და ფესვებს. ფოთლების დაავადება 

იშვიათია და მცენარისათვის უმნიშვნელო. ყლორტების, ტოტებისა და ფესვების 

დაავადება უფრო ხშირია და მას მცენარისათვის დიდი ზიანი მოაქვს. დაავადების 

გარეგნული ნიშნები ყველა ორგანოზე ერთიდაიგივე სახისაა. ღეროებს უჩნდება 

ჯირკვლებივით კორძები, რომლებიც ხშირად საკმაოდ დიდ ოდენობას აღწევენ. 

თითოეული კორძი  საშუალოდ კაკლისოდენაა. დაავადების სიძლიერის 

მიხედვით, კორძების რიცხვი ცვალებადია. სანერგეებში უფრო ხშირია დაავადება, 

შედარებით იშვიათად მოზრდილ ხეებზედაც გვხვდება. კორძის ზედაპირი დანაოჭებულია, დასაწყისში 

მისი ქსოვილი რბილია, შემდეგ კი შრება, ზედაპირი სკდება, მერქნიანდება და ხეზე რჩება. კორძი ზუსტად 

ისეთივე აგებულებისაა, როგორიც ბაქტერიული ფესვის კიბოს კორძები. 

ფესვის სისტემის დაავადების დროს გარეგნულად სრულიად წააგავს ხეხილის ფესვის კიბოს (B. 

tumefaciens). მისი დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ბაქტერიების კულტურების მიღებით და მათი 

ბიოქიმიური ანალიზით.  

ავადმყოფობით მიყენებული ზიანი ასეთია: როდესაც დაავადებულია მცენარის წვრილი ტოტები, ისინი 

ხმება და ნაზარდს არ იძლევა. მსხვილი ტოტების დაავადების დროს მცენარის საერთო დასუსტება 

მოსდევს.  
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ინფექცია მექანიკურად, დაზიანებული ადგილებიდან იჭრება. მთელ და დაუზიანებელ ქსოვილში 

ბაქტერია ვერ იჭრება. ვირულენტური ორგანიზმია (ვირულენტულობა – დაავადების გამომწვევის მაღალი 

აგრესიულობა და პათოგენურობა).ბაქტერიები კორძებში მრავალია. მათი გავრცელება, უმთავრესად, 

ზეთისხილის ბუზის (Dacus olea )საშუალებით ხდება. 

ავადმყოფობის გავრცელება არა მარტო ზედაპირულად ხდება, არამედ მცენარის ქსოვილის შიგნითა 

გზებითაც გადადის ერთი ადგილიდან მეორეზე. ასეთი გადასვლის გზად რგოლურად გასქელებული 

კედლები (სპირალური), ჭურჭლები ითვლება. 

 

 

ზეთისხილის ცრუფარიანა (Saissetia oleae Berk )ფართოდაა გავრცელებული. ის პოლიფაგია, აზიანებს რიგ 

როგორცსუბტროპიკულ, ისე კონტინენტურ ხეხილსა და დეკორატიულ მცენარეებს, მათ შორის 

ზეთისხილსაც, რომელსაც დიდ ზიანს აყენებს. მას უამრავი მკვებავი მცენარე გააჩნია - როგორც 

კულტურული, ისე ველური. დეკორატიული მცენარეებიდან ყველაზე მეტად მას იზიდავს ოლეანდრი, 

რომელიც ცრუფარიანას გავრცელების წყაროდ ითვლება. ამ მცენარიდან ის დაუბრკოლებლად გადადის 

მთელ რიგ კულტურულ მცენარეებზე და მათ შორის ზეთისხილზეც. 

დედლის სხეულიამობურცულია, სიგრძე 4 მმ-მდეა, ხოლო სიგანე 3-მმ-მდე. მისი ცრუფარი 

ნახევარსფეროსმაგვარია, დანაოჭებული. იმდენად მუქი ყავისფერია, რომ შავ ფერში გადადის. მუცელი ღია 

ყავისფერი აქვს, მოწითალო ელფერით. ცრუფარიანასათვის დამახასიათებელია ღია ფერის ქედები, ერთი 

სიგრძივ, ორი კი პირველისგადაკვეთაზე გარდიგარდმო. მამალი ფრთიანია. კვერცხი წაგრძელებული 

ფორმისაა, ახალდადებული ვარდისფერია, მატლის გამოჩეკის წინ კი ყავისფერს ღებულობს. მატლი 

ოვალური ფორმისაა, ბრტყელი. 

 მატლები და იმაგო წუწნით აზიანებენ ზეთისხილის სხვადასხვა ორგანოს და მათ შორის ფოთლებს. 

ცრუფარიანათი დასახლებული მცენარის ორგანოები იფარებიან სიშავის გამომწვევი სოკო კაპნოდიუმის 

ფიფქით, რომელიც მცენარეში ფიზიოლოგიური პროცესების დარღვევას იწვევს. 

ცრუფარიანა ზამთარს ატარებს  უკანასკნელი ხნოვანების მატლისა დაგაუნაყოფიერებელი დედლის 

ფაზაში. მაისის ბოლოს გამოზამთრებული დედლები დამატებითი საკვების მიღების შემდეგ კვერცხის 

დებას იწყებენ, ხოლო გამოზამთრებული მატლები სქესობრივ მომწიფებას მხოლოდ ივნისის ბოლოს 

აღწევენ. ზეთისხილის ცრუფარიანა საშუალოდ 1000-1500 კვერცხს დებს, ცალკეული ინდივიდები კი 3-4 

ათასსაც კი. ცრუფარიანას ერთი თაობა აქვს. 

 

პესტიციდური აქტივობა, მცენარეების შეგროვების ვადები და მათი გამოყენების პირობები 

მცენარეთა ინტეგრირებულ დაცვაში, ქიმიურ და სხვა საშუალებებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილი 

უნდა დაიკავოს შხამიანთა  - პესტიციდური აქტივობის მქონე მცენარეებმა, რომელთაგან დამზადებული  

ნახარში, ნაყენი თუ ფხვნილი ტოქსიკურად მოქმედებს მთელ რიგ  მავნე ორგანიზმებზე, მაგრამ ნაკლებ 

საშიშია სასარგებლო ორგანიზმებისა და ადამიანებისათვის. ხშირ შემთხვევაში მათი გამოყენება შეიძლება 

ნაყოფების სიმწიფის პერიოდშიც, ისინი გარემოს არ ანაგვიანებენ. 

მცენარეების პესტიციდური აქტივობა განპირობებულია მათში სხვადასხვა ქიმიური შენაერთების – 

ალკალოიდების, საპონინების, რთული ეთერების, ეთერზეთების არსებობით. მათი შემცველობა კი 

დამოკიდებულია მცენარეების განვითარების ფაზაზე – ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე, მოვლა-მოყვანის 

აგროტექნიკაზე, კვების პირობებსა და სხვ. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ რომელიმე რეგიონში მცენარე 

ძლიერ ტოქსიკურია, მაგრამ სხვა რეგიონში ტოქსიკურობას არ ამჟღავნებს. მაგალითად, შხამა სომხეთში, 
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ალტაიში ტოქსიკური არ არის ცხოველების მიმართ, საქართველოში კი შხამა მაღალტოქსიკურია 

ცხოველებისა და სხვადასხვა მწერის მიმართ. 

პესტიციდური აქტივობის მცენარეების ნაყენში, ნახარშსა და ფხვნილში ხშირად იცვლება მოქმედი 

ნივთიერებების რაოდენობა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ამიტომ გამოყენების წინ საჭიროა მათი 

შემოწმება და ტოქსიკურობის განსაზღვრა.   

ზოგიერთი უმაღლესი მცენარე გამოყოფს ქიმიურ ნივთიერებებს - ფიტონციდებს, რომლებიც მოქმედებენ 

სხვადასხვა ცოცხალ ორგანიზმზე და აქვთ ძლიერი ბაქტერიოციდული და ინსექტო-ფუნგიციდური 

თვისებები. ფიტონციდი ბერძნულ-ლათინურისიტყვა “ფიტონ” ნიშნავს მცენარეს, “ციდი” - მოკვლას. 

ფიტონციდს ძველთაგანვე იყენებდნენ ხალხურ პრაქტიკაში მავნე ორგანიზმებისაგან სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების დასაცავად. 

ცნობილია, რომ მიკროორგანიზმებსა და მცენარეთა დაავადებების გამომწვევებზე მოქმედებენ 

ფიტონციდები, კერძოდ: ხახვის, ნივრის, ბოლოკის წვენი, პელარგონიუმისა და ფორთოხლის ფოთლები 

სწრაფად ხოცავენ  კარტოფილის ფიტოფტორას ზოოსპორებს.  

ფიტონციდები მოქმედებენ უმაღლეს მცენარეებზეც, მაგალითად, მცენარე ცისკარა იღუპება იმ 

შემთხვევაში, თუ იგი 1 მეტრის დაშორებითაა ავშანისაგან. ცნობილია ისიც, რომ ქრიზანთემის თაიგულში 

მოთავსებული სხვა მცენარეები საგრძნობლად იჩაგრება.  

მცენარე კრაზანასაგან გამოყოფილი იმანინი ეფექტურად მოქმედებს თამბაქოს ვირუსულ ავადმყოფობაზე 

(მოზაიკა, სტოლბური),ორკბილასაგან გამოყოფილი ნივთიერებები კი გამოიყენება სოკოვანი 

დაავადებების, თუთის აბრეშუმხვევიას, ვირუსოვანი სიყვითლისა და ზოგიერთი მავნებლის  წინააღმდეგ. 

დედოფლის ყვავილი გარემოში გამოყოფს ნივთიერებას, რომელიც  აფერხებს ასტრის ფუზარიოზის 

განვითარებას. 

 თავიანი ხახვიბუგრების და ტკიპების წინააღმდეგ – ნაყენის  დასამზადებლად საჭიროა:  წვრილად 

დაქუცმაცებული ხახვის ბოლქვები 15 გრ ან 6 გრ ხახვის ქერცლის ნაყენი 1ლიტრ წყალში. ათავსებენ 5-7 

საათით მჭიდროდ დახურულ ჭურჭელში. 

ქრისტესისხლა:(აგროვებენ ყვავილობის დროს) ბუგრების, ტრიპსების წინააღმდეგ – დაქუცმაცებული 300-

400 გრ. ქორფა ან 100 გრ მშრალი მასის ნაყენი 1 ლიტრ წყალში, აჩერებენ 24-36 საათი. 

კარტოფილი: ტკიპების და ბუგრების წინააღმდეგ. კარტოფილის ფოთლები კარგად დაქუცმაცებული, ან 

მშრალი 60 გრ 1 ლიტრ წყალში აჩერებენ 3 საათის განმავლობაში.  

სამკურნალო ბაბუაწვერა: (შეგროვება შემოდგომით) ტკიპების, თრიფსების და ბუგრების წინააღმდეგ, 20-30 

გრ დაქუცმაცებული ფესვები და 40გრ ქორფა ფოთლების ნაყენი 1 ლიტრ თბილ წყალში. ნაყენს აჩერებენ 1-2 

საათის განმავლობაში. 

ნავთი:ტკიპების და ბუგრების წინააღმდეგ, 2გრ ერთ ვედრო წყალში საპნის დამატებით. 

მდოგვი: ტკიპების, ბუგრების და ტრიპსების წინააღმდეგ, 10 გრ ფხვნილის ნაყენს ამატენებენ 1 ლიტრ 

წყალში 2 დღე-ღამის განმავლობაში აჩერებენ, წურავენ. გამოიყენება სარგავი მასალის შესაწამლად. 

მერქნის ნაცარი:  ბუგრების წინააღმდეგ, 2 სუფრის კოვზის ნაყენს ამატებენ10ლ წყალში, შემდეგ წურავენ, 

ამატებენ 50 გრ სარეცხის საპონს. 

ნიორი:ტკიპების, ფარიანების, ფრთათეთრას, ცრუფარიანების წინააღმდეგ, 170 გრ წვრილად გახეხილი 

ნივრის ნაყენს 1 ლიტრ წყალში 5 დღე-ღამის განმავლობაში  აჩერებენ მუქ, მჭიდროდ დახურულ შუშის 

ჭურჭელში. სამუშაო ხსნარის მომზადებისთვის საჭიროა 6გრ კონცენტრატი 1 ლიტრ წყალში. 
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ციტრუსები:ფორთოხალი, მანდარინი, ლიმონი. იღებენ მომწიფების პერიოდში. ბუგრების და ფარიანების 

წინააღმდეგ. 40 გრ მშრალ მასას ატარებენ ხორცსაკეპ მანქანაში. ნაყენს აკეთებენ მცირე რაოდენობის წყალში 

2-3 საათი, ფილტრავენ და ავსებენ წყლით 1 ლიტრამდე. 

თამბაქო:  ბუგრების და თრიფსების წინააღმდეგ, 140გრ მშრალი მასის ნაყენს 1 ლიტრ წყალში 2 დღე-ღამის 

განმავლობაში აჩერებენ, წურავენ და ამატებენ კიდევ 1 ლიტრ წყალს.  

ტომატი:ბუგრების, თრიფსებისა და ტკიპების წინააღმდეგ,  40 გრ მშრალ ფოთლებს ატარებენ ხორცსაკეპ 

მანქანაში და ნაყენს აკეთებენ მცირე რაოდენობის წყალში 2-3 საათი, ფილტრავენ და ავსებენ წყლით 1 

ლიტრამდე. 

წიწვები:ბუგრების წინააღმდეგ ნაყენის დასამზადებლად 2 კგ წიწვებს (შეგროვება ვეგეტაციის პერიოდში) 

5-7 დღის განმავლობაში ათავსებენ 8 ლ წყალში. 

წიწაკა:ბუგრების და ღიღველას წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად წიწაკის (შეგროვება მომწიფების 

პერიოდში)  1კგ დაჭრილ ნაყოფს 1 საათის განმავლობაში ადუღებენ  10 ლიტრ წყალში, ასე ტოვებენ 2 დღე-

ღამის განმავლობაში, გასრესის შემდეგ გამოწურავენ,  125 მლ ნახარშს უმატებენ  10 ლიტრ  წყალში.  

ანწლი:ბუგრების წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად  (შეგროვება ყვავილობის პერიოდში) 250გ მშრალ 

ან 50გ ნედლ დაქუცმაცებულ ანწლის ფოთლებსა და ყვავილებს 24-48სთ-ის განმავლობაში ათავსებენ 10 

ლიტრ წყალში, იყენებენ გამონაწურს. 

გვირილა:მწუწნავი მავნებლების წინააღმდეგ სამკურნალო გვირილის ნაყენის დასამზადებლად (შეგროვება 

ყვავილობის პერიოდში) 1კგ გამომშრალ ნედლეულს 12 საათის განმავლობაში ათავსებენ 10 ლიტრ წყალში, 

გამოწურავენ და აზავებენ წყალში, ყოველ 10 ლიტრზე  უმატებენ 40გ საპონს. 

ჩაი:ტკიპების წინააღმდეგ (შეგროვება ვეგეტაციის პერიოდში) ნაყენის დასამზადებლად 50 გ ჩაის ათავსებენ 

მდუღარე წყალში, მიღებულ ნაყენს შეავსებენ 25 ლიტრამდე.  

ღორის ქადა:  ნაცრის წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად ღორის ქადის (შეგროვება ვეგეტაციის 

პერიოდში) 330-350 გ დაქუცმაცებულ ღეროებს, ფოთლებს 7-8 საათის განმავლობაში ათავსებენ 1 ლიტრ 

წყალში.  

მთის ღანძილი: ნაცრისა და ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად იყენებენ მთის 

ღანძილს (ყვავილობის წინ) 1 კგ დაჭრილ ნედლეულს 12 დღის განმავლობაში ათავსებენ 24 ლიტრ წყალში, 

მერე წურავენ.  

 

  

კითხვები თვიშეფასებისთვის 

1. ჩამოთვალეთ დაავადებებისა და მავნებლების გამომწვევი აბიოტური 

ფაქტორები. 

2. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ დეკორატიულ მცენარეთა ძრითადი 

ინფექციური დაავადებები 

3. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ დეკორატიულ მცენარეთა ძრითადი 

არაინფექციური დაავადებები 

4. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ დეკორატიულ მცენარეთა ძირითდი 

მავნებლები 
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თავი 9. ლანდშაფტური ხელოვნების ისტორია 
 

აღნიშნულ თავში გაეცნობით 

 ძველი ხანის ბაღ-პარკების გეგმარების თავისებურებებს 

  შუასაუკუნეების საბაღე-საპარკე ხელოვნების დამახასიათებელ ნიშნებს 

  XVIII-XIX საუკუნეების საბაღე-საპარკე განვითარების ეტაპებსა და გეგმარების თავისებურებებს 

 აღმოსავლეთის საბაღე-საპარკე ხელოვნების დამახასიათებელ ნიშნებს 

 საქართველოს საბაღე-საპარკე  ხელოვნების განვითარების ეტაპებს 

 თანამედროვე  ლანდშაფტური ხელოვნების ტენდენციებს 
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1. ძველი ხანის ბაღ-პარკების გეგმარების თავისებურებები 

საბაღე-საპარკე ხელოვნების ისტორიული განვითარება უძველესი დროიდან იწყება. იგი ბევრად უფრო 

ადრე ჩაისახა, ვიდრე თანამედროვე  წელთაღრიცხვა. ბაღები გაჩნდა მაშინ, როდესაც ადამიანებმა 

მომთაბარეობიდან მიწაზე დამკვიდრება დაიწყეს. ადამიანებმა,შემოღობეს რა თავიანთი ტერიტორიები, 

დაიწყეს მათთვის სასარგებლო მცენარეების გაზრდა. რაც შეეხება დეკორატიულ მებაღეობას, ეს არის 

ხალხის კულტურის, მისი გაზრდილი ესთეტიკური მოთხოვნილების ნიშანი. ამიტომ შეიძლება 

ჩაითვალოს, რომ საბაღე-საპარკო კულტურას იმდენივე ხნის ისტორია აქვს, რამდენიც მსოფლიო 

ცივილიზაციას.  

დღეს ბაღ-პარკების კულტურას, უმეტესწილად, არქიტექტურის ისტორიკოსები სწავლობენ, რადგან ბაღი 

თავისებური ფორმაა სხვადასხვა ხელოვნების სინთეზისა, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ფილოსოფიასთან, ლიტერატურასთან, პოეზიასთან, ფერწერასთან, არქიტექტურასთან, მუსიკასთან და მათი 

განვითარების პარალელურად ვითარდება. ბაღის ესთეტიკური აღქმისათვის აუცილებელია 

მთელიარსებით ჩაღრმავება ბაღის არსებობის ეპოქის კულტურაში.  

წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორები იყვნენ ისინი ძველ ხანაში, შესაძლებელი ხდება მხოლოდ ფრესკებისა და 

არქეოლოგიური კვლევების შედეგად მოპოვებული მასალებიდან. საბაღე-საპარკო მშენებლობის 

განვითარება მიმდინარეობდა სხვადასხვაგვარი ფაქტორების ზეგავლენით, რაც დაკავშირებული 

იყოსაზოგადოების ისტორიული განვითარების ძირითად ეტაპებთან, ქვეყნის კულტურულ დონესთან, 

სახელმწიფოს ეკონომიკური ძლიერების ხარისხსა და საზოგადოებრივ წყობილებასთან. 

 

ეგვიპტე 

როგორც ისტორიული წყაროებიდან არის  ცნობილი, 

ყველაზე ადრეული დეკორატიული ბაღები შექმნილი 

იყო ძველ ეგვიპტეში მდინარე ნილოსის ნაპირებზე 

მენტუხოტების2160-2000 ძვ. წ. და დედოფალ 

ხატშეფსუტის 1520-1500 ძვ.წ. სატაძრო კომპლექსებში. აქ 

მოზრდილ მცენარეებს რგავდნენ გამზადებულ ორმოებში 

წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით. მცენარეებს 

რგავდნენ ტაძრის ტერასებზე ნაყოფიერი მიწის გრუნტში, 

რომელიც   მოჰქონდათ ნილოსის ნაპირებიდან. ასეთი 

ბაღების კომპოზიციურ ცენტრს უმეტესად 

წარმოადგენდა სწორკუთხა ფორმის აუზი-საგუბარი, 

რომელსაც ირგვლივ შემოვლებული ჰქონდა პალმების 

ნარგაობები ან სხვა პირამიდული ხეებით მოწყობილი ხეივნები. აუზის მახლობლად იდგმებოდა 

მრავალფეროვანი მცენარეებითა და ყვავილნარებით მორთული ფანჩატურები. ასეთი ტიპის ბაღია 

გამოსახული რეხმირის სამარხზე 1475 ძვ. წ. ბაღის შუაგულში წყლის ოთკუთხა ფორმის აუზია, რომლის 

ცენტრში, ნავში სხედან რეხმირი და მისი ცოლი.  

საბაღე-საპარკე მშენებლობის ძირითად დასრულყოფილი ისტორიულ ეტაპებად მიღებულია: 

აღორძინების პერიოდის იტალიური სტილი, აბსოლუტიზმის ეპოქის რეგულარული სტილი და XVIII 

საუკუნის  პეიზაჟური  სტილი. 
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აქვეა გამოსახული: წყალმცენარეები – ლოტოსი და 

პაპურუსი, თევზები და წყლის ფრინველები. ეგვიპტეში 

სატაძრო ბაღებთან ერთად იქმნებოდა ბაღები 

დიდგვაროვანთა სასახლეებთანაც. მათთვის ასევე 

დამახასიათებელი იყო მკაცრი გეომეტრიული 

დაგეგმარება. ტაძარი შენობა – სასახლე ძირითადად 

განთავსებული იყო ბაღის კომპოზიციურ ღერძზე და 

ბაღს გარს ერტყა მაღალი გალავანი. ასეთ ბაღებში 

შესვლა მხოლოდ დიდგვაროვანთა წრის 

წარმომადგენლებს შეეძლოთ. მნიშვნელოვან 

განვითარებას საბაღე-საპარკო ხელოვნებამ ეგვიპტეში 

ძველი დედაქალაქის – თებეს აყვავების პერიოდში 

მიაღწია. 

 

ასურეთი 

რამდენიმე საუკუნით გვიან, ვიდრე ეგვიპტეში, საბაღე-საპარკო ხელოვნება განვითარდა ასურეთსა და 

ბაბილონში, მდინარეების ტიგრისა და ევფრატის ნაყოფიერხეობაში. ეს ზონა მდიდარი იყო მცენარეული 

საფარით და რეალურად იძლეოდა საშუალებას, რომ შექმნილიყო მრავალფეროვანი ბაღები და სანადირო 

ტყე-პარკები სასახლეებისა და ტაძრების მახლობლად. ამასთან ცნობილია, რომ ასურელები ტყეს 

თვლიდნენ წმინდა ადგილად და დამპყრობლების მხრიდან ყველაზე დიდ სასჯელად ტყის გაჩეხვა ან მისი 

გადაწვა ითვლებოდა. ერთ-ერთი პირველი პარკი, რომელიც შეიქმნა ასურეთში, გაშენებული იყო სარგონ II 

სასახლის მახლობლად,დურ-შარუქინში ძვ.წ. 711-707 წწ.  ასევე ცნობილია, რომ ძვ. წ. VII საუკუნეში სარგონ 

II შვილმა სინახერიბმა წარმოუდგენელი სიმდიდრითა აშენა ახალი დედაქალაქი ნინევია, მდიდრული 

ბაღებით ხელოვნური წყალსატევებით, პავილიონებით, ფანჩატურებით, სხვადასხვა ჯიშის ხეებით, 

ყვავილებითა და ბუჩქებით, რომლებიც სპეციალურად ჩამოჰქონდა მას სხვადასხვა ქვეყნებიდან საომარი 

ლაშქრობების შემდეგ. ამრიგად, ქალაქ ნინევიაში შექმნილი იყო ბოტანიკური ბაღის პროტოტიპი. პარკის 

ეგვიპტური ბაღის დაგეგმარების დამახასიათებელ თავისებურებას „მათემატიკური 

რეგულარულობა”და„აბსოლუტური სიმეტრიულობა” წარმოადგენდა. 
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ფაუნა გამდიდრებული იყო სხვადასხვა სახეობის ცხოველითა და ფრინველით. საგულისხმოა, რომ ერთ-

ერთი ბაღის ტერიტორიაზე აშენებული იყო საფეხურებიანი პირამიდა ზიქურატი, რომლის ტერასები 

გამწვანებული იყო მრავალნაირი ყვავილნარითა და ბუჩქნარით, ხოლო მწვერვალში იდგა პატარა ტაძარი 

სათვალთვალო ბაქნით. გამწვანების ამ ხერხმა შემდგომში ფართო გავრცელება ჰპოვა სხვა ქვეყნებშიც, 

კერძოდ კი, ეს ხერხი გამოყენებული იყო ბაბილონში VII საუკუნეში ბაბილონის დაკიდებული ბაღების 

მშენებლობის დროს. 

ბაბილონი 

ამ პერიოდში ბაბილონი ყველაზე მსხვილ ქალაქად 

ითვლებოდა შუამდინარეთში. იგი განთავსებულია 

90 კმ-ში ბაღდადიდან მდინარე ევფრატის ნაპირას. 

ქალაქმა სახელი გაითქვა უძველესი დროიდან 

მასშიძვ. წ. VI-VII საუკუნეში აშენებული დაკიდებული 

ბაღების გამო (ერთ-ერთი მსოფლიოს შვიდ 

საოცრებათაგანი). უკვე ანტიკურ პერიოდშივე აღარ 

არსებობდა სარწმუნო წყაროები, თუ ვის მიერ იყო ეს 

ბაღები აშენებული. მაგ., დიოდორი ამტკიცებდა, რომ 

ბაღები აშენებული იყო არა სემირამიდას მიერ, 

არამედ ერთ-ერთი ასირიელი მეფის მიერ თავისი 

საყვარლისთვის, რომელიც სპარსეთიდან ჰყავდა ჩამოყვანილი, რათა ამ შენობას მოეგონებინა მისთვის მისი 

სამშობლოს მთები. 

ისტორიკოსი სტრაბონი კი თვლიდა, რომ ამ 

ბაღების მშენებლობა ეკუთვნოდა 

ნაბუქოდონოსორს, რომელმაც იგი მისი 

მიდიელი მეუღლის პატივსაცემად ააგო. 

მართალია, ამ ორი ისტორიკოსის აზრი ამ 

ასპექტში განსხვავდება, მაგრამ მათი აზრები 

ერთ რამეში მაინც თანხვდება, კერძოდ, იმაში, 

რომ ეს შენობა იყო ოთხკუთხა ფორმის და ერთი 

გვერდი პირველ დონეზე 48 მ-სუდრიდა, 

საიდანაც ტერასები საფეხურებად ადიოდა 

ზევით და ეყრდნობოდა თაღებს, ამ ტერასების 

ქვეშ კი განთავსებული იყო ოთახები, რომლებიც 

ნათდებოდა ზევიდან. ამ ოთახებიდან კი 

შესაძლებელი იყო ტერასულ ბაღებში მოხვედრა. 

 

 

 

სტრაბონისა და დიოდორის აღწერით, ეს ბაღი წარმოადგენდა ხელოვნურად აგებულ ოთხიარუსიან 

პლატფორმას, ქვის სვეტებსა და თაღებზე მოწყობილ პირამიდისმსგავს რამდენიმე ოროკოს(ტერასას), 

რომელიც  შორიდან ჰაერში დაკიდებულის შთაბეჭდილებას ახდენდა. 
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ანტიკური რომი 

ბერძნული საბაღე-საპარკო ხელოვნების გავლენით(ძვ.წ. II ს.) იწყება რომაული ბაღებისა და პარკების 

ჩასახვა  და განვითარება. რომის იმპერიის ქალაქების სიახლეს წარმოადგენდა ბაღები და პარკები 

გარშემორტყმული კოლონადებით. ბაღების კომპოზიცია ორგანულად ერწყმოდა იმ პერიოდის 

არქიტექტურულ და ბუნებრივ ფორმებს.  

ბაღები იყო დაგეგმარებული რეგულარული სისტემით, სადაც უხვად იყო წყლის სივრცეები და 

შადრევნები.  

აღწერებისა და გამოსახულებების მიხედვით დადგენილია ბაღის ორი ტიპი:ბტყელი ბაღი, ე.წ. ქსისტი 

ყვავილნარებითა და მცირე ფორმებით და დიდი ბაღი – მაღალი ხეებით, მინდვრებით და ფართო 

ხეივნებით. 

 

 

 

 

ძველი რომაული ქალაქების ტერიტორიათა შეზღუდულობის გამო (ახ.წ. I-II სს.) დიდგვაროვანი მდიდარი 

რომაელები იძენდნენ ქალაქგარე ტერიტორიებს და იქ აშენებდნენ ვილებს.  

ვილა, რომელსაც ჰქონდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება, ეწოდებოდა ვილა რუსტიკა, ხოლო ქალაქის 

ტიპის ვილებს – ვილა ურბანა.  

ამავე პერიოდში გაჩნდა ბაღის ახალი ტიპი 

საცხოვრებელ სახლებთან. იგი წარმოადგენდა 

გეომეტრიული ფორმის სწორ გამწვანებულ 

ეზოს, რომელსაც გარს ერტყა კოლონების რიგი, 

ხოლო მის შიგნით მოწყობილი იყო 

ყვავილნარები, გახსნილი მოლიანი სივრცეები, 

მცირე ზომის ხეები და ბუჩქები. ბილიკები და 

მოედნები მოკირწყლული იყო ქვის ფილებით. 

ასეთ ეზო-ბაღებს უწოდებდნენ პერისტილებს, 

რომლებიც ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ 

რომში და განსაკუთრებით ბევრი აღმოაჩინეს 

პომპეისა და ჰერკულანუმში. 
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დროთა განმავლობაში ასეთი ვილებით გაშენდა ადრიატიკის ზღვის  მთელი ნეაპოლიტანური ყურის 

ულამაზესი სანაპირო. ამ ვილების ტერიტორიების დაგეგმარება ექვემდებარებოდა სწორგეომეტრიულ 

გეგმარებით სისტემას და პარადული ღერძიყოველთვის 

მთავრდებოდა მდიდრული არქიტექტურული აქცენტით – 

სასახლით. სწორედ ამ ვილების აღწერისას ჩნდება ახალი ტერმინი 

„ტოპიარული ხელოვნება”რომელიც დაკავშირებულია 

მცენარეების ხელოვნური გაკრეჭის ხერხთან. არსებობს ვერსია, 

რომ ეს ტერმინი ამ პერიოდის მებაღის ტოპიარუსის სახელთანაა 

დაკავშირებული, ხოლო თვით ეს ხერხი მოიგონა იმპერატორ 

ავგუსტის მეგობარმა, მხედართმთავარმა გაი მასტიამ. 

ამ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვილა იყო ადრიანეს 

ვილა ტივოლში( 114-138წ. ახ.წ. II სს.), ხოლო  

 

 

ძველი რომის ლანდშაფტური არქიტექტურის ძირითადი 

პრინციპები 

• ელინისტური მკაფიო რეგულარული გეგმარების 

პრინციპების შენარჩუნება 

• გამოხატული კომპოზიციური ერთიანობის არარსებობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღმოსავლეთის საბაღე-საპარკო  ხელოვნება 

სპარსეთი 

სპარსეთის სახელმწიფოს გაფურჩქვნა იწყება ძვ.წ. VII ს. და გრძელდება 

651 წლამდე, როდესაც არაბებმა დაიპყრეს იგი და დაამკვიდრეს იქ 

ისლამის რელიგია. ძვ.წ. VI საუკუნეში სპარსეთის მეფემ კიროს II 

დაიპყრო შუამდინარეთი, მიდია, ლიდია, პალესტინა, ფინიკია, 

თანამედროვე ამიერკავკასია და ბაბილონი. მან შექმნა მძლავრი 

მონათმფლობელური სპარსეთის სახელმწიფო. სწორედ იმ შორეულ 

წლებში შეიქმნა პირველი ბაღები და პარკები  სასახლეებთან, 

რომელთაც ვრცელი ტერიტორიები ეკავა და ტყე-პარკსწარმოადგენდა.  
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ასეთი სანადირო ტყე-პარკები, სპარსული ბაღების მსგავსად, იქმნებოდა ძველი აღმოსავლეთის თითქმის 

ყველა ქვეყანაში, ინდოეთში, ჩინეთშიდასხვ. სამწუხაროდ, ამ პარკების სიდიადეზე და 

მრავალფეროვნებაზე დღეს მხოლოდ ხალიჩებისა და მინიატურების გამოსახულებები მეტყველებენ. 

ასეთი პარკების დაგეგმარება შედარებით თავისუფალი იყო, მაგრამ ბაღები სასახლეების სიახლოვეში 

იქმნებოდა რეგულარული დაგეგმარების პრინციპით.ამავე დროს შესანიშნავად 

იყენებდნენ რელიეფს და საპარკო კომპლექსებში ძალიან მოხერხებულად 

რთავდნენ აუზებს, არხებს, შადრევნებს. ამასთან, აფართოებდნენ დეკორატიული 

ხეებისა და ყვავილების ასორტიმენტს. ირანი ითვლება სხვადასხვა სახეობის 

ვარდის, ტიტებისა და ზამბახების სამშობლოდ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მრავალფეროვანი მცენარეების გარდა ამრავლებდნენ აგრეთვე ცხოველებს ნადირობისათვის. ასეთ 

პარკებს უწოდებდნენ „პარადიზებს”. სპარსული სიტყვა Pairi-daeza თარგმანში ნიშნავს „ღობეს”, 

შემდგომში ევროპულ ენებში სამოთხის სინონიმად იყენებდნენ. მაგ., ინგლისურში paradise ნიშნავს 

„სამოთხეს” 
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მუსულმანური ბაღი, რომელმაც მიიღო სახელწოდება 

სამოთხის ბაღი- „პარადიზი” იქცა მუსულმანური სამოთხის 

სიმბოლოდ, რომელიც აღწერილია ყურანში. 

სამოთხის ბაღის ფილოსოფიური კონცეფცია გამოყოფს ბაღის 

შემდეგ ელემენტებს და განსაზღვრავს მათ სიმბოლურ 

ხასიათს:  

 ბაღის ტერიტორია შემოსაზღვრულია გალავნით, აქვს 

სწორკუთხა ფორმა და მოშენებულია ყველა მხრიდან 

შენობებით.  

 ბაღის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს წყალი ორი 

ურთიერთგადამკვეთი არხის სახით მის ცენტრალურ ნაწილში. არხების გადაკვეთის ადგილზე 

მოწყობილია შადრევანი, რომელიც სიცოცხლის სიმბოლოს წარმოადგენს.  

 ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ვერტიკალი, მიმართული კოსმოსისაკენ სიმბოლოა ღვთიური 

საწყისისა, ხოლო ვერტიკალი მიმართული ქვევით მიუთითებს 4 მიწისქვეშა წყლის, ღვინის, რძის და 

თაფლის მდინარისაკენ.  

 ცენტრალური ღერძის მიმართ სიმეტრიულად განთავსებული ოთხი კვადრატი, დაფარული ბალახი თან 

ყვავილებით, წარმოადგენს მუდმივი ყვავილობის სიმბოლოს. საინტერესოა, რომ ეს კოსმოლოგიური 

მოტივები ასახვას პოულობენ ასევე აღმოსავლეთის თანამედროვე საბაღო ხელოვნებაშიც.  

 

 

 

 

 

 

 

 

chahār bāgh 
Chār-ოთხი, bāgh - ბაღი 
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ინდოეთი 

განსაკუთრებით სიმდიდრითა და ნაირფეროვნებით 

გამოირჩევა პარკები და ბაღები ინდოეთში. 

მრავალფეროვანი მცენარეული საფარი ხელს უწყობდა 

ამ ქვეყანაში საბაღე-საპარკო ხელოვნების განვითარებას. 

ამასთან უნდა აღინიშნოს, არც ერთი ადრეული 

პერიოდის ბაღი ინდოეთში არ არის შემორჩენილი. 

მხოლოდ გადმოცემები და ლეგენდები, 

ლიტერატურული წყაროები, სკულპტურული 

გამოსახულებები და ნახატები საშუალებას გვაძლევენ 

საშუალებას წარმოვიდგინოთ მათი სილამაზე. 

 

ჩვენ დრომდე მოაღწიეს მხოლოდ უფრო გვიანდელმა 

XVI  და XVII სს. პარკებმა. ინდოეთის ბუნების ნაირფეროვნება, მდინარეთა და ტბათა სიუხვე, ხელს უწყობდა 

ბაღების თავისებური სახის შექმნას, სადაც უმთავრესად იყენებდნენ დეკორატიულ მცენარეებს. სწორედ 

მდინარეთა და ტბათა სიუხვემ განაპირობა თავისებური ტიპის ბაღის შექმნა მოცურავე ტივის ტიპის 

კუნძულური ბაღისა, რომელზედაც ირგვებოდა დეკორატიული მცენარეები, ძირითადად ყვავილები და 

ზოგ შემთხვევაში – ბოსტნეულიც. ინდოეთი ასევე ცნობილია სამკურნალო მცენარეებით და მცენარეული 

მედიცინით. ინდოეთში დიადი მოგოლების იმპერია შეიქმნა 1526 წელს. უკანასკნელი იმპერატორის 

სიკვდილის შემდეგ 1707 წელს ეს იმპერია დაიშალა სხვადასხვა სამთავროებად. ინდოეთის დაქუცმაცებით 

ისარგებლეს ევროპულმა ქვეყნებმა და თანდათან გააფართოვეს თავიანთი კოლონიური სამფლობელოები 

ინდოეთში, ამაში განსაკუთრებით თავი გამოიჩინეს ინგლისმა, ჰოლანდიამ, პორტუგალიამ და 

საფრანგეთმა. მოგოლთა სახელმწიფოს აყვავების პერიოდში XVI ს. ბოლოს და XVII ს. პირველ ნახევარში, 

მიმდინარეობდა ინტენსიური 

მშენებლობა და არქიტექტურამ თავისი 

განვითარების მაღალ დონეს მიაღწია. ამ 

პერიოდში იქმნებოდა მონუმენტური 

ტაძრები, მეჩეთები, ციხე-სასახლეები, 

მავზოლეუმები, სამხედრო ყაზარმები, 

სპეციალური სამთავრობო და 

ადმინისტრაციული შენობები, ქალაქში 

შესასვლელი პარადული კარიბჭეები. 

მშენებლობა მიმდინარეობდა 

ძირითადად დელსა და აგრაში და მათ 

გარეუბნებში. ბევრმა ნაგებობამ და 

კომპლექსმა, რომლებიც ამ პერიოდში 

შეიქმნა დღემდე ვერ მოაღწია. 

შემორჩენილა მხოლოდ რამდენიმე მათგანი, კერძოდ, უდაიპურის ანსამბლი და ტაჯ მაჰალის მავზოლეუმი. 
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ტაჯ მაჰალის მავზოლეუმი (1632-1654 წწ.), განთავსებულია აგრის გარეუბანში მდინარე ჟამნის მარჯვენა 

სანაპიროზე. აღნიშნული შენობა შაჰის – ჯაჰანის და მისი მეუღლის მავზოლეუმია. ამ მავზოლეუმის 

ავტორი ფრანგი არქიტექტორი ბორდოდან გვარად აუსტინი, რომელიც დასაფლავებულია აგრაში. 

მავზოლეუმი აშენებულია შესანიშნავი თეთრი მარმარილოსაგან, თეთრი გუმბათებით მინარეთებზე.  

მაღალი გუმბათი სიმბოლოა ღმერთის სავარძლის, რომლის ქვეშ მოთავსებულია შაჰის და მისი მეუღლის 

სარკოფაგები. მავზოლეუმი მაღალ პლატფორმაზეა განთავსებული, საიდანაც იშლება ხედი ვრცელი 

ხეხილის ბაღებზე. პლატფორმაზე, რომლის სიმაღლე 18 მეტრია, ადის მარმარილოს ორმაგშრიანი კიბე. 

პლატფორმის ცენტრში აღმართულია თეთრგუმბათიანი შენობა აკლდამა, რომელიც ოთხივე მხრიდან 

გარშემორტყმულია ასევე გუმბათიანი კოშკებით, დასავლეთის დააღმოსავლეთის მხარეს სიმეტრიულად 

განთავსებულია ორი მეჩეთი წითელი ქვიშაქვისაგან და გადახურული სამი გუმბათით.  

შენობას სამხრეთის მხრიდან ეკვრის სწორკუთხა ფორმის რეგულარული ბაღი, ზომით 350X350 მეტრზე, 

არხებით გაყოფილი ჯვარედინად 4 ტოლ ნაწილად. ყოველ ნაწილში ოთხი ბოსკეტია. სივრცე ძირითადი 

არხის გასწვრივ 50 მეტრის სიგანისაა და გაფორმებულია გაზონების ფართო ზოლიდან შესავლელიდან, 

რომელსაც აქვს შესანიშნავი თაღოვანი კარიბჭე, მავზოლეუმის მიმართულებით მიემართება გრძელი 

ჩრდილიანი ხეივანი, რომელიც ბოლოში მთავრდება თეთრი მარმარილოს კიბეებით. პლატფორმის იატაკი 

ასევე თეთრი მარმარილოსაგანაა, რომელსაც ირგვლივ შემოვლებული აქვს შავი მარმარილოს არშია ბაღი 

გაფორმებულია მარმარილოს შადრევნებითა და ბასეინებით, ყვავილოვანი პარტერებით და საუკუნოვანი 

კვიპაროსებით, რომელთა სიმწვანე კონტრასტს ქმნის შენობის თეთრ ფერთან.  
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2.შუასაუკუნეების საბაღე-საპარკე ხელოვნება 

კორდოვას ხალიფატის ბაღები 

ევროპაში ადრეული შუა საუკუნეების ციხე-ქალაქების მჭიდრო განაშენიანება, ვიწრო და კლაკნილი ქუჩები, 

არ იძლეოდა ბაღების მოწყობისა და ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების საშუალებას. მხოლოდ მონასტრებს 

და ფეოდალთა რეზიდენციებს ჰქონდათ ბაღები მათ კუთვნილ ტერიტორიებზე. თვდაპირველად 

სამონასტრო ბაღებში მხოლოდ სამკურნალო და ხეხილოვანი მცენარეები ირგვებოდა, მოგვიანებით კი წინა 

ეზოებში გაჩნდა მცირე ზომის დეკორატიული ბაღებიც. 900-იან წლებში გამოვიდა სენ-გალენის მონასტრის 

ტიპიური გეგმა, რომელზედაც გეომეტრიული თანმიმდევრობით იყო ნაჩვენები: ბაღები ხეხილოვანი და 

სამკურნალო მცენარეებით, ბოსტნები, სასაფლაო, ბაღი აბატის სახლთან და დეკორატიული ბაღი წყაროთი 

ან ჭით. იმ პერიოდში ყვავილებიდან კულტივირებული იყო იები, შროშანი და ვარდები. რომის პერიოდის 

ტრადიციებიდან მონასტრებში შემორჩენილი იყო მხოლოდ კარგად გამწვანებული ეზოები, 

დაგეგმარებული რომაული სახლის შიდა ეზოს ტიპზე. ამ პერიოდის მცირე ზომის შიდა ბაღები 

საცხოვრებელთან მოგვაგონებს რომაულ პერისტილურ ეზოებს, რომლებიც მემკვიდრეობით შევიდნენ 

ახალი ეპოქის ყოფაში. მოგვიანებით გაჩნდა მწვანე ნარგავებიც მონასტრებისა და ფეოდალთა ციხე კოშკების 

ტერიტორიებზე, რომელთაც ძირითადად უტილიტარული დანიშნულება ჰქონდათ და მათ მხატვრულ 

მხარეს არსებითი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. 

ამავე პერიოდში კერძოდ კი VIII საუკუნეში, ახლო აღმოსავლეთში ჩამოყალიბდა ძლიერი არაბული 

სახელწმიფო. რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ევროპული საბაღე-საპარკო ხელოვნების 

განვითარებაზე, განსაკუთრებით კი ესპანეთის დაპყრობის შემდეგ, სადაც შედარებით მცირე პერიოდში XIII 

–XIV საუკუნეების მანძილზე იყო შექმნილი ბაღებისა და სასახლეების შესანიშნავი ანსამბლები ალჰამბრა, 

გენერალიფი, ალკაზარის ბაღები და სხვ.   

შუა საუკუნეების ბაღები არაბეთის ქვეყნებში, კერძოდ კი ირანში, გამოირჩეოდა დახვეწილი ფორმებითა და 

განსაკუთრებული სიმდიდრით. მათი გეომეტრიული წყობა ხაზგასმული იყო არხების ქსელითა და 

სწორკუთხა ფორმის გაზონებით. ნარგავების ფაქტურა გამოირჩეოდა ფერთა კონსტრასტულობით. ბაღები 

შემოღობილი იყო მაღალი გალავნებით. ნარგავების სპეციალური ჯიშები შესაძლებლობას იძლეოდა 

შექმნილიყო ბაღები დღის და ღამის დასვენებისათვის. ამ მიზნით ხდებოდა ყვავილოვანი და ბუჩქოვანი 

ნარგავების სპეციალური შერჩევა. განსაკუთრებული სიმდიდრითა და ფუფუნებით გამოირჩეოდნენ 

ხალიფთა ბაღები. ყველაფერი ძვირფასი, რაც შეიძლებოდა გამოეყენებინათ, შექონდათ ბაღებში. არაბი 

მებაღეები ფართოდ იყენებდნენ ფერად ქვებს და სხვა ფერადოვან მასალას, რაც მეტ სიჭრელეს და 

კონსტრასტულობას მატებდა ბაღის კომპოზიციას. მაგალითად, ყვავილებს შორის ვერცხლისფერი ზოლით 

ბრწყინავდა არხი შევსებული თითბრით. საგუბრებში წყლის მაგივრად შეიძლება ყოფილიყო ვერცხლის 

წყალი, ხეებზე კიდებდნენ ფერადი ქვების გირლიანდებს და ა.შ.  

 

არაბების მიერ იბერიის ნახევარკუნძულის დაპყრობის შემდეგ XII – XIV სს. ჩამოყალიბდა ესპანურ-

მავრიტანული ბაღის ტიპი. მათ დეკორატიულ ელემენტებს წარმოადგენდნენ მცირე ზომის აუზები, 

კასკადები, ფერადი ქვებით შემკული კედლები და სხვ. არაბული ბაღების კომპოზიციურ და 

ფილოსოფიურ საფუძველს წარმოადგენდა ბუნების მუდმივი განახლების იდეა.  

მკაცრი გეომეტრიული დაგეგმარება, ცალკეული სივრცეების ჩაკეტილობა, წყლის და მარადმწვანე 

ნარგავების სიუხვე. ფერების სიმკვეთრე და მაიოლიკა – ეს არის აღმოსავლეთის ბაღების ძირითადი 

დამახასიათებელი ნიშნები.  
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არაბი მებაღეები კარგად უხამებდნენ ხელოვნურ ლანდშაფტს არსებულ ბუნებრივ ფასეულობებს. 

არაბებისაგან ესპანეთის განთავისუფლების შემდეგ, მათ მიერ შექმნილი სასახლეები, მეჩეთები, ბაღები და 

სხვა ფასეულობანი გადავიდა ესპანელების ხელში, რომელთაც დღემდე უფრთხილდებიან, როგორც ქვეყნის 

ისტორიულ-კულტურულ საგანძურს.არაბული პერიოდის ისლამურმა ბაღებმა უდიდესი გავლენა იქონიეს 

ევროპული ბაღის ესთეტიკაზე. ასეთი ტიპის ბაღი განსხვავებულია თავისი კომპოზიციურ-სივრცული 

გადაწყვეტით, გამწვანების ხერხებით, წყალსატევების ხასიათით, გზების დეკორატიული მოპირკეთებით 

და, პირველ რიგში, ასახავს ისლამის რელიგიურპრინციპებს და რეგიონის კლიმატურ თავისებურებებს.  

 

 

 

X საუკუნის დასაწყისში, 

არაბეთის ძალაუფლება 

ესპანეთში ძლიერი იყო. ამ 

პერიოდში ჩამოყალიბდა 

კორდოვას ხალიფატი. არაბთა 

ბატონობის პერიოდში 

პირინეის ნახევარკუნძულზე 

მიმდინარეობდა ქვეყნის 

საწარმოო ძალების 

ინტენსიური განვითარება. 

ესპანეთში ერთმანეთს შეხვდა 

ორი განსხვავებული კულტურა – შუა საუკუნეების ევროპული კულტურა და მაღალ განვითარებული 

აღმოსავლეთის კულტურა.   

არაბები ესპანეთში ფართოდ იყენებდნენ ხელოვნურ სარწყავ სისტემებს. მათ შეიტანეს მთელი რიგი ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები: ბრინჯი, შაქრის ჭარხალი, თუთის ხე, ფორთოხალი, ლიმონი, 

ხალიფატი ვაჭრობთ დაკავშირებული იყო მთელ მუსულმანურ სამყაროსთან. ამდენად, რომის იმპერიის 

დროინდელი ესპანური ქალაქები – კორდოვა, სევილია, გრანადა და ვალენსია, არაბების ბატონობის 

პერიოდში გადაიქცნენ მსხვილ სამრეწველო-კულტურულ 

ცენტრებად. ამ პერიოდში ხალიფატის დედაქალაქი იყო კორდოვა, 

რომელიც 500 ათას მაცხოვრებლით XI ს. უმსხვილეს ქალაქად 

ითვლებოდა  ევროპაში.  
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არაბი მებაღეები მარადმწვანე 

ნარგავებს, ისეთებს როგორებიცაა: ბზა, 

მირტი, ტუია, დაფნა, ფორთოხლის და 

ლიმონის ხეები. ზოგ შემთხვევაში, 

მცენარეთა ერთფეროვნება ქმნიდა 

საერთო კომპოზიციის სიმშვიდეს. 

კორდოვაში – ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი ამ პერიოდის ბაღები.  

XIII ს. ბოლოს, ხალიფატის გაფურჩქვნის პერიოდში, გრანადაში შეიქმნა 14 ათასამდე მდიდრული ვილა, 

რომელთა უმნშვენიერესი ნიმუშები დღემდეა შემორჩენილი. ერთ-ერთ ასეთ ნიმუშს წარმოადგენს 

ალგამბრას სასახლეს ბაღები, რომლებიც აშენებული იყო გრანადას მმართველის მუჰამედ I-ის და მისი 

შთამომავლების მიერ XIII-XIVსს. სასახლე აშენებული იყო ბორცვის თავზე ალკასაბას ციხესიმაგრის 

ადგილზე. ამ ბორცვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში განთავსებულია ქალაქგარე რეზიდენცია 

გენერალიფე. 

 

როდესაც ესპანეთის ჯარმა ქალაქი დაიბრუნა, 

ამ კომპლექსის უდიდესი ნაწილი იქნა დანგრეული. გარკვეული პერიოდის მანძილზე ალგამბრა იყო 

სამეფო რეზიდენცია და კარლ V-ის პერიოდში აქ დაიწყო გრანდიოზული სასახლის მშენებლობა რენესანსის 

სტილში, თუმცა იგი ვერ დამთავრდა. 1845 წლამდე ალგამბრა იყო ციხესიმაგრე და სახელმწიფო ციხე და 

მხოლოდ 1890 წლის ხანძრის შემდეგ სახელმწიფომ გამოყო თანხები სასხლის და ბაღების აღსადგენად. 

ალჰამბრას სასახლე წარმოადგენს სხვადასხვა სახის სათავსების კომპლექსს, რომლებიც კომპოზიციურად 

გაერთიანებულია ორი მთავარი ეზო-პატიოების ირგვლივ. დასავლეთის ეზო ე.წ. მირტის ეზო – იყო 

მმართველთა და მაღალი წრის შეკრებების ცენტრი. მისი ზომებია 23X37მ, ორიენტირებული ჩრდილო-

სამხრეთზე. ეზოს ჩრდილოეთ მხარეზე აღმართულია კოშკი კომარესი, რომლის პირველ სართულზე 

განთავსებულია ელჩების დარბაზი ზომით 9X9 მ-ზე, ხოლო გადახურული გუმბათით კოშკის წინ 

განთავსებულია პარადული დარბაზი – დე ლა ბარკა; მისგან დასავლეთით მეჩეთია. მირტის ეზო ყველა 

მხრიდან შემოსაზღვრულია შენობებით და ქმნის შიდა ბაღს, რომლის ცენტრშია არხი და შადრევანი. არხის 

გასწვრივ დარგულია მირტის ბუჩქები და მოწყობილია ყვავილნარები. ამ ბაღზე ორიენტირებულია 

სწორედ ესპანეთში შეიქმნა ბაღის ახალი ტიპი ესპანურ-

მავრიტანული ბაღი – ბაღი-პატიო. ამ ბაღის განმასხვავებელი 

ნიშანია ჩაკეტილი ინტერიერული ხასიათი, გეგმის 

რეგულარობა, ნაკვეთის სიმცირე, წყლის ნაგებობათა 

სისტემები – არხები, აუზები და შადრევნები წარმოადგენდნენ 

ამ ბაღების ძირითად ელემენტებს.  
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სათავსები. მირტის დარბაზის აღმოსავლეთით, ლომის დარბაზია, რომლის ზომები 16X28 მ-ია. ამ დარბაზის 

მთავარი ღერძი აღმოსავლეთ-დასავლეთითაა მიმართული, ხოლო დარბაზის ცენტრში ორი 

ურთიერთგადამკვეთი არხია. ამ არხების გადაკვეთაზე ქვაბის ფორმის შადრევანია განთავსებული, 

რომელიც ოთხი ლომის ზურგზე დევს. არხები და შადრევანი ამ დარბაზის ძირითადი ელემენტები. 

კომპლექსის ჩრდილო ნაწილში განთავსებულია – ლინდარახის მცირე ზომის რეგულარული ბაღი 

შადრევნით მსხვილვარჯიანი ხეებით და გაკრეჭილი ბუჩქებით, რომელიც უფრო ინტიმური ხასიათისაა. 

დედოფლის პირადი ოთახების წინ მცირე ზომის ეზო-ბაღია განთავსებული ამ ბაღშია შადრევანი, ოთხი 

პირამიდული ფორმის ხე და გეომეტრიულად ორნამენტირებული ფილებით მოკირწყლული იატაკი. 

საზაფხულო რეზიდენცია გენერალიფე (გენერალიფი ნიშნავს მაღალ ბაღს), განთავსებულია ამავე ბორცვის 

ზედა ნაწილში ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით.  

სასახლე აშენებული იყო 1319 წელს და შემდგომში მრავალჯერ გადაკეთდა. კომპლექსის ცენტრალურ 

ელემენტს წარმოადგენს ეზო-პატიო გარშემორტყმული სათავსებით. კომპოზიციის ძირითადი ელემენტია 

ვიწრო არხირომელიც მიმართულია ჩრდილო-სამხრეთით და იკვეთება ცენტრში მოკირწყლული გზით. 

მოედანი გადაკვეთის ადგილზე დაბალია. არხის გასწვრივ მარცხნიდან და მარჯვნიდან მოწყობილია 

შადრევნები, ეზოს ნაწილი არხსა და 

კედელს შორის მორთულია 

ბუჩქებით და ყვავილნარებით. 

პარკის საერთო კომპოზიცია 

რეგულარულია და ექვემდებარება 

არხის ღერძულ კომპოზიციას. 

გარდა ეზო-პატიოსი, კომპლექსის 

ტერიტორიაზე განთავსებულია 

ტერასული ბაღები, რომლებიც 

გაფორმებულია საყრდენი 

კედლებით და კიბეებით. ალგამბრა 

და გენერალიფი ერთმანეთთან 

დაკავშირებულია მსხვილვარჯიანი 

მაღალი ხეების ხეივნით. ალგამბრას 

და გენერალიფის ამსამბლი 

წარმოადგენს ბაღების ბრწყინვალე 

ნიმუშებს ბრწყინვალე არქიტექტურით. 

 

 

რენესანსი და ბაროკო (იტალიური რეგულარული სტილის ბაღები) 

საბაღე-საპარკო ხელოვნების შესწავლა შეძლებისდაგვარად სრულად არის შესაძლებელი იტალიური 

აღორძინების ეპოქაში, რადგან ამ ეპოქამ შემოგვინახა ბაღებისა და პარკების ნიმუშები არა მარტო 

აღწერილობით და გამოსახულებებით არამედ ნატურაში ბუნებრივი ფორმით. იტალიაში ხელოვნების 

ყველა სფერომ პერიოდში აყვავებას მიაღწია. აღორძინების ეპოქა როგორც ხელოვნებისა და კულტურის 

ყველა სფეროს, ასევე საბაღე-საპარკო ხელოვნების აღორძინებითაც ხასიათდება. ამ პერიოდში იქმნებოდა 

ვილა-ბაღები, რომლებიც მსოფლიო საპარკო ხელოვნების საგანძურში შედიან. ჩნდება შენობების ახალი 
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ტიპები – საქალაქო სასახლეები,  ქალაქგარე ვილები ბაღებით, რომლებიც სწორედ ჩვენი შესწავლის საგანს 

წარმოადგენენ. 

შუა საუკუნეებში გაბატონებულ მკაცრ რელიგიურ ფანატიზმს, რომელიც ბევრ რამეში ეწინააღმდეგებოდა 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებას, საზოგადოების მიერ ახალი პროგრესული იდეების 

ძიებას შეენაცვლა აღორძინება, რომლის დროსაც ჩაისახა ახალი კაპიტალისტური ურთიერთობები. 

რენესანსმა თავისებურად მოხსნა წინააღმდეგობა ადამიანსა და ბუნებას შორის. რენესანსის ბაღებში 

ერთმანეთს შეერწყა გარდაქმნილი ბუნება და გარდაქმნილი თავისუფალი ადამიანი. ამ პერიოდის ბაღებში 

მთავარი გახდა ადამიანი, მისდამი მისი გონებისადმი დამორჩილებული ბუნების ფონზე. ადამიანი არა 

მხოლოდ აიდეალებს ბუნებას, არამედ თვლის, რომ მას აქვს მისი გაუმჯობესების, მისი იდეალური 

თავისებურებების გამოვლენის უნარი. შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ რენესანსის ეპოქის ჰუმანისტური 

მოძრაობა დაიწყო ბაღებში, რომელთა ორგანიზაცია ხდებოდა ძველი რომის ბაღებზე შემორჩენილ 

ცნობებზე დაყრდნობით. რენესანსის ბაღებში ანტიკური ქანდაკებების შერჩევა მათი შინაარსის მიხედვით 

მეტ-ნაკლებად შემთხევევითი იყო, მაგრამ მაინც ანტიკური ქანდაკებები წმინდა ფორმალური სამკაულები 

არ ყოფილა, ისინი რენესანსისა და მისი მომდევნო ბაროკოს ეპოქისათვის ძალზე მნიშვნელოვან ისტორიულ 

პერსპექტივას ქმნიდნენ. ახალი მსოფლმხედველობა, ეყრდნობოდა რა ანტიკური საბერძნეთის და რომის 

მატერიალური კულტურის მიღწევებს, რომელმაც შეითვისა იქედან ყველაფერი ფასეული, რაც 

ეთანადებოდა ახალ ეპოქას, თავის მხრივ ხელი შეუწყო ხელოვნებისა და კულტურის აღორძინებას, 

საზოგადოების განვითარებას და, საბოლოოდ, ჩამოაყალიბდა კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში 

ახალი პროგრესული ეტაპი. აღორძინების ეპოქა (ფრანგულად რენესანსი) ყველაზე ადრე XIV საუკუნის 

ბოლოს დაიწყო იტალიაში, თავდაპირველად ყველაზე მდიდარ ქალაქ ფლორენციაში, რომელსაც 

ყვავილების ქალაქს უწოდებდნენ. იტალიაში ხელოვნების ყველა სფერომ ამ პერიოდში აყვავებას მიაღწია. 

ისტორიამ შემოგვინახა არქიტექტურისა და ხელოვნების უბადლო შედევრები, ასევე – საბაღე-საპარკო 

ხელოვნების სრულყოფილი ნიმუშები. XV საუკუნის დასაწყისში იტალიაში ძალიან აქტიურად შენდებოდა 

ქალაქგარე ვილები ტერასული ბაღებით, სადაც შესანიშნავად იყენებდნენ წყლის სივრცეებს, ლამაზ მწვანე 

ნარგავებს, მცირე არქიტექტურულ ფორმებს, სკულპტურებს და ა.შ. იტალიური ბაღი ჩახურული და 

ინტიმურია. ამ ეპოქაში აღორძინდა ძველი რომის ტრადიციები იტალიური ბაღის ნიმუშებით ჩვენ 

ვხედავთ, თუ როგორ მკაცრად და არქიტექტონიკულად წყდება სივრცე, და როგორ არის დამორჩილებული 

მთლიანი კომპოზიცია ავტორის ერთიან ჩანაფიქრს. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თავდაპირველად ფლორენციაში დაიწყო ბაღების იტალიური სტილით 

მშენებლობა. იტალიურ ბაღებს დახრილ რელიეფზე, მთაგორიან ადგილებში აშენებდნენ, სადაც აწყობდნენ 

ოროკოებს, გამოქვაბულებს, მღვიმეებს, შადრევნებს, სწორკუთხა წყალსატევებს, კასკადებს და დიდი 

რენესანსის ბაღებს სამი დამახასიათებელი თავისებურება გამოარჩევს: 

პირველი – ახალი  მიმართება ანტიკურობასთან;  

მეორე – საბაღე-საპარკო ხელოვნების სიმბოლურ-ალეგორიული სისტემის მნიშვნელოვანი 

სეკულარიზაცია (სეკულარიზაცია – საზოგადოების და ინდივიდუალური შეგნების განთავისუფლება 

რელიგიის გავლენისაგან); 

მესამე – ბაღების არქიტექტურული მხარის მნიშვნელობის გაზრდა. სწორედ ეს სამი ნიშანი აისახა 

ევროპული საბაღე-საპარკო ხელოვნების ყველა მომდევნო სტილებში. 



735 
 

რაოდენობით დგამდნენ რომაულ და ბერძნულ ქანდაკებებს, ლარნაკებს და კოლონებს. ბაღის დაგეგმარება 

რეგულარულ ხასიათს ატარებდა, რომელიც ხაზგასმული იყო – კვიპაროსების პირდაპირი ხეივნებით, 

სწორკუთხა ტევრებით, ყვავილებითა და გაზონებით. იტალიური პარკებისა და ბაღების დამახასიათებელ 

თავისებურებას წარმოადგენდა მათი კომპლექსური გადაწყვეტა ბორცვის თავზე განთავსებულ ძირითად 

არქიტექტურულ ნაგებობასთან ერთად. მასთან დასაკავშირებლად ეწყობოდა გრანდიოზული 

პარადულიკიბეები, საყრდენი კედლები, პანდუსები, ბალუსტრადები, კასკადები, შადრევნები, ბასეინები, 

ხოლო პარკის ქვედა ნაწილში იშლებოდა ჭრელი ყვავილოვანი ხალიჩები.საბაღე-საპარკო ხელოვნების 

განვითარებაზე იტალიაში უდიდესი გავლენა იქონიეს ისეთმა გამოჩენილმა არქიტექტორებმა და 

მხატვრებმა, როგორებიც იყვნენ ბრამანტე, რაფაელი, პალადიო, ვინიოლა, პირო ლიგორიო, ანტონიო 

სანგალო, ჯაკომო დელა პორტა, მიქელანჯელო და სხვები. იტალიური აღორძინების საბაღე-საპარკო 

ხელოვნება იყოფა ადრეული და მაღალი რენესანსის პერიოდებად. ადრეული რენესანსის პერიოდში 

(XIVს.)არქიტექტორი ემორჩილება ადგილის რელიეფს და ირჩევს შედარებით სწორ ტერიტორიებს, 

შემოსაზღვრულს თავისუფლად მდგომი ხეებით. თვით ბაღის გეგმარება ჩვეულებრივად არ უკავშირდება 

ვილას. სადა ბრტყელი პარტერები, მცირე ზომის შადრევნები წყლის წვრილი ჭავლით,გამჭვირვალე 

ვარჯიანი ხეები და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილი პარკის ნაწილები, რომლებიც არ ქმნის ერთიან 

კომპოზიციას – ეს არის ადრეული რენესანსის დამახასიათებელი ნიშნები. ამ პერიოდის ბაღების ნიმუშებია 

– ვილა კასტელი ფლორენციაში, ვილა მადამა რომში. 

მაღალი რენესანსი (XVI ს.) უკვე გვაძლევს 

ვილა-ბაღის ნიმუშებს, რომლებიც 

გადაწყვეტილია ერთიან ანსამბლში. 

ვინიოლამ, პიერო ლიგორიომ და სხვა 

იტალიური აღორძინების პერიოდის 

ხუროთმოძღვრებმა შეიმუშავეს ბაღის 

რეგულარული დაგეგმარების 

კომპოზიციური ხერხები რთულ 

რელიეფზე. მდიდრული პარადული 

კიბეები გაფორმებული იყო 

მითოლოგიურ თემებზე შექმნილი 

სკულპტურებით. 

ვილა მადამა 

 

 

პარკის ჰორიზონტალური პერქსპექტივა უმეტესად მთავრდებოდა მწვანე თეატრით, გაკრეჭილი ხეების 

კედლის ნიშნით. აქ ეწყობოდა თეატრალური სანახაობები, სადაც თეატრის ბუნებრივი გარემოცვა 

წარმოადგენდა სცენის დეკორაციას. საპარკო ანსამბლის გრძივი ღერძის ცენტრალური პერსპექტივა 

უმეტესად მთავრდებოდა მთავარი ნაგებობებით. ასეთი ბაღების მაგალითებია XVI საუკუნის ვილა ბაღები: 

ვილა ლანტე, ვილა ბობოლი, კაპრაროლას ბაღები, ვილა დესტე, რომლებიც განთავსებულია რთულ 

რელიეფზე და მათში გამოყენებული იყო ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტი. მართალია, აღორძინების 

ხანის პირველი ბაღი ფლორენციაში გაჩნდა, მაგრამ მან სრულ განვითარებას რომსა და მის მიდამოებში 

მიაღწია. მე-16 საუკუნეში რომის ირგვლივ შეიქმნა ცნობილი ვილები, რომელთა უმეტესმა ნაწილმა 

დღემდეც მოაღწია 
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განვიხილოთ მაღალი რენესანსის პერიოდის ბაღის სამი მაგალითი: ვილა ლანტე, კაპროროლას ბაღები და 

ვილა დ 'ესტე. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვილა ლანტე  

 

ვილა ლანტე რომის გარეუბანში 

ბანიანში მდებარეობს, მისი 

მშენებლობის პერიოდია 1566-88წწ. ამ 

კომპლექსის ძირითადი ჩანაფიქრი 

ეკუთვნოდა ვინიოლას, მაგრამ ამ ბაღის 

მშენებლობა დამთავრდა მისი 

გარდაცვალების შემდეგ. ბაღს უჭირავს 

4,4 ჰა და გარშემოტყმულია 

მსხვილვარჯიანი ხების დიდი პარკით, 

რომელიც ავარაყებს ჰარმონიულ და 

მკაცრ ანსამბლს.ვილა-ბაღი 

განთავსებულია რთულ რელიეფზე 16 მ 

ნიშნულებს სხვაობით და 

განაწილებულია 5 ტერასაზე. ვილა 

უზში და თანდათან იღვრება ერთი 

ფიალიდან მეორეში. ამ კასკადის 

კიდეებში განვითარებულია წყლის ღვთაებების სკულპტურები. შემდეგ წყალი ხვდება ვიწრო კიუვეტში და 

ჩნდება მხოლოდ მეოთხე ტერასის მრგვალ შადრევანში, მერე ისევ იკარგება და ჩნდება წყლის სარკეების 

სახით ქვედა ტერასის მშვიდი წყლის პარტერებში. ამ აუზის შუაგულში არის დიდი შადრევანი, რომლის 

შიგნით ოთხი ახალგაზრდა ყმაწვილია ფიგურებს ხელში უჭირავთ ამ სასახლის 
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 მფლობელის მენტალტოს გერბი. ამ ბაღისთვის დამახასიათებელია მკაცრი ლოგიკური გეგმა, წყლის 

სისტემების მრავალფეროვნება, არქიტექტურული ნაგებობების ჰარმონიულობა, სადაც ტერასები, კიბეები, 

ნიშნები, სკულპტურები და გამწვანება განიხილება როგორც ერთიანი სისტემის დეტალები, რაც ამ ვილას 

განსაკუთრებულ მომხიბვლელობას ანიჭებს. მცირე ზომის ბაღი პავილიონით განთავსებულია კაპრაროლას 

ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ბორცვის ერთ-ერთ ფერდობზე და გამოყოფილია ციხე-კოშკიდან წაბლის 

ტყით. ბაღს უჭირავს 1 ჰა და დაკავშირებულია შენობასთან ერთიანი ღერძით. მთელი ეს კომპოზიცია 

შესრულებულია 1583 წელს, როდესაც ვინიოლა უკვე აღარ იყო ცოცხალი. იგი დაამთავრეს არქიტექტორებმა 

რეინალდმა და პეტერელიმ.პავილიონთან მისასვლელი იწყება ქვის მონუმენტური მღვიმეებით, მათ შორის 

ადის ფართო კიბე რომელიც გაყოფილია კასკადების ვიწრო ზოლით. კასკადიდან წყალი ხვდება ქვედა 

შადრევანში. კიბის თავზე მღვიმის ღრმა ნიშაა, რომელიც შემოსაზღვრულია საყრდენ კედელთან 

განთავსებული ზღვის ღმერთების სკულპტურებით, რომლებიც ასხამენ წყალს ყანწებიდან. ნახევარწრიულ 

კიბეებს ავყავართ პავილიონის წინ მდებარე ბაქანზე, რომელიც მკაცრი და ჰარმონიულია მთელ ანსამბლში. 

პარტერზე გეომეტრიული ნახატებით გაკრეჭილი ბზისგან და შადრევნები პერიმეტრზე შემოსაზღვრული 

ბალუსრადით თითქოს ქმნიან პირველ ხედს და ჩარჩოს მიმდებარე ლანდშაფტზე. ზედა ტერასაზე 

განთავსებულია ოთხი ბასვინი. მასზე მოხვედრა შესაძლებელია გვერდითი კიბეებიდან. ბალუსტრადებზე 

დგას დელფინების ფიგურები რომლებიც ასხამენ წყალს ბრტყელ თასებში. ამ ბაღის არქიტექტურული 

სკულპტურული ელემენტები შესრულებულია დიდი ოსტატებით და შესანიშნავად ერწყმიან 

ბორდიურების, გაკრეჭილი ბუჩქების მკაცრ ხაზებს. ბაღი გარშემოტყმულია მცენარეთა მკვრივი მასივით, 

რომლებიც ამ ხელოვნურ კომპოზიციას შესანიშნავ ფონს უქმნის. 
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იტალიური სტილის ერთ-ერთი ბრწყინვალე ნიმუშია ვილა დ’ესტე. იგი 1540-1559 წლებში აშენდა ტივოლში 

(რომის აღმოსავლეთით 25 კმ-ზე) რომის იმპერატორ ადრიანეს ცნობილი ვილის ადგილზე. იგი კარდინალ 

იპოლიტე დ’ესტეს ეკუთვნოდა კარდინალმა ვილის ასაგებად არქიტექტორი პირო ლიგორიო მოიწვია, 

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები დააპროექტა და ააშენა ოლივერმა. ამ ადგილზე ვილის აგება იმითაც იყო 

საინტერესო, რომ აქ ჩამარხული იყო ადრიანეს დროინდელი ვილის რომაული ბერძნული ქანდაკებები, 

რომლებიც დიდი რაოდენობით ამოიღეს და ვილა დ’ესტეს ბაღში, გალერეებში, ბალუსტრადებზე, ნიშებში 

და გაკრეჭილ ხეებს შორის სიმწვანე განათავსეს.  

 

ვილა დ’ესტე გაშენებულია საბინას გორაკის 

დამრეც ფერდობზე. იგი შედგება ორი ნაწილისაგან: 

ქვედა – ვაკე ნაწილისა და ზედა – სასხლის წინ ხუთ 

ოროკოზე აგებული ბაღებისაგან. ზედა ნაწილის 

ცალკეული ოროკო ერთმანეთან დაკავშირებულია 

დიაგონალური ხეივნებით და პირდაპირი 

კიბეებით. შესასვლელში ჩანს მთელ მსოფლიოში 

უხნესი კვიპაროსების ხეივანი. ამ კვიპაროსების 

სისქე გარშემოწერილობა 3-ზე მეტია, ხოლო 

სიმაღლე 65მ. მუქი მწვანე ხეივანი და თეთრი 

მარმარილოს კიბეები სულ მაღლა მიემართება. 

გამოქვაბულებისა და მღვიმეების ფონზე  მრავალი 

შადრევანი ჩქეფს.  

 

მესამე 

ოროკო 

განსაკუთრებით საინტერესოა იმით, რომ შროშანის ფორმის 

უზარმაზარი შადრევანია. ოროკოდან ოროკოზე სხვადასხვა 

ფორმის კიბეები ეშვება და მათი მარმარილოს მოაჯირებიდან 

მოჩუხჩუხე ნაკადულები მოედინება. მეოთხე ოროკოს 

გამოქვაბულებთან მოწყობილია საშუალო ზომის შადრევანი, 

რომელშიც დ’ესტეს საჰერცოგო გერბია და შროშანისა და 

არწივის სტილიზებულ ფორმას წარმოადგენს. პირქუში 

მღვიმეების ფონზე მეხუთე ოროკოდან დაშვებულ 

ნახევარწრიულ მარმარილოს კიბეებზე, რომლებიც 

ლარნაკებითაა მორთული, ოთხი დრაკონიდან ჩქეფს წყლის 

ჭავლი.  
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ვიწრო და დაბურული ხეივნის გასწვრივ ასი სკულპტურული შადრევნის ხეივანია. ყველაზე საინტერესო 

და მასშტაბურია სივილას შადრევანი. ამ შადრევნების შექმნის იდეა მიქელანჯელოს ეკუთვნის. საბაღო 

ხელოვნების ამ საუცხოო ნიმუშმა ჩვენამდე სრლყოფილი სახით მოაღწია.  

 

ვილა ბობოლი 

ფლორენციაში ყველაზე ვრცელი და 

მდიდრულად გაფორმებული იყო ბობოლის 

ბაღი პალაცო პიტისთან, რომელიც მე-16 

საუკუნის მეორე ნახევარში გაშენდა 

მოქანდაკე ტრიბოლის პროექტით. ბობოლის 

პარკის ტერიტორია, გორაკებითა და 

ბორცვებით 35 ჰექტარს შეადგენდა. პარკში 

იყო დიდი ამფითეატრი, ოროკოებზე 

განლაგებული მცენარეები, იშვიათი 

მოხაზულობის ტბორები და კუნძულები, 

დაკლაკნილი ხეივნები, ხშირი ტევრებითა 

და ბოსკეტებით დაბურული პარკის 

ზოგიერთი ადგილი ბუნებრივი უღრანი ტყის შთაბეჭდილებას ახდენდა. ტბაში ჩამდინარე მოჩუხჩუხე 

წყაროები და ნაკადულები, დეკორატიულ ნაგებობითა და სკულპტურულ მორთულობათა სიმდიდრე, 

უზარმაზარი კვიპაროსების ხეივანი, ბალუსტრადებზე მრავალრიცხოვანი ქანდაკებები, შადრევნები და სხვ. 

ბობოლის პარკი არქიტექტურისა და საპარკო ხელოვნების ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად ითვლება. 

ფლორენციის სხვა ბაღებიდან აღსანიშნავია: ჰერცოგ კოზიმო პიტველის ბაღი ვილა კასტელო, ბაღი-ვილა 

კამბარია, პეტრაია, პლატოლინო და სხვ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვილა ფარნეზე 
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 საფრანგეთის რეგულარული ბაღები 

აღორძინება და კლასიციზმი 

იტალიური რენესანსის გავლენა ევროპაში ძლიერ დიდი იყო, მაგრამ ეს ხელოვნება ევროპაში სხვადასხვა 

გზით შეიჭრა. ფრანგებმა გადმოიღეს იტალიური ბაღების კომპოზიციის ძირითადი დამახასიათებელი 

ნიშნები, კერძოდ კი – ღერძული პერსპექტივა, პარტერი წყლის ეფექტით, ყვავილნარები, ბოსკეტები, 

შადრევნები და სხვ. პარიზსა და მის გარეუბნებში იგრძნობოდა რენესანსის პირველდაწყებითი ფორმები. 

ფრანგული აბსოლუტიზმი, თავისი სიმწყობითა და ცენტრალიზმის პრინციპით, უფრო მეტად, ვიდრე 

იტალიური რენესანსი, დაუპირისპირდა ფეოდალიზმის ქაოსურ და დანაწვრებულ ეპოქას. აღორძინების 

ხანაში, საფრანგეთში ფართოდ მისდევდნენ დეკორატიული ბაღების მშენებლობის ბევრი ახალი მოტივით 

განსხვავდებოდნენ. ფრანგულ საბაღე-საპარკო ხელოვნებას თავისი საკუთარი აღორძინების ხანა ჰქონდა, 

რომელიც ანდრე ლენოტრის შემოქმედებით აღინიშნა.  

 
ვილანდრი (აღორძნების პერიოდის ბაღი 
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რეგულარული პარკის კომპოზიციას საფუძვლად დაედო ბრწყინვალე სადღესასწაულო განწყობის შექმნის 

იდეა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყველაზე ნაყოფიერი პერიოდი საფრანგეთის საბაღე-საპარკო 

ხელოვნებაში იყო XVII საუკუნის მეორე ნახევარი, როდესაც მოღვაწეობდა უდიდესი ოსტატი ანდრე 

ლენოტრი (1613-1700). მან თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე შექმნა უამრავი შესანიშნავი პარკი 

კლასიცისტურ სტილში და დაიხია ბაროკოს პრინციპებისაგან. ასეთებია ცნობილი პარკები ვოლე-ვიკონტი. 

სო, მედონი, შანტილი, შუაზი და სხვ.  

 

სხივური ხეივნები აკავშირებს პარკს გარემო ლანდშაფტთან. პარკი იწყება ცენტრალური ნაგებობებიდან. 

რეგულარობა და გარკვეული ერთფეროვნება თითქოს ირღვება მოულოდნელად გამოჩენილი ხედებით. 

ფრანგული პარკის ტერიტორია ჩვეულებრივად ბრტყელია. მცირე სახის რელიეფი გამოიყენება ფართო 

ტერასების შესაქმნელად, ქანობები დაფარულია გაზონით. პარკის ძირითადი ელემენტებია წყლის 

სარკეები, ბასეინები და არხები. შადრევნებში წყლის ჭავლი წვრილია და ქმნის გარკვეულ ნახატს.  

  

ანდრე ლენოტრი დაიბადა 1613 წელს პარიზში, ტიულრის მებაღის 

ოჯახში. იგი ბავშვობიდანვე დაინტერესდა ბაღის ხალიჩოვანი 

პარტერებით და ძალზე შეიყვარა ეს საქმე. ჭაბუკობაში ფერწერა და 

არქიტექტურა მხატვარ სიმონ ვუეს სახელოსნოში შეისწავლა და 

იქვე დაუმეგობრდა ლებრენს. მამის გარდაცვალების შემდეგ. 24 

წლის ანდრემ მეფის პარკის – ტიულრის ზედამხედველის 

თანამდებობა დაიკავა. ექვსი წლის შემდეგ ლენოტრი სამეფო 

სახელოსნოს მხაზველად და ბაღის პარტერების მხატვრად 

დაინიშნა. მხატვარი ვუეს სახელოსნოში მან სწრაფად გაუსწრო 

საუკეთესო ოსტატებს  და პარტერების ისეთ ნახაზებს ადგენდა, 

რომლებიც ბაღთმშენებლობის ხელოვნების შეუდარებელ 

ნიმუშებად დარჩა.  

სახელმოხვეჭილი მხატვარი ანდრე ლენოტრი მეფის ფინანსთა 

მინისტრმა ფუკემ თავის მამულში ვო-ლე ვიკონტში მიიწვია, 

სადაც ლენოტრმა ბაღის ბრწყინვალე პარტერები შექმნა. ვო-ლე 

ვიკონტის მშვენიერი პარკი. თავისი კასკადებით, შადრევნებითა და სასახლით ზღაპრული სილამაზისა იყო. 

საოცარი სანახავი იყო სასახლის წინ გადაშლილი ბაღის პარტერები და ფართო პერსპექტივები დაბურული 

სახელოვანმა ფრანგმა პარკთმშენებლებმა და თეორეტიკოსებმა ბერნარ პალისმა, ოლივე სა სერმა, ჟან 

ბუასემ, ლებრენმა, ლენოტრმა და სხვებმა შექმნეს შედევრები: შანტილი (1662), სენ-კლუ (1660), ტრიანონი 

(1687), მარლი (1679), შარლევილი, ვო-ლე ვიკონტი, ტიუილრი, მედონო, სო და – ერთადერთი და 

შეუდარებელი ვერსალის  პარკი (1662-1700). ლუდოვიკო  XIV  რეზიდენცია. 

ამ პერიოდის საპარკო სტილის ძირითად კომპოზიციას წარმოადგენს პერსპექტივის გახსნა და 

მასშტაბების გრანდიოზულობა. პარკის მთლიან კომპოზიციას აქვს ღერძული გადაწყვეტა, მაგრამ, 

იტალიური აღორძინების პერიოდის ბაღებისაგან განსხვავებით, ეს ღერძი თითქოს გრძელდება სადღაც 

უსასრულობაში და პარკის ლანდშაფტი ხდება მთლიანი ლანდშაფტის ნაწილი. 



742 
 

შორეული ტევრებისაკენ. პარკს 100 ჰექტარი ეჭირა მედონის მახლობლად. მისი განაპირა ტერიტორიები 

ტყე-პარკს წარმოადგენდა. სასახლის წინ ყვავილოვან პარტერში 1000 მ სიგრძისა და 40 მ სიგანის წყლის 

არხი იყო გაყვანილი. იტალიური პარკის მსგავსად, მოწყობილი იყო ოროკოები და ბალუსტრადები 

ქანდაკებებით. ფუკეს სასახლესა და ბაღს აღწერს ა. დიუმა (მამა) თავის რომანებში „ვიკონტ დე ბრაჯელონი 

ანუ ათი წლის შემდეგ”, და „ლუი XVI და მისი საუკუნე”. 

 

 

ვო ლე ვიკონტი 
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ვერსალის პარკი 

ვო-ლე ვიკონის პარკის მშენებლობის დამთავრების ერთი წლის შემდეგ ლენოტრი (ფუკეს დაპატიმრებამდე 

7 წლით ადრე) 1654 წ. შეუდგა ვერსალის პარკის (პარიზიდან 17 კმ-ის მოშორებით) დაპროექტებას. 

 
პარკის გასაშენებლად უდაბურ, დაჭაობებულ ადგილზე საჭირო იყო ლენოტრის გენიალური იდეები, რათა 

შექმნილიყო ასეთი ბრწყინვალე ნაწარმოები. ლენოტრმა შეძლო სრულიად უინტერესო დაჭაობებული და 

დანგრეული ლანდშაფტის გარდაქმნა საპარკო ხელოვნების შესანიშნავ ნიმუშად. დადაბლებული ადგილი 

გამოყენებული იქნა ღერძული პერსპექტივის შესაქმნელად. ხოლო სასახლის ირგვლივ ხელოვნურმა 

მიწაყრილმა მცირე საფეხური გააჩნია ამ პერსპექტივაში. ცენტრალური ღერძი ხაზგასმულია ორი წყლის 

პარტერით, სიბრტყეზე ორი წყლის სარკეა, რომელიც გადადის მწვანე მოლის და არხის პერსპექტივაში. ამ 

არხმა, დეკორატიული მნიშვნელობის გარდა, ტექნიკური როლიც შეასრულა. მისი საშუალებით იქნა 

დაშრობილი ჭაობი. სასახლის წინ დაბალი  ტყე ამოძირკვეს და ფართო გზა გადაიყვანეს. ნორმანდიიდან 

მოზიდეს 4-5 მ სიმაღლის რცხილები, რომელთა საშუალებით შეიქმნა მაღალი გაკრეჭილი კედლები, 

ხეივნები, ბოსკეტები, ბაღში დროებით დადგეს თაბაშირის ქანდაკებები. 

პარკი 6 ათას ჰექტარ ფართობს მოიცავდა. მას 1400 შადრევანი, 2000-ზე მეტი ლარნაკი და ქანდაკება 

ამშვენებდა. სასახლესთან, ქვიშით დაფარულ მოედანზე მშვიდობისა და ბრძოლის ლარნაკი დგას. 

მარმარილოს ორი ფართო კიბე ეშვება მარმარილოს გაზონის ვიწრო ზოლით გარშემოვლებულ ორ აუზთან, 

რომლებიც ქანდაკებითაა მორთული ლენოტრი ოცი წლის განმავლობაში აშენებდა ვერსალის პარკს.  
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შთამბეჭდავია პარკის მასშტაბი: ტყის მასივების ჩართვით პარკის ტერიტორია – 1700 ჰა, წინა ბოსკეტური 

ნაწილის ფართობი (ე.წ. პატარა პარკის) – 100 ჰა, გრძივი არხის სიგრძე – 1,5 კმ, ხოლო განივი არხის 1 კმ, 

მწვანე მოლის სიგრძე 300 მ, სასახლის სიგრძე კი – 400მ.  

ვერსალის პარკი 

მიუხედავად ასეთი მასშტაბებისა, ლენოტრმა მიაღწია მთელი ამსამბლის მკაცრ ლოგიკურ თანაფარდობას 

პარკისა და სასახლისნაწილებს შორის. პარკის სიღრმიდან სასახლისაკენ მიახლოებისას თანდათანობით 

იხსნება შორის. პარკის სიღრმიდან სასახლისაკენ მიახლოებისას თანდათანობით  იხსნება ახალი და ახალი 

დეტალები და იცვლება სხვადასხვა ნაწილების აღქმა. ვერსალი მდიდარია სადრევნებით, რომელთა წყლის 

შხეფები მწვანე ნარგავების ფონზე ქმნის ულამაზეს მხატვრულ სურათს. ამ პარკის შექმნაზე მუშაობდნენ 

აგრეთვე ჟირარდენი, შადრევნების ოსტატი პიერ დე ფრანსი, მხატვრები ლე-ბრენი მოგვიანებით, გიუბერ-

რობერი, რომლებმაც მომავალ თაობებს დაუტოვეს  ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუშები.  

ვერსალის პარკი შესანიშნავად გამოხატავს XVII საუკუნის არქიტექტორთა და ხელოვანთა 

დამოკიდებულებას ბუნებისადმი. აქ ხელოვნება სჭარბობს ბუნებას და ჯობნის მას. იგი თამამად ცვლის და 

იმორჩილებს მას მკაცრი გეომეტრიული და პლასტიკური ფორმების გარკვეული ჩანაფიქრის 

განსახორციელებლად. ვერსალში, ისევე როგორც XVI-XVIIსს.პარკებში, ახალი ლანდშაფტის საფუძველს 

რელიეფის სრული გარდაქმნა წარმოადგენს. ამ პარკის კომპოზიციურ გადაწყვეტაში მიღწეული იყო 

არქიტექტურული ფორმებისა და წყლის სივრცეების, სკულპტურის და მწვანე ნარგავთა სისტემის 

ერთიანობა.  ლატონას შადრევნის წინ, 600 მეტრზე გაშლილი იყო 60 მ სიგანის მწვანე ხალიჩა, რომელსაც 

სწორკუთხა გაკრეჭილი ხეების კედლებითა და ქანდაკებებით მორთული ორი ვიწრო გზა უვლიდა გარს. 

აპოლონის ოვალურ აუზთან არხის ფართო, ცისფერი ხალიჩა იშლებოდა. ლენტორმა პირველმა ჩაურთო 
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პარტერებში წყალი და ბალახი. მოულოდნელად მარჯვნივ და მარცხნივ იხსნებოდა გზები ბოსკეტებისაკენ. 

„წყლის ხეივნის ბოსკეტი” და მისი მოგრძო არხი მორთული იყო 24 ანტიკური ქანდაკებით, ციტრუსოვანი 

მცენარეებით. ამ ბოსკეტის კედლებად გამოყენებული იყო ცხენის წაბლა. საინეტერსო იყო აგრეთვე ბოსკეტი 

„ლაბირინთი”, რომელსაც შადრევანი და ეზოპეს იგავის ცხოველთა ქანდაკებები ამშვენებდა. „აპოლონის” 

შადრევნის წინ ჯვარედინად გაჭრილ არხში ვენეციიდან ჩამოყვანილი გონდოლები დაცურავდა. საბაღო 

ხელოვნების ამ გენიალურმა შემოქმედმა თავის სკოლაში გამოზარდა ბაღის არქიტექტორები, რომლებმაც 

განაგრძეს მისი საქმე. ლენოტრის მოწაფეები ბარებითა და პარკებით ალამაზებდნენ ქალაქებსა და მეფის 

რეზიდენციებს. ლენოტრის სტილის პარკები განსაკუთრებით გავრცელდა ავსტრიაში. შენბრუნი (ვენის 

მახლობლად), გერმანიაში (ბერლინის მახლობლად) და სხვ. 

 

 

ლატონას შადრევანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აპოლონის შადრევანი 
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ამგვარად, საფრანგეთში მე-17 საუკუნეში მხატვარ ბაღთმშენებლისა. ლენოტრის მიერ შეიქმნა საპარკო 

არქიტექტურის ახალი, ე.წ. რეგულარული ანუ ფრანგული სტილი. 1701 წ. ლენოტრი გარდაიცვალა და 

ვერსალის პარკიც უყურადღებოდ დარჩა. გაკრეჭილი ხეები გაიზარდა. მათ დაკარგეს პირვანდელი სახე. მე-

18 საუკუნის ბოლოს პარკი კიდევ უფრო გაველურდა. რცხილის მაღალი კედლები მუხებით, 

ნეკერჩხლებითა და ცაცხვით შეცვალეს. ლაბირინთის ბოსკეტების კვალი გაქრა. ქანდაკებები, შადრევნები 

და სხვა მრავალი პარკის მორთულობა ნაწილობრივ დაიმტვრა და განადგურდა. ლენოტრის მიერ 

შექმნილმა ვერსალის პარკმა თავისი პირვანდელი სახით დღემდე ვერ მოაღწია, მაგრამ იგი მაინც 

წარუშლელ შტაბეჭდილებას ახდენს ჩანაფიქრის გრანდიოზულობით, დაგეგმარების პროპორციულობითა 

და სიდიადით.  

ორანჟერეის ბაღი 

 

ამ პარკის სილამაზე ახლაც აღაფრთოვანებს მნახველებს. პარკის რეგულარულ სტილს დღესაც დიდი 

მოწონება და გამოყენება აქვს თანამედროვე ქალაქთმშენებლობაში. ნიშანდობლივია, რომ თუ შევადარებთ 

შემორჩენილ და დანგრეულ ისტორიულ პარკებს, დავინახავთ, რომ პირველ რიგში იღუპება და ბერდება 

მცენარეები, შემდეგ წყლის სისტემა, მაგრამ რელიეფი და საპარკო ანსამბლის არქიტექტურა ხშირ, 

შემთხვევაში თავის სახეს, ინარჩუნებს.  საფრანგეთში ბაღ-პარკების ხელოვნების განვითარებამ უმაღლეს 

მწვერვალს მეფე ლუი XIV -ის მიაღწია.  

ლენოტრს მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში იწვევდნენ. მან დაიწყო ახალი პარკების მშენებლობა 

გრინეჩში, სენჯემსში, ჰეპტონკორტში, რომლებიც შემდეგ მისმა მოწაფეებმა დაამთავრეს თვით 
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საფრანგეთში კი თითქმის ყველა პარკი ლენოტრის შექმნილი ან გადაკეთებული იყო. მაგალითისთვის 

შეიძლება დავასახელოთ მშვენიერი პარკი ტიუილრი, რომელიც ლუვრიდან თანხმობის მოედნამდეა 

გადაჭიმული. პარიზის საგარეუბნო პარკებიდან შეიძლება დავასახელოთ (მარლი, სენ-კლუ, შანტილი, სო) 

და სხვ. 

შანტილი 

 

 

 საგულისხმოა, რომ ამ პარკებიდან არც ერთი არ წააგავს ვერსალის პარკს. ისინი არც ერთმანეთს ჰგვანან. 

ვერსალის პარკის კომპოზიცია სხვადასხვა ვარიანტში გამოყენებულ იქნა დასავლეთ ევროპის მთელ რიგ 

ქვეყნებში, მათ შორის, რუსეთშიც XVIII საუკუნეში.  
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XVIII საუკუნის რუსეთის საპარკო ანსამბლები 

რეგულარული ბაღების მშენებლობა რუსეთში დაიწყო პეტრე I მეფობის პერიოდში /1672-1725/. 1710 წელს 

მან დაარსა მცენარეთა შერჩევისა და აკლიმატიზაციის საბაღო კანტორა, რომელიც გამიზნული იყო 

მოსკოვისა და პეტერბურგის ბაღებისა და პარკების გასამწვანებლად. ცნობილი «Летний сад» პეტერბურგში, 

პეტრე I სასახლესთან, შექმნილი იყო 1704-1725 წწ. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბაღის დაგეგმარების 

პირველი პროექტი შედგენილი იყო თვით პეტრე I მიერ. მართალია, დღეს ეს ბაღი სრულებითაც არ წააგავს 

იმას, რაც პეტრე I-მა დააპროექტა, რადგან მთლიანდ შეიცვალა ბაღის  მწვანე სამოსელი, მაგრამ თვით პარკის 

გეგმარება ჯერ კიდევ ინარჩუნებს თავის პირვანდელ სახეს. თავდაპირველად ბაღში იყო გაკრეჭილი მწვანე 

ბოსკეტური ნაწილი, დიდი რაოდენობით შადრევნები და სკულპტურები/ ამ ბაღის ავტორებია ანდრე 

ლენოტრის მოწაფე ლებლონი, შემდგომ პერიოდებში კი მოღვაწეობდა რასტრელი/. XVIII საუკუნეში 

რუსეთის პარკებში ძალიან გავრეცელებული იყო სკულპტურები ანტიკურ მითოლოგიურ თემებზე. საპარკო 

სკულპტურის ეს თემატიკა შემთხევევით არ ჩაისახა, რადგან ანტიკურ მითოლოგიას ზედმიწევნით 

სწავლობდა იმ პერიოდის რუსეთის თავადაზნაურობა. XVIII საუკუნეში, თავდაპირველად იტალიასა და 

საფრანგეთში, ხოლო შემდგომ რუსეთშიც დიდი განვითარება პოვა ალეგორიულმა სკულპტურამ, რომელიც 

გამოხატავდა ადამიანის მოღვაწეობის მნიშვნელოვან სფეროებს და მათ სულიერ თვისებებს, 

წარმოდგენილს უმეტესად ქალის ფიგურით.მაგალითად, სამართალი გამოხატული იყო თვალებახვეული 

ქალის ფიგურით სასწორით ხელში, მოსავლიანობა ან დოვლათი – ქალი ბავშვებით ან ჭირნახულით ხელში, 

არქიტექტურა ქალი ქაღალდით და ფანქრით ხელში და ა.შ.  

ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი არქიტექტურულ-მხატვრული ღირებულებით და ზღაპრული სილამაზით 

საშადრევნო კომპლექსი პეტერგოფი, გაშენებული ფინეთის ყურის სამხრეთ სანაპიროზე. პეტერგოფის 

ანსამბლი შექმნილია პეტრე I-ის 

ჩანაფიქრით  და 

განხორციელდა იგი 

არქიტექტორმა ლებლონმა. ამ 

გრანდიოზული ანსამბლის 

შესაქმნელად მოწვეული იყო 

გამოჩენილი არქიტექტორები: 

მამა-შვილი რასტრელი და 

ვორონიხინი. პეტერგოფში 

მუშაობდა მრავალი რუსი და 

უცხოელი მხატვარი და 

სკულპტორი. სწორედ აქ მიიღო 

დიდი განვითარება 

სკულპტურის ალეგორიულმა 

ჟანრმა. ოფიციალურად ეს 

ანსამბლი გაიხსნა პეტრე I-ის 

სიცოცხლეში 1723 წელს. 

პეტერგოფი 
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პეტერგოფის გეგმა 

პეტერგოფის პარკის დაგეგმარება იყო რეგულარულია ხერხით და შექმნილი ევროპის პოპულარული 

ნიმუშების გავლენით. აქ 

გამოყენებულ იქნა ევროპაში იმ 

პერიოდში გავრეცელებული 

საპარკო ნიმუშების 

გადაწყვეტის სინთეზური 

ფორმა, რომელიც მოიცავდა 

როგორც იტალიური ტერასული 

პარკების, ასევე ფრანგული 

რეგულარული პარკების 

კომპოზიციებს. 

პეტერგოფში,შადრევნებისათვი

ს წყალი მიყვანილ იქნა 

ბუნებრივი წყაროებიდან, 

რომელიც პეტრე I-მა აღმოაჩინა 

როპშინის მთებში. 22 კმ-ის 

მანძილზე გაჭიმული მილების 

საშუალებით თვითდინებით 

წყალი ჩადიოდა წყალშემკრებში, რომელიც 2000 შადრევნის ჭავლს ყოფნის მთელი დღის განმავლობაში, 

მაშინ როდესაც ვერსალში წყალი ყოფნის მხოლოდ 2 საათს. 
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მარლის წყალსატევი პეტერგოფში (1750) 

 პეტერგოფის ქვედა ტერასას 102 ჰა უჭირავს, ხოლო ხედს 15 ჰა. აქვეა სამსონის ცნობილი სკულპტურა 

/მოქანდაკე კოზლოვსკი 1, რომელიც ხახას უხსნის ლომს საიდანაც გადმოსჩქეფს 20მ სიმაღლის ძლიერი 

წყლის ჭავლი. სამსონი პეტრეს სახეა, რომელმაც გაიმარჯვა შვედებზე. პეტერგოფის საპარკო ანსამბლი, 

განთავსებული მთის თხემზე, გამოხატავდა პეტრე I-ის ჩანაფიქრს, ხაზი გაესვა რუსეთის იმპერიის 

სიდიადისა და ზღვაზე მისი სიძლიერისათვის.  პეტერგოფის ამსამბლის მახლობლად, ფინეთის ყურის 

სანაპიროზე XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში შექმნილი იყო პარკები სტრელნში და ქალაქ 

ლომონოსოვში.ყოფილი ორანინბაუმი 1, რომლებშიც ასევე იყო გამოყენებული დაგეგმარების 

გეომეტრიული ხერხი. ეს პარკები შემორჩენილია დღესაც, თუმცა საკმაოდ სახეშეცვლილი. 

 

 

 

 

XVIII საუკუნის ბოლოს თვით ინგლისურმა პეიზაჟმა მიიღო არა სასოფლო-სამეოურნეო ლანდშაფტის 

ხასიათი, არამედ ერთი დიდი პეიზაჟური პარკის ხასიათი, სადაც ბუნებრივი ტყის მასივების ფონზე 

გაჩნდა დიდი მინდვრები და მდელოები, სწორედ ეს პეიზაჟი დაედო შემდგომში საფუძვლად ამ ახალ 

საბაღე საპარკო სტილს.  

კომპოზიციური მეთოდებით პეიზაჟური სტილი, რეგულარული სტილის საპირისპიროა.  
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4. XVIII საუკუნის ევროპის ლანდშაფტური პარკები 
XVII საუკუნის დასასრულს, ევროპაში რეგულარულმა სტილმა თავისი არსებობა დაასრულა. პროტესტი 

რეგულარული სტილის მიმართ გაჩნდა როგორც ინგლისში, ასევე საფრანგეთში. XVIII საუკუნის დასაწყისში 

ევროპაში ფართოდ გავრცელდა ლანდშაპტური ბუნებრივი სტილის პარკები, რომლის წინამორბედად 

თვლიან ძველი ჩინეთის ბაღის ტიპს.  

საფრანგეთში პეიზაჟური სტილი წარმოიშვა, როგორც პროტესტი რეგულარული სტილისა და ლუდოვიკო 

XIV ეპოქის წინააღმდეგ. ლუდოვიკო XIV –ეპოქის წინააღმდეგ. ლუდოვიკო XIV-ის ავტორიტეტის დაცემამ, 

რომელიც სახელმწიფო ძალაუფლებას იყენებდა როგორც საშუალებას თავისი სურვილების 

დასაკმაყოფილებლად ხელი შეუწყო ოპოზიციის გაძლიერებას აბსოლუტიზმის წინააღმდეგ და 

ბურჟუაზიის, როგორც კლასის, ჩამოყალიბებას. ოპოზიცია პროტესტს გამოხატავდა სამეფო კარის 

უანგარიშო ხარჯებისა და ზედმეტ ფუფუნებად მიჩნეული რეგულარული ბაღების მიმართ, რამაც 

განაპირობა საფრანგეთში რეგულარული ბაღების პოპულარობის დაცემა. ინგლისში ამავე პერიოდში დიდი 

განვითარება ჰპოვა საფეიქრო მრეწველობამ, რაც მეცხვარეობის განვითარებასთან იყო დაკავშირებული. ეს 

კი, თავის მხრივ მოითხოვდა საძოვრების გაფართოებას. საფეიქრო მრეწველობის მომგებიანობა ფერმერ 

კაპიტალისტს უბიძგებდა, რომ ლეგალური თუ არალეგალური გზით გაეფართოებინა საძოვრები, ამიტომ  

 

ლანდშაფტური პარკების შექმნის დროს 

ცდილობდნენ დაეცვა რელიეფის, მცენარეთა 

ფორმისა და შინაარსის ბუნებრივი 

კოლორიტი და განედევნათ ყოველივე ის, რაც 

ხელს შეუშლიდა ბუნების სიახლოვის 

განცდას. ასეთ პარკებში მტკიცედ იცავდნენ 

ნაირვარი რელიეფის,  კლაკნილი გზებისა და 

მცენარეების ბუნებრივ ფორმებს, ხოლო იქ, 

სადაც ასეთი მრავლფეროვნება არ იყო, 

ქმნიდნენ ხელოვნურ წინაღობებს, რათა ბაღი 

ბუნების ხელშეუხებელ სურათს 

დამსგავსებოდა. ამ სტილის ძირითადი 

კომპოზიციური ხერხი სწორი ხაზებისა და 

ზუსტი სიმეტრიულობის უარყოფაა. 

პირდაპირი ხეივნები, ბილიკები და შადრევნები ასეთ პარკებში მიუღებელია, მათ ნაცვლად პარკის 

ტერიტორიაზე ლამაზი პეიზაჟების შესაქმნელად აწყობდენ წყალსატევებს და რუებს უსწორმასწორო 

ნაპირებით, მიხვეულ-მოხვეულ გზებს,ქმნიდნენ მოულოდნელ არქიტექტურულ ეფექტებს და ა.შ. 

მიუხედავად იმისა, რომ XVIII საუკუნეში ევროპაში უკვე იცოდნენ ჩინური და იაპონური პეიზაჟური 

პარკების არსებობის შესახებ, მაინც საკმაოდ ცალმხრივად და ზერელედ უყურებდნენ ამ პარკების 

კომპოზიციის ძირითად არსს და იყენებდნენ მხოლოდ მის ცალკეულ ელემენტებს, კერძოდ, ამოზნექილ 

ხიდებს, ჩინურ საჩრდილობლებს, პავილიონებს და სხვ. ევროპაში ამ ელემენტებს იყენებდნენ 

ფორმალურად, მათი სიღრმისეული შინაარსის სრული გაგების გარეშე. ამის გამო ჩინურმა საბაღე-საპარკო 

ხელოვნებამ მისი სრული სახით ევროპაში ვერ მოიკიდა ფეხი არ მიიღო სათანადო განვითარება-

გავრცელება.  
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კიდევ იყო ერთი გარემოება, რომელმაც გავლენა იქონია ამ ახალი სტილის შემოღებასთან დაკავშირებით. 

საზოგადოებაში გაჩნდა პროტესტი საფრანგეთში ფართოდ გავრცელებული მცენარეთა გაკრეჭის 

პოპულარული ხერხის მიმართ, რომელიც უკარგავდა მცენარეს თავის ბუნებრივ სახეს. ამის წინააღმდეგ 

მწვავედ გაილაშქრეს XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის საფრანგეთის ცნობილმა საზოგადო მოღვაწეებმა და 

განმანათლებელმა ჟან-ჟაკ რუსომ, დენი დიდრომ და სხვებმა. ისინი  ბუნების ნატურალურობისა და 

ბუნებრივი ფორმების შენარჩუნებისაკენ მოუხმობდნენ. ყოველივე ამან რადიკალური გავლენა იქონია XVIII 

საუკუნის ევროპული საბაღე-საპარკო არქიტექტურის განვითარებაზე.  

 

ევროპაში პეიზაჟური პარკები პირველად გავრცელდა XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში, ყველაზე 

განვითარებულ ბურჟუაზიულ ქვეყანაში ინგლისში. ინგლისის პეიზაჟური გარემო კარგად ერწყმოდა 

ინგლისური კლასიციზმის მკაცრ არქიტექტურულ ფორმებს. ინგლისური პარკის გეგმა მთლიანად 

ეფუძნებოდა ბუნებრივ გარემოს. თუმცა ბუნების მიბაძვა XVIII საუკუნის ინგლისურ პარკებში ძალიან 

პირობითი იყო, რადგან პარკის ტერიტორია სავსე იყო ხელოვნურად შექმნილი სხვადასხვა სახის 

სენტიმენტალური და რომანტიკული არქიტექტურული ორმოებით. პეიზაჟური სტილის პარკის 

ტერიტორია უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად ტალღოვანი; თუკი არსებული რელიეფი არ აკმაყოფილებდა 

ამ მოთხოვნებს, მაშინ მას ხელოვნურად ქმნიდნენ. რელიეფის ტერასირების ხერხი შეიცვალა მისი 

თანდათანობით ვარდნით, გზები აუცილებლად კეთდებოდა მრუდხაზოვანი და ხშირად ხელოვნურად 

ღრმავდებოდა. ხელოვნურად შექმნილი მიწის ან ქვის ბორცვებში ეწყობოდა გამოქვაბულები, წყლის 

კონტურები ღებულობდა ბუნებრივ მოხაზულობას, წყლის ვარდნის ადგილები ფორმირდება როგორც 

ბუნებრივი ჩანჩქერები. პეიზაჟურ პარკში სრულიად გაქრა მდიდრულად გაფორმებული კასკადები, წყლის 

პარტერები და შადრევნები. მცენარეები ჯგუფდებოდა ბუნებრივი მასივების სახით. ინგისურ პარკებში 

არსებითი ხდებოდა გახსნილი სივრცეების გათვალისწინება და უდიდესი ყურადღება ეთმობოდა ხეებისა 

და ბუჩქების მხატვრული ჯგუფებით გარშემორტყმულ მინდორს. ყვავილებს იყენებენ ბუჩქების ან 

ყვავილოვანი ნიშნების სახით. მოგვიანებით, მეყვავილეობის განვითარებასთან დაკავშირებით, 

ხორციელდება მრავალწლიანი ყვავილების დარგვა თავისუფლად, ჯგუფურად ან ბორდიურების სახით. 

მცენარეთა ჯიშების, ხეებისა და ბუჩქების ასორტიმენტის გაფართოებისაკენ სწრაფვამ ინგლისში 

გააფართოვა უცხო მცენარეების აკლიმატიზაციიის პროცესი. საბაღე-საპარკო ხელოვნების ახალი სტილის 

ძირითადი დებულებები მრავალმა თეორეტიკოსმა და პრაქტიკოსმა შეიმუშავა როგორც ინგლისში, ასევე 

საფრანგეთში. 
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 “პეიზაჟური პარკის” ცნება ყველაზე ადრე და მკაფიოდ ჩამოაყალიბა XVIII საუკუნის საბაღე-საპარკო 

ხელოვნების გამოჩენილმა ინგლისელმა მკვლევარმა, თეორეტიკოსმა და პრაქტიკოსმა პროფესორმა 

ჰემპრი რეპტონმა (1752-1817), რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა დეკორატიული მებაღეობის 

განვითარებაზე ინგლისში. მისი შრომები დღესაც არ კარგავს თავის აქტუალობას.  

აქვე შეიძლება გამოვყოთ რეპტონის მიერ დასაბუთებული ზოგიერთი დებულება. ცოცხალი ბუნების 

ყოველ პეიზაჟურ სურათში, ისევე როგორც ფერწერაში, რეპტონი გამოყოფს სამ ხედს:  

 პირველი ხედი ლანდშაფტის არქიტექტორის მიერ გამოიყენება უფრო აქტიურად, მისი შეცვლა 

და გარდაქმნა შესაძლებელია;  

 მეორე ხედი, შუალედური, რომელიც ქმნის სიღრმეს და პერსპექტივას, წყდება უფრო მსხვილ 

მასშტაბში და თავისუფლად;  

 მესამე ხედი-ეს არის ფონი, რომლის შეცვლა არ შეიძლება.  

თავშკავებულობა, თანამასშტაბურობა, მასშტაბურობა და კომპოზიციის თანამიმდევრობა ინგლისური 

პარკის აგების ძირითადი კანონებია.  

 რეპტონი ასახელებს ოთხ ძირითად მასალას, რომლებიც ქმნიან ლანდშაფტის ბუნებრივ 

სილამაზეს, ესენია: რთული რელიეფი, ქვა, წყალი და ტყე.  

 რეპტონი ამბობს, რომ ბუნებრივი სილამაზე ხშირად დამალულია ადამიანის თვალისაგან და 

ლანდშაფტის არქიტექტორის ამოცანაა მათი გახსნა და წარმოჩენა, რადგან ხშირად ხეების 

ზრდასთან ერთად იმალება რელიეფისა და წყლის სივრცეების სილამაზეც. იმისათვის, რომ 

გავხსნათ ეს ჩამალული სილამაზე. საკმარისი მოვაშოროთ იმ ადგილიდან დიდი ზომის ხეები, 

რომლებიც ფარავენ მის უკან არსებულ ბუნებრივ სილამაზეს. რამდენიმე ხის მოჭრა ზოგჯერ 

საკმარისია, რომ დაინახო მთელი ტყე.  

 რეპტონს მიაჩნია, რომ ტყის სწროხაზოვანი კონტურები არ იძლევა პერსპექტივას, ამიტომ ტყის 

მასივის ნაწილობრივი გაჩეხითა და კულისების შექმნით შესაძლებელია შესანიშნავი ღრმა 

პერსპექტივის გაჩენა.  

 რეპტონი დიდ ყურადღებას უთმობდა სიღრმის თემას პეიზაჟში და იძლეოდა უკანა პლანზე 

დაბალი ხეების დარგვის რეკომენდაციას, რაც შორი პერსპექტივის აღქმის შესაძლებლობას 

იძლევა. რეპტონს მიაჩნდა, რომ შენობის წინ პირველი ხედი ან გზა, საიდანაც იხსნება პეიზაჟი, 

მოითხოვს ზოგიერთი ელემენტის გეომეტრიულ გადაწყვეტას, რაც შესაძლებელია გაკეთდეს 

სწორხაზოვანი პარტერის ან მხვიარა მცენარეებით გაფორმებული პერგოლის მოწყობის 

საშუალებით. რეგულარული პარკის ეს ელემენტები მონაწილეობის ფაქტზე ბუნების 

გარდაქმნაში. მისი აზრით ბუნება წარმოადგენს მოდელს. რომელსაც მიჰყვება ხელოვანი, მაგრამ 

მის ზუსტ კოპირებას არ აკეთებს. თავისი დებულებების საილუსტრაციოდ, რეპტონმა შექმნა 

ნამუშევრების ალბომი რომელშიც გამოსახულია, თუ როგორ იცვლება ლანდშაფტი მწვანე 

ნარგავთა დაპროექტების სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით.  
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ამავე პერიოდში ინგლისში ჩნდება პარკთმშენებელთა ახალი სახელები – უილიამ ჩემბერსი, უილიამ კენტი, 

ლენსელეტ ბრაუნი და სხვ. უილიამ ჩემბერსი მოღვაწეობდა XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში, ინგლისში. მან 

ახალგაზრდობაში იმოგზაურა ჩინეთსა და იაპონიაში, შემდეგ საფრანგეთსა და იტალიაში, რამაც უდიდესი 

გავლენა იქონია მის შემოქმედებაზე. 

 
ქიუს ბოტანიკური ბაღი. ინგლისი 

- ჩემბერსმა ინგლისურ პარკთმშენებლობაში და გამოყენებით ხელოვნებაში შეიტანა ეგზოტიკური 

მოტივები, კერძოდ, ჩინური მოტივები. ჩინურმა მოტივებმა გამოყენება პოვა მის მიერ 1758-1759 წლებში 

შექმნილ პარკში, სახელწოდებით კიუ გარდენ (ამჟამად ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და 

სახელგანთქმული ბოტანიკური პარკი), რომელიც მდებარეობს ტემზის სანაპიროზე ლონდონის გარეუბანში 

რიჩმონდში. იგი ასევე ცნობილია კიუ-რიჩმონდ პარკის სახელწოდებით. თავდაპირველად ამ პარკის 

ტერიტორია ეკუთვნოდა უელსის პრინცის საგვარეულოს, 1760 წელს კი მეფე გეორგ III-ის კუთვნილებაში 

გადავიდა. მცენარეების უნიკალური კოლექციის გამო, რომელიც წარმოდგენილია ამ პარკში, 1838 წელს იგი 

გადაკეთდა სამეფო გვარის სამეცნიერო დაწესებულებად, ბოტანიკურ ბაღად. აქ მოიპოვება მარტო 

ფოთლოვანი ხის ჯიშების 2000 სახეობა. პაკი ქიუს გეგმარება არ იყო უბრალო გამეორება ჩინური სტილისა, 

რადგან იგი გამოხატავდა სხვადასხვა ეპოქებისა და სხვადასხვა ქვეყნების მრავალფეროვან მოტივებს. მან 

შექმნა განსჯისა და აღქმის გარემო, რომელიც დაუპირისპირა პარკის გარემოს ბუნებრიობასა და სისადავეს. 

ამ პარკს უწოდებენ აგრეთვე „სიურპრიზების პარკს”. ამ ახალმა ინგლისურმა სტილმა უდიდესი გავლენა 

იქონია მთელ ევროპაზე. ჩემბერსის ამ სტილმა ინგლისურ-ჩინური სტილის სახელწოდება მიიღო. 

 უილიამ ჩემბერსი ცნობილია აგრეთვე როგორც თეორიული ნაშრომების ავტორი. ჩემბერსი თავის 

სტატიებში ილაშქრებს ინგლისური პარკის ერთფეროვნების წინააღმდეგ და ხაზს უსვამს ჩინური საბაღე-

საპარკო ხელოვნების მაღალ კულტურას. იგი აღნიშნავდა, რომ ჩინელები თვიანთი მაღალი ხელოვნებისა 

და გემოვნების წყალობით, ბაძავენ რა ბუნებას, ქმნიან მდიდრულად გაფორმებულ 

ნაწარმოებებს.ლანდშაფტური არქიტექტურის კიდევ ერთი გამოჩენილი პიროვნება უილიამ კენტი, 

რომელიც პროფესიით ფერმწერი იყო და ეკავა სამეფო აღქმა პეიზაჟური ფერწერიდან, საიდანაც იგი იღებდა 
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ნიმუშებს თავისი კომპოზიციების შესაქმნელად. 1730 წლიდან იწყება კენტის,როგორც პარკთმშენებლის 

კარიერა. უილიამ კენტს სძულდა სწორი ხაზები და იგი ცდილობდა გზები მაქსიმალურად ტალღოვანი 

გაეკეთებინა. მისი პირველი დიდი ნამუშევარია პარკი სტოუ ბაკინგემშირში ლორდ კობჰემის რეზიდენცია. 

ამ პარკის შექმნაზე მუშაობდნენ აგრეთვე მებაღე ბრიდჟემენი და ლანსლეტ ბრაუნი. უილიამ კენტის 

პრინციპი იყო „ბუნება გაურბის სწორ ხაზებს”, ამიტომისიც გაურბოდა გზების, ხელოვნური 

წყალსატევების, შადრევნების სწორხაზობრიობას. იგი ძირითადად მუშაობდა მსხვილი ხის ჯგუფებთან და 

ხეების საშუალებით ქმნიდა როგორც ჯგუფურ კომპოზიციებს, ასევე კომპოზიციებს ერთი ხის საშუალებით. 

რომელიც შესანიშნავად იკითხებოდა მინდვრის ფონზე. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ასეთი 

კომპოზიციების დომინირებული როლი ინგლისური პარკის სივრცულკომპოზიციურ გადაწყვეტაში. 

უილიამ კენტი არის ავტორი პარკებისა ჩიზვიკში და შეფილდში.  

  
პარკი სტოუ 

XVIII საუკუნის შუა პერიოდიდან ინგლისური პარკის განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონია საბაღე 

არქიტექტორმა ლანსელოტ ბრაუნმა (უილიამ კენტის მოწაფე). იგი, ასევე, როგორც უმეტესი თუნდაც 

კონსერვატიულად განწყობილი ინგლისელი, იყო მოწინააღმდეგე ძველი რეგულარული სტილისა. ამ 

პერიოდში თითქმის ყველა გეომეტრიული სტილის ბაღი ინგლისში გადაკეთებული იყო პეიზაჟურ 

ბაღებად. ბრაუნი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა წყლის ნაპირების, მისი კონტურების მოხაზულობის 

გადაწყვეტის ხელოვნებით. იგი ხელოვნურ წყალსატევებს აძლევდა თითქოსდა ბუნებრივ, ამავე დროს 

რთულ მოხაზულობას. ბრაუნის დამსახურებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მან შექმნა თეორიული 
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ნაშრომი, სადაც იგი ასაბუთებდა განსხვავებას საპარკო ლანდშაფტსა და პეიზაჟურ ფერწერას შორის. იგი 

ასაბუთებდა პეიზაჟური სურათის, რომელზედაც დაფიქსირებულია ერთი პეიზაჟური კადრი, და 

ბუნებრივი პეიზაჟის აღქმის არაიდენტურობას. იგი აღნიშნავდა, რომ ბუნებრივი პეიზაჟის აღქმა ხდება 

დინამიკაში და სხვადასხვა განათლებულობის დროს, რაც სხვადასხვა ემოციურ დატვირთვას იძლევა. XVIII 

საუკუნის ინგლისური პეიზაჟური პარკის ტიპურ მაგალითს წარმოადგენს პარკი სტოუ ბეკინგემის ახლოს, 

რომლის მშენებლობას საფუძველი ჩაეყარა 1714 წელს (ავტორი ბრიდჟმენი), ხოლო 1738 წლს იგი 

გადაკეთებულ იქნა უილიამ კენტისა და მისი მოწაფის ლანსელოტ ბროუნის მიერ. ამ პარკს უჭირავს 200 ჰა 

და მოიცავს ბორცვებს მდელოებს და წყლის სარკეს, რაც ხელს უწყობდა პარკის თავისუფალი გეგმარების 

შექმნას. სასახლესთან დაწყებული პერსპექტივა სამხრეთის მიმართულებით გვირგვინდება მეფე გეორგის I-

ის ქანდაკებით, ხოლო ჩრდილოეთით წყალსატევით. პარკის კომპოზიციის ცენტრს წარმოადგენს სასახლე, 

რომლის წინ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ ორგანიზებული გახსნილი სივრცეები. გეგმაზე ნაჩვენებია 

მრავალფეროვანი დეკორატიული ელემენტები: ფანჩატურები, პავილიონები – ვენერას, მეგობრობის, 

ბახუსის და სხვ., ასევე სკულპტურები, გამოქვაბულები და ა.შ. მის ტერიტორიაზე აშენებულია მრგვალი 

პავილიონი „ანტიკური ღვთაების ტაძრის” სახელწოდებით, რომელიც შემდგომ პერიოდებში გავრცელდა 

მთელ კონტინენტზე და მის გამეორებას ყველგან შეიძლება შევხვდეთ. პარკის არსებობის პირველ 

პერიოდში იგი შემოსაზღვრული იყო რეგულარული ნარგაობით, რომლებიც შემდგომში შეიცვალა. 

ინგლისში დიდი პოპლარობით სარგებლობს პარკი სტოურხერდი, რომელიც შექმნა არაპროფესიონალმა 

პარკთმშენებელმა ჰენრი ხოერმა. პარკის მთელი კომპოზიციის საფუძველს წარმოადგენს ხელოვნური 

წყალსატევის სისტემა, რომლის სანაპიროები დასერილია მხატვრული მოხაზულობის ბილიკებით. აქ 

განთავსებული სასახლე არ ასრულებს არსებით როლს პარკის საერთო კომპოზიციაში. ეს ხერხი გამოარჩევს 

ამ პარკს სხვა მრავალი ინგლისური პარკისაგან.  

 
რიჯენს პარკი 
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ინგლისური პარკებიდან აღსანიშნავია დიდი ზომის პარკი რიჯენს პარკი ლონდონში, რომლის ფართობი 

987 ჰა-ს უდრის. იგი აშენებულია არქიტექტორ ბრიდჟემენის მიერ.  

ინგლისელი პარკთმშენებლების შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია მთელ რიგ ევროპულ ქვეყნებზე. 

განსაკუთრებით ბევრი პარკი ამ სტილში იყო შექმნილი საფრანგეთსა და გერმანიაში. მათ შორის 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საპარკო ამსამბლ სან-სუსის, პოსტდამში (ბერლინის ახლოს). მისი 

ფართობი 290 ჰა-ს შეადგენს. სან-სუსი გაშენდა XVIII საუკუნის შუა პერიოდში. მისი ავტორი იყო ზალცმანი, 

ხოლო სასახლე და პარტერი, რომელიც ექვს ტერასაზეა განთავსებული, დააპროექტა არქიტექტორმა 

კნობელსდორფმა. სასახლე გრანდიოზული კიბეებით უკავშირდება პარკის მთავარ ღერძს, მთავარ 

ბულვარს, რომლის სიგრძე 2,5 კმ-ს უდრის, ეს ბულვარი კვეთს მთელს პარკს დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთისაკენ.  

 
სან სუსი 

პარკში უამრავი არქიტექტურული ნაგებობაა. განსაკუთრებით საინტერესოა სამხატვრო გალერეა, რომელიც 

პირველ სამხატვრო გალერეას წარმოადგენდა მსოფლიოში, რომელშიც ფერწერული ტილოების 

უმდიდრესი კოლექციაა. აქ არის მარტო რუბენსის 124 ნამუშევარი, ასევე ვან-დეიკის,  ლუკას კრანახის, 

გვიდო რენის და სხვა სახელოვან მხატვართა ნამუშევრები. საფრანგეთი, გატაცებული რუსოს იდეებით და 

ინგლისური მიმართულების გავლენით ასევე მიმართავს პეიზაჟურ სტილს, მაგრამ ფრანგები, 

ინგლისელებისაგან განსხვავებით, კი არ ანადგურებდნენ ძველ პარკებს, არამედ აღარ აშენებენ ახალ პარკებს 

რეგულარულ სტილში. ისინი ქმნიდნენ ახალ პარკებს ძველი პარკების სიახლოვეში. მაგალითად, 

არსებობდა ვერსალი, ამავე დროს მის გვერდითი აშენდა მცირე ტრიანონი. მცირე ტრიანონი აშენდა მარია 

ნტუნეტასთვის 1782 წელს, არქიტექტორ მიკის და მებაღე ანტუან რისარის მიერ. ამ პარკის მხატვარია 

გიუბერ რობერი. პარკი დაგეგმარებულია პეიზაჟურ სტილში,კლაკნილი გზები, ღელეები და წყალსატევები, 

თავისუფლად მდგომი ხის ჯგუფები, ქოხები პავილიონების ნაცვლად, ამ პარკის დამახასიათებელი 

ელემენტებია. აქ ძალიან მყუდრო და ინტიმური გარემო იყო შექმნილი ვერსალის დიდი ხეივნებისა და 

უზარმაზარი ბოსკეტების ფონზე.  
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პარკი მონსო 

1774 წელს პარიზიდან 12 კმ-ში შარტრის ჰერცოგისთვის აშენდა პარკი მონსო, რომელიც დღეს ქალაქის 

საზღვრებშია მოქცეული. ამ პარკს ჰქონდა ფაქიზად დახატული გეგმა. მხატვარმა კარმონტელმა 

შესანიშნავად შეუხამა სასახლის წინ უკვე არსებული პარკის რეგულარული ნაწილი პარკის პეიზაჟურ 

ნაწილს. პეიზაჟურ ნაწილში უხვად იყო სოფლური მდელოები, ვენახები, ქარის წისქვილები, ტაძრის 

ნანგრევები. ჩინური ხიდები, დიანას თეატრი და სხვა რომანტიული გასართობი ადგილები. 

შთაბეჭდილებების განუწყვეტელი ცვალებადობა, თეატრალური რომანტიკულობით გამსჭვალული 

დეკორაციების ეფექტს ქმნიდა. XVIII საუკუნის ფრანგული პეიზაჟური ბაღის ტიპურ მაგალითს წარმოადგენს 

ბაღი ბაგატელი (Безделушка, ქართ. სამშვენისი) პარიზში ბულონის ტყის ტერიტორიაზე სასახლე 

აშენებული იყო გრაფ არტუასთვის, არქიტექტორ ბელანჟეს მიერ. ბაღის არქიტექტორი იყო ბლეკი, მცირე 

ფორმების მხატვარი გიუბერ რობერი. ეს ბაღი მართლაც სამშვენისს წააგავდა, სადაც მუდმივად იცვლებოდა 

შთაბეჭდილებები ჩინური ბაღის მსგავსად. 

 

 დიდი ბაღებიდან შეიძლება დავასახელოთ ერმენონვილი, ერთ-ერთი პირველი პეიზაჟური პარკი, 

რომელიც შეიქმნა 1775 წელს ძველი ტაძრის გარშემო. იგი ძალიან დიდი მასშტაბების (დაახლოებით 900 ჰა) 

იყო და მოიცავდა ტყის მასივებს, მდელოებს, ტყეებს, ბორცვებს. ამ პარკში ცხოვრობდა და 

დასაფლავებულია დიდი საზოგადო მოღვაწე ჟან-ჟაკ რუსო. XVIII საუკუნეში ევროპაში უმეტესად იქმნებოდა 

შერეული ტიპის პარკები., როდესაც რეგულარული პარკების მიმდებარე ტერიტორიებზე ან მის ირგვლივ 

ასენებდნენ პეიზაჟურ პარკებს ასეთი პარკებია შონბრუნი ვენაში, შარლოტენბურგი გერმანიაში და სხვ. 
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ერმენონვილი 

 

პავლოვსკის  პარკი 

XVIII საუკუნის ბოლოს რეგულარული სტილის ბაღებსა და პარკებს, რომლებიც დაკავშირებულია რუსული 

პერიოდის ბაროკოს სტილთან, კლასიციზმის იდეის გავლენის ქვეშ გაჩნდა ახალი სტილის ლანდშაფტური 

ანუ პეიზაჟური პარკები, რის შემდეგაც, ისევე როგორც საფრანგეთში, დაიწყეს მათი გაერთიანება ადრე 

შექმნილ რეგულარულ პარკებთან, აფართოებდნენ რა ამ პარკების ტერიტორიებს მიმდებარე ტყეების და 

ბუნებრივ გარემოსთან შერწყმით. ამგვარად, გაჩნდა ბაღის შერეული ტიპი. მოსკოვის ახლოს განთავსებული 

ადრეული პერიოდის საადგილმამულო პარკებში კუსკოვო, ოსტანკინო, არხანგელსკოვ შემორჩენილია 

პარკის რეგულარული ნაწილები ლანდშაფტური პარკების შექმნა რუსეთში დაიწყო XVIII საუკუნის შუა 

პერიოდიდან XIX საუკუნის პირველ ნახევრამდე ამ პერიოდის ერთ-ერთი ასეთი პარკის შესანიშნავ ნიმუშს 

წარმოადგენს პავლოვსკის პარკი ლენინგრადთან, შექმნილი XVIII საუკუნის 80-იან წლებში. პარკის 

ავტორებია არქიტექტორები კამერონი და გონზაგო. პარკის მშენებლობაში აგრეთვე მონაწილეობას 

ღებულობდნენ კვარენგი, როსი, ვორონიხინი და სკულპტორები: გორდეევი და კოზლოვსკი. პეიზაჟური 

პარკებიდან აღსანიშნავია პარკები ცარცინოში მოსკოვის ახლოს, ტროსტიანეცში /უკრაინა/, სოფიევკაში და 

სხვ.  
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პავლოვსკის პარკი 

 
პარკი სოფიევკა (უკრაინა) 
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4. აღმოსავლეთის საბაღო-საპარკე ხელოვნების დამახასიათებელი 

ნიშნები (ჩინეთი-იაპონია) 
 

ჩინეთი 

დიდ ინტერესს იწვევს ჩინეთის საპარკო ხელოვნება დაწყებული ძვ. წ. XII ს., რაც ემთხევევა ასურეთის 

საბაღო ხელოვნების აყვავების პერიოდს. ჩინეთში საბაღე-საპარკო ხელოვნების განვითარება 

დაკავშირებული იყო რელიგიური მოძღვრებების კულტთან და ფილოსოფიასთან. ამის გამო, ჩინური 

ბაღები იქმნებოდა ლანდშაფტურ კონცეფციაზე. ჩინელები შთაგონებას უფრო წინ აყენებდნენ, ვიდრე 

სეირნობას, ამიტომ მათი ბაღების საფუძველს წარმოადგენდა შთაბეჭდილებების ცვალებადობა. სხვადასხვა 

სახის პეიზაჟების აღქმით, მათ ეკავათ ვრცელი ტერიტორიები, რომლებიც მოიცავდნენ, როგორც რთულ 

რელიეფს, მთებს, ასევე ბორცვებს მდინარეებს და ფართო მდელოებს. როგორც ისტორიული წყაროებიდანაა 

ცნობილი, პირველი ჩინური პარკი შექმნილი იყო უკვე ძვ.წ. XII საუკუნეში, რომელიც იმპერატორ ჩეუ-ს 

პარკის სახელწოდებითაა ცნობილი. ეს პარკი გრანდიოზული იყო თავისი მასშტაბებით, მისი 

გარშემოწერილობა 250 კმ-ია. ამ პარკის ტერიტორიაზე იმდენი სასახლე იყო, რამდენი სათავადოც ჰქონდა 

მას დაპყრობილი. ძვ.წ. 1150 წელს იმპერატორმა ვენ ვანმა ააშენა დიდი პარკი, სახელწოდებით „ცოდნის 

ბაღი”. მისი ფართობი 375 ჰა-ს უდრიდა. ძვ.წ. 197 წელს იმპერატორმა უტიმ შექმნა გრანდიოზული პარკი, 

რომლის ფართობი 3000 ჰა-ს ტოლია. უძველესი ჩინური პარკების უმეტესობას ერქვა – იუ ანუ ცხოველთა 

ნაკრძალი, ხოლო მოგვიანებით პარკები მიიღეს სახელწოდება იუან ანუ ყვავილნარი. II ათასწლეულიდან 

საფუძველი ჩაეყარა ჩინეთის პოლიტიკურ და რელიგიურ სტრუქტურას. ამ პერიოდში ჩინეთის მმართველი 

იყო ვანი. ჩინეთში წელთაღრიცხვა დინასტიების მმართველობის პერიოდებად არის დაყოფილი. 

მმართველობა იწყება ვანის დინასტიიდან,რაც შეესაბამება ძვ.წ. XXI-XVI სს. შემდეგ პერიოდებში დინასტიები 

შემდეგნაირად გრძელდება: სია, შან ჯოუ, ცინ, ხან და ა.შ. მაგ., X-XIII სს. სუნის დინასტიას შეესაბამება; XIII-XIV 

სს. იუანის დინასტიას; XIV-XVII სს. მინების დინასტიას;XVII-XX სს. ცინების დინასტიას, ხოლო 1912 წლიდან 

ჩამოყალიბდა ჩინეთის რესპუბლიკა, 1949 წლიდან კი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ცნობილია, რომ 

ჩინური ბაღები და პარკები სახელგანთქმულია თავისი ორიგინალობით.  

 

ევროპული პეიზაჟისაგან განსხვავებით, რომელთა დაგეგმარება ხდებოდა გეომეტრიის კანონებზე 

დაყრდნობით, ჩინური ბაღები ყალიბდებოდა ბუნებრივი და ხელოვნური ფორმების კომბინირებით, 

სხვადასხვა წერტილებიდან დაფიქსირებული პეიზაჟების აღქმის გათვალიწინებით. ჩინური კლასიკური 

ბაღები მოიცავდა შენობების პავილიონების და სასეირნო გალერეების რეგულარულ ელემენტებს, 

ცინების დინასტიამდე (XVII-XX სს.) ჩინეთში არსებობდა ოთხი ძირითადი ტიპის ბაღი და პარკი. ჩინელი 

მეცნიერები გვთავაზობენ მათ შემდეგნაირ კლასიფიკაციას: 

 საიმპერატორო პარკები სასახლეებთან;  

 საკუთარი ბაღები და პარკები (უმაღლესი რანგის მსახურთა,ლიტერატორთა, ვაჭართა);  

 პარკები სატაძრო კომპლექსებთან; 

 ისტორიული პეიზაჟური პარკები.  
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ბუნებრივი ან ხელოვნური ბორცვების, კლდეების, ხეებისა და წყლის სივრცეების არარეგულარობასთან 

კომბინაციაში. 

 
 ჩინეთში ფართოდ გავრცელებული საპარკო პეიზაჟების შექმნის ხერხები შეიძლება ჩაითვალოს 

მხატვრული ხელოვნების თავისებურ შემოქმედებით მიმართულებად. ეს ხელოვნება რამდენადმე 

უნიკალურია, რადგან არც ერთ სხვა ქვეყანაში იგი არ გავრცელდა სრულყოფილი სახით. ევროპელები 

პირველად გაეცნენ ჩინურ საბაღე-საპარკო ხელოვნებას XIII ს-ში ვენეციელი, მოგზაურის მარკო პოლოს 

ჩანაწერებიდან, რომელიც ჩინეთში სავაჭრო მისიით იყო 1272-1293 წწ. მხოლოდ XVIII საუკუნეში იქნა 

მიღებული უფრო დაწვრილებით ცნობები ჩინური საპარკო ხელოვნების თავისებურებათა შესახებ. კერძოდ, 

როგორც ზემოთ უკვე იყო აღნიშნული, ცნობილმა ინგლისელმა პარკთმშენებელმა უილიამ ჩემბერსმა 

ჩინეთში თავისი მოგზაურობის შემდეგ პირველმა ჩაიტანა ცნობები ინგლისში ჩინური საპარკო ხელოვნების 

შესახებ. 

 

კლასიკური ჩინური პარკები ძირითადად ორი ტიპისაა: უზარმაზარი საიმპერატორო პარკები და 

შედარებით მცირე ზომის კერძო ბაღები.  

ჩინურ საბაღე-საპარკო ხელოვნებაში დეკლარირებულია შემდეგი ძირითადი პრინციპები:  

-  ბუნების მიბაძვა;  

-  პარკი-სურათის ჩამოყალიბება (მხატვრული ეფექტების შექმნა). 

-  ემოციური ელემენტების ჩართვა.  
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ბუნების მიბაძვა – გულისხმობს ხელოვნური ელემენტების – კლდეების წყალსატევების, კუნძულების 

შექმნას. რომლებიც აღიქმება როგორც ბუნებრივი, ხელუხლებელი ბუნების წარმონაქმნი. მაგალითად, 

პეკინში პარკი ბეიხაი. იგი განთავსებულია ხელოვნური ტბის ირგვლივ, რომლის ცენტრში უხეში 

დაუმუშავებელი ქვის ნატეხებისაგან შექმნილია ხელოვნური კუნძული ციუნხუადაო, უკვდავების 

ფანსტატიკური კუნძული. ჩინურ საპარკო ხელოვნებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა საპარკო 

ლანდშაფტში მხატვრული ეფექტების შეტანას ანუ პარკის-სურათის ჩამოყალიბებას, სუნ-ის დინასტიის 

დროს 960-1270 წწ. ერთ-ერთმა ფერმწერმა თქვა: „ჩვენს უდიდესპლანეტაზე არსად არ არის მთა, მდინარე და 

ტბა, რომელიც სრულად მოიცავს ბუნების ყველა სილამაზეს, მარტო ხელოვანს შესწევს უნარი შეარჩიოს და 

შეუხამოს ბუნების ელემენტები ისე, რომ განაზოგადოს დანახული და გადმოსცეს მისი სულიერი არსი”. 

ემოციური ელემენტების ჩართვა – გულისხმობს პეიზაჟების აღქმისას მუდმივ მონაცვლეობას როგორც 

დაფიქსირებული წერტილებიდან, ასევე მოძრაობისას, ამიტომ ბაღებში ფართოდ იყენებენ მიხვეულ-

მოხვეულ გზებს, საქვეითო გალერეებს ღობეებით, რომლიდანაც იხსნება მხატვრულად კადრირებული 

ხედები. პარკში ყველა მოსახვევი ახალი აღქმის წერტილია, ახალი კადრი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭებოდა მცირე ზომის მონაკვეთზე სივრცის სიდიდის ილუზიის შექმნას. მესაკუთრე თავის ბაღში ერთი 

ფუტის მიწის ნაკვეთზე ასეთი ხერხების გამოყენებით მეტი სიღრმისა და სიგანის ილუზიას ქმნიდა. 

პეიზაჟების ფორმირების მხატვრული და ტექნიკური ხერხები გამომუშავებული და დახვეწილი იყო 

მრავალი თაობების მიერ და საფუძველად დაედო ე.წ. ჩინეთის საბაღე-საპარკო ხელოვნების სამხრეთულ 

მიმართულებას. შედარებით სრულყოფილად სწორედ ეს პრინციპები აისახა ჩინეთის სამხრეთის ქალაქების 

ბაღებში. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე სრულად ეს პრინციპები რეალიზებულ იქნა ჩინეთის სამხრეთი 

პროვინციების საქალაქო ბაღებში.  

შესანიშნავი კერძო ბაღები ძირითადად განთავსებულია სამხრეთის პროვინცია შანიანში, თუმცა უფრო 

მეტად არის ცნობილი ქალაქ სუჯოუს ბაღები. ქალაქი სუჯოუ განმანათლებლების, მხატვრების, პოეტების, 

მუსიკოსებისა და მდიდარი ვაჭრების ქალაქს წარმოადგენდა. ქალაქ სუჯოუს საბაღე-საპარკო ხელოვნებამ 

თავისი განვითარების უმაღლეს მწვერვალს მინებისა და ცინების დინასტიის პერიოდში (XIV-XX სს.)მიაღწია. 

ამ პერიოდში ბაღებს აშენებდნენ არა მარტო რელიგიური ნიშნით, არამედ პირადი სარგებლობისათვის 

მოსახლეობის შეძლებული ფენაც – პოეტები, მხატვრები, ვაჭრები. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, 

რომ მინების დინასტიის დროს აშენებულ იქნა 270, ხოლო ცინების დინასტიის დროს 130 ახალი ბაღი.  

ქ. სუჯოუს ცნობილი ბაღებია: 

- გაურკვევლობის  პავილიონის  ბაღი;  

-ლომების  კორომის  ბაღი;  

- მოკრძალებული მოხელის  ბაღი; 

- ლოდინის ბაღი  

- მეთევზის ბაღი (ბადის ოსტატის ბაღი); 

- სიმშვიდის ბაღი. 
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მოკრძალებული მოხელის ბაღი. ქ. სუჯოუ 

ჩვენ დრომდე შედარებით უკეთ არის შემონახული ცნობილი ბაღი სახელწოდებით „ბაღი გაურკვევლობის 

პავილიონით”. ეს ბაღი გამოირჩევა წყლისა და ბორცვების პეიზაჟების კომბინირებითა და მათი 

ინტერიერში ჩართვის მცდელობით 

 
 

ლომების ბაღი. ქ. სუჯოუ 
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 ასევე შემორჩენილია ე.წ. „ლომების ბაღი”, შექმნილი ქვების ჯგუფებისაგან, რომლებიც თავიანთი 

მოხაზულობით ლომებს წააგავენ სხვადასხვა პოზაში. ამ ქვების ჯგუფების შიგნით მოწყობილია 

ლაბირინთები, გროტები და ზიგზაგად გამავალი ბილიკები. 

ქალაქ სუჯოუში შემონახული ბაღების განხილვის საფუძველზე, შეგვიძლია ხაზი გაუსვათ მათ 

გამოკვეთილ თავისებურებებს:  

 ბაღი წარმოადგენს საცხოვრებელი სახლის ნაწილს და, როგორც წესი, არა აქვს დამოკიდებული 

შესავლელი. მის ტერიტორიაზე მოხვედრა შესაძლებელია გრძელი კორიდორების მეშვეობით.  

 ბაღი სივრცეს და ხელს უწყობს მისი, როგორც ერთიანი არქიტექტურული მთლიანი ელემენტის, აღქმას;  

 სივრცულად ბაღი იყოფა შენობების, ხელოვნური ბორცვების, ნარგაობის ვიზუალურად იზოლირებულ 

და კომპოზიციურად სრულყოფილ რამდენიმე ნაწილად. პარკის ცალკეული მონაკვეთი 

კომპოზიციურად დამთავრებულია, მაგრამ, ამავე დროს, წარმოადგენს მთლიანის ნაწილს; 

 

ბაღის პეიზაჟი და რელიეფი ყალიბდებოდა სხვადასხვა 

ტექნიკური ხერხებით: იქმნებოდა ხელოვნური 

წყალსატევები, სხვადასხვა ფორმისა და სიდიდის 

ხელოვნური კუნძულები, ფანტასტიკური ფორმის 

ქვების მრავალფეროვანი კომპოზიციები. ამ ქვებს 

ეწოდება “ხუში”. მათ ხელოვნურად ქმნიდნენ 

ადგილობრივი წითელი და ნაცრისფერი კირქვისაგან, 

შემდეგ ათავსებდნენ და ტოვებდნენ წყალში 100-150 

წლის მანძილზე ასევე ძალიან ფასობდა ქვები 

მოპოვებული ტაიხუს ტბიდან. 

                                                                                                                                                                 

ტაი ჰუს ქვა 

ჩინეთის საიმპერატორო პარკები 

საიმპერატორო პარკები წარმოადგენს ჩინეთის საბაღე-საპარკო ხელოვნების ჩრდილოეთის მიმართულებას. 

საიმპერატორო პარკებმა გაიარა განვითარების უდიდესი გზა და დაიწყო იგი ცინების და ხანების 

დინასტიების პერიოდში. მძლავრი იმპერიების შექმნამ, დედაქალაქების მშენებელობამ, საფუძველი დაუდო 

საიმპერატორო პარკების მშენებლობას როგორც დედაქალაქებში, ასევე მათ გარეუბნებში, ძველ 

დედაქალაქებში ნაწილობრივ დღესაც არის შემორჩენილი იმ პერიოდში უზარმაზარი საიმპერატორო 

პარკები. საიმპერატორო პარკების მშენებლობაზე უდიდესი გავლენა იქონია სამხრეთის რეგიონის საბაღე-

საპარკო ხელოვნების გაცნობამ. ამან გამოიწვია სამხრეთის ხელოვნების გავრცელება ჩინეთის ჩრდილოეთ 

ნაწილში. 

XV საუკუნეში ქალაქ დადუს შეეცვალა სახელი – ბეიპინად, რაც „ჩრდილოეთის სამყაროს” ნიშნავს. როდესაც 

ამ ქალაქმა მიიღო დედაქალაქის ოფიციალური სტატუსი მას გადაარქვეს სახელი და უწოდეს ჩრდილოეთის 

დედაქალაქი. მისი თანამედროვე სახელწოდებაა პეკინი. პეკინსა და მის გარეუბნებში დღემდეა 

შემორჩენილი უზარმაზარი საიმპერატორო პარკები. ერთ-ერთი ასეთი საიმპერატორო პარკია პარკი ბეიხაი 

ანუ პარკი „ჩრდილოეთის ზღვა”. იგი განთავსებულია პეკინის ჩრდილოეთ ნაწილში, აკრძალულ ქალაქში. 

ჩინეთის დედაქალაქი XII საუკუნეში თავისი მრავალრიცხოვანი არხებით და მრავალრიცხოვანი ბაღებით 

აღმოსავლეთის ვენეციად იქნა აღიარებული. ამ პარკის საერთო ფართობია 104 ჰა, ხოლო ტბის 54 ჰა. X-XIIსს. 

ლიაოს დინასტიის მმართველობის პერიოდში (907-1125 წწ.) ამოღებულ იქნა მიწა ტბის მოსაწყობად, 
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ამოღებული მიწა დაიყარა მის ნაპირზე და წარმოიშვა ბორცვები. იუანის მმართველობის პერიოდში (1271-

1368 წწ.) შეიქმნა ხელოვნური კუნძული ციუნხუადაო – რომელიც წარმოადგენდა უკვდავების კუნძულის 

სიმბოლოს. XVII –XVIII სს. პარკმა მიიღო შემდგომი განვითარება და გაშენდა სამი ზღვის პარკი. 

საიმპერატორო პარკის ტერიტორიაზე ორგანიზებულ იქნა ცენტრალური და სამხრეთის ტბები, მაგრამ 

ყველაზე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა ჩრდილოეთის ტბის პარკმა, სახელწოდებით ბეიხაი („ჩრდილოეთის 

ზღვა”). ამ კუნძულის ჩრდილოეთ სანაპიროზე აშენებული იყო გრძელი ორსართულიანი სამოცმალიანი 

გალერეა, ბოლოებში ორი კოშკით და პავილიონებით მის ცენტრში. კუნძულის სამხრეთის ფერდზე 

განთავსებულია ბუდისტური სატაძრო კომპლექსი, რომელიც დაკავშირებულია ნაპირთან ხიდით და 

ციხესიმაგრით. კუნძულის სამხრეთის სანაპიროზე ციხესიმაგრე ანუ მრგვალი ქალაქი შემოსაზღვრულია 5 მ 

სიმაღლის კედლით. მისი ტერიტორია 1,45 ჰა-ს შეადგენს. მასზე აგებული ტაძრები პავილიონები და 

ფანჩატურები გარშემორტყმულია უძველესი კვიპაროსებითა და ფიჭვებით. ამ ადგილიდან კიდევ ერთი 

ხიდი აერთებს კუნძულს ტბის აღმოსავლეთის ნაპირთან. ჩრდილოეთის ნაპირის განაშენიანება მთავარი 

პარკის არქიტექტურულ აქცენტს შეადგენს.  

ძველი საზაფხულო სასხლის პარკის უანმინიუანის („სრულყოფილებისა და გარკვეულობის ბაღი”) 

მშენებლობა დაიწყო XVII საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე არსებული რამდენიმე, არცთუ ისე დიდი, ბაღის 

ადგილას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უანმინიუანის პარკი 

საპარკო კომპლექსი შედგება სამი პარკისაგან:  

სრულყოფილებისა და გარკვეულობის ბაღი – 74,8 ჰა; 

ხანგრძლივი გაზაფხულის ბაღი – 30.3 ჰა; 

მუდმივი გაზაფხულის ბაღი -22.5 ჰა. 

დღეს ამ პარკის არქიტექტურული ნაწილი მნიშვნელოვნად არის დანგრეული, მაგრამ პარკის ტერიტორია 

სრულყოფილი სახითაა შემორჩენილი. პარკი იხეიუანი (მშვიდი დასვენების პარკი) შესანიშნავად შენახული 
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ქალაქგარე საიმპერატორო პარკია, რომელიც განთავსებულია პეკინის დასავლეთ გარეუბანში, 

საიმპერატორო ქალაქის კარიბჭიდან 10 კმ-ში. იგი საუკუნეების მანძილზე იმპერატორების საზაფხულო 

რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი საერთო ფართობის 330 ჰა-ს შეადგენს. XII-XIII სს. ვანშოუშანის მთის 

ძირში განთავსებულმა ტბამ მიიღო ახალი სახელი კუნმინხუ და პარკმა ცინიუანი. 1770 წლისათვის პარკი 

მთლიანად იყო დამთავრებული, მაგრამ ინგლისურ-ფრანგული საომარი მოქმედების დროს იგი 

საგრძნობლად დაზიანდა. 1888 წლის იმპერატრიცა ცისიმ დაიწყო ახალი საზაფხულო საიმპერატორო 

რეზიდენციის მშენებლობა სასახლითა და ახალი საპარკო კომპლექსით და მისცა მას ახალი სახელწოდება 

იხეიუანი. საზაფხულო რეზიდენციის ტერიტორია მოიცავს ათასწლეულის მუდმივობის ბირცვს, 

კუნმინხუს ტბას და დაახლოებით 3000-მდე ბრწყინვალე შენობას ბაღებით, სასახლეებით, პავილიონებით, 

ფანჩატურებით, თეატრებით, გალერეებით, წყალსატევებით, კუნძულებით და ა.შ. 

 

 
პარკი იჰეიუანი 

 

კომპოზიციის ცენტრია ბუდისტური ტაძრის კომპლექსი ვანშოუშანის მთაზე. მის ღერძზე ტბის 

აღმოსავლეთ სანაპიროს შუა ნაწილში დგას ასეთივე ტიპის ტაძარი ე.წ. დრაკონების მეფის ტაძარი სწორედ 

ასეთი გადაწყვეტით იქნა ჩართული ანსამბლის საერთო კომპოზიციაში ტბის ზედაპირი, როგორც 

კომპოზიციური ერთეული. პარკში მთავარი შესასვლელი აღმოსავლეთის კარიბჭიდან იწყება, სადაც 

მდებარეობს ოფიციალური პარადული ნაწილი პავილიონებით, დამხმარე და სამომსახურო ნაგებობებით. 

სამხრეთის ფერდზე სატაძრო კომპლექსის ირგვლივ ძალიან ლამაზად არის განთავსებული სხვადასხვა 

ტიპის ნაგებობები, ხოლო ნაპირის გასწვრივ აშენებულია გრძელი გალერეა, ე.წ. ჩენლანი ფანჩატურებით, 

რომლის საერთო სიგრძე 728მ-ია. კუნმინხუს ტბის მარგალიტად შეიძლება ჩაითვალოს ტაძარი 

ლუნვანმიაიო, რომელიც 17-მალიანი ხიდით, სახელწოდებით ნეფრიტის სარტყელი უკავშირდება ნაპირს.  
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საზაფხულო სასახლე ჩენდე საიმპერატორო რეზიდენციაა 

პროვინციაში ხეივე, 250 კმ-ში პეკინიდან. ეს კომპლექსი 

შენდებოდა 1703-1790 წლებში. მისი საერთო ფართობი 

მიმდებარე ტყეპარკით შეადგენს 564 ჰა-ს, ხოლო გალავნის 

სიგრძე 10კმ-ს. ცინების დიანსტიის პერიოდში (1644-1911 წწ.) 

იგი გახდა პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი. პარკის 

ანსამბლი მოიცავს 110 შენობას და მრავალრიცხოვან მცირე 

ზომის ბაღს. რომლებიც განთავსებულნი არიან პარკის 

სამხრეთ ნაწილში. სწორედ ამ ნაწილშია კომპლექსის მთავარი 

კარი. ჩინეთის საიმპერატორო პარკების განხილვისას შეიძლება გამოვყოთ მათი კომპოზიციური 

თავისებურებების და მხატვრული გადაწყვეტის დამახასიათებელი ნიშნები.  

 

• საიმპერატორო პარკებს უჭირავს ვრცელი ტერიტორიები, მარტო ერთი პარკის საშუალო ზომა 

დაახლოებით 100 ჰა-ს შეადგენს;  

• პარკების კომპოზიციაში დომინირებს სასახლის კომპლექსი, რომელიც გადაწყვეტილია ტიპურ 

ტრადიციულ მანერაში. მკაცრი სიმეტრიული დაგეგმარებით, თანამიმდევრობით ერთ მთავარ  

ღერძზე განთავსებული ეზოების სისტემით ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულებით და 

შესასველით სამხრეთიდან;  

• პარკის დანარჩენი ნაწილების თავისუფალი განაშენიანება სხვადასხვა ტიპის სასახლეებითა და 

სატაძრო კომპლექსებით, პავილიონებით, რომლებიც ასევე გადაწყვეტილია ტრადიციულ სტილში 

და იზოლირებულია ერთმანეთისაგან კედლებით; 

• ასევე მრავალრიცხოვანი მცირე ზომის ბაღების სიუხვე ჩინეთის სამხრეთული ბაღების სტილში, 

განთავსებული სასახლეებისა დაპავილიონების სიახლოვეში; სასახლის ანსამბლების პარადული და 

მედიდური ხასიათი და ვრცელი საიმპერატორო პარკების ბუნებრივ ლანდშაფტებში ჩაწერილი 

მცირე ზომის ბაღების ინტიმური ხასიათი; 

• პარკების ფორმირებისას ხელოვნურად შექმნილი წყლის სივრცეების, ბორცვების და ლანდშაფტის 

სხვა ელემენტების ფართო გამოყენება;  

• დეკორატიულ ნარგაობებში სხვადასხვა ეგზოტიკურ მცენარეებთან ერთად ყვავილების ფართოდ 

გამოყენება. პეიზაჟურ კომპოზიციებში წლის დროების გათვალისწინება და ყოველი ყვავილის 

სიმბოლური მნიშვნელობის მინიჭება. 

 

გარდა ასეთი დიდი ზომის პარკებისა, ჩინეთში იქმნებოდა აგრეთვე მცირე ზომის ბაღები საცხოვრებელ 

სახლებთან. ასეთ ბაღებში ცდილობდნენ ხაზი გაესვათ ბუნებრივი ლანდშაფტის სილამაზისათვის, 

რისთვისაც ზრდიდნენ მცირე ზომის ხეებს, აწყობდნენ მინიჩანჩქერებს, მდინარის ნაცვლად ღელეებს, 

ქმნიდნენ გადმოკიდებული კლდეების იმიტაციას მცირე ზომის ქვებისაგან.   

წყალი იყო ბაღის მნიშვნელოვანიკომპონენტი. ხშირად წყლის სარკეების ირგვლივ ეწყობოდა 

გარშემოსასვლელი გალერეები. საინტერესოა თვით პარკების დასახელებებიც, რომლებიც სიმბოლურ 

ხასიათს ატარებდა საპარკო ნაგებობებსაც ჰქონდა აგრეთვე სიმბოლური სახელწოდებები, მაგალითად 

„აღქმისა და მოგონების პავილიონი”, „ტყის არომატით გაჟღენთილი პავილიონი”, „მოლოდინის 

პავილიონი” და ა.შ. ჩინურ პარკებში ფართოდ იყენებდნენ დეკორატიულ სკულპტურას, მაგ., დრაკონებისა 
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და ლომების გამოსახულებებს, ბუდების ქანდაკებებს, აგრეთვე მცირე არქიტექტურულ ფორმებს, სტელებს, 

გაპრიალებულ ქვებს, მცირე ზომის კედლებს ან სვეტებს რომლებიც გადახურული იყო კრამიტის 

სახურავით. მსგავს მცირე ფორმებს ეწოდება „ხუაციან”. 

იაპონია 

უკანასკნელ დრომდე ჩვენი წარმოდგენა იაპონურ ბაღებზე რამდენადმე 

ზედაპირული იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული უცხოური 

პუბლიკაციების წყალობით ეს სიცარიელე გარკვეულად შეივსო, რამაც 

შესაძლებლობა მოგვცა გავცნობოდით იაპონური კულტურის 

თავისებურებასა და უნიკალურობას.არსებობს იაპონური ბაღის ორი 

ძირითადი ტიპი – ტბის ან ე.წ. წყლის ბაღი და მშრალი ლანდშაფტის ბაღი. 

იაპონური ბაღის სულიერი და ფილოსოფიური საფუძველი მისი 

სიმბოლოები და ტრადიციებია. რაშია იაპონური ბაღის კულტურის 

განსაკუთრებულობა და მისი თავისებურება?რითი განსხვავდება იაპონიის 

საბაღო ხელოვნება ევროპისა და აზიის საბაღო ხელოვნებისაგან? იაპონიაში საბაღე-საპარკო ხელოვნება 

შევიდა ჩინეთიდან, დაახლოებით IV საუკუნეში, კორეის გავლით, ბუდიზმის ჩასახვის პერიოდში, მაგრამ, 

მიუხედავად ჩინური კულტურის 

უდიდესი გავლენისა, იაპონიაში 

საბაღე-საპარკო ხელოვნებამ შეიძინა 

სპეციფიკური თავისებურება და ეს 

ხელოვნება ძალიან მაღალ საფეხურზე 

ავიდა. 

 

დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იაპონიის 

გეოგრაფიულ მდებარეობას, რომელიც 

წარმოადგენდა კუნძულურ 

სახელმწიფოს შედარებით თბილი და 

ნოტიო კლიმატით, ლანდშაფტის 

თავისებური ხასიათი და 

თვითმყოფადი სოციალურ-

საყოფაცხოვრებო 

მსოფლმხედველობით. ყოველივე ამან 

განაპირობა ის ფაქტი, რომ იაპონელებმა შექმნეს მინიატურული ბაღის განსაკუთრებული ტიპი, დეტალების 

დაწვრილმანებითა და ამ დეტალებისთვის სიმბოლური და ალეგორიული შინაარსის მინიჭებით. 

ცნობილია, რომ გეოგრაფიული გარემო განაპირობებს ადამიანების ცხოვრების წესს და მათ 

მსოფლმხედველობას. იაპონია თავისი მრავალრიცხოვანი კუნძულებით ერთი მთლიანი ქვეყანაა. იაპონიის 

ტერიტორიის 70% უკავია მთებს გადმოკიდებული კლდეებით შიდა და გარე ზღვების მიმართ, ქვეყანა, 

მრავალრიცხოვანი კუნძულებით წყნარი ოკეანის სეისმური აქტივობის ზონაში მოქმედი ვულკანებით, 

ცხელი წყაროებით, მთის ჯაჭვებით, ვიწრო ხეობებით – ეს არის იაპონური ლანდშაფტის ძირითადი 

ელემენტები. იაპონიაში კლიმატი მუსონურია, ჩდილოეთით ზომიერი, სამხრეთით კი სუბტროპიკული, 

ნალექები უხვი, განსაკუთრებით ზაფხულში. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში უმეტესად ხარობს წიწვოვანი 

და ფართოფოთლოვანი ნარგაობა, შუა ნაწილში და სამხერთში კი უმეტესად სუბტროპიკული ნარგაობა. 
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ისტორიულად ჩამოყალიბებული განსახლების სარტყელი მოიცავს იაპონური კულტურის ძირითად 

ცენტრებს – ისე, ნარა,კიოტო (ხვიანი), ოსაკა, ტოკიო (ედო). 

სინტოიზმი – იაპონელთა უძველესი რელიგიაა, რომელიც ასახავას მათ თავდაპირველ წარმოდგენას 

სამყაროზე. იაპონელების თაყვანისცემის უძველესი ობიექტებია კლდის ნატეხები და ქვები. წმინდა ქვები 

იყო ორი სახის – ივაკურა და ივასაკა – ერთი ქვა ან ქვების ჯგუფი შემოსაზღვრული წმინდა კანაფით 

ღორღიან მოედანზე.  

 
ითვლებოდა წმინდა ადგილად. 

ქვების ასეთი კომპოზიციები 

იაპონიაში შემორჩენილია დღემდე. 

პირველი წმინდა ადგილი, 

გაფორმებული სივრცულად, 

დაკავშირებული იყო სოფლის 

მეურნეობასთან და წარმოადგენდა 

წმინდა ბრინჯის მინდორს, 

რომელზედაც იზრდებოდა 

ღმერთების შესაწირი წმინდა ბრინჯი. 

სქემატურად ეს გამოიყურებოდა ასე: 

მფრავლეი ღმერთების მთის ძირში, 

მდინარის ნაპირზე, აწყობდნენ 

წმინდა ბრინჯის მინდორს. ამ 

ტერიტორიას შესასვლელი ჰქონდა 

სოფლის მხრიდან და აღნიშნული 

იყო დიდი კარით ე.წ. ტორი თავზე ტიპური სინტოისტური ნიშნით. ბრინჯის შესანახად აქვე შენდებოდა 

დიდი ბეღელი, რომლის არქიტექტურული სახე საფუძვლად დაედო სინტოისტური ტაძრის პირველსახეს. 
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იაპონური ხის არქიტექტურის თავისებურებაა საუკუნეების მანძილზე დამკვიდრებული მყარი ტრადიცია, 

რაც გულისხმობს ყოველ 20 წელიწადში ტაძრის სრულ განახლებას ყოველგვარი ცვლილების შეტანის ანუ 

გადაკეთების გარეშე. ამ ტრადიციის წყალობით დღემდე არის შემორჩენილი იაპონური ხის უნიკალური 

სატაძრო და სასახლის კომპლექსები. იაპონიაში პირველი სახელმწიფოს შექმნა თარიღდება III-V სს. ამასთან, 

გარკვეული როლი მის ჩამოყალიბებაში შეასრულა ჩინეთმა, თავისი განვითარებული სახელმწიფო 

სისტემით. ჩინურ წყაროებში მითითებულია იაპონიასთან კავშირი და იმ საჩუქრების შესახებ, რომლებიც 

კუნძულიდან იგზავნებოდა ხოლმე ჩინეთში. იმპერატორი ითვლებოდა ღმერთისგან მოვლენილ 

მართველად, ამიტომ მას თვლიდნენ ღმერთის შვილად და უფრო მოგვიანებით თვით ღმერთადაც კი. 

იაპონიის კულტურულ განვითარებაზე უდიდესი გავლენა იქონია ქვეყნებმა, რომლებიც დასავლეთით 

მდებარეობდნენ, მათ შორის. ინდოეთმა და კორეამ. მაგრამ ძირითადი რელიგიური და კულტურული 

გავლენა მაინც მიმდინარეობდა ჩინეთიდან, რომელიც ამ რეგიონში იყო ყველაზე მსხვილი და 

განვითარებული ქვეყანა. 

 ბუდიზმი იაპონიაში შევიდა IV 

საუკუნეში ჩინეთიდან კორეის 

გავლით, რომელიც ასევე იყო 

მოქცეული ჩინეთის გავლენის ქვეშ. 

მოგვიანებით VII საუკუნეში, 

როდესაც გაძლიერდა ბუდიზმი 

ქვეყანაში მოხდა რეფორმა  ანუ 

მოდა ქვეყნის მოწყობის 

რეორგანიზაცია ჩინური 

სახელმწიფო მოწყობის მოდელზე. 

იმპერატორმა კი მიიღო ტიტული 

ტენო ღმერთის შვილი და 

სახელმწიფოს დედაქალაქი გახდა 

ნარა. იაპონიის კულტურული 

განვითარების პერიოდიზაცია 

ხდება ძირირთადად ისტორიული 

ქალაქების სახელწოდებების მიხედვით, რომლებიც იმ პერიოდისათვის დედაქალაქის ფუნქციას 

ასრულებდა ან მმართველთა რეზიდენციების მიხედვით, მაგალითად: 

- ნარას პერიოდი 645-794წწ. – დედაქალაქი ნარა; 

- ხეივანის პერიოდი 794-1185 წწ. – დედაქალაქი ხეიანი (კიოტო);  

- კამაკურას პერიოდი 1185-1333 წწ. – დედაქალაქი კამაკურა; 

- მურომასის პერიოდი 1333 -1573 წწ.  

მურომასის პერიოდში ქვეყანა დაიწყო ცალკეულ სათავადაზნაურობებად. იაპონიაში ჩამოყალიბდა ახალი 

რელიგია დზენ-ბუდიზმი, როგორც ახალი რელიგია. ჩამოყალიბდა ახალი არქიტექტურული სტილი სოინი, 

მაგ., ოქროს პავილიონი, ვერცხლის პავილიონი. მშრალი ლანდშაფტის ბაღები, ტბის ბაღი, ამ პერიოდის 

ქალაქგარე რეზიდენციების ძირითადი ტიპი. 

- მამოიანის პერიოდი 1573-1614 წწ. – ქვეყნის გამთლიანება და ქრისტიანობის შეღწევა. ვაჭრობის 

განვითარება აღმოსავლეთის და ევროპის ქვეყნებთან. ჩაის ცერემონიის ტრადიციის განახლება და ბაღის 

ახალი ტიპის სასეირნო ბაღების მშენებლობა.  
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- ტოკუგავას პერიოდი (ედო) 1615-1868 წწ. – დედაქალაქი ედო (ტოკიო). რეზიდენციების მშენებლობა 

ძველი დედაქალაქის კიოტოს გარეუბნებში.  

- მეიდზის პერიოდი 1868-1946 წწ, ხელისუფლება გადაეცა იმპერატორ მეიდზი ტენოს. ახალი 

კონსტიტუცია 1889წ.  

- 1871 წელს მიღებულ იქნა კანონი სატაძრო ბაღების სახელმწიფოსთვის გადაცემის, და სათავადო 

ბაღების საზოგადოებრივ პარკებად გადაკეთების ტაობაზე.  

 
იაპონური ბაღი წარმოუდგენელია ქვებისა და ქვის კომპოზიციების გარეშე. ინდურმა კოსმოლოგიამ – 

ბუდიზმის კოსმოლოგიამ – იაპონურ ბაღებში შეიტანა თავისებური სიმბოლიკა. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი იყო სამყაროს ცენტრში განთავსებული კოსმიური მთის სუმი-სენის იდეა. უძველეს ხანაში 

სამყარო წარმოედგინათ თეფშის ფორმის წარმონაქმნის სახით. გარშემორტყმული მთის მასივებით ე.წ. 

კაკრავალათი. კაკრავალა, როგორც ბუდისტური კოსმოლოგია, ცნობილია სხვადასხვა ვარიანტებში,მაგრამ 

ყოველ ვარიანტში სამყაროს აქვს წრიული ფორმა, რომლის შუაგულში მდებარეობს მშვიდობის მთა სუმი-

სენი, მის ირგვლივ კონცენტრულად წრიულად განთავსებულია ოქროს 7 მთა, ასევე გარშემორტყმული 8 

რკინის მასივით. ამ მთის მასივებს შორის დევს ოკეანეები. სწორედ ეს სიმბოლური სახე მხატვრულ ასახავს 

პოულობს იაპონური ბაღების დაგეგმარებაში.  
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ბაღი რიანძი 

 

უმეტეს შემთხვევაში ცალკე მდგომი ქვა ხდევა სამყაროს მშვიდობის მთის სიმბოლო და უჭირავს ბაღში 

განსაკუთრებული ადგილი, ხოლო საერო იდეა გამოიხატება 9 მთით და 8 ოკეანით. ამ მხრივ ყველაზე 

სრულყოფილი ბაღი, რომელიც მთლიანად ასახავს ამ იდეას, განთავსებულია ოქროს პავილიონის წინ 

კიოტოში. ჩინურ მითოლოგიაში არსებობს ლეგენდა, რომელიც მოგვითხრობს აღმოსავლეთში უკვდავების 

კუნძულის არსებობაზე, რომელზედაც ცხოვრება უსასრულოა და მასში მუდმივი ჰარმონია სუფევს. 

 ჩინური ლეგენდის მიხედვით, სადღაც შორს 

ჩინეთის აღმოსავლეთ სანაპიროზე 5 კუნძულია, 

რომელზეადაც ხალხმა მიაღწია უკვდავებას და 

ცხოვრობენ მუდმივ ჰარმონიაში. ეს კუნძულები 

განთავსებულია ზღვაში უზარმაზარი კუს 

ჯავშანზე, რომელიც იცავს მათ ზღვის 

დრაკონისაგან. მეორე ლეგენდის მიხედვით, 

საბოლოოდ კუმ დაკარგა 2 კუნძული დრაკონთან 

ბრძოლაში.ეს ორი ჩინური ლეგენდა თითქოს 

გადაიჯაჭვა და მხოლოდ იაპონიაში სრულად 

შეერწყა. ლეგენდის საბოლოო სახის მიხედვით 

დარჩა მხოლოდ ერთი კუნძული ხორაი კუნძული ან ხორაი მთა, რომელიც ხანდახან გადაიქცევა ხოლმე ხან 

წეროდ ხან კუდ, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ უკვდავების სიმბოლოებს. ამიტომ იაპონიაში ყველა 
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დღესასწაულზე გამოაქვთ წეროს ან კუს გამოსახულებები, ნახატის, ყვავილოვანი ან ქაღალდის 

კომპოზიციების სახით. 

 ბუდისტურმა ფილოსოფიამ დიდი გავლენა იქონია ქვის კომპოზიციის უპირატესობაზე სამნაწილიანი 

ჯგუფის ფორმით, რომლებიც ვერტიკალურად განთავსებისას მოგვაგონებენ ბუდისტურ ტრიადას. სრული 

დაძაბულობა ამ სამნაწილიანი კომპოზიციისა აისახა არა მარტო საბაღო ხელოვნებაში, არამედ წარმოადგენს 

თეთრ ნო-ს  და იკებანას ყვავილოვანი კომპოზიციების შედგენის ხელოვნების პრინციპსაც. ეს ტრიადა 

გამოხატავს სხვადასხვა სიძლიერის ველსაც, მაგალითად, ზეცა,დედამიწა, ადამიანი, ან ჰორიზონტალი, 

დიაგონალი, ვერტიკალი. იაპონიის უძველესი პერიოდის ბაღებზე ცოტა რამ არის ცნობილი, მაგრამ 

დაწყებული VII-IX სს-დან, ბაღებს უკვე ემჩნევა ჩინური კულტურის გავლენის კვალი. იმ პერიოდის ბაღები 

თითქმის სრულად ასახავს ჩინურ-იაპონური სიტყვის არსს “ლანდშაფტი”, რომლის ზუსტი თარგმანი 

სიტყვასიტყვით ნიშნავს მთა და წყალი. ამ პერიოდის ბაღები დიდი ზომისანი იყვნენ და მათი პეიზაჟების 

სრულად აღქმა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ნავით სეირნობის შემთხევევაში. ბაღები განთავსებული იყო 

ხოლმე უმეტესად სინდენის სტილში აშენებული საცხოვრებელი ნაგებობის ან ამიდაბუდას ტაძრების 

მიმდებარე ტერიტორიებზე. იაპონურ ბაღებს აპროექტებდა და ქმნიდა უმეტესად თვით მფლობელი – 

მესაკუთრე.ბაღი მათთვის იყო დასვენების და გართობის ადგილი. ხეიანის პერიოდს მიეკუთვნება წიგნი 

საკუტეი-კი პირველი წიგნი მებაღეობაზე, დაწერილი XII საუკუნის II ნახევარში. საკუტეი-კი მოიცავდა 

სინდენის სტილში შექმნილი სათავადო ბაღების დეტალურ აღწერას. ამ წიგნში არ იყო ილუსტრაციები, ეს 

იყო კრებული ტრადიციული რეკომენდაციებისა და აკრძალვებისა, რომელთა შესრულება სავალდებულო 

ოყო ბაღის მოწყობისას. საკუტეი-კი მოიცავდა ორი ტიპის წესს. პირველი ტიპი მიუთითებდა ჩინეთის 

გავლენაზე და წარმოადგენდა მითითებებს ჩინური გეომანტიის დებულებებზე და მის მითოლოგიურ 

მეტაფორებზე, რაც მიგვანიშნებს ხეიანის პერიოდის ჩინეთის ძლიერ გავლენაზე. მეორე ტიპის წესში 

ლაპრაკია ბაღის მოწყობის სულიერ მხარეზე, რომელშიც უკვე ჩანს იაპონური სული. 
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 ეს ოთხი წესი ეკუთვნის იაპონელ მეცნიერს ტანაკას და გამოხატავს ხეიანის ეპოქის ბაღის მხატვრის 

სწრაფვას, მიუახლოვდეს ბუნების და მიჰყვეს მის შინაგან კრიტერიებს. ამგვარად, ხეიანის პერიოდში VIII-XI 

სს. იაპონიაში ჩამოყალიბდა და გავრცელდა ტბის ტიპის ბაღი. ტბის ტიპის ბაღის გეგმა ემორჩილებოდა 

გეომანტიის წესებს. ბაღი იყო გათვლილი აღქმაზე ნავით მოძრაობისას. ტბის ტიპის ბაღის ძირითადი 

ელემენტებია: ტბა, კუნძულები, მდინარე, ქვები, ხეები, ბუჩქები და მრავალფეროვანი ყვავილები. 

კამაკურას პერიოდი (XII-XIV სს.) საბაღე-საპარკო ხელოვნებაში განვითარება პოვა ახალი ტიპის – ე.წ. მშრალი 

ლანდშაფტის ბაღმა. 

 

 

 იაპონურად ამ ტიპის ბაღს კარა-სანსუი 

ქვია, ზუსტი თარგმანი ასეთია – მშრალი 

მთა, წყალი, ბაღი. ამ პერიოდის 

არქიტექტურული სტილია სოინი, საკმაოდ 

უბრალო სადა სტილი. მშრალი 

ლანდშაფტის ბაღები არ წარმოადგენენ 

სასეირნო და გასართობ ადგილებს.ეს იყო 

ბაღები განსჯისა და ფიქრისათვის. ამავე 

პერიოდში პარალელურად მაინც 

იქმნებოდა ტბის ბაღები. XII  საუკუნეში 

იაპონიაში ჩინური კულტურის და 

რელიგიის ახალი ტალღა გავრცელდა და 

განსაკუთრებით საინტერესოა 4  წესი, რომელიც მოყვანილია გიუნტერ ნიცკეს წიგნში “იაპონური 

ბაღები”: 

1. “მთა-წყალი ცოცხალი ბუნების” ბუნება თვითონ გვკარნახობს, სად და როგორ განათავსო ქვა, 

მოაწყო ჩანჩქერი, გაიყვანო რელე და შექმნა ტბა.  

2. “მოწოდება მოსმენისათვის” ყოველ საგანს, რომელიც ქმნის კომპოზიციას, აქვს თავისი ხმა 

მხოლოდ უნდა მიუგდო მას ყური. ხეიანის ეპოქაში ქვა და ბუნების სხვა ელემენტები აღიქმებოდნენ 

როგორც ცოცხალი ორგანიზმები, გარკვეული პერსონიფიცირებით, რომელთაც სიყვარულით და 

პატივისცემით უნდა მოეპყრა.  

3. “ასიმეტრიულად” ანუ “გაუწონასწორებლად” – ქვები, კუნძულები და ტბა ყოველთვის უნდა 

იყვნენ ასიმეტრიულები, შესრულებული სინდენის სტილში, მოცემული სასახლის სიმეტრიულ ჩარჩოში. 

ბუნების ასიმეტრიულობა გამოკვეთს ხელოვნურად შექმნილ სიმეტრიას.  

4. “გრძნობების დაქროლვა”. ამ ჩვეულებრივი სიტყვების ქვეშ იგულისხმება ადგილის ატმოსფერო 

ანუ “ადგილის გენია”. ე.ი. ადგილის განსაკუთრებულობა. ამ სიტყვებს ორმაგი აზრი აქვს: ობიექტური 

მნიშვნელობა “ადგილის გენია”, ხოლო სუბიექტური – სილამაზის შეგრძნება, რომელიც უჩნდება 

დამკვირვებელს. 
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მათი სიმპატიები გადაიხარა დზენ-ბუიზმისაკენ. სიტყვა დზენ ნიშნავს მედიტაციას. თავისი რელიგიური 

მრწამსით დზენ-ბუდიზმი დაუპირისპირდა ამიდა ბუდიზმს, როგორც მოძღვრებას, რომლის მიხედვითაც 

შესაძლებელი იყო დახმარების მიღება გარედან, დზენ მედიტაციის პრაქტიკა კი განაპირობებდა “თავის 

თავზე კონტროლს” და რწმენას სრულ გაწმენდაში. იმ ეპოქაში დზენ-ბუდიზმი გახდა ერთადერთი 

საშუალება სიცოცხლეშივე საკუთარი თავის შველისა, რომელიც აძლევდა ადამიანს იმის შეგრძნებას, რომ 

იგი ერთიანია ბუნებასთან, რომელიც ასწავლიდა შეგუებას ცხოვრებისეულ უსიამოვნებებთან 

ყოველდღიური საქმიანობის ესთეთიზაციის გზით.  

 

 ქვების ბაღი რიანძი – განთავსებულია კიოტოს სამხრეთ დასავლეთით და წარმოადგენს მშრალი 

ლანდშაფის ბაღის სრულფასოვან ტიპს წყლისა და ნარგაობის გარეშე. ბაღი განთავსებულია მთავარი 

წინამძღვრის საცხოვრებელი სახლის სამხრეთით. იგი დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან 

გარშემორტყმულია დაბალი ღობით. XII ს. თავდაპირველად ამ ადგილზე იყო სატაძრო კომპლექსი, 

რომელიც 1473 წ. სამოქალაქო ომის შედეგად მთლიანად დაინგრა, ხოლო 1488 წელს აღდგენილ იქნა 

ძირითადი ტაძარი და სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა ეს ბაღიც.ვინ შექმნა ეს მსოფლიო მნიშვნელობის 

შედევრი, არავინიცის, თუმცა 

ზოგიერთი მკვლევარი ცდილობს 

დაადგინოს ამ ბაღის ავტორის ვინაობა. 

გერმანელ მკვლევარსკარლ ხენონგს 

მიაჩნია, რომ ამ ბაღის ავტორია ვინმე 

კარავამონო, პირველი 

იაპონელიპროფესიონალი ბაღის 

არქიტექტორი. როანდზის ბაღს 340 

მ2ფართობი უჭირავს და სრულიად 

თავისუფალინარგაობისაგან, გარდა 

მცირე რაოდენობის ხავსისა 15 ქვის 

ქვეშ. ეს თხმუთმეტი ქვა 

 

მშრალი  ლანდშაფტის  ბაღის ევოლუციის  ისტორიაში შეიძლება  გამოიყოს  ოთხი  პერიოდი:  

1. ადრეისტორიული პერიოდი – ქვის ჯგუფები –ივასაკა (“ქვა საზღვარი”) და ივაკურა (“ქვა ადგილი”), 

შექმნილი ადრეულ სინტოისტურ პერიოდში როგორც ღვთიური ობიექტები. 

2. ნარასა და ხეიანის პერიოდები (VII-XIIსს.) მშრალი ლანდშაფტის ბაღები ძალიან იშვიათად გვხვდება და 

წარმოადგენს ტბის ბაღის ნაწილს. 

3. კამაკურას პერიოდი (XII-XVI სს.) მშრალი ბაღი ხდება ტბის ბაღის ნაწილი.ამის მაგალითია სატაძრო 

ბაღი საიხოძი.  

4. კამაკურას პერიოდის ბოლოდან დღემდე მშრალი ლანდშაფტის ბაღი ხდება დამოუკიდებელი ტიპი 

იაპონური ბაღის საერთო ტიპოლოგიაში. მშრალი ლანდშაფტის ბაღი-კარა-სანსუი ანუ, უბრალოდ, 

მშრალი ბაღი წარმოადგენს იაპონური ბაღის მეორე ტიპს.  
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განთავსებულია ფოცხით დავარცხნილ თეთრ ქვიშაზე და დაჯგუფებულია 3 კომპოზიციურ ჯგუფად. 

თითოეულ ჯგუფში შესაბამისად 7,5,3 ქვაა. მრავალგზის იყო მცდელობა, რომ ავხსნათ კომპოზიციის არსი 

“იდუმალი გეომეტრიის” ან “კენტი” რიცხვების წონასწორობის” წესების საშუალებით. 

ასევე გამოითქვა აზრი, რომ ბაღი სიმბოლოა ზღვისა და კუნძულების. იყო ვერსია, რომ ზედხედში იგი 

მოგვაგონებს ზღვის ლომებს 

მოცურავეს ზღვაში და ა.შ. 

იაპონური საბაღე-საპარკო 

ხელოვნებისმკვლევარს 

სიგემორი მირეის მიაჩნია, რომ 

ქვის ბაღი არის, უბრალოდ, 

ქვის ბაღი, არის, უბრალოდ, 

ქვის ბაღი, შექმნილი დზენ ბერ 

მონაზონის მიერ 

მედიტაციისათვის. თუკი 

ჩავთვლით, რომ ეს ასეა,მაშინ 

გასაგები ხდება, თუ რატომ 

არიან ისინი განთავსებული 

სრულიად ბრტყელზედაპირზე. 

თავისი კომპოზიციური 

გადაწყვეტით იგი ადამიანს ეპატიჟება დასაჯდომად. სიტყვა “ჯდომას” იაპონურად ასევე გააჩნია 

მედიტაციის მნიშვნელობა. როანდზის ბაღი ეს არის აბსტრაქტული კომპოზიცია “ბუნებრივი ობიექტებისა 

სივრცეში”, რომლის მიზანია მედიტაციის გამოწვევა. დაისენინი – “განდეგილების დიდი ტაძარი” – დზენ 

ბუდიზმის ყველაზე ცნობილი ტაძარია. ეს სატაძრო კომპლექსი მდებარეობს კიოტოს ჩრდილოეთ ნაწილში 

და  ეკუთვნის ბუდისტურ სექტას. იგი აშენდა 1326 წელს დაიტო კოკუსის მიერ. დაისენინის სატაძრო 

კომპლექსის ბაღები სიმბოლურად გამოხატავენ ადამიანის სიცოცხლეს ადამიანის სიცოცხლის ნაკადი 

სათავეს იღებს უკვდავების მთიდან, შემდეგ გადადის სწრაფ ახალგაზრდა ნაკადებში, შემდეგ მიედინება 

მდორედ შუა ნაწილში სიმწიფის და სიბერის ქვების გასწვრივ. ქვები, რომლებიც ამ ნაკადებშია მოქცეული, 

ასევე სავსეა სიმბოლიკით, მაგ., გემის ფორმის ქვა და მასთან განთავსებული კუს ფორმის მცირე ზომის ქვა 

სიმბოლოა მიღებული გამოცდილების და ახალგაზრდობის დაბრუნების სურვილისა.ამ ბაღის 

განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მასში სიმბოლურად არის გაერთიანებული ჩინური მითი 

ხორაი მთაზე და მშრალი ლანდშაფტის ბაღის სისადავე და გამოყენებულია 

მრავალფეროვანიკომპოზიციური ფორმები: სხვადასხვა ზომის ქვები, ქვიშა და ნარგაობა. მესამე ტალღა 

ჩინეთის გავლენისა დაკავშირეულია კონფუციანიზმის და მისი პრაქტიკული ეთიკის გავრცელებასთან, 

რომლის საფუძველს წარმოადგენდა როზი ბილიკი სო-ინთან, ბალახით დაფარულ ქოხთან, სადაც 

იმართებოდა ჩაის სმის ცერემონია. ჩაის სმის ცერემონიალი ცნობილი იყო ჯერ კიდევ ნარას პერიოდში, 

შემდგომში ეს ტრადიცია თითქოს ჩაკვდა და აღდგა უკვე XVI საუკუნის დასაწყიში. ჩაის სმის ცერემონია, 

რომელიც დღესაც გავრცელებულია, შექმნილი იყო ბერმონაზვნის მურატა სუკოს მიერ (1422-1502). ჩაის 

ცერემონია მედიტაციის მეთოდია, ჩაის ქოხი და ჩაის ეზო – ეს ტაძარია. ჩაის სმის ამ ცერემონიალს 

უწოდებენ დუო-ს. თავდაპირველად უბრალო ჩაის ბაღმა იქონია გავლენა იაპონურ საბაღე ხელოვნებაზე, 

ისევე, როგორც უბრალო ჩაის სახლის არქიტექტურამ განაპირობა ახალი სტილი სახელწოდებით სუკია, რაც 

სიტყვასიტყვით “დახვეწილი გემოვნების სახლს” ნიშნავს. ჩაის ბაღი- როდზი – გაყოფილია ღობით და 
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ჭიშკრით გარე და შიდა ბაღებად. გარეთა ბაღი წარმოადგენდა სივრცეს, სადაც დაპატიჟებულ სტუმრებს 

უნდა მოეცადათ. შიდა ბაღი ჩაფიქრებული იყო დასვენებისა და ბაღის ლანდშაფტით დატკბობისათვის, 

ჩაის სმის ცერემონიალში შესვენების დროს. ქვები-ნაბიჯები დალაგებულია ისე, რომ სიარულის დროს 

შესაძლებელი ხდებოდა ახალ-ახალი პეიზაჟური სურათების აღქმა. ამ ბაღებში უკვე აღარ იყენებდნენ 

ტრადიციულ იკონოგრაფიულ ელემენტებს, როგორებიცაა კუს და წეროს ფორმები. მისასვლელი სივრცე 

აღინიშნებოდა ხავსით გაფორმებული ქვები-ნაბიჯებით. მოგვიანებით ქვები-ნაბიჯები შეცვალა 

დეკორატიულმა ფილმებმა.  

არქიტექტურული სტილის “სუკიას” შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს ვილა კაცურა კიოტოში აშენებული 

1616-1660 წწ. ვილა მდებარეობს მდინარე კაცურას დასავლეთ სანაპიროზე და თავდაპირველად შენდებოდა 

ნავებით სეირნობისათვის. 

ვილას კომპლექსი შედგება სამ 

დონეზე განთავსებული 

სოინებისაგან და 4 

განუმეორებელი სილამაზის 

ჩაის ქოხისაგან, რომლებიც 

შესანიშნავად არის ჩაწერილი 

პეიზაჟში. სუკიას სტილში 

შესრულებული ვილა კაცურა 

განსხვავდება თავისი 

არქიტექტურული სივრცული 

გადაწყვეტით მცირე ზომის ჩაის 

ქოხებისაგან.  

თუკი ჩაის ქოხები 

გამორიცხავდნენ ხედს ბაღზე 

ინტერიერიდან, კაცურას 

ანსამბლში ჩაის სახლის სივრცე 

სპეციალურად არის გახსნილი ბაღზე და ამით ლანდშაფტური გარემო ერწყმის სახლის ინტერიერს. ამის 

გამო ადამიანს უჭირს გაარჩიოს, შენობაშია იგი თუ გარეთ, რადგან ყველა მხრიდან ერწყმის ლანდშაფტს. ამ 

ანსამბლის დაგეგმარების საფუძველს წარმოადგენს დიაგონალური კავშირები, მომსვლელი 

დიაგონალურად უახლოვდება თითქმის ყველა ნაგებობას. ედოს (ტოკიო) პერიოდში შეიქმნა ბაღის კიდევ 

ერთი ახალი ტიპი. ეს იყო სასეირნო ბაღები, რომელიც აერთიანებდა თითქმის ყველა ადრე არსებული 

სტილისა და ელემენტების (ტბა, მდინარე, ქვა, და ა.შ.) ერთიანობას. ნაგებობა ასეთ პარკებში არ ასრულებდა 

არანაირ როლს. ძირითადი ყურადღება ენიჭებოდა პეიზაჟის ელემენტებს ნარგაობას, ტბებს და ღელეებს. 

ედოს ეპოქის შუა პერიოდიდან ბაღები არ იყო მხოლოდ პრივილეგირებულთათვის. ბაღს აშენებდა ყველა, 

ვისაც ამის ოდნავ შესაძლებლობა ჰქონდა. გაიზარდა მოთხოვნილება გამოცდილ მებაღეებზე არა მარტო 

ედოში, არამედ მთელ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, მოთხოვნილების შესაბამისი რაოდენობა, პროფესიონალ 

მებაღეების რიცხვი არ იყო საკმარისი. სწორედ ამან განაპირობა საბაღო ხელოვნებაში სახელმძღვანელოების 

და მითითებების შექმნის აუცილებლობა, რამაც გარკვეულწილად შეამცირა სიახლის და უნიკალურობის 

ეფექტი საბაღოხელოვნებაში.  
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5. ლანდშაფტური არქიტექტურის განვითარების ეტაპები  საქართველოში 
  როგორც უძველესი ისტორიული და ლიტერატურული წყაროებიდან ირკვევა, ქართულ საბაღე-საპარკო 

ხელოვნებას მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორია აქვს. საქართველოში სოფლის მეურნეობა, “მტილ-

სამოთხეების” და “ბაღ-წალკოტების” მშნებელობის ხელოვნება ადრე საკმაოდ ყოფილა განვითარებული. 

ისტორიულად ქართველთა ტომებს აღმოსავლეთის მრავალ ხალხთან ჰქონდა ურთიერთობა, ამიტომ 

სავარაუდოა, რომ ქართული მებაღეობის ხელოვნებაზე გარკვეული გავლენა მოახდინა ძველი 

აღმოსავლეთის მებაღეობის კულტურამ. საქართველოში საბაღე-საპარკო ხელოვნების არც ერთი ადრეული 

პერიოდის ძეგლი სადღეისოდ არ არის შემორჩენილი. ამის მთავარ მიზეზს, პირველ რიგში, ქვეყნის 

პოლიტიკური ბედი წარმოადგენს, რომლის ისტორია სავსეა გამაჩანაგებელი ომებით და მატერიალური 

კულტურის ძეგლების სრული განადგურებით. ის ფაქტი, რომ საქართველოში თითქმის არ არის 

შემორჩენილი სასახლეები, მეტყველებს იმაზე, რომ ამ სასახლეების ირგვლივ გაშენებული დეკორატიული 

ბაღები ასევე განადგურდა, მაგრამ შემორჩენილია წერილობითი ცნობები, რომლებიც ნათელს ჰფენს 

საქართველოში საბაღე-საპარკო ხელოვნების განვითარებას. ამას მოწმობს აგრეთვე ძველ ქართულ 

მწერლობაში მებაღეობის აღსანიშნავი ტერმინების “სამოთხისა და წალკოტის” არსებობა. ამ ტიპის ბაღებში, 

გარდა დეკორატიული მცენარეებისა, ხეხილოვან მცენარეებსაც რგავდნენ.  

    

 საქართველოში რომ ძველად, შესაძლებელია ყოფილიყო დეკორატიული ბაღები, მეტყველებენ არა მარტო 

თქმულებები და ლეგენდები, არამედ ისიც, რომ საბაღე მშენებლობის განვითარებას ხელს უწყობდა 

ასურეთთან და ბაბილონთან მეზობლური ურთიერთობები, სადაც ძვ. წ. VII-VI სს. დეკორატიული საბაღე 

ხელოვნება განვითარების მაღალ საფეხურზე იმყოფებოდა. ამასთან, როგორც ეს სხვადასხვა წერილობითი 

წყაროებიდან და განსაკუთრებით კი ბოლო პერიოდში შესწავლილი ძველი ბაღების გეგმებიდან ირკვევა, 

საქართველოში დიდი ფართობის ბაღების ანუ წალკოტების მშენებლობისას, რთულ რელიეფის პირობებში 

ძირითადად ტერიტორიის დაგეგმარებას და მცენარეთა განთავისუფლების თავისუფალ ანუ პეიზაჟურ 

გეგმარებით ხერხებს იყენებდნენ. სწორედ ბაღების ამგვარი ტიპის დაგეგმარებაა მოცემული XIX საუკუნის 

თბილისის სოლოლაკისა და სეიდაბადის ბაღების დეტალურ გეგმებზე, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ისინი 

წარმოადგენდნენ ვრცელ ლანდშაფტური ტიპის ბაღებს. ყურადღებას იპყრობს მცენარეთა ჯგუფებისა და 

თავისუფალი მდელოების მონაცვლეობა. გეგმებზე ნაგებობებიც არის აღნიშნული, რაც დამაჯერებელს 

ხდის გეგმაზე მცენარეთა გამოსახვის რეალობას. ამგვარად, საქართველოს მხატვრული მებაღეობის 

განვითარების ისტორიულ პროცესში, გარდა გეომეტრიულისა, გამოვლინდა აგრეთვე მხატვრული 

მებაღეობის პეიზაჟური მიმართულება, რომლის თავისებურებას ხეხილოვანი, უცხო და ადგილობრივი 

დეკორატიული მცენარეების, თვითმყოფადი არქიტექტურულ ნაგებობების და თვალწარმტაცი ბუნების 

შერწყმა განაპირობებდა. რაც შეეხება სპარსეთისა და არაბეთის მხატვრული მებაღეობის გავლენას, რომლის 

შესახებაც მიუთითებს ივ. ჯავახიშვილი, იგი ჩვენი აზრით, მეტწილად გეომეტრიული ტიპის სასახლის 

ბაღებში აისახებოდა, სადაც ხშირად თვით სასახლის შენობა და სხვა ნაგებობებიც უმეტესად უცხოურ 

ყაიდაზე იყო აშენებული. როგორც ცნობილია, XVII საუკუნეში საქართველო პოლიტიკური მდგომარეობის 

გამო მოექცა სპარსული კულტურის გავლენის ქვეშ. ამასთან, გაცხოველებული ბრძოლა მიმდინარეობდა 

ბაღი XII საუკუნის მხატვრულ ლიტერატურულ ძეგლებში უკვე ჩვეულებრივი სიტყვაა. ვეფხისტყაოსანში 

ნათქვამია: “ამად ტირს ბაღი ვარდისა ცრემლითა აივსებოდა”  

 XII საუკუნეში სპარსეთის გავლენით დეკორატიულ ბაღებს სპარსულად “ბაგი” ანუ “ბაღი” ეწოდა. 
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ეროვნული კულტურის ტრადიციების დაცვისა და განვითარებისათვის. მიუხედავად ამისა, სპარსეთის 

კულტურის გარკვეული გავლენა, ხელოვნების სხვა დარგებთან ერთად, მხატვრულმა მებაღეობამაც 

განიცადა. ამას ხელს უწყობდა ისიც, რომ მაშინდელი სასახლეები უპირატესად სპარსულ ყაიდაზე 

შენდებოდა და შესაბამისადმათი მოსაზღვრე ბაღებიც სპარსეთში გავრცელებული რეგულარული წესით 

ეწყობოდა. ამასთან, ბუნებრივია, ამ ბაღებში ბევრი ეროვნული ტენდენციაც იჩენდა თავს, რაც თავის მხრივ 

ნაწარმოებს ერთგვარ თავისებურ ელფერს ანიჭებდა.საქართველოსა და საბაღე ხელოვნების შესახებ 

გარკვეული ცნობები მოიპოვება ჩამოსულ მოგზაურთა ჩანაწერებში, რაც გარკვეულ წარმოადგენას გვიქმნის 

თბილისში და საქართველოში საბაღე ხელოვნების განვითარების შესახებ. საქართველოს უძველესი 

სახელმწიფოების მაღალ კულტურულ დონეზე და პოლიტიკურ სიძლიერეზე, გარდა უმდიდრესი 

არქეოლოგიური მასალებისა, მეტყველებს აგრეთვე ძველი ბერძნული და რომაული მწერლობა. 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ძველი კოლხეთის განვითარების ისტორია, რომელიც 

ჩამოყალიბდა ძვ.წ.-მდე II ათასწლეულის ბოლოს. იგი იყო ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის წინამძღვარი. 

როგორც ცნობილია ძვ.წ. VII-VII საუკუნეებში საქართველოში ძლიერდება ბერძნული კოლონიზაცია, 

რომელმაც უცილობლად იქონია გავლენა ქართულ, კერძოდ, კოლხეთის კულტურაზე. ბერძნების მიერ 

შექმნილი ქალაქები:დიოსკურია (სოხუმის ტერიტორიაზე), პიცუნდა და სხვები გარშემორტყმული იყო 

ლამაზი ბაღებით. პერიოდს მიეკუთვნება აგრეთვე ქალაქ როდოპოლისის ანუ ვარციხის შექმნა, რომლის 

სახელწოდება სწორედ ვარდის კულტურის გავრცელებასთანაა დაკავშირებული. ბერძნული 

კოლონიზაციის გაფურჩქვნის პერიოდში ერთ-ერთ ცნობილ სავაჭრო ქალაქს ვარციხე წარმოადგენდა. 

დეკორატიული ბაღების მშენებლობა ძვ.წ. III –I საუკუნეებში ხორციელდებოდა იბერიაშიც. ძველ ქართულ 

ლეგენდებში ნათქვამია, რომ მეფე ფარნავაზის მეფობის დროს არმაზში მსხვერპლშესაწირ ადგილებს 

ამკობდნენ ყვავილებით. რელიგიურ თქმულებებში ახ.წ. I საუკუნეში მოხსენებულია მცხეთის მეფის 

სამოთხე, რომელიც ირწყვებოდა მთის მდინარის სუფთა წყლით. მცხეთა რომ ძალზე კეთილმოწყობილი 

ქალაქი იყო, დასტურდება მთელი რიგი ძველი ისტორიული წყაროებით, რაც მეტყველებს აქ 

დეკორატიული ბაღების არსებობის შესაძლებლობაზე.  

 

ლიკანი 
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შედარებით უფრო მსხვილი მასშაბებით და მაღალი მხატვრულობით გამოირჩევა ქალაქგარე 

საადგილმამულო პარკები, შექმნილი XIX საუკუნეში, რომელთა დაგეგმარება ევროპული პარკების 

პრინციპით ხდებოდა, იმდენად, რამდენადაც ისინი დღესაც წარმოადგენენ ქართული საბაღე-საპარკო 

ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშებს, საინტერესოა მათი მხატვრული და გეგმარებითი ორგანიზაციის 

განხილვა. განვიხილოთ სამი პარკი, რომლებიც შედარებით უკეთაა შემონახული და ასახავს ამ პერიოდის 

საბაღე-საპარკო ხელოვნების განვითარების ეტაპს. ესენია: წინანდლის, რომელიც შეიქმნა XIX საუკუნის 

პირველ ნახევარში, ქუთაისის (ჩომისი),  რომელიც შეიქმნა  XIX საუკუნის პირველ ნახევარში. 

ქუთაისის (ჩომისის), რომელიც შეიქმნა XIX საუკუნის შუა პერიოდში და ლიკანის, რომელიც გაშენდა XIX  

საუკუნის ბოლოს, წინანდლის პარკი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ქუთაისის დასავლეთ 

საქართველოში და ლიკანის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს საზღვრებთან.  

 

წინანდლის პარკი – გამოირჩევა მაღალი დეკორატიულობით და მიეკუთვნება იმ მცირერიცხოვან სასახლის  

პარკებს, რომლებიც სადღეისოდ შემორჩენილია საქართველოში. პარკი განთავსებულია აღმოსავლეთ 

საქართველოში ცენტრალური კახეთის ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში – წინანდალში. წინანდლის პარკი 

წარმოადგენს პოეტ ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამულს. აქედან იშლება უმშვენიერესი ხედები ალაზნის 

ხეობაზე და კავკასიონის შორეულ კალთებზე. როგორც სხვადასხვა წყაროებიდან ირკვევა, წინანდლის პარკს 

თავდაპირველად რეგულარული გეგმარება ჰქონია, ხოლო XIX საუკუნის ბოლოს იგი გადაკეთდა 

ლანდშაფტურ პარკად. ამ პარკს თავისი არსებობის მანძილზე ბევრი გამოჩენილი ადამიანი სწვევია, მათ 

შორის, 1825 წელს პუშკინი, 1832 წელს ლერმონტოვი, კონსული გამბა და სხვები. წინანდალში მრავალი 

უცხო მცენარეა, რომლებიც კარგად შეეგუენ კახეთის რბილ და თბილ კლიმატს. 1854 წელს შამილის რაზმმა 

დაანგრია პარკი და გადაწვა სასახლე, უკვე XIX საუკუნის ბოლოს 1888წ. პარკი აღდგენილ იქნა ცნობილი 

რუსი პარკთმშენებლის არნოლდ რეგელის მიერ პეიზაჟურ სტილში. ამ პარკის მებაღეებად სხვადასხვა 

პერიოდებში მუშაობდნენ ბრენერი, ბლომაზდინი, ლისოვი და სხვები. წინანდლის პარკი დიდ ინტერესს 

იწვევს, როგორც საბაღე-საპარკო ხელოვნების შესანიშნავი ძეგლი. პარკის გადაკეთების დროს 

შენარჩუნებულ იქნა 

ყველაზე ძველი და 

ფასეული ხის ჯიშები. 

მისი ფართობი 12 ჰა-ს 

შეადგენს.გეგმარებითი 

თვალსაზრისით, იგი 

იყოფა სამ ძირითად 

არქიტექტურულ-

კომპოზიციურ 

ცენტრად, რომელთა 

ძირითადი სივრცულ-

კომპოზიციური 

ელემენტები 

ორიენტირებულია 

პარკის მთავარ 

არქიტექტურულ 

ნაგებობაზე (პარკის 
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სიღრმე 180 მეტრია). 

 

ქუთაისი პარკის ანუ ჩომისის პარკის მშენებლობა XIX საუკუნის შუა პერიოდით თარიღდება. იგი 

განთავსებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. მეცნიერული თვალსაზრისით პარკი ძალიან 

საინტერესოა თავისი კოლორიტით, ზოგიერთი საინტერესო სუბტროპიკული, ტყის და დეკორატიული 

ნარგავების ინტროდუქციით საქართველოს შავიზღვისპირეთის აღმოსავლეთ რაიონების პირობებში. 

ჩომისის პარკი აშენებულია ძირითადად ლანდშაფტურ სტილში, მაგრამ მასში გვხვდება რეგულარული 

გეგმარებითი ელემენტებიც, რომლებიც ძალიან მოხერხებულად არის ჩართული საერთო კომპოზიციაში. 

პარკში იზრდება ისეთი იშვიათი ნარგავები, როგორებიცაა: სამჟენიანი მაგნოლიები, კორპის ხე, ტიტის 

მაღალი ხეები. ამ პარკის კეთილმოწყობისა და მასში ფასეული დეკორატიული ნარგავების დანერგვით 

დიდი სამუშაოები ჩაატარა იაკობ მარმა (ცნობილი ორიენტილისტის ნიკო მარის მამა). ჩომისის პარკი 

წარსულში წარმოადგენდა ქალაქის 

მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის 

ადგილს. პარკის საერთო ფართობია 3,5 

ჰა. ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი, 

დაახლოებით 2,5 ჰა, დაფარულია 

მცენარეული საფარით. პარკში მიედინება 

პატარა მდინარე რუა, მდინარე რიონის 

შენაკადი. ჩომისის პარკის მთავარ 

არქიტექტურულ ნაგებობას წარმოადგენს 

მცირე ზომის ორსართულიანი ანსამბლი, 

აშენებული XIX საუკუნის შუა პერიოდში. 

ორი კორპუსი გაერთიანებულია 

დეკორატიული კედლებით და იქმნება 

შიდა ეზო. ლიკანის პარკი შესანიშავი 

ძველებური პარკია სასახლით. იგი 

განთავსებულია კურორტ ბორჯომიდან სამ კილომეტრში. მისი მშენებლობა თარიღდება XIX საუკუნის 

ბოლო ათწლეულით, კერძოდ, 1892 წლით. სასახლის ასაშენებლად ლიკანის მამულის მფლობელმა მიხეილ 

რომანოვმა მოიწვია საუკეთესო ცნობილი იტალიელი არქიტექტორები და ცნობილი ხელოსნები. სასახლის 

მშენებლონა განხორციელდა არქიტექტორ ბენუას პროექტის მიხედვით, ამასთან ერთდროულად 

ხორციელდებოდა პარკის დაკვალვაც, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პარკთმშენებელი რამმი და 

მოგვიანებით მშენებლობა გააგრძელა მისმა შვილმა. პარკი სასახლის ირგვლივ 7 კილომეტრზე იყო 

შემოღობილი.  პარკის მშენებლობა 1905 წელს დასრულდა. ლიკანის პარკი რევოლუციამდელი 

საქართველოს ყველაზე საუკეთესო ლანდშაფტური პარკების რიცხვს მიეკუთვნება. ამ პარკის ერთ-ერთი 

მთავარი ღირსებაა პარკის მწვანე ნარგავებსა და გარემო ლანდშაფტს შორის სრული ჰარმონიის 

შენარჩუნება. პარკში ადგილ—ადგილ ვხვდებით გეომეტრიული დაგეგმარების ელემენტებსაც, მაგრამ 

ისინი კარგად ერწყმიან მის ლანდშაფტურ ნაწილებს. არქიტექტურული კომპოზიციის მხრივ 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სასახლის წინ მდებარე მოედანი. პარკი აშენებულია ამაღლებულ 

ადგილზე, სასახლის წინ მდებარე მოედნიდან ეშვება კიბეები, რომელიც აერთიანებს პარკის ზედა და ქვედა 

ტერასებს. მთავარი კომპოზიციური ღერძი იწყება სასახლიდან, გადის ქვედა ნაწილში, უერთდება მდ. 

მტკვარსა და მთავრდება მაღალი მთით. სასახლის ქვედა ტერასაზე ამ ღერძს უერთდება მთავარი 
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გარშემოსასვლელი საპარკო გზა. კარგად არის გამოყენებული მთების მხატვრული და მიმზიდველი 

ადგილები. ისინი ხელოვნურადაა შეყვანილი პარკის კომპოზიციის საერთო სურათში. ამასთან, 

აღსანიშნავია ის ჰარმონია, რომელიც ამყარებს პარკის ცენტრალურ ნაწილს, მწვანე ნარგავებსა და სასახლის 

ღერძულ პერსპექტივაში მხატვრულად ჩართულ პეტრეს ციხეს შორის. პარკში დეკორატიული ხეების 

შესანიშნავი ასორტიმენტია წარმოადგენილი: მათ შორის, ნაძვის მრავალსახეობა, წაბლის, რცხილის, 

კვიპაროსის, აგრეთვე მხვიარა მცენარეების მრავალსახეობები. განსაკუთრებით ლამაზია ქვედა ტერასაზე 

გამავალი ცხენისწაბლას ფართო ხეივანი.  

თბილისის ბაღები. XVII საუკუნის თბილისის ბაღების შესახებ მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის ფრანგი 

მოგზაური, პარიზის სავაჭრო სახლის წარმომადგენელი ჟან შარდენი, რომელმაც საქართველოში 

იმოგზაურა XVII საუკუნის 79-იან წლებში. იგი აღტაცებული იყო საქართველოს დედაქალაქის სილამაზით 

და მას სპარსეთის მორჩილებაში შემავალ ყველაზე ლამაზ ქალაქად იხსენებოდა. შარდენის ცნობით, 

საქართველოს მთავრის სასახლე ქალაქის, ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ნაგებობას წარმოადგენდა, რომლის 

უზარმაზარი დარბაზები მიმართული იყო სასახლის ფართო ბაღებით მდინარე მტკვრისაკენ,  

 
თბილისის ბოტანიკური ბაღი 

რომელიც სავსე ყოფილა ნაირგვარი ფრინველებით. სასახლე აშენებული იყო მეფე როსტომის მიერ, მეფე 

გუარამის ძველი სასახლის ნანგრევებზე. როგორც შარდენი აღწერს, სასახლის ნაგებობა, რომელიც 

ამაღლებულ ადგილზე იყო აღმართული, ღია ტერასებით უკავშირდებოდა ბაღს. პირველი დიდი ღია 

ტერასა აქცენტირებული ყოფილა საკმაოდ მოზრდილი დეკორატიული აუზით და შადრევნებით. 

აღნიშნული ტერასა წარმოადგენდა სასახლისა და ბაღის ერთ-ერთ დამაკავშირებელ კვანძს, რომელსაც 

პერიოდულად ხურავდნენ ნადიმების ჩასატარებლად. უფრო მოგვიანებით, კერძოდ, შარდენის 

მოგზაურობიდან თითქმის ერთი საუკუნის შემდეგ, ამ ბაღების შესახებ ცნობებს გვაწვდის აბატი იოზეფ 

დელაპორტი, რომელმაც იმოგზაურა საქართველოში ერეკლე II მეფობის პერიოდში, კერძოდ, 1768 წელს. იგი 

წერს: „საუკეთესო ნაგებობა არის მეფის სასახლე, იგი შედგება მრავალი დარბაზისაგან, მათი ფანჯრები 

მიმართულია მდინარისა და ვრცელი ბაღებისაკენ”. იმჟამინდელი თბილისი ჩაფლული ყოფილა ბაღებში, 

ქალაქის შიგნით თუ მის გარეუბნებში და გარემოცული მრავალი აგარაკითა და სალაღობო ადგილებით.  

სოღანლუღისაკენ გზად მიმავალ შარდენს დაუნახავს სასახლის ნაგებობა, რომელიც მისივე გადმოცემით 

„საფი-აბადად” იწოდებოდა, როგორც ჩანს, აღნიშნული ბაღი მართლაც წარმოადგენდა XVII საუკუნის 

საქართველოს მხატვრული მებაღეობის ერთ-ერთ თავლსაჩინო ძეგლს, სადაც განსაკუთრებით ყოფილა 

გამოკვეთილი საბაღო არქიტექტურის ტრადიციული ფორმები – შადრევნები და წყალვარდნილები. 

მოგვიანებით ამ ბაღებს აღწერს აგრეთვე მეორე ფრანგი მოგზაური, ბოტანიკოსი ჟოზეფ-პიტონ ტურნეფორი 
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(1655-1708), რომელიც 1701 წელს ეწვია თბილისს. მისი სიტყვებით, „მეფის სასახლე”, რომელიც მდებარეობს 

ციხის ძირში მეტად ძველი დროისაა და ასეთი პატარა ქვეყნისათვის ძალიან მოვლილი და დაცულია. 

სასახლის ბაღები, საფრინველე, სასახლის წინ მდებარე მოედანი იმად ღირდა, რომ ადამიანს ენახა და 

დაეთვალიერებინა. სასახლის მახლობლად საუცხოო ბაღებია, რომლებსაც ბევრად უკეთესად უვლიან, 

ვიდრე ოსმალეთში.” XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში ჩამოსულ აკადემიკოს გულდშტეინის 

ცნობით, თბილისის ახლოს მდებარეობს საუცხოო ბაღები. ამ პერიოდში დასავლეთ საქართველოში საბაღე 

ხელოვნება შედარებით დაბალ დონეზე მდგარა.თბილისის განაშენიანების გაფართოებასთან დაკავშირებით 

ინტენსიურად იჩეხებოდა ძველი მწვანე მასივები და მათ ადგილს იკავებდა ქალაქის ახალი საცხოვრებელი 

კვარტალები და სამრეწველო რაიონები. XIX საუკუნის 40-60-იან  წლებში ამ მიზნით მთელი რიგი ძველი 

ბაღების უმეტესობისა უკვე გაყიდული და გაჩეხილი იყო. მაგალითად, სოლოლაკის უბანში აიგო 

ახალფეხმოკიდებული ბურჟუაზიის წარმომადგენლების მრავალი კაპიტალური კერძო სახლი, რომელთა 

უმრავლესობის შიგა ეზო გამწვანებული იყო მწვანე ბაღების გაჩეხვის შემდეგ დარჩენილი ნარგაობით. 

მასივების დაქუცმაცებისა და მათი ევროპულ ყაიდაზე გადაკეთების გზით თანდათან გაჩნდა ახალი კერძო 

ბაღები. საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ, სამხედრო ადმინისტრაციულ ხელისუფალთ თან 

მოჰყვება პროფესიონალი სპეციალისტი ტოპოგრაფები, რომლებმაც დაიწყეს უფრო ზუსტ ტოპოგრაფიულ 

საფუძველზე თბილისის გეგმების შედგენა. 

ეს გარემოება თავის დროზე სპეციალური აღვნიშვნისა და შესწავლის საგანი გამხდარა. უკვე XIX საუკუნის 

პირველ ნახევარში თბილისში დაიწყეს 

საზოგადოებრივი დანიშნულების 

ბაღების მოწყობაც. ევროპული ტიპის 

პირველი ბაღი, რომელიც 

საზოგადოებრივი დანიშნულების იყო, 

გაშენდა ჯერ კიდევ XIX საუკუნის 20-იან 

წლებში სოლოლაკის ძველი მასივის 

ერთი ნაწილის ბაზაზე. აღნიშნული ბაღი 

იმდროინდელი ევროპისა და რუსეთის 

საბაღე-საპარკო ხელოვნებაში 

დამკვიდრებული გეგმარებითი 

პრინციპების გამოყენების ერთ-ერთი 

პირველი მაგალითია საქართველოში. 

ბაღის გეგმარებამ შემდგომში 

რამდენჯერმე იცვალა სახე, მაგრამ იგი 

რეკონსტრუქციების პროცესში თანდათან ყალიბდებოდა და უფრო დახვეწილი ხდებოდა. გარდა 

სოლოლაკის ბაღისა, გარეთუბანში ადრეც არსებობდა რამდენიმე ძველი კერძო ბაღი. მათგან თავისი 

სიდიდით და მცენარეთა მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა მეფე იესეს ბაღი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

ეს ბაღი შემდეგში ცნობილი იყო ინჟინერთა ბაღის სახელწოდებით და მისი ტერიტორიის ნაწილი ეკავა 

საინჟინრო უწყების შენობებს. იგი ვახუშტის გეგმაზეც კი არის აღნიშნული ქაიბულის ბაღის 

სახელწოდებით. მოგვიანებით, კერძოდ 1859 წელს, საინჟინრო ბაღის გვერდით, ყოფილ ე.წ. ყაბახის 

ადგილზე დაიწყეს ალექსანდრეს ბაღის მშენებლობა, ხოლო ყაბახის მოსაზღვრედ არსებული სასაფლაო 

ვერაზე იქნა გადატანილი. ბაღის პროექტიშედგენილი იყო არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ, ხოლო ბაღს 

ეწოდა იმპერატორ ალექსანდრე II-ის პატივსაცემად – ალექსანდრეს ბაღი. მშენებლობას ხელმძღვანელობდა 
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სწავლული მებაღე-დეკორატორი შარერი. მდინარე მტკვარზე წყლის მექანიკური საქაჩის მოწყობამ ხელი 

შეუწყო ბაღის მშენებლობას სწრაფად წარმართვას და იგი გახსნილ იქნა 1865 წელს. მოგვიანებით ბაღს 

შემოავლეს თუჯის დეკორატიული ღობე, რომელიც დაუმზადებიათ ბოლნისის მახლობელ სოფელ ცათახის 

თუჯის ჩამოსასხმელ ქარხანაში. აღნიშნული ბაღი გასული საუკუნის საქალაქო ბაღის შესანიშნავი ნიმუშია. 

იგი მოხერხებულადაა გაშენებული საგრძნობი დაქანების რელიეფზე და ერთმანეთთან კარგად აკავშირებს 

ქალაქის ზემო და ქვემო ნაწილებს. ბაღი გადაწყვეტილია ძირითადად რეგულარულ გეგმარებითი ხერხით 

და გამოირჩევა როგორც მცენარეული მრავალფეროვნებით, ასევე მცირე არქიტექტურული ფორმებით და 

გამოჩენილ ადამიანთა ქანდაკებების სიუხვით. ახალი ბაღების მშენებლობა მიმდინარეობდა მტკვრის 

მარცხენა სანაპიროზეც. ჯერ კიდევ XIXს. 20-იან წლებში საქართველოში შიიტთა სამღვდელოების მთავარმა 

მუშტაიდმა, უდროოდ გარდაცვლილი ქართველი მეუღლის პატივსაცემად, მდინარის პირას საფუძველი 

ჩაუყარა ბაღს, რომელიც მუშტაიდის სახელწოდებით იყო ცნობილი. სპარსულ ყაიდაზე აგებული სასახლის 

ირგვლივ დასენდა საკმაოდ მოზრდილი ბაღი, რომელიც ირწყვებოდა მტკვრიდან გამოყვანილი ე.წ. 

“გერმანული არხის” საშუალებით.  

როდესაც მუშტაიდი დაბრუნდა სპარსეთში, ხოლო თავისი მამული მიჰყიდა ვინმე მელიქ-ბეგლაროვს, 

რომელიც 40-იან წლებამდე პატრონობდა ამ ბარს. ამის შემდეგ ბაღი შეიძინა მთავრობამ და მის ბაზაზე 

მოეწყო სასოფლო-სამეურნეო ფერმა. მოგვიანებით იგი გადაკეთდა მებაღეობის სასწავლებლად. მალე ეს 

უკანასკნელი გადატანილ იქნა ბოტანიკურ ბაღში, მუშტაიდის ბაღი გადაეცა კერძო პირებს არენდით და 

გადაკეთდა სასეირნო ბაღად. ამგვარ მდგომარეობაში იგი იმყოფებოდა 1887 წლამდე, შემდეგ იგი 

გაადაქციეს მეაბრეშუმეობის სადგურის ბაზად და გადავიდა სახელწიფო ქონების სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში. ბოლოს მისი დიდი ნაწილი საქალაქო მნიშვნელობის სასეირნო ბაღი გახდა. 1896 

წლისათვის ბაღის 

ტერიტორიაზე 

არსებობდა 

სხვადასხვა 

დანიშნულების 

გასართობი 

განყოფილებები, 

რომლებიც ღამე 

გაზით ნათდებოდა. 

ბაღთან არსებობდა 

ე.წ. “ტფილისის 

საკრებულო” და 

თეატრი, სადაც 

ხშირად იმართებოდა 

დრამატული და 

მუსიკალური 

წარმოდგენები 

გასტროლებზე 

ჩამოსვლა მსახიობთა 

მონაწილეობით. მუშტაიდის ბაღში პერიოდულად იმართებოდა აგრეთვე სახალხო სეირნობები და 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში სადღესასწაულო ფეირვერკებიც. ბაღის გაგრძელებაზე, მტკვრის მარცხენა 
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სანაპიროზე გაშლილი იყო კოლონები, მრავალი ბოსტნითა და ხეხილის ბაღებით. თავის დაგეგმარებითა და 

მცენარეული კომპოზიციით მუშტაიდის ბაღი ერთ-ერთი თვალსაჩინო იყო იმ დროისათვის თბილისში 

არსებულ მხატვრულბაღებს შორის. გარკვეული დროის მანძილზე სეირნობისა და გართობის ადგილი იყო 

თბილისის უძველესი მასივი – ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორია, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

წარსულში სამეფო გვარეულობის კუთვნილება იყო. XIX საუკუნის დასაწყისში იგი წარმოადგენდა 

თბილისის სახაზინო ბაღს და რამდენიმე ხანს იჯარით ყოფილა გაცემული. ამ დროისათვის ბაღის 

ტერიტორიაზე ვენახი ყოფილა გაშენებული და თუთის ხეების ნარგაობა იზრდებოდა. შემდგომში ბაღი 

გადავიდა სასოფლო და სამანუფაქტურო მრეწველობის ამიერკავკასიის საზოგადოების დაქვემდებარებაში. 

1845 წლიდან კი ბაღს ოფიციალურად დაუმკვიდრდა ბოტანიკური ბაღის სტატუსი და ძირითად ამოცანად 

განისაზღვრა მებაღეობის კულტურის გავრცელება და დეკორატიულ და სხვა სასარგებლო ღირსებების 

მქონე კავკასიის ველური ფლორის მცენარეთა კოლექციის შეგროვება. უფრო მოგვიანებით თბილისის 

შემორჩენილ საგარეუბნო მასივებში ჩნდება მასობრივი დასვენებისა და გართობის სხვადასხვა 

სახელწოდების ბაღები, კერძოდ, ორთაჭალაში არსებობდა ბაღები: „ფანტაზია”, „ელდორადო”, ხოლო 

საბურთალოზე – „სან-სუნი”, „სამშობლო”, „შანტეკლერი”, „ახალი სხივი” და სხვ. 

  

6.თანამედროვე  ლანდშაფტური ხელოვნების ტენდენციები 

XVIII საუკუნის ბოლოს და XIX საუკუნის დასაწყისში კაპიტალისტური ფორმაციის დადგომასთან ერთად 

ევროპაში ძირეულად შეიცვალა ცხოვრების პირობები როგორც ეკონომიკურ სფეროში, ასევე სოციალურ და 

პოლიტიკურ ასპექტებში. სწრაფად იზრდებოდა მრეწველობა და ტრანსპორტი, რაც მოითხოვდა მუშახელის 

მიზიდვას ქალაქებში. ამან გამოიწვია ევროპის ქალაქების მკვეთრი ზრდა მოსახლეობის სტიქიური 

განსახლებით. ქალაქებს ესაჭიროებოდა გახსნილი სივრცეები და გამწვანება, რაც შეუძლებელი იყო შუა 

საუკუნეების ქალაქების მჭიდრო განაშენიანების პირობებში. თავდაპირველად დაიწყო გამოუყენებელი 

მიწის ნაკვეთების ათვისება. რამაც საფუძველი დაუდო მიტოვებული ტერიტორიების რეკულტივაციის 

პრობლემების წამოჭრას. ქალაქის ფარგლებში მიწის მაღალი ფასების გამო, ეს მიწები შედარებით იაფი 

ჯდებოდა, არასწორი კონფიგურაციისა და რთული რელიეფის მქონე მიწის ნაკვეთებზე რეგულარული 

პარკების მშენებლობა, როგორც ეს ხდებოდა იტალიასა და საფრანგეთში, დიდ სირთულეს წარმოადგენდა, 

ამიტომ საჭირო გახდა გამწვანების განსხვავებული ხერხის ძიება. ამ გარემოებამ მნიშვნელოვნად 

განაპირობა ქალაქების სივრცულ სტრუქტურაში, თავისუფალი, ბუნებრივ ხაზებთან მიახლოებული, 

ლანდშაფტური გეგმარებითი ფორმების ჩასახვა. ჩვენ უკვე განვიხილეთ სხვადასხვა ქვეყნისა და სხვადასხვა 

საუკუნის საბაღე-საპარკო ნიმუშები. ამ განხილვას პრაქტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა ცალკეული 

მიმართულებებისა და სტილების შესწავლისა და გაგებისათვის და ამიტომ ისინი არ წარმოადგენდნენ 

ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ორგანულ ნაწილს.                                                               

მხოლოდ XIX საუკუნეში ჩნდება საქალაქო პარკები, რომლებიც სივრცულად უკავშირდება ქალაქს. 

ამპარკებში ყველაფერი ის, რაც საჭირო და დამახასიათებლია საქალაქო პარკისთვის და აუცილებელი 

მოსახლეობის მასობრივი დასვენებისათვის. ქალაქგეგმარების განვითარების იმ ეტაპზე, ევროპული 

ქალაქების საძოვრების გაფართოებასთან ერთად ჩნდება ახალი ტერიტორიები ბაღების, პარკებისა და 

სკვერების მოსაწყობად. ჩნდება ახალი ტერიტორიები ბაღების, პარკებისა და სკვერების მოსაწყობად. ჩნდება 

ახალი ტერიტორიებიბაღების, პარკებისა და სკვერების მოსაწყობად. ჩნდება პარკთმშენებელთა ახალი 

სახელებიც: ჯოზეფ პეკსტონი და ჯონ გიბსონი (იგლისი), პიუკლერი (გერმანია), ალფანი და ანდრე 

(საფრანგეთი), მამა და შვილები ოლმსტედები და იენსენი (ამერიკა) და სხვ. ისინი პრაქტიკულად არ იყვნენ 

ქალაქთმშენებლები, ამიტომ მათთვის რთული იყო მიესადაგებინათ ლანდშაფტური არქიტექტურის 
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თეორია ქალაქგეგმარების პრობლემებთან. ახალი პარკების მშენებლობა ევროპულ ქალაქებში მოსახლეობის 

ინტენსიური ზრდის პირობებში, პარკთმშენებელთა წინაშე აყენებდა სხვა სირთულის ამოცანებს, ანუ მათ 

უნდა გაეთვალისწინებინათ ქალაქის მოსახლეობის მრავალმხრივი მოთხოვნები და ინტერესები. პარკის 

ტერიტორიების მასობრივი გამოყენებისთვის საჭირო გახდა ახალი ქალაქგეგმარებითი ელემენტების 

შეყვანა საპარკო მშენებლობაში, კერძოდ: სპორტული ბაქნების, სამაყურებლო და გასართობი ნაგებობების, 

სატრანსპორტო გზების, ავტოსადგომების და სხვა, რაც, თავის მხრივ მეტად ართულებდა პარკის 

ტერიტორიის დაგეგმარების ამოცანებს. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ თუ წინა საუკუნეებში 

არქიტექტორი თავის თავში აერთიანებდა 

როგორც პარკმშენებელს, ასევე ხუროთმოძღვარს. 

XIX საუკუნის შუა პერიოდიდან ეს ორი სფერო 

იყოფა. საპარკო ხელოვნებამ, დაკარგა რა 

დამკვეთი დიდგვაროვანთა წრის სახით, 

შემოიფარგლა და დავიდა დენდროლოგიური 

პრობლემების გადაწყვეტამდე ამასთან, 

აღსანიშნავია, რომ მცენარეთა აკლიმატიზაციისა 

და ინტროდუქციის საკითხებმა სწორედ იმ 

პერიოდში მიაღწია განსაკუთრებულ 

გაფურჩქვნას. 

 

 

 

 

 ლუქსემბურგის ბაღი 

XIX საუკუნის პეიზაჟური სტილი არ ჰგავს XVIII საუკუნის რომანტიკულ სტილს. კაპიტალიზმის 

პრაქტიკულმა საუკუნემ ჩამოაშორა მას ყველაფერი ზედმეტი და სენტიმენტალური. გზების 

მრუდხაზოვნება ხდება უფრო ნატიფი, მწყობრი, ხეების ჯგუფი უფრო მკვრივი, ჩნდება „საქმიანი გზები”, 

რომლებიც პარკის ტერიტორიის უმოკლესი გზით გადაკვეთისთვის ან „სარტყელური გზები”, რომლებიც 

პარკის ტერიტოიის შემოვლის საშუალებას იძლევა როგორც ფეხით, ასევე ცხენითა და მარხილით. საპარკო 

კომპოზიციები ხდება უფრო მკაცრი, პრაქტიკული, აქ ბატონობს „ოქროს შუალედი”, ნაგებობებიდან 

შენდება მხოლოდ ფუნქციურად აუცილებელი შენობები და მცირე ფორმები. პარკის ტერიტორიაზე 

მცენარეთა ასორტიმენტის სიმდიდრე, მათი გემოვნებით გადანაწილების ხერხები, საქალაქო პარკებში 

სხვადასხვაგვარი პეიზაჟების შექმნის საშუალებას იძლევა, რაც აყალიბებს განაშენიანებისაგან 

კონტრასტულ გარემოს. ქალაქებში გახსნილი სივრცეების შეყვანის აუცილებლობამ ქალაქთმშენების წინაშე 

დასვა ახალი ამოცანა – გამოძებნილიყო ქალაქის სტრუქტურაში მწვანე სივრცეებისჩართვის 

ქალაქგეგმარებითი ხერხები. ამასთან დაკავშირებით, მოსახლეობისათვის გაიხსნა ძველი კერძო ბაღები და 

პარკები, მაგალითად, ბულონის ტყე, ლუქსემბურგისა და მონსოს ბაღები პარიზში; სამეფო პარკები – სენტ 

ჯიემსი, გრინ პარკი, ჰაიდ პარკი კენსისტონის ბაღით, ჩრდილოეთით რიდჟენს პარკი, სამხრეთით ბეტერსი 

პარკი, ქალაქგარე პარკები კიუ-რიჩმონდ პარკი, ხემპტონ კოურტი და ბიუჩი  პარკი, ლონდონში, 

ცენტრალური პარკი (3,5 კმ X 600 მ-ზე) ვაშინგტონში და ა.შ.  
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პარკი მონსო. პარიზი 

 

 

ქალაქში ჩნდება ახალი 

ბულვარები, 

თავისუფალ 

ტერიტოებზე შენდება 

ახალი პარკები ჩნდება 

ახალი ბულვარები, 

თავისუფალ 

ტერიტორიებზე შენდება 

ახალი პარკები და 

ბაღები. საფრანგეთში 

დღესაც დიდი 

პოპულარობით 

სარგებლობენ პარიზის ძველი პარკები და ბაღები, რომლებიც ჩართულია ქალაქის სტრუქტურაში. მათ 

შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია: 

პარკი მონსო – პეიზაჟური სტილის არცთუ ისე დიდი ზომის მყუდრო პარკი, შექმნილია XVIII საუკუნეში 

მხატვარ კარმონტელის მიერ. მასში წარმოადგენილია საფრანგეთის გამოჩენილი ადამიანების, მხატვრების, 

მწერლების და მუსიკოსების სკულპტურები და ბიუსტები.  

ლუქსემბურგის ბაღი – საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და საყვარელი ბაღი როგორც 

ბავშვებისათვის, ასევე მოზარდებისათვის. მისი ფართობია 28 ჰა. ეს ბაღიც ასევე მდიდარია საფრანგეთის 

გამოჩენილ მოღვაწეთა სკულპტურების მთელი სერიით.  

 

 

ჰაიდ პარკი 

ძველ ინგლისურ პარკებს შორის, პირველ 

რიგში, უნდა დავასახელოთ ჰაიდ პარკი. 

ლონდონში (ფართობი 160 ჰა) მასზე მიკრული 

კენსინგტონის ბაღით (ფართობი 140 ჰა). ორივე 

ობიექტის სიგრძე 2, 5 სიგანე 1 კმ-ს შეადგენს, 

ხოლო საერთო ფართობი 300 ჰა. ჰაიდ პარკი 

ოდესღაც ეკუთვნოდა ვესტმისტერის სააბატოს, 

ხოლო მოგვიანებით, 1649 წელს, როდესაც 

მოხდა სამონასტრო მიწების კონფისკაცია, იგი 

გადავიდა საერთო სარგებლობაში. ჰაიდ 

პარკისა და კენსინგტონის ბაღის პროექტი 

შედგენილი იქნა ბრიდჟემენის მიერ 1730 წელს. 

მისი პროექტით ასევე შედგენილ იქნა დიდი 

ბორი სახელწოდებით სერპანტინი. 1851 წ. ჰაიდ 

პარკში მოეწყო პირველი მსოფლიო გამოფენა, რომლის ორგანიზატორი იყო დედოფალ ვიქტორიას მეუღლე 
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პრინციპი ალბერტი. ამ გამოფენის მოწყობას ასევე ხელი შეუწყო 1754 წელს დაარსებულმა „ხელოვნების 

საზოგადოებამ”. ამ გამოფენის ძირითადი იდეა იყო ერთ სივრცეში თავი მოეყარათ სხვადასხვა ქვეყნებისა 

და სხვადასხვა ხალხების მრეწველობისა და ხელოვნების ნიმუშებისთვის.  

ამ გამოფენისთვის სპეციალურად აშენდა შუშისა და ლითონის გრანდიოზული შენობა (ფართობი 7ჰა), 

ცნობილი „ბროლის სასახლის” სახელწოდებით. შენობა ძალიან წააგავდა ორანჟერეას, რადგან 

წარმოადგენდა ერთიან შემინულ სივრცეს ტიხრების გარეშე. ამ შენობის ავტორი გახლდათ ჯოზეფ 

პეკსტონი. პეკსტონმა შენობის ასაშენებლად გამოიყენა მის მიერ გამოგონებული და სრულყოფილი 

ანაკრები კონსტრუქციები. შენობა წარმოადგენდა დროებით ნაგებობას, ამიტომ გამოფენის დასრულების 

შემდეგ იგი იქნა დაშლილი და გადატანილი ლონდონის ერთ-ერთ გარეუბანში, ხოლო მოგვიანებით 

სრულიად განადგურდა ხანძრის შედეგად. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ჯოზეფ პეკსტონის 

დამოკიდებულება ჰაიდ პარკის ნარგავების მიმართ, კერძოდ ცნობილია, რომ ორი ასწლიანი თელა, მათი 

შენარჩუნების მიზნით, მოყოლებული იყო შენობის პერიმეტრში გადახურვის ქვეშ. ნიშანდობლივია ისიც, 

რომ იმ პერიოდში ინგლისის პარლამენტის მიერ აკრძალული იყო ხეების მოჭრა. ამასთან დაკავშირებით, 

საინტერესოა ცნობილი რუსი ფილოსოფოსის, ისტორიკოსის და ლიტერატორის ა.ს. ხომიაკოვის 

გამონათქვამი, მას შემდეგ, რაც მან მოინახულა ეს გამოფენა, იგი წერდა: „ის, რაც შენდება, ვალდებულია 

პატივი სცეს იმას, რაც იზრდება”. ბროლის სასახლის გამოჩენით აღინიშნა თავისებური გადტრიალება 

არქიტექტურის ისტორიაში, კერძოდ, შენობის არქიტექტურული სახის ჩამოყალიბებაში წინ წამოიწია 

ინჟინერ-კონსტრუქტორის როლმა. კენსიგტონის ბაღის სამხრეთ საზღვარზე განთავსებულია ალბერხოლის 

შენობა, რომლის სამაყურებლო დარბაზი 10 ათას მაყურებელს იტევს. ჰაიდ პარკში დიდი გახსნილი 

სივრცეებია,რომელთაც მიტინგების ჩასატარებლადაც იყენებენ, ასფალტირებული ბაქანი კი ცნობილია 

სპიკინგ-კორნერის სახელწოდებით (ანუ ორატორების კუთხე) – ადგილი, სადაც ხშირად ტარდება 

მიტინგები და შეკრებები. პარკი ყოველი მხრიდან გარშემორტყმულია საცხოვრებელი განაშენიანებით. იგი 

ჩართულია ქალაქის ორგანიზმში და მასში შევყავართ მრავალრიცხოვან გზებს. პარკის ტერიტორიაზე 

ნაგებობები ცოტაა, ძირითადად მას იყენებენ სასეირნოდ და დასასვენებლად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, XIX 

საუკუნეში, ჩნდება ახალი ტიპის საქალაქო პარკები და ბაღები. XIX საუკუნის საქალაქო პარკის ტიპურ 

მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ პარკი, ბიუტ-შომონი, რომლის ტერიტორია 25 ჰა-ს უდრის. იგი მანამდე 

წარმოადგენდა უდაბნოს პარიზის საზღვრებს გარეთ, სადაც შუა საუკუნეებში იდგა სახრჩობელა, 

მოგვიანებით ამ ტერიტორიაზე იყო კარიერები, შემდეგ კი იგი სანაგვე ადგილად გადაიქცა. 1864-1867 

წლებში არქიტექტორებმა ალფანმა, ბარელიემ, დეშანმა და ანდრემ ამ ადგილზე გააშენეს თვალწარმტაცი 

პარკი. 

 

XX საუკუნის საქალაქო პარკები 

ლანდშაფტური ხელოვნების თანამედროვე მიდგომასთან ყველაზე ახლოსაა ამერიკის შესანიშნავი პლეადის 

ნამუშევრები, რომელთაც XIX საუკუნის მეორე ნახევარში და XX საუკუნის დასაწყისში შექმნეს საინტერესო 

და დიდი მასშტაბის საქალაქო პარკები.  
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ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკი 

ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკი, შექმნილია უფროსის 

(მამის) პროექტის მიხედვით. პარკის პროექტი  შედგენილი იყო ლანდშაფტური პარკებისათვის 

დამახასიათებელი კანონებით და გათვალისწინებული მასობრივი მოხმარებისათვის. ეს პეიზაჟური 

სტილის პარკი, ფართობით 340 ჰა, მოიცავს წყალსატევების, სპორტული ბაქნების და დასასვენებელი 

მოედნების მთელ სისტემას.  

არანაკლებ საინტერესოა ამერიკაში მოღვაწე წარმოშობით დანიელი ლანდშაფტის არქიტექტორის იენსენის 

შემოქმედებ. მის პირველ ნამუშევრებს მიეკუთვნება პარკები ჩიკაგოს დასავლეთ საპარკო სისტემაში – 

კოლუმბუს პარკი და ხუმბოლდ პარკი, რომლებიც გამსჭვალულია იდეით, მისცენ ქალაქს ბუნების 

ჯანმრთელი სილამაზე, შექმნან მწვანე ოაზისებრი ქალაქურ გარემოში. მისი ნამუშევრები თითქოს 

გამოხატავენ ბუნებრივი ლანდშაფტის გამარჯვებას ქალაქური განაშენიანების უსახობაზე. იენსენი თავის 

პარკებში ფართოდ იყენებს ხეხილოვან მცენარეებს, მაგალითად: გარეული ჯიშის ვაშლის, კუნელის, 

ქლიავის, ალუბლის და სხვ., რომელთა მსხვილი ჯგუფები ავარაყებენ ტყის ნაპირებს. ადგილობრივი 

ენდემური ჯიშის ყვავილები და ასკილი იზრდება ყველგან. იენსენის ამოცანა იყო, უარი ეთქვა სხვა, ქვეყნის 

მცენარეებზე. პარკის ყველა მცენარე შეესაბამება ადგილობრივ კლიმატურ პირობებს, გეოგრაფიასა და 

სათანადო ჯგუფებად არის გაერთიანებული. იენსენის პარკები არ წარმოადგენს ბუნების სრულ ასლს, 

არამედ ისინი ხელოვნების დასრულებული ნაწარმოებებია. ეს პარკები აგებულია ორგანული კანონების 

ცოდნაზე და დაფუძნებული შეგნებულ შემოქმედებით წარმოსახვაზე. იენსენის პარკებისათვის 

დამახასიათებელია სისადავე და სივრცის იდეა  
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XX საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთ საინტერესო და თვითმყოფადი პარკის ნიმუშია პარკი გუელი, 

აშენებული ბარსელონაში ცნობილი ხუროთმოძღვრის ანტონიო გაუდის (1852-1926) მიერ.  

 
გუელის პარკი 

ამ პარკის მშენებლობის ისტორია დაკავშირებულია დონ ეუსებიო გუელის დიდ ჩანაფიქრთან, 

ბარსელონადან 20 კმ-ში აეშენებინა დასახელება საფეიქრო ფაბრიკის მუშებისათვის, ეკლესიითა და ბაღით. 

ინგლისში მოგზაურობის შემდეგ გუელმა გადაწყვიტა აეშენებინა ქალაქი-ბაღი, რისთვისაც შეიძინა 14 ჰა 

ტერიტორია მთის ფერდზე, რომელიც მაშინ ბარსელონას გარეუბნად ითვლებოდა, დღეს იგი უკვე ქალაქის 

სტრუქტურაშია ჩართული.ამ ჩანაფიქრიდან განხორციელდა მხოლოდ 2 სახლი, სამრეკლო და პარკი. 

მოგვიანებით გუელმა ქალაქის მშენებლობაზე უარი თქვა მართალია, პარკი წარმოადგენდა მთლიანი იდეის 

ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს, მაგრამ მისი სრულად განხორციელება მაინც მოხერხდა. გარკვეული 

პერიოდის შემდეგ ქალაქმა იყიდა პარკი გუელი, რის შემდეგაც იგი ტურიზმის მნიშვნელოვანი და ყველაზე 

პოპულარული ობიექტი გახდა. პარკის ნავის მსურველთა რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მისი შენახვა 

და მოვლა ქალაქის მესვეურების მხრიდან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. პარკი გუელი ლანდშაფტური 

არქიტექტურის უნიკალური ნაწარმოებია და სივრცული ხელოვნების შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს.  

 
გუელის პარკი 
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XX საუკუნის ბოლოს პარიზი იქცა თანამედროვე არქიტექტურის ექსპერიმენტულ პოლიგონად, სადაც 

არსებულ საქალაქო ქსოვილში აშენდა მონუმენტებიდან დაწყებული ავანგარდული ჩანართებით 

დასრულებული მრავალრიცხოვანი შენობა. 1980-იან წლებში პარიზი გამდიდრდა გრანდიოზული  

პარკებით, მუზეუმებით, საზოგადოებრივი და კულტურული დაწესებულებებით, საგამოფენო 

დარბაზებით, მრავალრიცხოვანი საცხოვრებელი კვარტალებითა და ოფისებით. ეს მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება, რომელმაც ამგვარი ფართომასშტაბიანი ექსპერიმენტი გახადა შესაძლებელი, იყო საფრანგეთის 

რევოლუციის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონკურსების სერია, რომლებიც 

დაგვირგვინდა პარიზში და მის შემოგარენში 1989 წელს ექვსი დიდი ახალმშენებლობების გახსნის 

ცერემონიალებით. ამ გრანდიოზული პროექტების განხორციელებას საფრანგეთში პრეზიდენტ მიტერანის 

სახელთან აკავშირებენ, თუმცა უდიდესი ძალისხმევა ამ მხრივ გასწია პარიზის მერმა ჟაკ შირაკმა. შირაკის 

ადმინისტრაციამ გარკვეულწილად დაამუხრუჭა მოდერნისტული არქიტექტურის უკიდურესობით 

გამოწვეული საშიშროება, რომელიც ახალი საცხოვრებელი ზონების ფართომასშტაბიან ექსპანსიას 

მოჰყვებოდა და შეეცადა ქალაქის გენერალური გეგმის რეორგანიზაცია მოეხდინა. „არსებული საქალაქო 

ქსოვილის ტრადიციული და პარიზული ხასიათის შენარჩუნების გზით”, თუმცა შირაკის ეს მიდგომა 

სულაც არ მიუთითებდა მის კონსერვატიზმზე. იგი ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ უნდა შენარჩუნდეს 

მხოლოდ კარგ კონდიციაში მყოფი შენობები, რაც სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი შესანახია. იგი 

წერდა: „თითოეულმა პერიოდმა უნდა დატოვოს საკუთარი კვალი ქალაქზე”. შედეგად ისტორიული 

პარიზი დაიყო კვარტალებად, სადაც შენარჩუნდა ჯანმრთელი კონტექსტი, ქალაქმა დაანება თავი ფართო 

ავტოსტრადების მშენებლობას ცენტრში, რითაც გადაარჩინა ქუჩათა არსებული ქსელი; კვარტალის 

ფარგლებში ახალმშენებლობების წარმოება შესაძლებელი იყო იმ პირობით, რომ ახალ ნაგებობებს 

კვარტალის შუაგულში ბაღების და საზოგადოებრივი ფუნქციების განლაგება მოჰყვებოდა და ასეთი 

პირობები მოეთხოვებოდა ახალმშენებლობებს პარიზის გარეუბნებში. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა ისეთი 

ახალი ობიექტი, როგორიცაა: პარკი ლა ვილეტი, რომლის ავტორია ბერნარდ ჩუმი, პირველი 

დეკონსტრუქტივისტული პროექტი ლანდშაფტურ დაპროექტებაში, რომელიც I პრემიით დაჯილდოვდა 

1982 წლის დეკემბერში. 

XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში არქიტექტურაში გაჩნდა ახალი მოვლენა ეს არის „დეკონსტრუქციული 

არქიტექტურა”, რომელიც 

თავბრუდამხვევი სისწრაფით 

შემოიჭრა არქიტექტურულ 

გარემოში. ეს არის განსხვავებული, 

ახლებური, გარკვეულ წილად 

ავანგარდულიც –საუკუნეების 

მანძილზე ჩამოყალიბებული 

სტრუქტურული იდიომების, 

თეორიული პოსტულატების და 

ტექტონიკური კანონზომიერებების 

შეგნებულ, ჩაფიქრებულ და 

დამაჯერებელ დარღვევაზე 

დამყარებული ფილოსოფიურ 

სივრცობრივ შეხედულებათა 

სისტემა. დეკონსტრუქცია ახალი 
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მხატვრულ-სივრცობრივი,უფრო ხშირად კი სკულპტურული ფორმებით მანიპულირებს. დეკონსტრუქცია 

ორი საწყისით იკვებება: ფილოსოფიურით და თავად არქიტექტურულით. 

  

ლა ვილეტის პარკი. პარიზი 

ლა ვილეტის პარკის ტერიტორია ძალიან ვრცელია და დასერილია გამწვანებული საქვეითო გზების 

რეგულარული ბადით, რომლის თითოეულ გადაკვეთაზე ბერნარ ჩუმმა დასვა წითელი ფერის ლითონის 

კონსტრუქციის უფუნქციო, შოკში ჩამგდები „ფოლიოები”. პარკის შესასვლელში დადგმულ ფოლიოში 

ჩასმულია საინფორმაციო სტენდი პარკის ტერიტორიის დაგეგმარების სქემით.  

 

 

კითხვები თვითშეფასებისთვის 

1. ჩამოთვალეთ  ძველი ხანის-ეგვიპტის, ასურეთის, ბაბილონის, საბერძნეთისა და 

რომის გეგმარების ძირითადი თავისებურებები. 

2. აღწერეთ სპარსეთისა და ინდოეთის  ბაღების გეგმარების  თავისებურებები და 

ცნობილი ბაღები. 

3. აღწერეთ მავრიტანული სტილის ბაღის ძირითადი დამახიასიათებელი ნიშნები. 

4. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ მავრიტანული სტილის ბაღები. 

5. აღწერეთ აღორძინების პერიოდის ბაღ-პარკების დამახასიათებელი 

თავისებურებები. 

6. ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ აღორძინების პერიოდის ცნობილი ბაღები. 

7. აღწერეთ რუსეთის საპარკო ანსამბლები და მათი გეგმარების თავისებურეებები. 

8. აღწერეთ დასავლეთ ევროპის XVIII-XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპის საბაღო-

საპარკო ხელოვნების განვითარების თავისებურებები. 

9. აღწერეთ ჩინური ბაღის გეგმარების თავისებურებები . 

10. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ  ცნობილი ჩინური ბაღები. 

11. აღწერეთ იაპონური ბაღის განვითარების ეტაპები და მისი გეგმარების ძირითადი პრინციპები. 

12. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ  ცნობილი იაპონური ბაღები. 

13. აღწერეთ თანამედროვე ტენდენციები ლანდშაფტური ხელოვნებაში და ცნობილი დიზაინერების მიერ შექმნილი 

ბაღები. 
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თავი 10. წინასაპროექტო სამუშაოების ჩატარება 
 

აღნიშნულ თავში განხილული იქნება:  

 აზომვითი სამუშაოების ჩატარება 

- აუცილებელი ხელსაწყოები 

- პროექტირების წინასწარი ეტაპი 

 საპროექტო და მოსაზღვრე ტერიტორიების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება 

- ნაკვეთისშესწავლა 

- ნაკვეთისაღწერადამისიანალიზი 

- საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეთა  ინვენტარიზაცია 

 ნაკვეთისგეგმისგამოხაზვა 
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ვიდრე მომავალი ბაღის დიზაინის  შემუშავებასა და პროექტირების ეტაპზე გადახვიდოდეთ, საჭიროა 

საპროექტო  ნაკვეთის შესწავლა. ნაკვეთის შეაწავლისას აუცილებელია საწყისი მონაცემების შეგროვება და 

ნაკვეთის  ანაზომის  მომზადება. 

 საწყის მონაცემებში იგულისხმება:  

 მონაცემები  კლიმატის ხასიათის მიხედვით (მოცემული თვეების მიხედვით): ჰაერის მინიმალური, 

მაქსიმალური და საშუალო ტემპერატურა; ასევე ნალექები: ჰაერის აბსოლუტური და შედარებითი 

ტენიანობა; ღრუბლიანი დღეების რაოდენობა; ქარის მიმართულება და ძალა; ყინვის გარეშე დღეების 

რაოდენობა; ადრეული შემოდგომის და გვიანი გაზაფხულის ყინვები; ნიადაგის გაყინვის სიღრმე და 

თოვლის საფარის სიმაღლე. 

 ნაკვეთის რელიეფის მიხედვით: ნაკვეთზე რელიეფის 

ცვლილების ხასიათი; დახრილობებისა და 

ფერდობების ორიენტაცია სინათლის მიმართ. 

 ნიადაგის ხასიათის მიხედვით: ნაკვეთზე ნიადაგის 

ტიპი; ნიადაგის ნაირგვარობა და გადანაწილება 

ტერიტორიაზე; ნიადაგის მექანიკური და ქიმიური 

შემადგენლობა; ნიადაგის ფენის სიღრმე. 

 ჰიდროგეოლოგიის მიხედვით: გრუნტის წყლების რეჟიმი, დაჭაობების, დაცურების, ჩამორეცხვის 

ხასიათი და მდებარეობა; წყალსატევების სიღრმე,  ზომები და წყლის ქიმიური და 

ბაქტერიოლოგიური ანალიზი.   

 არსებული მცენარეების მიხედვით:  ნაკვეთსა და მიმდებარე  ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების 

ხასიათი და განთავსება, განისაზღვროს მათი ჯიში, ასაკი, რომელ სახეობას მიეკუთვნება, 

დეკორატიული ფასეულობები, სანიტარული მდგომარეობა (ავადმყოფობა, მავნებლები). 

 ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიხედვით: გზებისა და წყალსადენების ტიპები და კონსტრუქციები; 

წყალმომარაგების სათავეები, წყალგამყვანი ქსელის სიგრძე და დიამეტრიც; კანალიზაციის სისტემა, 

ელექტრომომარაგება და განათება; საინჟინრო ნაგებობები – ხიდები, კიბეები, სანაპიროები; ღობეების 

ტიპები და სიგრძე. 

 არსებული შენობების, ნაკვეთის მოწყობის და დეკორატიული გაფორმების მიხედვით; შენობების 

ჩამონათვალი, მათი დანიშნულება, რაოდენობა, ფართობი, სართულიანობა, მასალა, კონსტრუქცია, 

ცვეთის ხარისხი; მოწყობილობის ტიპები და რაოდენობა; შადრევნების, სკულპტურების 

დახასიათება. 

 მიმდებარე ტერიტორიების მიხედვით: მოსაზღვრე ტერიტორიების ფუნქციები,  მიმდებარე 

საავტომობილი გზები და ბილიკები, განაშენიანების ტიპი; სამრეწველო საწარმოები, მცენარეულობა; 

წყალსატევები; საზოგადოებრივი შენობები; მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის ხასიათი. 

 

 შესაძლებელია გამოვიყენოთ ტოპოგრაფიული რუკა, რომელიც მომზადებული იქნება, ჩვენი მოთხოვნის 

შესაბამისად, ნაკვეთის წითელი ხაზების საზღვრებში და მისი მიმდებარე ტერიტორიების ჩათვლით. 

(ტოპოგრაფიული რუკის მოხმარების საკითხებს ჩვენ განვიხილავთ შემდეგ თავებში).  
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ტოპოგრაფიული რუკის არარსებობის შემთხვევაში მოგიწევთ ნაკვეთის აზომვა, რისთვისაც საჭიროა 

როგორც მიწის საზომი, ასევე სახაზავი ხელსაწყოები. თუ დიზაინერი თვითონ შეასრულებს ამ სამუშაოს და 

არ გამოიყენებს პროფესიონალ მიწისმზომლის მომსახურებას, მაშინ ის ამ ნაკვეთის შესახებ გაცილებით 

მეტს შეიტყობს. 

 
ნაკვეთის ასაზომი ინსტრუმენტები 

 

ამ სამუშაოს შესასრულებლად საჭიროა: 

• საზომი  რულეტი (1) რბილი ლენტით, ჯობს მტკიცე მასალის, სიგრძით 30 ან 60 მ (დიდი ნაკვეთისათვის); 

ჩვეულებრივ ლენტს  ბოლოში აქვს ლითონის რგოლი ან კავი – გაზომვის დროს მდგომარეობის 

დასაფიქსირებლად რაიმეზე მისამაგრებლად. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ უზუსტობა, უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ლენტის ეს ნაწილიც შედის მის საერთო ზომებში.  

• ლითონის ღერო – რულეტის დასამაგრებელი მავთულით, რომლის  სიგრძე დაახლოებით  150 სმ-ია, 

გამოიყენება გაზომვის დროს  რულეტის ლენტის დასაფიქსირებლად და მაგრდება მის რგოლზე (ან კავზე) 

მავთულით ან თოკით, შემდეგ იდგმება ნაპრალში ან ერჭობა მიწაში, რაც მზომელს საშუალებას აძლევს 

აზომვა განახორციელოს დამხმარე პირის გარეშე. 

•სველი ქსოვილი – რულეტის გასაწმენდად; 

• პლანშეტი (ფირფიტა) - აუცილებელია ნაკვეთზე მუშაობის დროს ქარისაგან და წვიმისაგან  ჩანაწერების, 

მილიმეტრული ქაღალდებისა და ნახაზების დასაცავად. ზედა ნაწილი გამოდგება დასამაგრებლად – 

მონაცემების ჩაწერის დროს. პლანშეტი დამზადებული უნდა იყოს პლასტიკისმაგვარი მტკიცე მასალისაგან. 

•მილიმეტრული ქაღალდი – აზომვის დროს ზომების ზუსტი დატანის უზრუნველსაყოფად (3); 

რეკომენდებულია A4 ან A3 ფორმატის ქაღალდის  გამოყენება, მსხვილი, მკაფიოდ დახაზული  უჯრედებით 

და დანაყოფებით და არა  ძნელად  შესამჩნევი ხაზებით, რომელზედაც რთული იქნება წაკითხვა. 

•ბლოკნოტი  - სასურველია A4 ფორმატის (4); 
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•ფანქრები, საშლელები, კალმები (5); მოყვანილი უნდა იყოს სამუშაო მდგომარეობაში და  ჩაწყობილი 

პლასტიკის პენალში.  

•წვრილი ელასტიური ბაწარი (6) – დამატებითი ხვეულას  სახით და ბაღის პალოები;დიდი ნაკვეთის 

ასაზომად მისი ერთი ხვეულა შეიძლება საკმარისი არ იყოს. აღვნიშნავთ ზომის ხაზს პალოებს შორის  

გაჭიმული ბაწრის საშუალებით. მასზე შეიძლება ხვეულით მონიშვნის გაკეთება, მაგალითად ყოველ 30 მ-

ში. ეს მეთოდი  განსაკუთრებით მისაღებია დიდი ნაკვეთის გეოდეზიური აზომვის დროს. 

•სპირტის თარაზო (7), პალოები და ხის დაფა მარტივი აზომვებისთვის; გამოდგება ნიადაგის დონეებს 

შორის სხვაობის გასაზომად, რომელიც შეიძლება განპირობებული იყოს ნაკვეთის რელიეფით.  პალოებზე 

დადებულ ფიცარზე თარაზოს საშუალებით შეიძლება დახრილობის განსაზღვრა. მაგრამ საჭიროების 

შემთხვევაში მეტი სიზუსტისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ძვრადღირებული ტექნიკა, კერძოდ 

თეოდოლიტი. 

•ფოტოაპარატი (8), ბატარეები, შტატივი; ნაკვეთის   გადასაღებად შეიძლება ვისარგებლოთ ნებისმიერი 

კამერით, მაგრამ სასურველია აპარატი იყოს ფართოობიექტივიანი და შტატივზე დასამაგრებელი. უფრო 

ხარისხიანი ფოტოგადაღებებისათვის იყენებენ შტატივს. 

•კომპასი (9)- აუცილებელია ნაკვეთის მდებარეობის განსაზღვრისათვის სინათლის მიმართ, რაც თავის 

მხრივ იძლევა მზიანი და ჩრდილიანი მხარეების განსაზღვრის საშუალებას. 

•ადგილის ტოპოგრაფიული გეგმა (10)  და ასევე ყველა არსებული და დასაგეგმარებელი ნაგებობის გეგმები; 

არსებითად შეამცირებენ თქვენი დროისა და ძალების  დანახარჯს. არქიტექტურული ნახაზები შეიძლება 

საჭიროებისამებრ შევამციროთ ან გავადიდოთ. როგორც წესი, ისინი ძალიან მაღალი სიზუსტისაა. 1:1250 და 

1:12500 მასშტაბში შესრულებული რუკები მეტისმეტად მცირეა იმისათვის, რომ უზრუნველყოს სათანადო 

სიზუსტე გადიდების დროს, თუმცა ისინი შეიძლება გამოდგეს უფრო ზუსტი ანაზომების საფუძვლად. 

•აქანდაზი და პლასტიკური დასაწებებლი პაკეტები (11), ნიადაგის სინჯების ასაღებად PH-ის განსაზღვრის 

მიზნით; PH-ის დონის განსაზღვრისათვის ნიადაგის ნიმუშებს ათავსებენ დასაწებებელეტიკეტიან 

პაკეტებში, რომლებზედაც ზუსტად არის მითითებული სინჯის აღების ადგილი. 

•თბილი წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; მიუხედავად ასეთი ტანსაცმლის აშკარა აუცილებლობისა, მას მაინც 

ხშირად ივიწყებენ. მიწის აზომვის  სამუშაოები დიდ დროს მოითხოვს, და თუ თქვენ  ავდრიანი, ცუდი 

ამინდისთვის შეუფერებლად იქნებით ჩაცმული, ეს საქმე  უსასრულოდ  მოგეჩვენებათ. 

•ჩანთა ან ყუთი ინსრუმენტების სუფთად და მშრალად შესანახად. 

 
 

სახაზავი ინსტრუმენტები და მასალები 

 

დაგჭირდებათ:  

• სახაზავი დაფა A1 ან A2  ფორმატის, მოძრავი სახაზავით; სახაზავი დაფების ზომები შეესაბამება 

სახაზავი ქაღალდის სტანდარტულ ფორმატს. შეიძლება ნებისმიერი დაფით სარგებლობა – მარტივიდან 

რთულ კულმანამდე – სწორი, თანაბარი ზედაპირით და მართი კუთხეებით, რომ მუშაობისას ნახაზები არ 

დაიჭმუჭნოს და არ გაფუჭდეს. დაფაზე უნდა იყოს დამაგრებული მოძრავი ლამინირებული სახაზავი. არ 

შეიძლება დაფაში ჭიკარტების ჩარჭობა ან მასზე რაიმეს ამოჭრა, რათა ზედაპირი არ დაზიანდეს. დაფაზე 

ტუშით დახაზვა მოსახერხებელია, თუ ის მდებარეობს დახრილ მდგომარეობაში.  

• კალკა A1, A2 ფორმატის ან უფრო მცირე ზომის;   შეიძლება დაგჭირდეთ სხვადასხვა ფორმატის 

კალკა. კალკა იყიდება რულონების, ბლოკნოტის ან ცალკეული A4 ფორმატის  ფურცლების სახით, 
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რომლისგანაც შეიძლება საჭირო ზომის ფურცლების დაჭრა. კალკა არის სხვადასხვაგვარი სიმკვრივის, 

მაგალითად 60, 90 ან 120 გ/მ². პროექტზე მუშაობისას, როგორც წესი, მოიხმარება ბევრი კალკა, ამიტომ 

პირველი  ვარიანტებისათვის (შავი პირებისთვის) შეიძლება გამოვიყენოთ თხელი 60 გ/მ² სიმკვრივის კალკა, 

რადგან ის უფრო იაფია, ხოლო საბოლოო ნახაზებისთვის _ უფრო მკვრივი კალკა. ფორმატის 

განსაზღვრამდე, მიზანშეწონილია A2 ფორმატის ფურცლოვანი კალკის შეძენა, ხოლო მცირე 

მონახაზებისათვის გამოიყენოთ  A4 ფორმატის ბლოკნოტი. 

• სახაზავი ქაღალდი A A1, A2 ფორმატის ან უფრო მცირე ზომის; საჭირო ქაღალდი  თქვენ შეიძლება 

შეიძინოთ  მუშაობის პროცესში, თუმცა საწყის ეტაპზე დაგჭირდებათ ერთი-ორი A1 ფორმატის 

მილიმეტრებიანი ფურცელი კალკის ქვემოდან დასადებად. 

• იზოგრაფები (1) ზომით 0,7 მმ,  0,5 მმ, 0,25 მმ,  შავი ტუში. იზოგრაფებს იყენებენ ტუშით მუშაობისას 

მხოლოდ კალკაზე (ჩვეულებრივ ქაღალდზე დახაზვისას ისვრება  იზოგრაფის წვერი). იზოგრაფები 

საკმაოდ ძვირია და მოითხოვენ მუშაობის განსაზღვრულ ჩვევებს  სწორი ხაზის გასატარებლად. იზოგრაფის 

ზომები განისაზღვრება ხაზების სისქით. უფრო მეტად პოპულარულია ის იზოგრაფები, რომლებსაც 

შეუძლიათ 0,25, 0,35, 0,5  და 0,7 მმ სისქის ხაზების გავლება.ხაზვის დროს იზოგრაფი ვერტიკალურად უნდა 

გვეჭიროს, რათა ტუში თანაბრად გამოვიეს და უზრუნველვყოთ თანაბარი დაჭერა. ი. 

• ფლომასტერები (2); 

• უბრალო ფანქრები TM და M სიმაგრის გრიფელით, ცანგი, ან მიკროგრაფი 0,5 მმ ზომის.სასურველია 

სხვადასხვა სიმაგრის ფანქრების ნაკრების შეძენა. (T _ მაგარი, ტექნიკური ნახაზებისთვის, TM და 2M -

რბილი, ნახაზის  ხელით შესასრულებლად, 3M – რბილი, დასაშტრიხად), თუმცა უფრო ხშირად გამოიყენება 

თM და M სიმკვრივის ფანქრები. ფანქრის ფასი დამოკიდებულია მის ხარისხზე: იაფი ფანქრის რბილი 

გრიფელი მეტად მსხვრევადია, ცუდად ხაზავს, ხოლო მაგარი ფანქრის გრიფელი - ქაღალდს ფხაჭნის. 

რეკომენდებულია T, TM  და 2M ფანქრების გამოყენება. ჩვეულებრივის მაგივრად  შეიძლება გამოვიყენოთ 

მექანიკური ფანქარი (მიკროგრაფი) მოძრავი გრიფელით, რომელსაც არ სჭირდება გათლა. ყველაზე უფრო 

ადვილია  0,5 გრიფელით მუშაობა, რომლის წერტილის ზომა 0,5 მმ-ია. არსებობს სხვა მექანიკური 

ფანქრებიც, მაგრამ აუცილებელია მათი სწორად გათლა. 

• ფანქრების სათლელი; სუფთად შესრულებული ნახაზის მისაღებად საჭიროა ფანქრის ხშირი გათლა. 

ეს შეიძლება ნებისმიერი სათლელით  გაკეთდეს. თუმცა უკეთესია გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი სამაკეტო 

დანა ზუმფარის ქაღალდთან ერთად.  

• საშლელი მელნისა და ფანქრისათვის (4); საშლელს უნდა ჰქონდეს  ორი სხვადასხვა სიმაგრის  მხარე. 

რბილი მხარე განკუთვნილია ფანქრით შესრულებული ხაზების წასაშლელად, ხოლო მაგარი – ტუშით 

შესრულებული ხაზების წასაშლელად.  

• ტრაფარეტი  საშლელით წაშლის სიზუსტისათვის (5); გამოიყენება წასაშლელი ხაზის სიზუსტის 

დასაცავად და წარმოადგენს თხელ მეტალის ზოლს. წაშლის დროს ის დაეფარება ნახაზის იმ ნაწილს, 

რომელიც არ იშლება. 

• სკალპელი ან სამართებელი ნახაზების გასასუფთავებლად (6); 

• სამკუთხა სახაზავები 90°/45° და 30°/60° (7); ეს ინსტრუმენტი წარმოადგენს პლასტმასის სამკუთხედს 

ვერტიკალური და დიაგონალური ხაზების გამოსახაზავად. ის უნდა იყოს საკმაოდ დიდი, რომ 

შესაძლებელი იყოს გრძელი, ვერტიკალური ხაზების გავლება. მისი ყველაზე გრძელი გვერდი დაახლოებით 

25-30 სმ-მდე უნდა იყოს. თუ ნაკვეთის საბოლოო გეგმის ტუშით დახაზვას აპირებთ, მაშინ დაგჭირდებათ 

ამოჭრილნაზოლიანი სახაზავი, ხაზების გათხვრის თავიდან ასაცილებლად. თქვენ დაგჭირდებათ როგორც 
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45°-იანი კუთხეებიანი სახაზავი, ასევე მოძრავი სამკუთხა სახაზავი აქსონომეტრული პროექციების 

შესაქმნელად. იზომეტრიისათვის აუცილებელია 30°/60° კუთხეებიანი სახაზავი. 

• ქაღალდის სკოტჩი (8); 

• მოძრავი კუთხე  ტრანსპორტირით; 

• ფარგალი დასაგრძელებლით და იზოგრაფის სამაგრით (9); დაგჭირდებათ ორი ჩვეულებრივი 

ფარგალი ნაკვეთის გეგმაზე სხვადასხვა ზომის წრეებისა და მოკლე ხაზების დასატანად; ორი ფარგალი 

დამაგრძელებლებით, რომლებიც გამოიყენება დიდი წრეების დასახაზად. 

• სამასშტაბო  სახაზავი  მასშტაბური  დანაყოფებით 1:1, 1:50, 1:100, 1:100, 1:1250, 1:2500; სამასშტაბო 

სახაზავი არის ჩვეულებრივი სახაზავის სიგძის პლასტმასის ზოლი, რომლის თითოეულ მხარეზე 

დატანილია სხვადასხვა დანაყოფები. დანაყოფები ფაქტიური დაშორებების და ზომების პროპორციულია, 

რაც გეგმის მასშტაბში გამოხაზვის საშუალებას იძლევა. უფრო ხშირად გამოიყენება სახაზავები 1:50 და 1:100 

მასშტაბით, ზოგჯერ კი 1:1250 და 1:2500. სამასშტაბო სახაზავის გამოყენება არც თუ ისე რთულია, როგორც 

ეს თავდაპირველად შეიძლება მოგვეჩვენოს. 

• ტრაფარეტული  სახაზავი  წრეებითა და მომრგვალებული კუთხეებით ტუშით მუშაობისათვის (10); 

გამოიყენება ნახაზზე მცირე ზომის წრეების გამოხაზვისათვის, რომლებითაც აღინიშნება მაგალითად, 

კლუმბები ან ხეთა ჯგუფები. მასში შეიძლება იყოს სხვადასხვა  დიამეტრის  20 ან 30 წრე. ყველაზე დიდი 

წრის დიამეტრი 5მმ-ია. სახაზავის მომრგვალებული ნაპირები იცავს ნახაზს ტუშით გასვრისაგან 

• ჯაგრისი ან ფუნჯი ნახაზებისთვის (11); მუშაობის დროს საჭიროა ნახაზის რეგულარული გაწმენდა 

გრაფიტის და საშლელის ნამცეცებისაგან ჩვეულებრივ რბილი ჯაგრისით ან  ფუნჯით. 

• დრეკადი ლეკალო  არანაკლებ 30 სმ სიგრძის (12); პლასტმასის მილია, დრეკადი ლითონის ფუძით. 

გამოიყენება მრუდე ხაზების გამოსახაზავად. ნახაზზე დადებულ ლეკალოს ფანქრის ან იზოგრაფის ზუსტი 

და თანაბარი დაწოლით შემოავლებენ მრუდს. 

• პლასტიკის მილი – ნახაზების შესანახად; არის მილის ფორმის პლასტმასის ფუტლიარი, რომელშიც 

ინახავენ ნახაზებს, რათა ტრანსპორტირებისას ისინი არ დაიჭმუჭნოს. 

• ასოების  ტრაფარეტი (სასურველია) ნაწერის ზომების შესარჩევად (13); წარწერების დასატანად 

შეიძლება ისარგებლოთ ტრაფარეტით. მრავალნაირ სწორ და დახრილ ტრაფარეტს გამოიყენებენ 

მაგალითად სათაურის გამოსაყოფად. ისინი ასევე მოსახერხებელია ნახაზის ერთნაირი წარწერებით 

გაფორმებისათვის, რომელზეც მუშაობს რამდენიმე ადამიანი. 

• ფერადი და აკვარელის ფანქრები ნახაზების გასაფერადებლად (14); მრავალრიცხოვანი საუკეთესო 

ხარისხის ფერადი და აკვარელის ფანქრებიდან, უნდა შევარჩიოთ მხოლოდ ისეთები, რომლებიც უფრო 

შესაფერისი იქნება ბაღის გეგმისათვის, უპირველეს ყოვლისა ფერთა ნატურალური და პასტელური 

ელფერები, და არა მკვეთრი და კაშკაშა. დიდი მრავალფეროვნება საკუთარი სტილის შესაბამისი 

ოპტიმალური ვარიანტის არჩევის ფართო საშუალებას იძლევა. ჩვეულებრივი საბავშვო ფერადი ფანქრების 

ნაკრების გამოყენებითაც კი შესაძლებელია ნაკვეთის გეგმის გაცოცხლება და მისი აღქმის გაადვილება. 

• საინერციო სახაზავი (რეისშინა) ნაწერის ხაზების კორექტირებისათვის; პლასტმასის 30 სმ-იანი 

სიგრძის ზოლი, გორგოლაჭით, გამოიყენება ნახაზზე წარწერების დატანის დროს მიმართულების 

დასაცავად. 

• სახაზავები (16).  
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წარწერები  და  დაშტრიხვა, ასოები და სიმბოლოები ნახაზზე 

პრაქტიკულად ყველა ნახაზი საჭიროებს განმარტებით აღწერას ან აღნიშვნებს. ამისათვის მიზანშეწონილია 

შემუშავდეს მათი გაფორმების განსაზღვრული სტილი, რომელიც მისაღები იქნება სამუშაოს ყველა 

ასპექტისათვის. 

ლანდშაფტის დიზაინერი უნდა ფლობდეს სამ განსხვავებულ შრიფტს - ხელნაწერს, ტრაფარეტულს და 

კომპიუტერულს, რომლებიც დასჭირდება უმრავლესი სქემებისა და კოლონტიტულების შედგენის დროს. 

დროის ეკონომიისა და ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად ნახაზზე აღნიშვნების უმეტესობა უნდა 

შესრულდეს ხელით, ფანქრით ან კალმით, იმისდა მიხედვით თუ რითია შესრულებული ნახაზი. შეიძლება 

გამოვიყენოთ კომპიუტერული სიმბოლოები და აგრეთვე ტრაფარეტები სათაურებისთვის. რაც არ უნდა 

აირჩიოთ, ყოველთვის საჭიროა ისწრაფოდეთ:  ერთიანი სახის შექმნისა და მკაფიოდ გამოსახვისაკენ. 

 

ეცადეთ შეიმუშაოთ ერთსახოვანი სტილის შრიფტი, შეარჩიოთ მისი ზომები, მოხაზულობა, აგრეთვე 

ასოებსა და სიტყვებს შორის დაშორებები. 

შესრულებული სამუშაოს მკაფიოობა დამოკიდებული იქნება არა მარტო თითოეული ასოს მოხაზულობასა 

და  ასოთაშორის დაშორებებზე, არამედ აგრეთვე გადმოცემის სიზუსტეზე. აგრეთვე შრიფტულად 

გამოყოფილი ტექსტის გამოყენებაზე. მაგრამ გადაჭარბებული შრიფტული გაფორმება ისევე ძნელი 

აღსაქმელია, როგორც საერთოდ შრიფტის გარეშე.  გახსოვდეთ, რომ შრიფტი უნდა იყოს მკაფიო. ყველაზე 

ადვილად იკითხება სწორი ან  კურსივის შრიფტი. ამასთან სწორი უფრო ხშირად გამოიყენება. 

 

ა ბ გ დ ე ვ ზ ტ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

ამ სტილით მარტივად იწერება და იკითხება. 
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თუ გსურთ,რომ  გარკვეული, მკაფიო ნაწერი გამოგივიდეთ, არ გამოიყენოთ:  

 სხვადასხვა სიმაღლის ასოები 

 განსხვავებული დაშორებები 

 სხვადასხვაგვარი სისქის შრიფტი 

 განსხვავებული დახრილობის შრიფტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახაზავი ქაღალდის სტანდარტული  ფორმატები 

   

ტრაფარეტული შრიფტი. სათაურის დაწერის დროს შეგვიძლია ვისარგებლოთ ტრაფარეტით, რომლის 

საშუალებითაც მივიღებთ ერთგვაროვან შრიფტს. ტრაფარეტს აკეთებენ ლითონისაგან, მაგრამ უფრო 

ხშირად გამჭვირვალე პლასტიკისაგან, რომელსაც ზემოდან და ქვემოდან დამატებული აქვს თხელი 

ლითონის ზოლები. 

ტრაფარეტული შრიფტი შეიძლება მრავალნაირი იყოს, მაგრამ ის უნდა შეესაბამებოდეს იმ კალმის ზომას, 

რომლითაც ხდება  ასოების გამოყვანა. ერთი ხელით მაგრად დაიჭირეთ ტრაფარეტი და სახაზავი (ან 

რეისშინა), ხოლო მეორე ხელში – ფანქარი. სახაზავი უნდა გეჭიროთ ვერტიკალურად და  ტრაფარეტი  

ამოძრაოთ მის გასწვრივ ზევით და ქვევით. კალამი დაიჭირეთ ფურცლის პერპენდიკულარულად, რომ 

ტუში თანაბრად ჩამოდიოდეს.  კარგი შრიფტი ამშვენებს ნახაზს. ტრაფარეტი დაგვეხმარება სტრიქონში 

ერთნაირი სიმაღლის და სიგანის ასოების გამოხატვაში და აგრეთვე სტრიქონებს შორის თანაბარი 

დაშორებების დაცვაში. 
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კომპიუტერული ტექნოლოგიების და ინტერნეტის გამოყენება 

მართალია, კომპიუტერი არ წარმოადგენს აუცილებელ “ინსტრუმენტს” ლანდშაფტის დიზაინის 

შესაქმნელად, მაგრამ დღეს დიზაინერთა უმეტესობა სწორედ კომპიუტერის საშუალებით ქმნის პროექტებს. 

ამასთანავე, სულ უფრო და უფრო ხშირად განათავსებენ საბაღე სანერგეები თავის ვებგვერდებზე 

რეგულარულად განახლებულ  ინფორმაციას  მათ ხელთ არსებული მცენარეების შესახებ, მათი ნიმუშების 

ფოტოგრაფიული ილუსტრირებით. ასეთი ინფორმაცია, მცენარის ნუსხის შედგენის დროს იძლევა დროის 

დიდ ეკონომიას. 

 

 
კომპიუტერი გეგმების სწრაფად  ხატვისა და რედაქტირების  საშუალებას იძლევა 

 

 

გამოსახულების დამუშავებისათვის გამოიყენება ისეთი კომპიუტერული პროგრამa, როგორიცაა მაგ.,  

Photoshop  და სხვები.  

ლანდშაფტის დიზაინერებმა, რომლებიც თანამშრომლობენ საპროექტო და სამშნებლო სფეროს 

სპეციალისტებთან, იციან, რომ გეგმების და ნიველირების ფოტოგადაღების შედეგების დამუშავებისათვის 

ხშირად გამოიყენება ისეთი სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფანი, როგორიცაა  

ავტომატიზირებული პროექტირების სისტემები (CAD-სისტემა)  

გარდა ამისა, ნაკვეთზე სამუშაოთა გრაფიკის, მასალების და ხარჯთაღრიცხვის სპეციფიკაციის შესადგენად 

შემუშავებულია სპეციალური პროგრამები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია დასამუშავებელი 

დოკუმენტების პარამეტრების აგება კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით. არის აგრეთვე პროგრამები 

სამუშაოთა ჟურნალის წარმოებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირებისთვის. 
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2. პროექტირების წინასწარი ეტაპი 

თავდაპირველი მოთხოვნა ნაკვეთის პროექტირების შესახებ პოტენციური დამკვეთისაგან  შეიძლება 

მიიღოთ ტელეფონით, ფოსტით, ასევე სადილზე  ჩვეულებრივი საუბრის დროს, მაგრამ ხშირად დამკვეთს,  

რომლის  სურვილია, რომ სრულყოს თავისი ბაღი, ვერ წარმოუდგენია, სახელდობრ რას მოიცავს სამუშაო; 

ჰგონია, რომ საკმარისია მხოლოდ იყიდოს ესა თუ ის მცენარე და ჩარგოს ის მიწაში. 

დიზაინერების უმრავლესობას აქვს სპეციალური განათლება ან მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება, 

ზოგჯერ კი ერთიც და მეორეც, ამიტომ მათ თავისი შრომის ადეკვატური ანაზღაურების იმედი აქვთ, ისევე, 

როგორც ნებისმიერი სხვა დარგის პროფესიონალებს. 

 ბაღის დიზაინერის სამუშაოებს აქვს თანმიმდევრობა და საჭიროებს გარკვეულ დროს, ეტაპებს, რომლის 

შესახებაც თავიდანვე უნდა ეცნობოს დამკვეთს. 

 

როგორც წესი, ახალი დამკვეთი (დამკვეთი) დიზაინერს მიმართავს იმის შემდეგ, როცა დაინახავს  მისი 

შრომის შედეგს მეგობრის ან კოლეგის ბაღში, და დაუსვამს უფრო კონკრეტულ კითხვებს პირადად 

შეხვედრისას. 

გამოუცდელმა დამკვეთებმა შეიძლება ვერ გააცნობიერონ, რომ ლანდშაფტის დიზაინი – ეს ცალკე 

პროფესიაა, რომელიც სპეციალისტისაგან მოითხოვს სამუშაო გამოცდილებას. ეს ნიშნავს, რომ ლანდშაფტის 

დიზაინერის სამუშაო, როგორც ნებისმიერი სხვა  სპეციალისტის – არქიტექტორის, კბილის ექიმის ან 

ინტერიერის დიზაინერის სამუშაო, შესაბამისად  უნდა ანაზღაურდეს. 

                     

ჰონორარის რაოდენობა და თანმხლები ხარჯები 

უპირველეს ყოვლისა,  უნდა განიხილოთ ის მომსახურებები, რომელთა შეთავაზებასაც აპირებთ, როგორც 

ლანდშაფტის დიზაინერი. აგრეთვე მათი ღირებულება და ჰონორარის  მიღების წესი. გაუგებრობის 

თავიდან აცილების მიზნით ამ ინფორმაციის წარდგენა  სასურველია წერილობითი სახით. ყველაზე 

ადვილია, რომ ჩამოთვალოთ ლოგიკური თანმიმდევრობით ის მომსახურება, რომელთა შეთავაზებასაც  

აპირებთ, - მიწის აზომვის სამუშაოებიდან მენარდის პოვნამდე ბაღის შესაქმნელად, აგრეთვე მცენარეების 

შერჩევამდე და დარგვამდე. ყველა  თანმხლები ხარჯს - სამგზავრო, ბენზინის და ა.შ. ძირითად შემთხვევაში 

იხდის დამკვეთი. შემდგომი სამუშაოებისთვის რეკომენდებულია დამკვეთის ბაზის შედგენა, რომელშიც 

შედის: 

• სამუშაოს განრიგი; 

• ცნობები დამკვეთის შესახებ (სახელი, მისამართი და ა.შ.), ასევე შეკვეთის ხასიათი  და მისი 

შესრულების ვადები; 

• ინფორმაცია ნაკვეთის შესახებ, ტოპოგრაფიული რუკის და ნახაზების არსებობა; 

• დამკვეთთან მიმოწერა; 

• მიმოწერა  მიმწოდებლებთან (მომმარაგებლებთან) და ა.შ.; 

• თქვენი ნახაზებისა და ბაღის გეგმის ასლები  

                   

იმისათვის, რომ თქვენმა პოტენციურმა დამკვეთმა შეძლოს წარმოიდგინოს  სავარაუდო  სამუშაოს მთლიანი 

მოცულობა, საჭიროა მას თავის დროზე გაეგზავნოს ხარჯთაღრიცხვა კეთილმეგობრული წერილის 

თანხლებით. ამას გარდა, დამკვეთთან შეიძლება დაკავშირება დანიშნული  შეხვედრის წინ, მაგ., შეხვედრის 

დროის და რიცხვის დაზუსტების მიზნით. ამავე დროს გაარკვევთ, მიიღო თუ არა ხარჯთაღრიცხვა და 

ეთანხმება მას თუ არა.  
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ნაკვეთის დათვალიერება 

იმ შემთხვევაშიც კი, როცა თქვენ არ ხართ დარწმუნებული იმაში, მიიღებთ თუ არა დასაგეგმარებელი ბაღის 

შეკვეთას, მაინც ჯობს კარგად მოემზადოთ პირველი შეხვედრისათვის, დახარჯოთ ზედმეტი ნახევარი 

საათი და დაათვალიეროთ  მეზობლად მდებარე ბაღები. თქვენ მაშინვე დაინახავთ მოცემულ კლიმატურ და 

ნიადაგის პირობებში რა  მცენარე შეიძლება გაიზარდოს და 

რა- არა. 
დამკვეთმა  შეიძლება მოითხოვოს, რომ თქვენ მაშინვე 

გააკეთოთ  ნაკვეთის ანაზომი, ამიტომ ზედმეტი არ იქნება, 

რომ თან იქონიოთ მიწის საზომი  მოწყობილობები და 

პორტფოლიო ადრინდელი ნამუშევრების ფოტოებით.  

 

ნაკვეთზე ყოფნის დროს, ყურადღება მიაქციეთ მის მდებარეობას და იმ მდგომარეობას, რომელშიც ის  

იმყოფება. ამ ბოლო მონაცემით მაშინვე შეიქმნით შთაბეჭდილებას დამკვეთის ხასიათსა და მის 

მატერიალურ მდგომარეობაზე.  

ბაღის დათვალიერებისას დამკვეთი ყურადღებას გაამახვილებს მის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე 

და აღნიშნავს ყველაფერ იმას, რისი განვითარება ან მოცილება შეიძლება. შესაძლებელია, რომ თქვენ 

ყველაფერში არ დაეთანხმოთ, მაგრამ ვალდებული ხართ უპირატესობა მიანიჭოთ დამკვეთის აზრს, ამიტომ 

დროის დაკარგვა, რომელიც თქვენ ახლა დაგჭირდათ პრობლემების  და უპირატესობების გარკვევაზე, 

აუცილებელია შემდგომში გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. სასურველია, კიდევ ერთხელ გაიაროთ 

ბაღში დამკვეთის გარეშე: ახლა თქვენ არავინ შეგიშლით ხელს, რომ ყურადღებით შეაფასოთ პოტენციალი 

და მოიფიქროთ გადაწყვეტის ყველაზე უფრო კომპრომისული ვარიანტები.  

 

ბიუჯეტის განსაზღვრა 

 

თქვენ უნდა გქონდეთ გარკვეული წარმოდგენა ყველა მასალის, სამუშაოსა და ტექნიკური მომსახურების 

ფასებზე, აგრეთვე თვითონ მცენარის შეძენაზე, სასუქებსა და სხვა აუცილებელი დანახარჯებზე. რა თქმა 

უნდა, ამ ციფრების ცვლილება დამოკიდებული იქნება მცენარეთა სახეობებზე და დამკვეთის სურვილზე. 

თანხმობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეუდგეთ საქმეს და დეტალების ჩანიშვნა დაიწყოთ. 

დამკვეთები ხშირად  უკეთ წარმოიდგენენ 

იმას, რაც მათ არ სურთ, ვიდრე იმას, რაც  

სურთ. ამიტომ სხვა ბაღების ფოტოები და 

ნახაზები დაეხმარება მათ სიტუაციის 

გარკვევაში. 

ყურადღებით იყავით სახლის არქიტექტურის, ავეჯის, ფერთა გამის, კედლებზე სურათების მიმართ. 

სამზარეულოც კი  საკმაოდ ბევრს გეტყვით თავის პატრონზე  და მისი ცხოვრების სტილზე. მოიძიეთ 

ყოველგვარი დომინირებული ელემენტები სახლის გარშემო, რომლებიც შემდგომ შეიძლება ბაღის 

დიზაინში გამოიყენოთ. 

ბიუჯეტი ანუ მოცემულ პროექტზე დამკვეთის მიერ  გამოყოფილი თანხის რაოდენობა საჭიროა ასევე 

ადრეულ ეტაპზე იქნეს განსაზღვრული. დამკვეთს უნდა აუხსნათ, რომ ბაღი - ეს არის საცხოვრებელი  

სივრცე სახლგარეთ. ამიტომ მისი ბიუჯეტი უნდა იყოს ნებისმიერ სხვა, საცხოვრებლად საჭირო სათავსის 

დანახარჯების სადარი, მაგალითად, სამზარეულოსი. როცა საქმე ეხება ბიუჯეტს,  დამკვეთებს 

ყოველთვის სურთ, ზუსტად იცოდნენ, სახელდობრ რას მიიღებენ  გადახდილი ფულის სანაცვლოდ. 
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ქვემოთ მოცემულია ანკეტა, სადაც ის ძირითადი შეკითხვებია მოცემული, რომლებიც სასურველია, რომ 

დიზაინერმა დაუსვას დამკვეთს საწყის ეტაპზე. ასეთ შემთხვევაში, გაცილებით გაადვილდება ბაღის 

კონცეფციის შემუშავება და  დამკვეთისთვის ბაღის დიზაინის ყველაზე მისაღები ვარიანტის მიგნება. 

 

დამკვეთის ანკეტა 

დამკვეთის სახელი, გვარი: 

დამკვეთის მისამართი: 

ნაკვეთის მისამართი: 

 

ტელეფონი:  სახლი:         სამსახური:             მობილური:  

ფაქსი:                      E - Mail:    

პირველი შეხვედრის თარიღი: 

საერთო ინფორმაცია 

როგორი შედეგის მიღება გსურთ?     დიზაინის სრული პროექტი თუ მისი რომელიმე ნაწილი? 

სახლის ასაკი (დაახლოებით): 

დაწვრილებითი ცნობები დამკვეთის შესახებ 

მიწის ნაკვეთზე მცხოვრები ადამიანების რიცხვი: სულ:                 მათ შორის: 

დამკვეთის (მცხოვრებთა) ასაკი:           ბავშვები:              

მათი ასაკი და სქესი:                

შინაური ცხოველები: 

მომსახურე პერსონალი: 

ხომ არ აქვს რომელიმე მცხოვრებს გარკვეული პრობლემა გადაადგილებასთან დაკავშირებით ან სხვა,  ან 

ალერგია, რაც სასურველია გათვალისწინებული იყოს პროექტირებისას? კი / არა. აღწერა: 

დღის რომელ მონაკვეთში იქნება  ბაღი  ყველაზე ინტენსიურად გამოყენებული? 

როგორ გამოიყენება ახლა ბაღი და როდის არის საერთოდ დახურული? 

როგორ ისურვებდით არსებული სივრცის გამოყენებას? (ფუნქცია) 

გართობა/სადილი: დიახ/არა       თუ კი, რამდენად ხშირად? 

ცურვა, აუზი, ჯაკუზი? დიახ /არა 

მუშაობა    დიახ /არა 

პიკნიკი   დიახ /არა 

მზის აბაზანა   დიახ /არა 

ჩრდილში დასვენება   დიახ /არა 

თამაშები   დიახ /არა 

საბავშვო თამაშები 

აქვთ თუ არა ბავშვებს თამაშების მიმართ განსაკუთრებული მოთხოვნები, რომელიც გათვალისწინებულ 

უნდა იქნეს 

სამეურნეო საჭიროებები: 

საჭიროა თუ არა საკომპოსტე ადგილი, ორმო?        დიახ 

სახელოსნო?  დიახ 

სარწყავი სისტემის ტიპი? (ხელით, შლანგით, სპეც. მოწყობილობა...) 

სად გადის ამ მომენტში წყალგაყვანილობა? რა მდგომარეობაშია? 
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არის თუ არა ტერიტორიაზე წყლის რეზერვუარი? 

ონკანი მოსარწყავად? 

სათბური   დიახ/არა           დიახ/არა        ზამთრის ბაღი?    დიახ/არა   

ელექტროგაყვანილობის ადგილმდებარეობა?  განმარტეთ:  

ავტოფარეხი?   დიახ/არა        ღია სადგომი?    დიახ/არა 

აქვს თუ არა გარაჟს ნაკვეთიდან შესასვლელი?   დიახ/არა         

ქუჩიდან   ნაკვეთთან მისასვლელი    დიახ/არა         

მანქანების გასაჩერებელი ადგილი  დიახ/არა         

რამდენი მანქანისთვის?              შეიცვლება თუ არა ეს ციფრი მომავალში? დიახ/არა         

კოცონისთვის განკუთვნილი ადგილი   დიახ/არა         

საჭიროა თუ არა პანდუსები/ მოაჯირები    დიახ/არა    (თუ დიახ, ვისთვის?)      

დამატებითი   მოთხოვნები: 

ბაღის თავისებურებები 

ჩამოთვლილთაგან რას ისურვებდით, რომ ბაღში გქონდეთ? 

ტერასა   დიახ/არა  (რა მიზნით, რამდენი ადამიანისთვის?) 

მზეზე  დიახ/არა         ჩრდილში   დიახ/არა         

გაზონი    დიახ/არა         

სურნელოვანი მცენარეები, ბალახები    დიახ/არა         

ბოსტანი    დიახ/არა         

მინდორი, ხეხილი, კენკროვანი ბუჩქები    დიახ/არა         

თაღები   დიახ/არა         

ფანჩატური     დიახ/არა            ბელვედერი   დიახ/არა               

საზაფხულო სახლი, შტაბი     დიახ/არა         

რამე სხვა ნაგებობა: სტუდია, ოფისი, სახლი ბავშვებისათვის...  დიახ/არა   

ქანდაკებები,     დიახ/არა         

დასასვენებელი სკამები    დიახ/არა         

აუზი  დიახ/არა                     სწორკუთხა / უსწორმასწორო ფორმის       

ტბორი  დიახ/არა                   ნაკადული დიახ/არა                   ჩანჩქერი  დიახ/არა    

შადრევანი დიახ/არა              მდინარე   დიახ/არა                      წყარო  დიახ/არა           

განათება (რა ტიპის?)   

მცენარეების განათება   დიახ/არა                      ხეების დიახ/არა               გარე განათება    დიახ/არა         

სტაციონარული ან გადასატანი  ქურა პიკნიკებისთვის   დიახ/არა           

 

გამოსაყენებელი მასალები 

რა მასალებია გამოყენებული ნაკვეთზე: სახლში და ბაღში: 

რა მასალებს ისურვებდით რომ იყოს თქვენს ბაღში? 

ბუნებრივი ქვა  დიახ/არა,  ხელოვნური ქვა    დიახ/არა,  

ფენილია(დეკი)   დიახ/არა    ხრეში    დიახ/არა 

ხე   დიახ/არა,   მეორადი მასალები  დიახ/არა 

რომელი მასალებია თქვენი ბაღისთვის არასასურველი  
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ბაღის ტიპი 

ბაღის როგორი ტიპი (სტილი) მოგწონთ? 

ტრადიციულ სტილში  დიახ/არა    

ფორმალური    დიახ/არა                    არაფორმალური               დიახ/არა    

სოფლის სტილის     დიახ/არა           თანამედროვე სტილის     დიახ/არა 

მინიმალური  დიახ/არა 

მცენარეებით დატვირთული თუ პირიქით? 

ბილიკები?  როგორი სტილის? 

მცენარეები 

გაზაფხულზე მოყვავილე    კი/არა 

ზაფხულში მოყვავილე      კი/არა 

შემოდგომაზე მოყვავილე   კი/არა 

ზამთარში მოყვავილე      კი/არა 

უწყვეტად მოყვავილე      კი/არა 

სურნელოვანი             კი/არა 

მცენარეები, რომლებიც მოგწონთ: 

მცენარეები, რომლებიც არ მოგწონთ: 

ფერი 

რომელი ფერები მოგწონთ ან არ მოგწონთ? 

აქვს თუ არა სახლს ისეთი ოთახები, რომლებიც ბაღში გადის? 

თუ არის იქ ისეთი ფერთა გამა, რომელთა გამეორებასაც თქვენ ისურვებდით ბაღშიც? 

ინტერიერი      ტრადიციული კი/არა     თანამედროვე  კი/არა 

ხართ თუ არა რამის კოლექციონერი რის ხილვასაც ბაღშიც ისურვებდით? 

რა ელემენტებია ნაკვეთიდან მოსაცილებელი 

არის თუ არა რამის შენარჩუნება აუცილებელი?    დიახ/არა 

არის თუ არა ხეები ან რამე სხვა ნარგაობა ან ნაგებობა (მაგ. ჭა...)  რომელიც სასურველია რომ აღარ იყოს? 

გსურთ თუ არა ღობის შეცვლა?  (თუ დიახ, მაშინ დამკვეთმა ეს საკითხი უნდა შეათანხმოს მეზობელთან) 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

აქვს თუ არა სახლის პატრონს რამე პრობლემა სამართალდამცავ ორგანოებთან, კედლის/ღობის 

სიმაღლესთან, სახლის და ბაღის პროექტთან დაკავშირებით.  

 

აქვს თუ არა ბაღს ზონები რომლებიც განსაკუთრებულად: 

ტენიანია დიახ/არა. თუ დიახ, სად?  

მშრალი დიახ/არა. თუ დიახ, სად? 

ქარიანი დიახ/არა. თუ დიახ, სად? 

ცუდსუნიანია დიახ/არა. თუ დიახ, სად? 

ბაღის რომელი ნაწილია უფრო მეტად დაჩრდილული? 

ბაღის რომელი ნაწილია უფრო ნაკლებად დაჩრდილული? 

სხვა ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 
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ბაღის დაგეგმარების დაწყებამდე, საჭიროა გულდასმით აიზომოს  ნაკვეთი და თვალსაჩინოებისათვის 

გაკეთდეს მისი ნახაზი, რომელშიც ზუსტად უნდა აისახოს ნაკვეთის სხვადასხვა ელემენტების 

ადგილმდებარეობა და ზომები,  აგრევე რელიეფის ნებისმიერი ცვლილებები. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

დამკვეთს გეგმაში აქვს რომ არ დატოვოს ისინი ხელშეუხებლად, მაშინაც კი საჭიროა ამ ელემენტების 

აღწერაში ჩართვა, ვინაიდან მათი შენარჩუნების, განადგურებისა თუ გადატანის შესახებ ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების მიღება ხდება მოგვიანებით. 

 

ნაკვეთის აღწერა 

აღწერილობა უნდა მოიცავდეს ყველა ასაზომ ელემენტს, არა მარტო ნაგებობებს და ნაკვეთის  საზღვრებს, 

არამედ ყველაფერს, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს გეგმარებაზე-წყალგამყვანი  მილებიდან დაწყებული, 

ელექტროგადამცემი ხაზების ბოძებით, არსებული რელიეფით და ხეებით და ბუჩქებით დამთავრებული. 

აღწერილობა ასევე უნდა მოცავდეს ცნობებს ისეთი განუზომელი შემადგენელი ნაწილების შესახებ, 

როგორიცაა მაგალითად, გარემომცველი ლანდშაფტი, ნაკვეთის ორიენტაცია სინათლის მიმართ, ქარების 

მიმართულება, ნიადაგის ტიპი და შემადგენლობა, რადგანაც ყოველივე ეს გავლენას მოახდენს დიზაინზე 

და საჭიროა მათი გათვალისწინება. 

მიღებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ნაკვეთის მასშტაბში შესრულებული ნახაზის შესაქმნელად, 

რაც საფუძვლად დაედება შემდგომ სამუშაოებს. მაშასადამე, ის უნდა იყოს ზუსტი. არასწორმა ნახაზმა  

შეიძლება დაამახინჯოს მთელი პროექტი და მნიშვნელოვნად გაზარდოს დანახარჯები. მონაცემები ნახაზზე 

აუცილებლად მკაფიოდ უნდა იყოს დატანილი, რადგანაც შეცდომების უმრავლესობა გამოწვეულია იმით, 

რომ ანაზომის შემსრულებელს არ შეუძლია საკუთარი ჩანაწერების გარჩევა. 

 

აღწერილობაში უნდა შედიოდეს შემდეგი: 

•სახლი, მათ შორის კარების და მათი გაღების მიმართულებები, აგრეთვე ფანჯრები მათი სიმაღლის 

ჩვენებით; 

•არსებული საინჟინრო ქსელები (წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია, გაზი, დრენაჟი, ვენტილაცია). 

ვერტიკალური გამწვანება  და ისეთი სხვა ელემენტები, რომლებიც ესაზღვრება სახლის  კედელს ან მასზეა 

განლაგებული; ასევე არ უნდა გამოგვრჩეს მხედველობიდან ცალკეული ნაგებობები (ავტოფარეხი, აბანო, 

ფარდული); 

•ნაკვეთის შემოსაზღვრა – ცოცხალი ხერგული, ღობე ან კედელი, მათ შორის არსებული საყრდენების, 

კარების და სხვა ღიობების მდებარეობა, ზომები და მასალა; 

• ძირითადი ხეები  და ბუჩქები ღეროს დიამეტრის, სიმაღლისა და ვარჯის სიგანის მინიშნებით და აგრეთვე, 

შეძლებისდაგვარად მათი სახელწოდებები; 

•დაბალი საყრდენი კედლები, ბილიკები და საფეხურები, მათი მიმართულება, ზომები და მასალა; 

•წყალსატევები -გუბურები, აუზები, მდინარეები და ტბები; 

•არსებული ნარგავები – ყვავილები, ბუჩქები, ხეები, ბალახი. რელიეფის თავისებურებები _ ფერდობები და 

ტერასები; 

• დრენაჟი (საწრეტი) -საკანალიზაციო ლუქების  მდებარეობა; 

• ნაკვეთის მდებარეობა ჩრდილოეთის მიმართულებასთან დაკავშირებით, ან შუადღეს ნაკვეთზე მზის 

მდებარეობა; 

•ნაკვეთის გარეთ მდებარე ელემენტები, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ბაღზე, მაგალითად 

მეზობელი ნაკვეთიდან გადმოსული ხის ტოტები; 
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• განუზომელი ელემენტები, მაგალითად გარემომცველი ლანდშაფტი, აგრეთვე გაბატონებული ქარების 

მიმართულებები, ნიადაგის ტიპი და მჟავიანობა. 

   რა თქმა უნდა, შეიძლება ისარგებლოთ პროფესიონალი მიწისმზომელის მოსახურებით, მაგრამ 

დამოუკიდებელი აზომვების ჩატარებით თქვენ მოიგებთ არა მხოლოდ ეკონომიური თვალსაზრისით, 

არამედ უფრო მეტს გაიგებთ მიწის ნაკვეთის შესახებ. 

 

აზომვითი სამუშაოები 

 

 აზომვები 

 დაიწყეთ ნაკვეთის საერთო გეგმიდან, რომელზედაც აღნიშნულია ყველა ძირითადი ელემენტი. უპირველეს 

ყოვლისა საჭიროა ნაკვეთის გამოკვლევა, ადგილმდებარეობის გაცნობის მიზნით საზღვრის გასწვრივ მისი 

შემოვლა, ხოლო ამის შემდეგ მოქმედების თანმიმდევრობის დამუშავება. ჯობს დაიწყოთ სახლიდან და 

ახლომდებარე (5 მ რადიუსში)  მდებარე ობიექტებიდან და არა შორსმდებარე, მაგალითად, ღობით ან ხით. 

ზომების აღება 

ნაკვეთის გასაზომად დაგჭირდებათ მოკლე და გრძელი რულეტები. მაგარი, მოკლე ლითონის რულეტი 

უბრალო მოსახმარია, ხოლო გრძელი, რბილია და მოითხოვს უფრო ფაქიზ მოპყრობას. უფრო 

მოსახერხებელია რულეტის ლენტის  დაჭერა მარცხენა ხელით (ან მარჯვენათი, თუ ცაცია ხართ), ხოლო 

გამოწევა მარჯვენათი. აზომვებს შორის  შუალედებში  ლენტი შეიძლება გადაიკიდოთ მხარზე. აზომვის 

დამთავრების შემდეგ რულეტის ლენტის დახვევისას, გაწმინდეთ ის სველი ნაჭრით, რათა ჭუჭყი კორპუსში 

არ მოხვდეს და ამის გამო ლენტი არ ჩაიჭედოს. 
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სახლის და ახლომდებარე ობიექტების აზომვა 

მილიმეტრულ ქაღალდზე მაქსიმალური სიზუსტით დაიტანეთ სახლის საერთო გეგმა და დატოვეთ 

ადგილი ზომების დასატანად. მილიმეტრული ქაღალდი საშუალებას იძლევა შეინარჩუნოთ მთლიანად 

პროპორცია და საკმაოდ ზუსტად განათავსოთ ელემენტები ერთმანეთთან შეფარდებით. მაგრამ არ ეცადოთ 

მთელი ნაკვეთის ჩახაზვას (თუ ძალიან პატარა არ არის), რომ არ დახარჯოთ   მეტისმეტად ბევრი დრო. 

 

გეგმაზე აღნიშნეთ ფანჯრებისა და კარების  მდებარეობა, მათი გაღების მიმართულება, აგრეთვე სახლის 

ახლოს მდებარე ნებისმიერი ელემენტი, როგორებიცაა, წყალსადინარი  მილები, საკანალიზაციო ჭები და 

მათ გასწვრივ მდებარე ბუჩქები. თუ ნაკვეთი დიდი არაა, მაშინ ამ საწყის გეგმაზე  შეიძლება დავიტანოთ  

მისი საზღვრები და ყველა  სხვა ელემეტი, მაგრამ ჯობს ნახაზზე არეულობას მოერიდოთ, მით უმეტეს, 

სახლის საერთო სქემის გადატანა შემდეგ გეგმაზე დიდ დროს არ წაიღებს. 

ახლა შეგიძლიათ დაიწყოთ სახლის ყველა გვერდის აზომვა. გაჭიმეთ რულეტის ლენტი ფასადის გასწვრივ, 

მაქსიმალურად კედელთან ახლოს. შემდეგ  დადეთ ლენტა მიწაზე და დაბრუნდით იქ, საიდანაც ის იწყება. 

ლენტის გაჭიმვა უნდა დაიწყოთ სახლის ერთ-ერთი კუთხიდან და დაამაგროთ ლითონის სამაგრით ან 
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აგურით, რათა უზრუნველყოთ მისი უძრაობა. სანამ  მაჩვენებელს ჩაინიშნავთ, დარწმუნდით, რომ ლენტი 

არ არის ჩაზნექილი ან დაგრეხილი. შემდეგ გაემართეთ ლენტის ბოლოსკენ  და აღნიშნეთ ყველა კუთხის, 

კარების, ფანჯრების, ზღურბლის, წყალსადინარი მილების და ა.შ. მდებარეობა მთელი კედლის გასწვრივ.  

აზომვის ასეთ მეთოდს ხაზობრივი ეწოდება.  

ის სწრაფი და ზუსტია და მიმდინარეობს ლენტის თანმიმდევრული  გადაადგილებით. აღნიშნეთ საწყისი 

წერტილი 0-ით და ისრით მიუთითეთ აზომვის მიმართულება. 

ეცადეთ, რომ დაიტანოთ ყოველი შემდგომი ხაზობრივი ანაზომი, ჩაიწეროთ ციფრები ერთი 

მიმართულებით, რომ არ აგერიოთ ისინი მოგვიანებით გაკეთებულ აღნიშვნებში. 

ყველა ჰორიზონტალური ანაზომის შედეგის ჩაწერის შემდეგ, მყარი რულეტით დაიწყეთ ფანჯრების 

სიმაღლის, სანათების, ზღურბლის და ა.შ., გაზომვა. გაზომეთ ასევე ნებისმიერი უსწორმასწორო და 

გამოშვერილი ნაშენები. ეს აზომვები შეიძლება გაკეთდეს საკმაოდ სწრაფად, თუ ათვლის საწყისად აიღებთ 

რომელიმე საერთო ხაზს, მაგალითად საძირკვლის ჰიდროიზოლაციას. 

ასეთი სახით შეიძლება გაიზომოს სახლის გვერდით არსებული ობიექტები  ერთდროულად ორივე 

რულეტის გამოყენებით. გაჭიმეთ გრძელი რბილი რულეტი სახლის კედლის გასწვრივ. თუ მის მახლობლად 

მდებარეობს ესა თუ ის ობიექტი, მაშინ ამ ობიექტიდან კედლამდე მანძილი გაზომეთ მოკლე მაგარი 

რულეტით. ამ მეთოდს ეწოდება შეჭრილი ობიექტების გაზომვის მეთოდი.  

 

 შორეული ობიექტების აზომვა 

სახლის აზომვის დამთავრების შემდეგ, სუფთა მილიმეტრულ ქაღლადზე დაიტანეთ ნაკვეთის საზღვრები, 

ჩაწერეთ მასში სახლი და სხვა ელემენტები, რომლებიც გეგმის მიხედვით უნდა განათავსოთ მასზე, 

მაგალითად, ხეები, ბილიკები და ავტოფარეხი. მათი განლაგების დასაზუსტებლად დაგჭირდებათ აზომვის 

სისტემის გამოყენება, რომელსაც ეწოდება სამკუთხედის მეთოდი. ის გამოიყენება ორი ცნობილი წერტილის 

მიხედვით მესამე წერტილის განსაზღვრისათვის, ან ძირითადი ხაზის დასადგენად. შეიძლება 

დავაზუსტოთ, მაგალითად ხის მდებარეობა, თუ გამოვიყენებთ სახლის ორ კუთხეს  საწყისი წერტილების 

სახით, რომლებიც თქვენ უკვე გაზომილი გაქვთ. ამისათვის უბრალოდ საჭიროა გაზომოთ თითოეული 

კუთხიდან ხემდე მანძილი, ხოლო შემდეგ ფარგლის დახმარებით ზუსტად განსაზღვროთ ეს წერტილი, 

როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაში. 

სანამ აზომვას შეუდგებოდეთ, ჯობს გეგმაზე აღნიშნოთ ყველა წერტილი, რომელთა დაფიქსირებაც 

მოგვიწევთ და უკვე ცნობილი ის წერტილები, რომლებიც გამოგადგებათ სამკუთხედის ფუძედ. 

სამკუთხედის მეთოდი განსაკუთრებით ხელსაყრელია იმ ობიექტების გაზომვა, რომლებიც ნაგებობის 

მიმართ მდებარეობენ არა პარალელურად და მდებარეობენ მისგან გარკვეული კუთხით, მაგალითად, 

ბილიკები ან ნაკვეთის საზღვრები. ხშირად შეიძლება მოგვეჩევნოს, რომ ისინი პარალელურად 

მდებარეობენ, მაგრამ სამკუთხედის მეთოდის გამოყენება საპირიპიროს გვიჩვენებს. ძირითადი ხაზის ან იმ 

ორი წერტილის არჩევით, რომელთა მიხედვითაც მოხდება აზომვა, ეცადეთ იპოვოთ ყველაზე დიდ 

მანძილზე გადაჭიმული, უწყვეტი ხაზი, რომლიდანაც შესაძლებელი იქნება მთლიან ნაკვეთზე ან მის 

უდიდეს ნაწილზე დაკვირვება. მაგრამ უფრო ხშირად თქვენ დაგჭირდებათ ერთ ძირითად ხაზზე მეტი, 

განსაკუთრებით მაშინ, თუ სახლი გარშემორტყმულია ბაღით. 
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გეგმაზე სახლის განთავსების, ნაკვეთის საზღვრებისა და სხვა ობიექტების  აღნიშვნის შემდეგ ხელით წააწერეთ 

სახლის ზირითადი კუთხეები  და ყველა სხვა მნიშვნელოვანი გაზომილი წერტილი 

 

 

გეგმაზე თქვენი აზომვის შედეგების დაფიქსირებისას, შესაძლებელია განალაგოთ ისინი წერტილის 

გასწვრივ ან მის გვერდით. თუ წინასწარ მოამზადებთ ყველა აუცილებელი ანაზომის ჩამონათვალს, 

დარწმუნებული იქნებით, რომ არაფერი არ გამოგრჩათ. 
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ნაკვეთის საზღვრების გასაზომად გამოიყენეთ 

სამკუთხედის მეთოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაც შეიძლება ზუსტად ჩაიწერეთ 

ნახაზის მონაცემები. ესკიზე 

ციფრები შეიძლება განთავსდეს  

როგორც მნიშვნელოვანი 

წერტილების გვერდით, ისე მის 

მინდვრებზეც. 
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ნაკვეთის აზომვისას შეიძლება ვისარგებლოთ პალოებით ან ნებისმიერი მსგავსი საგნებით, რომლებიც 

შეიძლება ჩავამაგროთ ერთმანეთისგან დაშორებული თანაბარი მანძილებით, ხოლო შემდეგ შევკრიბოთ ეს 

მანძილები. 

ტეხილის აზომვა 

ტეხილი ფორმის ბილიკები ან მესერი შეიძლება ავზომოთ, თუ ძირითადი ხაზიდან 90°-იანი კუთხით 

გავაკეთებთ თანაბარ დაშორებებს. ამ ამოცანის გამარტივების მიზნით უნდა გამოვიყენოთ მართკუთხა 

ფორმის რაიმე საგანი, მაგალითად მუყაოს ნაჭერი. 

 

 

აზომვის სხვა ხერხები 

პატარა ბაღის აზომვა საათის ისრის მიმართულებით 

მოცემული მეთოდი განსაკუთრებით მოსახერხებელია მცირე ზომის, მოუწესრიგებელი ბაღების ასაზომად,  

სადაც ნაკვეთის  ერთი კუთხე მეორედან  

 
სამკუთხედის მეთოდით განსაზღვრეთ C წერტილის მდებარეობა A და B-თან მიმართებაში. შემდეგ მყარი 

რულეტის გამოყენებით შვერილების აზომვის მეთოდით დაადგინეთ მანძილი BC ხაზიდან ბილიკამდე  

თანაბარი შუალედებით  (ამ შემთხვევაში ყოველ 1 მ-ში). 
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არ ჩანს. ამ შემთხვევაში ძირითად ხაზს განსაზღვრავენ ნაკვეთის ცენტრში ერთმანეთისაგან  რაღაც   

მანძილის  დაშორებით ჩაარჭობილი ორი პალოს მეშვეობით. იმოძრავეთ ნაკვეთზე სახლის ერთი 

კუთხიდან საათის ისრის მიმართულებით, მონიშნეთ ყველა ის ობიექტი, რომელთა აზომვასაც აპირებთ, 

სანამ არ მიხვალთ ცენტრში ჩასობილ  პალოებამდე. ნახაზის გვერდით აღნიშნეთ ყველა ამ ობიექტის  

დაშორება პირველი პალოდან, ხოლო შემდეგ მეორემდე, არ დაგავიწყდეთ მათ შორის მანძილი. დაამაგრეთ 

რულეტის Eერთი ბოლო ერთ პალოზე, სწრაფად შემოუარეთ მთელს ნაკვეთს გარშემო და ჩაიწერეთ აზომვის 

ყველა მონაცემი. შემდეგ იგივე გაიმეორეთ მეორე პალოდან. 

 

ფერდობების და არასწორი რელიეფის აზომვა 

იშვიათად გვხვდება აბსოლუტურად სწორი ნაკვეთი. მაგრამ მარტივი  ანაზომი შეიძლება გაკეთდეს 

თარაზოს, პალოებისა და დაფის დახმარებით, და არ გამოვიყენოთ თეოდოლიტი და სხვა მსგავსი 

ინსტრუმენტები. დაიწყეთ ფერდობის ზედა წერტილიდან. საწყის დონედ აიღეთ რომელიმე უძრავი 

ობიექტი (ჭა, საფეხური ან ბორდიური) და მისგან გადაზომეთ არა უმეტეს დაფის სიგრძის მანძილები. ამ 

წერტილში ისე ჩაარჭეთ პალო, რომ მისი ზედა  წერტილი ობიექტის ზედა წერტილის  დონეზე იყოს. 

მოათავსეთ დაფა პალოზე, ზემოდან დადეთ თარაზო. ამოძრავეთ პალო იქამდე, სანამ დონე არ 

გათანაბრდება. შემდეგ გაზომეთ ვერტიკალური მანძილი დაფასა და ფერდობის ზედა წერტილს შორის.  
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შეიძლება აგრეთვე სცადოთ თვალით განსაზღვრა; შეიძლება აგრეთვე გამოთვალოთ აგურის წყობის რიგის 

რაოდენობა. 

 
 ხის სიმაღლის გამოსათვლელად საწყის ზომად იღებენ ადამიანის სიმაღლეს 
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სამკუთხედის ან “შეჭრილი ობიექტების გაზომვის” მეთოდით ღეროს ცენტრის განსაზღვრის შემდეგ 

შეიძლება გაიზომოს ღეროს გარშემოწერილობა და ვარჯის სიგანე მიწაზე დადებული რულეტით. ქვედა 

ტოტებისა და ხის მთლიანი სიმაღლის გაზომვისას დამხმარე დაგჭირდებათ. თუ მის სიმაღლეს მიიღებთ 

საწყის ზომად, თვალით შეგიძლიათ განსაზღვროთ რამდენჯერ მოთავსდება ის ქვედა ტოტებამდე და ხის 

წვერომდე. თუ დამხმარე არ გყავთ, შეიძლება გამოიყენოთ რაიმე საგანი, რომლის ზომის მიხედვითაც 

შეგიძლიათ გამოთვალოთ ხის სიმაღლე. 

 

ნიადაგის ტიპის განსაზღვრა 

ნაკვეთის ნიადაგის ტიპზე შეიძლება ვიმსჯელოთ იმის მიხედვით, თუ რა იზრდება მასზე. ზოგიერთ 

მცენარეს, მაგალითად, შქერს, კამელიას, მანანას მჟავე ნიადაგი ურჩევნია, კირის, აზოტისა და ფოსფორის 

დაბალი შემცველობით, მაგრამ ნიადაგში უნდა იყოს მარგანეცი. მჟავე ნიადაგი მდიდარია წყალბადის 

იონებით, ის ხშირად გვხვდება ტყესთან ახლოს სოფლის მიდამოებში ან იქ, სადაც ოდესღაც იყო: 

ნეშომპალას სქელი ფენა, რომელიც საუკუნეების  განმავლობაში წარმოიშვა ფოთლების, ნუჟრებისა და სხვა 

დანარჩენი ჩამონაცვენისაგან. მათი ნიადაგთან ურთიერთქმედების შედეგად შეიქმნა ტენიანი ტორფიანი 

გარემო. 

მცენარეები, რომლებისთვისაც აუცილებელია რკინა, მარგანეცი და ბორი, მათი შეთვისების ფორმის 

შესაბამისად, არ იზრდება ტუტე ნიადაგზე, სადაც ასეთი ელემენტები არ არის. 

ნიადაგის მჟავიანობა და ტუტიანობა იზომება PH სკალის მიხედვით – ზემჟავიანობიდან (PH 1) 

ზეტუტიანობამდე (PH 14). მჟავიანობის  მოთხოვნილების დონე ყველა მცენარეს სხვადასხვა აქვს. მაგრამ 

პრაქტიკულად  ყოველი მათგანი შეიძლება გაიზარდოს ნეიტრალურ (PH 7) ნიადაგში. ამიტომაა ასე 

მნიშვნელოვანი ნაკვეთზე ნებისმიერი რგვის სამუშაოების დაწყებამდე  PH-ის დონის განსაზღვრა. ამასთან 

ერთად ნიადაგის სინჯების აღება უნდა მოხდეს ნაკვეთის სხვადასხვა ადგილიდან: სავსებით 

შესაძლებელია, რომ PH-ის დონე ბაღის სხვადასხვა ნაწილში არაერთგვაროვანი იყოს. 

ნიადაგის ნიმუშების ანალიზის გაკეთება შეიძლება ჩაატაროთ დამოუკიდებლად შესაბამისი 

მოწყობილობის ქონის შემთხვევაში, ან გაგზავნოთ სპეციალურ ლაბორატორიაში. ანალიზის გაკეთებამდე 

(თუ გადაწყვეტთ თავად გაკეთებას), გადმოყარეთ ნიმუშები ქვესადგარზე, მოათავსეთ თითოეული მათგანი 

შესაბამის პაკეტზე და დაელოდეთ მიწის გაშრობას. აღებული ნიმუშებიდან ნიადაგის PH-დონის 

განსაზღვრისას ყურადღება  მიაქციეთ მის შემადგენლობაში ქვიშის, ლამის და თიხის თანაფარდობას. 

ნიადაგის მჟავიანობა შეიძლება განისაზღვროს გრუნტის საზომის დახმარებით, რომელიც მოთავსდება 

მიწაში და იძლევა მყისიერ პასუხს. ეს არის სწრაფი, მაგრამ ნაკლებად ზუსტი. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მცენარე ინდიკატორები 

• ძახველი - კირქვიანი, ტუტე ნიადაგი. 

• მანანა - მშრალი, მჟავე ან ტორფიანი ნიადაგი. 

• ჭინჭარი- პოტენციური ნაყოფიერი ნიადაგი 

• ღოლო -მწირი, სუსტი, მშრალი, მჟავე ნიადაგი. 

• სათითურა- მშრალი, ქვიშანი ან ღორღიანი ნიადაგი. 

• კურდღლისცოცხა ან ტყის ცოცხი - მწირი, უნაყოფო ნიადაგი. 
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SS1 - ქვიშა 

SS2 - ძალიან მშრალი ნიადაგი 

SS3 - ოდნავ ნოტიო ნიადაგი 

 

ორიენტაცია სინათლის მიხედვით 

ბაღის დაგეგმარებისას აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული მისი მდებარეობა   მზის განათების   

მიმართ.  თუ ამინდი  ძალიან  ცუდი არ არის,  

თქვენთვის არ იქნება ძნელი იმის განსაზღვრა, თუ როგორ ნათდება ბაღი შუადღის მზით. ამის შესახებ 

შეიძლება გიამბოთ ბაღის მფლობელმა, მაგრამ ზუსტ ორიენტირებაში დაგეხმარებათ კომპასი და 

ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიული გეგმა. 

უპირველეს ყოვლისა ნაკვეთის გეგმაზე უნდა აღნიშნოთ ჩრდილოეთის მხარე. გაიხსენეთ ისიც, რომ  

სინათლისა და ჩრდილის რაოდენობა ყოველთვის ერთნაირი არ იქნება. ზამთარში მზის მოძრაობის 

ტრაექტორია დაბლაა, ხოლო ჩრდილები - განიერი და სქელი, მაშინ როცა ზაფხულში, თუმცა მზე კი მაღლა 

იწევს, მაგრამ ფოთლოვანი ხეები იძლევიან ფართო ჩრდილს.  
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კლიმატი 

ბაღით სარგებლობა არსებითად დამოკიდებულია კლიმატზე, რაც შესაბამისად მოქმედებს დიზაინზეც. 

ნაკვეთის მდებარეობა, ზღვის დონიდან მისი სიმაღლე, ტოპოგრაფია, მოცემულ რაიონში ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურა- ეს ყოველივე გათვალისწინებულ უნდა იქნეს პირველ ეტაპზე. მაგალითად, ზღვის 

სანაპიროზე მდებარე ბაღში არსებობა შეუძლია მხოლოდ  მცენარეებს, რომლებსაც არ ეშინიათ ქარისა და 

მარილის ზემოქმედების. 

ქარების მიმართულებამაც შეიძლება მოახდინოს გავლენა ბაღის გეგმარებაზე. მაშინვე მისი განსაზღვრა 

ძნელი იქნება. ამიტომ ეს უნდა გავარკვიოთ დამკვეთთან. აუცილებელია დაზუსტდეს ნაკვეთის შესაძლო  

მიკროკლიმატის ხასიათი, რადგან ის შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს მოცემული 

ადგილმდებარეობის კლიმატისგან. მაგალითად, თუ ბაღი მდებარეობს ქარიან გორაკზე, მაგრამ 

გარშემორტყმულია მაღალი კედლით, ამ შემთხვევაში ნაკვეთი საიმედოდ იქნება დაცული ქარისაგან, ხოლო 

უფრო ღია სივრცეში მისი გავლენა ვრცელდება. 
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9.2. საპროექტო და მოსაზღვრე ტერიტორიების აღწერა 

 

ყოველ ნაკვეთს აქვს თავისი შეზღუდვები, რომლებიც იმოქმედებს დიზაინერის გადაწყვეტილებაზე. ვიდრე 

ნაკვეთს დატოვებდეთ, კიდევ ერთხელ ნახეთ თქვენი ჩანაწერები და ნაკვეთის აღწერილობა. შეიძლება 

აღმოჩნდეს, რომ ზოგიერთი პუნქტი არც თუ იმდენად მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა სხვები, მეტად 

არსებითი, აღნიშნული არ არის. როგორც არ უნდა იყოს, მთელი ინფორმაცია უნდა იქნეს 

გათვალისწინებული და მოგვიანებით გაანალიზებული. 

    

 

 

ფოტოაპარატის(ფოტოკამერის)  გამოყენება 

 

რატომ არის საჭირო ფოტოგადაღება? 

ფოტოსურათები შეიძლება დაგვეხმაროს: 

• შეგვახსენებს ნაკვეთის შესახებ; 

• იქცეს ნაკვეთის არსებული მდგომარეობის აღწერის საფუძვლად; 

• ნაკვეთის ხელახალი შესაძლო დაგეგმვისათვის შავი მონახაზის საფუძვლად; 

• ნაკვეთის ილუსტრაციები ხელახლა დაგეგმარებამდე, დაგეგმარების დროს და მას შემდეგ და 

სარგავი სამუშაოები; 

• მასალები პორტფოლიოსთვის, რომლებიც შეიძლება აჩვენოთ შემდგომ დამკვეთებს; 

• შეიძლება გამოდგეს ბაღის განვითარების პროცესში მიმდინარე სეზონური და ასაკობრივი 

ცვლილებების ოქმად. 

 

აუცილებელი ფოტოსურათები 

 დიზაინის პროექტის დამუშავებისათვის შეიძლება დაგვჭირდეს: 

• ფანჯრიდან გადაღებული პანორამული ფოტოსურათები; 

• ბაღის შორეული კუთხიდან გადაღებული სახლის ფოტოსურათები; 

• ფართო პლანით წარმოდგენილი სპეციფიკური ობიექტები, მათი მდგომარეობის ამსახველი -

ტერასები, კედლები, ფანჩატური, სათბური, მცენარეები და ა.შ. 

 

პანორამული სურათები. პანორამული სურათების გადაღება დაიწყეთ სახლის მხრიდან: აირჩიეთ 

ცენტრალური პოზიცია (ჩვეულებრივ ეს არის შემოსასვლელი კარი), დადექით სახლისკენ ზურგით და 

დაიწყეთ გადაღება მარცხენა მხრიდან, დაიმახსოვრეთ რაც მდებარეობს მარჯვნივ, ხოლო შემდეგ გადაიღეთ 

კადრის მარჯვენა ნაწილში მდებარე ობიექტები, რომლებსაც გადაიტანთ მარცხნივ. გააგრძელეთ გადაღება 

საათის ისრის მიმართულებით წრეზე ან ნახევარწრეზე. ეცადეთ პანორამული გადაღების დასრულებამდე 

ფოტოკამერა - შეუცვლელი ინსტრუმენტია ნაკვეთის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების დროს, რომელიც 

ჩვეულებრივ, იმდენად ბევრია, რომ გამოცდილ თვალსაც კი გაუჭირდება ყველა დეტალის შემჩნევა, 

მაგალითად, - ულაზათო სანათი, ჩამოწეული სადენები, გაცვეთილი კედლები. ნაკვეთზე პირველი 

სტუმრობისას შეიძლება ყველაზე თვალნათელი რამეც კი შეუმჩნეველი დარჩეს. ყველა ასეთი დეტალი 

გამოაშკარავდება ფოტოებზე, რომელიც უკვე მშვიდ გარემოში შეიძლება შეისწავლოთ. 
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კამერა მაქსიმალურად თანაბრად გეჭიროთ (როგორც ჩანს, აქ თქვენ დაგჭირდებათ შტატივი). დროდადრო 

შეიძლება დაგჭირდეთ ფართო და საშუალო პლანით გადაღება, ნარგავების, ნაგებობების და ღობის 

დეტალების დასაფიქსირებლად. 

 

ერთმანეთის გადამფარავი სურათების გადაღება ნაკვეთის პანორამის შესაქმნელად 

 

სახლის ფოტოგადაღება. გადადით ნაკვეთის მოპირდაპირე ბოლოში ან დადექით სახლიდან რაიმე 

მანძილით დაშორებულ წარმოსახვით ხაზზე. აქედან შეიძლება მოხერხებულად გადაიღოთ თვით სახლი. 

თვალნათლივ  წარმოიდგინეთ ეს წარმოსახვითი ხაზი და იმოძრავეთ მასზე მარცხნიდან მარჯვნივ და 

გააგრძელეთ გადაღება “მიმდევრობითი კადრებით”   

ამ მეთოდით  თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სახლის პანორამა, რომელიც გამოდგება არა მარტო 

დასაგეგმარებებლი სახლისა და ბაღის წინასწარი მონახაზის საფუძვლად, არამედ აგრეთვე თვალნათლივ 

წარმოდგენას მოგვცემს კარების, ფანჯრების, წყალსადენი მილების და ა. შ. განლაგებაზე. ძალიან დიდი 

ნაკვეთი ჯობს სექტორებად დაიყოს, როგორც გადაღების, ისე აზომვის დროს და თითოეული მათგანი ცალ-

ცალკე დამუშავდეს. 

პატარა ნაკვეთის ფოტოგადაღება მოსახერხებელია სხვენის ფანჯრიდან, საიდანაც კარგად გამოჩნდება 

თვითონ ნაკვეთიც და მისი შემოგარენიც. ზამთრის დადგომასთან ერთად სურათიც იცვლება: თუკი 

ზაფხულში ფოთლებით დაფარული ხეები ბაღში მუქ ჩრდილებს ქმნიან, ფარავენ ქარხნის ულაზათო ხედს 

ან, პირიქით, ლამაზ ეკლესიას, - ზამთარში ნაკვეთი მთლიანად ჩანს და მზიანი და ნათელია. 
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ფართო პლანით გადაღებული ობიექტები. დასასრულს შემოიარეთ ნაკვეთი და გადაიღეთ ფართო პლანით 

ყველაფერი, რაც თქვენთვის ყურადსაღებია. ეს შეიძლება იყოს ნაპრალი კედელში, გაცვეთილი მილი 

აივანზე, უცნაური ფორმის ხე. ხშირად ის, რაც თქვენი აზრით მოითხოვს შეკეთებას ან გადაკეთებას, 

დამკვეთს ასეთად არ ეჩვენება. 

აეროფოტოგადაღება. თუ დასაგეგმარებელი ნაკვეთი თავისთავად წარმოადგენს რაიმე ისტორიულ 

ღირებულებას, ზედმეტი არ იქნება აეროფოტოგადაღებით სარგებლობა. აეროფოტოგადაღება უმჯობესია 

განხორციელდეს მშრალ, ნათელ ამინდში, რომ მკაფიოდ გამოჩნდეს განხორციელებული  მიწის სამუშაოები. 

ჩვეულებრივად აეროფოტოგადაღებაზე მუშაობენ სპეციალიზებული კომპანიები, რომლებსაც შეუძლიათ 

შემოგთავაზონ ამგვარი სურათები, ან დაამზადონ ისინი თქვენთვის.  
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ახლა საჭიროა ნაკვეთის გეგმის გამოხაზვა მასშტაბში, რომელიც საფუძვლად დაედება ყველა შემდგომ 

სამუშაოს და ამიტომ ის ნაკვეთს ზუსტად უნდა ასახავდეს. ნაკვეთის ნახაზი, თუნდაც ის არასწორი ფორმის 

იყოს, უნდა მოთავსდეს სტანდარტული ქაღალდის ფურცელზე.  

 

ხელსაწყოების მომზადება  

ნებისმიერი მხაზველობითი სამუშაოს დაწყების წინ საჭიროა, საგულდაგულოდ მოამზადოთ სამუშაო 

ადგილი. სინათლე უნდა ეცემოდეს მარცხნიდან მარჯვნივ (თუ ცაცია არ ხართ). სახაზავი დაფა უნდა 

დადგათ მოხერხებული კუთხით, ხოლო რეისშინა უნდა იყოს დაფის ქვედა წიბოს პარალელური. ამას 

გარდა, თქვენ დაგჭირდებათ ის სახაზავი ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩამოთვლილია I თავში. 

სახაზავ დაფაზე ქაღალდის მწებავი ლენტით დაამაგრეთ მილიმეტრული ქაღალდი. შეამოწმეთ შეესაბამება 

თუ არა მილიმეტრული ქაღალდის ჰორიზონტალური ხაზები რეიშინას მდგომარეობას, ხოლო 

ვერტიკალური ხაზები უნდა შეესაბამებოდეს რეისშინაზე მიბჯენილ სამკუთხედის ვერტიკალურ გვერდს. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე  სწორად მიამაგროთ მილიმეტრული ქაღალდი  და ის მრავალი 

თვის განმავლობაში მოგემსახურებათ, როგორც საფუძველი ნახაზებისთვის, შრიფტებისა და გენერალური 

გეგმებისთვის. მას ზემოდან უნდა დაადოთ შერჩეული ზომის კალკა და კუთხეებში ისიც ასევე ქაღალდის 

მწებავი ლენტით უნდა დაამაგროთ. ახლა უკვე შეიძლება დაიტანოთ აღებული ზომები მასშტაბში. 

 

მასშტაბის შერჩევა 

მასშტაბური ხაზვის მიზანია – უზრუნველვყოთ ნაკვეთის ზუსტი გამოსახულება ქაღალდზე ყველა 

ობიექტის აღნიშვნით ადგილზე მისი რეალური მდებარეობის შესაბამისად. ეს მასშტაბური ნახაზი იქნება 

საფუძველი პროექტის ყოველი შემდგომი სტადიისათვის. რამდენადაც პროექტის ეფექტურობა ბევრ რამეში 

დამოკიდებულია ნაკვეთის სხვადასხვა ზონების ურთიერთკავშირზე, ამიტომ გეგმის სიზუსტე 

განაპირობებს მთელ შემდგომ სამუშაოს. 

 

ნებისმიერ სამასშტაბო სახაზავზე არის თანაფარდობა – 1:1 , 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 – და ა.შ.  ყველაზე 

დიდ მასშტაბს წარმოადგენს 1:1, რომელიც ასახავს ნაკვეთის რეალურ ზომებს. თუ ნახაზი შესრულებულია 

მასშტაბში 1:10, მაშინ ის იქნება 10-ჯერ მცირე. 

 
მილიმეტრული ქაღალდის დამაგრება სახაზავ დაფაზე 
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ხეტიტას ფოთოლი მასშტაბში 

 

ლანდშაფტურ პროექტირებაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება მასშტაბი 1:50, 1:100, 1:200 _ როგორც 

გენერალური, ისე ნარგავების გეგმისთვისაც. დეტალები გამოიხაზება მასშტაბში 1:5, 1:10, 1:20 ან 1:50. 

კარტოგრაფიული გეგმა ლანდშაფტურ პროექტირებაში ჩვეულებრივ სრულდება 1:1250 და 1:2500 მასშტაბში 

და გამოიყენება ისეთი ძირითადი ფაქტორების განსაზღვრისათვის, როგორიცაა ნაკვეთის ორიენტაცია 

სინათლის მხარის მიმართ და მისი ზუსტი მდებარეობა. 

 

ზომების გადატანა მასშტაბში. ეს სამუშაო ნაკვეთის მონახულებისთანავე უნდა გაკეთდეს.სანამ გონებას 

ყველაფერი ახსოვს. ზოგჯერ ამ სამუშაო პროცესში ირკვევა, რომ ესა თუ ის ზომა ჩაწერილია არასწორად, ან 

საერთოდ გამოტოვებულია. თუ ამას მალევე აღმოაჩენთ, მაშინ შეიძლება სთხოვოთ დამკვეთს დააზუსტოს 

ზომა ან განმეორებით თავად მოინახულოთ ნაკვეთი. მაგრამ ამის გაკეთება უფრო რთული იქნება, თუ 

შეცდომას აღმოაჩენთ სამი კვირის შემდეგ ან გეგმის დამთავრებამდე ორი დღით ადრე. 

  

გეგმის ანაზომი შეიძლება გამოვხაზოთ ნებისმიერი ფორმატის ქაღალდზე, მაგრამ პროფესიონალური 

პროექტის შესასრულებლად, საიდანაც შემდეგში ასლების გადაღება მოხდება, საბოლოო გენერალურ გეგმას 

ასრულებენ A4-დან  A0-მდე სტანდარტული ზომის კალკაზე. უმეტეს შემთხვევაში ნაკვეთების გეგმები 

შეიძლება გამოიხაზოს A2 ფორმატის ქაღალდზე, მაგრამ დიდი ზომის ნაკვეთის გეგმისათვის, თუ ის 

მოიცავს მრავალრიცხოვან დეტალს (ფენილი, გამწვანების რთული სქემა), ვარჩევთ დიდი ფორმატის 

ქაღალდის გამოყენებას. მაგალითად A1.  
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ქაღალდის ზომა უნდა შეესაბამებოდეს გეგმისთვის შერჩეულ მასშტაბს 

 

 

ნაკვეთის გეგმის გამოხაზვა 

კალკის ზომის შესაბამისი მასშტაბის შერჩევის შემდეგ, მასზე გადააქვთ ანაზომის შედეგები და მინაწერები 

ზუსტი მასშტაბური ნახაზის ან ნაკვეთის გეგმის მისაღებად. მიუხედავად იმისა, რომ გეგმის ეს ანაზომი 

ძირითადად შემდგომი ნახაზების საფუძველი იქნება, ის უნდა განთავსდეს ქაღალდის ცენტრში ისე, რომ 

საკმარისი ადგილი დარჩეს ჩანაწერებისათვის. 

 
ნაკვეთის გეგმის გამოხაზვა უნდა მოხდეს იგივე თანმიმდევრობით, როგორითაც მიმდინარეობდა აზომვა, 

სახლის მთავარი ხაზიდან დაწყებული და დამთავრებული საზღვრის გამოხაზვამდე. 
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საიდან დავიწყოთ? 

დაიწყეთ სახლის გამოხაზვიდან არჩეულ მასშტაბში. ხოლო შემდეგ ფარგლის დახმარებით მონიშნეთ 

ნაკვეთის საზღვრების, ხეების ან სხვა ნაგებობების მდებარეობა. ხშირად საჭირო ზომა აჭარბებს ფარგლის 

ფეხის სიგრძეს, ამიტომ ის რომ ზუსტად გაშალოთ, საჭიროა ერთდროულად გამოიყენოთ სამასშტაბო 

სახაზავი, გაჭიმული ბაწარი და ფანქარი - ეს ძველი ხერხია, მაგრამ ეფექტური. ასევე შეიძლება  

განაგრძეთ გადაადგილება ნაკვეთის გეგმის მიხედვით ისე, როგორც მოძრაობდით რეალურ ადგილზე, 

სანამ არ გადაიტანთ ყველა ზომას. აღნიშნეთ თითოეული მონიშნული ზომა, რომ არ შეგეშალოთ. ზოგიერთ 

შემთხვევაში ადვილი არ იქნება აბსოლუტური სიზუსტის მიღწევა. (მაგალითად, შეიძლება წერტილები არ 

დაემთხვეს) ამიტომ დასაშვებია გამოსახულების მცირე მხატვრული თავისუფლება. მაგრამ თუ ზომები 

არსებითად დაცილებულია ერთმანეთისაგან, ეს იმას მოწმობს, რომ თქვენ დაშვებული გაქვთ სერიოზული 

შეცდომა. ამიტომ უკეთესია კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ ნაკვეთზე. 

ხეების და სხვა ობიექტების გამოხაზვა 

ხეების გამოხაზვისას მიანიშნეთ თითოული ხის ტანის მდებარეობა, ვარჯის სიგანე, საერთო სიმაღლე და 

შეძლებისდაგვარად სახელწოდება. ბუჩქები და სხვა მცენარეები აღნიშნეთ ანალოგიურად. ნაგებობისა და 

სხვა ობიექტების გამოხაზვისას მიუთითეთ კედლების სიმაღლე და სისქე, საერთო ზომები, ასევე 

საკანალიზაციო ჭები და შეძლებისდაგვარად, გრუნტის წყლების დონე. 

 

 

 
ნაკვეთის პროფესიონალური აღწერა სიმაღლეების მითითებით 

 

დასასრულს, ქაღალდის ქვედა მარცხენა კუთხეში ისრით მიანიშნეთ ჩრდილოეთის მიმართულება, 

მასშტაბი, რომელშიც არის შესრულებული ნახაზი, შესრულების თარიღი და ნაკვეთის მისამართი. 

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ნახაზზე არ იწერება დამკვეთის სახელი და მისამართი, კონფიდენციალურობის 

დაცვის მიზნით. მაგრამ თქვენი მონაცემების - სახელის, მისამართისა და ტელეფონის - ჩვენება საჭიროა. 

ახლა ეს ნახაზი უკვე წარმოადგენს ნაკვეთის გეგმას, რომლის საფუძველზეც  შეიქმნება ბაღის ახალი 

აგეგმვა. მასზე ასახულია ნაკვეთის არსებული ელემენტები, ამიტომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

სიტუაციის ანალიზისათვის. 
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ნაკვეთის აღწერა და მისი ანალიზი 

ნაკვეთის აღწერა და მისი ანალიზი - ეს ორი შუალედური სტადიაა გეგმის გამოხაზვასა და პროექტირების 

დაწყებას შორის. მოცემული ნახაზები განკუთვნილია არა დამკვეთისათვის, არამედ დიზაინერისათვის, 

რადგან ისინი ეხმარებიან მას გაიაზროს თავისი ამოცანები და შესაძლებლობები კონკრეტული ნაკვეთის 

შესახებ. 

 

რისთვის არის საჭირო ნაკვეთის აღწერა და მისი ანალიზი 

სხვადასხვა მიზეზების გამო პროექტირება ან სამშენებლო სამუშაოები ყოველთვის მაშინვე არ იწყება. ხოლო 

ნაკვეთის აღწერილობა - ეს ფაქტიურად მისი მდგომარეობის დეტალური დახასიათებაა აზომვების 

ჩატარების მომენტში. ნაკვეთის ახალი დიზაინის დამუშავებისას, თქვენ ხშირად  დაგჭირდებათ ამ 

დოკუმენტის გამოყენება. როგორც წესი, ნაკლოვანებები და შეზღუდვები გადაძლევენ უპირატესობას,  

მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ ერთიც და მეორეც. 

ზოგჯერ  დამკვეთს, დიზაინერის რეკომენდაციების მიუხედავად, მოესურვება უკვე გამზადებულ 

პროექტში რაღაცის შეცვლა. ასეთ შემთხვევაში თქვენ მიმართავთ ნაკვეთის აღწერილობასა და მის ანალიზს  

და გაიხსენებთ, თუ რატომ მიიღეთ ესა თუ ის გადაწყვეტილება და შეგეძლებათ დამაჯერებლად აუხსნათ 

დამკვეთს თქვენი მოტივები. 

 

ნაკვეთის აღწერილობისა და მისი ანალიზის მოზადება ყველაზე მარტივად შეიძლება ორი სხვადასხვა 

ნახაზის დახმარებით, რომელთა შესრულებისათვის ნაკვეთის ძირითად გეგმას ზემოდან დაადებენ კალკას. 

ან შეიძლება გეგმის ქსეროასლის გადაღება, თუ არ გინდათ გადახაზვაზე დროის დაკარგვა. პირველი ნახაზი  

განკუთვნილია აღწერისათვის და უნდა შეიცავდეს ზუსტ ფაქტობრივ ინფორმაციას ყველაფრის შესახებ, 

რაც არის და არ არის ნაკვეთზე. მას თან ახლავს შენიშვნები, რომლებიც  კეთდება აზომვების დროს, 

მაგალითად: “მესერი ცუდ მდგომარეობაშია”, “აგურის წყობა მოძველებულია”, “გაზონი იფარება ხავსით”, 

“ბალახები ცოტაა”, “ცალკეული ტოტები დაზიანებულია დაავადებისგან” და ა.შ. ასევე დადებითი 

ფაქტორებიც უნდა აღინიშნოს “მოპირდაპირე გორაკების ლამაზი ხედი”. ერთი სიტყვით, ნაკვეთის ყველა 

ასპექტისათვის აუცილებელია კომენტარის გაკეთება. არ დაგავიწყდეთ, აღწერაში ჩართოთ ნაკვეთის 

მიდამოები, და აღნიშნოთ მაგალითად, რომ “გაზრდილი ხეები ფარავენ პერსპექტივას”. 

 

შეძლებისდაგვარად ეცადეთ ჩართოთ გრაფიკული სიმბოლოები, რომლებიც ძალიან გამოაცოცხლებენ 

გეგმას.  
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ნაკვეთის აღწერა შეიცავს ინფორმაციას ნაკვეთზე მდებარე ობიექტებისა და მათი მდგომარეობის შესახებ 

 

ანალიზი და ილუსტრირებული ინფორმაცია 

მეორე ნახაზი - ნაკვეთის ანალიზი - უნდა განმარტავდეს აღწერილობაში შემავალ  ინფორმაციას, 

სთავაზობდეს წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტის ვარიანტებს და ნაკვეთის საწყისი მდგომარეობის 

ყველანაირი პოტენციური შესაძლებლობების გამოყენებას. მაგალითად: “ხედვის არის 

გაუმჯობესებისათვის მოვაშოროთ გადაზრდილი ხე”, “გავაშენოთ ცოცხალი ღობე", რომელიც დაფარავს 

მეზობლის ფარდულს” და ა.შ.  სასურველია, გქონდეთ ნაკვეთის აღწერის და ანალიზის ასლები თქვენი 

კომენტარებით, რომელზედაც გარკვეული ადგილები გამოყოფილი უნდა იყოს ფერით. მაგალითად, ხეები, 

რომელთა მოცილებაცაა დაგეგმილი, შეიძლება აღინიშნოს წითელი ფერით მისი ადგილმდებარეობის 

დემონსტრირებისათვის, რაც გაგიადვილებთ იმ მიზეზის შინაარსის განხილვას, რის გამოც მიიღეთ ეს 

გადაწყვეტილება.  
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ტერიტორიის ანალიზი 

  

ეს ანალიზი გვთავაზობს ნაკვეთის გაუმჯობესების ვარიანტებს 

 

მოსამზადებელი ეტაპი, ჩვეულებრივ ანგარიშის შედგენით მთავრდება. იმ შემთხვევაში თუ ნაკვეთი დიდი 

არაა, შეიძლება ანგარიში არც კი შეადგინოთ, მაგრამ დიდი ბაღის  პროექტირებისას ის შეუცვლელია, 

რამდენადაც ასახავს ნაკვეთის თავდაპირველ მდგომარეობას, აზუსტებს განვითარებისათვის საჭირო 

შემოთავაზებებს და წარმოდგენს მთელი გეგმარების საფუძველს.  

 

 

 

 

კითხვები თვიშეფასებისთვის:  

 

1.ჩამოთვალეთ ასაზომი და სახაზავი ხელსაწყოები დამათი გამოყენების 

წესები 

2.აღწერეთ ნაკვეთის დათვალიერების და აღწერის წესი 

3. აღწერეთ დამკვეთთან გასაუბრების ეტაპები და თავისებურებები 

4. აღწერეთ ნაკვეთის გამოხაზვის წესი 
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თავი 11. ბაღის მხატვრული ელემენტების დაგეგმარება 

 

 

აღნიშნულ თავში განხილული იქნება: 

 ბაღის მხატვრული ელემენტების ტიპები 

 ყვავილნარი 

 ალპინარიუმიდაროკარიუმი 

 ბორდიური, ხეივანი, ცოცხალი ღობე 

 გაზონი 

 ბაღი მცენარეული ელემენტების დაგეგმარების პრინციპები 

 წყლის სარკეების დაგეგმარების პრინციპები 

 

 

 
 

 

ბაღის შემადგენელი ელემენტები პირობითად ორ ნაწილად იყოფა: ბაღის მხატვრული ელემენტები და 

საინჟინრო ელემენტები 

 

ბაღის მხატვრულ ელემენტებში იგულისხმება ბაღის მცენარეებით გაფორმებული ნაწილები, კუთხეები. 

მაგ., როგოდებიცაა: ყვავილნარი, ალპინარიუმი, როკარიუმი, ხეივანი, ბორდიური, გაზონი, ტბორი, 

წყარო, ნაკადული, ჩანჩქერი;  

ხოლო საინჟინრო ელემენტებია: საყრდენი კედლები, ტერასები, სარწყავი სისტემები, განათების 

წერტილები და ა.შ. 
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განვიხილოთ თითოეული მათგანის ფუნქცია, აგებულება და გეგმარების თავისებურება ცალ-ცალკე. 

 

ყვავილნარები 

 

ყვავილნარის ტიპები 

კლუმბა 

საყვავილე კლუმბა არის მრგვალი, კვადრატული, 

ელიფსური და სხვა ფორმის. ჩვეულებრივ მათი მოწყობა 

ხდება მზიან ადგილზე, სახლის შესასვლელთან ახლოს, 

ტერასების გვერდით, ფანჯრების პირდაპირ, ანუ იქ, 

საიდანაც უკეთესად შეიძლება მათი დათვალიერება. 

კლუმბები უნდა იყოს 10-15 სმ-ით აწეული ნიადაგის 

დონიდან. სასურველია გრუნტის დონის ამაღლება 

ცენტრის მხარეს – ეს იძლევა მცენარეების უკეთ 

დანახვის საშუალებას. 

რაბატი 

რაბატი არის წაგრძელებული კლუმბა, სიგანით 40 სმ-დან 3 

მ-მდე. მათ აწყობენ გზის გასწვრივ, სახლის ვერანდის, 

ტალავრის გარშემო. რაბატკის კიდეები უნდა იყოს  

სახლის კედლების, ბაღის ნაგებობების მოხაზულობის 

პარალელური ან მიყვებოდეს გზის ხვეულებს. 

რაბატკის სიგანე დამოკიდებულია მასში ჩარგული 

მცენარეების ზომებზე. მაგალითად გეორგინების, 

ცინიებისა და სხვა მსხვილი კულტურებისათვის რაბატკის 

სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 2 მ. ვიწრო რაბატკაში 

მსხვილი მცენარეების დეკორატიული მნიშვნელობა 

იკარგება. 

 

 

რაბატში რგავენ დიდყვავილებიან გეორგინებს ერთი სახეობის ჯგუფად ან ერთ 

რიგში ერთეული ეგზემპლარების სახით. იისფერ სახეობას შეურჩევენ 

ნარინჯისფერს, ყვითელს – მოცისფრო-ლურჯს, წითელს – თეთრს. 

რაბატები შეიძლება იყოს ერთმხრივი ან ორმხრივი. ერთმხრივებს აგებენ ღობის, 

ნაგებობის ან მოედნის გასწვრივ. უკანა მხარეს მათზე განათავსებენ მაღალ 

მცენარეებს, ხოლო წინ – უფრო დაბალ ეგზემპლარებს ერთ ან რამდენიმე 

მწკრივად. სახლისა და ფანჩატურის ახლოს რაბატებს აწყობენ ისეთი სახით, რომ 

მათზე არ ეცემოდეს სახურავიდან ჩამოსული წყალი. გზის გასწვრივ აკეთებენ 

ერთმხრივსაც და ორმხრივ რაბატკასაც იმის მიხედვით, თუ როგორ 

გამოყურებიან ისინი. ორმხრივ რაბატკაზე დაბალმზარდ სახეობებს რგავენ 

ორივე ნაპირზე, თუ მათ არ ეფარება ცენტრალური ზოლი. 
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ბორდიური 

ბორდიურები არის მცენარეებისაგან შედგენილი ვიწრო 

ზოლი, სიგანით 30-50 სმ. საბორდიურე სახეობებად 

გამოიყენება 20-40 სმ სიმაღლის მცენარეები, 

მაგალითად ლობელია, აგერატუმი, ალისუმი. ღია 

წითელი დაბალი ბუჩქოვანი ნასტურცია წარმოადგენს 

საბორდიურე მცენარეს იისფერი პეტუნიებისათვის, 

მაგრამ თვით მასაც შეუძლია დაიკავოს  რაბატკის 

ცენტრი; ასეთ შემთხვევაში მისთვის ბორდიურად 

შეიძლება გახდეს სხვადასხვა სახის ალისუმი. 

ბორდიურის რგვისას შეეცადეთ გახსოვდეთ იმის 

შესახებ, რომ სხვადასხვა უბნები ადრეგაზაფხულიდან 

გვიან შემოდგომამდე მაქსიმალურად დეკორატიულები იყვნენ. 

ყვავილების არქონის დროს, კარგი სახის შენარჩუნებაში დაგვეხმარება  დეკორატიულ-ფოთლოვანი 

მცენარეები. არ დაგავიწყდეთ, რომ ბაღის საერთო სტრუქტურაში ფოთლები ისეთივე მნიშვნელოვანია, 

როგორც ყვავილები. 

 

 

მიქსბორდერი 

პოპულარული ერთწლოვნების ყვავილობასთან შედარებით მრავალწლოვნების უმეტესობის ყვავილობა 

მოკლევადიანია, ამიტომ მათ საყვავილეებს ხშირად შეადგენენ ე.წ. მიქსბორდერები, ე.ი. შერეული 

ბორდიურები სიგანით 1,5-4 მ, მოთავსებული ძირითადი 

ბილიკის გასწვრივ. მათზე რგავენ  სხვადასხვა სახის 

მრავალწლოვნებსაც. მიქსბორდერებში  მცენარეებს 

განალაგებენ რიგებად და ჯგუფებად. მაღლებს (დეზურას, 

ახალბელგიურ ასტრას და  სხვ.) რგავენ უკანა რიგებში, 

ხოლო სხვებს გაანაწილებენ კლებადი სიმაღლით ფეხით 

სასიარულო ბილიკების გასწვრივ. მიქსბორდერის 

შემადგენლობაში მცენარეებს ირჩევენ იმის 

გათვალისწინებით, რომ მთელი ვეგეტაციური პერიოდის 

განმავლობაში მასში ერთდროულად ყვავილობდეს რაც 

შეიძლება მეტი მცენარე. 

 

ამ კულტურებმა ერთდროულად ყვავილობისას, ყვავილების შეფერილობის მიხედვით უნდა შეადგინონ  

შეძლებისდაგვარად ჰარმონიული ჯგუფები. მაგალითად, ჩაგირის მეწამულ-ვარდიფერი ყვავილედი, 

ხუჭუჭა არაბისების თვალისმომჭრელად თეთრი ყვავილედის და კაშკაშა ყვითელყვბავილებიანი 

მრავალწლიანი ცხვისატეხელას გვერდით, ერთი სახეობის მრავალწლიანი ფლოქსების ნარინჯისფერი და 

აგურისფერ-წითელი ჯგუფები მოლურჯო-იისფერისა და თეთრის გვერდით. 
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ცალმხრივი დათვალიერების მიქსბორდერები და კუნძულოვანი კლუმბები 

მიქსბორდერის დაგეგმვამდე უნდა მოვიფიქროთ, თუ რომელი მხრიდან დავტკბებით მისი ცქერით. 

მიქსბორდერებს, რომელთა დათვალიერებაც ყოველი მხრიდან შეიძლება, კუნძულოვანი კლუმბები 

ეწოდება. კუნძულოვანი მიქსბორდერების საზღვარი მდორე შეკრული მრუდია. ასეთ მიქსბორდერში 

ყველაზე მაღალი მცენარეები განლაგდება მის ცენტრალურ ნაწილში. ასეთი მიქსბორდერი ყოველთვის 

მოთავსებულია გაზონის ან ხრეშის შიგნით. უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურად ოსტატურად მოვათავსოთ 

იგი ბაღში.თუ ვაკეთებთ ცალმხრივი დათვალიერების მიქსბორდერს, მაგალითად, ღობის ფონზე, მასში 

ყველაზე მაღალი მცენარეები განლაგებული უნდა იყოს ღობესთან ახლოს. მიქსბორდერში მცენარეები 

განლაგებულია იარუსებად, ანუ მაღალი მცენარეები არ უნდა ეღობებოდეს დათვალიერებისას უფრო 

დაბლებს. 

მიქსბორდერის ოპტიმალური სიგანეა 2,5-3 მ, მაგრამ  ადგილის უკმარისობის შემთხვევაში იგი შეიძლება 

უფრო მცირეც იყოს. თუ მიქსბორდერის სიგანე 3 მ-ზე მეტია, ეს ლამაზია, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ 

მცენარეთა მოვლის ტექნოლოგიურობაზე. 

რა თქმა უნდა, დამწყებთათვის რთულია დიდი მიქსბორდერების დაპროექტება, ამავე დროს ისინი 

თავიანთ ძალებშიც ნაკლებად არიან დარწმუნებულნი. განვიხილოთ ორი ძალზე მარტივი და ამავე დროს 

საინტერესო მიქსბორდერი, რომელთა შექმნასაც ყველა მეყვავილე შეძლებს თავის ნაკვეთზე 

განსაკუთრებული ხარჯების გარეშე. 

 

 
 

1.დედაფუტკარა (საყვავილე ღეროების 

გარეშე) 

2.ნეპეტა 

3.ფუნთუშა 

4.წითელი ვარსკვლავა 

5.ვარდიფერი საგველასებრი ფლოქსი 

6.წიწმატელა 

7.მეწამული ვარდკანაფა 

8.თეთრი ვერონიკასტრუმი  

9.ვარდისფერი მონარდა  

10.ჩაგირი 

11.მეწამული ლიატრისი  

12.თავშავა 

13.მოლინია “ვარიეგატა” 50 სმ სიმაღლის 

თავთავებით
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 მიქსბორდერი ღობის ფონზე მეწამული ფერის ერთწლიანებისაგან 

 

 
 

 

1. გეორგინა ბურთულისებრი 50 სმ სიმაღლის 

2. ვარდისფერი კოსმეა გვირგვინის ფურცლებზე მეწამული კიდით (“პიკოტის” ჯიშის) 

3. სიმინდი ჩვეულებრივი 

4. წითელი ჯიჯლაყა 

5. მანგოლდი მუქი მეწამულყუნწიანი მწვანე ფოთლებით  

6. ავშანი 

7. კანა მეწამული ფოთლებით 

8. თათაბო მეწამული 

9. მეწამული გეორგინა მაღალი 

10. წვრილყვავილა გლადიოლუსების თაიგულოვანი ნარგავი 70 სმ სიმაღლის 

11. დედოფლის ყვავილი - ნასტურცია “ალიასკა” წითელი ყვავილებით 

12. ხავერდა მუქი ყავისფერი ყვავილებით 

13. პეტუნია ალისფერი 
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ცოცხალი ღობეები  

 დიზაინის გეგმაში ცოცხალი ღობეები არა მარტო 

ქმნიან ფონს ნარგავებისთვის, არამედ მათი ფერთა 

გამა სეზონების მიხედვით ქმნის  ბაღის დიდ 

სახასიათო დეტალს.  სტრუქტურულად ცოცხალი 

ღობეები უზრუველყოფენ კარგ გადაღობვას, 

განსაკუთრებით მარადმწვანე სახეობები ზამთრის 

თვეებში.  

  ცოცხალი ღობისთვის მცენარეული მასალის 

არჩევისას, პირველ რიგში გადაწყვიტეთ რა ფუნქცია 

ექნება მას: ქარსაცავის როლი ექნება, ცხოველების 

შემაბრკოლებელი  და ა.შ.  განსაზღვრეთ რა 

ოპტიმალური სიმაღლეა ამისთვის საჭირო, მაგრამ გახსოვდეთ, როცა ღობე აღწევს ამ სიმაღლეს, მოგიწევთ 

მისი გადაჭრა.  ცოცხალი ღობე იზრდება სიმაღლეზე და გვერდებზე, ამიტომ მისი რეგულარული კრეჭაა 

საჭირო.  ცოცხალი ღობეები  შეიძლება უხეშად დაიყოს ველურ და საშინაო ღობეებად.  ველური ღობეები 

უხდება სოფლის ბაღებს, ისინი ნიადაგის მდგომარეობის და კლიმატის  პირობების გათვალისწინებით 

ირჩევა. იყენებენ ადგილობრივი მცენარეების მნიშვნელოვან ნაწილს, რომ ცოცხალი ღობე გარემომცველ 

პეიზაჟში იწერებოდეს. საშინაო ცოცხალი ღობეები არ შედგება ადგილობრივი მცენარეებისგან, მაგრამ 

კარგია ქალაქის ბაღებში. 

  ცოცხალი ღობე შეიძლება მთლიანად შედგებოდეს მოყვავილე მასალისაგან; ცოცხალ ღობეებში 

განსხვავებული მცენარეების კომბინირება, აძლევს მას ფორმას ზამთრისთვის, ხოლო ზაფხულში აქვს 

დეკორატიული ეფექტი. ცოცხალი 

ღობე შეიძლება შედგებოდეს 

მხოლოდ ერთი სახეობის 

მცენარისაგან. ფოთოლმცვენი 

მცენარეების ცოცხალი ღობეები 

ძალიან საინტერესო  

სკულპტურულ ფორმას ქმნიან 

ზამთარში, როცა მის მიღმა ჩანს 

შორეული პეიზაჟები, მაგრამ ეს 

არც ისე  მიმზიდველია ქალაქში, 

სადაც იკარგება 

სიმყუდროვე(განმარტოებულობა.  

მარადმწვანე ცოცხალი ღობე 

ქმნის ბაღის გეგმის ძირითად 

ჩონჩხს, მის ფონზე სხვა 

მცენარეები უფრო ეფექტურად ჩანს.  
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ალპინარიუმისა და როკარიუმის დაგეგმარება 

თავდაპირველად ტერმინი “ალპინარიუმი” აღნიშნავდა ალპური მცენარეების  მაღალმთიანი სახეობების 

კოლექციას. დროთა განმავლობაში მათი გამოყენება აუცილებლობას აღარ წარმოადგენდა.  

ალპინარიუმის ცენტრში, როგორც წესი, მოთავსებულია დიდი ზომის ქვა, რომელიც წარმოადგენს მაღალი 

მთის სიმბოლოს, მის ირგვლივ ირგვება მკვეთრი შეფერვის მქონე  ნიადაგმფარავი მცენარეები. 

ალპინარიუმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მცირე მონაკვეთში განთავსდეს დიდი რაოდენობის 

სხვადასხვაგვარი მცენარე.  

ადგილი ალპინარიუმისთვის. როგორც წესი, ალპინარიუმისთვის არჩევენ მზიან ადგილს, სადაც კარგად 

ხდება  ნიადაგის განიავება და რომელიც კარგად ჩანს ახლო მანძილიდან. შეძლებისდაგვარად შეეცადეთ 

ალპინარიუმი ისე მოაწყოთ, რომ ის მიმართული იყოს აღმოსავლეთით ან სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ასეთ 

ექსპოზიციებში შეიძლება მთის მცენარეთა უმეტესობისათვის ჩვეული საარსებო პირობების შექმნა. 

სამხრეთის ექსპოზიციაში ხელსაყრელი პირობები იქნება მცენარეთა ისეთი შეზღუდული 

რაოდენობისათვის, რომლებიც კარგად იტანენ მზის სხივების პირდაპირ მოქმედებას. ალპინარიუმისათვის 

ნაკლებ გამოსადეგია ჩრდილოეთ ფერდობები,  რომელთათვისაც აუცილებელია მცენარეთა 

საგულდაგულოდ შერჩევა. 

ალპინარიუმის საუკეთესო ჩარჩოდ შეიძლება გამოდგეს გაკრეჭილი გაზონი, რომელზედაც ჩვეულებრივ 

ათავსებენ ორ-სამ დიდ ქვას და რომელიმე ნაკლებად შესამჩნევ მცენარეს. 

მეტად ეფექტურად გამოიყურება ფერდობზე აგებული ალპინარიუმი. თუმცა ვაკე ადგილზეც სრულიად 

შესაძლებელია სანახაობითი ბაღის შექმნა. ბოლოსადაბოლოს  თუ არ არსებობს ბუნებრივი სახის გორაკი, 

შეიძლება მისი შექმნა მიწის შემოტანით ან დახრილი ჩაღრმავების ამოთხრით  

იდეალური ნაკვეთი ალპინარიუმის მოსაწყობად არის ბაღის მზიანი კუთხეები, რადგან ალპური 

მცენარეების უმეტესი ნაწილი სინათლის მოყვარულია. საინტერესოდ შეიძლება გაფორმდეს ალპინარიუმი 

მდინარის პირას ან დეკორატიულ გუბესთან. იმისათვის, რომ კარგად იქნეს შემჩნეული, ალპური გორაკი 

უნდა გავაკეთოთ ბაღის იმ საპატიო ნაწილში საითაც კარგი ხედია. ეს შეიძლება იყოს სახლის წინ, 

დასასვენებელ კუთხესთან, ღია გაზონთან. უნდა შეეცადოთ ალპინარიუმი მეზობლად არ იყოს მასიური 

მცენარეები, არ შეიძლება  აგრეთვე ალპური გორაკის შექმნა ფოთლოვანი მცენარეების ვარჯის ქვეშ, 

რადგანაც ისინი შემოდგომაზე დააბინძურებენ ფოთლებით. 

 

            

 

 

ალპინარიუმი – ეს არის პატარა ქვიანი ყვავილნარი ალპური მცენარეებით. “ალპინარიუმი”- მკაცრი 

განსაზღვრებით არის  მხოლოდ ის  ქვიანი ბაღი, რომელშიც იზრდება მხოლოდ  ალპური და 

სუბალპური მცენარეები. 

ალპური გორაკი – ეს არის ბაღის ნაწილი, რომელიც  დეკორირებულია სხვადასხვა ფორმის ქვების 

დახმარებით და რომლის დანიშნულებაა ალპური და სუბალპური სარტყლის მცენარეების 

დემონსტრირება. 
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ალპინარიუმის ტიპები აგებულების მიხედვით 

1. მთის საფეხურებიანი ფერდობი, ქანობი  

2. ბრტყელი მთები (ე. წ. მაგიდისებური მთები) 

3. ტერასები  

4. ფრიალო  

5. პლატო  

6. ხეობა და ა.შ.  (ჩამონათვალი შეიძლება 

გაიზარდოს) 

 

 

 

 

 

ალპინარიუმის მოწყობისთვის საჭირო მასალები 

ქვის დანიშნულება და მისი სახეები 

 

ქვა ეს არის ალპური გორაკის გული, ის არის მისი ფუძე, რომელიც მშვენებს ბაღს. ქვის შერჩევისას უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ალპინარიუმი არის ბუნებრივი სტილის ბაღის ელემენტი, ამიტომ ქვებიც 

ბუნებრივად, ველურ ბუნებასთან მიახლოებულად უნდა გამოიყურებოდეს. არ ღირს დეკორატიული 

ქვების გამოყენება, ისინი მიიქცევენ ყურადღებას. ალპინარიუმისთვის ადგილის შერჩევის შემდეგ, 

აუცილებელია მის მოსაწყობად  შესაბამისი მასალების (ქვების, ხრეშის, ღორღის, ქვიშის, ტორფის, მიწის) 

მომზადება. ჩვეულებრივ იყენებენ ადგილობრივი ქანების ქვებს, რომელთა შორის ირჩევენ 

ხავსმოკიდებულ ქვებს, რათა ბაღი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. ერთნაირი ქანების ქვები  სრულიად 

საკმარისია. 

 კირქვა ძალიან ამართლებს გორაკისთვის, შემოდგომაზე, ზამთრის პერიოდში როცა მცენარეებს სძინავთ, 

ის არის თეთრი, მონაცრისფრო, კრემისფერი, და ყავისფერი შეფერილობის. ის არ არის გრანიტივით 

მუდმივი, მაგრამ მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ წვეტიანი ადგილები მალე უსწორდება და 

ზევიდან მასზე სახლდება ხავსები და ლიქენები, რომელიც 

ჰარმონიას ქმნიან ნებისმიერ მცენარესთან. 

გრანიტისა და გნეისის გამოყენებით მოწყობილ დიდ 

ალპინარიუმში შეიძლება ცალკე კუთხის მოწყობა კირქვიანი 

ტუფის – ტრავერტინის გამოყენებით. ერთ ნაკვეთზე მისი სხვა 

სახეობასთან შერევა რეკომენდებული არაა.  

ტუფი ფოროვანია, ის იძლევა PH ტუტე რეაქციას. ასეთ 

პირობებში კარგად იზრდებიან და ვითარდებიან ულამაზესი 

ალპური მცენარეები - ქვატეხიები და სხვა სახეობები.  

ქვიშაქვაც ფოროვანია. ის დიდხანს ინარჩუნებს ტენს და თვითონაც შეუძლია ნიადაგიდან წყლის ამოღება. 

ამას გარდა, მას შეუძლია ჰქონდეს არა მარტო ტუტე, არამედ მჟავე რეაქციაც. ეს დამოკიდებულია მასში  

მინერალური ნივთიერებების  შემცველობაზე. თუმცა ალპინარიუმის მოწყობა ტუფით ან ქვიშაქვით  
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ძალზე რთულია. ალპური გორაკებისთვის გამოიყენება ქვაქვიშა და კირქვა. იშვიათად გამოიყენება 

გრანიტი და ბაზალტი. კარგი ეფექტი აქვს ტუფის და დოლომიტის გამოყენებას. 

 

 
 

ქვები 

 

1 - დოლომიტი   2, 3, 4 –კირქვა 5 – რკინაქვა 6 – ტორფი 7 -ტუფი 

მთავარი მოთხოვნილება ქვებისადმი ალპურ გორაკებში და როკარიუმებში არის: 

ერთგვარობა: არ არის რეკომენდებული სხვადასხვა წარმოშობის ქვების გამოყენება, რადგან ქვიანი ბაღი 

მოზაიკას დაემსგავსება. 

სიმყარე: ქვებმა უნდა აიტანონ შემთხვევითი დატყმა, ვთქვათ საბაღო იარაღის, ის კარგად უნდა იჭერდეს 

ნიადაგს.  

ქიმიური არააგრესიულობა: ზოგიერთი მინერალი მავნეა  მცენარეებისათვის.  

 

 
ასევე საჭიროა, მოეწყოს სადრენაჟო სისტემა.   დრენაჟი  საჭიროა იმისათვის, რომ ზედმეტი წყალი 

ჩამოედინოს ნიადაგიდან და არ მოხდეს მისი დადგომა. დრენაჟს არ აკეთებენ იმ შემთხვევაში თუ 

ალპინარიუმი  მოთავსებულია ფერდობზე  და ნიადაგი მასზე მსუბუქია. არათიხნარი დრენაჟისთვის 

გამოიყენება ხრეში, თეთრი აგური ან სამშენებლო მასალა, რომელსაც ყრიან 10სმ სისქეზე, შემდეგ ზევიდან 

დააყრიან მსხვილმარცვლოვან ქვიშას 5სმ სისქეზე, ბოლოს კი მიწას. 
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მცენარეების შერჩევისას ნუ ეცდებით ქვიანი ბაღი 

გადააქციოთ ყვავილნარად ან კლუმბად ქვის 

გროვასთან. მთავარი მკვეთრი და მასიური 

ყვავილობა კი არ არის, არამედ ქვის ბუნებრივად 

შეხამება მცენარესთან, ისე, როგორც ალპებშია. 

მწვანე საფარველი შეიძლება შედგენილი იყოს 

მრავალწლიანი ნიადაგმფარავებით, დაბალმზარდი 

ხეებითა და ბუჩქებით, ბალახით, გვიმრანაირებით, 

ბოლქვიანებითა და მარცვლოვანებით. მაგალითად, 

ზოგიერთი ბუნებისმოყვარული  რგავს ხავსსა და 

მანანას, არყს და ფიჭვს. აუცილებელია მხოლოდ 

სახეობათა შეთავსების გათვალისწინება. 

მცენარეები ისე უნდა იქნეს შერჩეული, რომ გორაკი მთელი წლის განმავლობაში საუცხოოდ 

გამოიყურებოდეს: გაზაფხულსა და ზაფხულში – სიხასხასისა და მრავალფეროვნების გამო, შემოდგომით – 

ფოთლების სიჭრელის გამო, ზამთარში – სიმპატიური წიწვოვნების წყალობით. და ისე, რომ წელიწადის 

უმეტეს დროს ერთი მცენარის ჭკნობას მეორე მცენარის ყვავილობა ენაცვლებოდეს. დიდი მნიშვნელობა 

აქვს აგრეთვე მცენარეეების ერთმანეთთან შეთანაწყობას, შეხამებას.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ალპურ გორაკებზე არ არის სასურველი აგრესიული მცენარეების გამოყენება. ისეთები, რომლებიც 

მალე გადაიზრდებიან და ხელს შეუშლიან სხვა მცენარეებს. მცენარეებიდან ალპინარიუმში ძირითადად 

არის ჯუჯა წიწვოვნები, დეკორატიული ბუჩქების ჯუჯა ფორმები. აგრეთვე ირგვება ბოლქვოვნები და 

რა თქმა უნდა, ალპური მცენარეები.მთის გაზაფხული იწყება მძაფრად და შედარებით გვიან, როცა მზე 

უკვე კარგად აცხუნებს. ამიტომ საჭიროა შევეცადოთ ალპინარიუმში ზამთრის გახანგრძლივებას, 

მცენარეებს უნდა მივაფაროთ დნობადაწყებული თოვლის ნარჩენები.  
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ალპინარიუმის მოწყობის ეტაპები 

1. ალპინარიუმის მშენებლობის დაწყებისას ნიადაგი 

აუცილებლად მშრალი უნდა იყოს. ნაკვეთი, სადაც უნდა 

განთავსდეს ალპინარიუმი, უნდა იყოს გაწმენდილი 

სარეველებისაგან. ნიადაგი სასურველია იყოს  თიხნარი. 

გორაკების შექმნა იწყება ნაკვეთის მონიშვნით. 

2. მონიშნულ ადგილზე ამოთხრიან ქვაბულს და ამოავსებენ 

მას ღორღით, დამსხვრეული აგურით, ხრეშით ან სამშენებლო 

ნარჩენებით, რომლებმაც უნდა შეასრულონ დრენაჟის როლი 

(დრენაჟს არ აკეთებენ იმ შემთხვევაში თუ ალპინარიუმი  

მოთავსებულია ფერდობზე და ნიადაგი მასზე მსუბუქია). 

სადრენაჟე მასალას ყრიან 10სმ სისქეზე, შემდეგ ზევიდან 

დააყრიან მსხვილმარცვლოვან ქვიშას 5სმ სისქეზე. 

3. გორაკის საძირკვლის მოწყობის შემდეგ ხდება ქვაბულის 

ფსკერის გამკვრივება. მასში იყრება ნაყოფიერი გრუნტი მიწის დონემდე. მიწას ყრიან ფენებად. 

სიცარიელის გამოსადევნად თითოეულ ფენას ამკვრივებენ და ასხამენ წყალს. გორაკის სიცოცხლის 

ხანგრძლივობას ამცირებს ისეთი მოვლენა, როგორიცაა ქვების ჩაჯდომა. დრენაჟი კეთდება იმისათვის, რომ 

მიწამ ისინი თავისაკენ არ “მიითრიოს”. 

4. მომზადებულ საფუძველზე იწყება ქვების დალაგება და მათი ჩამაგრება გრუნტში. ეს არის ყველაზე 

საპასუხიმგებლო მომენტი. რამდენადაც გორაკი საინჟინრო ნაგებობაა, ამიტომ ქვების დაწყობისას საჭიროა 

ზოგიერთი ტექნიკური წესის დაცვა. ქვებს ალაგებენ ძირიდან წვეროს მიმართულებით ისე, რომ ზემოთ 

მდებარეთათვის ქვემოთები  წარმოადგენენ საყრდენს. დადება უნდა მოხდეს  ყველაზე ფართო ნაწილით. 

ტრადიციული ხერხია – იარუსებად დალაგება. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია გორაკისა და 

გამოყენებული ქვების ზომებზე. ჩვეულებრივ 5X3 მ სიდიდის  გორაკისათვის  მიიღება  3-5 იარუსი. 

ფილაქანს აგებენ ფენებად, უსწორომასწორო  ფორმის რიყის ქვებს ათავსებენ  თითო-თითოდ ან 

ჯგუფებად. კომპოზიცია ჩვეულებრივ შედგება  ელემენტების კენტი რიცხვისაგან. ნაგებობა არ უნდა 

გამოიყურებოდეს  მეტისმეტად “წესიერად” ან მეტისმეტად ქაოტურად დახვავებული.) 

5. ქვების პირველი იარუსის დალაგების შემდეგ ქვების ქვედა ნაწილები  იფარება მიწით    და შემდეგ 

ლაგდება ქვების მომდევნო ფენა. 

6. ქვებს შორის ირგვება მცენარეები           

7. ცარიელი  ადგილები იფარება ხრეშით ან წვრილი კენჭებით 
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1.მონიშნეთ იარუსების დონეები 2. აიღეთ ნიადაგის ზედა ფენა 3. დააწყეთ ქვების პირველი რიგი 

 
4. ქვების ქვედა ნაწილები     5. დააწყეთ ქვების მეორე რიგი  6. ალპინარიუმის თავზე ქვებით   დაფარეთ 

მიწით                                                 გააკეთეთ პირამიდა 

 

 
7. ჩარგეთ მცენარეები          8. ქვებს შორის არსებული ადგილები დაფარეთ ხრეშით                                            

ან წვრილი კენჭებით 
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გაზონი  

 

გაზონი ყველა კეთილმოწყობილი ბაღისა და პარკის განუყოფელი ნაწილია. 

 

იგი წარმოადგენს ხელოვნური ან ბუნებრივი ბელტის საფარს, რომელიც შედგება ძირითადად მჭიდროდ 

მზარდი მრავალწლოვანი ბალახებისაგან. გაზონის ბალახის ზედაპირი რეგულარულად უნდა 

იკრიჭებოდეს. მაშინ იგი იქნება სწორი, თანაბარი და გაუძლებს ფეხით თელვას და ტკეპნას.  

გაზონის მთავარი მახასიათებლებია სწორი ზედაპირი, მჭიდრო, ერთგვაროვანი ბალახის ბელტი (კორდი), 

ტკეპნისადმი გამძლეობა და ესთეტიკური სახე. გაზონები ცნობილია უკვე რამდენიმე ათასწლეული და 

გავრცელებულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. მაგრამ ინგლისში, ქვეყანაში, სადაც არის რბილი კლიმატი, 

ტენიანი ჰაერი და უხვი ნალექი – გაზონის კულტურამ სრულყოფილებას მიაღწია. რუსეთში დიდი 

ფართობის გაზონების მოწყობა დეკორატიულ ბაღებში XVII საუკუნიდან დაიწყო. 

გაზონს აქვს მნიშვნელოვანი დეკორატიული დატვირთვა, იგი ქმნის ფონს ნარგავებისათვის, ჰარმონიულად 

აკავშირებს ბაღის სხვადასხვა ნაწილს, გავლენას ახდენს მიკროკლიმატის შექმნაზე და არის კარგი 

გემოვნების ნიშანი. 

გაკრეჭილი ბალახი უზრუნველყოფს  ტენის ინტენსიურ აორთქლებას, ამიტომ ცხელ დღეებში  ჰაერის 

ტემპერატურა გაზონის თავზე 3-5º-ით დაბალია, ვიდრე სხვა რაიმე ნებისმიერ საფარზე. გარდა ამისა, 

კარგად მოვლილი გაზონი ქმნის განსაკუთრებულ ატმოსფეროს და სასიამოვნო  ფსიქოლოგიურ ფონს. 

 

გაზონის ტიპები: გაზონები იყოფა ორ ჯგუფად – დეკორატიული და სპეციალური. 

დეკორატიული ჯგუფებიდან შეიძლება გამოვყოთ: პარტერული, ჩვეულებრივი საბაღე-საპარკო, მდელოს 

მრავალწლოვანი ლამაზადმოყვავილე და 

მავრიტანული (ერთწლიანები, ჭრელი). 

სპეციალური გაზონები დაყოფილია სპორტულ 

გაზონებად და გამყოფ (მარეგულირებელ) 

გაზონებად. 

სპორტული გაზონებია (ფეხბურთისა და 

ჩოგბურთის მოედნები); გამყოფი 

(მარეგულირებელი) გაზონებია – ფერდობები და 

ქანობები გზების გასწვრივ; ტრანსპორტისა და 

ფეხმავალთა მოძრაობის გამყოფი მწვანე 

ზოლები. 

 

 

 

 

 

გაზონი (ფრ. gazon) ფრანგული სიტყვაა და ბალახის ხელოვნური საფარით შემქნილ მიწის ნაკვეთს 

ნიშნავს.  
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პარტერული გაზონი. პარტერის გაზონები განთავსებულია პარკებისა და ბაღების მთავარი 

არქიტექტურული კომპოზიციების ნაწილებში, შადრევნებთან ან ქანდაკებების ჯგუფებთან, დეკორატიულ 

წყალსაცავებთან. პარტერული გაზონი პარადული ყვავილნარების ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. 

ყვავილნარიანი პარტერის გაფორმების დროს გაზონის ფართობი მნიშვნელოვნად უნდა აჭარბებდეს 

უშუალოდ ყვავილების კომპოზიციებს. პარტერული გაზონები უნდა იყოს განსაკუთრებით მაღალი 

ხარისხის – იგი უნდა იყოს 

ხავერდოვანი, ერთგვაროვანი ფერის 

და ფაქტურის, იდეალურად გლუვი, 

ხშირი და დაბალი ბალახის 

საფარით. 

პარტერული გაზონებისათვის 

საუკეთესოა მარცვლოვანი ბალახები, 

მაღალი ფოთლიანობით, მათ აქვთ 

ბელტის სწრაფად წარმოქნისა 

(ბუჩქოვანი ნაზარდი) და მოთიბვის 

(გაკრეჭვის) შემდეგ სწრაფი ზრდის 

უნარი. ისინი არიან მდგრადი 

ტკეპნისადმი, ამოგლეჯვისადმი, 

არიან ყინვა და გვალვაგამძლენი. 

ამ თვისებებით გამოირჩევიან ისეთი 

ბალახები, როგორიცაა: მდელოს 

თივაქასრა, წითელი წივანა, თეთრი და ჩვეულებრივი ნამიკრეფიები. 

 

 

ჩვეულებრივი საბაღე-საპარკე გაზონი. 

ჩვეულებრივი საბაღე-საპარკო გაზონი 

წარმოადგენს ბალახოვან საფარს (მისი დიდი 

ნაწილი) ბაღებში, პარკებში, სკვერებში, 

ბულვარებში, ტროტუარის გასწვრივ 

ზოლებზე და სხვ. ჩვეულებრივ მის 

შემადგენლობაში არის 3-5 სახეობის   

მრავალწლიანი ბალახები (მარცვლოვნები, 

ხანდახან პარკოსნების მცირე რაოდენობით 

დამატებით – უპირატესად თეთრი სამყურას 

დამატებით). ბალახების ნარევი სწორად 

უნდა შეირჩეს, რომ უზრუნველვყოთ მისი დეკორატიულობა და ხანგრძლივი  სიცოცხლე. ამ მიზნით 

ხშირად იყენებენ ისეთ ბალახებს, როგორიცაა: სათითურა, უფხო შვრიელა, წივანა, მხოხავი ჭანგა. 

საბაღე-საპარკო გაზონი ასრულებს როგორც დეკორატიულ, ისე პრაქტიკულ ფუნქციებს. შესაბამისად იგი 

უნდა იყოს დეკორატიული, მრავალწლიანი, ჩრდილისამტანი, მექანიკური დაზიანებებისადმი მდგრადი 

და გვალვაგამძლე. 
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მავრიტანული (ჭრელი) გაზონი. მავრიტანული 

გაზონი – ეს არის ლამაზადმოყვავილე მდელო, 

რომელიც მიმზიდველად გამოიყურება მთელი 

ზაფხულის სეზონის განმავლობაში. მას ქმნიან 

წვრილღეროიანი მრავალწლიანი ბალახების და 

ლამაზადმოყვავილე  ერთწლიანი 

მცენარეებისაგან. მავრიტანული გაზონის 

ძირითადი ფონი დაბალი ბალახებია: 

ინგლისური კოინდარი, წივანა, თეთრი 

ნამიკრეფია, ჩვეულებრივი ნამიკრეფია, 

მდელოს თივაქასრა. ინგლისელი 

სპეციალისტების რეკომენდაციებით ბალახების 

ნარევში უნდა ჭარბობდეს  წივანა და 

ნამიკრეფია. 

ნარევის შემადგენლობაში ჩვეულებრივ 10-15 სახეობის ლამაზადმოყვავილე ერთწლიანების თესლს 

ამატებენ. როგორც წესი, შედარებით ნაკლები სიმაღლის სახეობები და ფორმები: ქოთანა, წითელი და 

ცისფერი სელი, ერთწლიანი ყაყაჩოები, ღიღილოები, ერთწლიანი დელფინიუმი, ჩინური მიხაკი, ეშოლცია, 

გიფსოფილა, ნიგელა, იბერისი, კესანე, მინდვრის სამყურა, მინდვრის გვირილა და  სხვ. 

ჩვეულებრივ უპირატესობა ენიჭება ისეთ ერთწლიანებს, რომლებიც უკეთესად ხარობენ კონკრეტულ 

პირობებში, არ არის გამორიცხული დაბალი ლამაზადმოყვავილე მრავალწლიანების გამოყენებაც, თუმცა 

გაზონში ერთწლიანები უნდა ჭარბობდნენ. 

ნარევის შემადგენლობაში ყვავილების თესლი არ უნდა იყოს 20%-ზე მეტი. მავრიტანული გაზონის მოვლის 

დროს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კრეჭას. ზრდასრული გაზონი, როგორც წესი, არ იკრიჭება 

მანამ, ვიდრე არ იყვავილებენ და თესლს არ გაიკეთებენ გაზაფხულზე მოყვავილე მცენარეები. ეს ხდება შუა 

ზაფხულში, ივლისში. მეორედ და საბოლოოდ გაზონს კრეჭენ სექტემბერ-ოქტომბერში. თუმცა ამ წესს 

შეიძლება ჰქონდეს გამონაკლისები – ყველაფერი დამოკიდებულია შემოდგომაზე მოყვავილე მცენარეების 

თავისებურებებზე. კრეჭვის სიმაღლე 8-10 სმ-ია. აუცილებელია მოჭრილი ბალახის გაზონიდან მოშორება. 

ლამაზადმოყვავილე მცენარეები, განსაკუთრებით ერთწლიანები, თანდათანობით იწყებენ ამოვარდნას. 

მნიშვნელოვანია, რომ ყოველწლიურად შესაბამის ადგილებში დაითესოს ერთწლიანები. 

კორდის (მინდვრის) ტიპის გაზონები 

მათ შეიძლება დაიკავონ მნიშვნელოვანი ფართობები. ასეთ გაზონებს ქმნიან დიდი პარკების ღია 

ადგილებში, ტყე-პარკების მინდვრებში. არც თუ იშვიათად მათ მოაწყობენ ხოლმე  ბუნებრივი 

ადგილობრივი ბალახების გაუმჯობესების გზით. ამისათვის აშორებენ უხეშღეროიან და მავნე სარეველებს; 

ნაწილობრივ აფხვიერებენ მიწას და თესენ კულტივირებულიი ბალახების ნარევს. 

კორდის (მინდვრის) გაზონის შესაქმნელად თესენ მრავალწლიანი ბალახების 3-5 სახეობის ნარევს: უფხო 

შვრილა, სათითურა, ნამიკრეფია, მინდვრის წივანა, მხოხავი ჭანგა, ნაზი ჭანგა, თივაქერა, ყვავისხმალა, 

მელაკუდა, ტიმოთელა. სასურველია თესლის ნარევში მცირე რაოდენობით იყოს აგრეთვე სამყურა და 

კურდღლისფრჩხილა. 
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სპორტული გაზონები 

სპორტული გაზონები წააგავს კორდის (მინდვრის) გაზონებს. მის მოსაწყობად იყენებენ ისეთ ბალახებს, 

როგორიცაა: მრავალწლოვანი სამყურა, წითელი წივანა, თეთრი ნამიკრეფია, ფრანგული კოინდარი, 

თივაქასრა, მხოხავი სამყურა (5-10%). 

სპორტული გაზონის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა, რომ იგი არის გამძლე და ტკეპნის ამტანი. 

ასეთ მინდვრებს ძირითადად აწყობენ ფეხბურთის სტადიონებზე, კორტებზე და სხვადასხვა სპორტულ 

მოედნებზე. 

გაზონის ბალახები 

დიდ საკარმიდამო და საპარკო ნაკვეთებზე გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის გაზონი, რაც სავსებით 

კანონზომიერია, რადგან არაა აუცილებელი მოეწყოს საბაღე-საპარკე გაზონი იქ, სადაც შეიძლება მოეწყოს 

შედარებით  იაფი და ადვილად მოსავლელი მავრიტანული გაზონი. 

უნაკლო, ჩინებული გაზონის მოსაწყობად, მისი დანიშნულებიდან გამომდინარე,  მთავარია სწორად იყოს 

შერჩეული სათესლე მასალა. 

 

თესლის თავისებურებები 

ნებისმიერი ტიპის გაზონისათვის ყველაზე მთავარია თესლი. საგაზონე ბალახების სათესლე მასალა ეს 

არის 3-7 სახეობის მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალახების თესლის ნარევი. სხვადასხვა შემადგენლობის 

ნარევები განსაზღვრავენ მომავალი გაზონის თვისებებს. 

სათესლე მასალის წამყვანი მწარმოებლები ახდენენ თესლის კლასიფიკაციას გაზონის დანიშნულების 

მიხედვით (სპორტული, პარტერული, მავრიტანული, ჩვეულებრივი); ასევე ნიადაგის და კლიმატური 

პირობების მიხედვით თიხნარი, ქვიშიანი, ტორფიანი ნიადაგებისათვის, გვალვიანი ან ჩრდილიანი 

ადგილებისათვის, ასევე გამოყენების სპეციფიკის მიხედვით; ჩვეულებრივი გზების გასწვრივ, 

ფერდობებისათვის და ა.შ. 

 

ვიწროფოთლიანი მარცვლოვანი ბალახები: 

1.წითელი წივანა (Festuca rubra ) 

 დათესვის ნორმაა 15 გრ/1მ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ჩვეულებრივი ნამიკრეფია (Agrostis tenuis )  

თესვის ნორმაა არანაკლებ    5 გრ/1მ2. 
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3.მდელოს თივაქასრა (Poa pratensis)– თესვის ნორმაა 

არანაკლებ 5 გრ/1მ2. 

მითითებული ნორმები, ანუ თესლის რაოდენობა 

გარანტირებული აღმოცენებისათვის 1 მ2-ზე, როგორც 

წესი, იზრდება 2-3-ჯერ იმის გამო, რომ თავი 

დავიზღვიოთ ისეთი შემთხვევითი ფაქტორებისაგან, 

როგორიცაა ცუდი აღმოცენება, არათანაბარი თესვა, 

თესლის ძალიან ღრმად ჩავარდნა და ა.შ. რომ არც 

დავიტვირთოთ თავი გამოთვლებით, მებაღეების 

უმრავლესობა ხელმძღვანელობს დადგენილი ნორმით – 

ესაა 50 გრ/მ2 ყველა ბალახისათვის. 

ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ბალახი მიეკუთვნება მოკლეფესვიან მარცვლოვნებს, და მათ აქვთ მთელი რიგი 

შესანიშნავი თვისებები. ყველა მათგანი არის მაღალი ყინვაგამძლეობის, კარგად იტანენ გვიანი 

გაზაფხულისა და ადრეული შემოდგომის ყინვებს, იძლევიან ხშირ და ხასხასა სიმწვანეს, ასევე აყალიბებენ 

მკვრივ ბელტს. ისინი ბრწყინვალედ იტანენ მრავალჯერად კრეჭვას, კარგად რეაგირებენ მინერალური 

სასუქებით დამატებით კვებაზე. ასევე ეს სამი ბალახი გამოირჩევა ამონაზარდი ღეროების სიხშირით. 

რომელიც შეადგენს 10-დან 30 ათასამდე ღეროს 1 მ2-ზე. ეს თვისება ხელს უშლის  სარეველების 

გამრავლებას. ამ ბალახების თვისებაა აგრეთვე ის, რომ მათ აქვთ ბევრი შვილეული ამონაყარი, რომელიც 

სწორი მოვლის შემთხვევაში განაპირობებს იმას, რომ  პრაქტიკულად ასეთი გაზონი არ დაბერდება და 

მრავალი წლის მანძილზე მოგვემსახურება. 

თუმცა ამ ბალახებს აქვთ ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი - დაბალი აღმოცენებადობა და ნელი ზრდა. 

სრულყოფილი გაზონის მიღებას 1-2 წელი სჭირდება. 

ხოლო რაც შეეხება ნიუანსებს, ამა თუ იმ სახეობის უპირატესობას  განსაზღვრავს ნიადაგის ტიპი. უფრო 

ნოყიერ და ტენიან ნიადაგზე ითესება თივაქასრა, ხოლო ნაკლებად ნოყიერ და მშრალ ნიადაგზე – წივანა და 

ნამიკრეფია. 

მაღალხარისხიანი გაზონისათვის  ძირითად სახეობებს შეიძლება მივაკუთვნოთ Fესტუცა პრატენსის - 

მდელოს წივანა, რომელიც ითესება 18-20 გრ/1მ2 ნორმით. როდესაც საჭიროა გაზონის შექმნა მოკლე 

დროში, საგაზონე  თესლების ნარევში შეაქვთ მდელოს წივანას თესლი 30-50%-ის ოდენობით, თესვის 

ნორმიდან გამომდინარე. ამ ბალახის ახალ თესლს აქვს მაღალი აღმოცენების უნარი, ახალგაზრდა მცენარე  

ვითარდება სწრაფად და ენერგიულად, პირველივე წელს იძლევა ლამაზ ბალახს. სამწუხაროდ მდელოს 

წივანა იძლევა ფხვიერ ბელტს და გაზონი არ არის მრავალწლიანი. ეს ბალახი საფარში 3-4 წელი არსებობს. 

მას არ აქვს ვეგეტატიური გამრავლების უნარი, ამიტომ ხშირი კრეჭვის გამო მალე ბერდება  და სხვა 

ბალახების მიერ გამოიდევნება. ხანდახან მდელოს წივანას სუფთა სახით იყენებენ  დროებითი გაზონების 

შესაქმნელად. და კიდევ ერთი თვისება – მას აქვს შედარებით ფართო ფოთოლი და როცა ვიყენებთ 

ვიწროფოთლიან ბალახებთან ერთად პირველ წლებში,  გაზონი არაა ერთგვაროვანი შესახედაობის. 
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რეკომენდებული თესლის ნარევები გაზონებისათვის 

დეკორატიული პარტერული (იტანს მსუბუქ ჩრდილს) 

კომპონენტები  

 

თესვის ნორმა გრ/მ2 

 

წითელი წივანა 35-40 

მდელოს თივაქასრა  10- 15 

 

 

 

დეკორატიული (საშუალოდ ნოყიერი ნიადაგებისათვის. იტანს მოტკეპვნას და ნახევარჩრდილს) 

კომპონენტები  

 

თესვის ნორმა გრ/მ2 

 

წითელი წივანა 25-30 

მდელოს თივაქასრა  5-10 

ნამიკრეფია  5-10 

თეთრი სამყურა 5-მდე 

  

 

უნივერსალური გაზონებისათვის (დიდი პარკებისათვის, ნოყიერი ნიადაგისთვის, იტანს მოტკეპვნას და 

ნახევარჩრდილს) 

კომპონენტები  

 

თესვის ნორმა გრ/მ2 

 

სათითურა  35-40 

თეთრი სამყურა  5-მდე 

 

სპორტული გაზონებისათვის 

კომპონენტები  

 

თესვის ნორმა გრ/მ2 

 

მდელოს თივაქასრა 25-30 

წითელი წივანა 15-20 

თეთრი სამყურა  5-10 

 

სპორტული გაზონებისათვის (მშრალი ნიადაგებისათვის, ნაკლებად ნოყიერი) 

კომპონენტები  

 

თესვის ნორმა გრ/მ2 

 

ჩხვრის წივანა 15-20 

წითელი წივანა 10-15 

მდელოს  თივაქასრა 10-15 

თეთრი სამყურა  5-მდე 
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ნიადაგი გაზონისათვის 

გავრცელებულია აზრი, თითქოს გაზონის ბალახი ძალიან ადვილად გასახარებელი და მოსავლელია და 

იზრდება ნებისმიერ ნიადაგზე. თუმცა ეს მცდარი შეხედულებაა. გაზონისათვის ნიადაგს  ისე უნდა 

მომზადება, როგორც ნებისმიერი მცენარისათვის ვამზადებთ და ვარჩევთ. თანამედროვე პირობებში 

ქალაქგარეთ და განსაკუთრებით  ქალაქში მდებარე ნაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების 

შემდეგ, ან თითქმის აღარაა, ან ძალიან დაზიანებულია ბუნებრივი ნაყოფიერი ნიადაგის ფენა, ამიტომ 

გაზონის მოსაწყობად საჭიროა ნაკვეთზე სპეციალური ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის შეტანა. 

ნაყოფიერი ნიადაგი გაზონისთვის უნდა იყოს საშუალო სიმკვრივის, მოცულობითი მასით 0,8-1,2, კარგი 

აერო და წყალგამტარობით, ნეიტრალური PH რეაქციით და საკვები ნივთიერებების აუცილებელი 

მარაგით. ასეთ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს  ზოგიერთი რაიონის შავმიწა  ნიადაგები. ან უნდა 

მომზადდეს სპეციალურად ქვიშა-ტორფის ნარევი: 1 წილი ტორფი+1 წილი ქვიშა+1 წილი კორდის მიწა, 

კირისა და მინერალური სასუქების დამატებით. 

 

 

გაზონის მოწყობის ტექნოლოგია 

გაზონის მოწყობა უნდა მოხდეს კომპლექსურად, გამწვანებისა და 

კეთილმოწყობის სამუშაოებთან ერთად. გაზონის მოწყობის წინ 

აუცილებლად უნდა იყოს დამთავრებული გზებისა და ბილიკების 

მოწყობა, დრენაჟის, სარწყავი სისტემის და განათების სამუშაოები.  

 

ახალი გაზონი 

1. საფუძვლის მომზადება გაზონისათვის 

გაზონის დასათესად ნაკვეთის მოსამზადებლად საჭიროა 

ტერიტორიიდან მოვაშოროთ სამშენებლო ნაგავი, 

ტექნოლოგიური დაბინძურება, ქვები. ამოვძირკვოთ ხმელი 

ხეებისა და ბუჩქების ფესვები. ჩავატაროთ ხმელი ტოტების 

მოშორების  სამუშაოები. შემდეგ უნდა მოხდეს რელიეფის 

ფორმირება პროექტის მიხედვით. 

ნოყიერი ნიადაგის ფენა ნაკვეთზე შეაქვთ თანაბარ ფენად 

უკვე არსებულ რელიეფზე და ტკეპნიან. განისაზღვრება 

ბალახის თესლების სახეობები და ამის შემდეგ უკვე 

შესაძლებელია თესვა. 

დათესვის წინ  ნიადაგი მსუბუქად უნდა გაფხვიერდეს. თესლის მობნევა ხდება ხელით ან სპეციალური 

სათესი ხელსაწყოთი. მნიშვნელოვანია თესლის თანაბარი განაწილება მთელ ფართობზე. თესლთან ერთად 

შეაქვთ  კომპლექსური მინერალური სასუქები. თესლის მობნევის მერე ნიადაგი ფოცხით გადასწორდება და 

მოხდება მულჩირება ტორფით (1-2 სმ ფენით). ტორფის ზედაპირული ფენის გამოყენება არ შეიძლება, 

რადგან იგი მჟავიანობას მომატებს ნიადაგს. თესვის შემდეგ ნიადაგი უნდა დაიტკეპნოს ბაღის 

სატკეპნელათი და უხვად მოირწყას. 
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გაზონის მოწყობა რულონის (ბელტის) მეთოდით 

დღეს მსოფლიოში ბევრი მეურნეობაა, რომლებიც აწარმოებენ გაზონებს, მათ გაზონის სანერგეები ჰქვით. 

სპეციალური სათესი აპარატის  საშუალებით წარმოებს თესვა იდეალურად მოსწორებულ  მინდორში. 

დანადგარები უზრუნველყოფენ თესლის თანაბარ განაწილებას და განსაზღვრულ სიღრმეზე განთავსებას. 

თესვის ნორმების დაცვა იძლევა ფესვთა სისტემის და მიწისზედა ამინაყარების ნორმალური განვითარების 

შესაძლებლობას. გამოიყენება მრავალკომპონენტიანი 

თესლი (სხვადასხვა სახეობის ბალახები). მინდვრები 

აღჭურვილია ავტომატური სარწყავი  სისტემებით და 

ზედმეტი წყლის გადამყვანებით. ამის ხარჯზე 

უზრუნველყოფილია  თესლის აღმოცენებისათვის 

საჭირო წყლის ბალანსი. გაზონის მოვლა 

ხორციელდება პროფესიონალური ხელსაწყო-

დანადგარებით და სპეციალური ტექნოლოგიების 

მეთვალყურეობით. ტექნოლოგიური პროცესების 

მკაცრი დაცვით 1,5 წლის შემდეგ გაზონი უმაღლეს 

ხარისხს აღწევს. 

გაზონს აქვს  ხასხასა მწვანე ფერი, სქელი, თანაბარი და ერთგვაროვანია. სარეველებთან ბრძოლის  

თანამედროვე ღონისძიებების გამოყენებით სპეციალისტებმა მიაღწიეს  იმას, რომ ასეთ გაზონში 

სარეველები არ არის. 

სპეციალური ტექნიკა ჭრის გაზონს აბსოლუტურად ერთნაირი ზომისა და სისქის ზოლებად, რომლებსაც 

ახვევენ რულონის სახით. რულონის უკანა მხარე წარმოადგენს ერთმანეთში გადახლართული ხშირ 

ფესვებს, რომლებიც ნიადაგზე დაწყობის მერე ადვილად ეზრდება ნიადაგს. ასეთი გაზონის შემდგომი 

მოვლა უფრო ადვილია, რადგან ის მთლიანად ფორმირებულია. 

 

 

 

რულონის გაზონის მოწყობის ტექნოლოგია 

 

სანამ რულონურ გაზონს ნაკვეთზე დავაწყობთ, უნდა 

ჩატარდეს წინასწარი სამუშაოები: 

 ნაკვეთი უნდა გაიწმინდოს სარეველებისაგან, 

ძველი ბალახისაგან, ქვებისა და სამშენებლო 

ნაგვისაგან; 

 ჩატარდეს ნიველირება. ნაკვეთს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დახრილობა ზედაპირული წყლების 

გადასაყვანად; 

 ნიადაგი უნდა გაფხვიერდეს ან გადაიბაროს 5-10 სმ სიღრმეზე; 

 ნაკვეთის ზედაპირზე თანაბრად დაიყაროს ნიადაგის ნოყიერი ფენა, დამუშავდეს ზედაპირის 

ფრეზით და ფოცხით გასწორდეს. 

 

შენიშვნა: უნდა ჩატარდეს ნიადაგის ქიმიური 

ანალიზი და დადგინდეს სპეციალისტების მიერ 



850 
 

ნიადაგის ხარისხი. ხარისხიანი ნაყოფიერი ნიადაგის ფენა ახალ სამშენებლო ნაკვეთებზე  უნდა 

შეადგენდეს 8-10 სმ-ს. ნოყიერი ნიადაგის ნიშნული 2 სმ-ით დაბლა უნდა იყოს გზებისა და ბილიკების 

ნიშნულებთან შედარებით, იმის გათვალისწინებით, რომ რულონის ფენის დაგების მერე ნიშნულები 

გათანაბრდება (რულონის გაზონის სისქე დაახლოებით 2 სმ-ია). 

 

 დაიტკეპნოს ზედაპირი მძიმე სატკეპნით (100-200 კგ) შემდგომი არათანაბარი ზედაპირის 

სალიკვიდაციოდ. 

 რულონის დაწყობა უნდა მოხდეს გზების გასწვრივ, რულონებს შორის არ უნდა დარჩეს  ცარიელი 

ადგილი. კარგად უნდა დაიტკეპნოს და მოირწყას. 

 ახლად დაგებული გაზონი პირველ ხანებში უნდა 

ირწყვებოდეს ყოველდღე (პირველი 7 დღე), შემდეგ 

კვირაში, სეზონიდან და ნალექების რაოდენობიდან 

გამომდინარე - დღეგამოშვებით ან ორ 

დღეგამოშვებით. 

 პირველი კრეჭვა უნდა მოხდეს 5-7 დღის მერე 6-8 სმ 

სიმაღლეზე, უფრო დაბალზე არ შეიძლება. 

 

რულონის (ბელტის) უპირატესობანი: 

 მომენტალური გამწვანებული ტერიტორია; 

 ძალიან მაღალი ხარისხი; 

 სამუშაოები შეიძლება ჩატარდეს გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. 

 გაზონზე სიარული შეიძლება მაშინვე, მობელტვის შემდეგ. 

 3 კვირის განმავლობაში შეიძლება დეფექტების გამოსწორება (რულონის ქვეშ გრუნტის დამატებით) 

 ერთი წლის განმავლობაში არ უნდა გამარგვლა, რადგან ხშირი ბალახი არ აძლევს სარეველებს 

განვითარების საშუალებას. 

 შედეგი მაშინვე ჩანს. 
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წყალსატევები ბაღში 

 

წყლის გამოყენებას დეკორატიულ ელემენტად დიდი ხნის ტრადიცია აქვს და ის ნებისმიერი სტილის 

ბაღისათვის ორგანულია. წყლის გარეშე წარმოუდგენელია იტალიური, ფრანგული და ინგლისური, 

ისლამური ბაღები. 

 

წყალი ბაღში ორი სახით შეიძლება იყოს – დამდგარი, რომელიც 

ქმნის მოდუნების, სიმშვიდის ატმოსფეროს, მისი 

ჰორიზონტალური ზედაპირი იქ არსებული მცენარეების 

კონტრასტულია, განსაკუთრებით მტირალა, “ვერტიკალური” 

ტოტების; ან მოძრავი, მოჩუხჩუხე, შეიძლება აქაფებულიც. ეს არის 

ნაკდულები, ჩანჩქერები, შადრევნები, თვალისა და სმენისათვის 

სასიამოვნო, გამდინარე წყალი აცოცხლებს მთელ ბაღს. რა თქმა 

უნდა, იმისთვის, რომ მისი ჩუხჩუხი ისმოდეს, კალაპოტისა და 

სიმაღლეთა  ვარდნილობის გარდა, საჭირო გახდება დამატებითი სამუშაოების ჩატარება 

ელექტროენერგიის მისაყვანადაც. 

 

 

წყალსატევის დაპროექტება 

წყალსატევში მდგარი წყლის აღსანიშნავად გამოსახეთ წყვეტილი ხაზები და მასზე მოთამაშე ათინათი. 

შადრევანი შეიძლება აღინიშნოს პატარა წრით, რომელშიც ასევე წრეებად იშლება წყალი. ორივე 

შემთხვევაში გამოსახულების მნიშვნელობის გარკვევაში წარწერები დაგვეხმარება. 

წყალსატევი დამდგარი წყლით               შადრევანი 

 



852 
 

გავიხსენოთ თავი ბაღის დაპროექტების შესახებ მასშტაბური ბადის დახმარებით. ფართობების გეგმაზე 

(მაგალითად, სწორკუთხა, მრგვალი ან სხვა ფორმების), რომლებსაც ჩვენ ვხატავთ მასშტაბური ბადის 

დახმარებით, შეიძლება შევავსოთ ნებისმიერი შინაარსით, ანუ გეგმაზე რომელიმე ფიგურაში გავაკეთოთ 

ყვავილნარი, მოკირწყლული მოედანი, გაკრეჭილი ბუჩქნარი ან წყალსატევი. მთავარია, რომ ამ კონტურის 

საზღვრები იყოს  ლამაზი და მკაფიო, ხოლო “შინაარსი” შეესაბამებოდეს სწორედ ბაღის ამ ნაწილს. აქ 

შეიძლება იყოს ორგვარი მიდგომა: ან წყლით შეივსება გეომეტრიული ფიგურა – წრე, მართკუთხედი, 

ოვალი; ან წყალსატევს მიეცემა ლანდშაფტური სახე. ლანდშაფტური სტილის ბაღში შესაფერი იქნება 

წყალსატევი ბუნებრივი ნარნარი ნაპირებით, მაგრამ კარგად ჩაიწერება მარტივი გეომეტრიული 

მოხაზულობის წყალსატევიც. რეგულარული სტილის ტბორს მოუხდება ქანდაკებაც, ოქროს თევზებიც, 

საინტერესო სანათები; ბუნებრივი სტილის ტბორის შემთხვევაში კი დეტალები უფრო ფრთხილად უნდა 

შევარჩიოთ.  მათ, ვისაც, ბუნებრივი ტბორის გაკეთება სურს, ეს ბუნებისაგან უნდა ისწავლონ. ბუნებრივი 

ტბორი მოიზიდავს ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლებს, თუ კარგად გავიაზრებთ სანაპირო ზონის 

გაფორმებას და იმ მცენარეებს დავრგავთ, რომლებიც საჭიროა წყალსატევის მკვიდრთა გარკვეული 

სახეობებისათვის. ერთ ტბორს არ შეუძლია რამდენიმე ფუნქციის შეთავსება, ანუ, მაგალითად, ნიმფეები 

ცუდად გრძნობენ თავს შადრევნის გვერდით, მათ სჭირდებათ დამდგარი წყალი. ხოლო საბანაო  ტბორი, რა 

თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ცალკე იყოს, გარკვეული მოთხოვნებით წყლის ხარისხისა და სისუფთავის 

მიმართ. კარგად უნდა იყოს მოფიქრებული წყალსატევის მდებარეობა და ზომა. მისი ზომა ბაღის ზომის 

პროპორციული უნდა იყოს, არც ძალიან დიდი, არც ძალიან პატარა. თუ გაკეთებული წყალსატევი ძალიან 

პატარა აღმოჩნდა, შეგიძლიათ სიტუაცია შემდეგნაირად გამოასწოროთ, _ უკვე გაკეთებულ ტბორს ხიდის 

მეშვეობით კიდევ ერთი მიუერთოთ ისე, რომ ორი ტბორი ერთ მთლიანად გამოიყურებოდეს. ამასთან 

ძალიან მოსახერხებელია ერთ ნაწილში თევზების მოშენება, ხოლო მეორეში – მცენარეების. 
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როგორ განვსაზღვროთ ჩვენი ბაღისათვის ტბორის იდეალური ფორმა? დასაწყისში საჭიროა “იწვალოთ” 

ქაღალდზე. ხოლო შემდეგ მოძებნილი ვარიანტი გადაიტანოთ მიწაზე და გამოიყენოთ შლანგი (შეიძლება 

გახვრეტილიც). კიდევ ერთხელ ყურადღებით უნდა დავათვალიეროთ მომავალი წყალსატევი ყველა 

წერტილიდან, მათ შორის სახლიდანაც. ჩავაბათ ამ საქმეში შინაურები, _ ისინი სიამოვნებით 

გაგაკრიტიკებენ და დაგეხმარებიან საჭირო ფორმის პოვნაში. კიდევ ერთხელ ავწონ-დავწონოთ, რა 

აირეკლება წყალსატევის სარკეში, რა ობიექტებია განლაგებული გვერდით, ისინი ძალიან ლამაზი უნდა 

იყოს (მოღრეცილი ფარდული არ გამოდგება). რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს პატარა ბავშვების 

უსაფრთხოება, თუკი ასეთები არსებობენ ოჯახში. უმჯობესია ტბორის გაკეთება მათ წამოზრდამდე 

გადავდოთ. 

 
თუ ტბორს მოვაწყობთ ღია ადგილზე, რომელსაც მზე ადგას მთელი დღის განმავლობაში, იგი სწრაფად 

გათბება, მასში უხვად დაიწყებენ განვითარებას წყალმცენარეები, იგი აყვავდება. არაა საჭირო ტბორის 

განთავსება ძლიერ დაჩრდილულ ადგილასაც. თუ გვსურს მასში ნიმფეების მოშენება, იგი უნდა მზით 

დღეში მინიმუმ 5 საათი მაინც უნდა ნათდებოდეს, სხვა შემთხვევაში ისინი დაავადდებიან და ცუდად 

იყვავილებენ. 

   

არ შეიძლება ტბორის მოთავსება (გაკეთება) დიდი ხეების ქვეშ, რადგან მათი ჩამოცვენილი ფოთლები, 

ფსკერზე ჩაცვენის ლპობას დაიწყებენ, რაც წყლის გაჭუჭყიანებას გამოიწვევს. ჩვენ მოგვიწევს მათი ამოღება 

ან შემოდგომაზე ტბორის დაფარვა წვრილი ბადით. საჭიროა დაფიქრება იმაზეც, რომელი მხრიდან 

გავაკეთოთ მისასვლელი წყალსატევთან. ტბორის მოსავლელად მნიშვნელოვანია, რომ ტბორის მთელი 

სანაპირო ზონა ადვილად მისადგომი იყოს. წყალსატევი – ჩვენი ნაკვეთის მშვენებაა, ძალიან კარგია თუ იგი 

სახლიდან ჩანს. წყალსატევთან აუცილებელად უნდა არსებობდეს დასასვენებელი ადგილი, თუნდაც 

გრძელი სკამი, იმისათვის, რომ იქ ჯდომისას შესაძლებელი იყოს დავტკბეთ წყალსატევით და მასში 

მიმდინარე სიცოცხლით: ნემსიყლაპიებით, თევზებით, წყლის მცენარეებით. სკამთან მისასვლელად უნდა 

გაკეთდეს ბილიკი. 

 

ნაკადულები. ნაკადულები ბაღში ძალიან ლამაზად გამოიყურება. მაგრამ არ ღირს ნაკადულის გაკეთება 

მთლიანად მზეზე, რადგან წყალი ინტენსიურად აორთქლდება და მუდმივად მოგვიხდება წყლის დამატება 

დღის განმავლობაში. განსაკუთრებით გულდასმით უნდა მოვიფიქროთ არა მარტო  ნაკადულის 

მდებარეობა, არამედ მისი დასაწყისის და ბოლოს გაფორმება. ნაკადული შეიძლება ,,გამოდიოდეს” 

შესაფერისი ქვიდან ან ბუჩქიდან. შლანგი, რომლიდანაც ის სინამდვილეში მოედინება საგულდაგულოდ 
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უნდა შეინიღბოს, რათა ბუნებრივი წყაროს შთაბეჭდილება შეიქმნას. ნაკადულის დასასრულად 

ჩვეულებრივ გვევლინება ტბორი ან დეკორატიული ჭაობი. ნაკადულში წყლის წრიული მოძრაობის 

განსახორციელებლად დაგვჭირდება ელექტროტუმბო, რომლის დახმარებითაც კარგად შენიღბული 

შლანგით წყალი უკანვე გადადის წყაროში. შეიძლება  ნაკადულის ერთი ან ორივე ბოლო ისე გავაფორმოთ, 

რომ ისინი ,,იკარგებოდეს ბაღში”. აქაც უპირველესია გეგმა, შემდეგ მისი გადატანა ნატურაში. შემდეგ ჩვენ 

უკვე ვიცით - უნდა ამოვთხაროთ ნაკადულის კალაპოტი, ჩავდოთ გეოტექსტილი, შავი ტბორის აპკი, 

ფრთხილას ჩავასხათ წყალი, ნაკადულის კალაპოტი დავფაროთ ხრეშით ან კენჭებით, დავმალოთ აპკის 

კიდეები და საჭირო ადგილებში დავრგოთ მცენარეები. აქ ისევ უნდა ვნახოთ, როგორაა ეს ბუნებაში და 

ისევ არავითარი გეორგინები და ვარდები. რა მოუხდება? ჰოსტები, ზამბახები, ასტილბები, უძოვარები, 

დიდბაიები, გვიმრები, ისლები და სხვა. მოძრავი წყალი არა მარტო მიმზიდველია, არამედ დამდგარი 

წყლისგან განსხვავებით, ამაღლებს ჰაერის ტენიანობას და ამით აუმჯობესებს მიკროკლიმატს სანაპიროს 

მცენარეებისათვის. 

შადრევანი. ეს არის რეულარული ბაღის ელემენტი,  ბუნებრივი სტილის ბაღში როგორც წესი, არ კეთდება. 

შადრევნები არაფორმალურ ბაღებს დიდად არ უხდება. მეორე მხრივ, იმისათვის, რომ შადრევანი 

მიმზიდველი იყოს, აუცილებელი არ არის იგი სამმეტრიანი იყოს. რაც უფრო პატარაა შადრევანი, მით 

უფრო  ახლოს უნდა იყოს სახლთან ან დასასვენებელ ადგილთან. შადრევანთან არ ღირს მცენარეების 

დარგვა. კედლის შადრევნები უფრო განკუთვნილია ბაღის მყუდრო, განმარტოებული კუთხეებისთვის, 

სადაც საჭიროა აქცენტი, რომელიც მიიქცევს ყურადღებას და იქვე იქნება წყლის სასიამოვნო ხმაც. თუ 

თქვენ შადრევნის მოწყობა გადაწყვიტეთ, დარწმუნდით, რომ საკმარისად დიდი ტბორი გაქვთ, რომ 

შხეფები, განსაკუთრებით  სიცხეში, არ სცდებოდეს მის საზღვრებს. ასე თავიდან აიცილებთ ტენის(წყლის) 

აორთქლებას – შადრევნების  ყველაზე დიდი პრობლემა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩანჩქერი. რაც უფრო ციცაბოა ფერდობი და რაც უფრო ძლიერია წყლის ნაკადი, მით უფრო ძლიერია 

ჩანჩქერი. პატარა ბაღში, რა თქმა უნდა, იგი არ უნდა იყოს  იმავე ზომისა, როგორც ფრანგულ ბაღში – 

ბაგატელში. პატარა მწვეთავი ჩანჩქერისათვის საკმარისია 50 სმ-იანი ვარდნილობა. ავაგებთ საყრდენი 

კედლის ტიპის  ნაგებობას, გამოვიყვანთ შლანგს და შევნიღბავთ მას, ბოლოში შლანგიდან გამოსულ წყლის 

ნაკადს გავყოფთ იმდენ ნაწილად, რამდენიც იქნება ჩანჩქერის ნაკადები. მივიყვანთ დენს. საყრდენი 

კედლის ძირში გავაკეთევსთ აპკისაგან წყლის რეზერვუარს. ჩავკეტავთ სისტემას და ჩანჩქერიც ამუშავდება. 

წყალი კონტეინერებში და მიქსბორდერებში. მინიატურული წყალსატევი შეიძლება გაკეთდეს 

კონტეინერში. კონტეინერებად ვიყენებთ ხის კასრებს, რომლებიც წყალს არ ატარებენ ან კერამიკულ და 
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ფაიფურის ვაზებს, ლარნაკებს. ისინი უნდა იყოს საკმარისად მსუბუქი, სიმაღლეში არანაკლებ 40 სმ-ისა. 

ასეთ პატარა წყალსატევს მზიან ადგილას არ ათავსებენ, რადგან წყალი ძალიან გათბება, აყვავილდება და 

ამიტომ ის მუდმივად გამოსაცვლელი იქნება. ჩრდილში კი, თუ კონტეინერის სიღრმე 40 სმ-ზე მეტია, 

შესაძლებელია თევზებიც ვიყოლიოთ. ეს ძველი ხერხი ამჟამადაც გამოიყენება ჩინურ ბაღებში. ოქროს 

თევზები დაცურავენ თეთრ, ლურჯად მოხატულ შესანიშნავ ჩინურ თასებში. საჭიროა ყურადღებით 

ვადევნოთ თვალყური თევზებისა და მცენარეების მდგომარეობას, ვუცვალოთ და ვამატოთ წყალი. 

ზამთარში აუცილებელია, რომ კონტეინერები გავრეცხოთ და ავიღოთ, თევზები და მცენარეები კი ცალკე 

შევინახოთ. 

საცურაო აუზები. ისინიც აუცილებელად უნდა ეწერებოდეს ბაღის 

გეომეტრიაში. მათ განათავსებენ ღია მზიან ადგილას, რაც შეიძლება შორს 

ფოთოლმცვივანი მცენარეებისაგან. საცურაო აუზთან არ არის საჭირო რაიმე 

ნარგაობების გაშენეება. აუზის შიგნითა ზედაპირისთვის ყველაზე 

საუკეთესოა ცისფერი, იგი უნდა ეხამებოდეს იმ ადგილს, სადაც კეთდება, 

მაგალითად, მოედნის მოკირწყვლას ან ხის საფენს. აუზთან უნდა იყოს 

მხოლოდ ისეთი ზედაპირები, რომლებიც არ ხდება სრიალა მათზე სველი 

ფეხებით სიარულისას. 

დაახლოებით 5 მ დიამეტრის მრგვალი ფორმის წყალსატევი, რომელიც 

მდებარეობს სახლის ცენტრალური ღერძის გასწვრივ ლანდშაფტურ ბაღში, 

მოსკოვის მახლობლად. წყალსატევი იდეალურადაა ჩაწერილი სივრცეში, მისი 

ფართობი სახლისა და ნაკვეთის ზომების პროპორციულია. 

აპკის მთელი ზედაპირი ზედა საფეხურამდე დაფარულია კენჭებით, მას 

ძალიან ალამაზებს ტირიფი, რომლის მტირალა ტოტები, წყალში “ბანაობენ”. 

ასეთი შეხამება მუდმივი კლასიკაა და ყოველთვის მშვენიერია. თუ წყალსატევის ნაპირს გეომეტრიული 

ფორმა აქვს, _ ოვალური, მრგვალი ან სწორკუთხა, ხოლო სანაპირო ნარგაობის საზღვრებს მდორე 

ლანდშაფტური მოხაზულობა, ასეთი წყალსატევები ორგანულად გამოიყურება ლანდშაფტურ, 

განსაკუთრებით მცირე ზომის ბაღებში. 
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ტუმბოები 

თუ წყარო ან ჩანჩქერი მდებარეობს თანაბარ დონეზე, წყალი ბუნებრივად ვერ იჩუხჩუხებს, ამიტომ საჭირო 

გახდება სიმაღლიდან ვარდნილის გაკეთება, განსაკუთრებით არარეგულარული სტილის ბაღში, რომ წყარო 

რაც შეიძლება ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში დაგვჭირდება ელექროტუმბო წყლის 

მიწოდებისთვის. ტუმბოს სიმძლავრის განსაზღვრისათვის უნდა გაითვალისწინოთ მწარმოებლის 

რეკომენდაცია. რაც უფრო მაღლაა ჩანჩქერი და დიდია მანძილი, რომელზეც წყლის ნაკადმა უნდა იდინოს, 

მით უფრო  დიდი სიმძლავრის ტუმბოა საჭირო. 

 

ჩანჩქერის მშენებლობა იწყება ქვედა დონის კიბისებური კონსტრუქციის აგებით (როგორც სურათზეა)  

ყველაზე დაბალ დონეზე  ყენდება  საკმაოდ მძლავრი (წყალში ჩაძირული) ტუმბო, რომელიც 

უზრუნველყოფს  წყლის აუცილებელ დონეს. 

 

გეომეტრიული ფორმის წყალსაცავი რაც უფრო უბრალო ფორმისაა, მით უფრო მიმზიდველია. ეს 

წყალსაცავი არ უნდა იყოს დიდი ზომის, ყველაზე გავრცელებულია წამოწეული ფორმიანი წყალსაცავი. 

მიწის ზედაპირიდან აწეული 30-40 სმ.  

 

ნიადაგი. წყალსატევების გრუნტის ფუძეს წარმოადგენს თიხიანი ნიადაგი. ის ღარიბია საკვები 

ნივთიერებებით და ეს აფერხებს წყალმცენარეების განვითარებას. შეიძლება შეადგინოთ თანაბარი 

ნაწილების თიხიანი ნიადაგის, ტორფის და გუბურის ამოთხრის დროს ამოღებული მიწის ნარევი. 

წყალსატევებისათვის ნიადაგის გრუნტის სახით სუფთა ქვიშა არ გამოდგება, რადგან სწრაფად მაგრდება და 

მცენარეებისათვის გამოუსადეგარი ხდება. სუფთა ტორფი წყალში გამოყოფს შხამიან გოგირდის წყალბადს. 

ნაკლებგამოსადეგია აგრეთვე ბაღის მიწაც. თუ გუბურაში თევზმა უნდა იცხოვროს, მაშინ ნიადაგის 

გრუნტის ზემოდან ხრეშის 5 სმ სისქის ფენა უნდა მოთავსდეს. 

 

წყლის მცენარეები იყოფიან ოთხ კატეგორიად:  

1. ღრმა წყლის  

2. მოტივტივე  

3. ოქსიგენერატორი 

4. სანაპირო ზოლის მცენარეები.  

 

ფრთხილად! 

 წყალი და ელექტრობა ერთამნეთთან შეუსაბამოა: გამოიყენეთ მხოლოდ წყლისათვის დანიშნული 

სპეციალური იზოლირებული  სადენები და შემაერთებლები. ტუმბოს ან სხვა ელექტრომოწყობილობის 

დაყენებისას ყოველთვის მკაცრად მიჰყევით დამმზადებლის ინსტრუქციას. ელექტროსადენებში “მოკლე 

ჩართვის” თავიდან ასაცილებლად მთელი ელექტრომოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული კვების 

ავარიულ გამომრთველთან. ყველა სადენი თავსდება მიწის ქვეშ 50-60 სმ სიღრმის ტრანშეაში, რათა 

თავიდან ავიცილოთ მათი შემთხვევითი დაზიანება. მთელი ელექტროგაყვანილობა პროფესიონალმა 

ელექტრიკოსმა უნდა შეამოწმოს. 
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არსებობენ მეხუთე კატეგორიის მცენარეები, რომლებიც იწოდებიან ტენის მოყვარულებად ან ჭაობის 

მცენარეებად,  თუმცა ისინი იზრდებიან ჩვეულებრივ ტენიან ნიადაგებზე და ამიტომ არ  

ეკუთვნიან ნამდვილ წყლის მცენარეებს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ღრმა წყლის მცენარეები 

ამ ჯგუფში დომინირებს 

წყლის შროშანი, რომლის 

ფესვები განლაგებულია 

წყალსატევის ღრმა 

ნაწილში, ფოთლები კი 

ზედაპირზე ცურავენ, 

ყვავილები წყალზე ან 

წყლის ქვეშ. არ ეშინიათ 

სიცივის, ყინვების 

დაწყებამდე  შუა 

ზაფხულში ისინი  

ჩრდილავენ წყალსატევს 

და წყალს 

გამჭვირვალობას 

უნარჩუნებენ. არსებობს 

ღრმა წყლების ბევრი 

სახეობა და ჯიშები 

წყლის 20-დან 60 სმ-მდე 

შრისათვის. ეცადეთ 

დაფაროთ წყლის 

ზედაპირის ნახევრის 2/3 

ფოთლებით. ფესვები 

განლაგებულია 

წყალსატევის ღრმა 

ნაწილში, ჩარგვის სიღრმე 

უნდა იყოს არანაკლებ 0,6 

მ-სა იმისათვის, რომ 

მცენარე არ გაიყინოს. 

 

ოქსიგენერატორი მცენარეები _ 

მცენარის უმეტესი ნაწილი 

წყალშია, ყვავილები (თუ აქვს) 

წყალზე ან წყლის ქვეშ. 

ოქსიგენერატორები ან წყალქვეშა 

მცენარეები – ძალიან 

მნიშვნელოვანია მცირე 

წყალსატევებისათვის, რადგან 

თრგუნავენ წყალმცენარეების 

ზრდას. Aადგილის უქონლობის 

დროსაც კი სხვა მსხვილი 

მცენარეებისათვის, მაგ. სანაპირო 

ზოლის მცენარეებისათვის  თქვენ 

აუცილებლად გჭირდებათ 

ოქსიგენერატორების ჩარგვა. 

წყალსატევის Oოპტიმალური 

სიღრმე  60-90სმ, მათ განათება არ 

ყოფნით. Aამ მცენარეებმა 

სახელწოდება მიიღეს ჟანგბადის 

დაგროვების უნარის გამო დღის 

ნათელ დროს, ისინი 

აუმჯობესებენ  წყლის ქიმიურ 

შედგენილობას.ოქსიგენატორები  

_ რბილი, მეჩხერად შეფოთლილი 

მცენარეებია არც თუ ისეთი  დიდი 

ფესვებით. მათი ფოთლები 

შთანთქავენ წყლიდან საკვებ 

ნივთიერებებს, რომლებიც ძალიან 

საჭიროა წყლის 

მცენარეებისათვის. Aამ ბრძოლაში 

ოქსიგენერატორები წამყვანები 

არიან. ისინი აგრეთვე არიან კარგი 

თავშესაფარი ლიფსიტებისათვის 

და სხვა ბინადართათვის, იცავს 

მათ ზრდასრული  თევზებისაგან. 

 

 

ნაპირის მცენარეები _ 

ფესვები 

გრუნტშია,ღეროების 

დიდი ნაწილი  კი 

ჰაერში. 

ეს მცენარეები 

იზრდებიან 

ნაპირების, 

წყალსატევების 

გასწვრივ სანაპირო 

შლამის ზონიდან  

23სმ-ის სიღრმემდე. 

მათი ძირითადი 

დანიშნულება _ 

დეკორატიულობაა. 

Bბუნებრივ 

პირობებში ბევრი 

მათგანი ძლიერად 

იზრდება, თუმცა არც 

თუ ისე დიდ 

წყალსატევებში მათი 

ზომა შეგიძლიათ 

აკონტროლოთ, 

სპეციალურ 

ბრტყელფსკერიან 

კალათებში მათი 

ჩარგვით.  

 

მოტივტივე  _ ფესვები გრუნტშია. 

ფოთლები და ღეროები 

თავისუფლად ცურავენ.როგორც 

სახელწოდება გვიჩვენებს, ამ ჯგუფს 

ეკუთვნის წყლის ზედაპირზე 

მოტივტივე მცენარეები. მათი 

ფესვები ფსკერს არ ემაგრებიან, 

წყალში თავისუფლად არიან, ისინი 

მათთვის საჭირო საკვებ 

ნივთირებებს წყლის ზედა ფენიდან 

იღებენ. ეს მცენარეები აგრეთვე 

აჩერებენ წაყალმცენარეების ზრდას, 

კონკურენცია მიდის აგრეთვე 

გახსნილი მინერალურ მარილებისა 

და სინათლის გამო. მოტივტივე 

მცენარეები ჩქარა იზრდებიან და  

საჭირო ხდება მათი ჩოგანბადეთი 

მათი დაჭერა,წინააღმდეგ 

შემთვევაში მათ შეიძლება წყლის 

მთელი ზედაპირი დაფარონ.  დიდი 

ამტანობით არ გამოირჩევიან და 

იყიდება გაზაფხულის ბოლოს, როცა 

წყალი თბება და ყინვის საშიშროება 

გადაივლის. მათ შეუძლიათ 

გადაიზამთრონ წვრილ შლამიან  

ნავებზე  არაგაყინულ განათებულ 

ადგილას. უფრო ეფექტურად 

ითვლება წყლის პერი (Lემნა),  

რომელიც იზრდება სიმაღლეში 

ადრე გაზაფხულზე წყლის შროშანის 

ფოთლების გამოჩენამდე 

წყალსატევის ზედაპირზე. 
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წყალსატევის აღჭურვილობა 

 წყალსატევის ჰიდროიზოლაციურ საფარველად შეიძლება სხვადასხვა მასალების გამოყენება. მასალების 

არჩევანი დამოკიდებულია წყლის ობიექტის მოცულობასა და შესაბამის ხარჯებზე. 

 დატკეპნილი თიხა 

 თუ ბაღში თიხნარი ნიადაგია, შეიძლება ტბორი გაკეთდეს ძველი ტექნოლოგიით. თიხა უნდა იყოს რბილი, 

წყალგაუმტარი და უმნიშვნელო რაოდენობის შლამით. ადრე მცენარეების ზრდის და  ცოცხალი 

ორგანიზმების გამრავლების შესაზღუდად, თიხის ქვეშ კირქვის ფენას ყრიდნენ, რომელსაც დღეს უფრო 

იაფი და ეფექტური პლასტიკით ცვლიან. 

 

ტბორი მოქნილი ჰიდროიზოლაციით 

 დრეკადი საიზოლაციო მასალა ბეტონზე იაფია და გამოსაყენებლად უფრო მოსახერხებელი.  ПВХ ძალიან 

გამძლეა, პოლიეთილენი კი დიდხანს არ ძლებს. ფირის დაგება რეგულარული სტილის წყალსატევის 

კუთხეებში არც ისე ადვილია. სწორად ჩადებული დრეკადი ფირი წყლის ქვეშ არ უნდა ჩანდეს, რომ ტბორი 

ჰგავდეს ბუნებრივს. 

მყარი (მაგარი) ფორმის ტბორი 

 მინაბოჭკოვან მაგარ ფორმებს შეიძლება ჰქონდეს გეომეტრიული და თავისუფალი მოხაზულობა. მათ 

ათავსებენ პატიოზე ან როკარიუმში. ასეთი ტბორების ნაპირებს  ალამაზებენ ქვებით, მცენარეებით ან 

ბალახებით. ძველი გახვრეტილი ფორმები შეიძლება მინაბოჭკოთი და ფისით შეკეთდეს. 

 

 

ტენისმოყვარული მცენარეები - ფესვები ტენიან ნიადაგშია, ფოთლები და ყვავილები კი მიწის ზედაპირზე. ჰაერში. 

ისინი იზრდებიან ტენიან ნიადაგებზე წყალსატევებისა და ნაკადულების მეზობლად, მაგრამ ვერ იტანენ ფესვების ზედმეტ 

დატენიანებას დიდი დროის განმავლობაში. ისინი სინამდვილეში წყლის მცენარეები არ არიან, ქმნიან წყალსატევების 

ჩარჩოს (ფურისულა, ხოსტა, ასტილბა და სხვ.) ტენისმოყვარული მცენარეები, ისეთი როგორიცაა შინდი (cornus)  და 

ტირიფი (Salix),  ჩვეულებრივ ირგვება წყალსატევის გარშემო ბუნების ხელუხლებელი კუთხეებში, სადაც ისინი ქმნიან 

ცოცხალი ორგანიზმების თავშესაფარს. 
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მიწისზედა წყალსატევები 

 თუ  წყალსატევის კედლების სიმაღლე აღწევს 45-60 სმ-ს და სისქე 30 სმ აჭარბებს, მასზე შეიძლება 

ჩამოსაჯდომი სკამების გაკეთება. მიწისზედა წყალსატევები შეიძლება გაკეთდეს ნატურალური ან 

ხელოვნური ქვისგან, აგურის ან ხისგანაც კი, მაგრამ შიდა კედლები და ფსკერი წყალგაუმტარი უნდა იყოს. 

ამიტომ მათ ფარავენ სპეციალური  დამცავი ხსნარით და წყალსატევებისთვის შესაფერისი 

გამამკვრივებელით. წყალვარდნილი ტბორში ასევე შეაფერხებს ყინულის  გამობურცვას, რომელმაც 

შეიძლება  მისი გარსი დააზიანოს. 

თავისუფალი ფორმის ბეტონის წყალსატევები  

 ამ წყალსატევებს უნდა ჰქონდეთ თასის ფორმა ცენტრში ყველაზე ღრმა ადგილით. ეს  თავიდან ააცილებს 

სხვადასხვაგვარი დატვირთვის გამო დასკდომას. იმისათვის, რომ ბეტონი წყალგაუმტარი გახდეს, დუღაბს 

უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი კონსისტენცია, კარგად დატკეპნილი უნდა იყოს და  ჰქონდეს ერთნაირი 

სისქე (არანაკლებ 15სმ). უფრო თხელი  ფენის შემთხვევაში ჰიდროიზოლაციური ფირიც გახდება საჭირო. 

დრეკადი საიზოლაციო  მასალები 

 დრეკადი საიზოლაციო მასალებით  გაკეთებულ ტბორზე ტემპერატურული ცვლილებები ისეთ გავლენას 

ვერ ახდენს, როგორც ბეტონისაზე (ბეტონი ტემპერატურული ცვლილებების შედეგად ფართოვდება და 

სკდება), მაგრამ  მისი საშუალებით ნაკადულების ვიწრო  კალაპოტის  ამოვსება საკმაოდ ძნელია. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რით შევავსოთ ტბორი?  

 ჩვეულებრივ ტბორში რგავენ ერთ მცენარეს 0,3მ² - წყლის ზედაპირზე. იდელურ წყლის ნაპირის 

მცენარეებად ითვლება წყლის პიტნა, ჭაობის  და ყვითელი ზამბახი, ღრმა წყლისთვის - მცენარეები 

მოცურავე ფოთლებით: წყლის შროშანები  და ბუშტოსანა, რომლებიც  უმჯობესია ტბორის ცენტრში 

მოათავსოთ. 

  მცენარეებს რგავენ პერფორირებულ კონტეინერში,  რომელსაც ჩაფენილი აქვს ჭილობი და ამოვსებულია 

მიწით სარეველებისა  და სასუქის გარეშე. ზედა ფენად გამოიყენება  ხრეში, რომელიც იცავს ნიადაგს  

გამორეცხვისაგან. 

თევზების გაშვება მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება, რაც მცენარე ოქსიგენერატორები კარგად 

დაფესვიანდება. პროპორციები: 1 მ²  წყლის ზედაპირზე დაშვებულია 50სმ სიგრძის თევზის სხეული, ანუ 

1X2 ზომის ტბორში თევზების სიგრძემ უნდა შეადგინოს 1 მ, თითოეული თევზი 3-5 სმ ზომით.  



860 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ქვების  ბილიკები  ტბორში ქვის ბილიკი იმავე ფუნქციას ასრულებს, რასაც ბილიკი გაზონზე. სივრცის, 

წყალსატევის სწრაფი გადაკვეთის საშუალებაა სივრცის გაყოფის გარეშე.  

ასეთი ბილიკის გაკეთება შესაძლებელია ერთნაირი ან სხვადასხვა ზომის 

ქვებით, შეიძლება იყოს სწორად დაგებული ან რკალივით მოხრილი. 

უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია  საყრდენების გაკეთება. მანძილი ქვებს 

შორის ძირითადად შეადგენს 15-39 სმ-ს, ოღონდ ის ყველგან თანაბარი უნდა 

იყოს. ქვები უნდა იყოს საკმარისად დიდი, პატარა ქვები არა მარტო 

მოუხერხებელია, არამედ საშიშიც, ამიტომ  რეკომენდებულია კვადრატი 50 სმ 

გვერდებით. 

 

 

 მისადგომები და პლაჟები 

 მისადგომები ჩვეულებრივ დიდ წყალსატევებთან ასოცირდება, სადაც შესაძლებელია ნავით ცურვა. თუმცა 

შეიძლება პატარა მისადგომის გაკეთებაც, რაც ძალიან მოსახერხებელი იქნება თევზების გამოსაკვებად ან 

მათთვის სამზერად. 

 პლაჟი უზრუნველყოფს წყალთან მოხერხებულად მისვლას და იცავს ჰიდროსაიზოლაციო ფირს 

წყალსატევის ქვეშ პლაჟი უმჯობესია 15 სმ იანი მრგვალი ხრეშის ფენით ან კენჭებით დაიგოს. პლაჟისთვის 

ბუნებრიობის მისაცემად ნაპირებზე ადგილობრივი გარემოში არსებული დიდი ქვები განალაგეთ.  

წყლის ობიექტების განლაგება 

 ტბორი, ჩანჩქერი და შადრევანი შეიძლება პრაქტიკულად ბაღის ნებისმიერ ადგილში განთავსდეს. თუმცა 

ზოგიერთი ფაქტორის გათვალისწინება მაინც საჭიროა. 

ტბორის გარშემო რეკომენდებული არაა 5,5 მ რადიუსის ხეების ჩარგვა, რომ  მათმა ფესვებმა არ დააზიანონ 

საიზოლაციო ფირი, ხოლო ჩამოცვენილმა ფოთლებმა წყალი არ დაანაგვიანონ.  

  შეისწავლეთ ის მცენარეები, რომლებიც უნდა ჩარგოთ ტბორის სიახლოვეს. ან ისინი, რომლებიც უკვე 

იზრდებიან შორიახლოს; რამდენადაც ზოგიერთი ნაყოფიანი მცენარის მავნებელი, როგორიცაა მაგალითად 

ბუგრი, რომელიც აზიანებს კურკოვნებს, ასევე  საშიშია წყლის მცენარეებისთვისაც. უთხოვარს კი წყლის 
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ბინადრებისთვის მომწამვლელი ნაყოფები აქვს. ტირიფისა და ალვის ხის მეტისმეტად აგრესიულმა ფესვთა 

სისტემამ შეიძლება დააღრვიოს წყალსატევის კონსტრუქცია. 

წყლის ობიექტები 

არსებობს უამრავი  მასალა და მოწყობილობა  ფორმალური და არაფორმალური წყლის ობიექტების 

შესაქმნელად 

კედლის შადრევანი. ასეთი შადრევანი ძალიან უხდება პატარა ბაღებს. ასევე დიდ რეგულარულ ბაღებსაც. 

კედლის შადრევნებს აკეთებენ ქვისგან, მეტალისგან და მინაბოჭკოსაგან. პატარა ტუმბოები თავსდება 

წყლით სავსე ტბორის ფსკერზე და წყალი მილის გავლით ხვდება გარეთ გამომავალ ხვრელში. 

შადრევანი მზის ბატარეებზე.  ასეთი შადრევნები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. მას არც ტუმბო 

სჭირდება, არც ელექტროენერგია. შადრევანი ცვლადი ფრქვევანებით უბრალოდ თავსდება ტბორში, სადაც 

ის სხვადასხვაგვარ ნაკადს უშვებს. მაგრამ აქვს ერთი ნაკლოვანება: საღამოს საათებში და მოღრუბლულ 

დღეებში ვერ მუშაობს. თუმცა უკვე გამოჩნდა ისეთი მოდელებიც, რომლებიც ასეთ პირობებშიც მუშაობს, 

აქვს ნაკადის, წყლის ჭავლისგანათებაც. 

შადრევანი “ზარი”.  წყლის ნაკადი  იღვრება და ნაწილდება ზარის ფორმით. დაბალი შადრევნები 

უმჯობესია პატარა ტბორებში გამოიყენოთ, რადგან დიდი შხეფების ფრქვევისას ქარიან დღეებში წყალი 

სწრაფად ორთქლდება. 

შადრევანი აუზით. ასეთი მოწყობილობა შეიძლება გახდეს პატარა პატიოს მოსართავი, თანაც იქნება 

აბსოლუტურად უსაფრთხო ბავშვებისათვის, თუ ამოავსებთ თითქმის პირამდე შავი კენჭებით. ნაკადის 

სიმაღლე რეგულირდება აუზის დიამეტრის მიხედვით და მოქმედებს მასში ჩადგმული ტუმბოს 

მეშვეობით. ჩააფინეთ ფსკერსა და კედლებზე შავი  წყალგაუმტარი ფირი, ის წყლის ზედაპირს უფრო 

არეკლადს გახდის. 

შადრევანი  სკულპტურით. დეკორატიული ეფექტის გამო წყალი და ქანდაკება ძალიან ხშირად გვხვდება 

ერთად. ბაღის სტილის შესაბამისად შერჩეულმა ქანდაკებამ შეიძლება შადრევნის ცენტრში მოთავსებული 

ფრქვევანა შეცვალოს. 

ქვის ტბორი. ასეთი ტბორი ძალიან ბუნებრივად გამოიყურება თუ ჰიდროიზოლაციური ფირი კარგად არის 

დეკორირებული. კასკადისებური ტბორების მოწყობისას ტბორი ქვედა დონეზე ბევრად უფრო დიდი უნდა 

იყოს, რომ  წყლის დონემ  ძალიან არ დაიკლოს, სანამ ტუმბო ჩანჩქერისთვის წყალს აწვდის ზემოთ. 

ნაკადული. ხელოვნური მდინარე შეიძლება გაკეთდეს ბაღის საჭიროების მიხედვით. დიზაინერებს უყვართ 

თავის პროექტებში მისი ჩართვა, რამდენადაც მისი ხმაური  და დინამიკა არაჩვეულებრივ ეფექტს ქმნის. 

წყარო გააკეთეთ რაც შეიძლება ბუნებრივის მსგავსი. კარგად შენიღბეთ ჰიდროიზოლაციური ფირი 

დეკორატიული ელემენტებით: კორდის ფენით, ტორფით და მასში მცენარეებით, ხრეშითა და  ქვებით. 

 

 

 

ნაგებობების სახურავები - ბაღი სახურავზე 

არსებობს სახურავის გამწვანების ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი, სხვადასხვაგვარი ფორმის ნაკვეთისათვის და 

ნებისმიერი სისქის  საფულისათვის. თქვენ რომ არც გადაწყვიტოთ გაამწვანოთ ტალავერის, გარაჟის ან 

სახლის სახურავი, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიცვათ გარკვეული წესები. 

სახურავის გამწვანების შესაძლებლობა დამოკიდებულია მის ტვირთმზიდაობაზე. გვახსოვდეს, რომ 

სახურავმა უნდა გაუძლოს არა მხოლოდ 75 კგ/მ2 წონის თოვლის  ფენას, არამედ აგრეთვე 50-100 კგ/მ2 
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ნიადაგის სუბსტრატსაც. გამწვანების სამუშაოების დაწყებამდე კონსულტაციისათვის მიმართეთ ინჟინერ-

მშენებელს: საძირკველი და თვით ნაგებობა უნდა იყოს მტკიცე. 

პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს – თვითონ სახურავი დაიცვათ სველი სუბსტრატის მუდმივი 

ზემოქმედებისაგან. ამისათვის 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალის ფენას 

ფაქიზად და თანაბრად გაანაწილებენ  

სახურავის მთელ ზედაპირზე. როგორი 

ფორმისაც არ უნდა იყოს სახურავი, 

ბრტყელი თუ დახრილი, აუცილებელია 

წყლის ნაკადისათვის ღარის მოწყობა. 

უკეთესი  დრენაჟისათვის, იმისათვის 

რომ წყალი არ დაგროვდეს, 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალაზე ყრიან 2 

სმ სისქის ხრეშის ფენას. თუ არ არის 

სასურველი კონსტრუქციის დამძიმება, 

მაშინ ხრეში შეიძლება შეიცვალოს 

არაქსოვილოვანი მასალების ერთი-ორი 

ფენით. 

სახურავზე მცენარის გაზრდისათვის  აუცილებელი ნიადაგის სუბსტრატის მინიმალური ფენა უნდა 

შეადგენდეს 5-6 სმ-ს. ეს განსაზღვრული  სისქე საკმარისია მრავალი ნიადაგმფარავი სახეობების  

გასაზრდელად. თუ თქვენ გსურთ, თქვენი სახლის სახურავზე მოაწყოთ “სემირამიდას ბაღები” ხეებით და 

ბუჩქებით, საჭირო გახდება არანაკლებ  12 სმ სისქის ნიადაგის ფენა. სუბსტრატის საფუძველს ასრულებს 

თანაბარი რაოდენობით აღებული ნეშომპალა, ტორფი და ქვიშა. 

ნიადაგი აუცილებლად  თანაბრად უნდა განაწილდეს სახურავის 

ზედაპირზე. 

სახურავის გასამწვანებლად საჭიროა შეირჩეს  ისეთი მცენარეები, 

რომლებიც კარგად გაუძლებენ ტემპერატურის მკვეთრ 

ცვლილებებს და ძლიერ ქარებს. ისინი უნდა იყვნენ 

დაბალმზარდები, სინათლისმოყვარულები და გვალვის კარგად 

ამტანები. იმისათვის, რომ მინიმალური ძალისხმევით მოვსპოთ 

სარეველები, უმჯობესია უპირატესობა მიენიჭოს ისეთ სახეობებს, 

რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან ნიადაგისზედა მჭიდრო საფარი. 

ყველა ამ მოთხოვნებს პასუხობენ ნიადაგმფარავი მცენარეები. 

რეკომენდებულია დაირგოს სხვადასხვა ჯიშები და სახეობები, რადგან მონოკულტურა  მეტად 

მგრძნობიარეა ამინდის უარყოფითი პირობების მოქმედებისადმი და მიდრეკილია ფოთლების ცვენისაკენ. 

სახურავის გამწვანება შედარებით ადვილად და სწრაფად შეიძლება  სხვადასხვა სახეობის 

კლდისდვაშლათი, კლდისდუმათი, ქვატეხიათი, ლობელიით, დედოფლის ყვავილით. ტყის ქანობის ქვეშ, 

ჩრდილში მდებარე ნაგებობებისათვის გამოდგება მინდვრის ჩაი ან გველის სურო. 
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ჩარგვის წინ ნიადაგის სუბსტრატი აუცილებლად უნდა შეზავდეს ხანგრძლივი მოქმედების საუქებით და 

კარგად დასველდეს. მცენარეები ირგვება რგვის სქემის  მიხედვით 10X10 სმ, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება 

ჩქარა იქნეს მიღებული შემჭიდროვებული საფარი. დარგვისთანავე მათ მორწყავენ, ასველებენ და 

მოუჩრდილავენ 7-10 დღე, რომ მცენარემ უკეთ გაიდგას ფესვები. ორი კვირის შემდეგ მცენარეებს კვებავენ 

ნიტროამოფოსკით (15-20 გრ 10 ლ წყალზე).  

ავტომატური რწყვის სისტემის მოწყობა და რეზინის მილით  ნიადაგქვეშა მორწყვა შემდგომში გაადვილებს 

მცენარეთა მოვლას. თუმცა მცენარეების  ჩვეულებრივი მორწყვა რეზინის მილიდან არანაკლებ ეფექტურია 

და არც ძალიან შრომატევადი არ არის. წვიმიანი ამინდების შემთხვევაში შესაძლოა ეს ოპერაცია აღარ 

დაგჭირდეთ. 

თქვენ გაქვთ საკმარისი შესაძლებლობა დამატებითი გამწვანებისათვის? ნუ დატოვებთ ყურადღების გარეშე 

სახლს, ავტოფარეხს, სარდაფის სახურავს, ატომობილებისა და ველოსიპედების ფარდულებს და ნაგვის 

ყუთებსაც კი. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა გამოაცოცხლოთ შეუხედავი, ძველი და პირქუში 

სახურავები. 

 

 

 

 

 

კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

 

1. რა სახის ყვავილნარები არსებობს? 

2. რა უნდა გავითვალისწინოთ მიქსბორდელის 

გეგმარებისას. 

3. რას ნიშნავს გაზონი? 

4. რა ტიპის გაზონები არსებობს? 

5. რა არის ალპინარიუმი, როკარიუმი? 

6. ჩამოთვალეთ ალპინარიუმის გეგმარების პრინციპები. 

7. როგორ უნდა მოვაწყოთ ალპინარიუმი? 

8. რას ნიშნავს ვერტიკალური გამწვანება? 

9. რა ტიპის დეკროატიული წყალსაცავები არსებობს? 

10. გეგმარების რა პრინციპებია გასათვალისწინებელი 

დამდგარი ტბორის, ჩანჩქერის, შადრევნის და საცურაო აუზის 

გეგმარებისას?  

11. რა არის გასათვალისწინებელი სახურავზე ბაღის 

დაგეგმარებისას? 
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თავი 11. ბაღის საინჟინრო ელემენტების დაგეგმარება 
 

11.1. გზების, ბილიკების, მოედნების დაგეგმარება 

 

 

ბილიკები 

ბილიკებს აგებენ ბაღის მხოლოდ იმ ნაწილებში, სადაც მათ გარეშე 

იოლად გავლა არ ხერხდება. მათ გეგმავენ ისეთი სახით, რომ ისინი 

გაყვანილი იყოს ორ წერტილს შორის უმოკლესი მანძილის  

შეერთებით. დაკლაკნილი გზები მისაღებია მხოლოდ ხეებით 

დარგულ დიდ ნაკვეთზე, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი 

შეადგენენ საერთო კომპოზიციის ნაწილს. ჩვეულებრივ შეარჩევენ 

ყველაზე იაფ და ხელმისაწვდომ ადგილობრივ სამშენებლო 

მასალას, რომლებიც ფერის და ფაქტურის მიხედვით შეეხამებიან 

სხვა ნაგებობების მოპირკეთებას. ბილიკებს სიმტკიცეს ანიჭებს 

მისი საძირკველი. იმისათვის რომ ბილიკის  ზედაპირზე წყალი არ 

დადგეს, ირჩევენ მასალას, რომელიც ნალექს საშუალებას მისცემს 

მასში გავიდეს, ან ქმნიან დახრას გზის შუიდან მისი ნაპირებისაკენ, 

ან ითვალისწინებენ გამყვან ღარს. 

ბილიკებისათვის მასალის შერჩევისას აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ ისინი უნდა გახდნენ 

მტკიცე საფარის საფუძველი, რომელზეც მოხერხებული იქნება გადაადგილება ნებისმიერ ამინდში, და 

რომელიც ადვილად შეინარჩუნებს კარგ მდგომარეობას. 

ხრეში. მყარ საფუძველზე დაგებული და ფიცრებით შემოფარგლული 

ხრეშისაგან შეიძლება შეიქმნას შედარებით მარტივი ბილიკი. 

გაზონების ახლოს, ჩვეულებრივ არ აგებენ, რადგან არსებობს 

საშიშროება რომ შემთხვევით ხრეშის ნატეხი სათიბი მანქანის ქვეშ 

მოხვდეს. მსხვილი ქვიშა ხრეშის მსგავსია. ის კარგად მკვრივდება 

მისი შემადგენელი ნაწილების სხვადასხვა ზომების წყალობით, 

მაგრამ საჭიროებს გადასწორებას წვიმის შემდეგ და განსაკუთრებით 

ყინვების შემდეგ. 

მორი. მიწაში ვერტიკალურად ერთიმეორესთან ჩასმული 

დახერხილი მორებისაგან ქმნიან ორიგინალურ ბილიკს, რომელიც 

განსაკუთრებით ერწყმის ბუნებრივ ბაღს. უფრო მეტად მჭიდროდ 

დაკავშირებისათვის მორების ტორსებს ალაგებენ რიგებად, 

ჭადრაკული წყობის მიხედვით, ხოლო მათ შორის შუალედებს 
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ავსებენ დანაწევრებული ხის ქერქით. ამგვარი დამატებითი საფარი ამაღლებს ბილიკის ფოროვნებას და 

სინოტივის შთანთქმას, აგრეთვე იცავს შესაძლო დაცემისაგან. 

ბეტონი. ეს მასალა საკმაოდ იაფფასიანია და მისი დაგება არ იწვევს  სიძნელეებს. ბილიკებს ჩვეულებრივ 

აგებენ რომელიმე ფუძეზე, რომელიც მას სიმტკიცეს აძლევს. ბილიკის ქვეშ გაყვანილ ადგილზე ამოთხრიან 

10-15 სმ სიღრმის თხრილს, ფსკერზე დააყრიან ყორექვას და დატკეპნიან. თხრილის გვერდებზე აყენებენ 8-

10 სმ სიღრმით ხის შეფიცვრას. შეფიცვრის შიგნით ასხამენ ბეტონს, დატკეპნიან და მოასწორებენ ფიცრების 

კიდეების დონემდე. ზედაპირული ტენის აორთქლების შემდეგ ბეტონის საფარს აუთოებენ  სპეციალური 

იარაღებით. შემდეგ ჯერ კიდევ სველ ბეტონზე  მაგარ ჯაგრისს გადაატარებენ – ზედაპირისათვის  

რამდენადმე ხორკლიანობის მისაცემად. თანაბარზომიერი ნელი გაშრობისათვის ბეტონს 7-10 დღის 

განმავლობაში ფარავენ პოლიეთილენის აპკით. ორი კვირის შემდეგ მოხსნიან ფიცრებს. 

ქვის ფილები. ნატურალური ქვის ფილები ლამაზი და მუდმივია, მაგრამ ძვირი. შესანიშნავი ბილიკი 

მიიღება  ნეიტრალური ტონების  ხელოვნური  ქვისაგან. ფილის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 5 სმ. ასე 

შეიძლება შეიქმნას  უცნაური მოხაზულობის ბილიკები. Q  

გაზონებზე სასიარულოდ  უმჯობესია გამოვიყენოთ მომრგვალებული, კვადრატული ან არასწორი ფორმის 

ფილების ფენილი. ფილებს ათავსებენ გაზონებზე ერთმანეთისაგან 15-25 სმ მანძილის დაშორებებით 

მოფიქრებული ნახატის მიხედვით. თავდაპირველად ბარის დახმარებით მონიშნავენ  თითოეული მათგანის  

კონტურს. შემდეგ იღებენ ბელტის ფენას და აწყობენ ფილებს ისე, რომ ისინი მოთავსდნენ გაზონის 

ზედაპირის დონეზე. მოსასწორებლად, დასამაგრებლად და საჭირო დონეზე დასაყენებლად ფილების ქვეშ 

ყრიან გრუნტს ან ქვიშას. 

ბაღი წარმოუდგენელია  ბილიკის გარეშე, ხოლო შესასვლელიდან სახლისაკენ მიმავალი ბილიკი – თქვენი 

საცხოვრებლის სახეა. ჩვეულებრივ ასეთი ბილიკების დაგება ხდება უმოკლესი გზით. დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ფენილს, რომელიც უნდა ახარებდეს თვალს და ამავე დროს პრაქტიკული იყოს. მოკლე ბილიკი 

შეიძლება ვიზუალურად უფრო გრძელი გავხადოთ პატარა ჭიშკართან საკმაოდ დიდი მცენარეების 

დარგვით (ფიჭვი, თუნბერგის კოწახური, დასავლეთის ტუია), ხოლო მოშორებით შედარებით პატარა 

ზომის (კურილიის ჩაი, აქტინიდია, ცინია, ერიგერონი). 

 

ხშირად ბილიკებისათვის სრულყოფილი სახის მისაცემად გამოიყენება კანტის შემოვლება (როგორც 

ხალიჩის ბილიკზე). ბილიკის კიდეებზე აუცილებელია ადგილის დატოვება მცენარეებისთვის. ამ 

შემთხვევაში  ბილიკის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 1,5 მ-ისა, რომ მასზე ორმა ადამიანმა ერთად შეძლოს 

გავლა. თუ დამხმარე ბილიკის სიგანეს შევამცირებთ 0,9-მდე მაშინ მასზე  მოძრაობა შესაძლებელი ინება 

მხოლოდ დაწალიკებით. 

აუცილებლად უნდა გამოიყოს საკმარისი ადგილი ავტომობილის გასაჩერებლად და მოსატრიალებლად. 

გასაჩერებელი მოედნის ზომა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი და რამდენი მანქანის გაჩერება იქნება 

საჭირო. ნებისმიერ შემთხვევაში მოედნის სიგანე უნდა იყოს არა ნაკლებ 3,5 მ-ისა. 
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ბილიკები შეიძლება სხვადასხვა მასალის იყო – ქვის, 

აგურის, ბეტონის ან ხრეშის, მაგრამ ის უნდა შეეხამებოდეს 

საერთო არქიტექტურულ სტილს. ისინი უნდა  გამოისახოს 

გეგმაზე იმისათვის, რათა გამოჩნდეს მასალა, რისგანაც ის 

არის შესრულებული; ხოლო აგურით ან მოკირწყვლის 

დროს- დაგების მიმართულების საჩვენებლად. აღნიშნული 

უნდა იყოს ნებისმიერი ბორდიური, მაგალითად აგური ან 

ხის ძელი, რომლითაც გამოყოფილია ხრეში ან 

შემოსაზღვრულია ბალახისაგან. გახსოვდეთ, რომ გეგმაზე 

თითოეული ობიექტი მკაფიოდ უნდა გამოიყურებოდეს, 

ამიტომ ვიწრო  ბორდიურები ნაჩვენები უნდა იყოს ორი 

ხაზით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პატიო 

პატიო უმჯობესია მზიან ადგილზე გააკეთოთ, თუმცა ნაწილობრივ ჩრდილშიც შეიძლება, პერგოლის 

გვერდით.  ივარაუდეთ დაახლოებით რამხელა ადგილი დაგჭირდებათ ოთხი ადამიანის მაგიდასთან 

მოსათავსებლად, ამასთან მათ თავისუფლად უნდა შეეძლოთ ბაღში გასვლა. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ასეთ 

შემთხვევაში პატიო არა ნაკლებ 3,75 მ² უნდა იყოს. 

 როგორც წესი, დიდი მოკირწყლული მოედანი ხელს 

უშლის წყლის მიწაში ჟონვას, ამიტომ მისი 

გასვლისთვის აკეთებენ მცირე, უმნიშვნელო 

დახრილობას (დაახ. 2,5 1,8 სმ-ზე) ბაღის ან კლუმბის 

მიმართულებით (და არა სახლის). სახლისკენ 

ბუნებრივი დახრილობის შემთხვევაში აუცილებელია 

სადრენაჟო არხის გაკეთება პატიოს ძირში. 

 პატიო შეიძლება დაიგოს იმავე მასალებით რითაც 

ბილიკები - აგურით, ბლოკებით, ფილებით, ბეტონით, 

ხითაც კი, მაგრამ ჯერ საჭიროა ბეტონის 

საფარველისთვის საფუძვლის გამზადება.  
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 ხეფენილის გაკეთება შესაძლებელია უფრო იოლად და სწრაფად, მაგრამ ის მუდმივ მოვლას მოითხოვს. 

საფუძვლის მომზადება 

ხის ბორდიური შეუცვლელია აგურის, ბლოკების ან ფილებიანი მოკირწყვლისთვის. 

 

 სახლისაკენ დახრილობის შემთხვევაში უნდა 

აშენდეს დაბალი კედლები  პატიოს 

პერიმეტრზე. ამ კედლებს შორის სივრცე 

შეიძლება ამოივსოს საყორე ქვით ან ღორღით, 

შემდეგ კი ჩვეულებრივ დაეწყობა 

მოკირწყვლა. კედლების პერიმეტრზე უნდა 

დამაგრდეს ფილტრის ხვრელები, რომლის 

საშუალებითაც ზედმეტი წყალი 

გამოიდევნება. შეიძლება ორი-სამი 

საფეხურის დამატება, დაშვებისას 

მოხერხებულობისათვის.  
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წყობის მაგალითები  

“ნაძვი” – იწყობა ბლოკების რამდენიმე ზიგზაგისებური რიგით, ლაგდება ერთმანეთის გვერდით 

დიაგონალურად ან სწორად. 

“წნული” – სამი ბლოკი ერთმანეთის გვერდით Qჭადრაკისებურად ეწყობა, ხოლო კიდეზე ერთი რიგი. 

“მონაცვლეობითი რიგებით” მთლიანი ბლოკებით კეთდება კვადრატები, ხოლო მათი ნახევრებით ივსება 

სიცარიელე კვადრატის ცენტრში. 

“ბლოკები თევზის კუდის მსგავსად”  იწყობა პარკეტისებური წყობის მსგავსად და კონტურების გამო ჰგავს 

წყლის ქვეშ მოთავსებულს. 
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11.2. საყრდენი კედლების, ტერასების დაგეგმარება 

 

საყრდენი კედლები. საერთოდ არსებობს სამი ტიპის მასალა კედლებისთვის: სწორი ან არასწორი ფორმის 

ქვა, აგური და განსხვავებული ფორმების ბეტონი. კედლისთვის მასალის არჩევისას  გაითვალისწინეთ: 

მასალის ფერი, ზომა და ტექსტურა რამდენად აირეკლავს გარემომცველი შენობის ან ადგილის 

არქიტექტურულ სტილს; და შეეცადეთ მიაგნოთ საერთო ეფექტს. 

ბუნებრივი ქვისგან აგებული კედლები, განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით, ამიტომ  ადგილობრივი 

ქვა უფრო გამოგადგებათ. კირქვის ან ქვაქვიშის განსხვავებული სახეობები, რომლებიც ადვილი 

მოსაპოვებელია, კედელს შესძენს სითანაბრეს, სისწორეს, რამდენადაც ქვები ლაგდება ერთად, როგორც 

აგურები. მინდორში ან ზღვის ნაპირზე მოგროვებული, წყლისგან გაპრიალებული ქვები შეიძლება 

გამოყენებული იქნას არასწორი რიგებით კედლის აგებისას. ტრადიციულად ორივე ტიპის კედლები იწყობა 

მშრალად, როცა ქვის ნამცეცებით მოპირკეთებული დეკორატიული ქვები, ნაწიბურებში დუღაბით? 

ერთდება. 

 ერთი შეხედვით დეკორატიული ქვის კედელი უფრო ლამაზია. მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ისინი 

უნდა შეესაბამებოდეს სახლის არქიტექტურას და  ბაღის სხვა ნაგებობებს. იფიქრეთ, იქნებ აგური უფრო 

მოუხდებოდა. 

აგურებს აქვს თავისი განსაზღვრული ფერი და ტექსტურა დასამზადებელი თიხისა და დამზადების 

მეთოდის მიხედვით. მოსაპირკეთებელი აგური ფართოდ გამოიყენება დამამთავრებელ ეტაპზე. როცა 

საჭიროა უფრო მკვრივი აგური, იყენებენ მუქი ფერის მაგარ აგურს და ზრდიან გამოწვის დროს. აგურის 

გარეთა მხარე ამინდის პირობების მიმართ გამძლეობის გამო იწვება და რამდენადაც აგურები კედელზე 

ბრტყლად ეწყობა, კედლის ზედაპირი იფარება სპეციალური რიგით. 

შრომის ხარჯები, ქვის და აგურის კედლების მასალების ღირებულება და ტრანსპორტირება, მაღალია, 

რამდენადაც კედლები შედგება მრავალი წვრილი სამშენებლო ელემენტისგან. ბეტონი თავის მხრივ 

წარმოდგენს იაფ ალტერნატივას. თუ ბეტონის კედელი  მობათქაშებულია, შეღებილია ან დაფარულია 

აგურით ან ქვით, ეს იქნება ბუნებრივი მასალების კარგი შემცვლელი და ძალიან უხდება ქალაქის 

მოედნებს.  მასიური ბეტონის კედელი, ალბათ ძალიან მძიმე იქნება ჩვეულებრივი სახლებისთვის, მაგრამ 

იქ, სადაც, აუცილებელია სწორედ ასეთი მასიური კედელი,  ხე ბოჭკოვანი სტრუქტურით ან თუნდაც 

შეღობვა(შეფიცვრა) დაღარული რკინით თავის მხრივ წარმოადგენს საინტერესო ალტერნატივას. 

 

საფეხურები 

საფეხურების გამოხაზვა იმიტომაა საჭირო, რომ ვაჩვენოთ ასასვლელის სასურველი რაოდენობა და 

თითოეული მათგანის სიგანე. ისრის მიმართულება  

ყოველთვის ასვლის მხარეს უნდა იყოს და იწყებოდეს პირველი საფეხურის  გარე წიბოდან. ხშირად მას 

ამატებენ სიტყვას “ზემოთ”, ხოლო საფეხურებს ნომრავენ. დანომვრა იწყება  ქვემოდან ზემოთ. პირველი 

საფეხურის წიბოზე ისრის დასაწყისი აღინიშნება  წერტილით. თუ საფეხურები გვერდიდან დაცულია რაიმე  

საზღვრით ან საყრდენი კედლით, ესეც ნაჩვენები უნდა იყოს. თითოეული საფეხურის სიმაღლე (რომელთა 

ჩვენებაც გეგმაზე შეუძლებელია) შეიძლება აღინიშნოს ან ჩაიწეროს სპეციფიკაციაში. 
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პანდუსები  

პანდუსებს აღნიშნავენ ისრით, რომელიც მიმართულია “ზემოთ” და სიტყვით “პანდუსი”. დახრის კუთხე 

მაქსიმუმ 15° _ ნაჩვენები უნდა იყოს ჭრილში  

 

 

 

 

 

პანდუსის დონისა და სიმაღლის ცვალებადობის  

აღნიშვნა ფუძიდან ზემო ნაწილამდე 

 

 

კედლები 

კედლები აღინიშნება სხვადასხვა სისქის ხაზებით. ყველაზე სქელი ხაზით აღინიშნება გარე კედლები. 

საყრდენი და ღობის შემომსაზღვრელი კედლები შეიძლება სხვადასხვა სიმაღლის იყოს. ოთხი ან ხუთი 

აგურის სიმაღლის დაბალი საყრდენი კედელი, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც დამატებითი 

სიბრტყე, დასაჯდომის მოსაწყობად. უფრო მაღალი კედლები - ღობეები - მათი მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად საჭიროებს  დეფორმაციულ მოწყობას და კედლის ვერტიკალურ საბჯენს. 
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ბეტონის მონოლითური  

კედელი ბეტონის თავიანი ბოძებით 

 

 

 

მართკუთხა კლინკერული  

საყრდენი კედელი  

 

 

 

 

მშრალი წყობის ქვის კედელი 

 

ზედა მწკრივის წყობის ან კედლის კარნიზის სახეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და საჭიროებს 

საგულდაგულო დამუშავებას. საძირკველიც და  კარნიზიც ნაჩვენები უნდა იყოს ფასადზე ან ფრაგმენტზე, 

ან მიწერილი. თუ იგეგმება კედლის კუთხეების რაღაც განსაკუთრებულად გაწყობა, მაშინ ესეც უნდა იყოს 

მითითებული. კედლის სიმაღლე შეიძლება გეგმაზე იყოს ნაჩვენები, ან ჩართული _ კომენტარის სახით. 

ღობეებს აღნიშნავენ ორი ხაზით, ხოლო ვერტიკალურ დგარებს _ პატარა სამკუთხედებით. 

 

 

 

 

ხელოვნური ნაყარი და ფერდობები 

ნაყარის ან ფერდობების კონტურები აღინიშნება წყვეტილი ხაზით, ამასთან უფრო მეტად გრძელშტრიხიანი  

ხაზები აღნიშნავს არსებული რელიეფის კონტურებს, ხოლო მოკლეშტრიხიანი _ საპროექტოს. მათი 

სიმაღლე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს საწყის სიმაღლეს ან ბუნებრივ დონეს, აღინიშნება ხაზის 

გვერდის მხრიდან. რაც უფრო ციცაბოა ფერდობი, მით მეტია მისი დახრის კუთხე. ფერდობები ან ნაყარი  

შეიძლება აღინიშნოს სოლისებური, სამკუთხა ნიშნებით ან ისრებით, რომელბიც მიმართული იქნება 

ქვემოთ, ხოლო ამ ისრების ხაზებით ნაჩვენები იქნება დახრის კუთხე. 
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11.3.მცირე არქიტექტურული ფორმების დაგეგმარება 

 

პერგოლა 

 პერგოლა იდეალური საყრდენია ხვიარა მცენარეებისთვის, ბუჩქებისთვის და ნაყოფიანი ხეებისთვის. 

როგორც კი მცენარეებს საყრდენები გაუჩნდებათ, მათი ყლორტები და ფოთლები იწყებენ შემოხვევას მასზე 

და ქმნიან გრილ ჩრდილს ცხელ დღეებში. პერგოლა კედელთან შეიძლება იყოს წვიმაში თავშესაფარი, 

განსაკუთრებით თუ  მცენარეებს ხშირი, სქელი ფოთლები აქვთ. 

 

 

კონსტრუქციის აგება 

 ტრადიციული პერგოლა წარმოადგენს მყარ კონსტრუქციას მაღალი ვერტიკალური ბოძებით, რომელზეც 

დგას მთავარი საყრდენი კოჭები, მასზე კი პერპენდიკულარული ძელები, რომლებიც ქმნიან ე.წ. “სახურავს”. 

პერგოლის გვერდითა მხარეები შეიძლება იყოს ღია ან დახურული შპალერის ცხაურებით, თამასებით ან 

კიდევ მესრის სექციებით. მათ შორის შეიძლება ბაღის სკამების განთავსება. 

 სუროს ან ცხრატყავას ულვაშებისა და საჰაერო ფესვების  წყალობით არ სჭირდება დამატებითი საყრდენი, 

მაგრამ თუ პერგოლასთან სხვა ხვიარა მცენარეებია ჩარგული, მას დასჭირდება ცხაურებით, მავთულებით 

ან ბადით შევსება. 

 

 

პერგოლის პროექტი 

 ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი კონსტრუქციის დიზაინის მოფიქრება და ზომების სწორად განსაზღვრა. 

ძირითადად პერგოლები განსხვავდებიან გარდიგარდმო დადებული ძელების ფორმებით. თავად 

კონსტრუქცია კვადრატული ან მართკუთხა, შეიძლება  განთავსდეს პატიოზე ან  ბილიკის გასწვრივ ან 

შეაერთოს, შემორკალოს ბაღის კუთხე. 

 სოფლური სტილის ტრადიციულ პერგოლას  აკეთებენ  ხეების სწორი და სქელი ღეროებისაგან. თუ 

ვერტიკალური ელემენტები გაკეთებულია აგურისაგან მაშინ გულდასმით მოსაფიქრებელია, რა მასალა 

უნდა გამოიყენოთ სახურავის  ძელებისთვის. მეტიმეტად წვრილი და მყიფე ძელები არაბუნებრივი იქნება. 

შესასვლელი შეიძლება სხვადასხვაგვარად გაფორმდეს, მაგალითად, ორივე მხარეს ყვავილებიანი 

კაშპოების დადგმით, დეკორატიული ბუჩქებით, ჯუჯა ხეებით, ვაზონებით და სკულპტურებით. 

 გარდა ამისა,შესაძლებელია მრგვალი ან ნახევრადმრგვალი პერგოლის აშენებაც, სადაც ცენტრალურ 

ადგილს ჩიტების საკვებური, პატარა  შადრევანი ან  ქანდაკება დაიკავებს. 

 აუცილებლად გულდასმით უნდა იქნას მოფიქრებული პერგოლის ადგილმდებარეობა, რამდენადაც ის 

გავლენას ახდენს მის ფუნქციონალურობაზე. რამდენადაც კონსტრუქცია არსებითად კუთხოვანია, 

სასურველია, დაიგეგმოს ბაღის სხვა ელემენტებთან ერთ სიბრტყეზე, რომლებსაც აქვთ სწორი 

ვერტიკალური კედლები, მაგალითად, მესერთან ან სხვა სამეურნეო ნაგებობასთან, ბაღში შეუსაბამოდ რომ 

არ გამოიყურებოდეს.  

პერგოლის სიმაღლე ჩვეულებრივ არ აჭარბებს 2,4 მ-ს, ამიტომ გარემომცველმა  ობიექტებმა შეიძლება 

გადაფაროს ან დაჩრილოს ცალკე მდგომი კონსტრუქცია; და პირიქით, თუ პერგოლას განვათავსებთ 

გაზონის ცენტრში, მაშინ ის შეიძლება თავად დაიკარგოს ან გადაფაროს ლამაზი ხედი სახლიდან. 
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 უმჯობესია პერგოლის განთავსება  სახლის კედლისა და ღობის კუთხეში, სახლის ორი კედლის კუთხეში, 

კედლის გასწვრივ ან ღობის გასწვრივ. პერგოლამ შეიძლება გაალამაზოს სახლის გასწვრივ ვიწრო ბილიკი, 

მიმავალი გვერდითა კარის ან უკანა გასასვლელისკენ. 

 პერგოლა უნდა იდგეს მზიან მხარეს, განსაკუთრებით თუ ვაზი იქნება მასზე შემოხვეული. თუ პერგოლა 

იდგება ქანობზე (დაღმართზე) ან ტერასებიან ნაკვეთზე, ზედა  ჰორიზონტალური ძელები უნდა 

განლაგდეს საფეხურებად, რომ შეესაბამებოდეს  დახრილობას და საერთო სივრციდან ძალიან არ იყოს 

გამოყოფილი(ამოვარდნილი). 

 

ვითვლით მასალის რაოდენობას 

 თუ გსურთ რომ პერგოლა საკუთარი პროექტის მიხედვით ააგოთ, თქვენ  უნდა გააკეთოთ დეტალური 

ნახაზი გვერდხედიდან, რომ აარჩიოთ კონსტრუქციის საბოლოო დიზაინი და  დათვალოთ აუცილებელი, 

საჭირო მასალის  რაოდენობა. 

 ყველაზე ძვირია ხე, თუმცა პერგოლისთვის გამოდგება 15X5 სმ და 10X5 სმ გადახურვის ძელები 

სახლებიდან, რომლებიც უკვე იშლება. დაამუშავეთ ყველა დეტალი ანტისეპტიკური ხსნარით(ამ ხსნარის 

აბაზანით). დარწმუნდით, რომ ყველა მასალას გავლილი აქვს წნევის ქვეშ ანტისეპტიკური დამუშავება. 

 

 

თაღი 

სოფლის სტილის თაღი ბაღს განუმეორებელ შარმს სძენს. მისი 

აწყობისთვის გამოდგება ხის 2,4 მ სიმაღლის და დიამეტრით 5-7,5 

სმ ხის ბოძები  ქერქით ან მის გარეშე.  

 

 

 

 

 

 

ძირითადი ელემენტები 

 უბრალო თაღი შედგება ორი წყვილი საყრდენი სარისაგან, რომელიც დგება ბილიკის გვერდებზე და 

ერთდება ზემოთ და ქვემოთ ჰორიზონტალური  ძელებით, ასევე რამდენიმე შუალედური, უფრო წვრილი 

2,5-5სმ დიამეტრის დიაგონალური ძელებით. ზედა ნაწილი მზადდება ორი 7,5 სანტიმეტრიანი სარისაგან. 

დეკორატიულობისთვის შეიძლება რამდენიმე ძელის დამატებაც. ყველა დეტალს აქვს ნარიმანდები უფრო 

მყარი შეერთებისთვის. 

 

 

ფანჩატური და სხვა დეკორატიული ელემენტები 

გეგმაზე უნდა იყოს მითითებული ყველა დეკორატიული ელემენტის როგორც ვერტიკალური, ასევე 

ჰორიზონტალური ზომები. რამდენადაც ნახაზის შესრულება მასშტაბში ხდება, ელემენტების ზომები 

დამოკიდებულია იმ მასალაზე, რომლისგანაცაა შესრულებული _ ქვა, აგური, ხე ან ლითონი. თაღები ისევე 

აღინიშნება, როგორც ფანჩატურები, თუ განსაზღვრულია ვერტიკალური დაგეგმარება, ისიც შეიძლება 

გამოისახოს, მაგრამ ისე, რომ არ აირდაირიოს და არ გადატვირთოს ნახაზი. 
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პერგოლა მართკუთხა საყრდენებით             თაღები მომრგვალო საყრდენებით  

ქანდაკებები, ვაზონები და კაშპოები 

ქანდაკებას   ან  ვაზონს  ჩვეულებრივ დგამენ  შესაბამისი  პროპორციის  

 

 

პოსტამენტზე. მას გამოსახავენ შაბლონის მიხედვით მოხაზული წრის, კვადრატის ან ერთმანეთში 

მოთავსებული ორი წრეწირის სახით, რომლებიც გამოხატავენ ობიექტის შიგა და გარე საზღვარს. სურვილის 

მიხედვით შეგიძლიათ ვაზონში მცენარე აჩვენოთ.  
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11.4. საბაღე განათების დაგეგმარება 

 

განათების დაგეგმარება ბაღში 

განათება საბაღო მშენებლობის ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია.  

განათება გამოიყენება დღის სინათლის ხანგრძლივობის გასადიდებლად. ზოგიერთი მცენარე არასაკმარისი 

სინათლის გამო არ ყვავილობს, რამდენადაც ამას გრძელი ნათელი დღე სჭირდება. ასევე მნიშვენლოვანი 

ბაღის დეკორატიული იერის აღქმისთვის და მისი მომხიბვლელობის გაზრდისთვის ღამით. 

განათების მეთოდები სხვადასხვაგვარია: მინათება, ზემოდან დანათება, წყალქვეშა განათება.  

მინათება – განათების ისეთი მეთოდია, რომელიც საშუალებას იძლევა მკაფიოდ გამოჩნდეს რომელიმე 

ცალკე აღებული მცენარე ან ბაღის რომელიმე დეტალი. 

ზემოდან დანათება – გამოიყენება ბაღის საერთო განათებისათვის. როგორიცაა: ბილიკები, ფანჩატურები, 

სავალი ნაწილები დასხვა 

წყალქვეშა განათება – გამოიყენება წყალში არსებული რაიმე დეტალის (შადრევანი, მცენარე, ბიუსტი…..) 

გასანათებლად და ეფექტურობის გასაზრდელად. 

 

სინათლის წყაროს არჩევისას საჭიროა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა  მოსალოდნელი 

ხარჯები, ელექტროენერგიის ეკონომია, ნათურების და მთელი განათების სისტემის გამოცვლა. 

   თუ ბაღში არის ელექტროგაყვანილობა, მაშინ შეგიძლიათ ნებისმიერი ქუჩის სანათი შეუერთოთ ქსელს. 

ელექტოენერგიის მომწოდებელი ქსელის გამოყენება საშუალებას იძლევა დაიგეგმოს და განხორციელდეს 

ყველაზე რთული და დეტალურად დამუშავებული განათების სისტემები.  

   ენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით უფრო ეფექტურია დაბალვოლტიანი განათების სისტემები, 

რომლებიც დენის წყაროსთან დაკავშირებულია ტრანსფორმატორით. მათი დაყენება უფრო იაფი და 

უსაფრთხოა. დაბალი ძაბვის ქსელებს არ სჭირდებათ მიწისქვეშაA ელექტროსადენები. თუ ადგილის ან 

განათების სქემის შეცვლა გახდება საჭირო, ასეთი სისტემების სხვა ადგილზე გადატანა უფრო ადვილია. 

თუმცა, ამ ქსელში გარდაუვალია ენერგიის დაკარგვა დენის წყაროსთან ტრანსფორმატორით კავშირის 

გამო, რომელიც ამცირებს ქსელის ძაბვას. ამიტომ შესაძლებელია მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის 

განათების წყაროს(ელემენტის) გამოყენება. 

 შეიძლება მზის ბატარეებზე მომუშავე სანათების დაყენება, თუკი მოხერხდება მათი მზიან ადგილზე 

განთავსება, მაგრამ მათი სიმძლავრე გაცილებით დაბალია, ვიდრე ელექტროენერგიის კვების წყაროში 

ჩართულების. ისინი ძნელად მუშაობენ ზამთრის ბნელ საღამოებში, როცა განათება ყველაზე მეტად არის 

საჭირო. 

 

 

ფერი და სინათლე 

   სხვადასხვა ტიპის ნათურები იძლევიან არაერთგვაროვან სინათლეს: ვოლფრამის ნათურა თბილ, ყვითელ 

ფერს ასხივებს, ქმნის სიმყუდროვეს; ჰალოგენური კი - უფრო კაშკაშას. ფერად ფილტრებს შეუძლიათ 

მთელი სპექტაკლი გაითამაშონ, მაგრამ მასთან სიფრთხილეა საჭირო, არ უნდა გადავაჭარბოთ. ფერადი 
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პროჟექტორები ან სანათები რომლებიც ანათებენ ქვემოთ უზრუნველყოფენ ორმაგ (ორგანზომილებიან) 

განათებას. 

 ფლუორესცენტული გრძელი ნათურები ხშირად გამოიყენება გასანათებლად. ეს იაფი, ენერგიეს დამზოგი 

სინათლის წყაროა. თუმცაღა სითბოს არ გამოყოფენ და მათი გამოცვლაც საკმაოდ მოუხერხებელი და 

ძვირია. ამ ნათურების ეფექტურობის ასამაღლებლად კარგი იქნება თუ მათ ქვეშ სარკეებს (ამრეკლებს) 

მოვათავსებთ. მცენარეების თავზე ამ ნათურების 

განთავსება კარგია მათი ზრდისათვის. ასეთი ნათურები 

უნდა იყოს ბუნებრივი სინათლის დანამატი და არა მისი 

შემცვლელი. 

დღის სინათლის ნათურები სხვა ფლუორესცენტულ 

სინათლის წყაროებთან შედარებით, უფრო 

ეკონომიურია. თუმცა იმდენივე სინათლეს ასხივებს. 

როგორც სხვა ფლ. ნათურებს, თუ სპეციალური ფილტრი 

არ აქვს, მასაც უფრო ცისფერი შუქი აქვს ვიდრე წითელი.  

 

ბაღების და პარკების პირობებში თანაბარი განათებისთვის გამოიყენებეა ე.წ. სანათი- ტორშერები. 

დიზაინის მიხედვით სანათები არის სამი პრინციპული სტილიზაციის : “ჰაი-ტეკი”, “ძველებური სტილი” 

და ფუნქციური გამოყენების. აღსანიშნავია, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით სწორად (კარგად) 

დაპროექტებული სანათი ეფექტურია მიუხედავად მისი გარეგნული სახისა. 

 

 

                                  

ადგილის რელიეფის გამოსაკვეთად (ხაზგასასმელად) ვირტუალური კონტურების შესაქმნელად ან 

ფეხმავალთა და საავტომობილო გზების მიმართულების ან ფორმის გამოსაკვეთად (ხაზგასასმელად) 

გამოიყენება ე.წ. “მარკირებული” სანათები. ამასთანავე სანათები განლაგდება იმ ხაზების ან ფორმების 

გასწვრივ, რომლებიც უნდა გამოიყოს.  სანათები განთავსებულია ხეივნების გასწვრივ , რელიეფური 

ბილიკების გასწვრივ ან ყვავილნარის ცენტრში.  
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მნიშვნელოვანი დეკორატიული ეფექტი აქვს ექსტერიერში ხეებისა და მცენარეების მიზანმიმართულ 

განათებას. ამ მიზნით შეიძლება გამოყენებულ იქნას მინათება მიწის დონიდან, პროჟექტორებით დანათება 

ან გადასატანი ნაკლების სიმძლავრის საბაღე სანათებით . 
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არაცოცხალი ბუნების და მცირე არქიტექტურული ფორმების განათება 

მცენარეების გარდა ლანდშაფტური განათების ობიექტები შეიძლება იყოს არაცოცხალი ბუნებაც, მაგ.: ქვები, 

კლდეები, ხმელი ხეები და მცირე არქიტექტურული ფორმები. ასეთი ობიექტების გასანათებლად 

საუკეთესო ხერხია გამოვიყენოთ მიწაში ჩაშენებული ასიმეტრიული პროჟექტორები. ფოთლების 

განათებისგან განსხვავებით, სადაც პროჟექტორების მაქსიმალური შუქის ძალა ვარდება შუქის ხვრელის 

ღერძის გასწვრივ, ვერტიკალური ზედაპირების გასანათებლად საჭიროა სხვადასხვა სპეციალური 

ამრეკლები, რომლებიც მიმართავენ სინათლის მაქსიმუმს ამ ღერძიდან გარკვეული კუთხით. 

ასევე სახასიათო ლანდშაფტური ობიექტებია შადრევნები და აუზები. წყალი ქმნის სპეციფიკურ 

პრობლემებს, განსაკუთრებით საიმედოობა და უსაფრთხოება არის გასათვალისწინებელი სანათებისთვის. 

Aმის გათვალისწინებით ყველაზე უსაფრთხო არის დაშუქების,  ტიპის განათების გამოყენება, თუმცა იგი 

ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი და ლამაზი მომხმარებლისთვის. უფრო საინტერესოა და ესთეტიური 

თვალსაზრისით წყალქვეშა განათება. ასეთ შემთხვევაში წყალქვეშა სანათებისთვის აბსოლუტური 

მოთხოვნილებაა, რომ ძაბვა 12 ვოლტზე მეტი არ იყოს. 
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სანათები გარე განათებისთვის არსებობს მრავალი ტიპის. 

ყოველი სანათი ხასიათდება თავისი სიკაშკაშით. მისი დაბალი სინათლე გამოსადეგია წყნარი დასვენების , 

ხოლო მაღალი_ აქტიური დასვენებისთვის. სიკაშკაშის სიდიდის განსასაზღვრად მიღებულია 

(საზღვარგარეთ) 1 სანთლის სიკაშკაშე. ყველაზე დაბალი განათების დონე უტოლდება მთვარის შუქის 

ტოლფას განათებას. იგი არის 0,4 სანთლის შუქის ექვივალენტი. ასეთი სინათლით განათებული ბაღი 

მთვარის შუქით განათებულს ემსგავსება. 

შუქის 1-დან 8 სანთლამდე დონე ითვლება საშუალოდ. იგი საკმარისია, რომ კარგად გავანათოდ სათავსო, 

ხოლო პატარა ბაღისთვის სწორედ საშუალო სიკაშკაშე ითვლბე მიზანშეწონილად. მთლიანობაში 

ლანდშაფტს, როგორც წესი ანათებენ დაბალვოლტიანი სანათებით, 3 დან 5 სანთლამდე სიძლიერის 

სიკაშკაშით, ეს დონე მერყეობს შუქის მიმართულების მიხედვით: ზევით, ქვევით. ასეთი სანათებით 

ანათებენ ხშირად ხეებს , სახლის კედლებს. 

განათების “კაშკაშა” დონე ტოლია 8-დან მეტი სანთლის. თუმცა იშვიათად აღემატება 20-ს. გამოიყენება 

ძირითადად დაბნელებული ადგილების უსაფრთხოების დონის ასამაღლებლად, სპორტული და სათამაშო 

მოედნების გასანათებლად ბაღებში. 

განათების სისტემა შეიძლება ჩაირთოს ხელით ან ავტომატურადაც. Aავტომატური რეჟიმი ტაიმერის 

მეშვეობით ხორციელდება, რომელიც ჩართავს და გამორთავს განათებას განსაზღვრული დროით. 

სულ უფრო პოპულარული ხდება მზის ბატარეებზე მომუშავე სანათები, ისინი ეკონომიურია (არ წვავს 

ელექტროენერგიას) და არ საჭიროებს კაბელების გაყვანას ბაღში. აღსანიშნავია, რომ ადვილია მათი 

გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორეზე, მაგრამ აუცილებელია, რომ ისინი მოვათავსოთ მზეზე, რათა 

დაიმუხტოს. მათი შუქი არის მქრქალი. 
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სარწყავი სისტემის დაგეგმარება  

 

   არსებობს მორწყვის შემდეგი სახეები:  

 

1.ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა (რომელიც ამჟამად ყველაზე გავრცელებულ წესად ითვლება)  

2.დაწვიმებით ანუ კაპილარული;  

3.ნიადაგქვეშა; 

4.აეროზოლური; 

5.წვეთოვანი; 

6.სუბირიგაცია 

ზოგიერთი მათგანი ხელით, ზოგიერთი ავტომატურად და ზოგიც ნახევრადავტომატურად ხორციელდება. 

1. ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა - ყველაზე ძველი და გავრცელებული წესია. 

ხორციელდება წყლის მიწოდება-განაწილება თვითდინებით, უშუალოდ ფართობის ზედაპირზე სარწყავი 

ქსელის, სარწყავი კვლების, ზოლების და სხვა ტექნიკური საშუალებებით. ზედაპირული მორწყვა იწვევს 

ტენის სწრაფ აორთქლებას და მცენარეზე მოკლე ფესვთა სისტემის განვითარებას. მორწყვის დრო და თუ 

რამდენჯერ უნდა მოვრწყათ მცენარე დგინდება მცენარის მიერ ტენის მოთხოვნილებით და უკავშირდება 

ნალექების მოსვლას. 

2. დაწვიმებით ანუ კაპილარული - დაწვიმების დროს მიწოდება-განაწილება ხდება ფართობის 

ზედაპირზე მოსული ხელოვნური წვიმის სახით. ხორციელდება დასაწვიმი აპარატების, აგრეგატების, 

მანქანების და სხვა საშუალებებით. 

3. ნიადაგქვეშა - ნიადაგქვეშა მორწყვის დროს წყალს აწვდიან ქვენიადაგიდან კაპილარული წყლის 

ნაკადის სახით, რაც განპირობებულია ნიადაგის კაპილარულ პირობებით. ხორციელდება მიწაში 

ჩაწყობილი მილების, გამატენიენებლებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. უპირატესობა 

არის ის, რომ ნიადაგი თანაბრად ტენიანდება ქვევიდან ზევით აორთქლებაზე წყლის დაკარგვის გარეშე. 

4. აეროზოლური - აეროზოლების დროს წყალი მიეწოდება მიწისპირა ჰაერის ფენაში. ხელოვნურად 

წარმოქნილ ნისლისებური წვრილდისპერსიული წყლის წვეთების სახით. რის შედეგადაც მცენარის და 

ნიადაგის ზედაპირი სველდება, მიკროკლიმატი უმჯობესდება. ხორციელდება სპეციალური მანქანა-

დანადგარებით. 

5. წვეთოვანი მორწყვა შედარებით მორწყვის ახალი მეთოდია. იგი საშუალებას გვაძლევს ნიადაგში 

შევინარჩუნოთ სინოტივე ოპტიმალურ ზღვარზე ფესვთა 

სისტემის ფენაში მტელი ვეგეტაციის განმავლობაში წვეთური 

მორწყვისას მიეწოდება ზედაპირთან ან უშუალოდ ნიადაგიდან 

მცენარის ფესვებიან არეში ცალკეული წვეთების სახით. 

ხორციელდება დრეკადი მილების, საწვეთურების, ტუმბოსა და 

სხვა ტექნიკური საშულებების გამოყენებით.  

 

6.სუბირიგაცია - სუბირიგაცია  ჩვენთან არ გამოიყენება. ის 

გულისხმობს გრუნტის წყლების დონეების რეგულირებას 

შემტბორავი სახეების და სხვა ტექნიკური საშუალებების 

დახმარებით. ამის შედეგად ქვემოდან ზემოთ მიმართული კაპილარები წყლის ნაკადი აღწევს ნიადაგის 

ფესვებიან ფენამდე და ატენიანებს მას.  
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- გაზონი ირწყვება დაწვიმების მეთოდით 

ავტომატური მორწყვის სისტემით. ეს გახლავთ მოსარწყავ 

ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილებული სპლინკერები 

(დასაწვიმებლები) რომლებიც მიწის ქვეშ იმყოფება და 

მოქმედებაში მოსვლამდე არ ჩანს, რომელთა მოქმედების 

შედეგი გახლავთ წვიმა საჭიროების სემთხვევაში. ე.ი. 

წვიმა მაშინ როცა ეს მცენარეს სჭირდება.  

 

 

- მიწის ქვეშ სპლინკერების სწორი 

განაწილება უზრუნველყოფს თანაბარ მორწყვას და 

არ უშლის) ხელს გაზონის კრეჭას. მიწის ქვეშ 

სპლინკერების სწორი განაწილება უზრუნველყოფს 

თანაბარ მორწყვას და არ უშლის ხელს გაზონის 

კრეჭას. მიწის ქვეშ განლაგებული მილთა 

კომუნიკაციური ქსელი თავიდან გვაცილებს 

მილების გადატანის უხერხულობას. 

 

გაზონის მორწყვა-ყოველი კვ.მ კვირაში ითხოვს 

700-100 ლ წყალს ანუ 100მ3 100მ2-ზე ე.ი. 2000 მ2 –

ზე კვირის განმავლობაში უნდა მოირწყას 2000-3000 მ3 წყლით (ნახევარი რკინიგზის ცისტერნის ოდენობა). 

100მ2 –ის ხელით მორწყვისას კვირაში დაიხარჯება შვიდი საათი ანუ 140 საათი 2000 მ2. ის მორწვაზე. თუ 

თანაბრად გავანაწილებთ ამ 140 საატს კვირის თითოეულ დღეზე მაშინ მივიღებთ. რომ ყოველ დღეს 

ხელით მორწყვაზე უნდა დავკარგოთ 10 საათი.ხელით მორწყვა არაეფექტურია გაზონისათვის, რადგან 

შეუძლებელია თანაბრად გავანაწილოთ წყალი მთელ ტერიტორიაზე, რაც ასე აუცილებელია 

გაზონისათვის. 

 

- ქოთნებში მცენარეთა გამოზრდისას 

ყველაზე უკეთესია გამოვიყენოთ კაპილარული 

მორწყვის სისტემა. ასეთი მორწყვის საფუძველში 

ჩადებულია დატენიანებული ქვიშის 

კაპილარული ძალები.? 

 

- წყალი ადის ზევით ვიწრო კაპილარებით 

რომლებით ქვიშის ნაწილაკებს შორის არის და 

დრენაჟის ხვრელის საშუალებით შედის 

ქოთნებში.კაპილარული მორწყვის სისტემის 

მოწყობა ძნელი არ არის. სპეციალურ სადგამებზე 

რომლებიც სტელაჟზეა განლაგებული ჩავაფინოთ 

პოლიეთილენის აპკი და დავყაროთ მასზე გარეცხილი ქვიშა 5-8სმ სისქეზე. ქვიშის ზედაპირი მუდმივად 

უნდა სველი იყოს, რომელიც შეიძლება მოვრწყათ სარწყავით ან ავტომატური მოწყობილობით. ყველაზე 
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მარტივი მოწყობილობა მზადდება თავსახურიანი ბოთლისაგან, რომელიც მიმაგრებულია დამჭერზე. 

წყალი ამ ბოთლიდან მიეწოდება ქვიშის გამოშრობის მიხედვით. აქედან კი კაპილარების საშუალებით 

შედის ქოთანში.  

 

 

 
შავი წერტილებით აღნიშნულია მფრქვევანები, ცისფერი ხაზებით კი წყლის ჭავლის მიმართულებები 

 

 

 

კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

1. აღწერეთ გზების, ბილიკების, მოედნების გეგმარების პრინციპები. 

2. როგორი ტიპის სარწყავი სისტემები არსებობს? 

3. როგორი ტიპის მორწყვა არსებობს? 

4. აღწერეთ მშრალი და სველი წყობის ბილიკების მოწყობის 

ეტაპები. 

5. ჩამოთვალეთ მცირე არქიტექტურული ფორმები. 

6. აღწერეთ თაღის, პერგოლის, მარტივი ღობის გეგმარების 

პრინციპები. 

7. როგორ ხდება ტბორისთვის ქვაბულის მომზადება? 

8. აღწერეთ საბაღე განათების დაგეგმარების პრინციპები. 

 

 

 

 

თავი 12. ბაღის პროექტის შედგენა 
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აღნიშნულ თავში განხილულია შემდეგი საკითხები: 

კომპოზიციის ძირითადი ელემენტები 

ესკიზის შექმნა 

გენერალური გეგმის შედგენა 

ფრაგმენტული ნახაზების გაკეთება 

ნარგავების გეგმის შედგენა 

პროექტის აკინძვა,პრეზენტაცია 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. ბაღის დიზაინის ესკიზის შექმნა 
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ნაკვეთის შესწავლისა და ანაზომების გაკეთების შემდეგ  დგება კონცეფციის შემუშავებისა და 

ესკიზების (ანუ გეგმარების საწყისი)  ეტაპი, რომელიც გარკვეული წესების მიხედვით უნდა 

შესრულდეს. 

დიზაინის ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ლანდშაფტის 

დაგეგმარებისათვის. ქვემოთ აღწერილია  თითოეული ელემენტი და ახსნილია მათი გამოყენების 

პრინციპები. 

კომპოზიციის ელემენტებია ის ვიზუალური თვისებები, რომელსაც ადამიანი სივრცეში ხედავს და 

რეაგირებს. ვიზუალურმა ელემენტებმა  შეიძლება მრავალი სხვადასხვა გრძნობა და ემოცია გამოიწვიოს. და 

რაც  უფრო მეტია პოზიტიური  გრძნობა, მით უფრო სავარაუდოა, რომ  ხალხი ისარგებლებს ამ  სივრცით  

და დატკბება მისი სილამაზით. კომპოზიციაში ყველაზე გავრცელებული ელემენტი ალბათ ხაზია. მისი 

საშუალებით იქმნება  ყველა ფორმას და ნახატი, რომლებიც  გამოიყენება იქნას ლანდშაფტური დიზაინის  

სხვადასხვა სახეობებში. 

ხაზი 

დიზაინერისთვის ხაზი მძლავრი ინსტრუმენტია, რადგან მისი გამოყენებით შესაძლებელია უსასრულოდ 

დიდი რაოდენობის მრავალფეროვანი ფორმების შექმნა.  ლანდშაფტის დიზაინერები ხაზებს იყენებენ 

ნიმუშებისა და შაბლონების შესაქმნელად, სივრცის  განვითარებისათვის,  ფორმების შესაქმნელად, 

მოძრაობის სამართავად. არსებობს ლანდშაფტის ხაზების შექმნის  რამდენიმე გზა: როცა ერთმანეთს ხვდება 

ორ სხვადასხვა მასალა, მაგალითად აგურის პატიო და მწვანე გაზონი, ან როცა ობიექტის კიდე ხეების 

კონტურის ან ცის კონტრასტულია;  ან მასალა განთავსებულია ხაზობრივად, როგორც  სურ. - ზე. აქ  

ნაჩვენებია ლანდშაფტის საერთო ხაზები, მცირე არქიტექტურული ხაზები, ბილიკისა და ღობის ხაზები. 

ხაზს შეიძლება ჰქონდეს ერთი ან მეტი მახასიათებელი, რაც ქვემოთ იქნება აღწერილი, მაგრამ ისინი, 

როგორც წესი, სხვადასხვა მიზნებისათვის გამოიყენება. 

 

ხაზები ლანდშაფტში 

ხაზის  თვისებები  
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ხაზების საშუალებით  განისაზღვრება, თუ როგორ რეაგირებს  ადამიანი  ლანდშაფტზე  ემოციურად  და  

ფიზიკურად.  

სწორი ხაზები  სტრუქტურული და ძლიერნი არიან, ისინი ქმნიან ფორმალურ ხასიათს, რაც, როგორც წესი,  

სიმეტრიულ დიზაინთანაა დაკავშირებული.  მათ აქვთ მზერა მიპყრობის უნარი   უშუალოდ 

საკოორდინაციო ცენტრში. დიაგონალური ხაზები გარკვეული  მიმართულების სწორი ხაზებია.  სწორი 

ხაზები  ყველაზე ხშირად მცირე არქიტექტურულ ფორმებში გვხვდება. 

მრუდი  ხაზები ქმნიან არაფორმალურ, ბუნებრივ, მოდუნებულ ხასიათს, რაც  უფრო მეტად  ბუნებასა და 

ასიმეტრიულ ბალანსთანაა დაკავშირებული. მრუდი ხაზების აღქმისას თვალი უფრო ნელი ტემპით 

მოძრაობს. ასეთი ხაზები სივრცეს იდუმალებას მატებენ.   

ვერტიკალური ხაზები მზერას ზევით მიმართავენ და სივრცეს  უფრო დიდს აჩენენ. აღმავალი ხაზით  

შეიძლება ხაზი გაესვას ფუნქციას და ადგილი ჰქონდეს მოქმედება-მოძრაობას.  ლანდშაფტში 

ვერტიკალური ხაზების ნიმუშებია:  მაღალი, ვიწრო ხე მცენარეები, ან მაღალი სტრუქტურები, როგორიცაა 

ფანჩატურები ან ფრინველთა სახლები ბოძზე. 

ჰორიზონტალურ ხაზებს მზერა სიგანეზე გადააქვთ და  სივრცეს უფრო ფართოს აჩენენ. ისინი  მშვიდია და 

ქმნიან სიმყუდროვისა და მოსვენების შეგრძნებას.  ჰორიზონტალური ხაზებით  შეიძლება სივრცობრივი 

დაყოფა და გაერთიანება. დაბალი ხაზები აქვთ ბაღის დაბალ კედლებს, ბილიკებს და დაბალ ცოცხალ 

ღობეებს. ეს ხაზები გამოიყენება გეგმაზე  ფორმების დასახატად. ისინი განსაზღვრავენ მცენარეებისა და 

მცირე არქიტექტურული ფორმების ადგილმდებარეობას.  

 

ფორმა 

ფორმა არის სამგანზომილებიანი შემოსაზღვრული სივრცე. ის არის  დომინანტური ვიზუალური 

ელემენტი, რომელიც ახდენს  ლანდშაფტის სივრცობრივ ორგანიზებას და ხშირად განსაზღვრავს ბაღის 

სტილს. ფორმის სტრუქტურა, მცენარეთა მდებარეობა და ბაღის ორნამენტები განსაზღვრავენ ბაღის საერთო 

ფორმას. ფორმალური გეომეტრიული ფორმები შეიცავენ წრეებს, კვადრატებსა და სხვ. არაფორმალური, 

ბუნებრივი ფორმები კი მოიცავს დაკლაკნილ ხაზებს, ორგანულ და ფრაგმენტულ კიდეებს. ბაღში 

მცენარეები ფორმას   ქმნიან კონტურების ან სილუეტების მეშვეობით. მაგრამ ფორმა შეიძლება ასევე 

განისაზღვროს მცენარეთა შორის არსებული სივრცითაც.  

 

 

 

 

 

გეომეტრიული ფორმები 
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მრგვალი ფორმა 

სიმრგვალე  შეიძლება მიღებული იყოს სრული წრეებით, ან ისინი შეიძლება დაიყოს ნახევარწრეებად ან 

სეგმენტებად და ამგვარად იქნას წრე მიღებული . მეტი  ინტერესისთვის  წრე შეიძლება ოვალის და 

ელიფსის სახით იყოს გაჭიმული. წრე ძლიერი ფორმაა, რადგან მზერა ყოველთვის ცენტრისკენაა 

მიმართული. ის  გამოიყენება კოორდინაციის ცენტრის და სხვა ფორმების გამოსაკვეთად. 

 

მრგვალი ფორმები გაზონზე 

კვადრატის ფორმა 

კვადრატის (ოთხკუთხედის) ფორმა სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენება. ამ ფორმის შეიძლება იყოს  

საფეხურები, აგური, კერამიკული ფილები, ხის კონსტრუქციები. მშენებლობაში ის ძალზე მოსახერხებელი 

ფორმაა. ის შეიძლება  ასევე სეგმენტირებული იყოს და ხელმეორედ იქნეს გამოყენებული ბადის სახით. 

წრეებისგან  განსხვავებით ოთკუთხედებს უფრო ძლიერი კიდეები აქვთ. მათი გამოყენებით  შესაძლებელია 

უნიკალური ნიმუშებისა და უფრო რთული ფორმების  შექმნა. 

ბუნებრივი ფორმები   კლაკნილი ხაზები 

კლაკნილი ხაზები ხშირად მდინარეებისა და ნაკადულების  ბუნებრივი დინების იმიტაციას ახდენენ. ესაა 

მდორე ხაზები ღრმად შეჭრილი  ხაზებით  (სურ). ასეთ ხაზებად გაშენებული მცენარეები ბაღს ინტერესს 

მატებს და მეტად ხსნის სივრცეს ყველა მიმართულებით.    

 

კლაკნილი ხაზები ლანდშაფტში 

ორგანული კიდეები 
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ორგანული კიდეები ეს ისეთი ბუნებრივი მასალაა, როგორიცაა ფოთლები, მცენარეები, კლდეები. ისინი  

შეიძლება შეფასდეს, როგორც უხეში და არარეგულარული. ორგანული ხაზები გვხვდება ალპურ ბაღებში და 

მშრალი ნაკადულების გასწვრივ.   

 

ორგანული კიდეები: ალპინარიუმის არარეგულარული ზღვარი 

დანაწევრებული კიდეები 

დანაწევრებული  კიდეები  ნამსხვრევებს მოგვაგონებს   და ხშირად გამოიყენება პატიოსა და ბილიკების  

თანდათან გაქრობადი კიდეებისათვის. 

 

 

დანაწევრებული  (ფრაგმენტული) კიდეები: კიბეები გზაზე 

 

 

 

http://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%2028&document_soid=MG086&document_version=52459
http://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%2029&document_soid=MG086&document_version=52459
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მცენარეთა ფორმები 

ფორმა მცენარის  ყველაზე მტკიცე, თანმიმდევრული და ცნობადი მახასიათებელია. ზოგადად მცენარეთა 

ფორმები კარგად ჩამოყალიბებული და სტანდარტიზებულია. ფორმის შექმნა ასევე შესაძლებელია 

მცენარეთა ჯგუფებითაც, სადაც საერთო მასა სხვადასხვა, ერთი კონკრეტული მცენარეებისგან 

განსხვავებულ  ფორმას ქმნის. ძლიერ ფორმას, რომელიც დანარჩენი შემადგენლობის კონტრასტულია, 

უფრო დიდი აქცენტი აქვს.  მაღალკონტრასტული ფორმები  1-2 ცალის რაოდენობით უნდა იქნას 

გამოყენებული,  რადგან მათი დიდი რაოდენობა ქაოსს ქმნის.                  

საერთო ფორმის აქტუალობა  მეტნაკლებად დამოკიდებული ხედვის წერტილზე - პერსპექტივაზე. ხის 

ფორმას  განსხვავებულად დაინახავენ მის   ქვეშ  და მოშორებით მდგომი ადამიანები.   ვერტიკალური 

ფორმები სიმაღლეს მატებს, ჰორიზონტალური კი - სიგანეს. მცენარეთა ერთმანეთისგან დაცილებით 

მიიღება ამობურცული (მცენარეებთან) და ჩაღრმავებული (სიცარიელეებში) ადგილები. ჩვეულებრივ 

მაღალი ხეების დიდი ტოტები ჩაღუნულ ღია სივრცეს ქმნიან, ხოლო დაბალი ტოტების მრგვალი ვარჯი  

სივრცეს ავსებს და ამოზნექილ  ფორმას ქმნის. 

ხეთა ფორმები 

ხე ფორმებია: მრგვალი, სვეტისებური,  ოვალური, პირამიდული, ჯამისებური და სხვ.  ხის ფორმები 

გამოიყენება ვიზუალური მიმზიდველობისთვის, მაგრამ ფორმასთან ერთად  ასევე მნიშვნელოვანია 

ფუნქცია. ბაღში ჩრდილის შესაქმნელად  საჭიროა მრგვალი ან ოვალური ვარჯის მქონე  ხეები,  ხოლო 

ეკრანისთვის, როგორც წესი,  გამოიყენება სვეტის ან პირამიდული ფორმის ხეები.    

 

ხეთა ფორმები 

 

ბუჩქების  და ნიადაგმფარავ მცენარეთა ფორმები 
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ბუჩქების  ფორმებია:ვერტიკალური, ჯამისებური, მრგვალი, ეკლიანი და არარეგულარული. ბუჩქების  

ფორმების შერჩევა ხშირად დამოკიდებულია იმაზე, თუ  როგორ გამოიყენება ის  -  მასაში, თუ  როგორც 

ერთი ცალკეული ნიმუში.  

ნიადაგმფარავ მცენარეთა ფორმებია : განფენილი, გადაჭიმული, დაჯგუფებული და სხვ. ნიადაგმფარავი 

მცენარეები კარგად გამოიყურება, როც ისინი დიდი რაოდენობითაა ერთად. 

 

ბუჩქებისა და ნიადაგმფარავ მცენარეთა ფორმები. 

ფორმის  თვისებები  

ფორმა ძალიან ძლიერი მახასიათებელია, რადგან ადამიანს ხშირად მის მიხედვით შეუძლია  ფუნქციების 

ამოცნობა და იდენტიფიცირება.  ადამიანი  ხშირად ფორმას მაშინაც  აღიქვამს, როდესაც მხოლოდ მისი  

ნაწილის ჩანს. ფორმის  გამეორებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მოდელის შესაქმნელად, რომელიც 

წარმოადგენს ლანდშაფტის ძირითადი ორგანიზაციულ სტრუქტურას.  

ფორმა ასევე ფორმალური ან არაფორმალური ბაღის  განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორიცაა. ტიპიური 

ბაღებისთვის დამახასიათებელია  გეომეტრიული ფორმები სწორი კიდეებით, რომელიც გვხვდება  

დადგენილი სტილის თანამედროვე ან იტალიურ ბაღებში. არაფორმალურ ბაღში დიდი რაოდენობითაა  

ბუნებრივი, ორგანული ფორმები, რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება ბაღებში, რომლებიც ბუნების 

იმიტაციას ახდენენ. ფორმათავსებადობა ასევე ერთიანობის  ძირითადი კომპონენტია. დიზაინში ერთი ან 

ორი განსხვავებული ფორმის გამოყენება კარგია კონტრასტისა  და აქცენტითვის, მაგრამ ზოგადად ყველა 

სხვა ფორმას  უნდა გააჩნდეს გარკვეული მსგავსება ერთიანი სურათის მისაღებად. 
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ტექსტურა 

ტექსტურა განსაზღვრავს, თუ რამდენად  უხეში ან ნაზია მცენარის ან არქიტექტურული ფორმის  ზედაპირი. 

ტექსტურა გამოიყენება მრავალფერვნების, ინტერესისა და კონტრასტის მისაღებად.  ტექსტურა გააჩნია 

ყველაფერს:  ფოთლებს, ყვავილებს, ქერქს და სხვ. ფოთლების  ზომა და ფორმა ხშირად განსაზღვრავს 

მცენარის ტექსტურულ აღქმადობას.  ზოგადად შესაძლებელია მცენარე შეფასდეს როგორც უხეში, საშუალო, 

ან ნაზი ტექსტურის  მქონე. უხეში ტექსტურა უფრო გამოკვეთილია და ფერსა და ფორმაზე დომინირებს,  

ხოლო ნაზი ტექსტურა უფრო მეტად ექვემდებარება სხვა თვისებებს და კომპოზიციის უნიფიცირებას 

ახდენს. უხეშტექსტურიანი მცენარეები მზერას იზიდავენ და, როგორც წესი, აჩერებენ, რადგან   ნათელისა 

და მუქის კონტრასტი მეტ ინტერესს უზრუნველყოფს. ნაზი ტექსტურა მანძილს, დაშორებას უფრო მეტად  

ზრდის და უფრო დიდი და  ღია სივრცის განცდას იწვევს. უხეში ტექსტურა მანძილს ამცირებს, რის გამოც 

მცენარეები უფრო ახლოს გვეჩვენება. ტექსტურა გააჩნია ასევე არქიტექტურულ ფორმებს, შიდა ეზოებს, 

კედლებს, გზებს და ბილიკებს.   

უხეში ტექსტურა 

უხეშ ტექსტურას ქმნის დიდი ფოთლები; ფოთლები უსწორმასწორო კიდეებით; 

გამოკვეთილი, ღრმა ძარღვებით, ჭრელი ფერებით; სქელი ყლორტები  და 

ტოტები;  სქელი, უსწორმასწორო ფორმის ეკლიანი ფოთლები და ტოტები;  

უხეში ტექსტურა აქვს ფილოდენდრონს, აგავას, ბრომელიას,  ჭყორს, პალმებს, 

ჰორტენზიას. უხეში ტექსტურა აქვს  უსწორმასწოროდ დამუშავებულ ქვას, 

აგურს, კორძებიან ხის მასალას, ძველ სამშენებლო მასალებს და ა.შ.  

ნაზი ტექსტურა 

ნაზი  ტექსტურა აქვთ პატარა ფოთლებს; ბალახოვანთა თხელ, გრძელ 

ქამრისებურ  ფოთლებს; ან მაღალ, წვრილ ღეროებს;  პაწაწინა, მკვრივ ტოტებს,  

გრძელ ხვიარა ღეროებს (ვაზის); და პატარა, ნაზ ყვავილებს. ნაზი  ტექსტურა 

აქვთ ბალახებს, გვიმრებს, იაპონურ ნეკერჩხლებს, ვაზს და ღვიას. მცირე 

არქიტექტურული ფორმებიდან: გლუვ ქვას, ხის ან კერამიკულ ქოთნებს და მინის 

მორთულობებს,  წყლის ზედაპირს აუზში, ან მის ძალიან წვრილ ჭავლს. 

ტექსტურის თვისებები 

ტექსტურა გავლენას ახდენს  მანძილისა და მასშტაბის აღქმაზე. ნაზი ტექსტურის მცენარეები სივრცეში  

მაყურებელიდან  გარე  პერიმეტრზე  უნდა  განთავსდნენ,  საშუალოები   ახლოს და უხეში - ყველაზე 

ახლოს. ნაზი  ტექსტურა  ლანდშაფტში უკან იხევს და უფრო შორს აღიქმება. სივრცე რომ უფრო პატარად 

წარმოვადგინოთ  უხეში ტექსტურები უნდა განვათავსოთ გარე პერიმეტრის  გასწვრივ, ხოლო  ნაზი  

ტექსტურები მაყურებელთან  ყველაზე ახლოს. უხეში ტექსტურის  დეტალები ახლოს ჩანს და  სივრცეს 

მცირედ  გვაგრძნობინებს.  მკვეთრი ფერები ზრდიან კონტრასტს და ტექსტურას უფრო უხეშად გვიჩვენებენ.  

ხოლო რბილი  ფერები ტექსტურის სიუხეშეს ამცირებენ. უხეში ტექსტურის მცირე არქიტექტურული 

ფორმები, მაგ., უხეში  კლდეები და  დიდი ზომის მერქნიანი მცენარეები საშუალოდ ტექსტურირებულია. 

დიზაინერები ხშირად გამოსახავენ  ტექსტურას ქაღალდზე (სურ. 8), რაც ეხმარებათ მცენარეთა განლაგების 

დაგეგმარებაში.  ნახატი ახდენს ტექსტურის იმიტირებას სხვადასხვა სისქის ხაზების მეშვეობით, რითაც 

გამოისახება ნაზი, საშუალო და უხეში ტექსტურები. 
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ტექსტურის  კვლევა 

ფერი 

მცენარეული მასალისა და  მცირე არქიტექტურული ფორმების ფერი ინტერესსა და მრავალფეროვნებას 

სძენს ლანდშაფტს. ფერი ლანდშაფტის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ელემენტია, რომელიც ყოველთვის 

იპყრობს ყურადღებას, მაგრამ  ამავე დროს ის ასევე ყველაზე  დროებით ელემენტიცაა, რომელიც  

ცალკეული  მცენარისათვის  ჩვეულებრივ წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე კვირა გრძელდება. ფერის 

შერჩევისას  ხელმძღვანელობენ ფერთა თეორიით (იყენებენ  ფერთა წრეს). ფერთა წრე  მოიცავს სამ  

ძირითად ფერს: წითელს, ლურჯს და ყვითელს; სამ მეორად ფერს (ორი პრაიმერის ნაზავი), მწვანე, 

ნარინჯისფერი და იისფერი, და ექვს მესამეულ ფერს (ერთი მიმდებარე პირველადი და მეორადი ფერის 

ნაზავი), როგორიცაა წითელ-ნარინჯისფერი. ფერთა  თეორია ხსნის ფერების ურთიერთკავშირს და მათი   

გამოყენების შესაძლებლობას კომპოზიციაში.  ფერთა  ძირითადი სქემებია: მონოქრომატული,   

ანალოგიური, და დამატებითი. 

 

მონოქრომატული  სქემა 

მონოქრომატულ   ფერთა სქემაში გამოიყენება  მხოლოდ ერთი ფერი. გამწვანებაში, როგორც წესი, ეს ნიშნავს 

მცენარეთა  მწვანე ფერის გარდა კიდევ ერთი ფერის გამოყენებას. ერთ ფერს ბევრი ნათელი და მუქი 

ვარიაცია აქვს. მონოქრომატული სქემის ნიმუშია ბაღი თეთრი ყვავილებით, თეთრად  აჭრელებული 

ფოთლებით და თეთრი საბაღე ფორმებით. 

ფერის თვისებები  

ფერი მნიშვნელოვანი ელემენტია ლანდშაფტის მიმართ  ინტერესის გამოსაწვევად.  ფერებს აქვთ თვისებები, 

რომლებმაც  შეიძლება გავლენა მოახდინონ  ემოციებზე, სივრცით აღქმაზე, ბალანსსა და აქცენტზე. ფერის 

ერთი მახასიათებელი  განსაზღვრულია  ტემპერატურასთან მმართებაში.  ფერები გვეჩვენება  თბილად და 

ცივად  და შესაბამისად ისინი  სათანადო  ემოციებსაც აღძრავენ. ცივ ფერებს  აქვთ ტენდენცია იქონიონ 
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დამამშვიდებელი  და მომადუნებელი  ეფექტი, ამიტომ ისინი  გამოყენებულ უნდა იქნენ ამ მიზნისთვის 

განსაზღვრულ ადგილებში.  თბილი ფერები უფრო საინტერესო და აქტიურია და გამოყენებულ უნდა იქნენ 

აქტიური, გასართობი ადგილებისათვის. ფერების "ტემპერატურამ" შეიძლება მანძილის აღქმაზეც  იქონიოს 

გავლენა.. ცივ ფერებს  აქვთ დაშორების ტენდენცია, ისინი  გაცილებით შორს აღიქმებიან, რითაც  სივრცეს  

უფრო დიდად წარმოაჩენენ. თბილ ფერებს კი მოახლოების ტენდენცია აქვთ და სივრცეს  უფრო მცირედ 

გვაჩვენებენ. 

ფერი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყურადღებისა  და პირდაპირი მზერის მისაპყრობად. ფოკუსები 

შეიძლება შეიქმნას ნათელი ფერებით. მაგალითად, ყველაზე მაღალი ინტენსივობისა და სხვა ფერებთან 

მიმართებაში კონტრასტული,  კაშკაშა ყვითელი, ეკონომიურად უნდა იქნას გამოყენებულ. მცირე 

რაოდენობის ინტენსიური ფერს იმდენივე ვიზუალური წონა აქვს,  რამდენიც  დიდი რაოდენობის უფრო  

სუსტ  ფერს. ბაღში ფერთა გამა  სეზონთან ერთად ცვალებადობს. ზაფხულის ფერები ჩვეულებრივ უფრო 

მრავალფეროვანი და კაშკაშა დიდი რაოდენობის  ყვავილებითაა წარმოდგენილი, ხოლო ზამთრის ფერებს 

აქვთ ტენდენცია იყვნენ მონოქრომატულები და მუქები ფოთლების გამო. ფერი ასევე დამოკიდებულია  

სინათლის ხარისხზე, რომელიც დღე-ღამისა  და წელიწადის  დროების მიხედვით ცვალებადობს. ნათელი, 

უფრო ინტენსიური ზაფხულის მზე ფერებს უფრო გაჯერებულსა  და ინტენსიურს ხდის, ხოლო ზამთრის 

სუსტი მზე  მათ გაცრეცილად და  ჩამქრალად გვიჩვენებს.  ფერთა გამის არჩევისას  ყურადღება უნდა 

დაეთმოს იმას, თუ დღის რა მონაკვეთში იქნება ბაღი  გამოყენებული. რადგან ფერი დროებითია, მისი 

გამოყენება  უნდა ითვალისწინებდეს უფრო მტკიცე ელემენტებს, როგორიცაა ტექსტურა და ფორმა. სწორი 

არჩევანის  გასაკეთებლად  აუცილებელია  ფერთა კვლევა  დიაგრამის (ფერთა წრის) მიხედვით (სურ. 9). 

გეგმაზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ფერების რაოდენობა და მდებარეობა. 

 

ფერთა  შესწავლა 

დიზაინის  პრინციპები  

ვიზუალურად ლამაზი ლანდშაფტის მისაღებად დიზაინერი ხელმძღვანელობს გარკვეული პრინციპებით.  

ჰარმონიული კომპოზიცია მიიღწევა პროპორციის, განმეორებისა და ერთიანობის საშუალებით.  ყველა ეს 

პრინციპი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული  და ერთის გამოყენება დანარჩენების სათანადო შერჩევას 

განაპირობებს. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური კომფორტი დიზაინის ორი მნიშვნელოვანი ცნებაა,  
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რომლებიც მიიღწევა ამ პრინციპების გამოყენებით. ადამიანი ფსიქოლოგიურად თავს  უფრო 

კომფორტულად ისეთ  ლანდშაფტში გრძნობს, სადაც ადგილი აქვს წესრიგსა და განმეორებას. 

ორგანიზებული პეიზაჟები პროგნოზირებადი თარგებით უფრო ადვილი "წასაკითხია" და აქ ადამიანი თავს 

თავისუფლად გრძნობს.  ფსიქოლოგიურ კომფორტს თან ახლავს ის კმაყოფილების  გრძნობა,  რითაც  

მაყურებელი აღიქვამს ერთიან, პროპორციულ, ჰარმონიულ ლანდშაფტს. ის თავს  ფიზიკურად უფრო 

კომფორტულად  და უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს.   

 

პროპორცია 

შედარებითი პროპორცია  -  ეს არის ობიექტის ზომა სხვა  ობიექტებთან მიმართებაში. აბსოლუტური 

პროპორცია  არის ობიექტის  მასშტაბი ან ზომა. დიზაინში მნიშვნელოვანი აბსოლუტური სკალაა  ადამიანის 

მასშტაბის (ადამიანის სხეულის ზომა), რადგან სხვა ობიექტების ზომას განიხილავენ  ადამიანთან 

მიმართებაში. მცენარეული მასალა, ბაღის სტრუქტურა და ბაღის მორთულობები განხილულ უნდა იქნას  

ადამიანთან  მიმართებაში. სხვა მნიშვნელოვანი ფარდობითი  პროპორციებია:  სახლის, ეზოსა  და მომავალი 

ბაღის   ზომები. 

 

პროპორცია მცენარეებში 

მცენარეული მასალა შეიძლება  პროპორციული იყოს  ადამიანის (სურ. 9), მიმდებარე მცენარეების და 

სახლის მიმართ. როდესაც სამივე ერთმანეთის  პროპორციულია, მაშინ ადგილი აქვს ბალანსსა და 

ჰარმონიას. ბალანსი მიიღწევა ასევე ღია სივრცისა  და ნარგავების თანაბარი პროპორციების შემთხვევაში. 

საგრძნობლად განსხვავებული ზომის მცენარეების გამოყენებით შესაძლებელია დომინირების  (აქცენტის) 

მიღწევა.  მსგავსი ზომის  მცენარეთა გამოყენებით  ზომის გამეორების  საშუალებით მიიღწევა რიტმი.  

 

პროპორცია  მცირე არქიტექტურულ ფორმებში 

მცირე არქიტექტურული ფორმები ყველაზე  ფუნქციონალურია მაშინ,  როდესაც ისინი შეესაბამება  

ადამიანის სხეულის  ზომებს. სკამები, მაგიდები, ბილიკები, ფანჩატურები უკეთ მუშაობს, როცა ადამიანს 

შეუძლია მათი იოლად და კომფორტულად  გამოყენება. ისინი სახლის ან პატიოს პროპორციული  და 

საკმაოდ დიდი უნდა იყოს  გასართობად,  მაგრამ არა იმდენად დიდი, რომ სახლის მასშტაბს  არ 

შეესაბამებოდეს. 

 

მცენარეებისა  დამცირე არქიტექტურული ფორმების  პროპორციები 

 

სიმეტრიული ბალანსი 

http://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%2035&document_soid=MG086&document_version=52459
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სიმეტრიული ბალანსი მიიღწევა, როდესაც იგივე ობიექტები (სარკული გამოსახულება) თავსდება ღერძის  

ორივე მხარეს.  სურ. 12-ზე ნაჩვენებია ღერძის  ორივე მხარეს განთავსებული იგივე ხეები, მცენარეები  და 

სტრუქტურები.  ამ ტიპის ბალანსი გამოიყენება ფორმალურ პროექტებში  და სივრცითი ორგანიზაციის  

ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე სასურველი კონცეფციაა. ეს იმიტომ, რომ გონება ბუნებრივად ანაწილებს 

სივრცეს ცენტრალური ღერძის  ორივე მხარეს და შემდეგ ცდილობს თანაბრად  გაანაწილოს ობიექტები და 

ვიზუალური წონა. მსოფლიოს მრავალი ისტორიული ბაღი ამ კონცეფციის გამოყენებითაა შექმნილი. 

ასიმეტრიული ბალანსი 

ასიმეტრიული ბალანსი მიიღწევა არაექვივალენტური  ფორმების  თანაბარი ვიზუალური წონით,   ფერით, 

ან ტექსტურით  ღერძის ორივე მხარეს. ამ ტიპის ბალანსი არაფორმალურია და ჩვეულებრივ მიიღწევა 

მცენარეთა ვიზუალური მასებით.  სურ. 13 გვიჩვენებს ხეებისა  და სტრუქტურების  დაჯგუფებებს, 

რომელთა ვიზუალური წონაც დაახლოებით თანაბარია  ღერძის ორივე მხარეს. მასა შეიძლება  მიღწეულ 

იქნეს  მცენარეთა, სტრუქტურათა და მცირე არქიტექტურულ ფორმათა გარკვეული კომბინაციით.  

ბალანსის შექმნისას  დიდი ზომები, მკვრივი ფორმები, კაშკაშა  ფერები და უხეში ტექსტურები უფრო მძიმე 

ჩანს,  ამიტომ ისინი ეკონომიურად  უნდა უნდა იქნენ  გამოყენებული.   ხოლო მცირე ზომები, მეჩხერი 

ფორმები, ნაცრისფერი ან გაცრეცილი  ფერები, ნაზი ტექსტურა უფრო მსუბუქი ჩანს  და შესაძლებელია 

მათი  უფრო დიდი რაოდენობით გამოყენება . 

 

დიზაინის პრინციპებისა და ელემენტების გამოყენება 

მიუხედავად იმისა, რომ სასარგებლოა დიზაინის ელემენტებისა  და პრინციპების ცოდნა,  ზოგჯერ მაინც 

რთულია  თქვენს ნაკვეთზე  იდეების რეალიზება.  თითოეული სიტუაცია  ინდივიდუალურია   და 

განსახორციელებლად უნიკალურ ელემენტებსა  და პრინციპებს მოითხოვს. კარგი პროექტის შექმნის 

საუკეთესო საშუალებაა იდეების სესხება თქვენთვის საინტერესო და მიმზიდველი უკვე არსებული 

პროექტებიდან.  

ღია ობიექტების სივრცობრივი განთავსება 

 

მას შემდეგ რაც განისაზღვრება არქიტექტურული სტილი, ნაკვეთის  ფორმა და  შესაძლებლობები, 

შეგიძლიათ დაიწყოთ ელემენტების  განთავსების განსაზღვრა.  ეზო სახლის გაგრძელებად ითვლება, 

ამიტომ აქ უნდა განთავსდეს პატიო ან ტერასა, ბოსტანი და ძაღლის სახლი კი მოშორებით, მოფარებულ 

ადგილზე.  დასასვენებელი და გასართობი ადგილები სამზარეულოდან  ან სასტუმრო ოთახიდან ისე უნდა 

ჩანდეს, რომ მშობლები შეეძლოთ მოთამაშე ბავშვებისთვის თვალყურის დევნა.  

სხვადასხვა მიზნებისთვის ეზოს სივრცობრივ გაყოფას  ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც გარე ოთახების  

შექმნას და ეს  წარმოადგენს გარე დიზაინის ფუნდამენტურ კონცეფციას. "ოთახების" ლოგიკური 

განთავსება  ქმნის ფუნქციონალურად და ესთეტიურად სასიამოვნო ლანდშაფტს. ადგილები შეიძლება 

გამოიყოს სხვადასხვა  მასალებით, მაგ.,  ქვის პატიო ტბორთან;  სიმაღლეების მონაცვლეობით (საფეხურები); 

ფორმის  გამოყენებით, როგორიცაა კვადრატული გაზონის პანელი. დიზაინის  ელემენტები და პრინციპები 
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განსაკუთრებით სასარგებლოა  ერთიანი, ფუნქციური და ესთეტიურად სასიამოვნო ლანდშაფტის 

შესაქმნელად. 

 

ღია ობიექტების სივრცობრივი განთავსება 

მას შემდეგ რაც განისაზღვრება არქიტექტურული სტილი, ნაკვეთის  ფორმა და  შესაძლებლობები, 

შეგიძლიათ დაიწყოთ ელემენტების  განთავსების განსაზღვრა.  ეზო სახლის გაგრძელებად ითვლება, 

ამიტომ აქ უნდა განთავსდეს პატიო ან ტერასა, ბოსტანი და ძაღლის სახლი კი მოშორებით, მოფარებულ 

ადგილზე.  დასასვენებელი და გასართობი ადგილები სამზარეულოდან  ან სასტუმრო ოთახიდან ისე უნდა 

ჩანდეს, რომ მშობლები შეეძლოთ მოთამაშე ბავშვებისთვის თვალყურის დევნა.  

 

 

საკუთარი  სტილი და ადგილის აღქმა 

საკუთარი სტილის აღმოსაჩენად და ჩამოსაყალიბებლად, ყურადღებით დააკვირდით იმ ბაღებსა და 

ლანდშაფტებს, რომლებიც მოგწონთ; დააკვირდით მცენარეებს, დიზაინის ელემენტებს, ფერს, 

სტრუქტურას, ხაზებს; დააკვირდით ბალანსს და რიტმს, ერთიანობას. თქვენი რაიონის ბაღების შესწავლა 

იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანთა უმრავლესობა თავს უფრო მყუდროდ გრძნობს ნაცნობ გარემოში.  

ადგილის აღქმაც  რეგიონული კონტექსტისაა - ადგილობრივი პეიზაჟები, ბუნებრივიც  და 

დაგეგმარებულიც, გავლენას ახდენს დიზაინსა და მცენარეთა ასორტიმენტზე. 

 შთაგონების სხვა წყაროებია ბაღები ან პეიზაჟები, ადგილობრივი ბოტანიკური ბაღები, ორანჟერეები. 

მაგრამ მოერიდეთ დიდ ორანჟერეებს, რადგან იქ არსებული მცენარეები ხშირად თქვენი რეგიონის 

შესაფერისი არაა.  ეწვიეთ ბაღებს საინტერესო და მიმზიდველი მცენარეული ჯგუფების  მოსაძებნად. 

ყურადღება მიაქციეთ თითოეული ჯგუფის  მიკროკლიმატს, რათა დადგინოთ, გამოდგება თუ არა თქვენს 

ბაღში. იქიდან გამომდინარე,  რომ ეს ბაღები თქვენი რეგიონისაა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მცენარეული 

მასალის ზუსტად ასეთი კომბინაცია. გაარკვიეთ მათი  მოთხოვნები განათების მიმართ, მოყვანის 

თავისებურებები. ბაღში გაშენებამდე შეგიძლიათ ისინი ქოთნებში გაზარდოთ და დააკვირდეთ, ერთად 

როგორ გამოიყურებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე ზომისანი არიან, მაინც შესაძლებელია 

კომპოზიციის ფაქტურასა და ფერზე წარმოდგენის შექმნა. 

პერსონალური სტილის ჩამოყალიბების კიდევ ერთი გზაა ჟურნალებსა და წიგნებში გადმოცემული  

იდეების გაცნობა. შეისწავლეთ გამოსახულებები და აღნიშნეთ დეტალები. რა მოგწონთ ამ  დიზაინში? 

იმუშავებს იგი თქვენს სივრცეში? თქვენ ვერ შეძლებთ ზუსტად ამ დიზაინის გამეორებას, რადგან თქვენი 

ნაკვეთი  განსხვავდება მდებარეობით, ზომითა და ფორმით, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით და 

წარმოიდგენთ, ბევრი დეტალის გამოყენება მაინც შესაძლებელი იქნება. მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ 

წიგნებსა და ჟურნალებში წარმოდგენილი ბაღები და ეზოები დიდი გამოცდილების მქონე სპეციალისტების 

მიერაა შექმნილი, ამიტომ  გაითვალისწინეთ თქვენი შესაძლებლობები და ცოდნა დიზაინის სათანადოდ 

შესაცვლელად. 
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ფოტოდან ასლის გადაღება 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სამუშაოს პრეზენტაციის ყველაზე მარტივი მეთოდი და არ იძლევა მაღალი 

ხარისხის გარანტიებს, მისი საშუალებით შესაძლებელია ძალიან სწრაფად წარუდგინოთ დამკვეთს, თუ 

როგორი იყო  სურათი დაგეგმარებამდე და როგორი იქნება დაგეგმარების შემდეგ. ის შეიძლება  

გამოიყენოთ ასევე ანგარიშის საილუსტრაციოდ. თუ აპირებთ მოცემული ტექნოლოგიებით სარგებლობას, 

მიწის აზომვითი სამუშაოების ჩატარებისას აუცილებლად  უნდა გადაიღოთ ხარისხიანი ფოტოები. როგორც 

წესი, ბაღის ხედის ფოტოგადაღება ხდება სახლიდან, ხოლო სახლის ხედის _ ბაღის ყველაზე მოშორებული 

ბოლოდან. თვითონ ნაკვეთი და მისგან მიღებული პირველი შთაბეჭდილებაც გიკარნახებთ, თუ რა და 

როგორ უნდა გადაიღოთ. 

ფოტოგადაღება შეიძლება ჩვეულებრივი ან ციფრული აპარატით. გამოსახულება შეიძლება გაადიდოთ ან 

თავდაპირველი სახით დატოვოთ. უკვე დაბეჭდილი სურათების გადიდება შესაძლებელია ასევე 

ქსეროკოპირების გზითაც. 

 

ჩანახატი (ესკიზი) 

1. გამოსახულების ფოტოასლი (ან ქსეროასლი) დაამაგრეთ ძირითად ფურცელზე; 

2. ზემოდან დაადეთ კალკა; 

3. გეგმასთან შეჯერებით ფოტოასლიდან გადახაზეთ ყველა ობიექტი, რომელთა დატოვებასაც 

აპირებთ. ობიექტები შეაჯერეთ აგრეთვე ანაზომების შედეგებთან, რათა განსაზღვროთ თქვენი სურათის 

მასშტაბი. უმჯობესია  გამოხაზოთ ტუშით და ცვალოთ კალმის წვერის ზომები, რათა წარმოადგინოთ 

“დაგეგმარებამდელი” და “დაგეგმარებისშემდგომი” სურათი; 

4. სხვა ფურცელზე საერთო გეგმასთან შეჯერებით აღნიშნეთ თქვენს მიერ შეთავაზებული ობიექტები. 

შესაძლებელი, მათი გამოხაზვა მოგიხდეთ შესაბამის მასშტაბში. მაგალითად, თუ თქვენთვის ცნობილია იმ 

ფარდულის სიმაღლე, რომლის დატოვებასაც აპირებთ, მაშინ თქვენს მიერ დასაგეგმარებელი ფანჩატურიც 

შეიძლება იგივე სიმაღლის იყოს. ასე განაგრძეთ მუშაობა მანამ, სანამ სურათზე არ დაიტანთ ყველა 

ჩანაფიქრს. 
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ფოტოსურათიდან კოპირება დაგეხმარებათ იოლად და სწრაფად  მიიტანოთ დამკვეთამდე თქვენი 

ჩანაფიქრი 

 

სტილისტული და კონცეპტუალური მასალის შერჩევა 

დანიშნულება 

სტილისტური მასალა, როგორც ვიზუალური წახალისების ეფექტური ფორმა, ფართოდ გამოიყენება 

ინტერიერის დიზაინში ატმოსფეროს, სტილისა და პროექტის ჩანაფიქრის გარეგნული სახის გადმოსაცემად. 

ეს მეთოდი შეიძლება ლანდშაფტის დიზაინერმაც  გამოიყენოს დამკვეთთან  სტილისა და აუცილებელი 

კომპონენტების განხილვისას. სტილისტური მასალები, რომლებიც, როგორც წესი, შეირჩევა  გენერალური 

გეგმისა  და ნარგავების გეგმის დამთავრების შემდეგ, ხელს შეუწყობს დიზაინერსა და დამკვეთს შორის 

საუკეთესო ურთიერთგაგების დამყარებას. 

ზოგჯერ კონცეპტუალური მასალა წარმოდგენილია როგორც სტილისტური, მაგალითად, კომპიუტერული 

გრაფიკის ან ფოტომონტაჟის ფორმით შემოთავაზებული  ლანდშაფტი ნათელს ჰფენს სახლის გარე სივრცის 

გამოყენების ყველა იდეას. 

სტილისტური მასალები (როგორც წესი, ეს არის ფართო, მსუბუქ დაფაზე მოთავსებული სივრცითი 

გადაწყვეტისა და მწვანე ნარგავების ესკიზები) ასახავს დიზაინის სტილს (კლასიკურს ან ავანგარდულს) და 

ხაზს უსვამს  მასალების, მცენარეთა და ფერის ურთიერთკავშირს, აგრეთვე წელიწადის დროების მიხედვით 

კონცეფციის ცვლას. 

 

სტილისტური მასალების გაფორმება 

წინათ სტილისტური მასალები ჩვეულებრივ ასე ფორმდებოდა: დაფაზე აწებებდნენ ჟურნალებიდან და 

კატალოგებიდან ამონაჭრებს, აგრეთვე მოსაპირკეთებელი მასალებისა და ქსოვილის ნიმუშებს. ციფრული 

ფოტოგრაფიისა და ინეტრნეტის გავრცელება საშუალებას იძლევა, რომ ასეთი პრეზენტაცია უფრო 
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დახვეწილად გაკეთდეს, თუმცა მიზანი იგივე რჩება: თქვენს მიერ მოფიქრებული წესებით დიზაინის 

ძირითადი ელემენტების ასახვა. 

 

აუცილებელი მასალები 

• მსუბუქი დაფა (2 ცალი). 

• გამძლე ძირითადი ფურცელი. 

• ორმხრივი  სკოტჩი ან წებო. 

• სკალპელი, სახაზავი, სამაკეტო დანა. 

• ნაკვეთის საერთო გეგმის შემცირებული ასლი. 

• ილუსტრაციების, მასალების ნიმუშების, ბროშურებისა და კატალოგების ნაკრები. 

 

ძირითადი პრინციპები 

1. ვიდრე სტილისტურ ან კონცეპტუალურ მასალებზე გადახვიდოდეთ, ყველა ელემენტი გამოიტანეთ 

სვეტებად დახაზულ ფურცელზე, საკოორდინატო ქაღალდზე ან კალკზე. ცვალეთ ობიექტების ადგილი 

მანამდე, სანამ არ იპოვით ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას. 

2. თქვენი შემცირებული გეგმები მოათავსეთ ცენტრში და მათ გარშემო სხვა ელემენტები ისეთივე 

თანმიმდევრობით განალაგეთ, როგორც საერთო გეგმაზე  

3. გამოსახულებები და ნიმუშები განალაგეთ საერთო რიგის მიხედვით, მაგალითად, 

მოსაპირკეთებელი მასალები _ ქვემოთ; დგარები, ცხაური, წყალსატევები, გაზონები და მცენარეები _ შუაში; 

ვაზონები და მზის ქოლგები _ ზემოთ. ერთი სახის  ობიექტების დაჯგუფებით თქვენ უკეთ გაარკვევთ მათ 

ურთიერთკავშირს, ვიდრე ნიმუშების თავისუფალი განლაგების დროს. 

4. ნიმუშების რაოდენობა უნდა ასახავდეს ნამდვილად საჭირო მასალებს. მაგალითად, არ არის საჭირო 

მთლიანი დაფის შევსება მოსაპირკეთებელი მასალებით ან სპეციფიკური მცენარეების გამოსახულებებით, 

თუ სინამდვილეში ისინი ძალიან მცირე რაოდენობით უნდა გამოიყენოთ. 

5.  ფერადი ფოტოები და მასალის ნიმუშები შეიძლება გამოყენებული იყოს კედლის ფერის ან 

მოყვავილე მცენარეების შეფერილობის აღნიშვნისათვის. 

6.  საჭირო მასალისა და გამოსახულებების შერჩევა ისე მოახდინეთ, რომ ყოველი სადემონსტრაციო 

დაფის შექმნისას მათ მოძებნაზე ბევრი დრო არ დაიკარგოს. 

7.  არ დაგავიწყდეთ, ადგილის დატოვება სასათაურო ბლოკისა და ნებისმიერი სხვა 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც აკავშირებს  სტილისტურ მასალებს  თქვენს მიერ დამუშავებულ სხვა 

საკითხებთან. 

8. ყველა ობიექტის ოპტიმალურად განთავსების შემდეგ მიღებული გეგმა დაამაგრეთ ძირითად 

დაფაზე, რომლის ფერიც უნდა პასუხობდეს დამკვეთის  გემოვნებას და კარგად  წარმოაჩენდეს 

წარმოდგენილ ნიმუშებს. 

9.  გააკეთეთ განთავსების საბოლოო გეგმის ასლი ყველა ობიექტის ქაღალდიდან ან კალკიდან 

ძირითად დაფაზე გადატანის გზით. ხაზი გაუსვით  ცალკეული საკვანძო ობიექტების მნიშვნელობას მათი 

სხვა დაფის ქვედა ნაწილში მოთავსებით. 

10.  თუ საჭიროდ ჩათვლით ჩათვლით, მონიშნეთ ყველა ობიექტი, მაგრამ შეგიძლიათ ეს არ გააკეთოთ, 

რამდენადაც მოცემულ ეტაპზე თქვენი ამოცანაა _ ატმოსფეროს გადმოცემა. 



900 
 

11.  დასრულებული გეგმა მასალების ნიმუშებთან და გამოსახულებებთან ერთად დაამაგრეთ ორმხრივი 

სკოტჩით ან წებოთი. თუ აპირებთ შესრულებული სამუშაოს დამკვეთისთვის გადაგზავნას, იფიქრეთ მისი 

ტრანსპორტირების უსაფრთხოებაზე. 

 

 
  

ბევრი დამკვეთისთვის სიბრტყითი გეგმა საკმაოდ ძნელი გასაგებია. დიზაინერის კონცეფციის მიტანა 

შესაძლებელია რთული ლანდშაფტის მთავარი ელემენტებისა და ნარგავების ნახაზის მინდვრებზე 

განთავსებით 
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პროექტირება 

  ვიდრე ნაკვეთის გაფორმების საერთო სტილს შეიმუშავებდეთ, საჭიროა განისაზღვროს, სად რა იქნება 

განლაგებული. ამისათვის კარგი იქნება ხელთ გქონდეთ დამკვეთის საკონტროლო საკითხების 

ჩამონათვალი და ნაკვეთის ანალიზი. დამკვეთს შეუძლია დაგიკვეთოთ, მაგალითად, სუნელებიან-

არომატული მცენარეების ბაღი. ამის გამო თქვენ მოგიწევთ ფიქრი, სახელდობრ სად განათავსოთ ის. თუ ეს 

მცენარეები საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი, მაშინ შეიძლება მათთვის მოეწყოს კვლები 

სამზარეულოს გვერდით. მაგრამ ნაკვეთის ანალიზმა შეიძლება გვიჩვენოს, რომ მათთვის ეს მეტისმეტად 

ჩრდილიანი ადგილია, ამიტომ უნდა მოვძებნოთ სხვა უფრო შესაფერისი. ასეთი მცენარეებისათვის 

შესაფერისი ნაკვეთის მოძიების შემდეგ საჭიროა იმის გარკვევა, თუ რა განთავსდება მათ გვერდით. 

შესაძლებელია ეს იყოს ტერასა ბარბექიუსთვის ან დეკორატიული აუზი, ანდა შეიძლება ეს ადგილი 

იდეალური იყოს სათბურისათვის. 

ობიექტების განთავსების ამოცანის გადაწყვეტაში თქვენ დაგეხმარებათ საერთო დიაგრამა, რომელიც 

გამოხაზულია კალკაზე და დადებულია ნაკვეთის გეგმაზე. ჩახატეთ სხვადასხვა ზომის ზონები, შეუსაბამეთ 

ისინი იმ ელემეტებს, რომელთა ჩართვასაც აპირებთ თქვენს გეგმაში, დარწმუნდით, რომ ზონებს შორის არ 

არის დარჩენილი ცარიელი სივრცეები. 

 

 

ეს საერთო დიაგრამა გვიჩვენებს ყველა აუცილებელი ელემენტის მიახლოებით მდებარეობას, მათ მიერ 

დაკავებულ ფართობს და ურთიერთკავშირს სახლთან 

 

მსგავსი უბრალო და ფუნქციონალური ჩანახატები თავისთავად წარმოადგენენ პროექტის საცდელ სტადიას. 

რამდენადაც ისინი არ წაიღებენ დიდ დროს, თქვენ შეგიძლიათ ჩახატოთ სხვადასხვა ვარიანტები, 

სავარაუდო ელემენტების განლაგებით. 
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პროექტირება ბადის გამოყენებით 

მიახლოებით დააზუსტებთ რა, როგორ იქნება ნაკვეთის ელემენტები განლაგებული  და რამხელა ადგილი 

დასჭირდებათ, შეიძლება შეუდგეთ გეგმარებას და წინასწარი საერთო დიაგრამები გადააქციოთ 

განსაზღვრული ფორმის ელემენტებად. პროპორციის დაცვის მიზნით შეიძლება ისარგებლოთ ნაკვეთის 

გეგმის საფუძველზე შექმნილი ბადით. ბადის ხაზები უნდა გამოდიოდეს ნაკვეთის ძირითადი ხაზებიდან _ 

ღობის და სახლის კუთხის შიგნითა კედლიდან, შვერილიდან ან სვეტებიდან. პროექტირებისას ახალი 

ელემენტების დალაგების დროს არსებულის გამოყენება საშუალებას იძლევა, რომ დაზუსტდეს ნაკვეთზე 

მათი ადგილმდებარეობა. ბადის გაკეთებამდე ყურადღება მიაქციეთ ნაკვეთის ძირითად ხაზებს შორის 

მანძილს, არსებული პროპორციების გამოსავლენად. შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგალითად, რომ სახლის 

კუთხიდან მინაშენამდე მანძილი  შეადგენს 2 მ-ს, მინაშენის შემდეგ კი 4 მ-ს, ხოლო მიშენების სიგრძე _ 2 მ-ს. 

მოცემულ შემთხევევაში ხაზის ბიჯი ტოლი უნდა იყოს 2 მ-ის. დიდი სახლებისათვის უმჯობესია მსხვილი 

ბადის გაკეთება. დაიცავით მარტივი წესი: ხაზის ბიჯი უნდა შეესაბამებოდეს ნაკვეთის ზომებს და 

აგებულებას. მრავალი ძველი სახლი  აშენებულია მკაცრი პროპორციების საფუძველზე 3 ან 5 მეტრიანი 

მოდულების გამოყენებით, ხოლო ახალ მიშენებას, ხშირად მათი გათვალისწინების გარეშე უმატებდნენ. 

ასეთ შემთხვევაში გამოიყენეთ ბადე სხვადასხვა ბიჯით და ამოარჩიეთ  მოცემული ნაკვეთისათვის 

ოპტიმალური ბიჯი. ზოგიერთ შემთხვევაში მოდულის ზომის განმსაზღვრელია არა თვითონ სახლი, 

არამედ ნაკვეთის სხვა ელემენტი, როგორიცაა მაგალითად, ბილიკი ან კედელი. ახალი დაუმუშავებელი 

ნაკვეთისთვის, ნაგებობის გარეშე, (მხოლოდ მესერით შემოსაზღვრული), რომლის ფართობი შეადგენს, 

ვთქვათ, 30X18 მ-ს, ბადე შეიძლება გაკეთდეს ბიჯით 6, 3 ან 2. 

  

სახლის ძირითადი ელემენტები თხოულობენ  ბადის სკალის 3-მეტრიან  გრადაციას. 

ბადის სკალა უნდა დაიხაზოს ნაკვეთის გეგმაზე დადებულ კალკაზე 

თუ ნაკვეთი ძალიან დიდია, სახლის გარშემო სამმეტრიანი ზონისთვის შეიძლება გაკეთდეს ბადე უფრო 

წვრილი ბიჯით, ხოლო დანარჩენი სივრცისათვის ის გაზარდოთ ორჯერ ან სამჯერ. 

კვადრატულსეგმენტებიანი ბადის გამოყენება უფრო ადვილია, ვიდრე მართკუთხასეგმენტიანის, 
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განსაკუთრებით მაშინ, თუ პროექტში გათვალისწინებულია რადიალური დიზაინი. ნუ ეცდებით ბადის 

საფუძვლად გამოიყენოთ მილიმეტრული ქაღალდის დანაყოფები: საეჭვოა, რომ ის შეესაბამებოდეს 

ნაკვეთის ზომებს და პროპორციებს. თქვენს მიერ შედგენილი ბადის წყალობით ნაკვეთის ყოველი ნაწილი 

ზომის, ფორმისა და პროპორციის მიხედვით ერთმანეთის ჰარმონიული იქნება, გამოაჩენს თქვენი პროექტის 

მთლიანობას და ერთიანობას. 

 

  

შაბლონების შექმნა 

საბაზო ბადის შემუშავების შემდეგ შეიძლება შეუდგეთ დიზაინის ვარიანტების განხილვას,  რომლებიც  

დაფუძნებული იქნება ისეთ  გეომეტრიულ ფორმებზე,   

როგორიცაა წრე და კვადრატი. თუ ლანდშაფტის დიზაინში დიდი გამოცდილება არ გაქვთ, მოცემულ 

ეტაპზე თქვენ მოგიწევთ დროებით გადადოთ საერთო დიაგრამა და ნაკვეთის გეგმარების წინასწარი 

მონახაზი. შეეცადეთ  თავიდან სცადოთ სხვადსხვა ზომის ფორმებით შექმნათ აბსტრაქტული ხელოვნების 

ნიმუშები, რომლებიც უნდა იყოს ესთეტიური და კარგად გამოიყურებოდეს. 

ნაკვეთის გეგმაზე და ბადეზე ზემოდან დაადეთ სუფთა კალკა და დახატეთ  სხვადასხვა ფიგურები და მათი 

ნაწილები (სწორი, დიაგონალური და დახრილები). მათი ზომები და განლაგების ადგილი უნდა 

შეესაბამებოდეს ბადის ხაზებს. ფიგურის ზომა არ უნდა იყოს ბადის კვადრატზე მცირე. 
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თუ არ იცით საიდან დაიწყოთ, ისარგებლეთ ქაღალდის  ფიგურების შაბლონებით (არ დაგავიწყდეთ, რომ 

მათი ზომა უნდა იყოს ბადის კვადრატის ჯერადი). ისინი თავდაპირველად გეგმაზე უნდა მოათავსოთ, 

ხოლო შემდეგ  შემოატაროთ ფანქრით. ფიგურები შეიძლება დააჯგუფოთ და განალაგოთ ისეთი სახით, რომ 

ერთის ხაზები  დაკავშირებული იყოს მეორის ძირითად ხაზებთან. 

 

 

ამ ფიგურების კომბინირების შერჩეული მეთოდი შეიძლება გახდეს  ბაღის ხასიათის განმსზღვრელი. 

ამიტომ, რაც უფრო ბევრს ივარჯიშებთ ასეთი კომბინაციებით, მით უფრო უკეთესად შეძლებთ შეაფასოთ, 

როგორ განსაზღვრავენ მომავალი ბაღის იერს სხვადასხვა ფორმის ფიგურები და მათი შეერთება, როგორ 

იქმნება მოწესრიგებულობის, ბუნებრიობის და თავისუფლების შეგრძნება. თქვენ აღმოაჩენთ, რომ თქვენს 

მიერ შექმნილი ზოგიერთი ფიგურა გაწონასწორებული და მშვიდია, ხოლო ზოგი დინამიურია და 

მოძრაობის ილუზიას ქმნის. 
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გააკეთეთ რამდენიმე შაბლონი და ივარჯიშეთ მათი ურთიერთგანლაგებით. ეცადეთ შემოაბრუნოთ თქვენი 

ფიგურები სხვადასხვა კუთხით და გააფერადეთ ზოგიერთი ადგილი, იმისათვის, რომ ნაკვეთზე გამოიყოს 

ნათელი და მუქი სივრცეები ან სხვადასხვანაირად გაჯერებული ზონები _ ძალიან მჭიდროდან თითქმის 

ცარიელემდე, ამიტომ ასე  აუცილებელია მათ შორის პროპორციების დაცვა.  ჩვეულებრივ  ოპტიმალური 

თანაფარდობა მყარდება ფართობის ერთი მესამედის მაღალი გაჯერებულობის და ორი მესამედი დაბალი 

გაჯერებულობის დროს. 

სხვადასხვა ფიგურით ექსპერიმენტების მეშვეობით, თქვენ წარმოგექმნებათ ახალი მოსაზრებები ნაკვეთის 

შესახებ და გაგიჩნდებათ ახალი იდეები  დაგეგმარებისათვის. აქედან გამომდინარე, აღარ გექნებათ 

უნაყოფო ცდები არსებული სივრცის მოსაწესრიგებლად. არსებული სივრცის გამოყენების ყველა 

შესაძლებლობის შეფასების შემდეგ შეიძლება დაუბრუნდეთ საერთო დიაგრამას და მოიფიქროთ, შექმნილი 

შაბლონების მეშვეობით როგორ დაალაგოთ აუცილებელი ელემენტები  

ინტროვერტული და ექსტრავერტული ბაღები 

საბაღო დიზაინის პროექტები ჩვეულებრივ ორ კატეგორიად იყოფა. პირველს მიეკუთვნება 

ინტროვერტული  (ჩაკეტილი) ბაღების პროექტები, სადაც ყურადღება გადატანილია ნაკვეთის შიგა მხარეზე 

და გარე სამყაროსგან დაფარულია ნარგავებით. მეორეს მიეკუთვნება ექსტრავერტული, მზერისთის  

გახსნილი, ბაღების პროექტები, სადაც ყურადღება მახვილდება ნაკვეთის მიდამოების დეტალებზე, 

ისეთებზე, როგორიცაა ლამაზი ნაგებობები ან ხეები. ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ქალაქური 

ნაკვეთის პროექტირებისას, მისი ერთი მხარე  შეიძლება ესაზღვრებოდეს მეზობელ სახლს, ხოლო მეორე 

მხრიდან იხსნებოდეს შესანიშნავი ხედი ღია მზიან ადგილზე. ასეთ შემთხვევაში ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს ღია ადგილზე, ხოლო ბაღის ნაკლებად მიმზიდველი ნაწილი შეიძლება დაპროექტდეს 

როგორც ინტროვერტული, შეინიღბოს ვერტიკალური გამწვანებისათვის - საყრდენი ცხაურით ან მჭიდრო 

ნარგავებით. 
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ნაკვეთის ეს მარტივი ანალიზი გვიჩვენებს კარგ და ცუდ ხედებს. ზოგი ხედი საჭიროებს  დაფარვას, ზოგი კი 

- წარმოჩენას. ამ დიზაინში მცენარეებს სტრატეგიული დანიშნულება აქვთ: ისინი ფარავენ ცუდ ხედს და 

აქცენტი კეთდება კარგ ხედებზე. 

  

 

სტატიური და დინამიური ბაღები 

პროექტის ძირითადი იდეის არჩევა დამოკიდებულია ნაკვეთის თავისებურებებზე. მაგალითად, სახლის 

არქიტექტურამ შეიძლება მოითხოვოს მთელი პროექტის ფორმალური ან არაფორმალური სტილით 

გაფორმება. პატარა ნაკვეთის პროექტირებისას, როგორც წესი, გამოიყენება ინტროვერტული დიზაინი, მას 

მოუხდება რადიალური ან  მკაცრი გეომეტრიული შაბლონები. ასეთი ნაკვეთი  ჩვეულებრივ აღიქმება, 

როგორც ერთი მთლიანობა, კარგად უნდა გამოიყურებოდეს მთელი წლის განმავლობაში, ამიტომ ყველა 

დეტალს, ლანდშაფტის ელემენტებიდან მსხვილ  მცენარეებამდე, კლუმბებისა და ბაღის დგარების 

ჩათვლით, დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიზაინი შეიძლება იყოს სტატიური ან დინამიური.  

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              სტატიური                                                  დინამიური 
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ორ ან სამგანზომილებიანი გეგმები 

მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ ეტაპზე იქმნება ორგანზომილებიანი ბრტყელი გეგმები, შევეცადოთ 

წარმოვიდგინოთ ბაღი სამგანზომილებიანი ობიექტის სახით. რამდენიმე ელემენტის ან შესამჩნევი ხეების 

გარეშე შესაქმნელი ბაღი იქნება საკმაოდ ბრტყელი შესახედაობის. შეიძლება თქვენ მოისურვოთ სივრცის 

გამრავალფეროვნება რამდენიმე სხვადასხვადონიანი ზონის შექმნის გზით, რომლებიც დაკავშირებული 

იქნება ერთმანეთთან ბილიკებით და საფეხურებით, ან საყრდენი კედლებით გაფორმებული კლუმბებით, ან 

მაღალ საძირკველზე ფანჩატურებისა და თაღების მოწყობით. შემდეგ საჭირო იქნება მოიფიქროთ 

მცენარეთა განლაგება, განსაკუთრებით ხეების. მათი სწორად შერჩეული ადგილმდებარეობა 

უზრუნველყოფს ბაღის მთლიანობას, აწონასწორებს ბრტყელ სივრცეს. ამას გარდა ხეები წარმოადგენენ 

საკვანძო წერტილებს ხაზის მოხვევისას მოძრაობის მიმართულების მონაცვლეობისათვის, ყურადღების 

კონცენტრაციისა და ბაღისთვის დინამიურობის მინიჭებისთვის. იფიქრეთ აგრეთვე დანარჩენ ნარგავებზეც, 

საერთო სიმაღლის თვალსაზრისით. შემდეგ საჭიროა ბაღის მაღალი, საშუალო და დაბალი ნარგავებით 

დაკავებული ადგილების აღნიშვნა. 

 

 

გეგმის დეტალების თანაფარდობა ადამიანის ზომებთან 

დიზაინის კონცეფციის დამუშავების შემდეგ შეგიძლიათ შეუდგეთ გეგმის დეტალურად დამუშავებას, 

ყურადღება უნდა მიაქციოთ თითოეულ ელემენტს და მათ მიერ დაკავებულ სივრცეს, რამდენადაც 

ელემენტების ზომები უნდა შეესატყვისებოდეს მათ დანიშნულებას და შეეფარდებოდეს ადამიანის ზომებს. 

შეამოწმეთ სკამებისთვის თუ გყოფნით ადგილი ტერასაზე? მისაღებია თუ არა ბილიკის სიგანე? საკმარისია 

თუ არა მანქანის მოსაბრუნებელი ადგილი შესასვლელ მოედანზე? შესაძლებელია მოგიწიოთ ზოგიერთი 

ელემენტის ზომების შეცვლა, ამ ეტაპზე ყურადღება უნდა მოაქციოთ ბადეს, რომელმაც უკვე შეასრულა 

თავისი ფუნქცია. 

თქვენ უკვე შეგექმნათ საერთო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ბაღი. თუმცა 

ჯერ კიდევ გაურკვეველია, თუ როგორ უნდა აისახოს ეს გეგმაზე. შესაძლოა, თქვენ ჯერ კიდევ არ 

განგისაზღვრავთ რამხელა ადგილს დაიკავებს ბილიკებისა და ფანჩატურების მოკირწყვლა. მოცემულ 

შემთხვევაში უნდა იხელმძღვანელოთ იმით, საკმარისია თუ არა ადგილი მოზდილი ადამიანების აქ 

განსათავსებლად, რომლებიც მას გამოიყენებენ ცალ-ცალკე ან ჯგუფურად. 

ამ საკითხის გადასაწყვიტად, გააკეთეთ ადამიანის ფიგურა მასშტაბში, გეგმაზე გამოტანილ ელემენტებთან 

შესადარებლად. ამის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ სწრაფად განსაზღვროთ, რამდენი ადამიანი მოთავსდება 

ტერასაზე ან გაზონზე. იფიქრეთ აგრეთვე მოწყობილობების განთავსების შესახებ, რომლებიც საჭირო იქნება 

ბაღის  მომსახურებისათვის. მაგალითად, თუ ბაღში მიემართება ერთადერთი ვიწრო ხეივანი, დიდმა 

ხელოვნურმა ობიექტებმა ან გაზდილმა ხეებმა შეიძლება გააძნელოს მისით სარგებლობა (მაშინ არა, როცა ეს 

ობიექტები მდებარეობენ სახლის გარშემო). ხშირად დიზაინერები ლანდშაფტის პროექტთან იყენებენ 

ინტერიერის დიზაინის მასშტაბს, რის შედეგადაც ბაღი გამოიყურება ვიწროდ და უხეიროდ 

დაგეგმარებულად. ლანდშაფტის დიზაინის პროექტი მოითხოვს სრულიად სხვაგვარ მასშტაბს. 
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სხვადასხვადონიანი ზონები ბაღსკიდევ უფრო მომხიბვლელს ხდის 

მარჯვენა დიზაინის მომრგვალო ხაზები კარგად ერწყმის ხეთა მრგვალ ვარჯებს 

 

გეგმის დეტალურობა დამოკიდებულია არჩეულ მასშტაბზე. 1:200 ან 1:100 მასშტაბში გამოხაზული 

დეტალები შეიძლება შეიცვალოს მათი აღწერილობით, ხოლო კონსტრუქციის ნახაზები უნდა შეიქმნას 

ცალკე. რა თქმა უნდა, არ უნდა  განლაგდეს ის ელემენტები, რომელთა გამოხაზვა მასშტაბში შეუძლებელია, 

მაგალითად მოკირწყლული ქვები. თუ მოკირწყვლისათვის განკუთვნილი ქვები გამოსახულია დიდ 

მასშტაბში, მაშინ მენარდე მეტისმეტად დიდ ფილებს შეუკვეთავს, რაც ბაღის სხვა ელემენტების 

პროპორციული არ იქნება. 
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12.2. ბაღის გენერალური გეგმა 

 

ბაღის გენერალური გეგმა - ნახაზია, რომელზედაც აისახება  ყოველივე ის, რის განხორციელებასაც  

ვაპირებთ მომავალში მოცემულ ნაკვეთზე. მაგრამ  მანამ, სანამ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, გეგმა უნდა 

დაამტკიცოს დამკვეთმა, რომელიც მოისურვებს ნახოს თუ რამდენად პასუხობს პროექტი დასმულ 

ამოცანებს. 

 

 

გენერალური გეგმის გამოხაზვა 

 

გენერალური გეგმა ზუსტად უნდა იყოს მასშტაბში გამოხაზული, რათა მისი ყოველი დეტალის გადატანა 

იყოს შესაძლებელი რეალურ ბაღში. 1:100 ან 1:500 მასშტაბში გამოხაზულ გეგმაზე ძნელია ისეთი პატარ 

დეტალების ჩვენება, როგორიცაა საფეხურების, კედლის ან ფანჩატურის სავარაუდო კონსტრუქცია. ამიტომ 

ისინი უნდა შესრულდეს ცალკე ნახაზზე ან ფურცელზე ფრაგმენტების სახით. მაგრამ დამკვეთისათვის 

უფრო ადვილი იქნება დიზაინერის ჩანაფიქრის გაგება, როცა გეგმაც და მისი ყველა დეტალიც ერთ 

ქაღალდზე იქნება შესრულებული. 

სანამ ბაღის გენერალური გეგმის საბოლოო ვარიანტის გამოხაზვას დაიწყებდეთ, გაეცანით სამუშაოს 

შესრულების სტანდარტულ თანმიმდევრობას. 

გეგმისთვის ადგილის შერჩევის შემდეგ, ესკიზური გენგეგმიდან ნახაზი გადაიტანეთ საბოლოო ფურცელზე 

(შტამპიანზე  და ა.შ.) ფანქრით ან ტუშით. ეს გეგმა უნდა ასახავდეს საბაღო მშნებლობის ყველა  ზონებს, 

ეგრეთვე  ნაკვეთზე მდებარე გაზონებსა და წყალსატევებს. რგვის დეტალები მხოლოდ პატარა ნაკვეთის 

პროექტირებისას ჩაერთვება ნახაზში. 

შენიშვნა: ფანქრით შესრულებულ ხაზებს ტუში არ შემოავლოთ, რადგან ის არ “ჩაჯდება” (გრაფიტი ხელს 

უშლის ქაღალდს ტუშის შეწოვაში). 

რადგან ნარგავებისათვის ცალკე გეგმაა ნავარაუდევი, გენერალური გეგმიდან გააკეთეთ ასლი სწორედ 

ახლა, სანამ მასზე არ არის გამოტანილი წარწერები, სათაურები და დამატებითი ნახაზები (მაგრამ შტამპი და 

ჩრდილოეთის მიმართულების მიმანიშნებელი უკვე უნდა იყოს). ეს ასლი, რომელზედაც გამოსახულია 

რელიეფი მცენარეებისათვის განსაზღვრული თავისუფალი ზონებით, შემდგომში შეიძლება იქცეს 

ნარგავების გეგმად. 

გენერალური გეგმიდან ასლის გადაღების შემდეგ გააკეთეთ იმ ფასადების  და ჭრილების დეტალების 

დამატებითი ნახაზები, რომლების გამოსახვასაც გეგმავდით თქვენ ამ ფურცელზე. 

ყველა ნახაზის შესრულების შემდეგ შეგიძლიათ გამოიტანოთ წარწერები. შეიძლება თქვენ ბევრმა 

დამკვეთმა გთხოვოთ ბაღის გენერალური გეგმის შესრულება მანამდე, სანამ ისინი გადაწყვეტენ, რომ თქვენ 

მოგანდონ ნარგავების გეგმის შემუშავება. გააცანით დამკვეთს თქვენი მოსაზრებები მოცემული პროექტის 

დიზაინისათვის მცენარეთა შერჩევის შესახებ. აჩვენეთ თქვენი კომპეტენტურობა მოცემულ საკითხებზე, 

გამოთქვითY თქვენი აზრი: “დეკორატიულ ბორდიურში იასამნის, ვარდის ან შროშანის ჩართვის“ ან 

“ზამთრის ბაღში ბოლქვიანი ან ადრემოყვავილე ბუჩქების” შესახებ. 

 

კალმის ზომები 

სანამ ნახაზზე წარწერებს გააკეთებდეთ, შეარჩიეთ კალმის ზომები: სხვადასხვანაირი ზომის კალმის 

გამოყენება უბრალო ნახაზსაც კი არაჩვეულებრივ გამომსახველობასა და  რელიეფურობას ანიჭებს. ყველაზე 

სქელი კალმის წვერი გამოიყენება ძირითადი წარწერებისათვის. კონკრეტული ზონების აღნიშვნისათვის, 
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როგორებიცაა სახლი, ავტოფარეხი ან გაზონი, წარწერა შეიძლება გაკეთდეს ტრაფარეტით ან კომპიუტერზე, 

ან ხელით _ ამით დაზოგავთ თქვენს დროს და დამკვეთის ფულს, აგრეთვე ნახაზსაც მისცემთ  ერთგვარ 

მხატვრულ თავისუფლებას. 

ფლომასტერი 

0.70 

0.50 

0.35 

0.25 

 

საბოლოო გეგმის გამოხაზვის მეთოდიკა 

სანამ სახაზავ ინსტრუმენტებსა  და მკვრივ კალკას აიღებდეთ, დარწმუნდით, რომ წინასწარ შესრულებული 

ყველა ის ნახაზი, რომლის გადატანასაც აპირებთ საბოლოო გეგმაზე, მჭიდროდაა მიმაგრებული  

მილიმეტრულ ქაღალდზე, ხოლო გეგმის გარშემო საკმაო ადგილია დარჩენილი წარწერებისათვის. შემდეგ 

ზემოდან მიამაგრეთ კალკის  ფურცელი. ყურადღებით შეისწავლეთ გენგეგმა  და გადაწყვიტეთ, რა უნდა 

გამოხაზოთ. 

 
თუ გენგეგმა თქვენში არ იწვევს არანაირ ეჭვს, შეადგინეთ სხვადასხვა ელემენტების სია, გამოხაზვის 

თანმიმდევრობა დაადგინეთ მათი მნიშვნელობის მიხედვით. ამავე დროს  საჭიროა შეარჩიოთ რა ზომის 

კალამი დასჭირდება თითოეული მათგანის გამოხაზვას: საზღვრები, სახლი, ხეები ან ფარდული უნდა 
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გამოიხაზოს ყველაზე დიდი ზომის კალმით, ხოლო რელიეფი და მცენარეულობა _ უფრო პატარათი: 0.35 ან 

0.25 და ა.შ. სანამ სიაში არ შევა ყველაფერი, რისი გამოხაზვაც არის საჭირო. 

გახსოვდეთ, რომ თქვენს მიერ დახარჯული დრო აისახება თქვენი დამკვეთის ანგარიშზე! სამუშაო 

შეასრულეთ კარგად და შეძლებისდაგვარად სწრაფად. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ შეცდომები 

სხვადასხვა ზომის კალმის გამოყენებისას დაიწყეთ ყველა ჰორიზონტალური ხაზის გამოხაზვა რეისშინით, 

შემდეგ ასეთივე ზომის კალმით გამოხაზეთ თითოეული ელემენტის ვერტიკალური ხაზები სამკუთხედის 

დახმარებით. შემდეგ გადადით მცირე ზომის კალამზე, გამოხაზეთ ამ ელემენტების შედარებით წვრილი 

ხაზები და გააგრძელეთ ამგვარად სამუშაოს დამთავრებამდე. იმუშავეთ მარჯვნიდან მარცხნივ (თუ ცაცია 

არ ხართ), ამით თავიდან აიცილებთ ტუშის გათხაპნას. 

 

 

შუქ-ჩრდილის ეფექტის გამოყენება 

გეგმისათვის სიღრმის მისაცემად, სხვადასხვა ზომის კალმის გარდა, შეიძლება შუქ-ჩრდილის ეფექტის 

გამოყენება (როგორც ორიგინალისათვის, ისევე დამკვეთისათვის განკუთვნილი ეგზემპლარისათვის). 

მოცემულ შემთხვევაში ჩრდილების მიმართულება პირობითია (მაგალითად, თითოეული ობიექტიდან 

გეგმაზე დაცემული ჩრდილი იქნება ჩრდილოეთის მხრიდან, ხოლო მისი სიგრძე _ ტოლი იქნება ობიექტის 

სიმაღლის), რადგან ის კეთდება მხოლოდ გეგმის გრაფიკული სახის ასამაღლებლად, რომ გეგმა გამოჩნდეს 

უფრო რეალური და მაშასადამე, დამკვეთისთვის ადვილად გასაგები. 

 

 

სხვადასხვანაირი კონსტრუქციებისა და ზედაპირების აღნიშვნები 
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ბაღის გენერალური გეგმის გამოხაზვისას, თავდაპირველად ნახაზს ჩვეულებრივად ათავსებენ უშუალოდ 

ქაღალდზე, შემდეგ ხაზავენ სახლს ან სხვა ნაგებობას სქელი უწყვეტი ხაზით, დატოვებენ მხოლოდ კარის და 

ფანჯრის ღიობებს. ლანდშაფტურ  პროექტირებაში არ არის მიღებული სახლის კედლების ჩვენება ორმაგი 

ხაზით. 

ნაკვეთის საზღვრები 

 

ამ სტადიაზე გამოიხაზება აგრეთვე ნაკვეთის საზღვრები. თუ საზღვარს წარმოადგენს კედლის ღობე, მას 

ჩვეულებრივ აჩვენებენ ერთნაირი სისქის ორი ხაზით, ხოლო ღობის არარსებობის  შემთხვევაში - წყვეტილი 

ხაზით. 

 

კარები 

კარი აღინიშნება  ცალმაგი  წვრილი ხაზით. აღნიშვნა დამოკიდებულია აგრეთვე იმაზე, თუ რის კარია, ხის 

თუ ლითონის. საჭიროა გახსოვდეთ, რომ 1:10-ზე ნაკლებ მასშტაბში ფანჯრის წესიერად გამოხაზვა 

შეუძლებებლია. 

 

ზედა მწკრივის წყობის ან კედლის კარნიზის სახეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და საჭიროებს 

საგულდაგულო დამუშავებას. საძირკველიც და  კარნიზიც ნაჩვენები უნდა იყოს ფასადზე ან ფრაგმენტზე, 

ან მიწერილი. თუ იგეგმება კედლის კუთხეების რაღაც განსაკუთრებულად გაწყობა, მაშინ ესეც უნდა იყოს 

მითითებული. კედლის სიმაღლე შეიძლება გეგმაზე იყოს ნაჩვენები, ან ჩართული _ კომენტარის სახით. 

ღობეებს აღნიშნავენ ორი ხაზით, ხოლო ვერტიკალურ დგარებს _ პატარა სამკუთხედებით. 

ვარიანტები და დამატებები 

გეგმაზე უკვე არსებული და დასაპროექტებელი ელემენტების კონტურები ერთმანეთისაგან მკვეთრად 

უნდა განსხვავდებოდეს. დასაპროექტებელი კედლის კონტურებს ჩვეულებრივ აღნიშნავენ ტუშით 

შესრულებული სქელი ხაზებით, ხოლო არსებულს – წვრილი ხაზით, ტუშით ან ფანქრით. 

რამდენადაც ინფორმაციის მიტანა – ეს არის მთავარი მიზანი დამკვეთისათვის ბაღის გენერალური გეგმის 

წარდგენისას, ამიტომ ის უნდა იყოს მაქსიმალურად რეალისტური. მიუხედავად იმისა, რომ ბაღის 

კონსტრუქციის აღნიშვნისათვის რაიმე  განსაზღვრული სიმბოლოები არ არსებობს, ყველაფერი,  რაც 

გეგმაზე იქნება წარმოდგენილი, აუცილებლად უნდა გამოიხაზოს მასშტაბში. თუმცა  აგურის წყობის 

გამოხაზვას 1:100 Mმასშტაბში,N ან 1:50 მასშტაბშიც კი შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს, ხოლო 

ჩვეულებრივი დამკვეთი ალბათ ამჯობინებს შედარებით მცირე ანგარიშა, ვიდრე იმას, რომ თითოეული 

აგური გაარჩიოს. 

საპროექტო გადაწყვეტების ახსნა-განმარტებისთვის გენერალურ გეგმას შეიძლება დაემატოს პატარა, 

დაწვრილებითი ესკიზი 1:5, 1:10 მასშტაბში ან შეიძლება 1:20 კი, რითიც შეიქმნება გარკვეული წარმოდგენა 

თქვენი განზრახვის შესახებ. სიმბოლოები უნდა გამოიხაზოს ელემენტის დანიშნულების მიხედვით 

სხვადასხვა ზომის კალმით. მაგალითად სახლი და ხე აღინიშნება უფრო სქელი ხაზით ვიდრე კაშპო, 

აგურის წიბო ან ნიადაგმფარავი მცენარეები. ზოგ დიზაინერს მეტისმეტად გაიტაცებს ხოლმე გრაფიკული 

დამუშავება. სუფთად დამუშავებული უბრალო გეგმები, რომელიც დიდ დროს არ მოითხოვს, დამკვეთს 

გაცილებით იაფი დაუჯდება. 



913 
 

წარწერები 

გეგმის გამოხაზვის დროს ყველაზე სახიფათო მომენტია ნახაზზე  წარწერების გაკეთება, რადგან ამას 

შეუძლია ძალიან უბრალოდ ყველაფერი გააფუჭოს. წარწერები უნდა იყოს ზუსტად, გარკვეულად 

შესრულებული (განსაკუთრებით ნახაზზე, რომელიც შემდგომში უნდა შემცირდეს) და თანაბარი კუთხით 

დახრილი, ისე, რომ ფურცელს შემოტრიალება არ დასჭირდეს. ნახაზზე წარწერების გაკეთებისას უნდა 

გამოიყენოთ იგივე ტაქტიკა, რაც ხაზების გამოხაზვის დროს, ე.ი. უნდა გამოიყენოთ სხვადასხვა ზომის 

კალამი ან ფანქარი განსხვავებული ელემენტების მნიშვნელობის მიხედვით. დიზაინერი თვითონ წყვეტს, 

რითი გააკეთოს წარწერები: კომპიუტერზე, ტრაფარეტით თუ ხელით. პირველი ორი საშუალება 

გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა ნახაზზე მუშაობს არა ერთი, არამედ რამდენიმე ადამიანი. 

ზოგი დიზაინერი წარწერას აკეთებს უშუალოდ ნახაზის ელემენტებზე, ხოლო სხვები უპირატესობას 

ანიჭებენ წარწერებისთვის გამოსატანი ხაზების გაკეთებას. ასეთ შემთხვევაში  ხაზის სიგრძე ისეთი უნდა 

იყოს, რომ ადვილი იყოს მისი მიმართულების გარკვევა და წარწერის წაკითხვა. 

ყველა წარწერა გეგმაზე  _ მარცხნიდან, მარჯვნიდან, მაღლიდან თუ ქვემოდან – უნდა იწყებოდეს 

რომელიღაც გარეშე უხილავი საზღვრიდან. გეგმაზე ყველა ელემენტი, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ისინი 

ბევრია, უნდა იყოს წარწერით. 

ეს პროცესი შეიძლება დაჩქარდეს ყველა შესაძლებელი დამხმარე საშუალების დახმარებით. მაგალითად, 

კალკის ქვეშ შეიძლება ტრაფარეტის სახით მოვათავსოთ დახაზული ქაღალდის ფურცელი, სხვადასხვა 

სისქის ხაზებით. 

 

სპეციფიკაცია 
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სპეციფიკაცია უნდა დავიწყოთ ორი-სამი წინადადებით შედგენილი პრეამბულით, რომლებითაც 

გადმოცემული იქნება, თუ კონკრეტულად რის ჩვენებას ვვარაუდობთ ბაღის გენერალურ გეგმაზე. 

პრეამბულაში აუცილებელია მიუთითოთ,  რა  ამოცანა  იყო  დასმული დიზაინერის წინაშე, იმისათვის, რომ  

 

შეესრულებინა დამკვეთის დავალება. რადგან მთელი ის ინფორმაცია, რომელთა გაცნობაც გსურთ თქვენ 

დამკვეთისათვის და მენარდისათვის, შეიძლება არ მოთავსდეს გეგმაზე, ამიტომ უმჯობესია ის 

სპეციფიკაციაში ჩართოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ელემენტის ზომები და ის მასალები, რომლისგანაც  

ისინი იქნებიან დამზადებული, უკვე ნაჩვენებია გეგმაზე, მაინც საჭიროა, რომ ეს ინფორმაცია უფრო 

დაწვრილებით გადმოსცეთ სპეციფიკაციაში; რათა დამკვეთმა თქვენი ჩანაფიქრის უკეთ გაგება შეძლოს, 

ხოლო მენარდემ სამუშაოს ღირებულება დაიანგარიშოს. მაგალითად გეგმაზე ნაჩვენებია: დაბალი საყრდენი 

კედელი სიმაღლით 500 მმ”, ხოლო სპეციფიკაციაში ეს ინფორმაცია ვრცელი უნდა იყოს: “დაბალი საყრდენი 

კედელი M-150 აგურისაგან აგებულია მარტივი ფლამანდიური წყობით, კარნიზი შესრულებულია 

საქსონური სამეფო გადახურვით ან ქვის იმიტაციით”. ასეთი ფრაზები გამოაჩენს თქვენს 

დამოკიდებულებას მასალის გამოყენების და კედლის წყობის  შერჩევის მიმართ. ასეთ სპეციფიკაციაში 

ჩართული უნდა იყოს ნაკვეთის გენერალური გეგმაც და  ნარგავების  გეგმაც, რომელიც მოთავსდება 

შტამპის მაღლა, სვეტის სახით, გეგმის მარჯვენა მხარეს. არ დაგავიწყდეთ ჩრდილოეთის მიმართულების 

ისრით ჩვენება და შესაძლოა სამასშტაბო ხაზის გამოსახვაც. 
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12.3. საკვანძო ფრაგმენტების გამოხაზვა 

ჭრილები, ფასადები და სამშენებლო მასალები 

ნაკვეთის გენგეგმის დასრულების მიუხედავად, ზოგი დამკვეთი ცუდად აღიქვამს ბრტყელ ნახაზებს, 

ამიტომ შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი დამხმარე ნახაზები, რომლებიც გამოადგებათ მენარდეს ან 

მებაღეს პროექტის საერთო კონცეფციის გარკვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ გენერალურ გეგმაზე 

აუცილებლად არის მოცემული სიმაღლის და დონეების აღნიშვნები, ნაკვეთის ჭრილის ნახაზი ამ 

მონაცემებს უფრო გასაგებს გახდის. 

 
ნაკვეთისა და ფასადის შერწყმული ნახაზი 

ქმნის სამგანზომილებიანი გეგმის ეფექტს 

 

ჭრილის ან ფასადის ნახაზები შეიძლება გამოადგეთ მენარდეს ან დამკვეთს მაშინ, თუ ისინი მოიცავენ ისეთ 

ცნობებს, რომლებიც ნაკვეთის გენგეგმაზე არ არის წარმოდგენილი. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია 

იმის გადაწყვეტა,  თუ რისი ჩვენებაა საჭირო, შემდეგ გენგეგმის ყოველმხრივი შესწავლა  მისი უფრო მეტად 

ინფორმაციული ნაწილის შესარჩევად. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რისი წარდგენაა საჭირო: ან 

მხოლოდ მიწისზედა ნაწილი, ან მიწის სიღრმეში მყოფი ობიექტები, მაგალითად, აუზი ან გრუნტიდან 

ამოღებული ნაყარი. თითოეულ ნახაზს უნდა ჰქონდეს თავისი შესაბამისი სახელწოდება, ამიტომაა 

აუცილებელია შეგეძლოთ სხვადასხვა ტიპის ნახაზის გარჩევა. ასევე უნდა გახსოვდეთ, რომ გაჭრის ხაზი 

აუცილებლად ზუსტად უნდა იყოს დატანილი გენგეგმაზე, რომელზედაც მინიშნებული იქნება აგრეთვე 

ხედვის კუთხე ჭრილზე. 
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ჭრილები, ფასადები და მათი ერთობლიობა იძლევა ნაკვეთის ვერტიკალური ელემენტების დანახვის 

საშუალებას კონსტრუქციული ხედვის წერტილიდან, იმისგან დამოუკიდებლად, საჭიროა მთლიანი 

ნაკვეთის, თუ მისი რომელიმე კონკრეტული ელემენტის წარმოდგენა, მაგალითად გუბურის.                                                  

ჭრილები 

სწორად შესრულებული ჭრილის ნახაზზე არ უჩვენებენ ზედაპირზე განლაგებულ ელემენტებს, _ ჭრილის  

მთელ ხაზზე მხოლოდ ობიექტების კონტურული გამოსახულებებია. ასეთი ვარიანტი მოსახერხებელია 

დონეების ცვლილების დაფიქსირებისა და კონსტრუქციის ნახაზებისათვის. 

ფასადები 

ფასადის ნახაზები, პირიქით, განკუთვნილი მიწისზედა ობიექტების, აგრეთვე ჭრილის ხაზამდე ან მის 

მაღლა განლაგებული ელემენტების გამოსახვისათვის. როგორც წესი, არქიტექტორები ასეთ ნახაზებს 

ფასადის დეტალების გამოსახატავად იყენებენ. ამას გარდა, აქ შეიძლება სარგავი ადგილის თვალნათლივ 

ჩვენება. 

შეთავსებული ჭრილები და ფასადები  

ეს ნახაზები, რომლებზედაც ერთდება ფასადი და ჭრილი, უფრო ხშირად ერთიანდებიან ლანდშაფტის ან 

მარტივი ჭრილის შესაბამისად, მაგრამ არ წარმოადგენენ ჭრილს სუფთა სახით. ისინი გვიჩვენებენ როგორც 

ვერტიკალურ ელემენტებს, ასევე ჭრილის ხაზის ქვემოთ განლაგებულ ობიექტებსაც.  

 

ჭრილებისა და ფასადების შეთავსება ადვილად მიიღწევა იმის ხარჯზე, რომ ყველა ვერტიკალური ობიექტი 

ნაჩვენებია ზუსტ მასშტაბში, და არ არის დამოკიდებული ჭრილის ხაზიდან მათ დაშორებაზე. ჩვეულებრივ, 
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პატარა ან საშუალო ზომის ნაკვეთისათვის საკმარისია ორი ჭრილი, მაგრამ დონეების ცვლილების 

შემთხვევაში ან დიდი ნაკვეთის პროექტის დამუშავებისას შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი ნახაზები. 

როგორც წესი, პირველი ჭრილი კეთდება ნაკვეთის მთელი სიგრძზე, ხოლო მეორე _ მთელ სიგანეზე. ორივე 

შემთხვევაში აუცილებელია ზუსტად იყოს ნაჩვენები ჭრილის დასაწყისი და ბოლო როგორც გეგმაზე, ისე 

უშუალოდ ნახაზზე. მაგალითად, პირველი ჭრილი, რომელიც იწყება სახლის კედლიდან ნაკვეთის შორეულ 

საზღვრამდე, შეიძლება მოიცავდეს მხოლოდ ტერასას, გაზონს და ნარგავების ნაწილს. ხოლო მეორე ჭრილი, 

რომელიც ღობის ერთი მხრიდან მეორემდეა, მოიცავს ორანჟერეას, კიბეს, თაღს,  ხეს ან რამე სხვას, რაც კი 

მოხვდება ჭრის ხაზში. ჭრილის ხაზის გატარების ადგილი მკაცრად განსაზღვრული არ არის, მაგრამ 

სასურველია მიწის სხვადასხვა დონეებიანი ადგილის შერჩევა, როგორც ნულის ზემო, ასევე ნულის ქვემო 

ნიშნულებით, რომლებზეც განლაგებული იქნება განსაზღვრული რაოდენობის ვერტიკალური ელემენტები. 

მასშტაბის გადიდება 

თუ გეგმა გამოსახულია  1:100 ან უფრო ნაკლებ მასშტაბში, ძნელი იქნება რაიმეს გაგება, თუ, რა თქმა უნდა, 

ნაკვეთი არ მდებარეობს რამდენიმე ტერასად ქცეულ ციცაბო ფერდობზე. აუცილებლობის შემთხვევაში 

ჭრილი შეიძლება შესრულდეს დიდ მასშტაბში, მაგალითად 1:5 ან 1:20. ზოგჯერ ჰორიზონტალური 

მასშტაბი შეადგენს 1:100, ხოლო ვერტიკალური - 1:50, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს არსებით 

უზუსტობამდე. ამიტომ ასეთი ვარიანტი გამოიყენება მხოლოდ უსწორმასწორო რელიეფის გამოსახვისას და 

არა პატარა და საშუალო ნაკვეთისთვის.  

მიწისქვეშა ელემენტების გამოსახვა ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც მიწისზედასი. მას მიეკუთვნება 

აუზები, გუბურები, ჩაღრმავებული ტერასები, ფუნდამენტის მიწისქვეშა ნაწილი, ცოცხალი ღობე 

(ხერგული), ორმოები ან ხეების ფესვთა სისტემა. 

თუ ჭრილის ორივე მხარეს მასშტაბში იქნება ნაჩვენები საერთო სიმაღლე, არ წარმოიშობა არანაირი 

გაურკვევლობა. ეს ასევე დაგვეხმარება გარემო  განაშენიანების პროპორციების გაგებაში. ჭრილის ნახაზზე 

შესაბამის მასშტაბში  შეიძლება გამოვსახოთ ადამიანი ფიგურა, მაგალითად, პერგოლის გვერდით, 

იმისათვის, რომ დამკვეთმა თვალნათლივ წარმოიდგინოს მისი ზომა. 

მიწის სამუშაოები  ანუ ნიადაგის დამუშავება 

 

 

 

 

 

 

მოცემულ ჭრილზე ნაჩვენებია ფერდობზე ტერასის შექმნის 

ხერხი ზედა ნაწილში მოჭრილი გრუნტის ქვემოთ გადატანით 
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ჭრილები აუცილებელია მნიშვნელოვანი მიწის სამუშაოების ჩატარების დროს, ნიადაგის კონტურული 

დამუშავების, თუ სასარგებლო გრუნტიდან  ამოღებული გროვით გორაკის შექმნისას. რელიეფის არსებული 

დონე და საპროექტო დონეები შეიძლება ვაჩვენოთ სიმაღლის სხვადასხვაგვარი აღნიშვნებით, რომლებიც 

აუცილებლად უნდა იყოს დატანილი გენგეგმაზე. ეს დაეხმარება დამკვეთს პროპორციების გაგებასა და 

ასევე მიწის ნაკვეთზე შემოტანილი ან აღებული მიწის მოცულობის გამოანგარიშებაში. თუ თქვენ არ 

გაითვალისწინეთ მიწის სათხრელი მოწყობილობის აუცილებლობა ან შემოსასვლელი ჭიშკრის გადატანა, ან 

გადიდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი და გაუთვალისწინებელი ხარჯებიც კი. 

ჭრილის ადგილმდებარეობა ფურცელზე 

ჭრილები შეიძლება გამოიხაზოს ცალკე ან (თავისუფალი ადგილის არსებობის  შემთხვევაში) ქაღალდზე 

გენგეგმასთან ერთად. ჭრილი განათავსეთ ისე, რომ მისი გეგმასთან დამოკიდებულება თვალნათელი იყოს. 

ეს ნიშნავს, რომ ერთი ჭრილი შეიძლება მოთავსდეს ფურცელზე ჰორიზონტალურად, ხოლო მეორე _ 

ვერტიკალურად, ან ორივე ერთნაირად. აირჩიეთ უფრო მარტივი და ეფექტური ვარიანტი. ამასთან ერთად 

გაითვალისწინეთ, რომ ყველა წარწერა და ობიექტები მკაფიოდ  უნდა იყოს განლაგებული  ფურცელზე. 

რამდენადაც გენგეგმა ყველაზე დიდ ადგილს იკავებს, მისი განთავსება ჯობს ფურცლის ქვედა ნაწილში, 

ხოლო ჭრილების - მის მაღლა წარწერებთან და ჭრილის მიმართულების მაჩვენებელ ისრებთან ერთად, 

მაგალითად ჭრ A-B, ჭრ  A-A, ჭრ  B-B.  

სამუშაო ნახაზი 

იმისდა მიხედვით, თუ როგორია საგნის გამოსახულება და დეტალების რაოდენობა, სამუშაო ნახაზი 

შეიძლება შესრულდეს შემდეგ მასშტაბებში 1:50,  
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1:20, 1:10 და 1:1 მასშტაბშიც კი. რამდენადაც ის წარმოადგენს კონსტრუქციის ნახაზს, თავდაპირველად 

აუცილებელია ამ კონსტრუქციების გულდასმით შესწავლა, რათა გაიგოთ, თუ როგორ არის ის აგებული და 

ამის შემდეგ ჩართეთ ძირითად ფურცელში. თუ თქვენ არ ხართ კვალიფიციური არქიტექტორი, 

ლანდშაფტის დიზაინერი ან გეოდეზისტი, მაშინ უკეთესია, რომ მენარდეს  წარუდგინოთ ზოგადი ესკიზი, 

ფოტოსურათები ან რეალური მაგალითი იმისა, რაც მხედველობაში გაქვთ. რადგან დამკვეთს უფლება აქვს, 

არასწორი კონსტურქციების გამოყენების გამო მკაცრად მოგთხოვოთ პასუხი. 

სამშენებლო დეტალები 

როგორც წესი, ნაკვეთის გენერალურ გეგმაზე შეუძლებელია ბილიკების, ფენილის, საფეხურების, თაღებისა 

და ლანდშაფტის სხვა ობიექტების კონსტრუქციების ზუსტი ჩვენება. მაგალითად, მძიმე წონითი 

დატვირთვის მქონე გადახურული ტერასის გამოხაზვის დროს აუცილებლად უნდა იყოს ნაჩვენები მასალის 

თითოეული ფენა, იქნება ეს მტკიცე თუ მსუბუქი, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება დაზუსტებულ იქნეს 

კონსტრუქციების აგების წესები. ზოგიერთი ელემენტის გამოხაზვის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს 

კომპონენტებისა და მათი ურთიერთქმედების უფრო დეტალურად დამუშავება შინაგანი სტრუქტურების 

გამოსახვით. მასშტაბში შესრულებული ამ ჭრილების ნახაზები აჩვენებენ, თუ რა მასალებია გამოყენებული. 

შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით ამ მასალების ზომები და სიმტკიცე აღინიშნება ხაზებით და 

კეთდება წარწერები. 

 
 

როგორც წესი, სამშენებლო დეტალებს გამოხაზავენ ცალკე კალკაზე და არა იმ ფურცელზე, რომელზედაც 

გენგეგმაა გამოხაზული. შემდგომში ისინი გადაეცემათ მშენებლებს ან ინჟინრებს. ზოგჯერ ნაკვეთის 

გეგმაზე მუშაობისას დიზაინერს შეიძლება დასჭირდეს არქიტექტორის, საინჟინრო კონსტრუქციების  

  

 

. 
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ამოცანაა - ამ ნაკვეთისათვის კამერული, დაცული, ჯერ კიდევ ფორმალური ბაღის დიზაინის შექმნა. ამ 

მიზნით ნაკვეთი დაიყო ერთმანეთისაგან ცოცხალი ღობით გამოყოფილ რამდენიმე სიმეტრიულ, მაგრამ 

განსხვავებულ ნაწილად. 

 

სპეციალისტის, ან კონსტრუქციების გამოხაზვის სხვა პროფესიონალის რჩევა ან დახმარება, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ნახაზები განიხილება, როგორც სამუშაო ნახაზი, რომლის მიხედვითაც 

იგეგმება მშენებლობის წარმართვა. 

რამდენადაც სამუშაო ნახაზის მთავარი ამოცანა თქვენი დიზაინერული ჩანაფიქრის დამკვეთამდე მიიტანაა, 

ამიტომ შეიძლება სცადოთ მისი მოთავსება ფურცელზე ნაკვეთის გენგეგმასთან ერთად, იმ შემთხვევაში 
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ადგილი თუ იქნება. ასეთმა არასტანდარტულმა მიდგომამ შეიძლება შექმნას ერთიანი ესთეტიკური სახე და 

დაეხმაროს პროექტის გაყიდვას 

 

სტანდარტული სიმბოლოები 

 

გენერალურ გეგმაზე მასალის აღნიშვნა სხვადასხვაგვარად ხდება. მაგრამ ჭრილებისათვის მიღებულია 

სტანდარტული წესი, რომლის მეშვეობითაც საკმაოდ ადვილად შეიძლება სხვადასხვა მასალის შეცნობა. 

ყველაზე უფრო გავრცელებული მასალების აღნიშვნის საყოველთაოდ აღიარებული არსებული წესები 

მოითხოვენ, რომ ყველა ხაზი და შტრიხი შესრულებული იყოს  45° კუთხით, ხოლო ხაზებს შორის 

ინტერვალი შეესაბამებოდეს ნახაზის მასშტაბს, საერთო პროპორციების შენარჩუნებით. თუ საჭიროა განივი 

შტრიხებით საკმაოდ დიდი ადგილის დაფარვა, მაშინ შეიძლება, რომ შტრიხებით ნაწილობრივ აღინიშნოს 

განაპირა მხარეები, ხოლო ნახაზის შუა ნაწილი ცარიელი დარჩეს. თუ გეგმაზე რომელიმე სიმბოლომ 

შეიძლება გამოიწვიოს თუნდაც მცირეოდენი ეჭვი, მაშინ ის აუცილებლად უნდა იქნეს ნაჩვენები 

საინფორმაციო პანელზე, მარცხნივ, ექსპლიკაციაში. 

 

აბრევიატურები 

ნახაზზე სტანდარტული აბრევიატურების გამოყენება თავიდან აგვაცილებს არეულობას, ამიტომ მათი 

გაცნობა გააადვილებს ნახაზის გაშიფვრას. 

 

შემოკლებები 

• საავტომობილო გზა                  ს.გ. 

• ანტისეისმური ნაკერი               ა.ნ 

• არქიტექტორი                      არქ. 

• შინაგანი                          შინ. 

• გასაშვები                         გას. 

• სიმაღლე                           ჰ 

• გაზმომარაგება გარე კედლები      გმგ 

• გენერალური გეგმა                    გგ 

• ჯგუფი                               ჯგ. 

• დიამეტრი                             დ 

• დოკუმენტი                            დოკუმ. 

• ინსტიტუტი                           ინსტ. 

• საკანალიზაციო სადგური               საკ.ს 

• საკანალიზაციო საძვრენი               საკ.ჭ 

• რკინაბეტონის ჭა                       რკ.ბ.ჭ. 

• რკინაბეტონის კონსტრუქციები          რკ./ბ კონსტრ. 

• ხის კონსტრუქციები                    ხ.კონსტრ. 

• მეტალის კონსტრუქციები               მეტ.კონსტრ. 

• საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზები     საჰ.ელ/ხ. 

• სახელოსნო (საპროექტო ინსტიტუტებში) სახელ. 

•  გარე კანალიზაცია                    გ.კან. 

•  გარეთა                               გარ. 
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•  გარე წყალგაყვანილობა                გ.წყ.გ 

•  ნომერი                               # 

•  მოცულობა                            V 

•  აღნიშვნა                              აღნ. 

•  რადიუსი                                რ 

•  დანაყოფი                              დან. 

•  ტემპერატურული ნაკერი                 ტ.ნ. 

•  თბომომარაგება                         თ.მ. 

•  მიწის დონე                            მ.დ. 

•  სუფთა მინდვრის დონე                  ს.მ.დ. 

•  ნაკვეთი                                ნ. 

•  ნახაზი                                ნახ. 

•  გარე ელექტროგანათება                 გ.ელ/გ. 

 

 

 

 

მასალების აღნიშვნა ვერტიკალურ კონსტრუქციებში 

 

ქვემოთ მოყვანილია ჭრილებისთვის მისაღები მასალების აღმნიშვნელი წესები. 

 

აგურის წყობა 

აგურის წყობა 1:100 ან უფრო ნაკლებ მასშტაბში აღინიშნება ერთმანეთთან ახლოს მდებარე უწყვეტი 

დიაგონალური ხაზით, რომლებიც დახრილია 45°-იანი კუთხით. ყველაზე მარტივად დიაგონალების 

გამოსახვა შეიძლება რეისშინაზე მოძრავი 45°-იანი სამკუთხედის საშუალებით, მისი დახმარებით შეიძლება 

პარალელური ხაზების გავლება. 

  

ქვის წყობა 

1:100 და უფრო ნაკლებ მასშტაბში ქვის კედლებს აღნიშნავენ ფერის მთლიანი მოსხმით. ხოლო უფრო დიდ 

მასშტაბებში _ 1:50 ან 1:20-ში  შეიძლება ცალკეული ქვების ჩვენება. 

 

ხე 

შესაბამისად 1:50 ან უფრო ნაკლებ მასშტაბში ჭრილებზე ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხის 

კონსტრუქციები აღინიშნება ერთიანი წვრილი ხაზით. 

 

რკინა-ბეტონი 

რკინაბეტონი პირობითად შეიძლება ერთნაირად აღინიშნოს სხვადასხვა მასშტაბში. 
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12.4.ნარგავების გეგმის შედგენა 

 

ყველა ლანდშაფტის დიზაინერს ნარგავების გეგმის დამუშავების თავისი საკუთარი სპეციფიკური მეთოდი 

აქვს. ამიტომ საეჭვოა, რომ ორმა სხვადასხვა დიზაინერმა ერთსადაიმავე სქემას მიმართოს. ყველაზე 

მთავარია - მცენარეთა შორის ურთიერთქმედების დემონსტრაციისათვის უბრალო და შესაბამისად, 

საკმაოდ სწრაფი გადაწყვეტილების პოვნა. იმისათვის, რომ არა მხოლოდ დამკვეთისთვის, არამედ თვითონ 

დიზაინერისათვისაც ნათელი გახდეს სავარაუდო ნარგავებში კონტრასტული თანაფარდობა ან ფორმის, 

სტრუქტურისა და ფერის ბალანსი. 

 

დიზაინერები, რომლებსაც ნათლად აქვთ წარმოდგენილი ის, რისი მიღწევაც სურთ, ნარგავების გეგმის 

დამუშავებამდე შავ მონახაზს აკეთებენ და ამით იადვილებენ შემდგომ მუშაობას. სხვები, _ აღმოჩნდებიან  

ცარიელი ნაკვეთის წინაშე და მაშინვე იწყებენ ფიქრს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს თითოეული 

მცენარე და გეგმის დამუშავების მიმდინარეობისას იძლევიან თითოეული სექტორის სრულ ბოტანიკურ 

აღწერილობას. 

მკაცრი, ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი წესები არ არსებობს _ სცადეთ ყველანაირად, სანამ არ იპოვით 

იმას, რაც თქვენთვის იქნება მისაღები.  

მთავარია, ეს სწრაფად გააკეთოთ, თუ კი დამკვეთი თქვენს სამუშაოს დროის მიხედვით ანაზღაურებს. 

როგორც დიზაინერების უმრავლესობისთვის, თქვენი სპეციფიკური გრაფიკული სტილიც პრაქტიკასთან 

ერთად დაიხვეწება. სცადეთ სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, დააკვირდით სხვა დიზაინერების მუშაობას, 

ყურადღება მიაქციეთ, თუ როგორ აქვთ წარმოდგენილი ნარგავების გეგმა. რამდენად არის გასაგები მათი 

პროექტები რიგითი დამკვეთებისათვის. ადვილია თუ არა მათი პროქტების მიხედვით რგვის 

განხორციელება? 

ნარგავების გეგმის დამუშავება - ჩვეულებრივ სერიოზული გამოცდაა ლანდშაფტის დიზაინერისათვის. მან 

სწორად უნდა შეარჩიოს და დააჯგუფოს მცენარეები, რათა მიაღწიოს განსაზღვრულ მიზანს _ ვიწრო, 

გვალვაგამძლე ბორდიური დაამშვენოს ეფექტური ფოთლებით ან  გამოიყენოს შუქ-ჩრდილის  ეფექტი 

მთლიანად დაჩრდილული სექტორის გასანათებლად. მცენარეების სწორი დაჯგუფებით მიიღწევა 

აუცილებელი ვიზუალური ეფექტი. 

დამკვეთების უმრავლესობას არ აინტერესებს ის მცენარეები, რომლებსაც არ იცნობს. ჩვეულებრივ მათ 

იზიდავთ მცენარეები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ინარჩუნებენ ეფექტურ იერს, აქვთ 

საინტერესო ფერთა გამა და ამასთან ერთად არ საჭიროებენ განსაკუთრებულ მოვლას. 

თქვენს ნარგავების გეგმაზე საჭირო იქნება აჩვენოთ ყოველი ხისა და ბუჩქის მდებარეობა, ბალახოვანი, 

ნიდაგმფარავი, ბოლქვიანი და ერთწლოვანი მცენარეები, აგრეთვე თითოეული მათგანის რაოდენობა. გეგმა 

უნდა იყოს  მარტივი და გასაგები, რამდენადაც ის უნდა იქნეს გამოყენებული არა მარტო პოტენციური 

დაკვეთისათვის საჩვენებლად, არამედ სანერგეებიდან წამოღების შემდეგ მცენარეთა ნარგავების ზუსტი 

ადგილის განსაზღვრისათვისაც. ქაღალდზე შესრულებული ნარგავების გეგმა ასევე ჰარმონიულობას 

მიანიჭებს მთელ კომპოზიციას; ამასთან ერთად, ის გამოდგება მთელი ნარგავების რეესტრად. 

ჩვეულებრივ, ნარგავების ამგვარ გეგმას დაწვრილებით ამუშავებენ დამკვეთის მიერ საერთო ესკიზური 

გეგმის დამტკიცების შემდეგ, რამდენადაც უფრო ადრე ამის გაკეთებას აზრი არა აქვს. დეტალური გეგმის 

მომზადებისას თქვენ შეიძლება მიაგენით რაიმეს შექმნის საინტერესო გადაწყვეტას, მაგალითად: 

“სურნელოვანი მიქსბორდერი” ან “დაჩრდილული  მიქსბორდერი გვიმრებითა და ბოლქვიანი 

მცენარეებით”, ან რომელიმე განსაზღვრული მცენარეების გამოყენება,  ან დაცული ხეებისა და ბუჩქების 
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გამოყენება. დამკვეთები არცთუ იშვიათად მოითხოვენ დიზაინერისაგან, რომ მაქსიმალურად იყოს 

გამოყენებული ის, რაც უკვე არის ნაკვეთზე. 

ნარგავების გეგმის შედგენისას გახსოვდეთ, რომ დიზაინერი ასევე ვალდებულია თვალყური მიადევნოს 

სარგავი მასალის შემოტანას, წუნი დასდოს ყალბ, უხარისხო და არასწორად მითითებულ მცენარეებს. ეს არ 

იქნება ადვილი ამოცანა, თუ თქვენ ვერ ერკვევით მცენარეებში და მხოლოდ  ახლახანს გაიგეთ  მათი 

არსებობის  შესახებ წიგნებიდან და კატალოგებიდან! 

 

მცენარეთა შერჩევა 

 

სანამ მცენარეთა შერჩევას შეუდგებოდეთ, საჭიროა  გათვალისწინოთ  მრავალი ფაქტორი. უპირველეს 

ყოვლისა, მცენარე ჰარმონიაში უნდა იყოს მთელი განაშენიანების არქიტექტორულ სტილთან, მათ ასაკთან, 

აგრეთვე პროექტში გამოყენებულ მასალასთან. ნაგებობების ზომები ან პროპორციები და ნარგავების 

ფართობი გავლენას მოახდენენ როგორც მცენარეების შერჩევაზე, ასევე მათ  დაჯგუფებაზე _ შესაძლებელია 

თქვენ დაგჭირდეთ მცენარეების დახმარებით ნაკვეთის რომელიმე სექტორის კონტურით გამოყოფა ან  

ნაგებობების  ჯგუფის გამოყოფა. საერთო იერი, მიკროკლიმატი, ნიადაგის პირობები, ნაკვეთის შემოღობვა, 

დამკვეთის ცხოვრების წესი და გემოვნება, ფერთა პალიტრა, სეზონური ეფექტები და ბიუჯეტი _ ეს 

ყველაფერი აისახება თქვენს არჩევანზე. ამიტომ თქვენთვის სასარგებლო იქნება, თუ დრო და დრო 

მიუბრუნდებით ნაკვეთის  თქვენეულ ანალიზს, რათა არ დაივიწყოთ ეს შეზღუდვები. 

 

 

მცენარეთა შეთავსებადობა და მათი დაჯგუფება 

თქვენს მიერ შერჩეული მცენარები უნდა შეეხამებოდეს გარემოს. ფოთლის წვრილი ფორმები და ნაზი 

ყვავილები შეუსაბამო იქნება კოშკურის ტიპის მოდერნისტული შენობის გვერდით. ორიგინალური 

კონტურები და ფორმები, სტრუქტურა და არომატი _ ეს არის ის, რაც თქვენს მიერ შექმნილ მცენარეთა 

ჯგუფს დასამახსოვრებელს ხდის, და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ხანმოკლე პერიოდის ყვავილების 

ნარგავები. 

ყურადღება უნდა მიექცეს აგრეთვე სხვადასხვა მცენარის შეხამებას. ლავანდა და შქერი ერთმანეთის 

გვერდით არაბუნებრივად გამოიყურება: მათ, უპირველეს ყოვლისა, ესაჭიროებათ განსხვავებული 

ნიადაგური პირობები. აწარმოეთ ნარგავების წერილობით აღრიცხვა, ხოლო სხვადასხვა ბაღში ყოფნის 

დროს ჩაინიშნეთ არა მარტო ის მცენარე, რომელიც მოგეწონათ, არამედ მის გვერდით გაზრდილი მცენარეც. 

უდიდესი ეფექტის მიღწევა შეიძლება მცენარეთა დაჯგუფების წყალობით და არა ცალკეული სახეობების 

ხარჯზე. ეს ჩანაწერები დაგეხმარებათ შთაგონებისათვის დროისა და წარმოსახვის სიმცირის დროს. 

მცენარეების დასახელებისას ყოველთვის გამოიყენეთ მისი თანამედროვე ბოტანიკური სახელწოდება, 

რამდენადაც სხვა ქვეყნებში ისინი შეიძლება სხვაგვარად იწოდებოდნენ. 

 

 

ფორმა და სტრუქტურა 

მცენარის ფორმა, ფერი და მისი ფოთლების სტრუქტურა  - ეს არის ის, რაც  პირველ რიგში განსაზღვრავს 

თქვენს არჩევანს. სწორედ ისინი მიანიჭებენ თქვენს პროექტებს კონტრასტულობას და უზრუნველყოფენ 

ხანგრძლივ ვიზუალურ ეფექტს. მრგვალ ფორმებში უნდა იყოს ჩასმული იუკას ან ძახველის მსგავსი 

წვეტიანი ან მრავალიარუსიანი  ფორმები: ეს გამოაცოცხლებს  მეტისმეტად ერთფეროვან სურათს. 
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შეეცადეთ ისე იფიქროთ მცენარის ფოთოლზე, როგორც ქსოვილზე. ერთმანეთს დაუპირისპირეთ აუკუბას 

ატლასივით პრიალა და დედაფუტკარას ხავერდივით მქრალი ფოთლები. 

 

სინათლის  არეკვლა  და  შთანთქმა 

არ უნდა უგულვებელვყოთ ფოთლების სინათლის სხივის შთანთქმისა და  არეკვლის თვისებები. 

პრიალაფოთლიანი მარადმწვანე მცენარეები,  როგორიცაა სამყურა შუაზია ან იაპონური აუკუბა სინათლეს 

აირეკლავენ, ხოლო უთხოვარი   შთანთქავს მას. სინათლის  მშთანთქავი და სინათლის ამრეკლი ფოთლების 

მქონე მცენარეების გამოყენებით, ან ხვართქლას (ჩონვოლვულუს ცნეორუმ) ვერცხლისფერი ფოთლების 

დამატებით, ან მოლურჯო-მწვანე რძიანას (დამატებით, ყვავილობის გარეშეც კი შეიძლება ვიზუალური 

ეფექტის დაცვა. 

 

არომატი 

ყვავილების სურნელი _ ბაღის ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა. შეეცადეთ, რომ არომატული მცენარეები არა 

მარტო ამოარჩიოთ, არამედ გაითვალისწინოთ კიდეც დღის სხვადასხვა დროს მათი სუნის ინტენსიურობა. 

ზოგიერთი მცენარე, მაგალითად, სურნელოვანი თამბაქო ძლიერ სურნელს აფრქვევს საღამოს, რითაც ღამის 

პეპლებს იზიდავს; ხოლო ისეთები, როგორიცაა კარლზის ძახველი (Vიბურნუმ ცარლესიი), მთელი დღის 

განმავლობაში საუცხოო სურნელს აფრქვევს. ითვლება რომ ყველანაირი ვარდი და ცხრატყავა 

სურნელოვანია, ამიტომ როგორი იქნება დამკვეთისთვის იმის აღმოჩენა, რომ სწორედ თქვენს მიერ 

შერჩეული ჯიშია  მოკლებული ამ სპეციფიკურ თვისებას. 

 

ფერი 

ფერის შერჩევა - ძალიან სერიოზული საქმეა. პრაქტიკულად თითოეულმა დამკვეთმა ზუსტად იცის რა არ 

მოსწონს- შესაძლოა იასამნისფერი ან ნარინჯისფერი, მაგრამ ამასთან ერთად მცირე წარმოდგენაც კი არა 

აქვს იმის შესახებ, თუ რა მოსწონს. დამკვეთის სურვილს, რომ დატკბეს ფერთა სიუხვით, დიზაინერი 

ხშირად შეცდომამდე მიჰყავს, ამიტომ ყოველთვის საჭიროა ყურადღება გამახვილდეს ინტერიერის ფერთა 

გამაზე და შეეცადეთ ასახოთ ის ბაღის დიზაინში. მთელი რიგი ყვავილნარები და ზამთრის ბაღები 

შეიძლება შეიქმნას შეთანხმებულობის ან კონტრასტის პრინციპით. ხოლო ბაღის  უწესრიგო სიჭრელე ისევე 

ჭრის თვალს, როგორც ტანსაცმლის ან ოთახის ინტერიერის შემთხვევაში. 

 

ფერთა შეხამება 

სქემა, რომელშიც ფერი გადადის კრემისფერიდან ყვითელში, გარგარისფერიდან ან ფორთოხლისფერიდან 

ლურჯში პირველ  პლანზე ან ღია ვარდისფერიდან წითლისკენ ან იასამნისფერისკენ, შეიძლება 

წარმატებული აღმოჩნდეს, თუ საერთო გარემოს ადეკვატური იქნება. ვარდისფერი ყვავილნარი, რომელიც  

წითელი აგურის კედლის ფონზე საშინლად გამოიყურება, შეიძლება საუცხოოდ გამოიყურებოდეს, 

კონტრასტულ, სინათლის მშთანთქავ უთხოვრის ხერგულთან. დეკორატიულ-ფოთლოვანი ბორდიურები 

ასევე შეიძლება შეიქმნას ერთადერთი ელფერის შეხამებით, მაგალითად, ყვითელი ფერის გამოყენებით, 

რომელიც გაანათებს ჩაბნელებულ კუთხეს, ან სიგრილის ეფექტის მქონე ვერცხლისფრით. 

 

ფერთა კონტრასტი 

მოლურჯო ელფერი, რომელიც პოლარულ ნათებას მოგვაგონებს, ხაზს უსვამს რბილ ვარდისფერ ტონებს, 

ისევე როგორც ლურჯი და ვერცხლისფერი ფერები; ამიტომ ეს შეხამება საკმაოდ პოპულარულია. უფრო 

კაშკაშა ტონების შეხამება, მაგალითად,  ნარინჯისფერის  და იისფერის, ნაკლებად არის გავრცელებული. 
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მაგრამ მათი მარჯვედ გამოყენების შემთხვევაში, ისინი ეფექტურად გამოიყურებიან. ბევრი რამაა ფონზე 

დამოკიდებული. ზოგჯერ არჩევანს მოდა კარნახობს _ ვარდისფერი ყვავილები მწვანე ფოთლების ფონზე. 

ღია ლურჯი, ყვითელი და წითელი ელფერი აცოცხლებს გაზაფხულის მოქუფრულ დღეებს; ხოლო 

ალისფერი, მოწითალო ფოთლები, კონტრასტს ქმნის მეწამულ-ლურჯი ფერის ასტრებთან და დიდ ეფექტს 

ახდენენ შემოდგომის გრილ ამინდში. 

 

ფერთა ერთიანობა 

ზამთრის ან ნებისმიერ სხვა ბაღს საოცარი ეფექტის მოხდენა შეუძლია, თუ ის კონცენტრირებულია 

ერთადერთ ფერზე (მაგალითად თეთრზე). შეიძლება გამოყენებული იყოს არა მარტო თეთრი ფერი, არამედ 

ისეთი მარმარილოსებრი  ან თეთრძარღვიანი ფოთლები, როგორიც აქვს ლურჯ ნარს “ან ბიზანტიურ 

დედაფუტკარას რუხი ფოთლები, გვიმრა სკოლოპენდრიუმის დაჩრდილული პრიალა მწვანე ფოთლები: 

ასეთმა გადაწყვეტამ შეიძლება გაიტაცოს როგორც დიზაინერი, ისე დამკვეთი. ერთი ფერის გამოყენების 

ბევრი სხვა შესაძლებლობაც არსებობს, მაგრამ აუცილებელია სათანადო ფონის შექმნა ან მისი შერბილება 

ჰარმონიული თუ კონტრასტული ფოთლებით. 

 

სხვა შემზღუდავი ფაქტორები 

არსებობს მრავალი ფუნქციონალური მიზეზი ამა თუ იმ მცენარის არჩევისათვის, რომლებიც შეიძლება 

განპირობებული იყოს ნაკვეთის თავისებურებებით. ამისთვის საჭიროა ნაკვეთის ანალიზის მუდმივად 

გადამოწმება. არჩევანის ფუნქციონალურობა შეიძლება გამოწვეული იყოს ამა თუ იმ ხედის დაფარვის ან 

ხაზგასმის აუცილებლობით: ქარისა  და ხმაურისაგან ჩრდილის ან საფარის შესაქმნელად და ა.შ. 

ცნობარები და კატალოგები 

დიზაინერთა უმრავლესობა სწრაფად ქმნის სპეციალურ ბიბლიოთეკას. რა თქმა უნდა, უკვე თქვენც 

გექნებათ ხელთ რამდენიმე საიმედო, საყვარელი საცნობარო გამოცემა. ხშირად დიზაინერი შთაგონების 

ძიებაში არც თუ ისე მცირე ძვირფას დროს კარგავს. უნაყოფო ძიების ნაცვლად, მას შეუძლია შეუდგეს 

ნარგავების გეგმის დამუშავებას სასურათე სიბრტყეზე ორგანზომილებიან  კომპოზიციებთან შედარების 

გზით, სწრაფად ჩაიხატოს გარემოს და მცენარის ჰორიზონტალური ურთიერთდამოკიდებულება და ამის 

საფუძველზე შექმნას სრული სამგანზომილებიანი სივრცითი გეგმა. ეს ესკიზები დაეხმარება დიზაინერს  

წიგნებისა და კატალოგების დახმარების გარეშე მოახდინოს მცენარეთა ჯგუფების ვიზუალიზაცია გარემო 

პირობებში, ხოლო ცნობარებს შეიძლება მიმართს მხოლოდ მცენარეების ვარგისიანობის დასაზუსტებლად 

და სახელწოდებების სწორად ჩასაწერად. 

სხვადასხვა წიგნში ერთი და იგივე მცენარეების ხასიათი და თავისებურება სხვადასხვაგვარადაა აღწერილი. 

მაგრამ, არანაირ ცნობარს არ შეუძლია შეცვალოს საკუთარი ცოდნა თქვენს მიერ შერჩეული მცენარეების 

შესახებ. ნუ იქნებით მეტისმეტად პატივმოყვარე: თავდაპირველად მაინც თქვენს გეგმაში ჩართეთ ის 

პოპულარული მცენარეები, რომელთა ნიშან-თვისებები და თავისებურებები დიდი ხანია ცნობილია. 

შეძლებისდაგვარად უმჯობესია ყველა მცენარე შეიძინოთ ერთსა და იმავე სანდო სანეგეში, რამდენადაც 

საბაღო ცენტრებში ისინი ჩვეულებრივ  ძვირია და იქ მოინდომებენ შეკვეთებზე ფასდაკლებას. 

გეგმის დამუშავებისას, ეცადეთ, არ ისარგებლოთ კატალოგით, იფიქრეთ მხოლოდ ესკიზის  ფორმასა და  

ტექსტურაზე. ფაქტიურად მხოლოდ მცენარეთა ადგილმდებარეობის მონიშვნისა და სასურველის 

დაბალანსების შემდეგაა  შესაძლებელი მცენარეთა სახელწოდებების აღნიშვნა. თუ თქვენ ნარგავების გეგმის 

დამუშავებისთანავე მიმართავთ კატალოგს, მაშინ თქვენი გეგმა მანამდე შეივსება, სანამ ანბანს შუამდე 

მიაღწევთ. 
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აქცენტიანი და სტრუქტურული მცენარეები 

იმისათვის, რომ მცენარეულობა დაკავშირებულ იქნეს განაშენიანებასთან ან გარემო პეიზაჟთან, საჭირო 

იქნება აქცენტიანი და სტრუქტურული მცენარეები. აქცენტური მცენარე  უნდა ფლობდეს რაღაც ისეთ 

თვისებებს, რომლებიც გამოარჩევს` მას საერთო მასიდან. ეს შეიძლება იყოს ისეთი კონტურის ფორმა, 

როგორიც აქვს ფორმიუმს  (ახალზელანდიურ სელს), ფოთლების ფორმა, როგორც ფაციას ან უბრალოდ 

ფერი, როგორც თეთრ აკაციას (ღობინია პსეუდოაცაცია) ’Fრიზია’. გამორჩეულმა ხემ ან დიდმა ბუჩქმა 

შეიძლება გასწიოს იმ ღერძის როლი, რომლის გარშემოც განლაგდებიან სხვა ნარგავები. მიუხედავად იმისა, 

რომ თქვენ მუშაობთ ორგანზომილებიანი გეგმით, უნდა წარმოიდგინოთ არა მხოლოდ მცენარის ზომები, 

არამედ მათი ფორმები და ტექსტურაც. როცა უკვე არის აქცენტური  მცენარეები, შეიძლება 

სტრუქტურულების შერჩევა, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ინარჩუნებენ ფორმასა და საინტერესო 

ტექსტურას. 

აქცენტიანი და სტრუქტურული მცენარეებისათვის ადგილის მიჩენის შემდეგ, შეიძლება მოყავავილე 

ბუჩქების შერჩევის დაწყებაც. მათ შორის იმათზე შეაჩერეთ თქვენი არჩევანი, რომელთა ყვავილებსაც 

ელფერს ფოთლები აძლევენ, მაგალითად ვარდისფერი ვარდი მორუხო მწვანე ფოთლებით ან თეთრი 

საკმელი პრიალა მწვანე ფოთლებით. ცვალეთ ფორმის მოხაზულობა წვეტიანი, მომრგვალებული და 

საფეხურებიანი სილუეტების მქონე მცენარეების ჩასმით. 

ხვიარა და შპალერული ბუჩქები 

ისინი გამოდგება არა მხოლოდ სტრუქტურის შესარბილებლად, არამედ ბორდიურების მესამე 

განზომილების სწრაფად შესაქმნელადაც, განსაკუთრებით ვიწრო, სახლის კედლის ძირთან მდებარე 

ბორდიურებისთვის. ფოთლოვანი მცენარეების  ხერგულს შეიძლება ელფერი მიეცეს  მარადმწვანე 

არმანდის თეთრი უსურვაზის ან სუროს ფონით, ხოლო ლურჯ-ყვითელი ფერი ხაზგასმულია ხვიარა 

ვარდით და ლურჯი ფერის  წითელფესვათი  

ბალახოვანი და ნიადაგის მფარავი მცენარეები 

ამ მცენარეების შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საერთო ეფექტის შესარბილებლად; ისინი არ საჭიროებენ 

მუდმივ მოვლას. ფართოფოთლოვან მცენარეებს, მაგალითად, ჩაგირსა და ჰოსტას, შეუძლიათ შექმნან 

კონტრასტი უფრო წვრილფოთლებიან ღიღილოებთან, ხოლო რუხი ფერის ბიზანტიური დედაფუტკარას 

ფოთლებს ან პირწმინდას ამოზრდილ ხალიჩას შეუძლიათ ეფექტურად მოეფინონ სხვა მცენარეებს შორის 

მიქსბორდერის წინა პლანზე. 

ბამბუკი, გვიმრა და ბალახები 

ბამბუკი, თავისი აგრესიულობის მიუხედავად, ქმნის “აღმოსავლურ” კოლორიტს, ხოლო  მისმა შედარებით 

მაღალმა ნაირსახეობამ შეიძლება გასწიოს ეფექტური ეკრანის მაგივრობა. ბალახები და გვიმრები ნაკვეთს 

აძლევენ ცოცხალი ბუნების იერსახეს. 

ბალახების და გვიმრებისათვის საჭიროა ცალკე სიის შედგენა, მაგრამ უფრო ხშირად ისინი საერთო 

ნუსხაშია ხოლმე ჩართული. 
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შემავსებელი მცენარეები 

შემავსებელი მცენარეები ეფექტურად ზრდიან მოცულობაში ახლადგაშენებულ ბაღს. შეიძლება ისინი 

დროებით იქნეს გამოყენებული, სანამ არ გაიზრდებიან მრავალწლიანი  ნარგავები. 

ერთწლიანი მცენარეები, მაგალითად ტყის თამბაქო ან კესანე მრავლდებიან თვითჩათესვით, თუკი მათ ამის 

საშუალება მიეცათ, და შეუძლიათ ნიადაგის დაფარვა ბაღის ფორმირების ადრეულ სტადიაზე. ხოლო უფრო 

ნაზი მცენარეების, მაგალითად ოსტეოსპერმუმის ყლორტები სათბურში გამოზამთრების შემდეგ შეიძლება 

გადაირგოს შემდეგ წელიწადს. 

 

 

ნარგავების გეგმის შესაქმნელად  საფუძვლად აიღეთ ნაკვეთის გენერალური გეგმა და მიუთითეთ 

ნარგავების დასაგეგმარებელი მონაკვეთები 

ბოლქვიანი, ტუბერ-ბოლქვიანი და ფესურიანი მცენარეები 

მათი ჩარგვა შეიძლება სხვა მცენარეების ქვეშ, რათა მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული ფართობი. ისინი 

გამოიყენება აგრეთვე  ვეგეტაციის პერიოდის დასაწყისში მიქსბორდერის გამოსაცოცხლებლად. ისინი 

ყვავილობენ ზაფხულის განმავლობაში და შემოდგომის შუა რიცხვებამდე. ზაფხულის ბოლქვიანები, 

მაგალითად, ტრიტელია (თრიტელია ლახა), გამოირჩევა შესანიშნავი ლურჯი ფერით, ხოლო მაღალი და 

სურნელოვანი სამეფო შროშანი (Lილიუმ რეგალე) სათუთად გამოიყურება დიდრონ ნარგავებს შორის. 
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ნარგავების გეგმის შექმნა 

დაადეთ კალკა ნაკვეთის გეგმას და მასზე აღნიშნეთ სავარაუდო რგვის სექტორი. ამ ადგილს ტოვებენ 

თავდაპირველ მასშტაბში ან ზრდიან სასურველ მასშტაბამდე (ჩვეულებრივ 1:50, 1:100). მაგრამ  თუ ნაკვეთი 

ძალიან დიდია, მაშინ შეიძლება აისახოს მხოლოდ ხეებისა და ძირითადი ბუჩქების  მდებარეობა 1:200  ან 

1:500 მასშტაბის გამოყენებით. დარწმუნდით, რომ  საერთო გეგმის ნარგავების სექტორის სქემა  ზუსტად 

არის კალკაზე ასახული.  

მასშტაბში საერთო გეგმის გამოხაზვის შემდეგ  დადეთ კალკა მილიმეტრულ  ქაღალდზე, რომელიც თქვენ 

სახაზავ დაფაზეა დამაგრებული. ბადის ძირითადი კვადრატის მასშტაბის განსაზღვრა დაგეხმარებათ 

დასახელებული მცენარეების რგვის ფართობის დადგენაში. მოცემულ ეტაპზე არა აქვს მნიშვნელობა, თუ 

როგორ იქნება განლაგებული გეგმა კალკაზე, რამდენადაც დამკვეთთან წარსადგენი საბოლოო ნახაზი 

შესრულებული იქნება დამატებით ფურცელზე, დიდი მოცულობითი ინფორმაციის დართვით. მონიშნეთ 

თითოეული მცენარე, უჩვენეთ, ყოველი სახეობის რამდენი ეგზემპლარის ჩარგვა იგეგმება. 

 

სიმაღლე და სიგრძე 

აუცილებელი არ არის ყველა მაღალი მცენარის ღობესთან მოთავსება. სიმაღლე ისე უნდა განვიხილოთ, 

როგორც რიტმი: მისი ცვლილება უნდა ხდებოდეს ბორდიურის მთელს სიგრძეზე, გულდასმით შერჩეულ 

ადგილებზე, აქა-იქ წეტილოვანი ქერიფქლას ან სათითურას “კოპლების” ჩასმით, რაც დაარღვევს  

დაბალმცენარეებიანი იარუსების მონოტონურობას და უფრო მრავალფეროვანს გახდის მას. 

ჩვეულებრივ საცნობარო ლიტერატურაში მოყვანილია ცნობები ზომების იმ  შესახებ, რომლებსაც 

მცენარეები მიაღწევენ 5 წლის ასაკში ან უფრო ზევით. ეს მონაცემები მეტად არსებითია როგორც 

თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად. მცენარეებს უნდა დაეთმოთ საკმარისი ადგილი იმისათვის, რომ მათ 

შეძლონ კარგად ფორმირება და არ შეავიწროვონ ერთმანეთი ზრდასრულობის დროს. როზმარინის მსგავსი 

ხანმოკლე დროის მცენარეების გამოყენება შეიძლება  თავისუფალი სივრცეების დროებით შესავსებად. 

 

აქცენტური (საკვანძო) ნარგავები 

თავდაპირველად ამოარჩიეთ ადგილი აქცენტური მცენარეებისათვის – ხეებისა და ბუჩქებისათვის, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ნარგავების ურთიერთქმედებას  არქიტექტურასთან ან პეიზაჟთან, 

მაგალითად ხე, რომელიც შეარბილებს წყალსატევის სამკუთხა ფორმას. ან დახატეთ  დიდი წრეები რბილი 

მუქი ფანქრით (შეიძლება ფარგლის ან შაბლონის გახმარებით, მაგრამ ხელით უფრო სწრაფად შეძლებთ). 

შეეცადეთ გაუწონასწოროთ სავარაუდო ხე, მოპირდაპირე კუთხეში მდგომ სამი ბუჩქისგან შემდგარ  ჯგუფს. 

ამასთან, საჭირო არ არის იფიქროთ მცენარის სახეობაზე, იფიქრეთ მხოლოდ ბალანსა და კონტრასტებზე. 

ერთი ტიპის მცენარეთა ჯგუფები ისე უნდა განლაგდნენ, რომ ნაწილობრივ ფარავდნენ ერთმანეთს. 

 

ჩონჩხიანი ან სტრუქტურული ნარგავები 

აქცენტურ მცენარეებს დაამატეთ სტრუქტურული  ნარგავები, რომლებიც შედგება ბუჩქებისა და 

ლიანებისაგან, განსაკუთრებით მარადმწვანეებისაგან,  რომლებითაც ხდება ზამთარში ბაღის სტრუქტურის 

ფორმირება. აქ ასევე მნიშვნელოვანია ბალანსი. შეეცადეთ შექმნათ ჯგუფები, რათა ბაღის ერთი მხრიდან 

მეორისაკენ უზრუნველყოთ დიაგონალზე მოძრაობა და ამით მოხდეს მთლიანი კომპოზიციის 

გაერთიანება. ცვალეთ წრის ზომები, რათა ასახოთ სხვადასხვა სახეობისა და ზომების მცენარეთა  

დიაპაზონი და აჩვენოთ რამხელა ადგილს დაიკავებენ ისინი. 
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მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი ლიანები და დეკორატიული ბუჩქები 

სტრუქტურულ ნარგავებზე მუშაობის დამთავრების შემდეგ, დაიწყეთ საერთო სტილის შერბილება, 

დაამატეთ ის მცენარეები, რომლებიც შეასრულებენ დეკორატიულ როლს. ეცადეთ მიუახლოვდეთ ასეთ 

თანაფარდობას: ერთი წილი მარადმწვანე მცენარეები და ორი წილი ფოთლოვნები. მარადმწვანე მცენარეები 

აღნიშნეთ შტრიხებით, რათა ბალანსი გამოჩნდეს. 

 
განათავსეთ  მარადმწვანე ხვიარა მცენარეები  ფოთლმცვენი  ბუჩქების უკან და პირიქით. ხე, ბუჩქნარი და 

ხვიარა მცენარეები უზრუნველყოფენ ზამთრის სურათს. 
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დეკორატიული ნარგავები 

ბალახოვანი და ნიადაგის მფარავი მცენარეების დამატება ხდება დიდი ყვავილოვანი  კლუმბების სახით. 

შეეცადეთ, მათ მისცეთ მდორე, ბუნებრივი ფორმა. მოერიდეთ მახვილ კუთხეებს. მოცემულ ეტაპზე 

საჭიროა  მხოლოდ ფორმების ბალანსზე კონცენტრირება. ზოგიერთი ბალახოვანი მცენარე შეიძლება 

განმეორდეს სხვადასხვა ჯგუფში, მაგრამ სახელდობრ რომლები, თქვენ  გადაწყვიტეთ მხოლოდ მას შემდეგ, 

რაც გაირკვევა ხაზები და ფორმები. 

 

ბალახოვანი და ნიადაგის მფარავი მცენარეები 

სტრუქტურული და დეკორატიული ნარგავების დალაგების შემდეგ კონცენტრირება მოახდინეთ 

ბალახოვან მცენარეებზე ან წვრილი და მსხვილი ნარგავების მონაცვლეობაზე. გეგმაზე ეს მცენარეები 

განალაგეთ დიდ ყვავილოვან კლუმბებში, აქცენტიან, სტრუქტურულ და დეკორატიულ ნარგავებთან 

დაკავშირებული. ზოგიერთ ბალახოვან მცენარეს შეიძლება ჰქონდეს მძლავრი არქიტექტურული ფორმა, 

მაგალითად, აკანთოს და კნიფოფიას, ან რელიეფური ფოთლები, როგორც ჰოსტას. მათ ძლიერ ფოთლებს 

დაუპირისპირეთ უფრო მეტად მსუბუქი ფორმები და წარმოიდგინეთ, თუ როგორ გამოიყურებიან  ეს 

ბალახოვანი მცენარეების თქვენს მიერ შერჩეული ბუჩქების და ხვიარა მცენარეების ფონზე. თან 

გაითვალისწინეთ ამ უკანასკნელების ფორმა, სტრუქტურა და ფერი. 

  სცადეთ ბალახოვანი მცენარეების ფართობის დაპროექტება არა ბლოკების, არამედ დიდი ყვავილოვანი 

კლუმბების სახით, რომლებზეც თითქოს ყველაფერი ერთმანეთში გადახლართული და შერწყმულია. 

გეგმაზე მუშაობისას აღნიშნეთ მცენარეები, მიუთითეთ მათი რაოდენობა, აგრეთვე შეინარჩუნეთ 

ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე  სახეობების ბალანსი და გაიმეორეთ მცენარეთა ჯგუფები დიაგონალზე. 

ყველზე გავრცელებული შეცდომაა ნარგავების გეგმებზე მცენარეთა ჯგუფების იშვიათი გამეორება და 

ვარიანტების მეტისმეტად დიდი რაოდენობა. ამის გამო მიქსბორდერი არეულ-დარეულად და 

არაბუნებრივად გამოჩნდება. აღნიშნეთ ნარგავების ზუსტი მდებარეობა და თითოეული სახეობის მცენარის  

რაოდენობა ჯგუფის ცენტრში გატარებული  ერთი ხაზით. 

 

ბოლქვიანი და შემავსებელი მცენარეები 

ნარგავების განლაგება და აგრეთვე თითოეული სახეობის ბოლქვიანი და ერთწლიანი მცენარეების 

რაოდენობა შეიძლება აღინიშნოს ტეხილი ხაზით ან ჯგუფის ადგილმდებარეობის მაჩვენებლით. 

რამდენადაც ბოლქვიანები და ერთწლიანები და აგრეთვე შემავსებელი მცენარეები ხშირად 

მრავალწლიანების მეზობლად მდებარეობენ, ამიტომ უფრო იოლია მათი მაჩვენებლით აღნიშვნ, და არა 

მარკირება. 
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გეგმაზე მცენარეთა აღმნიშვნელი ჩვეულებრივი სიმბოლოები 

 

 

მცენარეების ნუსხა  

გადაწყვეტთ რა, რომელი მცენარეები უნდა შეიძინოთ, აიღეთ ჩვეულებრივი დახაზულფურცლებიანი 

ბლოკნოტი და დაასათაურეთ მისი თითოეული გვერდი სანერგე-მომწოდებლის რეესტრის ან კატალოგის 

შესაბამისად. ერთი გვერდი შეიძლება დაეთმოს ხეებს, მეორე _ ხვიარა მცენარეებს, მესამე _ ბუჩქებს და ა.შ. 

ბამბუკების, გვიმრებისა და ბალახების ჩამოთვლა ხდება ცალკე. თქვენი სია უნდა შეესაბამებოდეს 

კატალოგის ფორმატს. მცენარეთა ლათინური სახელწოდებები განალაგეთ ერთ მხარეს და შემდეგ 

მიუთითეთ თითოეული ჯგუფის მცენარეთა რაოდენობა. მაგალითად: 

ალისფერი ჩაგირი                  4+15+9    ჯამში 28 

დაფნისფოთოლა ძახველი  3+5    ჯამში 8 
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სია შეადგინეთ ანბანის მიხედვით და არ დაგავიწყდეთ აღნიშნოთ, რომ “შეცვლა შეუძლებელია”, რათა 

მომწოდებელმა თქვენი მოთხოვნილი მცენარის ნაცვლად სხვა რამ არ გამოგიგზავნოთ. 

მარკირება 

სიის შევსების შემდეგ, შეიძლება კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ და შეასწოროთ ნარგავების გეგმა კალკის 

საბოლოო ვარიანტზე. თქვენს წინაშე დგას შრომატევადი ამოცანა _ თითოეული ჯგუფის მცენარის 

მარკირება. არასოდეს დანომროთ მცენარეთა ჯგუფები, როგორც ეს ხშირად გვხდება წიგნებში: სანამ მე-4 

პუნქტამდე მიაღწევდეთ, უკვე დავიწყებული გექნებათ, რა იყო I პუნქტში. 

ნარგავების გეგმის ანოტაცია 

მცენარეთა დასახელება ყოველთვის იწერება მარცხნიდან მარჯვნივ, რათა დამკვეთმა ადვილად შეძლოს 

გეგმის წაკითხვა შემოტრიალების გარეშე. 

გასაღები მცენარეთა პირობითი აღნიშვნისათვის 

იმისათვის რომ დამკვეთი თქვენს გეგმაში გაერკვეს, მას უნდა ესმოდეს ყველა პირობითი აღნიშვნა. ეს 

აღნიშვნები მარტივი უნდა იყოს როგორც შესრულების მხრივ, ასევე მათი არსის გადმოცემითაც. ხელით 

შესრულებული ნახატები და წარწერები  გეგმას  მეტ ინდივიდუალობას ანიჭებს,  ვიდრე ძვირადღირებული 

ტექნიკის გამოყენება.     
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      ნარგავების გეგმის დამუშავებისას გულდასმით უნდა იქნეს მოფიქრებული მცენარეთა ფორმები და 

კონტურები და ხდებოდეს მათი ვარირება. შეიძლება თვალსაჩინოდ იქნეს წარმოდგენილი საერთო ხედი 

ცალკეული სექტორის  ფრონტალური გამოსახულებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, _ ქმნით უბრალო 

კონტურებს, თუ ავსებთ მათ უფრო ფაქტურული, დამახასიათებელი შტრიხებით, ეცადეთ აჩვენოთ 

გამოყენებული მცენარეების საერთო ხასიათი (ჰაბიტუსი). 

მცენარეთა სიმბოლოები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმისათვის, რათა შეიძლებოდეს მათი განსხვავება 

ხასიათის მიხედვით. ამასთან ერთად, გამუდმებით უნდა ცდილობდეთ მიიღოთ მარტივი, სტილიზებული 

გამოსახულებები  და გახსოვდეთ, რომ ნარგავების გეგმა, უპიველეს ყოვლისა, ზუსტად უნდა 

მიუთითებდეს მცენარეების ფუნქციას და ადგილმდებარეობას. ნარგავების გეგმა - ეს სამუშაო ნახაზია, 

რომელშიც არ არის საჭირო თითოეული ფოთლისა და ყვავილის დაწვრილებით ჩვენება. 

თქვენ შეამჩნევთ, რომ ილუსტრაციებზე ნაჩვენები ყველა ხისა და ბუჩქის  ცენტრალური წერტილები 

გარკვევითაა აღნიშნული. მათი აღნიშვნა აუცილებელია, რამდენადაც ისინი მიუთითებენ შესაძლო 

ადგილმდებარეობაზე. თითოეული სიმბოლოს კონტურები აღნიშნავენ ამა თუ იმ მცენარის ზრდასრულ 

ფორმას. მაგალითად,  ხისათვის ეს არის ვარჯის სიგანე. გამოსადეგია ხეების ვარჯის სიგანის მითითება, 

განსაკუთრებით დაცული ხეებისათვის, რამდენადაც ვარჯის სიგანე გავლენას იქონიებს მის მახლობლად 

მდებარე ყველა ნარგავზე, რომლებიც ასევე უნდა აღინიშნოს ვარჯის ფონზე. ხეების აღნიშვნისათვის  

გამოყენებული მკაფიო ხაზები აფართოებენ გეგმას და წარმოაჩნენ მას სამგანზომილებიანად. ჩვეულებრივ, 

ბაღში ხეები დომინირებენ და ამის ხაზგასასმელად ისინი სქელი ხაზებით უნდა დაიხატოს. 

               

ხედი წინა მხრიდან (წინხედი) 

ბრტყელ ან ჰორიზონტალურ გეგმაზე შეუძლებელია ვერტიკალური ელემენტების ადექვატურად  ასახვა  და  

გარემო არქიტექტურასთან და სხვა ვიზუალურ კომპონენტებთან მათი ურთიერთქმედება. ყველაზე 

ადვილად ამის ჩვენება შეიძლება წინხედის გამოხატვით. ამ მარტივმა ჩანახატმა უნდა აჩვენოს დამკვეთს, 

როგორ იცვლება მცენარის კონტურები და ფორმები.   

გეგმზე ყოველთვის აჩვენეთ გამოსახულების ამოსავალი წერტილი ისე, რომ დამკვეთმა შეძლოს მისი 

იდენტიფიკაცია და იმისიც, რასაც უყურებს. 

გულდასმით შეარჩიეთ  წარწერისთვის ადგილი იმის გათვალისწინებით, რისი ჩვენებაც გსურთ. აქ 

მოყვანილ მაგალითებში ფრონტალური გამოსახულებისათვის არჩეული ნარგავების ადგილი აყალიბებს 

ბაღის ძირითად სახეს სახლის მხრიდან. წინხედის გამოხატვისას სჯობს იმოქმედოთ თანდათან. დასაწყისში 

შეიძლება მოხაზოთ საერთო ხედი და ხეებისა და ბუჩქების ძირითადი ფორმები, ხოლო შემდეგ დაამატეთ 

წინხედი ხვიარა და ბალახოვანი მცენარეებისა და მათი კონტურების ხარჯზე.  
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ზემოთ: გეგმის ნაწილი, რომელიც გვიჩვენებს ფრონტალური ხედვის წერტილს. 

ცენტრში: ხედი წინიდან, რომელიც შექმნილია უბრალო ესკიზებით და გვაძლევს წარმოდგენას მცენარეთა 

სიმაღლესა და სიგანეზე. 

ქვემოთ: საბოლოო წინა ხედი, რომელიც მცენარეთა ჯგუფებს უფრო რეალისტურად წარმოგვიდგენს. 

 

ფრონტალური გამოსახულების მასშტაბი არ უნდა განსხვავდებოდეს საერთო მასშტაბისგან. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, არ დაგავიწყდეთ ამის ჩვენება. ფრონტალური გამოსახულება უკეთესად გამოიყურება თუ 

განთავსებულია საერთო გეგმის ზემოთ: რამდენადაც ეს გეგმა ჩვეულებრივ დიდია, ამიტომ ის თითქოს 

დომინირებს; ხოლო უფრო დაუზუსტებებლი ნახატი კარგად იქნება აღქმული ფურცლის ფუძესთან. 

ფრონტალური გამოსახულება შეიძლება ასევე გამოიყენოთ გრძელვადიანი ცვლილებების 

დემონსტრაციისათვის, რომელიც უნდა მოხდეს ახალ ბაღში. ამისათვის ფრონტალურგამოსახულებიან 
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კალკს დაადეთ ზემოთხსენებული ნახატი, რათა აჩვენოთ დაახლოებით ხუთი წლის შემდეგ ნარგავების 

მოსალოდნელი ეფექტი. შესაძლოა ამ ეტაპზე საჭირო იყოს იმის ჩვენება, რომ მომავალში მოგიწევთ 

ზოგიერთი არსებული მცენარის მოცილება, რადგან მათი გაზრდის შემდეგ შეიძლება ადგილი 

გადატვირთული აღმოჩნდეს. 

 

ნარგავების გეგმა: საბოლოო ვარიანტი 

 

მოცემული ეტაპი წარმოადგენს ნარგავების გეგმაზე თქვენს მიერ ჩატარებული მთელი მუშაობის 

კულმინაციას. დასაწყისში გეგმისთვის ამოარჩიეთ კალკის ზომა. როგორც წესი, ეს არის A2 (420X594მმ), 

მაგრამ ზომები შეიცვლება იმ მასშტაბის შესაბამისად, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ და დადგენილი 

ადგილების გაზომვის მიხედვით. შემდეგ შავად შესრულებული ან უფრო ადრინდელი სამუშაოები 

მოათავსეთ მილიმეტრულ ქაღალდზე და საგულდაგულოდ მიამაგრეთ ისე, რომ საკმარისი ადგილი დარჩეს 

წინხედისთვის, რომელიც განთავსდება ზემოთ. 

 

მცენარეთა ჩრდილების გამოსახვის ტექნიკა 

არ დაგავიწყდეთ საკმარისი ადგილების დატოვება მარჯვენა მხარეს სათაურის, ჩრდილოეთის მაჩვენებელი 

ისრისა და შენიშვნებისათვის. შენიშვნებში შეიძლება ჩამოაყალიბოთ ნარგავების გეგმის თქვენეული ხედვა, 

თითოეულ სექტორს მისცეთ თავისი სახელწოდება, მაგალითად  “ყვავილნარი  A”,    “ყვავილნარი B” და ა.შ. 

და  დანიშნოთ სიაში შემავალი ყველა მცენარე. ეს საშუალებას მოგცემთ, რომ ნაკვეთზე შემოტანილი 

მრავალრიცხოვანი მცენარე სწრაფად დაახარისხოთ  და კონკრეტული სექტორების მიხედვით 

გადაანაწილოთ. 
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გამოიყენეთ სხვადასხვა  ზომის კალმები, ამა თუ იმ  მცენარის ზომებისა და მნიშვნელობის შესაბამისად, 

ისევე, როგორც გენერალური გეგმის გამოხაზვის დროს (იხ. თავი 8). გამოხაზულ გეგმაზე შეიძლება 

ჩრდილების, ტონებისა და ფერის დადება მისთვის უფრი დიდი ეფექტურობის მიცემის მიზნით. 

გახსოვდეთ, რომ ფერი შეიძლება გამოიყენოთ მხოლოდ ნახაზის ქსეროასლის გადაღების შემდეგ ან მისი 

ფოტოასლის დამზადების შემდეგ. დაბეჭდვისას ფერი შეიძლება ისე არ გამოისახოს, როგორც 

ორიგინალზეა, ამიტომ დაფერვა ყოველთვის ხდება ნახაზის საბოლოო, გადაბეჭდილ ვარიანტზე. თუ 

ნარგავების  ადგილის დამუშავებისას განსაკუთრებულად იყო ყურადღება გამახვილებული სპეციფიკურ 

ელფერზე, ან განსაზღვრულ ფერზე წელიწადის კონკრეტულ დროს, მაშინ გეგმაზე ეს შეიძლება აღინიშნოს 

იგივე ფერით, რაც გამოსახულებას მიანიჭებს სიცოცხლეს და დამკვეთსაც დაეხმარება თქვენი 

მოსაზრებების გარკვევაში. მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ყველა მცენარე ერთსადაიმავე დროს არ 

ყვავილობს, ამიტომ საწინააღმდეგოს მტკიცება არაკორექტული იქნება. როგორ იქნება გეგმა 

დამუშავებული, დამოკიდებულია დამკვეთთან თქვენს მოლაპარაკებაზე. მაგრამ, როგორც წესი, სჯობს 

გააკეთოთ ცოტა იმაზე მეტი, ვიდრე თქვენგან ელიან. 
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12.4. პროექტის პრეზენტაცია 

 

ლანდშაფტის დიზაინერის მიერ შექმნილი ნებისმიერი გეგმის ძირითადი მიზანია - დამკვეთამდე იდეის 

მიტანა. გეგმარების სპეციფიკა შეიძლება მრავალნაირი იყოს, ამის გამო დიზაინერი, როგორც წესი, 

გამოიმუშავებს თავის საკუთარ სტილს, რომელსაც შეახამებს კონკრეტულ ამოცანასთან. აქ წარმოდგენილი 

ფერადი ილუსტრაციები ასახავენ სამუშაოთა ფართო სპექტრს. ივარჯიშეთ  გრაფიკულად, სანამ არ იპოვით  

თქვენი შესაძლებლობების შესაბამის და დამკვეთში ნდობის გამომწვევ მეთოდს. 

 

 

 

წარმოდგენილი გეგმები გვიჩვენებენ ბაღის დიზაინის განვითარებას კოორდინატთა ბადის გამოყენებით. 

მოცემული ნაკვეთისთვის ბადე შერჩეულია მისი დომინანტი ხაზებიდან (კუთხეები, ერკერის კუთხეები და 

ზამთრის ბაღი) გამომდინარე. ეს ხაზები იყოფა 1 მ-იან დანაყოფებად. შემდეგში დიზაინის დამუშავება 

ხდება კოორდინატთა ხაზების გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს პროპორციათა ნორმალურ 

თანაფარდობას. ბადეზე იხაზება ნაკვეთის კონფიგურაციის და სახლის ფორმის შესაბამისი მართკუთხედი. 

არის საკმაო ადგილი გაზონის, მოკირწყლული ადგილისა და ბილიკებისთვის. გათვალისწინებულია მესამე 

განზომილება _ ბაღის შორეულ კუთხეში ფანჩატური უზრუნველყოფს ჩრდილს და ქმნის საინტერესო 

სივრცით ელემენტს, რომელსაც ავსებს რამდენიმე შენარჩუნებული ხე 
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ამ პატარა ბაღის ესკიზური გეგმა გვიჩვენებს დონეებისა და სხვა ლანდშაფტური ელემენტების 

ცვლილებებს. მოცემულია მითითებები დაგეგმარებასთან დაკავშირებით. ორი ჭრილზე ნაჩვენებია, თუ 

როგორი იქნება ბაღი უკვე გაზრდილი მცენარეებით. ნახატი შესრულებულია ფერადი ფანქრებით. 

სხვადასხვა ინტენსივობის ელფერები გამოსახულებას სიღრმეს ანიჭებენ. შემდეგში ეს ეფექტი გავზარდეთ 

ჩრდილების დადებით. ფერადი ფანქრებით მუშაობისას უნდა დავიწყოთ ნათელი ფერებით და ვერიდოთ 

ფერთა დისჰარმონიას..  
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ორთოგრაფიული პროექციები 

ამ მეთოდის გამოყენებისას თქვენ გამოხაზავთ ობიექტებს პარალელური საპროექტო ხაზების სერიის 

დამხმარებით და მასშტაბში ორგანზომილებიან გამოსახულების მიღებას უზრუნველყოფთ თქვენი 

გეგმიდან მათი აგეგმარების გზით. გადიდება წარმოადგენს ორთოგრაფიული პროექციის სახეობას. სხვა 

ყველაფერი წარმოადგენს აქსონომეტრიულ და იზომეტრიულ პროექციებს. 

 

აქსონომეტრიული ნახატის შესრულება დაიწყეთ ნაკვეთის მესრის გამოსახვით (ნაბიჯი 3 და 4) 

 

აქსონომეტრიული (პროექცია) გეგმილებში 

აქსონომეტრიული ნახაზი არის სამგანზომილებიანი, აზომილი ნახატებით, რომელიც თქვენი სამასშტაბო 

გეგმიდან პროეცირების  შემდეგ, გამოსახულებას მისცემს სიმაღლესა და სიღრმეს. ის უზრუნველყოფს 

ბაღის დანახვას მაღლიდან და კუთხიდან, როგორც მეზობელი სახლის მეორე სართულიდან ყურებისას. ის 

დაგეხმარებათ თქვენ ბაღის სხვადასხვა კომპონენტების _ ნაგებობების, კედლების, საფეხურებისა და 

ხერგულის თანაფარდობის დანახვაში. თუ მაგალითად, დაგავიწყდათ საყრდენი კედლის ან საფეხურის 

სიმაღლე ან მათ შორის მანძილის ზომა, ეს გამომჟღავნდება პროექტირებისას. აქსონომეტრიული ნახაზი, 
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თუ თქვენთვის გასაგებია მისი ძირითადი პრინციპი, დაგეხმარებათ სწრაფად შეამოწმოთ თქვენი დიზაინი 

და მისი ნებისმიერი ისეთი დეტალი, როგორიცაა მაგალითად, ფანჩატური ან აუზი. ასეთ სამუშაოში 

ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენს მცენარის ნატურალისტურად გამოსახვა. 

ნახაზის შესაქმნელად გეგმას დახრიან 45°-ით და აგეგმარებენ ყველა ვერტიკალურ ელემენტს იმავე 

მასშტაბში, როგორც ჰორიზონტალურს. შემდეგ კი აერთებენ ჰორიზონტალური ელემენტების ზედა 

წერტილებს. საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ ყველა ჰორიზონტალური ელემენტი გამოისახება 

დიაგონალურად, ხოლო  ვერტიკალურები რჩებიან ვერტიკალურებად. 

1.  რეისშინის და 45°-იანი სამკუთხედის დახმარებით დააფიქსირეთ ბაღის საერთო გეგმა 45° კუთხის 

დახრით, ბაღის და ტერასის ქვედა დონე შეძლებისდაგვარად რაც შეიძლება ახლოს განათავსეთ ფურცლის 

დაბოლოებასთან; 

2. ზემოდან დაადეთ კალკა; 

3. მასშტაბური სახაზავით გაზომეთ ნაკვეთის საზღვრების გარემო ან გარეთა გვერდების 

ვერტიკალური ხაზები და ააგეგმარეთ ყოველი კუთხიდან თითოეული ობიექტის სიმაღლე _ ნაგებობის, 

კედლის, ხერგულის და ა.შ. _ ამ წერტილებში; 

4. სამკუთხედის დახმარებით შეაერთეთ ეს წერტილები, თქვენთან  უფრო ახლოს მყოფი სტრუქტურა 

აჩვენეთ წყვეტილი ხაზით. ახლა თქვენი გეგმა გახდა სამგანზომილებიანი; 

5. იგივე გააკეთეთ  გეგმის შიგნითა ნაწილისთვისაც. დაიწყეთ თქვენთან ყველაზე ახლომდებარე დაბალი 

დონიდან ან ტერასიდან და განაგრძეთ თითოეული კონსტრუქციის თანდათანობითი დამუშავებით და 

დონეების ცვლილებებით. ზოგიერთი შედარებით დაშორებული ობიექტი შეიძლება წინა პლანზე 

მდებარეებისგან იყოს დაჩრდილული. მოცემულ ეტაპზე უნდა გამოისახოს მხოლოდ მყარი  ლანდშაფტის 

ელემენტები _ მცენარეები დაემატება მოგვიანებით. ნახაზზე ყველა ვერტიკალური აზომვა მიმდინარეობს 

საწყის წერტილთან შეფარდებით. მაგრამ ნაკვეთის არათანაბარი  დონის  შემთხვევაში უფრო ადვილია 

პირველი დონის აღნიშვნა და შემდეგი დონის მოსანიშნად კალკის ფურცლის ზევით-ქვევით მოძრაობა. ამ 

შემთხვევაში არ დაგჭირდებათ იმაზე ფიქრი, რომ ყოველ ჯერზე საჭირო იყოს მიმატება ან გამოკლება 

ადრეული ანაზომიდან. თქვენს გეგმაზე ყველა წრიული აღნიშვნა, მრგვალი აუზიებისა და ორმოების 

ჩათვლით, ისეთივე იქნება, როგორც აქსონომეტრიულ გეგმარებაში, თუმცა საჭირო იქნება ყოველი 

წრისათვის ცენტრალური წერტილის განსაზღვრა. 

 

 

 

 

 

5. 
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ვაპროექტებთ შიდა სტრუქტურას. სქემას ზემოდან ვადებთ კალკას,რომელზედაც მცენარეებია გამოსახული 

 

 

დასრულებული აქსონომეტრიული ნახაზი მყარი  

ლანდშაფტის ელემენტებითა და ნარგავები 
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შუა საუკუნეების სტილის ბაღის თვალსაჩინოდ გამოსახვისათვის, ფანჩატურებზე  შემოხვეული 

ცხრატყავათი და მოყვავილე მდელოთი, დიზაინერს დასჭირდა  შესაბამისი დეტალური  ნახატის  შექმნა.                 

 

ესაა  აქსონომეტრიული სურათი იმისა, თუ როგორ იქნა შენიღბული ნაკვეთის გეგმის გეომეტრიული 

ფორმები იმგვარად შერჩეული ნარგავებით, რომ შესაძლებელი იყოს ახლო ხედით ტკბობა. დააკვირდით, 

როგორაა დახატული ახლომდებარე მესერი: ეს გაკეთებულია იმისათვის, რათა გამოჩნდეს, თუ როგორ 

დაფარავენ მას ლიანები და ამ შემოსაზღვრულ სივრცეს მაქსიმალურ მიმზიდველობას მიანიჭებენ. 
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თითოეული კონსტრუქციის თანდათანობითი დამუშავებით და დონეების ცვლილებებით. ზოგიერთი 

შედარებით დაშორებული ობიექტი შეიძლება წინა პლანზე მდებარეებისგან იყოს დაჩრდილული. 

მოცემულ ეტაპზე უნდა გამოისახოს მხოლოდ მყარი  ლანდშაფტის ელემენტები _ მცენარეები დაემატება 

მოგვიანებით. ნახაზზე ყველა ვერტიკალური აზომვა მიმდინარეობს საწყის წერტილთან შეფარდებით. 

მაგრამ ნაკვეთის არათანაბარი  დონის  შემთხვევაში უფრო ადვილია პირველი დონის აღნიშვნა და შემდეგი 

დონის მოსანიშნად კალკის ფურცლის ზევით-ქვევით მოძრაობა. ამ შემთხვევაში არ დაგჭირდებათ იმაზე 

ფიქრი, რომ ყოველ ჯერზე საჭირო იყოს მიმატება ან გამოკლება ადრეული ანაზომიდან. თქვენს გეგმაზე 

ყველა წრიული აღნიშვნა, მრგვალი აუზიებისა და ორმოების ჩათვლით, ისეთივე იქნება, როგორც 

აქსონომეტრიულ გეგმარებაში, თუმცა საჭირო იქნება ყოველი წრისათვის ცენტრალური წერტილის 

განსაზღვრა. 

6. მყარი ლანდშაფტური ჩახატვისას - ყვავილოვანი კონტეინერებით, ფანჩატურებით და ბაღის 

დგარებით -შეიძლება  აღმოაჩინოთ, რომ ნახაზი სიუხვის გამო არეულ-არეულად გამოიყურება. ზოგჯერ 

გასამარტივებლად უფრო იოლია კალკის  კიდევ ერთ ფურცლის დადება და მხოლოდ აუცილებელი 

ხაზების გადატანა. 

7. ნარგავების  გეგმა შეიძლება გადაიტანოთ იგივე ან დამატებით ფურცელზე. ამ შემთხვევაში ორივე 

ფურცელი იქნება შეთავსებული საბოლოო გეგმის გამოხაზვის დროს. დაიწყეთ მოძრაობა ქვედა 

ნაწილისაკენ ან ტერასისაკენ და აღნიშნეთ ახლომდებარე ხის (ან ბუჩქის) ადგილმდებარეობა. ხის ტანის 

ცენტრალური წერტილიდან ხის კენწერომდე გაატარეთ  ვერტიკალური ხაზი, შემდეგ შემოხაზეთ ვარჯის 

სიგანის აღმნიშვნელი წრე. როგორც წესი, ვარჯი ვიწროვდება კენწეროსკენ, ამიტომ საჭირო ხდება 

შემოიხაზოს მეორე წრეც, რომლის ცენტრადაც გამოდგება ხის კენწერო. შეაერთეთ ეს ორი წერტილი. 

ამრიგად, დარჩება სულ მცირე ხის ტანი _ ან საერთოდ არ დარჩება. გაიმეორეთ ეს პროცედურა დარჩენილი 

ხეებისა და ბუჩქებისათვის.  

8. გართხმულ და ბალახოვან მცენარეებს ჩვეულებრივ აღნიშნავენ კონტურებით. მათი სიმაღლისა და 

სიგრძის ჩვენებით. არ არის საჭირო ნახაზის გადატვირთვა ზედმეტი დეტალებით, ღეროების ფოთლების 

და ა. შ. გამოხატვით; 

აქსონომეტრიული გეგმარების შესრულებისას შეიძლება გამოიყენოთ განსხვავებული მასშტაბების 

აქსონომეტრიული საკოორდინაციო ქაღალდი. 

იზომეტრიული გეგმარება 

იზომეტრიული გეგმარება მსგავსია აქსონომეტიურლი გეგმარების, მაგრამ მისთვის  45°-იანი  სამკუთხედის 

ნაცვლად გამოიყენება 30° და 60°-იანი სამკუთხა სახაზავები. თუ გეგმაში გათვალისწინებულია დახრილი 

სიბრტყეები, მაშინ მას უფრო მეტად მიესადაგება იზომეტრიული გამოსახულება, ვიდრე 

აქსონომეტრიული. საერთოდ, მოცემული პროექციის გადმოღება შეიძლება ნებისმიერი ორი კუთხით, 

რომლებიც ჯამში შეადგენენ 90°-ს, მაგალითად, 75° და 15°. საჭიროა არჩეული კუთხეების მკაცრად 

შენარჩუნება. აქსონომეტიულისაგან განსხვავებით, ამ პროექციაში წრე გამოიყურება როგორც ელიფსი; 

მოცემული ეფექტის მისაღწევად იყენებენ მართკუთხა ჩარჩოს ან ელიფსოიდურ შაბლონს. 
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ნახაზის გაკეთება პერსპექტივაში 

პერსპექტივაში შესრულებული ნახაზიც სამგანზომილებიანია, მაგრამ პროექციისაგან განსხვავებით, ის ამა 

თუ იმ წერტილიდან შეხედვისას ნაკვეთის რეალურ სახეს ასახავს. ნახაზის პერსპექტივაში 

შესრულებისათვის შეიძლება ბაღის ნებისმიერი ნაწილის არჩევა; როგორც წესი, საკმარისია ორი ისეთი 

მონახაზი, როგორიცაა საერთო ნახაზი დამატებასთან ერთად. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენი პირველი 

ნახაზი რამდენადმე დაუხვეწავი აღმოჩნდება, პრაქტიკული მუშაობის შემდეგ მის გამოხაზვას შეძლებთ 

თქვენი დიზაინერული გადაწყვეტის შესაბამისად. 

პერპექტივის აგების დაწყება ყველაზე უფრო ადვილია ერთი წერტილიდან. ეს ნიშნავს ბაღის ფრონტალურ 

სურათს რომელიმე არჩეული წერტილიდან ე.წ. “ხედვის წერტილიდან”. აქედან შეიძლება იმის დანახვა, თუ 

როგორ იყრიან თავს პარალელური ხაზები ჰორიზონტზე მდებარე წარმოსახვით წერტილში _ “თავშეყრის 

წერტილში”, რომელიც მდებარეობს “საპროექციო სიბრტყეზე”. 

ნახაზის შესრულება პერსპექტივაში 

1. ნახაზზე დაამაგრეთ  კალკის ფურცელი. ხედვის წერტილის და საპროექციო სიბრტყის  შერჩევის 

შემდეგ საერთო გეგმაზე მონიშნეთ სექტორი, რომელიც უნდა გამოიხაზოს. 

2.  გაატარეთ ცენტრალური ხაზი - “ხედვის ხაზი” - ხედვის წერტილიდან თქვენი  ხედვის კუთხის 

ცენტრზე, ნახაზის სიბრტყეზე გავლით. 

 

 

 

ამ გრძელი და ვიწრო ბაღის აქსონომეტრული დიზაინი სივრცეს ორ _ სასადილო და დასვენების ზონებად 

ყოფს. უსარგებლო დატკეპნილი საქვიშე დიზაინის პროცესში ადვილად გარდაიქმნება ტბორად. 
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ხედვის წერტილის არჩევისა და პროექციის სიბრტყის გეგმაზე აღნიშვნის შემდეგ (ნაბიჯი 2), დახატეთ 

სასურველი ამაღლება და პროექციის სიბრტყეზე მიუთითეთ ჰორიზონტის ხაზი (ნაბიჯი 3). 

 

 

 

 

წინა (ძირითადი) პლანის მოშორების შემდეგ აიგო პერსპექტივის ბადე (ნაბიჯები 4-10). 

 

 

გადაიტანეთ ბაღის გენერალური გეგმა ნახაზის ბადის ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე 
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კალკის ფურცელზე ვერტიკალური ბადის დახმარებით განსაზღვრეთ ელემენტების ზუსტი სიმაღლე 

 

 

მზა პერსპექტივა მცენარეთა სურათებით. მიაქციეთ ყურადღება, უკანაპლანის მცენარეებთან შედარებით 

რამდენად რეალისტურად გამოიყურებაწინა პლანის მცენარეები, რაც მიღწეულია დეტალების დამატებითა 

დაუფრო ზუსტი ტექსტურის საშუალებით. 
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პერსპექტივის ეს სურათი შესრულებულია არსებული ბაღის გადიდებული ფოტოსურათის 

 ესკიზის სახით. მოცემული მეთოდი ეფექტურია დიზაინერის ჩანაფიქრის ასახსნელად, თუ  

პროექტი არ ითვალისწინებს ისეთი ელემენტების ცვლილებებს, როგორიცაა სახლი და დიდი ხეები 
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ასლების მომზადება და სამუშაოს წარდგენა 

ნახაზების უმრავლესობას  თავდაპირველად კალკაზე ასრულებენ, რომელზეც ადვილია შესწორებების 

შეტანა. მაგრამ ის ნაზია და მხოლოდ ერთი ეგზემპლარია, ხოლო დამკვეთისათვის საჭიროა ასლის 

გაკეთება. ამგვარად კალკა კალკა იქცევა ნეგატივად შემდგომი ფოტოკოპირებისა და ბეჭდვისათვის. 

კონცეფციის კარგად აღსაქმელად ნახაზის ორიგინალის ასლები შეიძლება საბოლოოდ დამუშავებულ იქნეს 

ფერის ან გაფორმების სხვა მეთოდების გამოყენებით. გამოცდილი დიზაინერი  გამოიმუშავებს  პროექტის  

მიწოდების თავისებურ მანერას, ამიტომ სასარგებლო იქნება მისი იმგვარად გააზრება,  რომ გასაგები იყოს, 

თუ როგორი ეფექტის მიღწევა გსურთ. არსებობს პროექტის მიწოდების მრავალი მეთოდი, მაგრამ თქვენი 

არჩევანი დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ დამკვეთსა და ბიუჯეტის შესაძლებლობებზე. 

 

ნახაზის ასლის გადაღება 

კალკაზე შესრულებული ყველა საბოლოო ნახაზიდან, იქნება ეს გენერალური გეგმა, თუ ჭრილები და 

დეტალები, უნდა გაკეთდეს ასლი დამკვეთისათვის და მენარდესათვის. ზოგჯერ საჭირო ხდება 

თითოეული ნახაზიდან რამდენიმე ასლის გაკეთება მენარდეებისა და სხვა მოწვეული 

სპეციალისტებისათვის. საბოლოო ნახაზების შესრულება მოითხოვს მრავალსაათიან მუშაობას და არც ისე 

იაფი ჯდება. მაშასადამე,  თითოეულ ნახაზს ისევე უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც ორიგინალს. 

შენახვისას ნახაზები არ მოღუნოთ და იქონიეთ ისინი სითბოს წყაროდან და  პირდაპირი მზის სხივების 

მოქმედებისაგან მოშორებით; ოფისიდან გამოიტანეთ დახურული, შეკრული საქაღალდით ან ტუბუსით, 

წინასწარ დარწმუნდით, რომ თითოეული ფურცლის უკანა მხარეზე მინიშნებული იყოს თქვენი 

კოორდინატები, რათა დაკარგვის შემთხვევაში შეეძლოთ მათი თქვენთვის  დაბრუნება. ასლის გადასაღებად 

ნახაზების გაგზავნისას, შეფუთეთ ისინი და შეკარით რულონი ელასტიური რეზინით ან შემოსახვევი 

დაამაგრეთ სკოტჩით. კალკმა შეიძლება შეიწოვოს წვიმის წვეთები ან Qთქვენი ხელის სისველე,  რაც  

გამომჟღავნდება ასლის გადაღებისას. ნახაზების ასლის გადაღება შეიძლება განხორციელდეს სამი 

ძირითადი ხერხით, რომელთა გარჩევაც უნდა შეგეძლოთ, რათა ასლები დანიშნულების მიხედით 

გამოიყენოთ. ეს მეთოდებია _  ნეგატივიდან ასლის გაკეთება, ან შუქკოპირება და ფოტოკოპირება. 

 

 ნეგატივის ასლის გადაღება 

ეს მეთოდი ითვალისწინებს ნახაზის პირის გადაღებას ნეგატივის მსგავსად, მაგრამ ბოლო დროს ის 

თითქმის შეცვალა ფოტოკოპირებამ. ის ჩვეულებრივ გამოიყენება: 

• კალკისათვის, და ზოგჯერ რთულია ასლის ორიგინალისაგან გარჩევა. 

• პრიალა კალკისთვის, რომელზედაც ორიგინალი იბეჭდება მეორე მხრიდან. ეს კალკა ძალიან 

ადვილად შეიძლება დაიხეს და დაზიანდეს. 

• სეპიის ფირისთვის, რომელზეც ნახაზი იბეჭდება ასევე უკანა მხრიდან, მაგრამ ის გაცილებით 

გამძლეა. 

ნეგატივების ასლის გადაღება შეიძლება მაშინ საჭირო გახდეს, როცა ვერტიკალური გეგმარების ნახაზები 

უკვე დამთავრებულია და გსურთ მისი  ორიგინალის სახით დაიტოვება, მაგრამ ამასთან ერთად ნარგავების 

გეგმას გამოხაზავთ ამ ასლზე. თუ გეგმის ასლი გადაღებულია, მაშინ მისი ორიგინალი გამოდგება 

ვერტიკალური დაგეგმარების ნახაზად, შესაძლოა იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს მისგან ასლის 

გადაღება მანამ, სანამ ორიგინალზე  გაკეთებულ იქნება რაიმე შესწორებები ან ცვლილებები. თუ ამას არ 

გააკეთებთ, მაშინ შეიძლება არ დარჩეს უკვე შესრულებული სამუშაოს არანაირი ნაკვალევი იმ დროს, როცა 
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დამკვეთი გადაწყვეტს უარი თქვას თავის დამატებებსა და ცვლილებებზე და დაუბრუნდეს საწყის 

ვარიანტს. 

   

 

 

გეგმის გაფერადება და ტექსტურირება 

 

ფერი 

ჩვეულებრივ, გეგმები უფრო მიმზიდველად გამოიყურება, თუ ისინი დაფარულია ფერით. მაგრამ ამის 

გაკეთება გულდასმითაა საჭიროა, სხვაგვარად ეფექტი შეიძლება საწინააღმდეგო იყოს. ფერის დადება 

ხდება გეგმის ასლის გადაღების შემდეგ. გახსოვდეთ, რომ ფერად ნახაზს სჭირდება მაღალი სიმკვრივის 

ქაღალდი, რომელიც გაფერადების დროს კარგად იკავებს ფერს. ყოველთვის  გააკეთეთ რამდენიმე 

სათადარიგო ასლი შეცდომების შემთხვევებისათვის და გახსოვდეთ, რომ შეიძლება საღებავი გაიჟონოს 

ქვედა ფურცელზე, თუ თქვენ ერთ ფურცელს მეორეს ზემოდან მიამაგრებთ. 

 

ნახაზის გაფერადების ძირითადი საშუალებები: 

• ფერადი ფანქრები ან ფლომასტერები, 

• აკვარელის საღებავები,  

• პასტელი. 

მათ შორის რომელზედაც არ უნდა გაჩერდეთ, ეცადეთ ამოარჩიოთ რეალისტური ფერთა გამა. 

გადაწყვიტეთ, რისი ჩვენება გსურდათ _ ჯობს იყოთ ამორჩევითი  და ფერით გამოყოთ მხოლოდ ზოგიერთი 

ისეთი შესამჩნევი ზონა, როგორიცაა მოკირწყვლა, გაზონი, წყალი ან მცენარეები. მიწის შეფერილობისათვის  

გამოიყენეთ ყავისფერი, რუხი და მწვანე, ან წარმოადგინეთ მოყვავილე მცენარეები ცივ ან თბილ ტონებში. 

გახსოვდეთ, განსაკუთრებით კი ფანქრით მუშაობისას, რომ ერთნაირი ფერის ზედაპირები ძალიან ცოტაა, 

გაზონებსა და მოკირწყლულ ადგილებსაც კი უამრავი ტონი და შეფერილობა აქვთ. მაგალითად, 

მოკირწყლული ადგილები შეიძლება გამოყოთ მოწითალო- მოყავისფრო და რუხ ფერებთან ყვითელის 

შერევით _ მრავალფეროვნების ეფექტის მისაღწევად. ნებისმიერ შემთხვევაში, სანამ გეგმას 

შეაფერადებდეთ, ჯერ “შავად” ივარჯიშეთ. 

 

ფერადი ფანქრები და ფლომასტერები 

ფერადი ფანქრებით და ფლომასტერებით ყოველთვის ერთი მიმართულების შტრიხები უნდა გაატაროთ. 

ეცადეთ ფანქრები და ფლომასტერები გეჭიროთ ტრაფარეტის ან სახაზავის მხრიდან, რომელთა 

გადაადგილებაც თქვენ შეგიძლიათ საჭირო მიმართულებით, მოცემულ ორიენტს თანდათან 

გადააადგილებთ ფურცლის ქვედა ნაწილში მანამდე, სანამ არ გააფერადებთ მთელს ნახატს. თუ ფერი 

ზედმეტად უღიმღამო გამოვა, შეეცადეთ შეაფერადოთ სხვა ფერით. 

 

აკვარელი 

აკვარელი ნახაზს აძლევს ნატიფ და დახვეწილ სახეს, განსაკუთრებით მცენარეების გამოხაზვის დროს. თუ 

თქვენ არა გაქვთ აკვარელის საღებავებით მუშაობის გამოცდილება, სჯობს გამოიყენოთ აკვარელის 

ფანქრები, რომლებითაც შეიძლება იმუშაოთ, როგორც ჩვეულებრივი ფერადი ფანქრებით, ხოლო შემდეგ 

შტრიხები გაშალოთ რბილი ფუნჯით. მაგრამ თუ ქაღალდს მეტისმეტად დაასველებთ, ის ტალღისებურად 

დაიბრიცება. 
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პასტელი 

პასტელი ანიჭებს ნახაზს მიმზიდველობასა და სირბილეს, მაგრამ ის ძალიან ადვილად გაითიხნება. ამიტომ 

მუშაობის დროს ხელის ქვეშ მოათავსეთ რბილი ქაღალდი, ხოლო დამთავრების შემდეგ მოასხურეთ 

გასამაგრებელი. 

 

ტექსტურირება 

ტექსტურირება იმიტაციას უკეთებს მასალის ტექსტურას და მისი გამოყენება შეიძლება ფერთან შეხამებაში. 

იმისათვის, რომ  გამოისახოს, მაგალითად, უხეში ქვა, ნახაზის გაფერადების დროს შეიძლება მის ქვეშ 

მოთავსდეს ზუმფარის ან გოფრირებული ქაღალდი. ტექსტურირებით გატაცებისას, გეგმის ქვეშ 

მოსათავსებლად, თქვენ დაიწყებთ რელიეფური მუყაოს უცნაური ნაჭრების ან წიგნების ძველი ქსოვილიანი 

ყდების შეგროვებას. 

ფერების შერევისათვის ფანქარიც და პასტელიც შეიძლება დაიტუშოს ბამბის ან ქსოვილის პატარა ნაჭრით, 

ხოლო ფანქრით ჩრდილების დატანებით ნახაზი უფრო რეალურ სახეს შეიძენს. 

სანამ დამკვეთს ნახაზს აჩვენებდეთ, კარგი იქნება ერთი საათი მაინც დახარჯოთ მის გაფერადებაზე. 

პროექტის მომზადება  პრეზენტაციისათვის 

  

გეგმის დახმარებით _ გენერალურის ან ნარგავების გეგმის _ თქვენ შეძლებთ იდეები მიიტანოთ 

დამკვეთამდე და მენარდემდე. მოცემულ სტადიაზე ნაკვეთის გეგმა _ ფანქრით შესრულებული “შავი” 

ნახაზია. შესაძლებებლია ის შესრულებული იყოს კალკაზე. დამკვეთს კი აუცილებლად უნდა წარუდგინოთ  

გეგმის დამუშავებელი, “გადათეთრებული” ვარიანტი შესაბამისი ჩანაწერებითა და ჩანახატებით. სანამ 

დამკვეთს აჩვენებთ “თეთრ” ვარიანტს, ნახაზის ასლი უნდა გადაიღოთ და გააფერადოთ. 

 

 

 

ქაღალდის მონიშვნა 

 

დამწყებ ლანდშაფტის დიზაინერს ვურჩევთ თავდაპირველად შეადგინოს პროექტის გადათეთრებული 

ვარიანტი ერთი ფორმის ფორმატის  ქაღალდისათვის, ხოლო შემდეგ ის გადაიტანოს A1 ფორმატზე (840X188 

მმ) ან A2 (420X594 მმ) ფორმატზე (იმისდა მიხედვით თუ რომელი უფრო მისაღები იქნება პრეზენტაციაზე 

წარსადგენად) 

გეგმის გადათეთრებული ვარიანტი, რომელიც გამოხაზული იქნება ყველაზე მკვრივ კალკაზე (120გრ/სმ²) 

უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 

• შტამპი; 

• სპეციფიკაცია; 

• ჩარჩო; 

• ჩრდილოეთის მიმართულების ჩვენება. 

 

ეს ელემენტები ყოველთვისაა ნახაზზე, იცვლება მხოლოდ მასში შემავალი ინფორმაცია, მაგალითად, 

დამკვეთის სახელი ან ნაკვეთის გეგმის შესრულების საბოლოო ვადა. 
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შტამპის გაფორმება დამოკიდებულია თქვენს საკუთარ სტილზე (მკაცრზე ან იჩხიბზე). ასევე შეგიძლიათ 

ისარგებლოთ საკუთარი ლოგოტიპით, შეიმუშავოთ საკუთარი სტილი ან გამოიჩინოთ მახვილგონიერება, 

მაგრამ, როგორც წესი უბრალო და მკაფიო შტამპი უფრო უკეთესად გამოიყურება.  

  

 

შტამპი უნდა მოთავსდეს ინფორმაციული პანელის ზუსტად ქვედა, მარჯვენა კუთხეში და უნდა დაიკავოს 

პანელის საერთო სიმაღლის დაახლოებით 1/6-დან 1/4-მდე. ეს მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ნახაზები 

კოპირების შემდეგ ინახება დაწყობილ მდგომარეობაში და შტამპი ყოველთვის უნდა ჩანდეს. სტილს, 

შრიფტის ზომასა და ინტერვალებს განსაზღვრავს დიზაინერი. მისი შერჩევა  რამდენადმე დამოკიდებულია 

დამკვეთის გემოვნებაზე და დიზაინერის სურვილზე, რომ თავი გამოიჩინოს თავისი ოსტატობით. დღეს 

ბევრი დიზაინერი შტამპებს ამუშავებს კომპიუტერზე, შინაარსის მიხედვით ირჩევს შრიფტის ზომას და 

წარწერის სტილს. ასეთი შტამპები შეიძლება მოთავსდეს საჭირო მასშტაბში ნებისმიერ კონკრეტულ 

ნახაზზე, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა ცვალებად მონაცემებს, ეს იქნება გენერალური გეგმა, ნარგავების 

გეგმა ან საერთო სახე. მაგრამ, ზოგიერთი დიზაინერი უპირატესობას ანიჭებს ინდივიდუალურ სტილს, 

შტამპს წინანდებურად გამოხაზავენ ტრაფარეტით, თითოეული ახალი გეგმისათვის წარწერას ასრულებენ 

ხელით ანდა ჩაწერენ წებოვან ქაღალდზე და აწებებენ ნახაზიანი კალკის უკანა მხრიდან, მონაცემები შეაქვთ 

მუშაობის პროცესში. 

ლოგოტიპი 

ლოგოტიპი ეხმარება დიზაინერს სამუშაოს იდენტიფიცირებაში და განასახიერებს საერთო კორპორაციულ 

სტილს. ლოგოტიპი თავსდება ნახაზებზე, სარეკლამო ბუკლეტებსა და სხვა გამოცემებზე. ასევე დიზაინერის 

სავიზიტო ბარათზე, როგორც მისი კომპანიის სიმბოლო. 

 

 

მასშტაბი 

შტამპი 

 

შტამპში შედის შემდეგი მონაცემები: 

• დიზანერის სახელი ან სადიზაინერო პროექტის შემსრულებელი კომპანიის დასახელება, 

მისამართი, ტელეფონის, ფაქსის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. 

• დამკვეთის სახელი და მისამართი; 

• ნახაზის სახელწოდება (გენერალური გეგმა, ნარგავების გეგმა და სხვა); 

• ნახაზის ნომერი; 

• გამოყენებული მასშტაბები; 

• შეტანილი ცვლილებები; 

• თარიღი; 

• ნახაზის შემსრულებელი დიზაინერის ინიციალები; 

• საავტორო უფლებების გარანტია; 

• უარის თქმა პასუხისმგებლობაზე. 
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ნახაზში გამოყენებული მასშტაბების ჩამონათვალი მითითებული უნდა იყოს შტამპში შემდეგი სახით: 1:50, 

1:100 და ა.შ. თუ ქაღალდზე მოთავსებულია სხვადასხვა მასშტაბში  შესრულებული  რამდენიმე ნახაზი, 

მაშინ  მასშტაბის სახელწოდება შეიძლება შეიცვალოს სიტყვებით ”როგორც მითითებულია”. შემდეგ 

ყოველი ცალკეული ნახაზისათვის მითითებული იქნება ზუსტი მასშტაბი. თუ შემდეგში ნახაზი მცირდება 

ან იზრდება, მაშინ ადრინდელი მასშტაბი უნდა შეიცვალოს. ნებისმიერ შემთხვევაში გრაფიკული მასშტაბის 

გამოყენებისას მისი სიზუსტე  შენარჩუნდება, ისე როგორც მასშტაბის ხაზი იზრდება ან მცირდება გეგმის 

შესაბამისად და პროპორციულად. 

 

 საავტორო უფლებები 

ნიშანი  ©, რომელიც დგას რომელიმე სამუშაოს ტიტულზე, მიანიშნებს იმაზე, რომ საავტორო უფლებები 

ეკუთვნის დიზაინერს და მისი არც ერთი ნაწილი (მაგალითად გენერალური გეგმა) არ შეიძლება 

გადამრავლდეს ავტორის თანხმობის გარეშე. ისეთი ნიშანი როგორიცაა მაგალითად «©როზმარი 

ალექსანდერ 2005», ზოგიერთ დამკვეთს თავიდანვე დაარწმუნებს იმაში, რომ დიზაინერის შესრულებული 

ნახაზი არ წარმოადგენს მის საკუთრებას. 

 

უარის თქმა პასუხისმგებლობაზე 

პასუხისმგებლობის მომცველი ეს ჩანაწერი უმეტესი ნახაზებისთვის წარმოდგენს სტანდარტს: “მოცემული  

ნახაზის მასშტაბის შეცვლა არ შეიძლება. ყველა ზომა უნდა იყოს შემოწმებული სამშენებლო მოედანზე” ის 

წარმოიშვა იმ დროში, როცა ნახაზებს ასრულებდნენ ტილოზე, რომელიც ჩვეულებრივ იჭიმებოდა  და ამის 

გამო გეგმა მახინჯდებოდა. დღეისათვის ის ჩანაწერი  წარმოადგენს მხოლოდ შეხსენებას მენარდისათვის:  

მიუხედავად იმისა, რომ გეგმა შესაბამის მასშტაბში საგულდაგულოდაა შესრულებული, მაინც საჭიროა 

ყველა ზომის შემოწმება უშუალოდ ნაკვეთზე იჯარით გარიგების  და რაიმე სამუშაოს დაწყების წინ. ამას 

გარდა ამ ჩანაწერის საშუალებით თავიდან აიცილებთ პასუხისმგებლობას არასწორი ზომების შერჩევისა და 

გადატანისათვის. 

   

სპეციფიკაცია 

სპეციფიკაციის სიგანე პროპორციული უნდა იყოს ფურცლის სიგანის და მასში ჩართული მონაცემების 

რაოდენობის, მაგალითად, A2 და 125 მმ ფორმატის ქაღალდისათვის ის ტოლია 100 მმ-ის, ან A A1 ფორმატი _ 

150 მმ-ის. აქ ხდება მითითება ლანდშაფტური დიზაინის ხისტი ელემენტების შესახებ ან წარმოებს 

მცენარეთა ჩამოთვლა. შტამპი თავსდება პანელის ქვედა მარჯვენა კუთხეში და ის უნდა იყოს საკმაოდ 

დიდი, რათა ნახაზის შემცირების დროს შესაძლებელი იყოს მისი წაკითხვა. 

 

ჩარჩო 

ჩარჩოს გაკეთება აუცილებელი არ არის, მაგრამ ის აუმჯობესებს ფურცლის  გარეგნულ მხარეს. შერჩეული 

ტიპის ჩარჩო შეიძლება დაიხაზოს ტუშით, ფურცლის ყველა ნაპირიდან 10 მმ-ის დაშორებით. ჩარჩოს 

მარჯვენა მხარე შეიძლება იყოს ინფორმაციული პანელის გარე საზღვარი. 

 

გეგმის განლაგება ფურცელზე 

ფურცელზე გეგმის განლაგება დამოკიდებულია იმის საბოლოო სახეზე, რაც მასზე უნდა იყოს. ფურცელი 

მთლიანობაში ისე უნდა გამოიყურებოდეს, როგორც გრაფიკული დიზაინის ცალკეული ნაწარმოები, 

ამიტომ მისი შედგენა ხდება შესაბამისი სახით. ფურცლის მონიშვნის შემდეგ აუცილებელია გადაწყდეს, თუ 

როგორ უნდა იყოს შედგენილი ყველა აუცილებელი ინფორმაცია. 
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უწინარეს ყოვლისა, ფურცელზე  ათავსებენ გეგმას. ამ სტადიაზე ჯობს  ფურცელზე ამოძრაოთ ნაკვეთის 

ნახაზი, იმისათვის, რომ იპოვოთ მისი ოპტიმალური მდებარეობა და სანამ ხაზვას დაიწყებდეთ, ჯერ ესკიზი 

შემოხაზეთ. გეგმის ქვემოთ ნაჩვენები  უნდა იყოს მისი სახელწოდება, რომელიც ზოგჯერ საკმაოდ გრძელი 

აღმოჩნდება ხოლმე. დარწმუნდით, რომ არჩეულ ფურცელზე შეიძლება დაეტიოს  გაშლილი სახით 

წარმოდგენილი ყველა აუცილებელი ინფორმაცია. 

გეგმის გარდა შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი ელემენტები, მაგალითად ნაკვეთის ჭრილი, 

საფეხურების ფრაგმენტი ან ხედი “ჩიტის თვალსაწიერიდან”. როგორც წესი, ისინი გამოიხაზება ძირითადი 

ნახაზისგან განცალკევებით, მაგრამ, ყველაფერი დამოკიდებულია ფურცლის ზომებზე, ნაკვეთის 

ფართობზე, ნახაზის მასშტაბზე და აუცილებელი დამხმარე ინფორმაციის მოცულობაზე. დამატებითი 

ნახაზების ზომა გულდასმით უნდა შეირჩეს, უმჯობესია ის ფანქრით შესრულდეს და როგორც კოლაჟი 

მოთავსდეს ძირითადი ფურცლის ქვეშ, იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამხელა  ადგილს დაიკავებენ 

ისინი. 

თუ ნახაზი გადატვირთულად გამოიყურება, შეიძლება აიღოთ დიდი ზომის ფურცელი, ან გენერალური 

გეგმის მასშტაბი შეამციროთ, ან მონაცემების  ნაწილი გადაიტანოთ მეორე ფურცელზე. ყველაზე მარტივი 

ვარიანტია - ძირითადი გეგმა მოთავსდეს ფურცლის ქვემოთ, ცენტრში, ან მარცხენა მხარესთან ახლოს, 

ხოლო ყველა დანარჩენი ინფორმაცია - მის გარშემო. ყველა ხაზი უნდა იწყებოდეს უხილავი საზღვრიდან, 

რითიც ფურცელზე წარმოიშობა მინდორი, ამისათვის იდეალურია  მილიმეტრული ქაღალდის უკანა მხარე. 

ტუშით გამოხაზვის წინ გულმოდგინედ, აუჩქარებლად მოფიქრებულად შედგენილი ფურცელი შემდგომში 

დროისა და ნერვების ეკონომიას გაგიწევთ. 

 

ჩრდილოეთის მიმართულების ჩვენება 

ნებისმიერ გენერალურ გეგმაზე ან ნარგავების გეგმაზე ქვედა მარჯვენა კუთხეში, შტამპის გვერდით უნდა 

მოთვსდეს ისარი ან წერტილი, რომლითაც ნაჩვენები იქნება ნაკვეთის ორიენტაცია ჩრდილოეთის მიმართ. 

გეგმაზე  უნდა გამოისახოს ისარი და ასო “N” ნებისმიერი საშუალებით - ტრაფარეტიდან დაწყებული 

კომპიუტერული გრაფიკის ჩათვლით. თუ თქვენ ამოირჩიეთ განსაზღვრული სტილი, ის უნდა გამოიყენოთ 

ყველა ნახაზზე, იცვლება  მხოლოდ ისრის მიმართულება ნაკვეთის მდებარეობის მიხედვით. მით უმეტეს 

რომ ჩრდილოეთის მიმართულება ნახაზზე აღინიშნება მხოლოდ გეგმის ადგილმდებარეობის საბოლოო 

დამტკიცების შემდეგ. 

  

                        

სამუშაოს პრეზენტაცია 

 

 უფრო ხშირად გამოიყენება სამუშაოს წარდგენის შემდეგი ფორმები: 

• ძალიან მკვრივ ქაღალდზე დაბეჭდვა, რომელიც გაცილებით ძვირი ჯდება, მაგრამ შემდგომში 

დამკვეთმა შეიძლება ის  ჩარჩოში მოათავსოს, როგორც ესტამპი, ამიტომ არ არის საჭირო ფურცლის მოკეცვა; 

• პორტფოლიო, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს საქაღალდეს ყოველგვარი ნახაზებით, გეგმებით, 

ფოტოებით და. ა.შ. ჩვეულებრივ  გამოიყენება პოტენციური დამკვეთებისათვის საჩვენებლად; 

• მკვრივ მუყაოზე ან ფირფიცარზე დაწებებული და პერიმეტრის გასწვრივ მირჩილული ამონაბეჭდი, 

გამოფენის ან დემონსტრირების მიზნით; 
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ძალიან მკვრივ ქაღალდზე, საგულდაგულოდ ტექსტურირებული და გაფერადებული ამონაბეჭდი 

დამკვეთს წარუდგენს ნაკვეთის პროექტის შესრულების განსაკუთრებულ დახვეწილობასა და სინატიფეს. 

ასეთი ნამუშევარი შეიძლება დამკვეთისათვის საჩუქარი გახდეს. 

 

პორტფოლიო 

პორტფოლიო უზრუნველყოფს დამთავრებული პროექტების პრეზენტაციის ეფექტურობას და შემდგომში 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თქვენი დიზაინერული შესაძლებლობების საილუსტრაციოდ, რომელიც 

შეიძლება პოტენციურ დამკვეთებს აჩვენოთ.  

 

 

კითხვები თვითშეფასებისთვის: 

1. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ კომპოზიციის ძირითადი პრინციპები 

2. აღწერეთ ესკიძს შემქნის ეტაპები 

2.  განმარტეთ გენერალური გეგმის მნიშვნელობა და აღწერეთ მისი 

შედგენის ეტაპები და წესები 

3. განმარტეთ ნარგავების გეგმის მნიშვნელობა და აღწერეთ მისი 

შედგენის პრინციპი 

4. განმარტეთ საკვანძ ფრაგმენტების  გამოხაზვის მნიშვნელობა 

5. აღწერეთ პროექტის პრეზენტაციის გზები. 
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ლანდშაფტური დიზაინის ლექსიკონი 
აბრისი. G. Abriss. ნახაზი, გეგმა 

1. რაიმესაგნისმონახაზი, კონტური 

2.(გეოდ.) ველზეხელითშესრულებულინახაზი,რომელზედაცაღნიშნულიაყველამონაცემიზუსტიგეგმისშე

სადგენად. 

 

აგრაფი  - XVII-XVIII  საუკუნეებში საბაღე პარტერებში გამოყენებული სტილიზებული მცენარეული 

მოტივი. აქვს  პარტერის კიდის ერთი წერტილიდან გამოსული  ტოტების, ფოთლების ან გვირგვინის 

ფურცლების  კონის ფორმა. 

 

ალპინარიუმი - ქვა-ბაღი, რომელიც ასახავს მთის ლანდშაფტისა და მისი ფლორის სილამაზეს. მისთვის 

დამახასიათებელია  დაბალმოზარდი მცენარეების შერწყმა კლდეებსა და წყალთან. 

 

ამპირი - XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIXსაუკუნის დასაწყისში საფრანგეთში წარმოქმნილი სტილი, 

რომელიც ემყარება  ანტიკური ნიმუშების მიბაძვას. 

ამფითეატრი - ელიფსის ან ნახევარწრის ფორმის სანახაობითი ნაგებობა  საფეხურებად განლაგებული 

რიგებით. მისი დანიშნულებაა სანახაობაზე დაკვირვება; გამოიყენება ასევე როგორც დამატებითი 

გეოპლასტიკური ელემენტი. 

 

 

ანტიკურობა - უძველესი ბერძნულ-რომაული სამყარო და მისი კულტურა. 

 

არაბესკა - რთული ორნამენტის სახეობა, რომელიც შედგება სტილიზებული ფოთლების, ყვავილების, 

გეომეტრიული ფიგურების, ცხოველთა და ფრინველთა ფიგურების და ხშირად არაბული წარწერებისგან. 

 

არაფორმალური სტილი -გაფორმების  ისეთი ხერხი, როცა მცენარეებს მკაცრი თანმიმდევრობით არ 

რგავენ. ამ დროს ბაღი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება. 

 
 

არქიტექტონიკა - დეტალების შერწყმა ერთ მთლიანობაში, სინონიმი - კომპოზიცია. 

 

 

ასიმეტრიული ბაღი  – ფრანგული ტერმინია, რომელიც აღნიშნავს XVII საუკუნის ინგლისურ ბაღებს. 

ასიმეტრია პეიზაჟური სტილის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. ასეთ ბაღში ყველაფერი 

ბუნებრივად უნდა გამოიყურებოდეს. ბილიკები დაკლაკნილი, ხოლო ხაზები კი ტალღოვანი უნდა იყოს. 

 

 

აქცენტი - დიზაინის ელემენტი, რომელიც ქმნის კომპოზიციურ ცენტრს, დეკორატიულ სტრუქტურას ან 

სხვა ელემენტებისგან გამორჩეულ  ფერად ლაქას. 
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ბალუსტრადა –  ტერასებისა და  კიბეების გამჭოლი შემოსაზღვრა ფიგურული ბოძებით -”ბალიასინებით”. 

მათი გამოყენება დამახასიათებელია  კლასიკური არქიტექტურისათვის. ხშირად გამოიყენება საპარკო 

კომპოზიციებში. 

 

 

ბაროკო -  XVI – XVIII საუკუნეების მდიდრული სტილი. 

 

 

 

ბელვედერი - ამაღლებულ ადგილზე აშენებული მრგვალი ღია ფანჩატური ან პავილიონი, საიდანაც 

მიდამოზე ლამაზი ხედი იშლება. 

ბერსო - ხეთა გადახლართული ტოტებისაგან შექმნილია ხეივანი. საუკეთესო ვარიანტია - ცაცხვი ან 

ყვითელი აკაცია. რეგულარული სტილის გავრცელებული ელემენტია. 

 
ბოსკეტი - როგორც წესი, სწორი გეომეტრიული ფორმის დახშული მონაკვეთი. მცენარეები (ხეები ან 

ბუჩქები) მჭიდროდაა დარგული მთელ პერიმეტრზე. ფორმირებულია სწორი კედლების (შპალერების) 

სახით. რეგულარული სტილის ელემენტია. გათვალისწინებულია დასვენებისთვის, სანახაობისთვის, 

სეირნობისთვის. 

 

გენერალური გეგმა  – გამწვანების ობიექტის მთავარი ნახაზი, რომლის საფუძველზეც დგება ყველა 

სამუშაო ნახაზი და მშენებლობის ხარჟთაღრიცხვა. 

გეოპლასტიკა - რელიეფის არქიტექტურულ-მხატვრული გარდაქმნა, ვერტიკალური დაგეგმარების 

სახესხვაობა. ესაა ხელოვნური ბორცვები და კვლები, ტერასები და ამფითეატრები, კანიონები და 

რელიეფის სხვა ფორმები. 

ერკერი - ნაგებობის წინ წამოწეული ნაწილი. 

 

ერმიტაჟი -  საბაღე ხელოვნებაში ბაღში ცალკე მდგომი რომანტიკული სტილის ნაგებობა, განდეგილ 

ერმიტის საცხოვრებელი, ქოხი. 

 

 

ესკიზი - მხატვრული ნაწარმოების წინასწარი, პირველადი ჩანახატი. ლანდშაფტური დიზაინის 

ობიექტის ესკიზი  მოიცავს მისი გარემოცვის ძირითად მახასიათებლებს და სივრცით სიტუაციას. 

 

ესპლანადა - საზოგადოებრივი შენობების წინ არსებული თავისუფალი სივრცე, სადაც არ არის 

ნაგებობები. ესპლანადებზე ეწყობა პარტერები, ფართო ხეივნები შადრევნებითა და სკულპტურებით. 

ვერტიკალური გამწვანება - გამწვანების ტიპი ხვიარა მცენარეების გამოყენებით შენობათა კედლების 

მტვრის, ხმაურისა და გადახურებისაგან დასაცავად. 

იაპონური ბაღი - მინიატურული ხელოვნური პეიზაჟი ლანდშაფტური სიმბოლიკის ელემენტებით: 

”მთებით”, ბორცვებით, ქვებით, წყლით, რომლებიც  ერთგვარად სამყაროს მოდელს ქმნიან. იაპონური 

ბაღის კულტურას ღრმა ფილოსოფიური საფუძველი აქვს. თანამედროვე ლანდშაფტურ  არქიტექტურაში 
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ამ ტიპის ბაღი განიხილება როგორც ადამიანის მენტალური რელაქსაციისა და ღრმა თვითგანჭვრეტის 

ადგილი 

 
ლანდშაფტური არქიტექტურა – ბუნებრივი ლანდშაფტების არქიტექტურულ ნაგებობებსა და ხელოვნურ 

ლანდშაფტებთან  ჰარმონიული შერწყმის ხელოვნება.

ინგლისური ბაღი - პეიზაჟური პარკების დამკვიდრებული ცნება, რომელიც პოპულარული  იყო XVIII – 

XIX საუკუნეებში. 

ქალაქგარეთ მდებარე ინგლისური ბაღი  – ინგლისში პატარა სახლებთან არსებული  ტრადიციული ბაღი, 

რომელმაც დასაბამი მისცა XIX - XX  ბურჟუაზიულ საუკუნეების ბაღებს. 

 

იტალიური ბაღი – ფეოდალური იტალიის აღორძინების ხანისათვის დამახასიათებელი ბაღის ტიპი, 

რომელიც მემკვიდრეობით იქნა მიღებული რომის იპმერიის ეპოქიდან. 

 

კლუმბა -  (ინგლ. clump – ჯგუფი) – სხვადასხვა ფორმის, მაგრამ უფრო ხშირად მარტივი გეომეტრიული 

კონფიგურაციის ყვავილნარი, სადაც დარგულია ერთ- და მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები.  

უკეთ წარმოსაჩენად ზოგჯერ კლუმბას ცენტრიდან ნაპირების მიმართულებით დახრილობას აძლევენ. 

 

კომპოზიცია  - (ლათ. compositio – შედგენა) – მხატვრული ნაწარმოების ყველა ელემენტის შერწყმა და 

ურთიერთკავშირი, რომლებიც  უზრუნველყოფენ  მთლიანობასა და დასრულებულ სახეს. კომპოზიციის 

ამოცანაა  ფუნქციურ, ესთეტიკურ და ტექნიკურ  მოთხოვნათა  ჰარმონიულ ერთიანობაში მოყვანა. 

კონტრასტი -  (ფრ. contraste – მკვეთრი უკიდურესობა) –  შესადარებელი საგნების  თვისებებისა და 

მახასიათებლების  დაპირისპირება.  ლანდშაფტურ დიზაინში ესაა მაგ., ყვავილოვანი კომპოზიციების  

ელემენტების  ფერთა განსხვავება, სკულპტურის შუქ-ჩრდილების, ფაქტურისა და სხვა თვისებების  

დაპირისპირება გაკრეჭილი მწვანე კედლის ფონთან. კონტრასტი, როგორც კომპოზიციური პრაქტიკის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება , გულისხმობს  დაპირისპირებული ობიექტების  

გამომსახველობის ურთიერთგაძლიერებას. 

 

კურვიმეტრი - (ლათ. curvus – მრუდი) – რუკებსა და გეგმებზე მრუდი ხაზების  მაგ., გზების, ღობეების, 

ბილიკების, წყალგაყვანილობის მილების, საზომი ხელსაწყო. 

 

კურტინა (ფრ. courtine – საფარი) – ვიზუალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული მცენარეთა ჯგუფი, 

რომელიც შემოსაზღვრავს სივრცეს პარკის, ბაღის ან სკვერის შიგნით. 



 
 

მიქსბორდერი  (ინგლ. mix – შერევა, border - არშია) – ყვავილოვანი გაფორმების სახეობა, რომლისთვისაც 

სავეგეტაციო პერიოდში ყვავილობის მრავალჯერადი ცვლაა დამახასიათებელი.  ეს ხორციელდება 

ლამაზადმოყვავილე, ძირითადად მრავალწლოვანი მცენარეების სათანადო შერჩევით. 

მოზაიკა - XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ფრანგული და ბელგიური ტექნიკა. ინგლისური ყვავილნარის 

ორის სტილის ნარევი: მიწის დონეზე მოყვავილე და ხალჩოვანი მცენარეებით შექმნილი სურათი. 

მონობაღი - ბაღი, რომელიც შედგება ერთი სახეობის მცენარისაგან: როზარიუმი, ირიდარიუმი, წიწვოვანი 

ბაღი და ა.შ. 

მონოტევრი - ნაძვნარი, მუხნარი და ა.შ., რომელიც მკაფიოდ გამოიყოფა შერეული ჯგუფების ფონზე. 

მცირე არქიტექტურული ფორმები  – საბაღე-საპარკო კომპოზიციის  ხელოვნური ელემენტები: 

ფანჩატურები, როტონდები, პერგოლები, ტრელიაჟები, სკამები, თაღები, სკულპტურები, პავილიონები, 

შადრევნები , საბავშვო მოედნების აღჭურვილობა და ა.შ. 

ნიუანსი – ელფერი, საპარკო კომპოზიციების შემადგენელი  ცალკეული ელემენტების  ფორმის, ფერის, 

ზომების, ზედაპირის ფაქტურისა  და მოხატულობის ოდნავ შესამჩნევი  ცვლილება. ნიუანსური 

ცვლილებები  სხვადასხვაგვარადიჩენს თავს  განსხვავებული ამინდის, 

განთებისა და ა.შ. დროს. 

ორდინარი - იხ. სოლიტერი 

პაგოდა  – ბუდას ტაძარი წრიულ საძირკველზე, XVIII საუკუნის ძალზე პოპულარული ნაგებობა. 

 

პანდუსი - ტერასის ერთი დონიდან მეორეზე გადასასვლელი დახრილი ზედაპირი, რომელიც ცვლის 

კიბეს. 

რეგულარული დაგეგმარება - დამახასიათებელია ფრანგული კლასიკური ბაღებისათვის, სადაც 

გამოყენებულია  სწორი გეომეტრიული ფორმები, სწორი ბილიკები, ხეივნები, სიმეტრიული 

კომპოზიციები. 

 

პარტერი - დეკორატიული, ღია, გეომეტრიულად აგებული კომპოზიცია, რომელიც შედგება გაკრეჭილი 

ბალახების, ბუჩქებისა და  დაბალმოზარდი მცენარეებისაგან. დასაშვებია ინერტული მასალების, 

ვაზონებისა და სვეტების გამოყენება. ნაგულისხმევია რეგულარული სტილი და სიმეტრია. 

 

 

 

პატიო - ღობით ან შენობის კედლებით შემოსაზღვრული პატარა ბაღი, რომელიც კომპოზიციურად  

შენობის ინტერიერთანაა დაკავშირებული. ნასესხებია ესპანურ-მავრიტანული არქიტექტურიდან. 

პერგოლა - ხის ან ლითონის კარკასის მქონე  საპარკო ნაგებობა ბრტყელი ან სფერული  ზედაპირით, 

რომელზეც შემოხვეულია ლიანები. ეს დამატებითი ეკრანია, რომელიც  სწრაფად ქმნის ჩრდილს და 

ზონირების ელემენტად გვევლინება. შეიძლება მიშენებულ იქნას ფანჩატურთან ან ვერანდასთან. ხაზს 

უსვამს სივრცის ჩაკეტილობას. 

 

პროექტი  - გეგმის შედგენა, რომელიც მოიცავს აღწერას, ნახაზებს, მაკეტებს და ა.შ. 

რაბატი - (გერმ. rabatte – კვალი) - ერთი ან რამდენიმე სახეობის მცენარისაგან შექმნილი ყვავილნარი 

გრძელი ვიწრო ზოლის სახით, რომელიც განთავსებულია ბილიკების ან ხეივნების გასწვრივ. 

რენესანსი - იგივეა, რაც აღორძინება. 

რიტმი - კომპოზიციის ელემენტების თანაბარზომიერი მონაცვლეობა. 
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როკაილი - (ლათინური rocc-დან) იმ ადგილის ქვებით ან ნიჟარებით შემოსაზღვრა ანტიკურობისა და 

რენესანსის გავლენით, სადაც ალპური მცენარეები უნდა განთავსდეს. ”როკარიუმის” სინონიმი. 

 

 

როკოკო - XVIII საუკუნის ხელოვნების სტილი, გამორჩეული ფორმათა სინატიფით, სირთულით და 

უცნაურობით. 

როტონდა - გეგმაზე გუმბათით გადახურული მრგვალი ან ნახევარწრის ფორმის მცირე არქიტექტურული 

ნაგებობა, რომელიც სვეტებს ეყრდნობა. 

სააფთიაქო ბოსტანი - გათვალისწინებულია სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და სურნელოვანი მცენარეების 

მოსაშენებლად. 

სერპანტინი - ფერდობებზე ბილიკების (გზების) დაკლაკნილი ტრასირება. 

 

სიმეტრიული ბაღი - რომის იმპერიის გავლენით, პროპორციებისა და სიმეტრიის კანონებით შექმნილი 

კლასიკური ბაღი. ამის მაგალითია XVIII საუკუნის ფრანგული ბაღები. 

სოლიტერი - ღია სივრცეში მარტოულად დარგული მცენარე, რომელიც ყურადღებას იპყრობს ფორმით, 

ზომებითა და სილუეტის გამომსახველობით. ასეთი ობიექტი უკეთ აღიქმება გარკვეული დაშორებიდან! 

 

ტექსტურა - მყარი ნივთიერების (ხის, ქვის)  აგებულების ბუნებრივი ნახატი. ასევე ფოთლებისა და 

ტოტების განლაგების, მათი ზომების მახასიათებლები და შესაბამისი შუქ-ჩრდილების განაწილების 

თავისებურებები. ფონისთვის მისაღებია წვრილი და მკვრივი სტრუქტურა, ხოლო წინა პლანისთვის - 

მსხვილი და მეჩხერი (ფაშარი). 

ტოპიარი - ბაღი ან მისი კუთხე ”მწვანე სკულპტურებით”, რომლებიც მიღებულია კომპაქტური მერქნიანი 

მცენარეების კრეჭით. 

ტოპიარული კრეჭა  - ხეებისა და ბუჩქების ზომების შემცირებისა და ფორმირების ხელოვნება, რომელიც 

ემსახურება მათ უკეთ განვითარებას ან დეკორატიული და ფანტასტიკური ფორმის მიცემას. ცნობილია 

ანტიკური დროიდან. 

ტრელიაჟი - თხელი ბადის სახით წარმოდგენილი შპალერები. 

ფაქტურა - რაიმე ზედაპირის თავისებური ხარისხი. 

ფოლი - ბაღის ადგილი, რომელიც მეტყველებს პატრონის ექსტრავაგანტურ გემოვნებაზე. ტერმინი 

დამკვიდრდა XVIII საუკუნეში არსებული ბაღის მეპატრონის სახელის მიხედვით. 

შპალერი - ხეხილის დარგვისა და ზრდის კონტროლის მეთოდი XVIII საუკუნიდან, რომელიც 

განსაკუთრებით კარგად იყო განვითარებული საფრანგეთში. ესაა ბრტყელის საყრდენი 

მცენარეებისათვის, დაჭიმული მავთულის, ფარის ან ბადის სახით. ეს სახელი მოგვიანებით ეწოდა  

გაკრეჭილ  მაღალ ცოცხალ ღობეებს, სადაც საყრდენია  ლითონის ბადე ან ხის კარკასი. 

შუქ-ჩრდილი - შუქისა და ჩრდილის თანაფარდობა, რომელიც ავლენს საგანთა ფორმას. 

 

”ჩაძირული ბაღი” - საბაღე ხელოვნებაში დამკვიდრებული ეს ტერმინი გულისხმობს ცალკეული მწვანე 

სივრცის მოწყობას ბაღის საერთო დონეზე დაბლა. 

ჰაბიტუსი – მცენარის გარეგნული იერი, ფორმა. 

 

ჰაი-ტეკი. ეს ობიექტი წარმოადგენს უნიკალურ ანსამბლს high tech-ის სტილში. აქ ჭარბობს  სწორი 

გეომეტრიული ფორმები, რომლებთანაც კარგად ეწერება  იგივე სტილის შადრევანი 
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