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1

შესავალი
ეკოლოგიური კვლევების მიზანი იყო გარემოს ფონური მდგომარეობის შესახებ
დაწვრილებითი ანგარიშის მომზადება და WREP SR პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვება.

1.1

ლიტერატურის შესწავლა
საკვლევ ტერიტორიებზე მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების პოტენციური არსებობის
დადგენის მიზნით განხორციელდა სათანადო ლიტერატურული წყაროების მიმოხილვა. ამის
გაკეთება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ზოგჯერ კვლევის ჩატარება ისეთ
პერიოდშია აუცილებელი, როდესაც ყველა სახეობის არსებობა ვერ დგინდება ან ძნელია
ზოგიერთი მათგანის იდენტიფიკაცია. გამოყენებული ლიტერატურა მოცემულია ქვეთავში
1.5.

1.2

მცენარეულობა
ფონური ბოტანიკური კვლევების (ფაზა I ჰაბიტატის გამოკვლევა) მთავარი მიზანი იყო
ძირითადი ჰაბიტატების და მცენარეულობის ტიპების იდენტიფიკაცია და აღწერა,
რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნებოდა. ეს სამუშაო მოიცავდა ეკოლოგიურად
მნიშვნელოვანი ტერიტორიების იდენტიფიკაციას, სადაც შეიძლება საჭირო გახდეს უფრო
დეტალური კვლევების
ჩატარება (ფაზა II). გარდა ამისა, მაღალი საკონსერვაციო
ღირებულების სახეობების პოპულაციათა იდენტიფიკაციის შემთხვევაში, შესაძლებელი
გახდებოდა მათი გავრცელების არეალის, დაკავებული ტერიტორიის, პოპულაციების
რიცხოვნობისა და მათთვის მოსალოდნელი საფრთხეების განსაზღვრა. თითოეული ტიპის
ჰაბიტატისთვის და იშვიათი სახეობების პოპულაციებისათვის აღრიცხულია გარემო
პირობები, ბიოტური და აბიტური ფაქტორების ჩათვლით.
თითოეულ საკვლევ უბანზე ვიზუალურად შეირჩა მცენარეულობის ერთეულის
დამახასიათებელი სანიმუშო ნაკვეთი. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა საკვლევ
ტერიტორიაზე გაბატონებული მცენარეულობის ტიპი მდელოებია, უმთავრესად გამოიყო 2მ x
2მ ფართობის სანიმუშო ნაკვეთები. აღწერილია თითოეულ სანიმუშო ნაკვეთზე არსებული
ფლორისა და მცენარეულობის ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრი, მათ შორის მცენარეული
საფრის საერთო დაფარულობა (%), უმაღლესი მცენარეების ცალკეულ სახეობათა სიმაღლე და
სიხშირე-დაფარულობა (%). აღირიცხა აგრეთვე ხავსების დაფარულობა, მათი არსებობის
შემთხვევაში.
გარდა ამისა, დაფიქსირებულია სანიმუშო ნაკვეთებზე არსებული ყველა მცენარის
ფენოლოგიური ფაზები (ვეგეტაციური – veg., ყვავილობა – fl.., ნაყოფმსხმოიარობა – fr.,
ჩახმობა – s.). დაფარულობა (%) ფასდებოდა, როგორც სახეობის მიწისზედა ნაწილების მიერ
პერპენდიკულარული პროექციით დაფარული მიწის ფართობი. მცენარეული საფრის შეფასება
ხდებოდა ვიზუალურად. მცირერიცხოვანი ინდივიდებით წარმოდგენილი სახეობების
მნიშვნელობის არასათანადო შეფასების თავიდან აცილების მიზნით, გამოყენებულია
სიხშირე-დაფარულობის დომინის 10-ქულიანი შეფასების სისტემა (იხ. ცხრილი 1). ასევე,
გაზომილია ხეების საშუალო დიამეტრი მკერდის დონეზე და ვიზუალური შეფასებით
დადგენილია მათი საშუალო სიმაღლე.

ცხრილი 1 დომინის სიხშირე-დაფარულობის შკალა
ქულები
+
1
2
3
4
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სიხშირე-დაფარულობა
ერთეული ინდივიდი
იშვიათი
მეჩხერი
<4%, ხშირი
5-10%
1
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ქულები
5
6
7
8
9
10

1.3

სიხშირე-დაფარულობა
11-25%
26-33%
34-50%
51-75%
76-90%
91-100%

ფაუნა
ფონური ზოოლოგიური კვლევების მთავარი მიზანი იყო შემოთავაზებულ საკვლევ
ადგილებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ველური ცხოველების ჰაბიტატთა
აღწერა და სახეობების შედგენლობისა და მრავალფეროვნების შეფასება (ცხოველთა
ნებისმიერი სახეობის არსებობის ფაქტების აღრიცხვის ჩათვლით). განსაკუთრებული
ყურადღება ექცეოდა ფაუნის დაცული სახეობების არსებობას. მკვლევარებმა დაადგინეს
აგრეთვე ის ადგილები, სადაც ფაუნის დეტალური (ფაზა I) შესწავლაა საჭირო.

1.3.1

ამფიბიები
ამფიბიებთან დაკავშირებით, კვლევა კონცენტრირებული იყო საპროექტო ტერიტორიების,
როგორც ამფიბიებისათვის ხელსაყრელი ჰაბიტატების, შეფასებაზე, რაც ითვალისწინებდა
ამფიბიების პოტენციური გასამრავლებელი გუბურების (და ჭარბტენიანი ტერიტორიების,
სადაც შესაძლებელია ინდივიდების არსებობა) არსებობის დადგენას. თუ ასეთი ადგილების
არსებობა დადგინდებოდა მილსადენის მარშრუტისა ან დამხმარე ობიექტების მახლობლად,
მკვლევარები ეძებდნენ ამფიბიების გამრავლების დამადასტურებელ ნიშნებს (ქვირითი,
ლარვები, თავკომბალები ან ზრდასრული ინდივიდები), თუ კვლევის სეზონი ხელსაყრელი
იყო. დეტალური შესწავლისათვის კვლევის სათანადო მეთოდის შერჩევა დამოკიდებული იყო
სახეობებზე.

1.3.2

რეპტილიები
რეპტილიები შეისწავლებოდა ჰაბიტატების მათი არსებობისათვის ხელსაყრელობის
შეფასებით. რეპტილიების არსებობა დგინდებოდა ნიადაგის ზედაპირზე ნაკვალევის,
ცოცხალი ინდივიდების, გამოცვლილი კანის, ჯავშნის ან კვერცხების დაფიქსირებით.
მკვლევარები მოძრაობდნენ წინასწარ დადგენილი ტრანსექტების გასწვრივ და ეძებდნენ
ქვეწარმავალთა შესაძლო თავშესაფრებს (სადაც ასეთი არსებობდა), რაც (საჭიროების
შემთხვევაში) განმეორებითი კვლევებისა და მშენებლობის შემდგომი მონიტორინგის
ჩატარებას შეუწყობდა ხელს.

1.3.3

ძუძუმწოვრები
ძუძუმწოვრების სახეობათა იდენტიფიკაცია ხდებოდა უშუალოდ ინდივიდებზე დაკვირვების
ან ნაკვალევის, სკორეს, თხრილების / ნათხარის, საკვების ნარჩენების (გამოხრული თხილი)
და მოსასვენებელი ადგილების (როგორიცაა სორო, ბუნაგი ან ბუდე) მოძიების გზით. პატარა
ზომის ძუძუმწოვრების არსებობა დგინდებოდა ხვრელებით, მკვეთრი წრიპინით და საგნების
გადაბრუნების გზით მათი გაქცევის ინიცირებით. გულდასმით იქნა გამოიკვლეული ყველა
სათანადო ადგილი და აღირიცხა კვლევაზე დახარჯული დრო (და განვლილი მანძილი,
როდესაც გამოყენებული იყო ტრანსექტების გავლის მეთოდი). მდინარისპირა კვლევები, მაგ.,
წავის სოროების შესწავლა, ხორციელდებოდა დინების აღმა და დაღმა მიმართულებით,
შემოთავაზებული მილსადენთან გადაკვეთის პუნქტიდან 100 მ მანძილზე.
ღამურების არსებობა დგინდებოდა თავშესაფრებისა და საკვები უბნების იდენტიფიკაციით.
ზოგადად, ღამურების თავშესაფრები მიწის ზედაპირის ზემოთ გვხვდება შენობებსა და
ხეებზე, ხოლო მიწისქვეშ – ისეთ ადგილებში, როგორიცაა გამოქვაბულები, მაღაროები და
გვირაბები. კვლევების შედეგად მოპოვებული მთლიანი მასალა ფოტოდოკუმენტირებულია
და აღრიცხულია სათანადო GPS მონაცემებით.
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1.3.4

მაკროუხერხემლოები
სეზონური შეზღუდვების (ქვირითობის სეზონი) გათვალისწინებით, იქთილოგიურ
კვლევებთან შედარებით, უპირატესობა მიენიჭა მაკროუხერხემლოების კვლევების ჩატარებას
მდინარეების სუფსისა და ლიახვის 1 გადაკვეთებზე. ასეთი მიდგომა ჩაითვალა მართებულად,
რადგანაც:
•

ბენთოსური მაკროუხერხემლოების დაჯგუფებები მდინარის ხარისხის კარგი
ინდიკატორები არიან და გარემო პირობების ცვლილებაზე პროგონოზირებული რეაქცია
აქვთ

•

მაკროუხერხემლოების ნიმუშების შეგროვება უფრო ნაკლებ დროსა და ძალისხმევას
მოითხოვს, ვიდრე თევზების კვლევა

•

არ არის საჭირო ბადეები

•

ასეთი სახის მულტიპარამეტრული მიდგომა (რომელიც დაჯგუფების სხვადასხვა
სტრუქტურული/ფუნქციური ნიშან-თვისებების დახასიათების საშუალებას იძლევა)
წარმატებითაა გამოყენებული მდინარის ბიომრავალფეროვნების შეფასების პროგრამაში
BTC / SCP პროექტებისათვის (იქთიოლოგიური მონიტორინგის ანგარიშები, 2008-2009 წწ).

მაკროუხერხემლოების ნიმუშების აღების პუნქტები მდინარის თითოეულ მონაკვეთზე
დადგენილია ორი ჭორომისა და ორი დანალექების დაგროვების ზონის საგულდაგულო
შესწავლის გზით. დაფიქსირებულია ამ პუნქტების (ისევე როგორც გამოსაკვლევი
ტერიტორიის ზედა და ქვედა საზღვრების) GPS კოორდინატები. მდინარის თითოეულ
შესწავლილ
მონაკვეთზე
ბიოლოგიური
თანასაზოგადოების
რეპრეზენტატულობის
უზრუნველსაყოფად შეირჩა სხვადასხვა რამდენიმე ჭორომი და დანალექების დაგროვების
ადგილი. სადაც შესაძლებელი იყო, ჭორომის ნიმუშებს იღებდნენ ორი არაღრმა და სწრაფი
დინების და ორი ღრმა და სწრაფი დინების ჰაბიტატებიდან.
მართკუთხა ფორმის ჩარჩო-ბადეების (500 მკმ უჯრედებით) გამოყენებით თითოეული
ჭორომიდან და დამდგარი წყლის უბნიდან ( გამდინარე წყალი ან გუბურა, სადაც ეს
შესაძლებელი იყო) შეგროვდა სამ-სამი შერეული ნიმუში. ნიმუშებს იღებდნენ არაღრმა
ადგილებში, ნაპირიდან 1.5-1.6 მ-ის დაშორებით. კვლევის პროცესის სტანდარტიზირება
ხდებოდა სათანადო მონაკვეთზე მკვლევართა მიერ ბადის მოსმათა რაოდენობის ან ბადის
წყალში გაჩერების დროის ჩანიშვნით. ჭორომებიდან შეგროვებული დუბლიკატი ნიმუშების
10% განთავსდა ცალკე კონტეინერებში.
თითოეული საკვლევი მონაკვეთიდან აგრეთვე შეგროვდა ჩამოცვენილი ფოთლების ნიმუშები
(იგივე CPOM, ორგანული მასალის უხეში მყარი ნაწილაკები). ჩამოცვენილი ფოთლები
შეგროვდა, მინიმუმ, ერთი დანალექების დაგროვების უბნიდან და მოიცავდა როგორც
გახრწნილ, ისე - ახლად ჩამოცვენილ მასალას.
მაკროუხერხემლოების შერეული ნიმუშები ინახებოდა 85%-იან ეთანოლის ხსნარში. შესანახი
კონტეინერები წარმოადგენს ზემძლავრ Ziploc® საყინულე ჩანთებს. ნიმუშების შესანახად
გამოიყენებოდა ორმაგი სისტემის საყინულე ჩანთები. ნიმუშების ეტიკეტები იდებოდა მშრალ
ადგილას, გარე და შიდა საყინულე ჩანთებს შორის.
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