
 

 

 

 

 

 

საქართველოში მარიკულტურის  

(საზღვაო ფერმერობის)  

განვითარების კონცეპტუალური ხედვის დოკუმენტი 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

                   

 

 

პუბლიკაცია მომზადდა ასოციაცია ,,ფლორა და ფაუნას“ მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა და 

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში (UNDP/GEF SGP) 

მიმდინარე პროექტის: ,,მარიკულტურა - გზა ახალი შესაძლებლობებისკენ“ ფარგლებში. 

პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია ასოციაცია ,,ფლორა და ფაუნა“, მასში გამოთქმული 

მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული დონორის მოსაზრებად. 

 



შესავალი 

 

 აღნიშნული გამოცემა წარმოადგენს შავ ზღვაზე მარიკულტურის მეურნეობების გამართვის 

პრაქტიკულ დამხმარე სახელმძღვანელოს. გამოცემაში მოცემული იქნება მიდიების 

ფერმებისა  და თევზსაშენი გალიების მოწყობის ტექნიკური პირობები. ასევე აღწერილი 

იქნება მარიკულტურის იმ ბიოლოგიური ობიექტების  მრავასახეობა, რომლებიც ჩვენს 

საზღვაო პირობებებში კარგი მოსავლიანობის შედეგს გვაჩვენებს.  გამოცემაში აღწერილი 

იქნება მარიკულტურის ფერმების ტიპები, მოცემული იქნება მათი ტექნიკური 

მახასიათებლები, მიმოხილული იქნება მათი გამართვისათვის საჭირო მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსები, მოცემული იქნება რეკომენდაციები მარიკულტურის 

განვითარებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებაზე და ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დანერგვისათვის აუცილებელი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებაზე,  

აღწერილი იქნება მარიკულტურის მენეჯმენტის სირთულეები და მათი გადაჭრის გზები, 

მოცემული იქნება მარიკულტურიდან მიღებული ნედლეულის გადამუშავების წარმატებული 

გამოცდილების მაგალითები სხვა ქვეყნებში, ასევე საზღვაო ფერმების წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი სხვა საკითხები.  

გამოცემა ორიენტირებულია მომხმარებელთა  იმ წრეზე, რომლებიც დაინტერესებულნი 

არიან საზღვაო  ფერმების მოწყობისა და ეკსპულატაციის საკითხებით. იგი ხელს შეუწყობს  

დაინტერესებულ მეწარმეებსა და ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს მეტი ინფორმაცია  

მიიღონ მარიკულტურის განვითარების შესაძლებლობებზე. 



 

მარილულტურის განვითარების წინაპირობა 

   

      კულტურულმა მეურნეობებმა უკვე დიდი ხანია ჩაანაცვლა ნადირობა და გარემოში 

ბუნებრივი რესურსების შეგროვება. ხმელეთის პირობებთან შედარებით ოკეანეებისა და 

ზღვების ძნელადმისაწვდომობა ჯერ კიდევ უზრუნველყოფს ზღვაში თევზისა და სხვა 

ჰიდრობიონტების ბუნებრივად არსებობასა და გამრავლებას. თუმცა, როგორც ბოლო 

მონაცემები გვიჩვენებს სარეწაო მოპოვების დარგის განვითარების და ადამიანის ნეგატიური 

ზეგავლენის შედეგად პოპულაციის რიცხობრივობის შენარჩუნება ზღვაში მოახერხა მხოლოდ 

განსაკუთრებული ბიოლოგიური პლასტიკურობის მქონე ორგანიზმებმა. ასე მაგალითად 

დღეისათვის შავ ზღვაში სარეწაო თევზთაგან დარჩენილია მხოლოდ ქაფშია, რომელიც 

ხასიათდება სწრაფი სქესობრივი მომწიფებით (მეორე წელს) და პოპულაციის შედარებით 

მარტივი სტრუქტურით.  ასევე თვალშისაცემია  ინვაზიური სახეობების მატების ფონზე, 

ადგილობრივი  პროდუქციული ღირებულების  ზღვის უხერხემლოთა (მოლუსკები) 

ოდენობის მკვეთრი კლება. აღნიშნული რეალობის  გათვალისწინებით ზღვის რესურსების 

მდგრადი გამოყენებისათვის აუცილებელია ხელოვნური მეურნეობების მოწყობა.  

     მიუხედავათ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებისა მსოფლიო სამრეწველო 

თევზჭერა ბოლო პერიოდის განმავლობაში რაოდენობრივი ჭერილით ერთ ნიშნულზე,  

საშუალოდ 100 მლნ. ტონაზე დგას. FAO-ს მონაცემებით იგი წარმოადგენს არარენტაბელურ 

დარგს. მაგალითისათვის 1992 წელს მსოფლიოში სამრეწველო თევზჭერაზე დაიხარჯა 124 



მლრდ. დოლარი, ხოლო შემოსავალმა შეადგინა 70 მლრდ. 2004 წელს დანახარჯები იყო 124 

მლრდ., ხოლო უკუგება 80  მლრდ. აღნიშნულმა რეალობამ განაპირობა მთელ რიგ ქვეყნებში 

მარიკულტურის სწრაფი განვითარება. აქვაკულტურის ყოველწლიური პროდუქციული  

ნამატი 10% -ია (ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებში 25 %), მაშინ როდესაც მსოფლიო სასოფლო- 

სამეურნეო პროდუქციული ნამატი 2,8 % შეადგენს.  

 

      აღსანიშნავია ის, რომ მთელ რიგ საზღვაო ქვეყნებში: სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, 

ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში მარიკულტურა 

საკმაოდ შემოსავლიანი დარგია, ხოლო ეკვადორში ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლებით 

მეორე ადგილს იკავებს ნავთობის შემდეგ. 

     იმ ქვეყნებში სადაც განვითარებულია მარიკულტურა სავაჭრო დახლებზე ზღვის 

პროდუქტების მრავალფეროვნება იმატებს, ხოლო ფასი კი კლებულობს. მარიკულტურის 

პროდუქცია გამოირჩევა თავისი მაღალი ეკოლოგიური და კვებითი ღირებულებით, ასევე 

სამკურნალო-პროფილაკტიკური თვისებებით, ამიტომაც სულ უფრო პოპულარული ხდება 

ყოველდღიური საკვები მოხმარების რაციონში. 

       მარიკულტურის ძირითადი ამოცანა - ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინებით ზღვის მცენარეებისა და ცხოველების 

მაღალი მოსავლის მიღებაა. აღნიშნული ამოცანა მიიღწევა არა მხოლოდ წყალმცენარეების, 

მოლუსკებისა დსა თევზების გამოზრდით, არამედ შემცირებული და გადაშენების ზღვარზე 

მყოფი ჰიდრობიონტების აღწარმოებით.  



 

 

    საქართველოში მარიკულტურის პოტენციალის განვითარების მასშტაბის შეფასება 

 

მარიკულტურის ფაქტობრივ არარსებობას საქართველოში თავისი მიზეზები აქვს. თუ 

გადავხედავთ ისტორიას,  საბჭოთა კავშირში ზღვის ბუნებრივი რესურსების ათვისების 

სტრატეგია ეფუძვნებოდა ძირითადად მის მოპოვებას გარემოდან. მძლავრი სარეწაო ფლოტი 

უზრუნველყოფდა თევზჭერას როგორც შიგა ზღვებში, ასევე ოკეანეებში, რაც მთლიანად 

აკმაყოფილებდა მოთხოვნილებას ზღვის პროდუქტების მიმართ. მარიკულტურის 

განვითარებას ამ პერიოდში მინიმალური ყურადღება ექცეოდა. საქართველო ეკონომიკური 

ინტეგრაციის პირობებში  საკმაოდ იაფად იღებდა მაღალი ხარისხის ოკეანის პროდუქტს. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ეკონომიკურმა პირობებმა, მარიკულტურის 

განვითარების სტრატეგიის არარსებობამ და ამ სფეროში  შესაბამისი სპეციალიზეციის 

დაბალმა დონემ ვერ უზრუნველყო დარგის შესაბამისი განვითარება.  

 

საქართველოში მარიკულტურის განვითარებისათვის საჭირო ყურეები და ლიმანები 

ფაქტობრივად არ არის, ამიტომ ამ დარგის განვითარებისათვის ერთადერთი საშუალება ღია 

საზღვაო წყლებია. აღნიშნული პირობიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს 

შედარებით მცირე სიღრმის წყლები, სადაც შესაძლებელი არის საზღვაო გალიებისა და 



მიდიების საშენი ფერმების  სტაციონალურად განთავსება, ანუ ამ საქმიანობის წარმოება 

შესაძლებელია მხოლოდ საზღვაო შელფურ ზონაში. 

მარიკულტურის ფერმებისათვის გამოსადეგი საქართველოს საზღვაო შელფი 220 კმ2-ია. თუ 

გავითვალისწინებთ იმ პირობას, რომ შელფის ნაწილი დატვირთულია საზღვაო-

სატრანსპორტო დერეფნების ფუნქციონირებით და თევზჭერით, ასევე მისი ნაწილი  

წარმოდგენილია რეკრეაციული და კონსერვაციული ღირებულებების ზონებით, 

მარიკულტურის ფერმების განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ ამ ფართობის 10 %-ზე, 

შესაბამისად, მხოლოდ 22  კმ2-მდე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მარიკულტურის განვითარების ძირითადი ზონებია: 

ა) გონიო-კვარიათის ზონა, რომლის ფართობიც  შეადგენს 20 კმ2 

 

 

გონიო-კვარიათის ზონაში წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ძა;ლიან კარგია. ზონა 

მოკლებულია მდინარის ზეგავლენას.  დაშვებულია მხოლოდ სანაპირო და სამოყვარულო 

თევზჭერა. მარიკულტურის მნიშვნელობით შესაძლებელია შეფასდეს, როგორც - ძალიან 

კარგი. 

 

გონიო 

კვარიათ ი 

 

მდ.  ჭო რ ო ხი 

 



ბ) ბათუმის ზონა, რომლის ფართობიც  შეადგენს 25 კმ2 

 

 
 

ბათუმის ზონაში  წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებელია. 

ზონაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს მდინარე ჭოროხი, ასევე  მეჯინა და მცირე ზომის სანიაღვრე 

არხები.  დაშვებულია როგორც სანაპირო და სამოყვარულო თევზჭერა, ასევე სამრეწველო 

თევზჭერაც, შესაბამისად აუცილებელია დამატებითი ზონირება თევზჭერის აქტიური 

ბათუმი 



უბნებისაგან განმიჯვნის მიზნით. მარიკულტურის მნიშვნელობით შესაძლებელია შეფასდეს, 

როგორც - ნაწილობრივ-დამაკმაყოფილებელი. 

გ) ჩაქვის ზონა, რომლის ფართობიც  შეადგენს 20 კმ2 

 
წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები კარგია. ზონაზე  ზეგავლენას ახდენს მდინარე 

ჩაქვისწყალი.  დაშვებულია როგორც სანაპირო და სამოყვარულო თევზჭერა, ასევე 

სამრეწველო თევზჭერაც, შესაბამისად აუცილებელია დამატებითი ზონირება თევზჭერის 

აქტიური უბნებისაგან განმიჯვნის მიზნით. მარიკულტურის მნიშვნელობით შესაძლებელია 

შეფასდეს, როგორც - კარგი. 

ჩაქვი 

მდ. კინტრიში 



 

გ) ქობულეთი-შეკვეთილის ზონა, რომლის ფართობიც  შეადგენს 55კმ2 

 

 
ქობულეთი-შეკვეთილის ზონაში წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები კარგია. ზონაზე  

ზეგავლენას ახდენს მდინარე ჩოლოქი და ნატანები.  დაშვებულია როგორც სანაპირო და 

სამოყვარულო თევზჭერა, ასევე სამრეწველო თევზჭერაც, შესაბამისად აუცილებელია 

დამატებითი ზონირება თევზჭერის აქტიური უბნებისაგან განმიჯვნის მიზნით. 

მარიკულტურის მნიშვნელობით შესაძლებელია შეფასდეს, როგორც - კარგი. 

ქობულეთი 



 

დ) ფოთის ზონა, რომლის ფართობიც  60 შეადგენს კმ2 

 

ფოთის ზონაში წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები კარგია. ზონის ჩრდილოეთ ნაწილზე 

დიდ ზეგავლენას ახდენს მდინარე რიონი, ასევე  მალთაყვა და მცირე ზომის სანიაღვრე 

არხები.  დაშვებულია როგორც სანაპირო და სამოყვარულო თევზჭერა, ასევე სამრეწველო 

თევზჭერაც, შესაბამისად აუცილებელია დამატებითი ზონირება თევზჭერის აქტიური 

პალიასტომის 

ტბა 

ფოთი 



უბნებისაგან განმიჯვნის მიზნით. მარიკულტურის მნიშვნელობით შესაძლებელია შეფასდეს, 

როგორც - საშუალო. 

ე) ანაკლია-ჭურიის ზონა, რომლის ფართობიც  შეადგენს 40 კმ2 

 

 

წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ძალიან კარგია. ზონა მოკლებულია მდინარის ნატანის 

ზეგავლენას.  დაშვებულია მხოლოდ სანაპირო და სამოყვარულო თევზჭერა. მხოლოდ 

სიღმით ზონაში ნაწილობრივ იფარება აქტიური სამრეწველო თეხზჭერის ზონით, 

შესაბამისად აუცილებელია დამატებითი ზონირება თევზჭერის აქტიური უბნებისაგან 

ანაკლია 

 



განმიჯვნის მიზნით. ზონის შუა ნაწილში მდებარეობს ყულევის ნავსადგური და კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ზღვის დაცული სექტორი. მარიკულტურის მნიშვნელობით 

შესაძლებელია შეფასდეს, როგორც -  ძალიან კარგი. 
 

       1000 ტ.  წარმადობის საზღვაო ფერმას ჭირდება 32 ჰა.-მდე ზღვის ზედაპირის ფართობი და 

50 ჰა.-მდე ზღვის ფსკერის ფართობი. აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე საქართველოს 

საზღვაო სექტორში (აფხაზეთის საზღვაო აკვატორიის გამოკლებით) დღეისათვის 

შესაძლებელია დაახლოებით 40 – მდე ასეთი წარმადობის საზღვაო ფერმის გამართვა და 

შესაბამისად 40 000 ტონაზე მეტი რაოდენობით  ჰიდრობიონტების (თევზისა და მიდიების) 

მოშენება.  

 

 საქართველოს ზღვის სანაპირო გამოირჩევა კარგი კლიმატური პირობებითა და სანაპიროს 

ეკოსისტემების მაღალი პროდუქტიულობით, რაც დადებითი პირობაა საზღვაო ფერმების 

მოწყობისათვის.  

  მაღალი საკვები ღირებულების მქონე ზღვის პროდუქტების საკვებად მოხმარების კუთხით 

საქართველოს მოსახლეობა დღეისათვის განიცდის მწვავე დეფიციტს. მიუხედავად იმისა, 

რომ საქართველო საზღვაო ქვეყანაა,  ამ პროდუქტების მოხმარების მაჩვენებელი ძალიან 

მცირეა და უმეტეს რეგიონში ნულს უტოლდება. გარდა პირდაპირი საკვები მოხმარებისა, 

ასევე არსებობს ამ პროდუქტების როგორც საკვები ნედლეულის (მეცხოველეობის ფერმებში)  

ტექნიკური და ფარმაკოლოგიური გამოყენების შესაძლებლობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი 



შემოსავლის წყაროდ შესაძლებელია იქცეს. აუცილებელია სამამულო მარიკულტურის 

განვითარებისათვის მყარი საფუძვლების შექმნა და არსებული საერთაშორისო პრაქტიკის 

დანერგვით ამ მიმართულების განვითარება. 

   საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მარიკულტურის სრულყოფილი 

განვითარებისათვის აუცილებელია სახელმწიფოს მხარდაჭერა. განსაკუთრებით 

თვალსისაცემია ამ დარგის განვითარება ჩინეთში, სადაც ზღვის ფერმების წლიურმა 

წარმადობამ 1 მლნ. ტონას გადააჭარბა. ევროპის ქვეყნებში მარიკულტურის 

განვითარებისათვის სახელმწიფო აწარმოებს ეფექტურ მხარდაჭერას, როგორც პიდაპირი 

დაფინანსებით, ასევე დაბალპროცენტიანი კრედიტებით, უფასო კონსულტაციებით,   

სპეციალისტების მომზადებით, კოოპერაციის ხელშეწყობითა და სხვა საშუალებებით.  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



მიდიებისა და ხამანწკების გამოყვანის ზონების შერჩევის ჰიდრო-ეკოლოგიური 

საფუძვლები. 

 

მარიკულტურის წარმატებული საქმიანობის განხორციელებისათვის მთავარ წინაპირობას 

წარმოადგენს წარმოების გამართვისათვის მეურნეობის კონკრეტული ტიპის და შესაბამისი 

ტექნოლოგიების მიხედვით ოპტიმალური შელფური ზონის მონაკვეთის შერჩევა და 

ხელოვნურად შექმნილი ეკოსისტემის კონტროლი.  

მთავარ და ძირითად ამოცანად მაინც რჩება კულტივირების ობიექტისათვის (მოლუსკები, 

თევზი) შესაბამისი ოკეანოგრაფიული მონაკვეთის შერჩევა. ამისათვის აუცილებელია 

შესაბამისი კვლევების წარმოება და მარიკულტურისათვის გამოსადეგი ზონების რანგირება. 

რანგირების არქონის შემთხვევაში შესაძლებელია ზღვის მონაკვეთების შერჩევა  

კულტივირების ობიქტის ამ რაიონში ბუნებრივად გავრცელების მიხედვით.  

ამა თუ იმ ზღვის მონაკვეთზე (გარდა საკანონდებლო რეგულაციების დასაშვებობისა და 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის სიახლოვისა) ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორებს 

წარმოადგენს ტემპერატურული პირობები, წყალში გახსნილი გაზები და ბუნებრივი საკვების 

არსებობა (თევზის კულტივირების შემთხვევაში იგი იძენს მეორეხარისხოვან მნიშვნელობას). 

ეს ფაქტორები პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ბიოგენური ელემენტების 

კონცენტრაციასთან, მარილიანობასთან, рН მაჩვენებელთან, გარემოს სანიტარულ 

მდგომარეობასთან და სხვა ფაქტორებთან.  



ტემპერატურა წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს ზღვის 

ორგანიზმების გამოყვანის შესაძლებლობებს. ყოველ კონკრეტულ სახეობას ახასიათებს 

დამოკიდებულება გარკვეულ ტემპერატურულ დიაპაზონთან. დადებით ტემპერატურულ 

პირობებად შესაძლებელია ჩაითვალოს დაბალი ტემპერატურული მერყეობის წყლები. ამ 

მხრივ საქართველოს ზღვის სანაპიროს წყალი შესაძლებელია მარიკულტურისათვის  კარგ 

პირობად მივღოთ ვინაიდან ზათარში მისი ტემპერატურა არასდროს არ ეცემა გაყინვის 

წერტილამდე.  

  ზღვის მღელვარება წარმოადგენს ერთ ერთ უმთავრეს ფაქტორს რომელიც ქმნის 

სირთულეებს მარიკულტურის წარმოებისათვის. შტორმულმა მოვლენება შესაძლებელია 

დააზიანონ ზღვაში განთავსებული კონსტრუქციები, ასევე მღელვარებამ შესაძლებელია 

შექმნას ტექნიკური სიძნელეები გამოყვანის ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვისას. 

ზღვის დინება ერთის მხრივ წარმოადგენს დადებით პირობას მარიკულტურის 

ფერმისათვის, ვინაიდან ხელს უწყობს კონსტრუქციების თვითგანწმენდას და წყლის 

ცირკულაციას ჰიდრობიონტების მაღალი ჩასასმელი სიმჭიდროვის პირობებში, ასევე ხელს 

უშლის მეტაბოლიტების დაგროვებას და ამავდროულად უზრუნველყოფს კულტივირების 

ობიექტებს საკვების მისაწვდომობით. თუმცა დინების მაღალი მაჩვენებლები ქმნიან 

წყალქვეშა კონსტრუქციების სტაბილურობის პრობლემას და თევზის გამოყვანის შემთხვევაში 

ადგილი აქვს ხელოვნურად მიწოდებული საკვების გატანას გალიებიდან.  ამიტომ საწიროა 

შერჩეული იქნეს ოპტიმალური დინების ადგილები. მოლუსკების გამოყვანის შემთხვევაში 

„სპატი“-ს შეგროვებისას  მნიშვნელობა აქვს შემგროვებელ კოლექტორებთან დახურული 



ჰიდროდინამიური სივრცეების უზრუნველყოფას ( ე.წ. ჰიდროდინამიური „მახეები“), რაც 

ქმნის ლარვების მაქსიმალური კონცენტრაციის ზონებს და აუმჯობესებს კოლექტორებზე 

„დასხდომის“ პროცესს.  

მარიკულტურისატვის შერჩეული გარემოს ვარგისიანობა ასევე განისაზღვრება წყლის 

ჰიდროქიმიური მაჩვენებლებით. ზღვაში დაბინძურების ლოკაციები ძირითადად აღინიშნება 

ურბანული ტერიტორიებთან და მდინარეთა შესართავებთან. სანაპირო ეკოსისტემების 

სიჯანსაღეზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს  გაუწმენდავი საწარმოო, სამეურნეო  და 

საყოფაცხოვრებო-ნახმარი წყლები, რომლებსაც ჩააქვს ზღვაში მძიმე მეტალები, არომატული 

ნახშირწყლები, ნავტობპროდუქტები, სასუქები, დეტერგენტები, პესტიციდები,ჰერბიციდები 

და სხვა ტოქსიკანტები. ისინი გროვდებიან წყლის ჰიდრობიონტებში, განსაკუთრებით კი 

ფილტრატორებში, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მარიკულტურის სასაქონლო 

პროდუქციის ხარისხის გაუარესება. აღნიშნულიდან გამომდინარე მნიშვნელობა ენიჭება 

მარიკულტურისათვის ისეთი ზონების შერცევას სადაც დაბინძურების მაჩვენებლები ნორმის 

ფარგლებშია.  

გთავაზობთ ცხრილს, სადაც მოცემულია მძიმე მეტალების, დეტერგენტების, 

პესტიციდებისა და ხსნადი ნავთობპროდუქტების ზღვრულად დასასვები კონცენტრაციები 

(ზდკ_ შავი ზღვის წყლებისათვის:  

 



№                  ტოქსიკანტები     ზდკ, 

მგ/ლ 

1.  რკინა 0,05 

2.  თუთია 0,05 

3 ნიკელი 0,01 

4.  ტყვია 0,01 

5.  კადმიუმი 0,01 

6. დარიშხანი 

 

0,01 

7.  სპილენძი 0,005 

 

8.   კობალტი 0,005 

9 ვერცხლისწყალი 

 

0,001 

 

10.  დეტერგენტები 0,1-1,0 



11.  ხსნადი ნავთობპროდუქტები 0,01 

 

 

12  

 

 

ქლორორგანული პესტიციდები 

 

 

0,01 

 

მარიკულტურის ფერმებში ჰიდრობიონტების კულტივირებისას ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების მუდმივი კონტროლი, ამავდროულად აუცილებელია საწარმოს განთავსების 

არეალში გარემოს შეფასების მონიტორინგი, ფერმის შესაძლო გარემოზე ზეგავლენის 

ნეგატიური ან პოზიტიურ ფაქტორთა გამოვლენის მიზნით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მიდიები მოშენება 

 

     მიდიების მოშენებას საქართველოში წარსული ფაქტიურად არა აქვს. უახლეს ისტორიაში 

იყო მხოლოდ რამოდენიმე  მცირე კოლექტორული ტიპის მეურნეობის გამართვის მცდელობა, 

მაგრამ გარემო ფაქტორების გაუთვალიწინებლობის, ტექნოლოლოგიის დაუცველობისა და 

სათანადო ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო მცდელობები წარუმატებლად დასრულდა. 

     ტურიზმის განვითარებასთან ერთად რეგიონის ზღვისპირეთში იზრდება მოთხოვნილება 

ზღვის პროდუქტებზე, მათ შორის მიდიებზე. ეს მოთხოვნილება დღეისათვის სრულად 

ივსება ზამთრობით იმპორტირებული ძვირადღირებული მიდიით, ხოლო ზაფხულობით 

საკურორტო ქალაქებში ნაწილობრივ ზღვაში ბუნებრივად მოპოვებული მიდიით. ვინაიდან 

ადგილზე მიდიის გამოყვანა არ წარმოებს,  ხოლო ბუნებრივად მოპოვებული მიდიის 

კონდიცია (ზომები) არ არის შესაბამისი, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში 

მარიკულტურის პროდუქტებზე მოთხოვნილება  მთლიანად კმაყოფილდება 

იმპორტირებული საქონლით.  

   უნდა აღინიშნოს ის, რომ მიდია ისტორიულად საქართველოს სამზარეულოში 

დამკვიდრებული არა არის. ბოლო წლებამდე იგი არ წარმოადგენდა პოპულარულ საკვებს და 

მოიხმარებოდა მხოლოდ ზღვისპირეთში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სამოყვარულო 

დონეზე. შესაბამისად ამ სახის საზღვაო პროდუქციაზე ადგილობრივი მოთხოვნილება 

საკმაოდ მწირი იყო. დღეისათვის სარესტორნო მენიუში მიდიისაგან მომზადებულმა 

კერძებმა (ფლოვისა და შემწვარი მიდიის სახით) მყარად დაიმკვიდრა ადგილი. ზღვის 



ბუნებრივი სიმდიდრეების ათვისების საკითხები დღეისათვის სულ უფრო მეტ 

აქტუალიზაციას იძენს.  

მიდიების მოშენება საქართველოში აქვაკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული 

მიმართულებაა. შავი ზღვა ევტროფირებული (წყალმცენარეებით გადაჯერებული) 

წყალსატევია. მისი წყლების დაბალი გამჭვირვალეობა გამოწვეულია მიკროსკოპული 

წყალმცენარეებით, რომლებიც მიდიების საკვებს წარმოადგენს. მიდიების ფერმების გამართვა 

ზღვაზე პროდუქციის მოცემასთან ერთად გააუმჯობესებს წყლის ხარისხს. მსოფლიოში უკვე 

დამკვიდრებულია ეკოლოგიური მარიკულტურის ტერმინი, რომელსაც განეკუთვნება 

მიდიების მოშენება.   

 შავი-აზოვის ზღის ბასეიში 90 სახეობის ორსადგულიანი მოლუსკია, მათგან 6 სახეობის 

მიდიაა. მიდიებს შავი ზღვის ეკოსისტემებში თავისი მასური წილითა და ეკოლოგიური 

მნიშვნელობით არსებულ ბიომრავალფეროვნებაში წამყვანი ადგილი უჭირავთ. ისინი 

იკვებებიან წყლის ფილტრაციით, შესაბამისად წყლის შეწონილი ორგანული ნივთიერებებით 

და მიკროორგანიზმებით გადაჯერებისაგან დაცვის შეუცვლელ რგოლს წარმოადგენენ. 

ამავდროულად მათი ბიოექსკრემენტები ფსკერის  შლამს ამდიდრებს, რაც მნიშვნელოვანია 

ბენთოსური ორგანიზმების კვებისათვის. მიდიები თვითონ წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 

საკვებს სხვა ორგანიზმებისათვის (თევზები, მოლუსკები), ხოლო მათი გამრავლებისას  

განვითარებული დიდი ოდენობის მცურავი ლარვები ზოოპლანქტონის კვებასა და 

ფორმირებაში აუცილებელ  რგოლს წარმოადგენენ.  



     ბიოლოგიური სპეციფიკიდან გამომდინარე შავ ზღვაში ხელოვნური მოშენებისათვის 

გამოიყენება ჩვეულებრივი შავი ზღვის მიდია (Mytilus Galloprovincialis).  

  მიდიების ამ სახეობის წარმომადგენელს ახასიათებს  ნიჟარის (სადგულის) ოთხკუთხა 

ფორმა ერთ მხარეს წამახვილებით.  გარე ზედაპირი შედარებით გლუვია, წვრილი 

ზოლისებური დამაზარდებით. მუცლის მხარე ბრტყელია ან ოდნავ ამობურცული. ზემო 

მხრის დაბოლოება მუცლის მხრის თითქმის პარალელურია. შეფერილობა მოშავო- 

მოყავისფრო იისფერი ელფერით, პერლამუტრის საფარველი შიგნიდან ლურჯი, მოყავისფრო 

ან თეთრია. ქვა-კლდოვან ადგილებში მოშავო-იისფერი, ხოლო შლამოვან გრუნტებზე ღია-

მოყავისფრო ფერები დომინირებს. 

 ნიჟარის სიგრძე 140 მმ.-მდე, სიმაღლე 75 მმ-მდე, ხოლო სიგანე 52 მმ-მდეა. შავ ზღვაში 

სახლდება კლდოვან ან შლამოვან ბიოტოპებში, 80მ-მდე სიღრმემდე. ქვებსა და კლდეებზე 

წარმოქმნის გროვებს „ჩოთქების“ სახით, რბილ გრუნტებზე კი ერთეულ საგნებზე ქმნის „ 

მტევნის“ ფორმის დანაზარდებს.  

 გავრცელებულია ატლანტიკის ოკეანის ევროპის სანაპიროებზე, ხმელთაშუა , ეგეოსის, 

მარმარილოს, შავ და აზოვის ზღვებში.  

 მიდიის სხეული დაფარულია კალციუმის კარბონატის (კირის 95%) შემადგენლობის  ორი 

სადგულით (ნიჟარით) , რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია არა მხოლოდ სახეობის გარჩევა 

არამედ წლიური დანაზარდების (რგოლების) მეშვეობით, ასაკის დადგენაც. 

 

    



 

სურ. 1. მიდიის Mytilus Galloprovincialis ნიჟარა:  

 
 

Б – მუცლის მხარე; С – ზურგის მხარე; 1 – წვერო (წინა ნაწილი); 

2 – პიგმენტი; 3 – დანაზარდების ზოლები; 4 – წინა კუნთი - ადუქტორი; 5 - წინა კუნთი - 

რეტრაქტორი; 6 – მანტიის მიმაგრების კვალი: 7 –  უკანა კუნთი - რეტრაქტორი; 8 – უკანა კუნთი 

- ადუქტორი; 9 – ანალური სიფონის კუნთი: 

  მიდიის სხეული (ნიჟარის შიგთავსი) დაფარულია მოყვითალო ფერის ქსოვილური 

ფურცლებით (მანტიით), რომლებიც მჭიდროდ ეკვრის სხეულს და წარმოქმნის ცეფალურ 

თოლბანდს. მანტიის ფურცლები შეზრდილია მხოლოდ უკანა მხარეს, სადაც ეკვრიან  

გამომყვან სიფონს.  



 
სურ. 2. მიდია Mytilus Galloprovincialis ნახევარი ნიჟარის გარეშე. 

Б – მუცლის მხარე; С – ზურგის მხარე;  1 – ცეფალურ თოლბანდი; 2 – ფეხი; 3 – მანტიის 

მარცხენა ფურცელი; 4 – გული; 5 – კუნთი - ადუქტორი; 6 – გამომყვან სიფონი; 7 – მანტიის 

მიმაგრების ზონა; 8 – მანტიის კიდე; 9 – მანტიის თავისუფალი კიდეები. 

ქვედა ხვრელით ანუ შენწოვი სიფონით, წყალი საკვებ ელემენტებთან ერთად მიეწოდება 

მანტიის ღრუს, ხოლო ქვედა ხვრელით ანუ გამომყვანი სიფონით დაშლის პროდუქტებთან 

ერთად გამოიდევნება სხეულიდან. მანტიის ღრუში განთავსებულია გული და ლაყუჩები.  

მიდიის ბიოლოგიიდან მარიკულტურის ფერმერისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხი მისი გამრავლების სპეციფიკაა, ვინაიდან გამოყვანის ნახევრადხელოვნური 

ტექნოლოგიით საჭიროა სპეციალური კოლექტორებზე ადრეული განვითარების ლარვის 

შეგროვება, რა დროსაც გამრავლების სეზონურობისა და სპეციფიკის ცოდნა აუცილებელობას 



წარმოადგენს. სქესობრივი მომწიფების პერიოდის ცოდნა ასევე აუცილებელია 

ფერმერისათვის მაღალი სასაქონლო ღირებულების პროდუქციის წარმოებისათვის, ვინაიდან 

გამრავლებამდე და გამრევლების შემდგომ მიდიის ხორცის ხარისხი განსხვავებულია.  

მიდიები ძირითადად განსხვავებულსქესიანი ცხოველური ორგანიზმებია 

(ჰერმოფროდიტების წილი 0,24 - 2,1%-ია.) სქესთა შეფარდება რაოდენობრივად თითქმის 1:1 

არის, მცირედ მამრების სასარგებლოდ. სქესობრივად მწიფდება  16-24 მმ. სიგრძის 

მიღწევისას, გაზაფხულის გენერაციის მიდია 8, ხოლო ზამთრის გენერაციის მიდია 11 თვეში. 

კლდეებზე დასახლებული მიდიის მასიური გამრავლების პერიოდი იწყება  გაზაფხულზე 

8,0°С-მდე ტემპერატურის აწევისას, ხოლო შემოდგომაზე 18-15,5°С-მდე ტემპერატურაზე 

დავარდნისას.  არახელსაყრელ ტემპერატურულ პირობებში გამრავლების პროცესი 

ფერხდება. გამრავლების პიკი აპრილის თვეზე მოდის. მდედრი მიდიების ნაყოფიერება 

შეადგენს 150 ათასიდან- 3 მლნ.-მდე. რეპროდუქციული ციკლის დინამიკა ძირითადად 

დამოკიდებული ხელსაყრელ სეზონურ ტემპერატურულ პირობებზე.  

       წყლის ზედა შრეებში ქვირითის სპერმატოზოიდებით განაყოფიერების შემდგომ, მიდია 

განიცდის განვითრების არც ისე მარტივ ცვლილებებს. მიდიის ლარვს ადრეულ სტადიაზე  

ველინგერს, ხოლო შემდეგ სტადიაზე ველინკოხტს უწოდებენ, რომელიც  პელაგიურ, ანუ 

წყლის ზედა შრეებში მობინადრე ორგანიზმს წარმოადგენს. მათი ძირითადი საკვები 

მიკროწყალმცენარეებია. თვითონ მიდიის ლარვი სანაპიროს პლანქტონის შემადგენლობაში 



შედის. იგი მასიურადაა განსაკუთრებით გაზაფხულზე  აპრილის ბოლოს-მაისში, ხოლო შემო-

დგომაზე სექტემბერ-ოქტომბერში. ზაფხულობითა და ზამთრობით მიდიის ლარვების 

რაოდენობა ერთეულებამდე  კლებულობს.  

   შავ ზღვაზე უკვე არსებული მიდიების ფერმებისა და გარემოს კვლევის შედეგად 

დადგინდა, შემდეგი კანონზომიერებანი: 

1. ზამთრში ზღვის წყლის დაბალი ტემპერატურული რეჟიმი ( 6.5°C ) დადებითად 

მოქმედებს მიდიების საგაზაფხულო ქვირითობის ინტენსიურობაზე.  

2. ზაფხულში ზღვის წყლის შედარებით მაღალი ტემპერატურული რეჟიმი (21-25°С და 

მეტი) და ფიტოპლანქტონის სიმცირე უარყოფითად  მოქმედებს მიდიების საშემოდგომო 

ქვირითობის ინტენსიურობაზე. 

3. მიდიების მასობრივი გამრავლების პერიოდი გაზაფხულზე 7,5°С-ზე, ხოლო 

შემოდგომაზე 17°С-ზე მიმდინარეობს.  

4. მიდიების გამრავლების ინტენსივობა პირდაპირ დამოკიდებულია გაზაფხულზე წყლის 

ტემპერატურის მკვეთრ მატებასა და შემოდგომით მის კლებაზე. 

5. ზამთრობით და ზაფხულობით წყლის ტემტემპერატურის შესაბამისი პირობების 

შენარჩუნებისას, გამრავლების პერიოდი გრძელდება. 

მიდიების ზრდის ტემპის კანონზომიერებათა ცოდნა აუცილებელია მოსავლის 

პროგნოზირებისა  და შეფასებისათვის. განასხვავებენ მიდიების ცოცხალ (საერთო), ნედლ და 

მშრალ წონას. ცოცხალ წონად ითვლება ახლადამოყვანილი და დაუხსნელი მიდიის საერთო 

მასსა.  რაც უფრო მეტხანს ჩერდება მიდია მშრალ პირობებში, მით უფრო ნაკლები სითხე 



რჩება მის მანტიის ღრუში, შესაბამისად იკლებს მისი წონაც.  ცოცხალი წონის 

განსაზღვრისათვის ერთეულ მიდიას დებენ მშრალ ხელსახოცზე, აწონვის შემდეგ ბასრი 

იარაღით ხსნიან მას, გამოდევნიან მანტიის სითხეს და  აცლიან შიგთავსს, შემდეგ აშრობენ 

ხელსახოცით და კვლავ წონიან. ასე დგინდება მიდიის როგორც სრული წონა, ასევე ხორცისა 

და მანტიის სითხის წონა (საერთო წონას აკლდება ნიჟარისა და ხორცის წონა). ამ მონაცემების 

საფუძველზე დგინდება მიდიის ხორცის პროცენტული რაოდენობა საერთო წონაში.  

 მიდიის ზომითი პარამეტრების დადგენა შტანგენფარგლით  წარმოებს ან სახაზავით. 

ადრეული სატადიის მიდიის შეფასებისათვის გამოიყენება გამადიდებელი მინა ან 

მიკროსკოპი. 

მიდიების ასაკისა და ზრდის ტემპის განსაზღვრა შესაძლებელია მის ნიჟარაზე გარეგანი 

წლიური რგოლების შესწავლით. ტემპერატურაზე დამოკიდებული წლიური ზრდის 

ინტენსიურობის სხვაობა აყალიბებს წლიურ რგოლს, თუმცა სხვადასხვა პერიოდებში წყლის 

ტემპერატურის არასეზონურმა მერყეობამ შესაძლებელია წარმოშვას დამატებითი რგოლები.   

მიდიები ძირითადად იკვებებიან ფიტოპლანქტონით (ერთუჯრედიანი წყალმცენარეებით). 

მათ შესწევთ უნარი ფილტაციის პროცესში მისაღები საკვები დაიოტოვონ, ხოლო უვარგისი 

გამოუშვან გარეთ. გარდა ცოცხალი  წყალმცენარეებისა მიდიები ასევე იკვებებიან 

არაცოცხალი ორგანული შეწონილი ნაწილაკებით (დეტრიტით) და მასში არსებული 

მიკროორგანიზმების კოლონიებით, ბაქტერიებით, ინფუზორიებით, ცხოველური წვრილი 

ლარვებითა და სხვა ორგანული საკვებით.  



ისინი წარმოადგენენ უნიკალურ ზღვის ბიოლოგიურ ფილტრებს  და გარდაქმნიან  შავ 

ზღვაში ისედაც ჭარბი ოდენობის წყალმცენარეებს ადამიანისათვის მისაღებ მაღალხარისხიან 

ცილოვან საკვებში.  

დაგენილია, რომ ზრდის ტემპერატურული ფარგლები მიდიისათვის  3-დან  20˚С-მდეა. 

მაქსიმალური ზრდის ტემპი ფიქსირდება 12-18˚С ტემპერატურაზე. მიდიების ზრდის ტემპი 

ასევე დამოკიდებულია საკვების (ფიტოპლანქტონის) რაოდენობასა და მისაწვდომობაზე. 

დადგენილია მიდიის კარგი ზრდის ტემპი წყალში 4-6 მგ/ლ. პლანქტონის კონცენტრაციისას. 

გარემო ფაქტორებისაგან ასევე მნიშვნელოვანია მარილიანობა, რომლის ოპტიმალური 

მაჩვენებლები მიდიისათვის შეადგენს 12-25 ‰ (პრომილე გრ. მარილი 1 ლ. წყალზე) . 

 

 

მიდიების მოშენების ტექნიკური საშუალებები 

 

    მიდიების ფერმის გაშლილ ზღვაში გამართვისათვის აუცილებელია ახლოს მდებარე 

სახმელეთო ბაზა (ნავსაყუდელი) და წყლის სატრანსპორტო საშუალებები (ნავები), რომლებიც 

აღჭურვილი იქნებიან სპეციალური სიმძიმის ამწეებით (ლებიოტკებით).    

მიდიების და ხამანწკების  ფერმის მოწყობის საერთაშორისო პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში 

განსხვავებულია.  ასე მაგალითად:  ამერიკასა და ჰოლანდიაში გამოჰყავთ ფსკერის 

კოლექტორებზე, საფრანგეთში ვერტიკალურ ბოძებზე, ესპანეთში და იაპონიაში სპეციალურ 



ტივებზე, ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში სპეციალურ ჩარჩოებზე და სხვა ტიპის 

კონსტრუქციებზე.  

ჩვენს გამოცემაში ყურადღებას გავამახვილებთ მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ, 

მარტივ, აპრობირებულ და იაფ ტექნოლოგიაზე, რომლებიც უკვე აპრობირებულია შავ 

ზღვაზე და წარმატებით მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნებში.  

ამ ტექნოლოგიის არსი არის კოლექტორული ხაზოვანი მეურნეობის მოწყობა (ინგ.long-line). 

ძირითადი მახასიათებელი კი არის ის, რომ გრძელ ტივტივებითა და სიმძიმეებით 

აღჭურვილ, ზღვის ფსკერზე ფიქსირებულ  ბაგირზე, განთავსებულია (დაკიდებულია)  მიდ-

იების ლარვების შესაგროვებელი და გამოსაზრდელი კოლექტორები დაწნული მსხვილი 

ბაგირებისა და გრძელი ბადისებური „ჩანთების“ სახით.  



 
სურ. 3. მიდიის ხაზოვანი კოლექტორის სქემა: 1- ღუზა (ბეტონის მასივი); 2 – 

გვერდითი ჭიმი; 3 – მთავარი ტივტივა; 4 – ცენტალური ხაზი; (ღერძულა) 5 – დამატებითი 

ტივტივა; 6 –  ხამანწკების ჩანთები; 7 – მიდიების ჩანთები 

მოდით გავარჩიოთ ხაზოვანი კოლექტორის თითოეული დეტალი: 

 ცენტრალური ხაზი ანუ ღერძულა - კონსტრუქციის ცენტრალური კვანძი ანუ საყრდენია, 

რომელზეც მაგრდება კონსტრუქციის სხვა ელემენტები. ვინაიდან ცენტალური ხაზი 

წარმოადგენს მთავარ  მატარებელს იგი მზადდება მსხვილი მტკიცე ბაგირისაგან. ბაგირი 

შესაძლებელია იყოს როგორც კაპრონი, ასევე პოლიპროპილენი და რკინის წნული. მისი 

სიგრძე შესაძლებელია იყოს 100-200 მეტრი. ხაზის ორივე მხარეს უკეთდება სპეციალური 



მარყუჟები. ხაზისათვის პოლიმერული ბაგირის გამოყენების შემთხვევაში მისი დიამეტრი 40-

50მმ.-ია. ცენტრალური ხაზის სიგრძის დადგენისას გასათვალისწინებელია მისი 

„წელვადობა“, ვინაიდან ხანგრძლივი დათვირთვის შედეგად წარმოებს ბოჭკოების ბუნებრივი 

დეფორმაცია (გაწელვა).  

დღეისათვის შესაძლებელია სპეციალური კომბინირებული ბაგირების შეძენა, რომელთა 

სიმტკიცისა და წელვადობის პარამეტრები მისაღებია ცენტრალური ხაზის კარგი 

მუშაობისათვის. კომბინირებული ბაგირების შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში მრავლადაა.  

ტივტივები - უზრუნველყოფენ მიდიების ფერმის კონსტრუქციულ გამართულობას 

(სიმყარეს) და  ტივტივისუნარიანობას. ისინი შესაძლებელია იყოს როგორც შიგა ღრუთი ასევე 

მსუბუქი პოლიმერული მასალისაგან დამზადებული. ტივტივების მცურველო-

ბითუნარიანობისას აუცილებელი გათვლილი იქნას კოლექტორზე მიდიების ზრდის 

შედეგად სიმძიმის მომატება , რათა არ მოხდეს მისი დაძირვა ზღვის ფსკერზე. 

ღუზები (სიმძიმეები) - უზრუნველყოფს მიდიების სტაციონალური მდგომარეობის 

შენარჩუნებასა და მოწყობილობის კონსტრუქციულ გამართულობას. სიმძიმეებად 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც მძიმე ლითონის (რკინა, თუჯი) ღუზები, ასევე 

რკინაბეტონისაგან დამზადებული სპეციალური კონსტრუქციები (მასივები). 

   სიმძიმეების ოდენობა შეირჩევა ზღვის კონკრეტული მონაკვეთის დინების, შტორმების 

ინტენსივობისა და ფერმის კონსტრუქციული თავისებურებიდან გამომდინარე. 

    მარიკულტურის არსებული გამოცდილებით 5ტ. -იანი რკინაბეტონის კონსტრუქციებმა 

პრაქტიკაში კარგი შედეგები აჩვენა. 



    გვერდითი ჭიმები - უზრუნველყოფენ შეჭიდულობას სიმძიმეებსა და ცენტრალურ ხაზს 

შორის. ასევე უზრუნველყოფენ  მთლიანი კონსტრუქციის ამორტიზაციას ტალღებით 

გამოწვეული დინამიური რხევების ზემოქმედების შერბილების კუთხით. განარჩევენ 

ძირითად (ირიბად მიმართულ) და შუალედურ (ვერტიკალურ) ჭიმებს. 

ძირითადი ჭიმების სიგრძე შეირჩევა 3-ჯერ მეტით ვიდრე არის სიღრმე ფერმის ჩაყენების 

ადგილზე, ისინი უერთდებიან სიმძიმეებს მახვილი კუთხით. 

   მთავარი ტივტივები ქაჩავენ ცენტრალურ ხაზს ზედაპირისაკენ, ხოლო სიმძიმეები 

დახრილკუთხოვანი ჭიმებით ფსკერისაკენ, რაც უზრუნველყოფს მიდიების ფერმის 

კონსტრუქციის სიმყარესა და საჭირო ელასტიურობას. 

    ჭიმებისათვის გამოიყენება შედარებით წვრილი დიამეტრის სხვადასხვა მასალისაგან 

დამზადებული მტკიცე ბაგირები. ჭიმებად შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იქნას 

ჯაჭვები, თუმცა აღინიშნოს უნდა ის, რომ ჯაჭვებს ახასიათებთ სიმძიმე, რაც იწვევს მათ 

„ჩაზნექილობას“  და გამოყენების ტექნიკურ სიძნელეებს. 

   კოლექტორები - სხვადასხვა მასალებისაგან დამზადებული გრძივი ბაგირები, რომლების 

გამოიყენება მიდიების ლარვების შეგროვებისა და პირველადი გაზრდისათვის 10-30 მმ.-მდე. 

მიდიების საბოლოო გამოზრდა კი წარმოებს მათი გრძივ ტომრისებურ ფორმებში 

„სამკლაურებში“ გადაყვანით, ან მათი დატოვებით კოლექტორებზე, თუმცა ამ ბოლო 

ვარიანტში მათი გამოსავლიანობა შედარებით დაბალია. კოლექტორებისათვის გამოიყენება 

სპეციალურად პოლიმერული მასალისაგან დამზადებული გრძივი ბაგირები სხვადასხვა 

სახის დამატებითი ჩანართებით (ძაფებით, ჩხირებით, ბუსუსებით). ახალი კოლექტორის 



გამოყენებისას აუცილებელია მისი „დალბობა“  ზღვის წყალში 2 თვით. კოლექტორებისათვის 

ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სხვადასხვა სახის ბუნებრივი და ხელოვნური 

მასალა, ადრე ნასარგებლები ბადეები, ბაგირები, მკვრივი დაგრეხილი ქსოვილები და სხვა 

მასალა.  

სურ. 4    კოლექტორების ფორმები: 

 
 

1. ბადე;  2. ბაგირი;  3. პოლიპროპილენის ბაგირის ნაკუწები;  

 4. ბაგირი ხის ჩანართებით; 



   ყველაზე ხშირად კოლექტორებს ამზადებენ ძველი პოლიპროპილენის და კაპრონის 8 -100 

მმ. დიამეტრის  ბაწრებისაგან, მათი დაწვნით მსხვილ ბაგირში. ევროპაში 

კოლექტორებისათვის ხშირად გამოიყენება ქოქოსის ბაგირი, რომელიც ძვირად არ ფასობს. 

  კოლექტორის სიგრძე ჩვეულებრივ 4-8 მ.-ია. ოპტიმალურად ითვლება 5-6 მ. სიგრძის 

კოლექტორი. მოკლე კოლექტორები ვერ უზრუნველყოფენ რენტაბელობას, ხოლო ძალიან 

გრძელი მძიმეა და შესაბამისად რთულია სამუშაოდ. 

  კოლექტორის ზემო ნაწილში უკეთდება ბმული ( მცირე ზომის ბაწარი) რომლითაც 

კოლექტორი ემაგრება ცენტრალურ ხაზს (ღერძულას). მიმაგრება აუცილებლად. წარმოებს 

„თვითშეკვრადი მარყუჟით“ (სიმძიმის მოქმედება ზრდის შეჭიდულობის ხარისხს) . არსებობს 

მარყუჟის გაკეთების რამოდენიმე ტიპი (იხ. სურათი 5). „არაპროფესიონალური“ მარყუჟებით 

კოლექტორის მიმაგრებამ შესაძლებელია მისი ჩამოვარდნა გამოიწვიოს.  

 
 

სურ. 5.  მარიკულტურაში გამოყენებული ძირითადი მარყუჟები: 1- ჩვეულებრივი; 2 – 



ნასკვი და მეთევზის მარყუჟი; 3 – ტივტივის სამაგრი მარყუჟი. 

 კოლექტორის ქვემო ნაწილში მის მიდიებით დასახლებამდე და შესაბამის დამძიმებამდე 

ემაგრება 2-5 კგ. მასის სიმძიმეები (დინების ინტენსივობის მიხედვით). ძლიერი დინების 

შემთხვევაში (1-3 მ/წმ.) გამოიყენება  5-10 კგ.-მდე სიმძიმეები. 

კოლექტორები ემაგრება ღერძულას (ცენტრალური ხაზს)   4-6 მმ. სისქის ბაწრით. 

კოლექტორებს შორის დაცილება დამოკიდებულია დინების ინტენსივობაზე და  შეადგენს 

0,4 – 1,2 მ. ახალწამოზრდილ მიდიებს 10-30 მმ. სიგრძისას „სპატი“ ეწოდება (spat, seed – ინგ.; 

naissain – ფრანგ.)..   

   წამოზრდილ სპატს აცილებენ კოლექტორს, ახდენენ ზომით სორტირებას (ზომების 

მიხედვით განცალკევებას)  და ათავსებენ სპეციალურ გრძივ ტომრებში - სამკლაურებში, 

რომლებსაც ისევ ამაგრებენ ღერძულაზე. 

    სამკლაურებში მიდია უკვე აღწევს მის საბოლოო სასაქონლო კონდიციას. სამკლაურები 

მზადდება სხვადასხვა სახის. ძირითადი სპეციფიკა ის არის რომ სამკლაურში წლის 

ცირკულაციის კარგი პირობები შეიქმნას, ამიტომ ახალმოზარდი მიდიის გადაყვანისას მას 

ათავსებენ ორმაგ ბადეში. პირველი (შიგა) ბადე წვრილია და დამზადებული ხრწნადი 

მასალისაგან (ქაღალდისაგან), მეორე (გარე) ბადე კი შედარებით დიდი უჯრედის მკვრივი 

ბადისაგან. შიგა ბადის დაშლამდე მიდიები ეწებებიან ერთმანეთს და ინარჩუნებენ 

მდგომარეობას შედარებით დიდი უჯრედის ზომის ბადეში. თუ გარე ბადე არასათანადოდ 

მკვრივია მასში ატარებენ ბაწარს გრძივად.  



  დღეისათვის ესპანეთის და იტალიის ფირმები აწარმოებენ სპეციალურ ბადეს 

უნივერსალური სამკლაურისათვის (DUPLEX), რომელსაც აქვს სათანადო სიმტკიცე და 

დამატებითი უჯრედთაშორისი ჩანართები წვრილი ძაფების სახით, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მიდიების შეკავებას სამკლაურში. სამკლაურები ასევე წარმოებს სხვადასხვა 

ფორმის წვრილი ან ფართო. ფართო სამკლაურებში მიდიების გადაყვანისას წარმოებს 

სამკლაურის სეგმენტირება (შუალედური გადაკოჭვა), მიდიების ქვედა ფენებზე სიმძიმის 

ზეწოლის შემცირებისათვის.   

   შესაძლებელია სამკლაურის დამზადება კუსტარულადაც. ამისათვის იღება ძველი ბადის 

ქსოვილი უჯრედის ზომით 6-8 მმ., იჭრება 25 სმ სიგანის და 4-7 მ. სიგრძის ზოლებად. მასზე 

ეფინება ჩვეულებრივი გაზეთი ორმაგ ფენად, რომელშიც იყრება ახალმოზარდი მიდია და 

იხვევა მთლიანობაში „ძეხვის“ ფორმით, ისე რომ გაზეთის დაბოლოებები რჩება მილისებური 

ფორმით და არ იკვრება, შედეგად მიდია იღებს ფილტრაციისათვის აუცილებელ წყალს, 

ხოლო გაზეთის წყალში ბუნებრივ დაშლამდე ეწებება ერთმანეთს, რაც უზრუნველყოფს 

დანაკარგების არარსებობას. 

    ფერმის ყველა სათანადო დეტალის შეძენის შემდგომ ზღვაში განთავსებამდე წარმოებს 

ღერძულას კონსტრუქციის აწყობა ხმელეთზე. ტალღების მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ 

მიდიების ფერმის დრეკადობიდან გამომდინარე, ხახუნის ძალით ბმულებისა და დეტალების 

დაზიანების თავიადან აცილების მიზნით,  აუცილებელია   სპეციალური კონსტრუქციული 

ჩანართების გამოყენება. ეს არის ტაკელაჟური  დეტალები: რკინის რგოლები, დამჭერები, 

კოუშები და სკობები. 



 

 

 

 
სურ 6. ტაკელაჟური მოწყონილობები: 1. სკობები: 2. კოუშები; 3. ღერძულას, მთავარი 

ტივტივას და გვერითი ჭიმის შეერთება: 

 



 

ტერიტორიის შერჩევა მიდიის ფერმისათვის 

   

    მიდიის ფერმის გამართვამდე აუცილებელია ზღვის იმ უბნის შერჩევა, რომელშიც იქნება 

გამართული კოლექტორები. ამ ადრეულ ეტაპზე დაუშვებელია ისეთი შეცდომები, რომლებიც 

მოშენების პროცესის შემაფერხებელი იქნება. შერჩეული ზღვის მონაკვეთი უნდა პასუხობდეს 

ბიოლოგიურ, ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ და სანიტარულ-ადმინისტაციულ მოთხოვნებს.  

   მოკლედ რომ აღვნიშნოთ ზღვის მონაკვეთი უნდა იყოს ოპტიმალური სიღრმის, სწორი 

ფსკერით, ზომიერი ზღვის დინებით და კარგი სანიტარული პირობებით (მოშორებული უნდა 

იყის საკანალიზაციო წყლების ჩაღვრის ადგილებს).. იდეალურია ღრმა ზღვის ყურეები, 

მაგრამ ვინაიდან ჩვენს პირობებში ასეთი საშუალება ფაქტობრივად არ არის, ფერმა უნდა 

მოეწყოს გაშლილ ზღვაში. სატრანსპორტო ხარჯისა და მეთვალყურეობის 

გაადვილებისათვის, ნავსაყუდელის სიახლოვე დადებითი პირობაა. ამავდროულად ფერმა არ 

უნდა უშლიდეს ზღვის ტრანსპორტის გადაადგილებას, ტურიზმს, სპორტულ-სამოყვარულო 

თევზჭერასა და დაივინგს. 

     გასათვალისწინებელია ის, რომ ფერმის სრულ ფართობად მიჩნეული უნდა იქნას არა 

ზედაპირზე განთავსებული ტივტივები, არამედ ფსკერზე არსებული სიმძიმეების 

განთავსების შედეგად დაკავებული ფართობი. 

  ზღვის ოპტიმალური  სიღრმე ფერმის განთავსების ადგილზე  15-20 მ-ია, დასაშვები 

ფარგლები კი 10-30 მეტრი.  დაუშვებელია ფერმის კოლექტორების შეხება ფსკერთან, 



ვინაიდან ტალღების ზემოქმედებისა და ფსკერთან ხახუნის შედეგად მიდიები დაზიანდება 

ან ჩამოიყრება, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ფსკერზე ჩვენს სანაპიროებთან მასიურადაა 

მოლუსკი „რაპანა“, რომელიც მიდიის პირდაპირი მტერია.  

     სიღრმის განსაზღვრისას კოლექტორების სიგრძესთან ერთად, გასათვალისწინებელია 

ტალღების ზემოქმედების ქვეშ მთლიანი კონსტრუქციის დრეკადობა, ანუ სიღრმე უნდა იყოს 

4 მეტრით მეტი კოლექტორის სიგრძეზე. 

   სიღრმის შერჩევის მაქსიმალურობა განისაზღვრება ბაგირებისა და სხვა საკონსტრუქციო 

მასალების ეკონომიურობით. 

   ფერმის განთავსების ადგილზე ზღვის ფსკერი სწორი ფორმის უნდა იყოს. დაუშვებელია 

წყალქვეშა ორმოებისა და ფერდობების ადგილზე ფერმის მოწყობა.  

   მნიშვნელოვანია ფერმის განთავსების ადგილზე ზღვის დინების სიჩქარე, ვინაიდან 

დინება უზრუნველყოფს მიდიების კვებასა და კოლექტორებზე მიდიების ლარვების (სპატის) 

მოხვედრას. ოპტიმალურად ითვლება ზღვის დინების სიჩქარე 10 -50 სმ/წმ. მაქსიმალური 

ნიშნულები კი 0-100 სმ/წმ.-ია, თუმცა დინების ეს მონაცემები დასაშვებია მხოლოდ მცირედი 

პერიოდულობით.   

    ფერმის მახლობლად არ უნდა იყოს საკანალიზაციო კოლეტორები, წყლის ხარისხი უნდა 

პასუხობდეს მავნე ნივთიერებების ზდკ-ს (ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია) დადგენილ 

მოთხოვნებს.  

    ასეთი მოთხოვნების ზღვის წყალის პირობები  საქართველოს სანაპიროებზე მრავლადაა. 



   შერჩეულ ზღვის მონაკვეთზე პირველ რიგში წარმოებს, გასამართი ფერმის ადგილების 

მონიშვნა, სიმძიმეების (ღუზების) განთავსების ადგილებში სიღრმეების გაზომვა, ვინაიდან 

ხშირად რუქებზე მოცემული სიღრმეები არ ემთხვევა რეალურად არსებულს. მონიშვნისათვის 

გამოიყენება 2-3 ლ. მოცულობის ტივტივები და 20-30 კგ.-მდე მასის სიმძიმეები. მონიშვნისას 

სიზუსტის უზრუნველსაყოფად სასურველია გამოყენებული იქნას GPS, თუმცა 

შესაძლებელია აღნიშნული სამუშაოების წარმოება წინასწარ მომზადებული ზომის ბაწრების 

მეშვეობით. აღნიშნული სამუშაოების წარმოებისათვის საჭიროა რამოდენიმე (მინიმუმ 2 ) 

ნავი.  

  მონიშვნისას წარმოებს კიდის სიმძიმის  განთავსების ადგილზე საბაზო წერტილის შერჩევა 

და შემდგომი პროექციით ( მანძილის გადაზომვით) დანარჩენი „საყრდენი „ სიმძიმეების 

განთავსების ადგილების მონიშვნა.  

   ფერმის მონტაჟისას ყოველი ტიპის ღერძულას კონსტრუქციის გამართვას თავისი 

სპეციფიკა აქვს, თუმცა არსებობს  ზოგადი კანონზომიერებები ყველა კოლექტორული ტიპის 

მიდიის ფერმის გამართვისას. პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს: პირველად 

განთავსებულ მთავარ გვერდით ღუზაზე  ემაგრება გვერითი ჭიმი, შემდრომ მონტაჟდება 

მთავარი გვერდითი ტივტივა, მასზე  უერთდება ღერძულა, რომელიც გადაიჭიმება მეორე 

მხარის ცენტრალურ ტივტივამდე, ხოლო შედგომ უერთდება მეორე ცენტრალურ ღუზას. 

შეერთების შემდგომ წარმოებს ღერძულასა და მისი შემაერთებელი ბაგირების დაჭიმვა. 

სამუშაოთა წარმოებისას მყვინთავის მონაწილეობა აუცილებელი  არაა.  



      ფერმის გამართვისას ამწით (ლებიოტკით) აღჭურვილი გემის გარდა აუცილებელია 

მცირე ზომის ძრავიანი ნავის მონაწილეობა. 

     გაშლილ ზღვაში მიდიების ფერმის გამართვისას და ფუნქციონირებისას აუცილებელაი 

გადაილახოს შემდეგი სახის სირთულეები:  მუდმივად განმეორებადი მღელვარება, რომელიც 

ხახუნის შედეგად დროთა განმავლობაში აზიანებს ნებისმიერი მასალის ტექნიკურ 

აღჭურვილობას, შტორმული მოვლენების დინამიური  დამანგრეველი ზემოქმედება, 

დინებით გამოწვეული სტატიკური დათვირთვა, კოროზია და სხვა ფაქტორები. 

     ამასთანავე ფერმის კონსტრუქცია ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ მყვინთავის გარეშე 

მოხეხდეს ყველა ტექნოლოგიური სამუშაოების წარმოება მცირე კატარღების გამოყენებით. 

   გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ზედაპირული კოლექტორები უნდა 

დამონტაჟდეს ხმელეთის პარალელურად რათა გამოირიცხოს ტალღების ზემოქმედების 

შედეგად „შოლტის ეფექტით“ (ღერძულას ტალღისებური მოძრაობით) მიდიების 

კოლექტორებიდან „ჩამოფერთხვა“, ან კოლექტორები დამონტაჟდეს ნახევრდდაძირულ ან 

დაძირულ  მდგომარეობაში, რაც თავიდან აგვაცილებს ტალღების ზემოქმედებას, თუმცა 

საგრძნობლად გაართულებს ფერმის ეკსპულატაციის პირობებს და დანახარჯებს. 

   აღნიშნული სიძნეელეების გადაჭრის სხვადასხვა გზები ასახულია კოლექტორული ტიპის 

3  სხვადასხვა კონსტრუქციაში. ესენია: ზედაპირული, ნახევრადჩაძირული,  და ფსკერის.  



 
 

 სურ.7 . კოლექტორული ტიპის ხამანწკებისა და მიდიების მოსაშენებელი კონსტრუქციების 

ნაირსახეობანი: 1- ზედაპირული;  2- ანხევრადცაძირული; 3- ფსკერის; 

  ყოველ კონსტრუქციას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი თავისებურებები და ყველა 

მათგანის გამოყენება შავ ზღვაში შესაძლებელი არის. 

  გარდა აღნიშული ვარიანტებისა მიდიების კოლექტორებოს განთავსება შესაძლებელია 

სპეციალურ შტორმგამძლე ტივებზე, რაც აადვილებს მეთვალყურეობასა და ტექნოლოგიურ 

სამუშაოებს, მაგრამ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ დანახარჯებს.  



       

 

გამოყვანის ტექნოლოგია 

 

 მიდიების ახალმოზარდების მიღების ხერხების სპეციფიკით განასხვავებენ, 

ნახევრადციკლურ (სპატის შეგროვება ღია ზღვაში) და სრულადციკლურ (სპატის ხელოვნური 

გამრავლების გზებით მიღება)  გამოყვანის მეთოდებს.  

  შავ ზღვაზე არსებული მიდიების კულტივირების გამოცდილება გვკარნახობს, რომ ჩვენს 

პირობებში საუკეთესო ტექნოლოგიად დღეს თავი დაიმკვიდრა  ნახევრადციკლურმა 

მეთოდმა, მიდიების სპატის ბუნებრივად მიღებით და მათი გამოზრით ზედაპირულ კოლექ-

ტორებზე. მართლაც მიდიების მასობრივი გამრავლების პერიოდში, სპატი (მიდიების 

ლარვები)  სანაპირო ზოლის წყლებში დღესაც საკმაოდ მრავლადაა.    

   აღნიშნული გარემოება იძლევა საშუალებას უარი ვთქვათ მიდიების ხელოვნურად 

გამრავლების ძვირადღირებულ ტექნოლოგიაზე. მიდიების გამოყვანა წყლის ზემო შრეებში 

გაცილებით გამართლებულია, ვინაიდან მათ უკეთესი საკვები და ეკოლოგიური პირობები 

აქვთ, ნაკლებათ ავადდებიან პარაზიტებით, აქვთ უფრო გემრიელი ხორცი და ამასთანავე  

დაცული არიან ფსკერის მტაცებლებისგან (რაპანა, ფსკერის თევზები).  

      სპატის  (მიდიების ლარვების) შეგროვება ერთ ერთი უმთავრესი ტექნოლოგიური 

პროცესია მიდიების გამოყვანის საქმეში. აუცილებელია დროისა და ადგილების 

სრულყოფილი შერჩევა და ასევე  კოლექტორების მომზადება.  



      მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ ახლადჩაყენებულ პოლიმერულ  ან ანალოგიურ 

მასალაზე მიდიის სპატი არ „ჯდება“.  უკვე გამოყენებული კაპრონის ბადეებისათვის 

წინამომზადების (დასველების) პერიოდი 1 თვეა, ხოლო ახალი კაპრონისათვის 2 თვე. ამ ხნის 

განმავლოვბაში მასალის ტოქსიკური შემადგენლობა ირეცხება, ზედაპირი კი იფარება 

მიკროორგანიზმებით, რაც სპატისათვის კარგ „დასასხდომს“ წარმოადგენს, გამონაკლისს 

წარმოადგენს ლორწოსებური ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები.  

    განვითარებულ ქვეყნებში (საფრანგეთში) შესაბამისი ინსტიტუტები შესწავლის შემდგომ 

მასსმედიის საშულებებით ავრცელებენ ინფორმაციას ზღვაში სპატის სეზონური რაოდენობის 

შესახებ. 

  ზაფხულის თვეებში შავ ზღვაში კოლექტორებზე ინტენსიურად ჯდება მეორე 

ორსადგულიანი მოლუსკი მიტილასტერი  (Mytilaster lineatus), რომლის სპატი თითქმის არ 

განსხვავდება მიდიების სპატისაგან. მიტილასტერს შეუძლია შეცდომაში შეიყვანოს ფერმერი 

და არაეფექტურად  დაახარჯვინოს დრო მის გამოზრდაზე. მიტილასტერი ძალიან ჰგავს 

მიდიას, მაგრამ ზომითი სიმცირის გამო კომერციულ ღირებულებას არ წარმოადგენს. 

ამისათვის საჭიროა განსხვავებების ცოდნა და სპატის დასხდომის პერიოდების დაცვა.  

  მიტილასტერს მცირედ განსხვავებული ფორმის ნიჟარა აქვს. მას უფრო წამახვილებული 

ფორმის და სწორი კიდეები აქვს, მიდიას კი ნაწილობრივ მომრგვალებული. მიტილასტერის 

ნიჟარა (გამადიდებელი შუშით დათვალიერებისას) გარედან დაფარულია მრავალი 

ღრმულებით, ხოლო მიდიის ზედაპირი შედარებით გლუვია.   



 სპატის კოლექტორებზე დასხდომის შემდეგ წარმოებს მათი წამოზრდა სამკლაურებში 

გადასაყვან კონდიციამდე. ამ პერიოდში კოლექტორებზე ტივტივების რაოდენობა 

მინიმალური უნდა იყოს.  

  პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სპატის გაზრდა მიმდინარეობს არაერთგვაროვნად, რაც იწვევს 

კოლექტორებზე სხვადასხვა ზომის მიდიების გაზრდას, ამიტომაც სამკლაურებში 

გადაყვანამდე აუცილებელი ახალმოზარდი მიდიის სორტირება (გადახარისხება). 

გაზაფხულზე „დამსხდარი“ სპატის სამკლაურებში გადატანის ყველაზე ოპტიმალური 

პერიოდი  აგვისტო-სექტემბერია. ამ პერიოდისათვის მიდია იზრდება 10-35 მმ.-მდე. მათი 

სორტირება  შესაძლებელია ორ ჯგუფად 20 მმ.-მდე და ზემოთ. სორტირება წარმოებს 

სპეციალურ მაგიდაზე „საცერი“-ს ტიპის სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენებით ან უბრალოდ 

ზომითი გადარჩევით.  

მიდიების სამკლაურებში არ გადაყვანამ შესაძლებელია გამიწვიოს მათი კოლექტორებიდან 

ჩამოვარდნა და ამასთან შედარებით ნელი ზრდის ტემპი. მიდიებს სამკლაურებში ათავსებენ 

შესაბამისი დიამეტრის მილით, რომელზეც გადაჭიმულია ბადისებური სამკლაური. შემდგომ 

სამკლაურებს ისევ კიდებენ ღერძულაზე და ზრდიან მიდიებს სასაქონლო კონდიციამდე.  

მიდიების გამოყვანა მრავალწლიანი ციკლით არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან მასის 

მომატება პირველ წელს გაცილებით ინტენსიურია, შემდგომ კი საკვები ენერგია ძირითადად 

იხარჯება სქესობრივი პროდუქტების მომწიფებაზე, რაც იწვევს ზრდის პროცესის 

შეფერხებას.  მიდიების მეფრინველეობის ფერმებში საკვებ დანამატად გამოყენების 



შემთხვევაში, მათ ზომით მაჩვენებლებს დიდი მნიშვნელობა არა აქვს. ანალოგიური  

მიზნებისათვის შესაძლებელია მისი გაზრდა სამკლაურებში გადააყვანის გარეშე 3 სმ.-მდე. 

მიდიის უხვი მოსავლის მიღება დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე: კოლექტორებზე 

ლარვების პირველად და მეორად დასხდომის ოდენობაზე, საკვებ ბაზაზე, ტემპერატურაზე, 

შტორმების დროს კოლექტორებზე მათი შენარჩუნების პირობების უზრუნველყოფაზე და 

სხვა ფაქტორებზე. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით  ფერმაში გაზრდილი მიდიის სიგრძე 

მეყეობს 29-54 მმ.-ის, საშუალოდ 35-40 მმ.-ის ფარგლებში. 

 

ხამანწკების მოშენება 

      

 ბუნებრივი და ისტორიული მონაცემებიდან გამომდინარე შავ ზღვაში მარიკულტურის ერთ 

ერთ  პერსპექტიულ მიმართულებად შესაძლებელია ჩაითვალოს ხამანწკების გამოყვანა. 1894-

1914 წლებში  შავ ზღვაში ფუნქციონირებდა ხამანწკების საშენი მეურნეობები, სადაც 

სპეციალურ  გალიეში აწარმოებდნენ ხამანწკის გამოზრდას. ისტორიული წყაროებით ამ 

საწარმოების წარმადობა ყოველწლიურად საშუალოდ 9-10 მილიონი ცალი იყო.  ჩასასმელ 

მასალას (ხამანწკას ლარვს) აღნიშნული მეურნეობები იღებდნენ ბუნებრივად ზღვიდან 

სპეციალურ კოლექტორებზე შეგროვებით. აღნიშნული მიმართულება საბჭოეთის პერიოდში 

აღარ განვითარებულა. ამასთან შავ ზღვაში თავი იჩინა ხამანწკას დაავადებებმა და 

დღეისათვის მისი რაოდენობა იმდენად შემცირებულია, რომ ბუნებრივად ლარვის აღება ვერ 

წარმოებს. აღნისნულიდან გამომდინარე ხამანწკის გამოზრდა სესაძლებელია მხოლოდ მისი 



ხელოვნურად გამრავლებით, ანუ ლაბორატორიულ პირობებში „სპატი“-ს (ლარვას) 

გამოყვანით. 

2017 წლის ინვარში გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის 

მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოპოვებული იქნა შავი ზღვის ხამანწკას რამოდენიმე 

ეგზემპლარი (სურ.), რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ შესაბამისი ძალისხმევით მოხდეს 

მისი აღწარმოება და გამოზრდა. აღნიშნული მიმართულების განვითარება ხელს შეუწყობს 

მისი რაოდენობის მატებას გარემოში და მაღალი სასაქონლო ღირებულების პროდუქციის 

წარმოების დანერგვას.  

 

სურათი 10. შავი ზღვის ხამანწკა Ostrea edulis  lamellosa Brocchi,1814 

http://www.nmr-pics.nl/Ostreidae_new2/album/slides/Ostrea%20edulis%20(f)%20lamellosa.html


შავი ზღვის კონხიოკულტურის განვითარებისათვის პერსპექტიულ ობიექტად ასევე შეიძლება 

ჩაითვალოს მსოფლიოს მარიკულტური წარმოებაში  ყველაზე მრავალრიცხოვანი და 

პოპულარული წყნარი ოკენის გიგანტური ხამანწკა Crassostrea gigas. 

 

 

   სურათი 11 . გიგანტური ხამანწკა Crassostrea gigas 

ევრიბიონტულობა, დავადებების მიმართ მაღალი მედეგობა, მაღალი ზრდის ტემპი და კარგი 

სასაქონლო-გემოვნებითი მაჩვენებლები გამოჰყოფს ამ ხამანწკას სხვა სახეობებისაგან. ჯერ 



კიდევ გასული საუკუნიდან იგი არის  მსოლიოში კულტივირებისა და აკლიმატიზაციის 

ყველაზე გამორჩეული კონხიოკულტურა.  

მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში შავ ზღვაში ნიჟარის დავადებით გამოწვეული ადგილობრივი 

ხამანწკის კატასტროფული შემცირების გამო   საბჭოთა კავშირში განხორციელებული იქნა 

გიგანტური ხამანწკის ინტოდუქციის პროგრამა წყნარი ოკეანიდან, თუმცა გაწეული 

სამუშაოების ტექნოლოგიური არასრულყოფილებისა და  მასშტაბის სიმცირის გამო მან შავ 

ზღვაში ფეხი ვერ მოიკიდა.   

ხამანწკების პირველი მოშენების მცდელობა შავ ზღვაზე  1981 წლიდან იწყება. დღეისათვის 

გამოზრდისა და გამრავლების ტექნოლოგია შავი ზღვის პირობებში სრულად არის შესწავლილი 

და აპრობირებული.  

 

ხამანწკების მოშენება შესაძლებელია მიდიებთან ერთად ანალოგიური ტექნოლოგიით, თუმცა 

მიდიებისაგან განსხვავებით სპატის ბუნებრივი მოპოვება შავ ზღვაში შეუძლებელია 

არარსებობის გამო. ამიტომ გამოყვანის ტექნოლოგია ზემოთ წარმოდგენილი ტიპის ფერმაში 

შესაძლებელია მხოლოდ მზა  (ხელოვნურად მიღებული) სპატის ყიდვით და მისი გამოზრდით 

სპეციალურ ხამანწკის გალიებში რომლებიც ეკიდება ღერძულაზე. სპატის საორიენტაციო ფასი 

1000 ცალი 15-20 ევროა. 



    ხამანწკა ზომით გაცილებით დიდია მიდიაზე, ამასთან იგი კაგად არის დამკვიდრებული 

ოკეანის პროდუქტების სასაქონლო ბაზარზე, ამიტომაც მისი მოშენების პოტენციალი გამოყენება 

ასევე შესაძლებელია დამატებითი შემოსავლის წყაროდ იქცეს მარიკულტურის ფერმების 

მფლობელებისათვის.  

    მიდიების და ხამანწკების მოშენება ისევე როგორც მარიკულტურა საქართველოში 

განუვითარებელი სასოფლო-სამეურნეო დარგია. ზღვის რესურსების გამოყენების მხრივ ამ 

პოტენციალის ათვისება ქვეყნის მინიშვნელოვან ამიოცანას წარმოადგენს. 

         

2005 წელში უკრაინის მეცნიერების მიერ გიგანტური ხამანწკას შავ ზღვაში საცდელი 

გამოყვანის  ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ ხამანწკა კარგად ეგუება შავი ზღვის 

წყლის ჰიდრო-ეკოლოგიურ  პირობებს და იძლევა კარგ ზრდის ტემპს. კვლევები ჩატარდა 

როგორც ჩვეულებრივი გენომის მატარებელ (დიპლოიდურ) ასევე პოლიპლოიდურ 

ხამანწკაზე.  

6-7 მმ. სიგრძის ხამანწკას ახალმოზარდები მოათავსეს 30-40 სმ. სიგრძის ბადისებრ 

„სამკლაურებში“, ჩასასმელი სიმჭიდროვით 10-12 ათასი ც/მ 2.  ერთი თვის შემდეგ 

წარმოებული შეფასებით გამოსავლიანობამ შეადგინა 100 %. ახამოზარდების კარგად შეეგუენ 

მარილიანობის ცვლილების პირობებს (32 → 17,2‰) და აჩვენეს კარგი ზრდის ტემპი. პირველი 

3 თვის განმავლობაში დიპლოიდურმა ხამანწკამ მოიმატა წონაში 2.8–3.8-ჯერ, ხოლო 



ტრიპლოიდურმა 4,4–4,7-ჯერ. ტრიპლოიდური ხამანწკას ნიჟარის  ზრდის სიგრძივმა 

მაჩვენებლებმა შეადგინა: 2 თვეში -   50-65 მმ.; 4 თვეში - 80-87 მმ.; 8 თვეში 110-115 მმ;  

კვლევებმა აჩვენა, რომ ზრდის ინტენსიურობის სხვაობა დიპლოიდებსა და ტრიპლოიდებს 

შორის თავს იჩენს მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე (პირველი 4-5 თვე) . შემდეგ პერიოდში 

სხვაობა პრაქტიკულად არ არის. ერთწლიანი ინდივიდების ზრდის ტემპი თანაბარია, თუმცა 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ერთნაირი სიგრძივი ზომების მიუხედავად „ჩვეულებრივი“ 

ხამანწკა ჩამოუვარდებოდა წონით ტრიპლოიდურს. მიუხედავად აღნისნულისა, 

დაავადებების მიმართ მაღალი მედეგობისა და გამეტოგენეზის (გამრავლების) არ ქონა 

ტრიპლოიდურ ფორმის ხამანწკას მოშენების პერსპექტივას  მაინც ანიჭებს უპირატესობას.  

 

ზრდასთან ერთად აუცილებელი ხამანწკას სორტირება სხვადასხვა ზომითი მაჩვენებლების 

მიხედვით. 40 მმ.-მდე სიგრძის ახალმოზარდი გამოჰყავთ წვრილთვლიანი ბადისაგან 

შეკერილ ტომრებში, ხოლო უფრო დიდი ზომების  სპეციალურ ხამანწკის გამოსაზრდელ  

გალიებში 



      

 .  

სურ.12  ხამანწკების გამოსაზრდელი გალიაების ტიპები.  

 

მაქსიმალური ჩასასმელი სიმწიდროვე ასეთ გალიებში შეადგენს 350-450 ც/მ2 . ევროპელ 

ფერმერთა რეკომენდაციით გალიის ფკერზე ხამანწკა უნდა განთავსდეს არაუმეტეს 2 ფენად.  

შავი ზღვის პირობებში სასაქონლო კონდიციას გიგანტური ხამანწკა აღწევს 16-18 თვის 

ასაკში. ამასთან დადგენილია, რომ 2+ ასაკის შემდეგ  იზრდება მხოლოდ ხამანწკას ნიჟარა, 



ხოლო მისი რბილი ქსოვილების მასა არ იმატებს, ამიტომ გამოზრდის ტექნოლოგიური  

პროცესის გახანგრზლივებას აზრი არ აქვს.  

 

 

 

საზღვაო გალიები 

 

 

   განვითარებულ საზღვაო ქვეყნებში უკვე დიდი ხანია დაინერგა ღია ზღვაში გალების 

ტიპის ფერმების მოწყობისა და სხვადასხვა ძვირფასი სახეობის თევზების გამოყვანის 

ტექნოლოგიები. 

   მეზობელი თურქეთის  საზღვაო ფერმებში გამოჰყავთ ისეთი მაღალი პროდუქციული 

ღირებულების სახეობები, როგორიცაა: ლავრაკი, დორადა და ამერიკული ცისარტყელა 

კალმახი.  

   მარიკულტურის ამ მიმართულების დანერგვა საქართველოს ზღვისპირეთში დღემდე ვერ 

მოხერხდა. ერთეული მცდელობები სათანადო გამოცდილების არქონის გამო, წარუმატებლად 

დასრულდა. 

    

   ზღვის გალიებში თევზების გამოყვანა საკმაოდ მომგებიანი საქმეა. ამ ტიპის საზღვაო 

ფერმები იძლევა საშუალებას ბუნებრივ გარემოში მიღებული იქნას მაღალი ხარისხის თევზის 



პროდუქცია, გამოყენებული იქნას საზღვაო აკვატორია პროდუქციის მისაღებად და თევზის 

გამოზრდისას ათვისებული იქნას ზღვის ბიოლოგიური პროდუქციულობა. 

   შესაძლებლობების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ისეთი გამოყვანის 

ტექნოლოგიების დანერგვა, რომლებიც მორგებული იქნება ადგილობრივ რესურსებს.   

ჩვენს პირობებში ასევე შესაძლებელია ზღვის გალიებში გამოზრდილი იქნას შავი ზღვის სხვა 

ქვეყნებში უკვე აპრობირებული თევზის სახეობები: ზღვის კარჩხანა (დორადო), შავი ზღვის 

ორაგული  და ლავრაკი.  ლიფსიტისა და საკვების  შეძენა შესაძლებელია მეზობელ თურქეთში. 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტორი, რომ არ არსებობს გალიებში გამოზრდილი 

თევზის რეალიზაციის პრობლემა. თურქეთის რესპუბლლიკიდან იმპორტირებული 

ლავრაკისა და დორადას საცალო ფასი ჩვენს დახლებზე საკმაოდ მაღალია და შეადგენს 20 

ლარს/კგ.  ამავდროულად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმპორტირებული ცისრტყელა 

კალმახის საბითუმო ფასი იმაზე დაბალია ვიდრე ჩვენს ადგილობრივ მეურნეობებში 

გამოყვანილის, რაც პირდაპირ მეტყველებს საზღვაო გამოყვანის ტექნოლოგიის 

უპირატესობებზე. 

 

  თევზსაშენი გალიები სხვადასხვა კონსტრუქციის არსებობს. განასხვავებენ ღია და 

დახურული ტიპის გალებს. შტორმული ზემოქმედების დაცვის მიზნით არსებობს ასევე 

„თვითდაძირვადი“ კონსტრუქციები. ასევე განსხვავებულია ზღვის ჩასადგმელი გალების ზო-

მები.  



    ზღვაში დიდი ზომისა და თვითდაძირვადი ტიპის გალების მოწყობა შედარებით 

ძვირადღირებული საქმეა, თუმცა ასეტი გალიებსი შტორმის შედეგად დაზიანების რისკი 

მინიმუმამდე მცირდება. 

    ჩინეთში მარიკულტურის ტექნოლოგიები მაღალ დონეზეა განვითარებული. დღეისათვის 

მისაწვდომია ღია ტიპის თანამედროვე შტორმგამძლე გალების შეზენა 2200 მ3 მოცულობის,  

რომელთა ფასი არ აჭარბებს 10000 ამ.დოლარს. თითოეულ ასეთ გალიაში შესაძლებელია 10 ტ. 

სხვადასხვა სახეობის თევზის გამოზრდა.  

თურქეთსი და ევროპაში წარმოებული გალიების ფასი შედარებით ძვირია. თუმცა უნდა 

არინისნოს შედარებით მარალი ხარისხი და ტერიტორიული სიახლოვიდან გამომდინარე, 

ტრანსპორტირების სიიაფე და საკონსულტაციო მომსახურების მისაწვდომობა.  

   

                                 
 

სურათი 13.  ღია ზღვის თევზსაშენი გალიები ა) ღია ტიპის ; ბ) დახურული ტიპის 

თვითდაძირვადი; 



 

საზღვაო გალიების მოწყობა 

 

საზღვაო გალიები, რომლებშიც შეაძლებელია დიდი რაოდენობით თევზის გამოზრდა, 

ჩვენს პირობებში უნდა განთავსდეს გაშლილ ზღვაში, შესაბამისად გარემო ფაქტორების 

ზემოქმედება მათზე მნიშვნელოვანია. თავის მხრივ გალებიც ზემოქმედებენ გარემოზეც, 

ვინაიდან მათში განთავსებული დიდი ოდენობის ჰიდრობიონტები გამოჰყოფენ 

მეტაბოლიტებს, შესაბამისად ცვლიან წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და ახდენენ 

ზეგავლენას არა მხოლოდ გარემოზე არამედ მეზობელ გალიებზეც.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით უნდა შეირჩეს გალიების განთავსებისათვის ოპტიმალური 

პირობების  ზღვის აკვატორია. სწორი ადგილის შერჩევა ღია ზღვაში წარმატებული 

თევზსაშენი საქმიანობის წარმართვის ერთერთი მთავარი წინაპირობაა.  

ხმელეთის აკვაკულტურისაგან განსხვავებით ღია ზღვის პირობები  თევზსაშენის 

მოწყობისას შეცდომებსა ან გაუთვალისწინებელ ნაბიჯებს ნაკლებათ პატიობს.   

გაშლილი ზღვის პირობებში თევზსაშენი გალიების მეურნეობის მოწყობა ითვალისწინებს 

უფრო მეტ ფინანსურ დანახარჯსა და საწარმოო რისკებს, როგორც მეურნეობის აგებისას ასევე 

გამოყვანის პროცესის წარმოებისას. დანახარჯები განპირობებულია ღია შედარებით მკაცრი 

ბუნებრივი გარემოს მიმართ ადაპტირებული შესაბამისი კონსტრუქციების სიძვირით, 

მამსახურების დისტანცირებით, საწარმოო დანაკაგების რისკებით  და ა.შ. მეორეს მხრივ 



გაშლილ ზღვის პირობები დინებების ხარჯზე ქმნის უკეთეს ეკოლოგიურ გარემოს, ამაღლებს 

წარმოებული ნედლეულის ხარისხს და მაღალი განზავების პირობებში მინიმუმამდე 

ამცირებს გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლებს. 

 ზღვის გალიების განთავსების ადგილები უნდა პასუხობდნენ გამოყვანის პროცესის 

წარმართვისათვის აუცილებელ ეკოლოგიურ პირობებს. ღია ზღვაში ბიოლოგიური ობიექტის 

გამოყვანის  მთავარი ეკოლოგიური კრიტერიუმებია: ტემპერატურა, მარილიანობა, წყალში 

გახსნილი ჟანგბადის რაოდენობა და სხვა. გარდა აღნიშნულისა მნიშვნელოვანია წყლის 

დაბინძურების მაჩვენებლების მისაღები დონე. 

 

 

ჟანგბადის გაჯერების მაჩვენებელი 

 

ერთერთი მთავარია გამოყვანის პროცესის წარმართვისას. მოთხოვნები ამ მაჩვენებლის 

მიმართ დამოკიდებული გამოსაყვანი სახეობის ინდივიდუალურ მაჩვენებლებზე. ჟანგბადის 

გაჯერების დონე ასევე დამოკიდებული ტემპერატურაზე. რაც უფრო თბილია წყალი მით 

უფრო ნაკლები ჟანგბადი ჯერდება მასში, ამავდროულად გალიაში არსებული 

ჰიდრობიონტები ტემპერატურის მატებისას მეტ ჟანგბადს მოიხმარენ.  ჯანგბადის 

დეფიციიტმა შესაძლებელია არ გამოიწვიოს თევზის სიკვდილიანობა, მაგრამ შესაძლებელია 

საგრძნობლად შეამციროს მისი ზრდის ტემპი და საკვების გამოსავლიანობის კოეფიციენტი, 

შესაბამისად გაზარდოს ტექნოლოგიური პროცესის დანახარჯები.  



უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ზღვის სანაპიროს ჰიდროლოგიური 

პირობები უზრუნველყოფს რეგულარულ დინებებსა და ჟანგბადის გაჯერების მაღალ 

მაჩვენებლებს მთელი წლის განმავლობაში,. 

მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ თბილი წყლის მოყვარული თევზების 

დამოკიდებულება ჟანგბადის გაჯერების მაჩვენებელზე (DO)  

• DO = <0,3 მგ / ლ - თევზი კვდება მცირე დროში; 

• DO = 0,3-1 მგ / ლ - თევზი კვდება ხანგრძლივ პერიოდში; 

• DO = 1-5 მგ/ ლ - თევზი ცოცხლობს მაგრამ მისი ზრდის ტემპი დაბალია; 

• DO => 5 მგ/ ლ- თბილი წყლის მოყვარული  თევზების მინიმალური დონე. 

კალმახისა და ორაგულის გამოყვანისას, რომლებიც არ განეკუთვნებიან თბილი  წყლის 

მოყვარულ თევზებს,  ჟანგბადის გაჯერების ოპტიმალური მაჩვენებელი 7-10 მგ/ ლ 

 

წყლის დაბინძურების მაჩვენებლები 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჭარბმა რაოდენობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ზრდის 

ინტენსივობის შემცირება, თევზის სასაქონლო პროდუქციის ხარისხის  გაუარესება იმ 

დონეზეც, კი რომ მისი რეალიზაცია შესაძლებელია გართულდეს. ამავდროულად 

დაბინძურება შესაძლებელია გააფუჭოს ზღვის გალიის სტრუქტურული ელემენტები. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე მეურნების გამართვისათვის უნდა შეირჩეს ურბანული 



დასახლებებისა და საკანალიზაციო წყალარინებებისაგან საგრძნობლად მოშორებული 

ზღვის აკვატორია. აუცილებელია მუდმივი წყლის ხარისხის მონიტორინგი. 

ტემპერატურა 

წყლის ტემპერატურა პირდაპირ გავლენას ახდენს თევზების მეტაბოლიზმის პროცესებზე, 

ჟანგბადის მოხმარების დონეზე, აქტივობაზე და ა.შ.  ტემპერატურის მკვეთრმა ცვლილებამ 

შესაძლებელია გამოიწვისოს თევზების სტრესი და დაავადებათა აქტივირება.  

აუცილებელია ვიცოდეთ რომ: 

• სანაპირო წყლების ტემპერატურა დამოკიდებული მდინარეების ჩამონადენის 

ოდენობაზე, რაზედაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს სეზონურად მოსული ნალექები. 

• მზე ათბობს მხოლოდ წყლის ზედაპირის გარკვეულ ფენას, შესაბამისად ზღვაში ხდება 

ტემპერატურული სტრატიფიკაცია და გარკვეულ სიღრმეებზე მისი მკვეთრი ცვალებადობა, 

რამაც შესაძლებელია გალიების ქვედა მხარეს გარკვეულ დროს შექმნას განსხვავებული 

ტემპერატურული პირობები. 

  

 



მარილიანობა 

მარილიანობა გავლენას ახდენს თევზის ზრდისა და ცხოველმყოფელობის პროცესებზე. 

მარილიანობის მკვეთრმა ცვლილებამ შესაძლებელია გამოიწვისოს თევზის სტრესი და 

იმუნიტეტის დაქვეითება.  

მარილიანობის მაჩვენებლებთან შეგუებულობა ინდივიდუალურია თევზის სხვადასხვა 

სახეობებისათვის. 

საქართველოს ზღვის სანაპირო წყლები ხასიათდება ამ მაჩვენებლის სტაბილურობით. 

შედარებით გამტკნარებულია მდინარეების შესართავისპირა სივრცეები. 

.pH 

წყლის რეაქციის (ტუტე-მჟავიანობის) მაჩვენებელი 0-14 -მდეა. 7 ნეიტრალურია. 

ზღვის პირობებში იგი სტაბილურია და შეადგენს 8,0-8,2..  

 

წყლის სიმღვრივე 



წყლის სიმღვრივე მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს თევზის მოშენებისას. 

შეწონილი ნაწილაკების ოდენობა უნდა იყოს  5 მგ/ლ-ზე ნაკლები  და არ უნდა 

აღემატებოდეს 10 მგ/ლ. 

სიმღვრივის მაღალი მაჩვენებლები იწვევს გალიის ბადეზე და კონსტრუქციულ 

ელემენტებზე მცირე ნაწილაკების დაგროვებას და წყლის მიკროორგანიზმებისათვის 

სუბსტრატის შექმნას, რაც იწვევს კონსტრუქციის დაბინძურებას, აუარესებს 

ბადისებური ნაწილის ფილტრაციის უნარიანობას და ჰიდროდინამიკურ პირობებს, 

რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს კონსტრუქციის დაზიანება. 

 მაგალითისათვის ამ მიზეზით მოხდა ბათუმის მახლობლად განთავსებული 

ექსპერიმენტული გალიის დაზიანება, რომელსიც გამოჰყავდათ ამერიკული კალმახი.  

მხედველობითი პირობების შემცირების გამო სიმღვრივის მაღალმა მაჩვენებლებმა 

ასევე შესაძლებელია გამოიწვიოს საკვების დანაკარგი, ვინაიდან მიწოდებულ საკვებს 

თევზი უბრალოდ ვერ დაინახავს. მაღალი კონცენტრაციების შემთხვევაში, ასევე 

შესაძლებელია გართულდეს თევზისათვის წყალში სუნთქვა.  

ზღვის დინება 



ზღვის დინება გალიებში თევზის გამოყვანისას ერთერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს. ზღვაში ჩადგმულ გალიებზე მოქმედი ფიზიკური ძალების 70-75 % ზღვის 

დინებებზე მოდის. 

დინებები ერთის მხრივ ქმნის დადებით პირობას თევზის გამოყვანისათვის: გააქვს 

მეტაბოლიტები (ფეკალიები და შარდოვანა) და საკვების ნარჩენები გალიის გარეთ, 

უზრუნველყოფს წყლის ცირკულაციას და გარემო პირობების განახლებას გალიაში, 

უზრუნველყოფს ტემპერატურულ და ჟანგბადის მაჩვენებლების მდგრადობას. 

მეორე მხრივ დინების ზემოქმედება შესაძლებელია გამოიწვიოს გალიის დეფორმაცია და 

სამაგრი კვანძების მოშლა. გალიის ბადის დაბინძურებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს გალიის 

ფილტრაციული უნარის დაკარგვა და დინების ზემოქმედების შედეგად ამას შესაძლებელია 

მოჰყვეს გალიის დაზიანება. ინტენსიურმა დინებამ შესაძლებელია მოახდინოს საკვების 

მიწოდებისას მისი გატანა გალიის ფარგლებს გარეთ, ამავდროულად მაღალი დინების 

მაჩვენებლები იწვევს თევზების მუდმივ ცურვას წინაღობის დასაძლევად, რაც საბოლოო 

ჯამში იწვევს ენერგეტიკულ ხარჯს და საკვების მოხმარების რაოდენობის გაზრდას. 

დინების სიჩქარის მაჩვენებლებს დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს საზღვაო გალიების 

გამართვის დაგეგმარებისას და პროექტირებისას. შესაბამისად უნდა შეირჩეს გალიის ტიპი, 

სიმძიმეების ოდენობა და შესაბამისი გამძლეობის ტაკელაჟური მოწყობილობები. 

აუცილებელი გათვალისწინებული იქნას დინებების სეზონური ცვალემადობა.  



.ოპტიმალური ზღვის დინებების სიჩქარეები შეირჩევა გამოსაყვანი ობიექტების 

ბიოლოგიური სპეციფიკისა და გალიების კონსტრუქციული თავისებურების 

გათვალისწინებით. ხმელთაშუა ზღვაში გალიების განთავსების ადგილებში დინების სიჩქარე 

შეადგენს საშუალოდ 10-20 მ/წმ. და არ აჭარბებს 60მ/წმ. ორაგულის გამოყვანისას 

რეკომენდირებული დინების მაჩვენებლები 25-50 მ/წმ. სიჩქარის ფარგლებშია. მაქსიმალურად 

ითვლება 75 მ/წმ.დინების სიჩქარე.   

ქარი 

ზღვაში ჩადგმულ გალიებზე მოქმედი ფიზიკური ძალების 5-10  % ქარზე  მოდის. ძლიერმა 

ქარმა შესაძლებელია მოახდინოს პირდაპირი ზეგავლენა ზღვის გალიის სტრუქტურულ 

ელემენტებზე. ასე მაგალითად 30 მ. დიამეტრის გალიაზე, რომლის ფართობი 40 მ2-ია, 40 

კვანძის სიჩქარის ქარი ქმნის 5ტ. სიმძიმის დატვირთვის ანალოგიურ ძალას.  

ძლიერი ქარი იწვევს ზღვის მღელვარებას და შტორმულ მოვლენებს. აღნიშნული 

პირობიდან გამომდინარე ზღვის გალიების გასამართავი აკვატორიის შერჩევისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს შედარებით ნაკლები ქარის ინტენსივობის ადგილები, 

მოცილებული მდინარეთა ხეობების სესართავებიდან და სანაპიროს რელიეფიდან 

გამომდინარე ისეთი ადგილებიდან სადაც ქარის აქტივობა მაღალია.  

ზღვის ღელვა 



ღელვა და შტორმული მოვლენები წარმოადგენენ ყველაზე დიდ საშიშროებას საზღვაო 

გალიებისათვის. ძლიერმა ტალღამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ზღვის გალიების მოწყვეტა 

სამაგრებიდან ან მისი სრული დაშლა.  

ღია ზღვაში გალიების გამართვისას უნდა შეირჩეს ისეთი კონსტრუქციები და სამაგრი 

საშუალებები, რომლებიც გაუძლებენ ზღვის შესაბამისი უბნისათვის დამახასიათებელ 

მაქსიმალურ შტორმს.  

აღნიშნული პრობლემის გადასალახავად ყველაზე ეფექტურ გზად ითვლებოდა 

თვითდაძირვადი გალიები, რომლებიც შტორმული მოვლენების შემთხვევაში 

ინაცვლებდნენ წყლის ქვედა ფენებში სადაც ტალღების ძალა არ მოქმედებს. ასეთი 

გალიებისა და შესაბამისი გამოყვანის ტექნოლოგიების  სიძვირიდან გამომდინარე ვერ 

ხერხდებოდა მარიკულტურის ამ მიმართუულების განვითარება. დღეისათვის 

შემუშავებული და აპრობირებულია მაღალი სტორმული მედეგობის წყლის ზედაპირის 

გალიები, , რომლებმაც შესაძლებელია გაუძლონ  შავ ზღვისათვის დამახასიათებელ 

მაქსიმალურ შტორმს. 

სურ 14. ღია ტიპის ზღვის შტორმგამძლე გალიები. 

 

 



 

 

 

ზღვის სიღრმე 

გალიების განთავსების ადგილიზე სიღრმეების შერჩევისას გასათვალისწინებელია 

შემდეგი ფაქტორები: 

გალია არ უნდა იყოს ახლოს ზღვის ფსკერთან ტალღების ზემოქმედებით დაზიანების 

თავიდან ასაცლებლად და სედიმენტების გალიის ქვემოთ დაგროვების, შესაბამისად 

ეკოლოგიური პირობების გაუარესების, თავიდან აცილების მიზნით. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დიდი სიღრმეების შერჩევისას გალიების 

დამაგრებისათვის აუცილებელია 4-ჯერ უფრო დიდი ზომის ბაგირები, რაც ზრდის ხარჯებს 

სამონტაჟო სამუსაოების წარმოებისას. დიდი სიღმის წყლები ასევე ზრდის გალიების 

განთავსები ადგილის საერთო ფართობს. 

ზღვის ფსკერი 



ზღვის გალიების განთავსების წინ აუცილებელია ფსკერის შეფასება, ფსკერის 

ბიომრავალფეროვნებაზე გავლენის განსაზღვრისა და  მასზე ზღვის გალიების მიმაგრების 

ტექნიკური საშუალებების დადგენის  მიზნით. 

ფსკერის ფრაქციული შემადგენლობის მიხედვით განისაზღვრება გალიების მიმაგრების 

ტიპი, კერძოდ: 

ღუზა - აღჭურვილი ფსკერზე დასაფიქსირებელი კავისებური ან ფრთისებური კიდეებით. 

გამოიენყება ძირითადად  იმ შემთხვევაში თუ ზღვის ფსკერი წარმოდგენილია შლამით, 

თიხით, წვრილი ფრაქციის ქვიშითა და შედარებით რბილი სუბსტრატით. 

ანკერული ბლოკი- ბეტონის, რკინაბეტონის ან სხვა მასალისაგან დამზადებული დიდი 

სიმძიმის კამსტრუქცია (ბლოკი) 

 

 

 

 

 



   სურ 15. ანკერული ბლოკი 

გამოიყენება ძირითადად იმ შემთხვევაში თუ ზღვის ფსკერი წარმოდგენილი ქვა-

კლდოვანი ან მსხვილი ფრაქციის ქვებიანი სუბსტრატით, რაც არ იძლევა საშუალებას მასში 

კარგად ჩაეფლოს ღუზა. 

 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თიხნარ სუბსტრატზე ,მიუხედავად სიმძიმისა, 

დინებებისა და სხვა ძალების ზემოქმედებით ანკერული ბლოკი შესაცლებელი დაცურდეს 

და გადაადგილდეს. 

ზრვის ფსკერის სხვადასხვაგვარობისა ან უსწორმასწორობის სგამო აუცილებელი შეირცეს 

ფიქსირების კონკრეტული წერტილები და შესაბამისი  ანკერული სისტემები. 

     ეკოლოგიურად სენსიტიური ზონების იდენტიფიცირების შემთხვევაში გალიების ადგილი 

უნდა შეიცვალოს დინების მიმართულების მხარეს, რათა გამოირიცხოს მათი ნეგატიური 

ზეგავლენა ამ ზონებზე.•  

.ლოჯისტიკა 



თევზსაშენი გალიების განთავსების სიშორე პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპულატაციური 

დანახარჯების ოდენობაზე. მეტი თანხა იხარჯება საკვების ტრანსპორტირების, 

მეთვალყურეობისა და ტექნიკური სამუშაოების განხორციელებისათვის. 

გალიების სიშორე ასევე შეიცავს ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაგვიანებული რეაგირების 

რისკებს. 

გალიების განთავსება მიზანშეწონილია ნავსაყუდელებისა და პორტების მახლობლად, 

რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი აღნიშნული რისკები და ტექნოლოგიური პროცესის 

რეალიზაციის ხარჯი. 



სურ 16. თევზსაშენ გალიებში სამუშაოთა წარმოების ზოგადი სქემა

 

 

 



გალიების მონტაჟი 

 

გალიების განთავსების ადგილზე გალიების სიმაღლე არ უნდა აჭარბებდეს სიღრმის 1/3, 

რათა უზრუნველყოფილი იქნას გალიის ფიქსირებისათვის საჭირო  ტექნიკური 

აღწურვილობის გამართვა და ამავდროულად ჯანსაღი ეკოლოგიური მდგომარეობის 

შენარჩუნება. ვინაიდან მიქცევა-მოქცევის მოვლენა შავ ზღვაში უმნიშვნელოდ მცირეა, მისი 

ფაქტორის გათვალისწინება საჭირო არ არის.  

გალიების განთავსების ადგილზე მისი ფიქსირების წერტილებში, ფსკერზე არ უნდა იყოს 

კლდოვანი წარმონაქმნები რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამაგრი ბაგირები ხახუნის 

ძალის ზემოქმედებით დაზიანება და წყვეტა. 

მიზანსეწონილი ფსკერის გადაღება სპეციალური სკანერების მეშვეობით და გალიების 

განთავსების ადგილზე ფიქსირების წერტილების წინასწარი მოდელირება.  

ზღვის გალიების გამართვას ჭირდება აღნიშნულ სფეროში გამოცდილების ფლობა და 

მაღალი შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალი. უმეტეს შემთხვევაში მონტაჟს აწარმოებენ 

საზღვაო-სამშენებლო ორგანიზაციები მყვინთავების (დაივერების) მონაწილეობით.  

 



 

ნავიგაციური ტივტივა-ნიშნულები 

ზღვის გალიების განთავსების პირველი კომპონენტი ნავიგაციური ზღვაში ტივტივა-

ნიშნულების დაყენებაა. აღნიშნული ტივტივებით უნდა სემოიფარგლოს ის აკვატორია, 

რომელზეც აქვს მიღებული ნებართვა მწარმოებელს. თითო ტივტივა მარკერი თავსდება 

საზღვაო ფერმის განაპირა წერტილებში.  

ნავიგაციური ტივტივა აღჭურვილი უნდა იყოს მანათობობელი მოწყობილობით, რათა 

ღამით ხილვადი იყოს გალიების განთავსების ადგილის კონტურები. 

 

სურათი 17.    ნავიგაციური ტივტივა 

 

  

 

 



 

 

გალიების გამართვისა და ფსკერზე ფიქსირების სისტემა 

გალიების გამართვისათვისა და ფსკერზე ფიქსირების სისტემა წარმოადგენს კვადრატული 

ფორმის ბადისებურ კონსტრუქციას (მოდულს), რომელიც შედგება ანკერულ საძირავებზე 

ბადისებური ფორმით პარალელურად გაჭიმული ბაგირებისაგან, რომლებიც წარმოადგენენს 

გალიების დამაგრების ძირითად საფუძველს ანუ სისტემის „ჩონჩხს“ 

აღნიშნული სისტემა უნდა იყოს არა ხისტი, არამედ დინამიური, რათა ტალღებისა და სხვა 

ძალების ზემოქმედება ზღვის გალიაზე შესაბამისი „ამორტიზაციით“ შესუსტდეს. 

სამაგრი სისტემები  წარმოდგენილია შესაბამისი ანკერული სიმძიმეებით (ღუზებით), 

დამიწების ჯაჭვებით,  ბაგირებით,  დამაკავშირებელი სკობებითა და ტივტივებით 

გალიების „ჩონჩხი“ წარმოდგენილია ბაგირისებური ჩარჩოებით, ღომელშიც თავსდება 

გალია, გემის მისაბმელი ტივტივებით, დამაკავშირებელი რგოლებით ან პლასტინებით, 

სადავეებით და მასთან დაკავშირებული სკობებით.  



ყველაზე გავრცელებულ მოდულებში გალიების რაოდენობა 6, 8 ან 12 შეადგენს. ისინი 

თავსდება 2 პარალელურ რიგში. შედარებით უფრო მსხვილ მოდულებს შემდგარს 36 

გალიიდან იყენებენ დაცულ აკვატორიებში ( ლაგუნებში, ყურეებში). 

6 ან 8 მოდულიანი სისტემა მისაღებია გაშლილი ზღვის პირობებისათვის , ვინაიდან 

შტორმული ზეგავლენის ალბათობა დიდია.. 

სურ 18.  მოდულიანი სისტემის გამართვის სქემა. 

 

 

 

 

 

 

 

Линий на клетку (табл. 10). Это предпочтительнее на  



 

 

მისაბმელი და ბადისებური კომპონენტები 

  სურათზე და ცხრილებში მაგალითისათვის მოცემულია ზღვის გალიების  ერთი მოდულის 

კონსტრუქციული ელემენტები.მოდული შედგება ორრიგიანი 3 × 2 გალიებისაგან და მისი 

სამაგრი მოწყობილობებისაგან.  

მოცემულ შემთხვევაში გალიის დიამეტრი 20 მ.-ია. სიღრმე კი განთავსების ადგილზე 25 მ-

ია.  



 

 

ფსკერთან მიმაგრების სისტემის კომპონენტები რაოდენობა სურათზე 

აღნიშვნა 

ღუზა 800კგ. (ფსკერი: სილა,ლამი) 1 A 

სკობა 12 ტ. დატვირთვაზე გათვლილი (ჭანჭიკით) 3 B 

დამიწების ჯაჭვი; დიამეტრი 38-42 მმ. საერთო წონა 1 ტონა  1 C 

ღუზის ტივტივა 1 D 



ღუზის ბაგირი. მასალა: პოლისტიროლი სიგრძე 37 მ. 

დიამეტრი 36 მმ.  

 

1 E 

მისაბმელი ბაგირი. მასალა: პოლისტიროლი. სიგრძე 100 მ. 3-

4 წნულით.დიამეტრი 48 მმ. ბოლოში აღჭურვილი 22 მმ.-იანი 

მისაბმელი რგოლით.  

 

1 F 

სიღრმისეული ტივტივა. მოცულობა 10 ლ. 1 G 

სკობა 8,5 ტ. დატვირთვაზე გათვლილი (ჭანჭიკით) 1 H 

   

 

 

 

 

გალიების ბადის სისტემის კომპონენტები 

(3 × 2 გალია) 

რაოდენობა სურათზე 

აღნიშვნა 



გალიის ბაგირი: პოლისტიროლის ბაგირი დიამეტრით 48 

მმ, 3-4 წნულით სიგრძე 40 მ. 40 м. აღჭურვილი 22 მმ.-იანი 

მისაბმელი ოვალური ფორმის რგოლით.  

 

17 I 

რიგელი: შემაერთებელი საყრდენი გათვლილი 8,5 ტ.-ზე 34 J 

კუთხური პლასტინები ან რგოლები დიამეტრი 28 მმ. 12 K 

გემის მისაბმელი ტივტივა: მოცულობა 950 ლ.  12 L 

ტივტივას ჯაჭვი: დიამეტრი 16 მმ. სიგრძე 3 მ.  12 M 

რიგელი: შემაერთებელი საყრდენი ჭანჭიკით გათვლილი 

4,75  ტ.-ზე 

24 N 

გალიის ჩანართები   

რიგელი: შემაერთებელი საყრდენი ჭანჭიკით გათვლილი 6 

ტ.-ზე 

24 O 

საკიდი: პოლისტიროლის ბაგირი დიამეტრით 48 მმ, 3-4 

წნულით სიგრძე 40 მ. 40 м. აღჭურვილი 16 მმ.-იანი 

მისაბმელი  რგოლით. 

48 P 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ 19, საზღვაო გალიების ტაკელაჟური მოწყობილობა: ა) კუთხური სამაგრი პლასტინა: ბ)   

გალიების დამაკავსირებელი ცენტრალური რგოლი (ფოლადის); გ)სირრმისეული ტივტივა 

მისაბმელით; დ) ოვალური ფორმის მისაბმელი რგოლი; ე) რკინის მისაბმელი რგოლები და 

სკობები; 

                                             ტექნიკური მომსახურება და კონტროლი 



პირველ ყოვლისა საზღვაო გალიების მეპატრონეებმა უნდა გაითვალისწინონ, ის რომ ღია 

ზღვაში გალებში თევზის გამოყვანის პროცესი მოითხოვს  დიდ ყურადღებას გალების ყველა 

კომპონენტის მიმართ. გალიებში და მის კონსტრუქციულ ელემენტებზე წარმოშობილი 

მცირე ხარვეზებიც კი არ შეიძლება იყოს იგნორირებული. ერთი კომპონენტის გაუმართაობამ 

შესაძლებელია გამოიწვიოს მეორეს მწყობრიდან გამოსვლა და მთლიანი კონსტრუქციის 

დაზიანება.  

ზღვის გარემო წარმოდგენილია მთელი რიგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური 

ფაქტორებით, რომლებიც მუდმივად მოძრავი და ცვლადია, რაც ართულებს ტექნოლოგიურ 

პროცესს.    

ფიზიკური ძალები შესაძლებელია დავაჯგუფოთ ორ კატეგორიაში, ესენია: 

- სტატიკური ძალები, რომლებიც წარმოდგენილია გრავიტაციით და გალიის 

ტივტივისუნარიანობიდან გამომდინარე წყლის ამომგდები ძალით. 

- დინამიური ძალები წარმოდგენილია ჰორიზონტალური მიმართულების ქარისა და 

ტალღების ზეგავლენის წარმოქმნილი ძალებით.  

 

   ეს ძალების მუდმივი ზემოქმედებას ახდენენ  ზღვის გალიის კონსტრუქციულ 

ელემენტებზე, ამიტომ ყოველთვის დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს გალიის ამა თუ იმ 

კომპონენტის გამართულობას. 



წყლის ქიმიური და ბილოგიური ზემოქმედება იწვევს ჟანგვით მოვლენებს, ბაგირების 

ეროზიას და სხვადასხვა დეტალების ცვეთას, ამიტომ ყურადღება უნდა მიექცეს გადასაბმელი 

კონსტრუქციების მდგომარეობას. ზღვაში გალიის კონსტრუქციებზე წარმოებს ორგანიზმების 

დასხდომა (მიდიები, მოლუსკები, ჭიები, წყალმცენარეები) და ზრდა, რამაც შეიძლება  

გამოიწვიოს გალიის კონსტრუქციული ელემენტების მნიშვნელოვანი დამძიმება და 

ბადისებური ნაწილის ფილტრაციის უნარის დაქვეითება, ამიტომ აუცილებელია 

პერიოდულად მათი გაწმენდა დანაზარდებისაგან. •  

აუცილებელია ტექნოლოგიური პროცესის ყოველდღიური აღრიცხვა  სპეციალური 

ჟურნალის წარმოებით , რომელშიც შეტანილი იქნება ყველა საწარმოო პროცესი. აღნიშნული 

აუცილებელია იმისათვის, რომ სრულყოფილად მოხერხდეს საწარმოო პროცესის კონტროლი 

და მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გადაცდომები და ზედმეტი დანახარჯები. 

თევზის კვება ზღვის გალიებში 

გალიებში თევზის გამოსაზრდელად აუცილებელია მისი კვება. სახეობრივი სპეციფიკიდან 

გამომდინარე შესაბამისად შეირჩევა  საკვები. დღეისათვის თევზის გამოსაზრდელად 

ძირითადად გამოიყენება სპეციალური გრანულირებული საკვები. ევროპის სხვადასხვა 

ფირმების მიერ წარმოებული მაღალი ხარისხის საკვები („სკრეტინგი“, „ბიომარი“, „ალერაქვა“ 

და სხვა) უზრუნველყოფს თევზის სწრაფ ზრდასა და კარგ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. 



ზღვის წყლის ბუნებრივი პირობები ხელს უწყობს თევზის მიერ ყველა საჭირო 

მიკროელემენტის მიღებას. 

დამატებით  ფერმერები ხშირად იყენებენ ბუნებრივ საკვებსაც. ამ შემთხვევაში ყურადღება 

ექცევა წვრილი ზომის არაკონდიციურ თევზს, რომლის ფასი შედარებით დაბალია და 

წარმოებული ნედლეულის თვითღირებულებას საგრძნობლად არ აძვირებს. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ნედლ თევზის კვებითი  ღირებულება რამოდენიმეჯერ 

ჩამოუვარდება  გრანულირებული საკვებისას. ამიტომ მნისვნელობა უნდა მიექცეს საკვები 

თევზის ფასის სიმცირეს.  

საკვების მიწოდება გალიებში შესაძლებელია, როგორც პირდაპირ ასევე 

ავტომატიზირებულადაც. გალიებზე სწორად დამონტაჟებული ავტომატური საკვებურები 

უზრუნველყოფენ საკვების დროულ და გეგმიურ მიწოდება, რითაც ამცირებენ 

ტრანსპორტირების დანახარჯებს და უზრუნველყოფენ საკვების მიწოდების უწყვეტობას. 

შტორმის პრიოდში ხშირად შეუძლებელია ზღვაში გასვლა, შესაბამისად თევზი გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია იყოს მშიერი, რითაც ვარდება მისი ზრდის ტემპი. 

მეორეს მხრივ ავტომატური საკვებურები საკმაოდ ძვირი ღირს და საგრძნობლად ზრდის 

გალიების მონტაჟის დანახარჯებს.  

 

 



საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროებთან მარიკულტურისათვის გამოსადეგი თევზების 

სახეობათა დახასიათება და მათი მოშენების ბიოტექნოლოგიის სპეციფიკა  

 

ცისარტყელა კალმახი 

Oncorhynchus mykiss  (Walbaum, 1792) – ცისარტყელა კალმახი, ამერიკული კალმახი. 

 

ფოტო 1. ცისარტყელა კალმახი. 

 

გვერდით ხაზში  125-140 ქერცლია. პირველ ლაყუჩის რკალზე 16-23 კბილაკია. სხეული 

წაგრძელებული გვერდებიდან ზომიერად შებრტყელებული. შეფერილობა ცვალებადია. 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2724
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=10653


ზურგის მხარეს მომწვანო ან მუქი მოიისფო შეფერილობით. მუცელი მოვერცხლიფრო. 

სხეულზე და ფარფლებზე შავი ლაქები, გვერდითი ხაზის ქვემოთ ლაქები ნაკლებია. 

სქესმწიფე კალმახს გვერდებზე გრძივად ციარტყელასელასებრი ზოლი გასდევს.  საშუალო  

სიგრძე 40-50 სმ. მასსა 1,5-2 კგ. მახსიმალური სიგრძე 80 სმ. მასსა 5 კგ.  

წყნარი ოკეანის ამერიკის სანაპიროების ბინადარია (ალიასკადან მექსიკამდე), მე-19 

საუკუნის მეორე ნახევრიდან აკლიმატიზებულ იქნა ევროპის, აზიის, ავსტრალიის, აფრიკის 

მთელ რიგ ქვეყნებში. საბჭოთა კავშირში შემოყვანილი იქნა 1936-1940 წლებში  ლენინგრადის, 

კურსკის ოლქებში, კრასნოდარის მხარეში, ესტონეთსა და უკრაინაში. 

 საქართველოში შემოიყვანეს კურსკის ოლქიდან და მოაშენეს შავწყალას საკალმახე 

მეურნეობაში, საიდანაც გადაიყვანეს თბილისის, ტყიბულის, კუმისის, შაორის წყალსაცავებში 

და რუისის საკალმახე მეურნეობაში. 

ცისარტყელა კალმახი წარმოადგენს შორეულ აღმოსავლეთში მობინადრე ე.წ. რკინთავა 

ორაგულის მტკნარი წყლის ფორმას. სხვა ორაგულებთან შედარებით იოლად იტანს 

ტემპერატურის მომატებას 26°C მ-მდე, ცისარტყელა კალმახისათვის წყლის ოპტიმალური 

ტემპერატურა შეადგენს 9 -16 °C.  სქესობერივად მწიფდება 3-4 წლის ასაკში. კარგი პირობების 

შემთხვევაში უკვე მეორე წელს. მამრები მწიფდებიან შედარებით ადრე. სქესობრივი 

დიმორფიზმი კარგადაა გამოხატული, მამრებს შედარებით მასიური თავი და გრძელი ყბები აქვთ. 

ქვირითობენ მარტის თვიდან 3-8 C ტემპერატურაზე მდინარეების ზემო წელში წვრილქვიშიან 



გრუნტზე. მდედრები კუდის მეშვეობით თხრიან ბუდეებს ორმოების სახით, რომლებშიც 

შემდგომ ქვირითობენ. ქვირითის განვითარება დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და  

მიმდინარეობს 45-55 დღეს. ქვირითი მსხვილი, დიამეტრით 5 მმ. კ ნაყოფიერება — 1200-1500 

ცალი ქვირითი/მდედრის სხეულის კგ მასაზე;. ლარვის მიერ ყვითრის შეწოვა ხდება 7-14 დღის 

განმავლობაში. ლიფსიტებს განსხვავებული შეფერილობა აქვს, გვერდებზე განივი ზოლების 

სახით.  

ცისარტყელა კალმახი იკვებება ძირითადად  კიბოსნაირებით, ლოკოკინებით, მწერების 

მატლებით, წყალში ჩაცვენილი მწერებით და წვრილი თევზებით. 

მაღალი ზრდის ტემპის, სხვა ორაგულებთან შედარებით გარემო პირობების მიმართ 

ამტანობისუნარიანობისა და კარგი გემოვნებითი მაჩვენებლების გამო, ცისარტყელა კალმახი 

ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული აკვაკულტურის ობიექტია მსოფლიოში. 

საქართველოში ფერმერული მეთევზეების უმეტესობა ამ სახეობის გამოზრდითაა დაკავებული.   

აღსანიშნავია სელექციურად გამოყვანილი ცისარტყელა კალმახის ფორმები:  

დონალსონის კალმახი (Oncorhynchus mykiss Donaldson Walbaum)- ხასიათდება  მაღალი 

ნაყოფიერებითა და ზრდის ტემპით. უკვე პირველ წელს შეუძლია მიაღწიოს  0,3-1 კგ. მასსას, 

ხოლო ნაყოფიერების მაჩვენებელი  20000 ცალს აღწევს. 



კამლოპსის კალმახი (Oncorhynchus mykiss kamloops Jordan) - ხასიათდება  ადრეული ქვირითობის 

ვადებით,  მაღალი ზრდის ტემპითა და ნაყოფიერებით.  

ცისარტყელა კალმახი ევროპაში შემოყვანილი იქნა ჩრდილოეთ ამერიკიდან ჯერ კიდევ წინა 

ასწლეულში. მან საკმაოდ სწრაფად ჩაანაცვლა სხვა სახეობის ორაგულები თევზის მეურნეობებში. 

იგი ცივი წყლის მოყვარული თევზია და კარგად გრძნობს თავს 14-20 ° С ტემპერატურაზე. 5 °С-ზე 

ნაკლები და -ზე მეტ ტემპერატურულ პირობებში კვების აქტივობას ამცირებს. მარილიან წყალში 

ტემპერატურული ოპტიმუმის  ქვედა ზღვარი შეადგენს 8° С. ასაკოვანი 3-4 წლის თევზები კარგად 

იზრდებიან დაბალი ტემპერატურის პირობებშიც. ორაგულისებრთა და კერძოდ ცისარტყელა 

კალმახის უნარი სწრაფად გაიზარდოს   ცივი წყლის პირობებში, შესაძლებელი წარმატებით იქნას 

გამოყენებული მისი გამოყვანისათვის შავ ზღვაში ზამთრის პერიოდში.  

ცისარტყელა კალმახი ზღვის მარილიან წყალში უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე მტკნარი წყლის 

პირობებში, ამიტომაც მტკნარ წყალის პირობებში  გამრავლებული და გამოზრდილი ლიფსიტი  

ან უკვე მოზრდილი თევზი შემოდგომაზე გადაჰყავთ ზღვის გალიებში. ზღვის პირობებში 

კალმახის ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის ინტენსიურობა იმატებს და ორგანიზმის 

მნიშვნელოვანი მორფოფიზიოლოგიური გარდაქმნების  შედეგად, იგი უფრო სწრაფად იზრდება.  

შავ ზღვაში გალებში ცისარტყელა კალმახის გამოყვანის მაგალითები შთამბეჭდავ შედეგებს 

აჩვენებს. ბულგარელმა მეცნიერებმა 15 სმ. სიგრძის და 34 გრ. წონის თევზიდან ზამთრში ზღვის 



გალიებში კალმახის  ოთხი თვის გამოზრდის შედეგად, მიიღეს 26 სმ.-ისა და  282 გრ. წონის 

თევზი, რომელიც უკვე სრულყოფილ სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს.  

იაპონიაში კალმახის გამოსაზრდელად იყენებენ 50 კვ.მ ფართობისა დ 5 მ სიღრმის გალიებს, 

რომლებშიც ათავსებენ 6000 ცალ 100-120 გრ.  წონის კალმახს. ასაკის დამოკიდებულებთ მათ 

კვებავენ 3-7-ჯერ დღეში და უკვე მე-9 თვეში კალმახი აღწევს წონას 1,5-2 კგ.. აღსანიშნავია ის, რომ 

ზრდის ტემპი   2-3 -ჯერ მეტია  ვიდრე მტკარ წყალში . 

კალმახის გალიაში გადმოყვანისას მნიშვნელოვანია ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა და 

ტრანსპორტირებისას სიფრთხილე,  თევზის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.  

წყლის ტემპერატურული სხვაობა ზღვასა და მდინარეს (სადაც კალმახი მანამდე გამოჰყავდათ) არ 

უნდა აღემატებოდეს 7-8 ˚С. ხოლო გალიაში თევზის ჩაშვებისას კონტეინერსა და ზღვის წყალს 

შორის 3 ˚С-ზე. მეტი სხვაობის შემთხვევაში აუცილებელია კონტეინერში წყლის დამატებით 

ტემპერატურული საადაპტაციო საფეხურის გავლა. ჩასასმელი სიმჭიდროვე გალიაში დასაშვებია 

7-8 კგ.-მდე/ მ 

  

 

დორადო  (ოქროსფერი ზრვის კარჩხანა)   Sparus aurata Linnaeus 1758 



 

სხეული მომრგვალებული ფორმის, გვერდებიდან შებრტყელებული. ტვალბუდეები სხვა 

კარჩხანებტან სედარებით მომცრო. პირი ქვემოთმიმართული, მსხვილი ტუჩებით. კბილების 

წინა რიგი ეშვისებური ფორმის 4-6 ზედა და ქვედა ყბაზე. უკანა რიგზე 2-4. ლაყუჩის ჩხირები 

მოკლე 11-13. ზურგის ფარფლში 11 ეკალი და 13-14 რბილი სხივია. ანალურ ფარფლში 3 ეკალი 

და 11-12 რბილი სხივია. სხეულის შეფერილობა რუხი-მოვერცხლისფერო. გვერდითი ხაზის 

დასაწყისთან შავი ფერის ლაქა აქვთ. შუბლის არეში თვალბუდეებს შორის  შავი არშიით 

შემორტყმული ოქროსფერი ზოლი აქვთ (ახალმოზარდებს მკაფიოდ გამოხატული  არა აქვთ).  

გავრცელებულია ხმელთაშუა ზღვაში, ასევე ატლანტიკის ოკეანის ევროპის სანაპიროებთან. 

მცირე ოდენობით არის შავ ზღვაშიც. ევრითერმულობის და ევრიჰალინულობის წყალობით 

იოლად ეგუება დაბალი მარილიანობის პირობებს  (14-35 %0)  და ტემპერატურის ფართო 

დიაპაზონს. ოქტომბერ-დეკემბერში გამოჩეკილი ლიფსიტი აქტიურად მიგრირებს სანაპირო 



წყლებში კარგი საკვები პირობების მოსაძებნად. მგრძნობიარენი არიან დაბალი ტემპერატურის 

მიმართ. ლეტალური ტემპერატურის ქვემო ზღვარი  4 ° C-ია. 

ღია ზღვაში ძირითადად ვრცელდება მცენარულ და ქვიშნარი გრუნტების არეალში. 

ახალმოზარდები არჩევენ შედარებიტ დაბალ სიღრმეებს 30 მ-მდე, ხოლო ზრდასრულები უფრო 

ღრმა წყლებს 50 მ.-მდე 

პროტანდრული ფერმოფროდიტებია. მამრობითი სქესობრივი გონადები უნვითარდებათ 2 

წლამდე ასაკში, 20-30 სმ. სიგრძისას, ხოლო 3 წლის ასაკიდან  33-40 სმ. სიგრძისას 

ფუნქციონირებენ როგორც მდედრები.  ხასიათდებიან პორციული ქვირითობით, ტითოეულ 

ჯერზე ყრიან 20000-80000 ცალ ქვირითს.  

, 

1980 წლიდან იტალიელმა იქთიოლოგებმა დაიწყო დარადოს დომესტიფიცირების 

(მოშინაურების) და მარიკულტურისათვის მისაღები სელექციური ფორმის გამოყვანის 

სამუშაოები, რაც წარმატებული გამოდგა და დორადოს საზღვაო ფერმებში მოშენებამ ფართო 

გავრცელება ჰპოვა ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში. იგი იტალიელების მიერ შერჩეული იქნა 

კულინარიაში ისტორიული პოპულარობის გამო. ჯერ კიდევ ძველი რომიდან დაწყებული იგი 

იყო პოპულარული თევზჭერისა და მოშენების ობიექტი (კუსტარულ ბადისებურ გალებში).  



დორადო ევრიბიონტული თევზია და კარგად ეგუება როგორც ტემპერატურის ასევე 

მარილიანობის (14-35 %0) მერყეობასაც.  

დორადო კარგად ეგუება ზღვის გალების ხელოვნურ პირობებს, ხელოვნურ საკვებს და კარგ 

ტემპერატურულ პირობებში იძლევა საკმაოდ მაღალ ზრდის ტემპს.  იგი საკმაოდ მედეგია 

დაავადებების მიმართ და რაც მთავარია აქვს საკმაოდ მაღალი კულინარულ-გემოვნებითი 

მაჩვენებლები. 

დორადოს გამოყვანის ტექნოლოგია ითვალისწინებს სადედე ჯოგის ფომირებას, სქესობრივი 

პოდუქტების ხელოვნურად მიღებას, ლარვისა და ლიფსიტის გამოზრდას და შემდგომ მათი 

ზღვის გალიებში გადაყვანას (იხ, სქემა) 

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ მამრებად არჩევენ 1 წლის ასაკის თევზებს, ხოლო 

მდედრებად 5 წლის ასაკის. 



 
დორადოს შედარებითი სითბოსმოყვარულობის გამო  იგი ძირითადად გამოჰყავთ 

ხმელთაშუა ზღვაში. შავი ზღვის პირობები დორადოსათვის მისაღებია, თუმცა იგი 

შედარებით ნელა იზრდება, ამასთან საკვები დანახარჯების ოდენობა იმატებს. მიუხედავად 



აღნიშნულისა დორადო მაინც შესაძლებელია ჩაითვალოს შავ ზღვაში მოშენების 

შესაძლებლობის ბიოლოგიურ ობიექტად. 

 

 

ლავრაკი    Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758 

 

 

  თევზის სხეული წაგრძელებული, მომრგვალებული ფორმისაა. ზურგის ფარფლი მცირე 

შუალედით გაყოფილია ორად. სხეული ერთფეროვანი ვერცხლიფერია, ზურგი შედარებით 

მუქია. სხეულზე მუქი ლაქები ახასიათებს მხოლოდ ახალგაზრდა ინდივიდებს. სხეულის 

სიგრძე 1 მეტრამდეა, წონა 12 კგ. 



   გავრცელებულია ატლანტიკის ოკიანის აღმოსავლეთში, ნორვეგიიდან სენეგალისა და 

კანარის კუნძულებამდე, ხმელთაშუა, მარმარილოსა და შავ ზღვაში. შავ ზღვაში შედარებით 

ნაკლებია რაოდენობით. 

   გვხდება სანაპირო ზოლში მცირე გუნდებად. შედის ესტუარიებში, საქართველოში 

დაფიქსირებულია მდინარე ჭოროხში, კინტრიშში და პალიასტომის ტბაში.  

 ევრითერმული და ევრიჰალინური თევზებია. შეუძლიათ გაუძლონ 2-32 ° C -მდე 

ტემპერატური პირობებს, ასევე მარილიანობის მკვეთრ მერყეობას. გავრცელებული 

ძირიტადად ქვა-კლდოვანი და ბალახოვანი ფსკერის ბიოტოპებში.  

ზაფხულის განმავლობაში ვრცელდებიან სანაპირო ზოლში. ზამთარში აცივებასთან ერთად 

სქესმწიფე თევზი ინაცვლებს სიღრმეებისაკენ სადაც წარმოებს გამრავლების პროცესი.  

მტაცებელი თევზია. იკვებება თითქმის ყველა მისაწვდომი თევზითა და კიბოსნაირებით. . 

.,ლავრაკის სქესის ჩამოყალიბება ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. აკვაკულტურის 

ფერმებში შედარებით მაღალ ტემპერატურულ პირობებში მამრების წილი 75-100%-ია, ხოლო 

გარემოს შედარებით ცივ და დაბალანსებულ პირობებში მდედრების წილი აჭარბებს.  

ხმელთაშუა ზღვაში სქესობრივად მწიფდება მამრი 2, ხოლო მდედრი 4 წლის ასაკიდან. შავი 

ზღვისა და ატლანტიკის ოკეანის წყლებში შედარებით უფრო გვიან. ბუნებრივად ქვირითობს 

ხმელთაშუა ზღვაში ზამთარში  და გაზაფხულზე დეკემბრიდან-მარტამდე..  ქვირითი 



პელაგიური აქვთ. ნაყოფიერების მაჩვენებელი 250-500 ათასი ქვირითია ერთ კგ. თევზის 

მასაზე. ქვირითის დიამეტრი 1,1-1,5 მმ.-ია.  

  ლავრაკი არის ხმელთაშუა ზღვისა და ატლანტიკის ოკეანისა წამყვანი მარიკულტურის 

ობიექტი. 2012 წელში ამ წყლებში მოპოვებული იქნა 160 000 ტ. ლავრაკი და ამ ოდენობის 95% 

ზღვის გალიებში იყო გამოყვანილი.  

ლავრაკის ყველაზე მსხვილი მწარმოებლები თურქეთი (65 000 ტ.) და საბერძნეთია (.42 500 

ტ.) ლავრაკი წარმატებით გამოჰყავთ ასევე ესპანეთში, ეგვიპტეში, იტალიაში, საფრანგეთში და 

სხვა ზღვისპირა ქვეყნებში. 

ფერმერთა უმეტესობა გალიებში ცასამელ მასალას ბუნებრივი მწარმოებლებიდან აღებული 

სქესობრივი პროდუქტების გამოყვანით ანხორციელებს, თუმცა არიან ფერმერები, რომლებიც 

სქესობრივ პროდუქტებს ხელოვნურ პირობებში გამოყვანილი თევზიდან იღებენ და 

ანაოფიერებენ. მომწიფების ხელოვნური დაჩქარებისათვის იყენებენ დღეღამის 

ფოტოპერიოდის შეცვლასა და ჰორმონალურ ინიექციებს. ამ საშუალებებით შესაძლებელია 

მომწიფების პროცესის დაჩქარება და სეზონთაშორის პერიოდში სქესობრივი პროდუქტების 

მიღება, აღნიშნული კი განაპირობებს საბოლოო პროდუქციის ნედლეულის მიღების 

არაერთროულობას. 

განაყოფიერებული ქვირითი გადაჰყავთ ინკუბატორში, სადაც ის იჩეკება 48 სთ.-ში და 

ენდოგენური კვების (ყვითრით კვება) დამთავრების შემდგომ, აძლევენ მიკროპლანქტონს 



(მიკროსკოპიულ წყალმცენარეებსა და ზოოპლანქტონს). შემდგომ პერიოდში ცოტა უფრო 

მსხვილი ფრაქციის კიბოსნაორებს (არტემიას). 2 თვის გასვლის შემდეგ ლიფსიტი გადაჰყავთ 

ცალკეულ ბასეინებში ხელოვნური საკვების მიღებასთან შეგუების მიზნით, ხოლო 5 გრ.-მდე 

წამოზრდილი ლიფსიტი კი უკვე გადაჰყავთ გალიებში. ლავრაკი ოპტიმალურ პირობებში 

ზღვის გალიებში 1,5-2 წლის ასაკში აღწევს 300-500 გრ. მასას. საკვები დანახარჯები 

(კოეფიციენტი) ერთ კილოგრამ თევზის მასაზე კალმახთან შედარებით მაღალი აქვს 2,2 -1. 

კალმახს აქვს 1,2-1. მისი საბითუმო ფასი 4-6 ევროა. 

ლავრაკი ხასიათდება კარგი გემოვნებთი მაჩვენებლების ხორცით. იგი საკმაოდ 

პოპულარულია ევროპის ქვეყნებში. მარიკულტურის ფერმერში ლავრაკის მოშენების 

ოდენობა ყოველწლიურად იმატებს.  

საქართველოში მარიკულტურასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მიმოხილვა 

 

 

საქართველოში მარიკულტურის განვითარებისათვის შემაფერხებელი ძირითადი 

ფაქტორებია: 

 

 დარგის გამოცდილების მქონე სპეციალისტების არარსებობა; 

 მარიკულტურის ფერმების აგებისათვის საჭირო ტექნიკური მოწყობილობების 

წარმოების არარსებობა; 



 საზღვაო ფერმების მოწყობის გამოცდილების არარსებობა; 

 საზრვაო ფერმების მოწყობისათვის  საჭირო შესაბამისი ზღვის აკვატორიის  

ფართობების დემარკაციის არარსებობა; 

 საზღვაო ფერმების მოწყობისათვის   გამოსადეგი  შელფური ზონის  შეუსწავლელობა; 

 მარიკულტურის წარმოებული ნედლეულის გადამამუშავებელი საწარმოო-ტექნიკური 

სიმძლავრეების არარსებობა; 

 მარიკულტურის რეგულირების შესაბამისი კანონმდებლობის არარსებობა; 

 

 

რეკომენდაციები მარიკულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის 

 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს საზღვაო წყლებში 

მარიკულტურის განვითარებისათვის აუცილებელი რეკომენდაციები მდგომარეობს 

შემდეგში:  

 

 მარიკულტურისათვის   გამოსადეგი საზღვაო შელფური ზონის  შესწავლა; 

ჰიდროლოგიური რეჟიმის, შელფის რელიეფის, წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლებისა და 

სხვა პირობების გათვალისწინებით შესაბამისი ზონების მონიშვნა და დემარკაცია. შერჩეული 

ზონები უნდა უზრუნველყოფდენ ნაოსნობისა და თევზჭერის უსაფრთხოებას. 

ამავდროულად გათვალისწინებული უნდა იქნეს მეთევზეთა ინტერესები.  



 მარიკულტურის განვითარებისათვის საჭირო ადამიანური რესურსების გაძლიერება; 

 საქართველოში მოწვეული უნდა იქნას მარიკულტურაში ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან 

(ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი და სხვ.)  დარგის სპეციალისტები ადგილობრივი 

დაინტერესებული მეწარმეებისა და შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების 

თანამსრომლების პროფესიული დონის ამაღლებისათვის.   

 

დარგის განვითარების ხელშეწყობისა და საკანონმდებლო ინიციატივების 

შემუშავებისათვის შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში, სამეწარმეო და საზოგადოებრივი 

სექტორის ჩართულობით,  უნდა შეიქმნას უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფები. 

მარიკულტურის დარგის განვითარებისათვის ადგილობრივი კადრების მომზადება: 

საქართველოს აკვაკულტურის მაღალი პოტენციალიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტებში 

და  პროფესიულ-სასწავლო დაწესებულებებში უნდა დაინერგოს  აკვაკულტურის საგნის 

სწავლება. სწავლება უნდა იქნეს გაძლიერებული უცხო ქვეყნებიდან  ლექტორ-

მასწავლებლებითა მოწვევისა და გაცვლითი პროგრამებით სხვა სახელმწიფოებში 

სტუდენტების მივლინების ხარჯზე. 

პარალელურად ყურადღება უნდა მიექცეს უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხის 

გაძლიერებას  ზღვის ბიოლოგიისა და გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების  მიმართულებით.  

მაგალითისათვის შესაძლებელია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ  დღეისათვის საქართველოში არ 

არსებობს სრულყოფილი კვალიფიკაციის იქთიოპათოლოგი. 

 



 რეგულირება და კონტროლი; 

 

მარიკულტურის განვითარებისათვის საქართველოში მიზანსეწონილია შეიქმნას 

მარიკულტურის ლოჯისტიკის განმახორციელებელი სტრუქტურა. ვინაიდან მარიკულტურა 

წარმოადგენს აკვაკულტურის ქვედარგს შესაძლებელია ეს სტრუქტურა დაექვემდებაროს 

აკვაკულტურის ლოჯისტიკას საქართველოს შიგა წყლებში. საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით უნდა შეიქმნას აკვაკულტურის დეპარტამენტი, რომელიც 

დაექვემდებარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. 

მარიკულტურის საქმიანობა უნდა დაექვემდებაროს რეგულირებას და კონტროლს. 

შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობაში (საქართველოს წყლის კანონში, კანონში 

ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ, ცხოველთა სამყაროს შესახებ კანონში, თევზჭერის 

რეგლამენტში და სხვა ნორმატიულ აქტებში) საჭიროა ახალი რეგულაციების მიღება, 

რომლებიც მარიკულტურის ფერმების მოწყობას მიანიჭებენ შესაბამის სამართლებლივ 

სტატუსს და დაარეგულირებენ შემდეგ საკითხებს: 

ა)  მარიკულტურის ფერმის განთავსების ნებართვა ან ლიცენზია; 

მარიკულტურის ობიექტის განთავსება და შესაბამისი ზღვის აკვატორიის დაკავება უნდა 

ექვემდებარებოდეს ლიცენზირებას, ვინაიდან საქართველოს საზღვაო შელფზე 

მარიკულტურისათვის გამოსადეგი ფართობი შეზღუდულია, შესაბამისად პრიორიტეტი ამ 

ტიპის სამეწარმეო საქმიანობაზე უნდა მიენიჭოს მეწარმეებს, რომლებიც გაიმარჯვებენ 



სალიცენზიო აუქციონზე. რეგულაციის მიღებამდე უკვე არსებულ მეწარმეებს უნდა მიეცეს 

საქმიანობის გაგრძელების საშუალება იმავე სალიცენზიო ვადით. 

 ბ) მარიკულტურის ფერმის განთავსების წესები და მოთხოვნები; 

მარიკულტურის ფერმის გამართვისას უნდა იყოს უზრუნველყოფილი  

თევზჭერისა და ნაოსნობის უსაფრთხოება შესაბამისი წესებითა და ნორმებით. 

 გ)  შავ ზღვაში უცხო სახეობების ინტროდუქციის პრევენციის მიზნით უნდა გაიწეროს 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების 

დეპარტამენტიდან ნებართვის აღების პროცედურა მარიკულტურის ფერმაში  ამა თუ იმ 

ჰიდრობიონტის სახეობის მოშენებაზე. 

დ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში მიღებული უნდა 

იქნას დაჯარიმების მუხლი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნების შეუსრულებლობისათვის; 

ე) აუცილებელია სახელმწიფო კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემის დახვეწა. 

მაკონტროლებელი ორგანოების თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ტრეინინგები 

ინფორმირებულობის ამაღლებისა და ადმინისტრირების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით; 

 

 

 სამეცნიერო კვლევები; 

 

აუცილებელია ამ დარგობრივი მიმართულებით სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლება. 

საზრვაო კვლევების მიმართულებით დარგში მომუშავე თანამშრომლებმა უნდა აიმაღლონ 



კვალიფიაკციის დონე და მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება საზღვარგარეთ იმ 

სახელმწიფოებში, სადაც მარიკულტურა მაღალ დონეზეა განვითარებული. 

საჭიროა ზღვაში სეზონური სამეცნიერო კვლევების წარმოება მიდიების მოშენებისათვის 

საჭირო „სპატი“-ს  (მიდიების ლარვების)  რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასებისათვის; 

 განვითარების ხელშეწყობა; 

  ზღვის ბიოპროდუქციული პოტენციალის ათვისება ყველა საზღვაო ქვეყანაში 

პრიორიტეტული მიმართულებაა, ამიტომაც სახელმწიფოს მხრიდან დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს. სახელმწიფომ იაფი კრედიტებით, 

საკანონმდებლო რეგულაციების სრულყოფითა და შესაბამისი ადმინისტრირებით ხელი 

უნდა შეუწყოს დაინტერესებული პირების (განსაკუთრებით მეთევზეების)  დასაქმებასა და 

ინოვაციური ტექნოლოგიებით ზღვაზე  ფერმერული მარიკულტურის განვითარებას. აქვე 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ადრეული განვითარების ეტაპებზე ევროპის საზღვაო ქვეყნებში 

ეს მიმართულება დოტაციური იყო.  

   მარიკულტურის განვითარებისათვის აუცილებელია მცირე საზღვაო ნავსაყუდელების 

მოწყობა. საქართველოში დღეისათვის აღნიშნული პრობლემა აქვს სამრეწველო და სანაპირო 

თევზმჭერებს. ღია ზღვაში საზღვაო ფერმების წარმატებული ფუნქციონირებისათვის და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის  აუცილებელია ნავსაყუდელის სიახლოვე,  ასეთ 

ნავსაყუდელებთან შესაძლებელია მოეწყოს მარიკულტურის ნედლეულის მიღებისა და 

პირველადი გადამუშავების პუნქტები, ამავდროულად ისინი აამაღლებენ რეგიონის 

ტურისტულ და რეკრეაციულ პოტენციალს. 



 

 მარიკულტურის პროდუქციის სტანდარტიზაციის მექანიზმების დანერგვა ხარისხის 

კონტროლისა და კვებითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით; 

 

ვიანიდან  საზღვაო ფერმებში წარმოებული მიდიები და ხამანწკები ფილტრატორებია, მათ 

აქვთ თვისებად დაბინძურებული გარემოდან მოახდინონ მავნე ნივთიერებათა აკუმულირება, 

ასეთივე თვისება  აკუმულირების შედარებით დაბალი ხარისხით აქვთ თევზებსაც, 

შესაბამისად  ასეთი ნედლეულის ხარისხის კონტროლი მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს; 

ეროვნული სერტიფიკაციის ლაბორატორიები უნდა აღიჭურვონ ხარისხის შეფასების 

შესაბამისი მეთოდიკებით. 

 

 

 ზრვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების კონტროლი; 

 

მარიკულტურის ფერმების განთავსებისათვის ზღვაში შესაბამისი აკვატორიის შერჩევისას 

წინასწარ უნდა იყოს გათვალისწინებული ზრვის წლის ხარისობრივი მაჩვენებლები, 

ვინაიდან  ზღვის სანაპიროს რიგ უბნებზე ადგილი აქვს  საყოფაცხოვრებო-ნახმარი წყლების  

ჩაღვრას, ასევე  მდინარეებიდან  ზღვაში სხვადასხვა სახის  დამაბინძურებელი ელემენტების 

მოხვედრას. 

 



 

 მარიკულტურის დარგში ინოვაციური სისტემების შექმნა: 

ახალი ინოვაციური სისტემები უნდა უნდა წარმოადგენდეს სათევზმეურნეო სამეცნიერო 

კვლევების, ტექნოლოგიების დანერგვისა და უმაღლესი სასწავლო განათლების სინთეზს, 

რომლებიც მოქნილად მოახდენენ  რეაგირებას ეკონომიკურ, საიჟინრო-საკონსტრუქციო და 

კონსალტინგური მომსახურების მოთხოვნების უზრუნველყოფაზე. 

 

 მარიკულტურისა და ზღვის პროდუქტების გადამამუშავებელი სამრეწველო 

სიმძლავრეების შექმნის ეკონომიური ხელშეწყობა: 

ვინაიდან მარიკულტურა დღეისათვის საქართველოში ფაქტობრივად პირველ ნაბიჯებს 

დგამს და შეაბამისად არ არსებობს ამ მიმართულებით წარმატებული მენეჯმენტის წარმოების 

პრაქტიკა, კერძო სექტორი შიშით უყურებს ამ ტიპის საქმიანობაში კაპიტალის დაბანდებას.  

სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ამ დარგის განვითარებისათვის ინვესტიციების მოზიდვა. 

დარგის ამუშავებისათვის მნიშვნელოვანია იაფი კრედიტების ხელმისაწვდომობა. დადებით 

ეფექტს მოახდენდა საგადასახადო შეღავათები  დაწესებული იმ მეწარმეებისათვის, 

რომლებიც მოახდენდნენ მარიკულტურის პროდუქციის ექსპორტს, რაც ხელს შეუწყობდა მათ 

დაბალი თვითღირებულების ხარჯზე  საზღვარგარეთ კონკურენტუნარიან გარემოში  

პროდუქციის წარმატებულ რეალიზაციაში.  

 

 



 

 თევზმჭერის სექტორში დასაქმებული ადამიანების დაინტერესება; 

საქართველოს საზღვაო სექტორში ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად იკლო ზღვაში თევზის 

რესურსების რაოდენობამ, შესაბამისად ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს მნიშვნელოვნად 

შეუმცირდათ შემოსავლები. აღნიშნული ეხება როგორც სარეწაო თევზსაჭერი მცირე ზომის 

გემების მეპატრონეებს, ასევე სანაპირო თევზმჭერებსაც, რომლებსაც გააჩნიათ სხვადასხვა 

სიდიდის ნავები.  საჭიროა ამ ადამიანებთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების მოწყობა, 

რათა ისინი დაინტერესდნენ საზღვაო ფერმერული საქმიანობით, სადაც მათ მიეცემათ 

საშუალება გამოიყენონ კუთვნილი წყლის სატრანსპორტო საშუალებები.  ვინაიდან მათ აქვთ 

გაშლილ ზღვაში მუშაობის გამოცდილება, ისინი შედარებით იოლად შესძლებენ ამ ტიპის 

საქმიანობის წარმართვას. მეთევზეთა საქმიანობის ცვლილებას ექნება გარემოსდაცვითი 

ეფექტი, ვინაიდან ისინი თევზჭერის ნაცვლად დაკავებული იქნებიან თევზის მოშენებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

მიდიების ფერმის მოწყობის საპილოტე ბიზნეს გეგმა 

 

 

1. შესავალი / ბიზნეს იდეის მოკლე აღწერა  

 

პროექტი წარმოადგენს ბათუმის მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში მიდიების საშენი 

ფერმის მოწყობას 

 

პროექტის მიზანი: მიდიების საშენი ფერმის მოწყობა მიზნად ისახავს: 

ა) მიდიების სახით ეკოლოგიურად სუფთა მაღალი კვებითი ღირებულების საკვები 

პროდუქციის წარმოებას. 

ბ) საქართველოს ზღვის სანაპირო ზონის ზღვის პროდუქციულობის პოტენციალის 

ათვისებას 

გ) საქართველოს ზღვის სანაპირო წყლების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას 

დ) საქართველოს ზღვის სანაპირო ზოლის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის 

ამაღლებას. 

 



პროექტის დაფინანსება: მიდიების ფერმის მოწყობა გათვალისწინებულია პროექტის 

„აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში და საქართველოს ბანკების საშუალებით კომერციული 

დაკრედიტებით. 

 

პროექტის მახასიათებელი: ბათუმის მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში ფერმის მოწყობით 

მარიკულტურის ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით, მაღალი სასურსათო 

ღირებულების საკვები პროდუქციის წარმოების დანერგვა. 

  

პროექტის სრული ღირებულება:  776 850  დოლარი  

 

უკუგების ვადა:  3  წელი  

 

 

2. მიდიების ფერმის გამართვის ვადები და საქმიანობის გეგმა გრაფიკი.  

პროეექტის განხორციელება მიდიების ფერმის გამართვის მიზნით იწყება ბანკიდან 

კრედიტის მიღებისთანავე. საზღვაო კონსტრუქციის აგება დასრულდება 1 თვეში.  

გამართვა წარმოებს ბუნებაში (ზღვაში) მიდიის ახალმოზარდი ლარვას (სპატი) 

მასობრივი გავრცელების პერიოდამდე  (აპრილი და ოქტომბერი) 2 თვით ადრე.  

მიდიების საშენ ფერმაში გამოყვანის ტექნოლოგია ემყარება შემდეგ პროცესებს: 

 მიდიების საშენი ხაზების გამართვა; 



 სპეციალურ კოლექტორებზე ბუნებრივი გარემოდან „სპატი“-ს (მიდიების 

ახალმოზარდი ლარვას) შეგროვება; 

 სპატის გამოზრდა სორტირების ზომამდე; 

 სორტირება და მოზარდი მიდიის სპეციალურ „სამკლაურებში“ გადაყვანა; 

 მოსავლის აღება; 

გამოზრდის ერთი სრული ციკლი 18 თვეა, რომლის სემდეგ სესაძლებელია „მოსავლის“ 

აღება სასაქონლო პროდუქციის გამოშვება.  

  

 

3. პროექტის ტექნიკური დახასიათება.  

ზღვის აკვატორიის საერთო ფართობი - 20 ჰა.  კოლექტორების ხაზის რაოდენობა-20. ანკერული 

ღუზების რაოდენობა-40.  

  ზედაპირული ტიპის მიდიების  ფერმა ხასიათდება ტექნიკური და ტექნოლოგიური  

შედარებითი  სიმარტივით.  ამავდროულად ასეთი ფერმის მოწყობა შედარებით იაფია და 

დიდი ხანია აპრობირებული შავ ზღვაზე.  

     მიუხედავად ზედაპირული განთავსებისა შემუშავებული და აპრობირებულია შავ 

ზღვაზე  ვენეციის ყურეში არსებული მიდიების ფერმის პროტოტიპი, რომელიც კარგად იტანს 

გაშლილ ზღვაში შტორმების უარყოფით ზემოქმედებას. 



 
მიდიების ზედაპირული ტიპის ფერმა (ვენეციის ყურე,  იტალია) 

    

 ასეთი ტიპის კონსტრუქცია, რომელიც შედგება შედარებით მცირე ზომის რამოდენიმე 

ჩაზნექილი ღეზულისაგან და რკალისებური ჭიმებისაგან,  მინიმუმამდე ამცირებს 

შტორმული მოვლენებისა და ტალღების ნეგატიურ ზეგავლენას.  

   კოლექტორები მონტაჟდება ღია ზღვის აკვატორიაში 10-20 მ.-მდე სიღრმეზე სანაპიროს 

პარალელურად. ტალღების ზემოქმედებისას ღერძულა და კოლექტორები დაბალი 

ამპლიტუდით (რბილად) იწევს ზემოთ და ეშვება ქვემოთ, რაც არ იწვევს კოლექტორებზე 

განთავსებული მიდიების ჩამოვარდნას. ფერმის გამართვა და ექსპულატაცია წარმოებს 

მყვინთავის მონაწილეობის გარეშე. აღნიშნული ფერმა განკუთვნილია როგორც მიდიების 



სპატის შეგროვებისათვის , ასევე მიდიებისა და ხამანწკების სასაქონლო გამოზრდისათვის. 

ფერმის საერთო წარმადობა 7000 კგ.-ია. 

ფერმა წარმოადგენს 11 ტივტივას მასზე მიმაგრებული 2 ან 3 პარალელური კაპრონის 

ღერძულებისაგან, სიგრძით 100 მ., ხოლო დიამეტრით 26 მმ. უნდა აღინიშნოს ისიც რო 

ღერძულა დანაწევრებულია სეგმენტებად ტივტივებს შორის, თითოეულის სიგრძით 12 მ. 

 

 

  ფერმის კონსტრუქციის შლადობას უზრუნველყოფს გვერდითი ჭიმები 32 მმ. დიამეტრის 

კაპრონის ბაგირით, რომლთა სიგრძე სამჯერ მეტია სიღრმეზე. ღერძულებზე მონტაჟდება, 

როგორც კოლექტორები, ასევე მიდიების გამოსაზრდელი სამკლავურები  და  ხამანწკების 

გამოსაზრდელი გალიები. ღუზების სისტემა შედგება 2 ერთეული 5 ტ.-იანი ბეტონის 

სიმძიმეებისაგან. გამოიყენება წაგრძელებული ფორმის პლასტიკური ტივტივები 

მოცულობით 150-200 ლ. მიდიების სპატის  შესაგროვებელ კოლექტორებს ამზადებენ 6 მ. 

სიგრძეზე და 25 სმ. სიგანეზე  დაჭრილი ძველი თევზსაჭერი ტრალის ბადის ქსოვილისაგან, 

ან ძველი ბაგირებისაგან და მოქსოვილი ბაწრებისაგან. საჭიროების შემთხვევაში 

კოლექტორებს აბამენ 3-5 კგ. სიმძიმეებს.  



 
სურ 9. ზედაპირული ტიპის მიდიების ფერმის სქემა. 

 

აღნიშნული მიდიის ხაზი ძირითადად კონსტრუირებულია მსუბუქი მასალებით, 

გადაბმულობები ხორციელდება ტვითდამჭერი მარყუჟებით. დამატებითი დამჭერები 

გამოიყენება მხოლოდ გვერითი ჭიმების გადაბმულობებისათვის. თვით კონსტრუქცია 

საკმაოდ მარტივია,  გასამარავად და ეკსპულატაციისათვის შედარებით საკმაოდ 



მოხერხებული. ამავდროულად მისი საბოლოო ღირებულება სხვა ანალოგებთან შედარებით 

იაფია. მისი სრული საკონსტრუქციო ღირებულება (საორიენტაციო ფასებით) შეადგენს 2155 

ამერიკულ დოლარს.  

კოლექტორების გამართვა წარმოებს მყვინთავის მონაწილეობის გარეშე. გამართვისათვის 

საჭიროა ორი მცურავი საშუალება. გამართვა წარმოებს ხმელეთის პარალელერად  ერთ მხარეს 

ღუზაზე ფიქსირებით, შემდგომ მეორე ღუზამდე გვერდითი ჭიმების, ტივტივებისა და 

ღერძულების თანამიმდევრული გამართვით, ხოლო ბოლოს წარმოებს სრული 

კონსტრუქციის დაჭიმვა კატარღის ბუქსირებით. ღერძულები საწყის (დაუტვირთავ) ფაზაზე  

ჰორიზონტალურად მდებარეობენ, მათი კოლექტორებითა და მოზარდი მიდიებით 

დატვირთვის შემდგომ, ისინი ჩაიზნიქებიან 4მ.-მდე სირღმეზე, რითაც უზრუნველყოფენ 

დაჭიმულობასა და ჰორიზონტალურ „ზამბარისებულ“ დრეკადობის ეფექტს, რაც აძლევს 

მიდიების ფერმას მდგრადობას ტალღების მიმართ. 

 „მოსავლის“ აღება და მოზარდი მიდიების სამკლაურებში გადატანა წარმოებს სპეციალური 

კატარღის მეშვეობით, რომელიც აღწურვილია შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით 



 
 

არებული მიდიის ნედლეულისაგან საბოლოო პროდუქციის მისაღებად წარმოებს მისი 

გადამუშავება: 

 მიდიის გარეცხვა და სხვადასხვა დანაზარდების მოცილება; 

 სორტირება სასაქონლო ზომის მიხედვით; 

 გამოსაშვები პროდუქციის ფორმიდან გამომდინარე ნახევარი სადგულის ან 

მთლიანად ორივე სადგულის მოშორება; 

 გაყინვა და შენახვა;  

  



4. მიდიების პროდუქციის ბაზრის სტრუქტურა, ანალიზი და პოტენციალი 

მაღალი საკვები ღირებულების მქონე ზღვის პროდუქტების საკვებად მოხმარების 

კუთხით საქართველოს მოსახლეობა დღეისათვის განიცდის მწვავე დეფიციტს. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო საზღვაო ქვეყანაა,  ამ პროდუქტების მოხმარების 

მაჩვენებელი ძალიან მცირეა და უმეტეს რეგიონში ნულს უტოლდება. გარდა 

პირდაპირი საკვები მოხმარებისა, ასევე არსებობს ამ პროდუქტების როგორც საკვები 

ნედლეულის (მეცხოველეობის ფერმებში)  ტექნიკური და ფარმაკოლოგიური 

გამოყენების შესაძლებლობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროდ 

შესაძლებელია იქცეს. აუცილებელია სამამულო მარიკულტურის განვითარებისათვის 

მყარი საფუძვლების შექმნა და არსებული საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვით ამ 

მიმართულების განვითარება. 

თუ მიმოვიხილავთ ადგილობრივ ბაზარს გამოჩნდება, რომ ტურისტული 

პოტენციალის მატებისა და ზღვაში მიდიების ბუნებრივი რაოდენობის კლების ფონზე, 

მიდიების სასაქონლო პროდუქციაზე  მოთხოვნილება და ფასი მკვეთრად გაიზარდა. 

თუ 2000-2014 წლებში მისი საცალო ფასი მხოლოდ 3-5 ლარი იყო (1 კგ. ნიჟარის 

ჩთვლით) დღეისათვის ფასმა მოიმატა 10-15 ლარამდე. აღნიშნული ტენდენცია 

მეტწილად განპირობებულია ტურისტების მხრიდან ამ პროდუქციის მიმართ მაღალი 

მოთხოვნილების დონით, შესაბამისად ჩვენს რეგიონში მისი მასობრივი რეალიზაციის 

საშუალებაც სეზონური დინამიკით ხასიათდება.  



ისე როგორც სხვა ზღვის პროდუქტები (თევზი, კალმარები და ა.შ) მთელი წლის 

განმავლობაში მიდიები რეალიზდება ძირითადად გაყინული სახით სუპერმარკეტებში. 

მცირე ნაწილი (არატურისტულ სეზონზე ) რეალიზდება რესტორნებშიც. ზაფხულობიტ 

ბაზრებსა და რესტორნებში მიდიების რეალიზაციის მაჩვენებლები მკვეთრად იმატებს 

(როგორც ნედლი ასევე დამუშავებული)  

დიდი რაოდენობით მიდიების პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში ძირითადი 

აქცენტი მიმართული უნდა იქნეს პროდუქციის ექსპორტისაკენ სხვა ქვეყნებში. 

სასაქონლო სპეციფიკიდან გამომდინარე მიდიების პოტენციური რეალიზაცია 

შესაძლებელია ძირითადად საზღვაო კულტურის მქონე ქვეყნებში: უკრინაში, რუსეთში 

და ევროკავშირის სახელმწიფოებში.  

მარიკულტურის პროდუქციის მოხმარების დონე თითქმის ყველა ქვეყანაში ხასიათდება 

მზარდი მაჩვენებლებით.  

 

5. კონკურენტების ანალიზი 

   დღეისათვის საქართველოში არ არის არც ერთი მიდიის საშენი ფერმა, რომელიც უკვე 

აწარმოებს პროდუქციას. დღეისათვის არის 4 ბიზნესჯგუფი, რომლებსაც აქვთ აღებული 

ნებართვა  ზღვის სხვადასხვა  მონაკვეთზე მიდიების საშენი ფერმის გამართვაზე. 

ამჟამად 3 მათგანი აწარმოებს ღუზების გამართვისა და გამოსაზრდელი მასალის 

(სპატის) საცდელი შეგროვების  სამუშაოებს. უახლოესი 1,5 წლის განმავლობაში მათ 

მიერ მარიკულტურის სასაქონლო ბაზაზე  მზა პროდუქციის გამოშვება ვერ მოხდება.  



   ძირითად კონკურენტებადშესაძლებელია ჩაითვალოს იმპორტირებული საქონელი, 

რომელიც შემოდის ახალი ზელანდიიდან, ჩილედან და ევროკავსირის ქვეყნებიდან. 

ჩინეთის გარდა ყველა ქვეყნიდან სემოსული პროდუქციის ფასი საკმაოდ მაღალია (25-

30 ლარი 1 კგ.). მცირე ოდენობით შედარებით იაფი საქნელი ასევე სემოდის ჩინეთიდან.     

 

6. მარკეტინგი & კომუნიკაცია 

კომპანიის მისია უნდა იყოს ორიენტირებული მაღალი დონის მაღალი ხარისხის 

პროდუქციის გამოშვებაზე. 

კომპანიამ უნდა შეიმუშავოს მიდიების ფერმის ტექნოლოგიური პროცესის 

სრულყოფილი წარმართვის  ეფექტური სისტემა.მოახდინოს პროდუქციის მაღალი 

ეკოლოგიური სტანდარტის უზრუნველყოფა. ვინაიდან სამუსაოები წარმოებს გაშლილ 

ზღვაში სადაც შტორმული საშიშროება მაღალია, სამუშაოთა წარმოებისას დაცული 

უნდა იქნეს უსაფრთხოების სტანდარტები.  

უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საზღვაო ფერმის უსაფრთხოების პირობები: 

 დამონტაჯდეს ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემა; 

 მუდმივად განხორციელდეს ვიზუალური კონტროლი ხმელეთიდან დასაჭიროების 

შემთხვევაში ინფორმაცია დრულად უნდა მიეწოდოს სანაპირო დაცვის სამსახურს; 

 ამინდის პროგნოზის შესაბამისად წინასწარ უნდა იქნეს განსაზღვრული საშიშროების 

დონე და ფერმის კონსტრუქციულ ელემენტებზე უნდა განხორციელდეს შესაბამისი 

ტექნიკური გამაგრების მოსამზადებელი სამუშაოები; 



 საზღვაო ფერმაზე ტექნოლოგიური სამუსაოების წარმოება უნდა მოხდეს ამინდის 

პროგნოზის გათვალისწინებით.  

 

7. მენეჯმენტის სტრუქტურა 

მენეჯმენტი და პერსონალი:  

მმართველი გუნდი:  

 გენერალური მენეჯერი - არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება თევზჭერის, 

სასურსათო და სასოფლო-სამეურნეო საქონლის წარმოების სფეროში. 

 გაყიდვების მენეჯერი - არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება მარკეტინგის 

სფეროში.  

 სამეცნიერო კონსულტანტი -არანაკლებ 5 წლიანი ჰუდრობიოლოგიის განხრით 

დოქტორის, მაგისტრის  ან მასთან გატანაბრებული სამეცნიერო ხარისხით.  

 გემთწამყვანი - გემთწამყვანის  არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება -2  

 

 საზღვაო ფერმისა და გადამამუშავებელი საამქროს მომსახურე ტექნიკური 

პერსონალი- 4   

 

 

 

 



8. სვოტ (SWOT) ანალიზი 

 

კონკურენტების 

არარსებობა 

ადგილობრივი ახალი 

ნედლეულის 

არარსებობა ბაზარზე 

რეალიზაციის 

შეზღუდული 

შესაძლებლობები 

ადგილობრივი ბაზარზე 

მომხმარებლისათვის 

მისაღები ფორმის 

პროდუქციის გამოშვება. 

ექსპოტის მოთხოვნების 

შესაბამისი პროდუქციის 

დამზადება და 

რეალიზაციის ბაზრების 

მოძიება საზღვარგარეთ 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

დანერგვა 

გამოცდილების არქონა ამ 

ტექნოლოგიებში 

კვალიფიციური 

ჰიდრობიოლოგიის 

მცოდნე კონსულტანტის 

მოწვევა 

ხელოვნური კვებითი 

დანახარჯების 

არარსებობა  

ზღვის ეკოლოგიური 

მდგომარეობის 

გაუარესება,რამაც 

შესაძლებელია იქონიოს 

ზეგავლენა პროდუქციის 

ხარისხზე  

ფერმის განთავსების 

ადგილის სწორი შერჩევა, 

მდინარეებისა და 

წყალარინების 

ობიექტებიდან 

მოშორებით 

ზღვის ბუნებრივი 

გარემო პირობების 

გამოყენება 

შტორმებისა და ზღვის 

დინების  ზეგავლენასთან 

ტექნიკურად მედეგი 

მასალების გამოყენებით 

ფერმის კონსტრუქციის 



დაკავშირებული ფერმის 

დაზიანების რისკები 

გამართვა და 

ტექნოლოგიური 

პროცესის მუდმივი 

მონიტორინგი. დაზღვევა.  

ზღვის რესურსების 

გამოყენებაზე 

გადასახადების 

არასებობა 

საკანონმდებლო 

რეგულაციების 

არარსებობა 

ბიუროკრატიული 

სიძნელეები. გაშლილ 

ზღვის აკვატორიაში 

მეთევზეებთან 

დაკავშირებული 

ინტერესთა კომფლიქტის 

სირთულეები.  

ინიციატივის წარდგენა 

შესაბამის 

საკანონმდებლო 

უწყებებში რეგულაციების 

დაწესების თაობაზე 

 

 

 

 

 

 

 



9. მიდიების ფერმის მოწყობისა და სასაქონლო პროდუქციის წარმოების ძირითადი 

დანახარჯები:     

 

ფერმის ერთი კოლექტორული ხაზის გამართვისათვის აუცილებელი შემდეგი სახის მოწყობილობები: 

№ ხარჯების დასახელება 
განზომილების 

ერთეული 

140 ტ. 

წარმადობის 

მიდიების 

ფერმისთვის 

ხაზის 

რაოდენობა 

(ერთეული) 

ერთეულის 

ღირებულება 
($) 

ერთეულის 

რაოდენობა 
ჯამი 

1,0 
მოწყობილობა დანადგარები 

(ზღვა) 
          

1,2 
გვერდითი ჭიმი, კაპრონის ბაგირი 

Ø 32 მმ.  
მ 20 3 120 7 200 

1,3 
ღერძულა.   კაპრონის ბაგირი Ø 26 

მმ. სიგრძე 12 მ. 
ცალი 20 22 20 8 600 

1,4 
ღერძულას დაბოლოება. ბაგირი Ø 

26 მმ. სიგრძე 6 მ. 
ცალი 20 10 2 400 

1,5 
ტივტივა პლასტიკური. 

მოცულობა 150 ლ. 
ცალი 20 50 11 11 000 

1,6 
ტაკელაჟური დამჭერი (სკობა)  

СА-50 
ცალი 20 5 2 200 



1,7 
კოუში (ღარიანი ბაგირის 

დანჭერი)O 32 мм ბაგირისათვის. 
ცალი 20 5 2 200 

1,8 ბეტონის ღუზა (5 ტ.) ცალი 20 340 2 13 600 

1,9 კაპრონის ბაწარი  Ø6 მმ. კგ 20 3 10 500 

1,1 ბადისებური სამკლაური მ 20 2 1 000 30 000 

  ჯამი         71 700 

1,1 
მოწყობილობა დანადგარები 

(ხმელეთი) 
          

1,1 სამაცივრო დანადგარი (150 ტ) ცალი   60 000 1 60 000 

1,1 პროდუქციის შესაფუთი ხაზი  ცალი   30 000 1 30 000 

1,2 
მიდიების გადამუშავების საამქრო 

(ტექნიკური აღჭურვილობით)  ცალი   10 000 
1 

10 000 

1,2 
საზღვაო სპეციალიზირებული 

კატარღა 
ცალი   150 000 

1 150 

000 

  ჯამი         
250 

000 

1,1 ადმინისტრაციული ხარჯი           

1,2 პროექტის მენეჯერი 1 თვე   700 16 11 200 

1,2 კონსულტანტი 1 თვე   650 3 1 950 

1,2 ფინანსური მენეჯერი 1 თვე   550 16 8 800 

1,2 ტექნიკური პერსონალი 4 თვე   250 16 16 000 

1,2 კატარღის წამყვანი 1 თვე   200 16 3 200 

  ჯამი         41 150 



2,0 
ტერიტორიის მოწყობის 

სამუშაოები 

    
  

    

2,1 მიწის სამუშაოები კვ.მ   15 2 000 30 000 

2,2 საწარმო შენობის აგება კვ.მ   150 1 500 
225 

000 

2,3 შემოღობვა მ   15 250 3 750 

2,4 
შენობის კეთილმოწყობა - 

აღჭურვა 
კვ.მ   100 1 500 

150 

000 

  ჯამი 2         
408 

750 

              

3,0 ზედნადები ხარჯები           

3,2 

ანკერული ღუზების გამართვის 

სამუშაოები (სპეციალური 

საზღვაო ამწის მომსახურებით  

სთ   700 7 4 900 

3,3 მასალების გადატანა დღე   50 7 350 

  ჯამი 3         5 250 

  

  სულ ხარჯთაღრიცხვით          
776 

850 

 

 

 



დანახარჯებში არ არის გათვალისწინებული საამქროს ფართის არენდის ან ყიდვის 

საფასური. 

 

 

10. მიდიების პროდუქციის წარმოებით მისაღები შემოსავლები: 

 

 

 

№ 
მიღებული 

პროდუქტი 1 

საწარმოო ციკლზე 

რაოდენობა 
განზომილების 

ერთეული 

ღირებულებ

ა ($) 

თვითღირ

ებულება 

($) 

შემოსავალი 

($)  

სხვაობა 1,5 წლის 

თვითღირებულებ

ასა და 

შემოსავლებს 

შორის 

გაუნაწილებელი 

მოგება  

           

1 
მიღებული 

პროდუქცია 
  

1.1. 

მიდიის 

ნედლეული 

სარეალიზაციო 

15 ტ 1 500,00 3 750,00 
                          
22 500,00    

                          18 
750,00    

15 000,0 

1.2. 
მიდიის საკვები 

პროდუქტი 
110 ტ 6 000,00 

110 
000,00 

660 000,00 
                        550 
000,00    

440 000,0 

  ჯამი   455 000 



 

11. ბიზნეს გეგმას თან უნდა ერთვოდეს: 

1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის კადასტრის შესახებ;  

2. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსაგან მიღებული 

ნებართვა და სხვა უწყებებთან შეთანხმების წერილები ზღვის კონკრეტულ უბანზე 

მიდიების ფერმის გამართვისათვის.  

3. განმცხადებელი ფირმის იურიდიული დოკუმენტაცია;  

4. მემორანდუმები, რომელიც გაფორმებულია სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის 

მიერ;  

5. მიდიების ფერმის გამართვის პროექტი მშენებლობის პროექტი;  

6. განსახორციელებელი საქმიანობის გეგმა გრაფიკი;  

7. შემოსავლების დეტალური გაანგარიშება;  

8. სასესხო ვალდებულების გასტუმრების გეგმა გრაფიკი;  

9. დეტალური ხარჯთაღრიცხვა;  

10. ყოველთვიური მიმდინარე ხარჯების გაანგარიშება;  

11. საპროგნოზო ბალანსი. 

 

 

 

 



 


