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წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის „ველური მცენარეები 

თუშეთიდან - გამოყენების წესები და პერსპექტივები“ ფარგლებში



მცენარეული საფარის მრავალფეროვნებით თუშეთი ერთ-ერთი მდიდარი მხარეა საქართველო-

ში. შესაბამისად, უძველესი დროიდანვე ჩამოყალიბდა მცენარეთა ყოფა-ცხოვრებაში გამოყენე-

ბის ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები. ძველად ხალხი თვითონ არეგულირებდა გარემომცველ 

სამყაროსთან გონივრულ დამოკიდებულებას. დღეს კი, თანამედროვე ცხოვრების წესის დანერ- 

გვასთან ერთად, ადგილობრივ მოსახლეობაში აღნიშნული ცოდნა თანდათანობით იკარგება.

წინამდებარე გამოცემა მიზნად ისახავს ფართო საზოგადოებას გააცნოს თუშეთის ველური ფლო-

რის სიმდიდრე და მათი ყოფაში გამოყენების ტრადიციული წესები, რაც თავის მხრივ, როგორც 

გარესამყაროსთან დაკავშირებული გამოცდილება, ამ მხარის არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. 

პუბლიკაციას საფუძვლად დაედო ამ თემაზე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა და ასევე ბო-

ტანიკური კვლევა, რომელიც თუშეთის მეგობართა ასოციაციამ ჩაატარა გერმანიის საერთაშო-

რისო თანამშომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით პროექტის „ბიომრავალფეროვნების 

ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ (IBiS) ფარგლებში. კვლევამ გამოავლინა თუშეთ-

ში არსებული მცენარეული რესურსები, რამაც მნიშვნელოვანი საფუძველი შექმნა ამ მხარეში 

გავრცელებული ველური მცენარეების პრაქტიკაში მდგრადი გამოყენების შესახებ წინამდებარე 

პუბლიკაციის მოსამზადებლად. 

გამოცემაში მიმოხილულია თუშეთის ზოგადი გეოგრაფიული მახასიათებლები და ინფორმაცია 

მცენარეების ყოფაში გამოყენების შესახებ: ამ თემასთან დაკავშირებული ხალხური რწმენა-   

წარმოდგენები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები: ლეგენდები, ანდაზები, ხალხური მედიცინის, სამ- 

ზარეულოს და რეწვის დარგებში მცენარეთა გამოყენების ტრადიციული წესები, რასაც თავის 

მხრივ, მოსდევს ინფორმაცია მცენარეთა შეგროვება-დამუშავების ზოგადი პრინციპების შესახებ 

და 100 მცენარის ანბანურად დალაგებული კატალოგი. 

თუშეთის მცენარეული საფარის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ცხადია, წინამდებარე გა-

მოცემაში (რომელიც მსგავსი ტიპის ნაშრომის შექმნის პირველი მცდელობაა) ვერ იქნება სრუ-

ლად თავმოყრილი ამ მხარეში გავრცელებული ველური მცენარეების მთელი სპექტრი. ამდენად,  

პუბლიკაციისთვის 100 ველური მცენარე შეირჩა მათი ყოფაში გამოყენებისა და განსაკუთრებული 

გავრცელების გათვალისწინებით. თითოეული მცენარის ძირითადი ბოტანიკური მახასიათებლე-

ბის გარდა, კატალოგში მოცემულია მათი თუშური დასახელებები (ასეთის არსებობის შემთხვე-

ვაში) და ამ კონკრეტული მცენარის გამოყენების ტრადიციული წესები, რეცეპტები, მათთან დაკა-

ვშირებული ლეგენდები, ანდაზები და სხვა. 

წინამდებარე გამოცემა საინტერესო წყაროა თუშეთის ბიომრავალფეროვნებითა და ეთნოკულ-

ტურით დაინტერესებული პროფესიონალებისა თუ მკითხველთა ფართო აუდიტორიისთვის, 

აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზ-

ნით  დღესაც მისდევენ თუშეთის ტერიტორიაზე ველური მცენარეების შეგროვებას. 

წინასიტყვაობა

100 ველური მცენარე
თუშეთიდან       
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თუშეთი, თავისი თვითმყოფადი და კოლორიტული ეთნოკულ-

ტურით გამორჩეული კუთხე, საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო- 

აღმოსავლეთ ნაწილში, კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის 

გადაღმა მდებარეობს. ჩრდილოეთით მას ჩეჩნეთი ესაზღვრება, 

აღმოსავლეთით – დაღესტანი, დასავლეთით – საქართველოს მთი-

ანეთის ორი კუთხე – ფშავი და ხევსურეთი, ხოლო სამხრეთით – კა-

ხეთი. იგი ამ მოსაზღვრე რეგიონებისგან მაღალი ქედებითაა გამო-

ყოფილი და ერთგვარ ქვაბულს წარმოადგენს. 

გეოგრაფიულად თუშეთი სამი მთავარი – გომეწარის, პირიქითის 

და ჭანჭახოვანის ხეობებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულ-

ზე თითო „ალაზანი“ მოედინება (თუშეთში ყველა დიდ მდინარეს 

„ალაზანი“ ეწოდება): „გომეწრის ალაზანი“, „პირიქითის ალაზანი“ 

და „ჭანჭახოვანის ალაზანი“.

კონფიგურაციულად თუშეთის ტერიტორია 3000 მეტრსა და 

ალაგ-ალაგ მასზე მაღალი ქედებით შემოფარგლულ ოთხკუთხა 

მძლავრად დანაოჭებულ მაღალმთიანეთს წარმოადგენს, რომლის 

უდაბლესი წერტილის ნიშნული დაღესტნის საზღვართან ზღვის 

დონიდან 1600 მ-ზე მდებარეობს, ხოლო მუდმივთოვლ-ყინულიანი 

მწვერვალების სიმაღლე 4000 მეტრს აჭარბებს. კულტურული ლან-

დშაფტი განფენილია 1600-3000 მეტრებს შორის. კლიმატი ზომიერად 

მშრალი, კონტინენტურია – გრძელი ზამთარი, მოკლე ზაფხული და 

კიდევ უფრო მოკლე გაზაფხული და შემოდგომა – ორიოდე სიტყვით 

შეიძლება ასე დახასიათდეს თუშეთის საარსებო გარემო.
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კლიმატი

რეგიონისთვის, ზოგადად, დამახასიათებელია ზომიერად ტე-

ნიანი კლიმატი შედარებით მშრალი და ცივი ზამთრით და მოკლე 

ზაფხულით. კონტინენტური კლიმატი, განსაკუთრებით, დამახა-

სიათებელია თუშეთის აღმოსავლეთი ნაწილისათვის, თუმცა 

ლოკალური კლიმატური პირობები (განსაკუთრებით ატმოსფე-

რული ნალექების რაოდენობა) მნიშვნელოვნად ცვალებადობს 

რელიეფისა და სიმაღლის მიხედვით. მაგალითად, საყორნის 

უღელტეხილზე (2970 მ. ზღ. დ.) საშუალო წლიური ნალექების 

რაოდენობაა 1631 მმ; მდ. ორწყალის ხეობაში იგი 1064 მმ-მდეა. 

სხვა ადგილებში ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 700-

900 მმ-ის ფარგლებში. ნალექების სიუხვით განსაკუთრებით გა-

მოირჩევა კავკასიონის მთავარი ქედი და, საერთოდ, გომეწრის 

ალაზნის აუზი, სადაც ატმოსფერული ნალექების საშუალო წლი-

ური რაოდენობა, დაახლოებით, 10%-ით უფრო მაღალია, ვიდრე 

პირიქითის ხეობაში. ეს სათანადოდ აისახება ამ ორი მდინარის 

წყლის რეჟიმებზეც. ნალექების რაოდენობის განსხვავება გამო-

წვეულია იმით, რომ თუშეთის აღნიშნული ნაწილი უმთავრესად 

ტენიანდება სამხრეთიდან შემოჭრილი ჰაერის ტენიანი მასებით. 

თუშეთის ქვაბული, რომელიც ჩრდილოეთიდან და სამხრე-

თიდან მაღალი მთებითაა დაცული, ხასიათდება უმეტესად უქა-

რო და მშრალი ლოკალური კლიმატით. მაგალითად, ომალოს 

პლატო თუშეთის ერთ-ერთი ყველაზე მშრალი და თბილი ადგი-
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თუშეთის სამივე გასწვრივი ხეობა და ნაყაიჩო-მაკრატელას 

ქედი იურული ფიქლებით არის აგებული. პირიქითის ალაზნის 

ხეობაში, სოფ. დართლოს მიდამოებში, რამდენიმე ადგილას 

კირქვიანი ტრავერტინების მძლავრი გროვებია წარმოდგენილი.

თუშეთის რელიეფი საკმაოდ რთულია. რელიეფის მორფო-

ლოგიური იერ-სახე მდინარეული ეროზიის ზემოქმედებით არის 

ჩამოყალიბებული. თუშეთის სამივე ალაზნის ზემო ნაწილები მე-

ოთხეული პერიოდის მყინვარებითაა დამუშავებული. მეოთხე-

ული გამყინვარების ნიშნები კარგადაა გამოხატული როგორც 

პირიქითის და მაკრატელას ქედებზე, ასევე კავკასიონის მთა-

ვარ ქედზეც. ამ ადგილებში, ზღვის დონიდან 2700 მ-ზე მაღლა 

გვხვდება მყინვარული რელიეფის სხვადასხვა ფორმა ე. წ. ცირ-

კებისა და კარების სახით.

თუშეთის აღმოსავლეთ ნაწილში სიმაღლეთა სხვაობა 2500 

მ-ზე მეტია; ყველაზე დაბალი წერტილი ზღვის დონიდ ან 1600 მ-ზე 

მდებარეობს, ხოლო ყველაზე მაღალი – 4275 მ-ზე. ალაზნების შე-

საყართან, სოფ. შენაქოს, ქვემო ომალოსა და დიკლოს მიდამო-

ებში, შემორჩენილია რელიქტური ეროზიული ვაკეები.

თუშეთის ტერიტორია, არსებითად, საკმაოდ ვრცელ, გასწვ-

რივ ქვაბულს წარმოადგენს. იგი ორი პარალელური ხეობისგან 

შედგება. ერთ ხეობაში გაედინება პირიქითის ალაზანი, ხოლო 

მეორეში – გომეწრის ალაზანი. მათ შორისაა ნაყაიჩო-მაკრატე-

ლას წყალგამყოფი გასწვრივი ქედი, რომელიც აწუნთის ქედს 

ლია, სადაც საშუალო წლიური ტემპერატურა 3.5°C-ია. აგვისტოს 

საშუალო ტემპერატურა 14.2°C-ია, ხოლო იანვრისა – მინუს 9.1°C 

(თუმცა ტემპერატურა ნულს ქვემოთ შესაძლოა აგვისტოშიც კი 

დაეცეს). აბსოლუტური მაქსიმუმი 31°C-ია, ხოლო აბსოლუტური 

მინიმუმი – მინუს 36°C. წლიური ნალექების საშუალო რაოდე-

ნობა 748 მმ-ია, რომლის უმეტესი ნაწილი მოდის წელიწადის 

უთბილეს პერიოდში – აპრილიდან სექტემბერის ჩათვლით. 

თოვლის საფარის სისქე და განაწილების კანონზომიერებანი 

ნაირგვარია და დამოკიდებულია არა მხოლოდ ნალექების რა-

ოდენობაზე, არამედ ქარის მიმართულებაზე, მის სიძლიერესა 

და მეზორელიეფის თავისებურებაზე.

რელიეფის სირთულის, ექსპოზიციათა ნაირგვარობისა და სხვა 

გარემოებათა გამო, მეზო და მიკროკლიმატი თუშეთში საკმაოდ 

მრავალფეროვანია, თუმცა, უმთავრესად სიმაღლეთა სხვაობის 

მიხედვით, გამოიყოფა კლიმატის შემდეგი ძირითადი ტიპები: 

ა) ნოტიო კლიმატი ცივი ზამთრითა და მოკლე ზაფხულით 

(1600-2000 მ ზღ. დ.); 

ბ) გარდამავალი მთის კლიმატი ცივი ზამთრით და მოკლე ზა-

ფხულით (2000-2400 მ ზღ. დ.); 

გ) ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მაღალმთის ზომიერად 

ნოტიო კლიმატი (2400-3400 მ ზღ. დ.);

დ) მაღალმთის ნოტიო კლიმატი, მუდმივი თოვლითა და 

მყინვარებით, სადაც წლის ყველა თვის საშუალო ტემპერა-

ტურა 00C-ზე დაბალია (ზღ. დ.-დან 3400 მ-ზე ზევით).

გეოლოგია და ჰიდროლოგია გამოეყოფა ამუგოს მწვერვალის მასივთან. მას აღმოსავლეთის 

მიმართულება აქვს და მთავრდება ომალოს პლატოთი. ამ პლა-

ტოს ძირზეა ზემოთ ხსენებული ორი ალაზნის შესართავი, რომე-

ლიც ზღ. დონიდან დაახლოებით 1600 მ-ზე მდებარეობს. 

პირიქითი ალაზნის შედარებით დიდი შენაკადია ლარო-

ვნის წყალი, ხოლო გომეწრის ალაზნისა – ხისოს წყალი (ჭან-

ჭახოვანის ხეობა), ორწყალი და ქიბდუხის ხევი. ეს შენაკადები 

მარჯვნიდან ერთვიან თუშეთის ალაზნებს. გომეწრის ალაზნის 

შედარებით დიდი მარცხენა შენაკადებია წოვათისწყალი და 

სამრულისწყალი, ხოლო თუშეთის შეერთებული ალაზნები-

სა – დიკლოსხაისწყალი. პირიქითის ალაზნის მარცხენა შედა-

რებით მოზრდილი შენაკადებია ჩიღოსხაისწყალი, დიდხევი, 

ჭეშოსხაისწყალი და ფარსმის ხევი. ეს შენაკადები პირიქითის 

ქედის სამხრეთი კალთებიდან ჩამოედინება. ასევე, უხვადაა 

წვრილ-წვრილი შენაკადები და წყაროები. თუშეთის რელიეფი 

ჰიდროგრაფიული ქსელით ძლიერაა დანაწევრებული. ზამთარ-

ში მდინარეების უმეტესობა ნაწილობრივ ან მთლიანად იყინება.

თუშეთში მრავლადაა სხვადასხვა წარმოშობის მცირე ზომის 

ტბები. მდ. ორწყალის სათავეებში წარმოდგენილია მცირე ზომის 

(20 მ-ზე ნაკლები დიამეტრის) მყინვარული წარმოშობის ტბები. 

პატარა ტბები გვხვდება შავკილდისა და ვებუს სათავეებთანაც. 

მუდმივად გაყინული ტბა მდებარეობს კალოანის სათავეებში.

მაღალი მთის ჭაობები გვხვდება შენაქოს, ომალოს, თურსი-

ეხისა და ხახაბოს მიდამოებში. მათი უმეტესობა ჩამოყალიბებუ-

ლია ტბების ადგილას და ამჟამად მიწისქვეშა წყლებით იკვებება. 
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ფლორის თვალსაზრისით თუშეთი ერთ-ერთი ყველაზე მდი-

დარი მხარეა საქართველოში. აქ გავრცელებულია 92 ოჯახის 

1000-ზე მეტი ჭურჭლოვანი სახეობა. შესაბამისად, საქართველოს 

ფლორის მეოთხედი და კავკასიის მცენარეთა სახეობების ერთი 

მეექვსედი გვხვდება თუშეთში. თუშეთის მცენარეულობა მოიცა-

ვს ტყეებს, სუბალპურ ტყეებსა და ბუჩქნარებს, სუბალპურ და ალ-

პურ მდელოებს, სუბნივალურ და ნაშლების ფლორისტულ კომ-

პლექსებს. ამ ძირითადი ცენოზებიდან თითოეული, თავის მხრივ, 

კიდევ წარმოდგენილია მრავალი კერძო ვარიანტით, რომლებიც 

ერთმანეთისგან სტრუქტურითა და სახეობრივი შემადგენლობით 

განსხვავდებიან.

თუშეთის ფლორა მრავალ იშვიათ სახეობას შეიცავს. მათგან 

4 სახეობა შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში. თუშეთ-

ში ასევე გვხვდება რეგიონული მასშტაბით იშვიათი სახეობები, 

რომლებიც კავკასიაში თავიანთი მსოფლიო არეალისგან იზო-

ლირებულად იზრდება.

ენდემიზმის დონე (ენდემურ სახეობათა პროპორციული რა-

ოდენობა) განსაკუთრებით მაღალია მცენარეთა სახეობებს შო-

რის. თუშეთის ფლორა შეიცავს საქართველოს 11 და კავკასიის 

230-ზე მეტ ენდემურ სახეობას, რაც ნიშნავს, რომ თუშეთში გავ-

რცელებულ მცენარეთა სახეობების 22.5% საქართველოს ან კა-

ვკასიის ენდემია. გარდა ამისა, მინიმუმ 8 მათგანი მეტად იშვიათი 

სახეობების კატეგორიას განეკუთვნება.

რეგიონი ასევე ხასიათდება ძუძუმწოვართა მრავალფერო-

ვნებით – სულ გამოვლენილია 32 სახეობის მსხვილი, საშუალო 

ზომისა და წვრილი ძუძუმწოვარი. განსაკუთრებით აღსანიშ-

ნავია ჩლიქოსანთა თანასაზოგადოება. მათ შორისაა ნიამორი 

(Capra aegagrus), რომლის მეტ-ნაკლებად სიცოცხლისუნარია-

ნი პოპულაცია ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ თუშეთშია შემო-

რჩენლი და კავკასიის ენდემი, აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი 

(Capra cylindricornis). ასევე გავრცელებულია არჩვი (Rupicapra 

rupicapra), შველი (Capreolus capreolus), გარეული ღორი (Sus 

scrofa) და კეთილშობილი ირემი (Cervus elaphus). თუშეთი გამო-

ირჩევა მსხვილ მტაცებელთა სახეობების მხრივაც. აქ გვხვდება 

მურა დათვი (Ursus arctos), მგელი (Canis lupus), ფოცხვერი (Lynx 

lynx) და სავარუდოდ ასევე ჯიქი (Panthera pardus). წვრილი ძუ-

ძუმწოვრებიდან აღსანიშნავია კავკასიის ენდემები: დაღესტნური 

მემინდვრია (Microtus (Terricola) daghestanicus), გუდაურის მემი-

ნდვრია (Chionomis gud), რადეს ბიგა (Sorex raddei) და ვოლნუხი-

ნის ან მცირეკავკასიური ბიგა (Sorex volnuchini). 

არსებული მონაცემებით თუშეთში გავრცელებულია ფრინ-

ველთა 90-მდე სახეობა. თუშეთის ორნითოფაუნიდან პირველ 

რიგში აღსანიშნავია კავკასიის ენდემები: კავკასიური როჭო 

(Tetrao mlokosiewiczi) და კავკასიური შურთხი (Tetraogallus 

Caucasicus). სულ თუშეთში გვხვდება ფრინველთა 6 სახეობა სა-

ქართველოს წითელი ნუსხიდან, მათგან ერთი (სვავი, Aegypius 

monachus) საფრთხეშია გლობალური მასშტაბითაც და შესულია 

IUCN-ის წითელ ნუსხაში (NT-ის კატეგორიით); თუშეთი მდი-

დარია დიდი ზომის ფრინველთა სახეობებით და საკმაოდ ხში-

რად გვხვდებიან ისეთი მტაცებლები და ლეშიჭამიები, როგორი-

ცაა: (გარდა ზემოთაღნიშნული სვავისა) ბატკანძერი (Gypaetus 

barbatus), ორბი (Gyps fulvus), კირკიტა (Falco tinnunculus), ქორი 

(Accipiter gentilis), მიმინო (Accipiter nisus), მთის არწივი (Aquila 

chrysaetos) და სხვ. ასევე საყურადღებოა ის, რომ თუშეთში 

გვხვდება თითქმის ყველა ის ენდემური თუ „ბერდვოჩინგისთვის“ 

სხვა მხრივ მნიშვნელოვანი სახეობა, რაც საქართველოში საე-

რთოდ ბინადრობს: (ზემოთნახსენები კავკასიური როჭოსა და 

კავკასიური შურთხის გარდა) კავკასიური ყარანა (Phylloscopus 

lorenzii), მწვანე ყარანა (Phylloscopus nitidus), თავწითელა მთიუ-

ლა (Serinus pusillus), დიდი კოჭობა (Carpodacus rubicilla). 

მწირია ცნობები ხერხემლიანთა სხვა კლასების შესახებ. 

თუშეთში რეპტილიების მინიმუმ 3 და ამფიბიების მინიმუმ 4 

სახეობა გვხვდება, ხოლო თევზებიდან მხოლოდ ერთი – მდინა-

რის კალმახი. 

თითქმის არაფერია ცნობილი უხერხემლოთა შესახებ. თუ-

მცა, ზედაპირული დაკვირვებით ჩანს, რომ თუშეთი გამოირჩე-

ვა დღის პეპლების სიუხვით. დაფიქსირებულია გლობალურად 

იშვიათი სახეობა აპოლონი (Parnassius apollo), ასევე კავკასიის 

იშვიათი ენდემი კავკასიური აპოლონი (Parnassius nordmanni). 

ველური ბიომრავალფეროვნების გარდა, თუშეთი მდიდარია 

შინაურ ცხოველთა და კულტურულ მცენარეთა ჯიშებითაც. რეგი-

ონი სამი ენდემური ჯიშის წარმოშობის კერაა. ესენია: თუშური 

ცხენი, ქართული ნაგაზი და თუშური ცხვარი. გარდა ამისა, თუშე-

თი წარმოადგენს კულტურულ მცენარეთა რამდენიმე ენდემური 

ჯიშის წარმოშობის კერას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქერის 

ენდემური ჯიში – ქერშველი, რომელიც უნიკალური მორფოლო-

გიური და სხვა ნიშან-თვისებებით ხასიათდება და საქართველოს 

აგრობიომრავალფეროვნების მემკვიდრეობის კომპონენტია.

ლანდშაფტები და ჰაბიტატები

თუშეთის დაცული ტერიტორიები მაღალი ლანდშაფტური 

მრავალფეროვნებით ხასიათდება. აქ ვხვდებით ფიჭვნარების-

გან, სუბალპური ბუჩქნარებისა და ტყეებისგან, სუბალპური და 

ალპური მდელოებისა და მყინვარებისგან შექმნილ ეკოლოგი-

ურ “მოზაიკას”. სხვადასხვა ტიპის ლანდშაფტების ფორმირებისა 

და გავრცელების კანონზომიერება გარემოს მახასიათებლების 

(გეოლოგიური, გეოგრაფიული, კლიმატური, ბიოგეოგრაფიული 

და სხვ. ფაქტორები) და საუკუნეების განმავლობაში ადამიანის 

საქმიანობის ერთობლივი მოქმედების შედეგია.

მცენარეულობის ტიპი და სტრუქტურა, რელიეფის ფორ-

მასთან ერთად, დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტების მე-

ტ-ნაკლებად პირობითი კლასიფიკაციის საშუალებას გვაძლევს. 

ა) ტყის ჰაბიტატი: თუშეთის ტყის ჰაბიტატი უმეტესად ფიჭვ-

ნარებითაა წარმოდგენილი, რომელსაც Pinus sosnovskyi 

ქმნის. შედარებით ნაკლები ფართობი უკავია არყნარებს. 

მეტად შეზღუდულია ფართოფოთლოვანი ტყეების გავ-

რცელება. ეროვნული პარკისა და სახელმწიფო ნაკრძა-

ლის ფარგლებში მოქცეული ტყის ჰაბიტატების საერთო 

ფართობი დაახლ. 20 ათასი ჰა-ა. ტყის ზონა წარმოდგენი-

ლია ტყის ზედა ქვესარტყლით, რომელიც ზღვის დონიდან 

1650 მ-დან 1800-1900 მეტრამდე ვრცელდება. სუბალპური 

ტყეები კი გვხვდება 1800-1900 მეტრიდან 2500-2600 მეტ-

რამდე ზღვის დონიდან. არყნარები (ტანბრეცილი არყნა-

რების ჩათვლით) გავრცელებულია ზღვის დონიდან 1700-

2400 მ-ის სიმაღლეებზე (თუმცა ტყის ზედა საზღვარი 2500 

მ-ზეა; ზოგან იგი 2600 მ-საც კი აღწევს). ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებულია Betula pendula-სგან შემდგარი არყნარე-

ბი. არყნარის ეს ტიპი ძირითადად ჩრდილოეთის ექსპოზი-

15

ციაზე გვხდება. ასევე მნიშვნელოვანი ფართობები უკავია 

ლიტვინოვის არყის (Betula litwinowii) არყნარებს.

ბ) სუბალპური ბუჩქნარი: ამ ტიპის ჰაბიტატი წარმოდგენი-

ლია დეკიანებით (Rhododendron caucasicum). დეკიანები 

გავრცელებულია ზღვის დონიდან 2400-2800 მ-ის ფარგ-

ლებში. მათი შედარებით დიდი ფრაგმენტები სუბალპურ 

ტყეს ზოლად მიუყვება პირიქითის ალაზნის ხეობაში ზღვის 

დონიდან 2600-2800 მ-ზე. 

გ) ალპური და სუბალპური მდელოები: მდელო თუშეთის 

ლანდშაფტის მთავარი კომპონენტია. მდელოების საე-

რთო ფართობი თუშეთის მასშტაბით 60500 ჰა-ს აღწევს. 

აქედან 37000 ჰა-მდე ეროვნული პარკისა და სახელმწიფო 

ნაკრძალის ტერიტორიაზეა. ფიტოლანდშაფტის ეს ტიპი 

განსაკუთრებით ფართოდაა წარმოდგენილი პირიქითის 

ალაზნის სათავეებში. თუშეთში მრავალი სხვადასხვა ტი-

პის მდელოს ვხვდებით. 

დ) სუბნივალური ჰაბიტატი და ნივალური ზონა: სუბნივალუ-

რი ჰაბიტატი დამახასითებელი ფლორის კომპლექსით 

ყველაზე მძლავრად განვითარებულია აწუნთისა და პი-

რიქითის ქედებზე, განსაკუთრებით თებულოს, ამუგოს და 

დიკლოს მთის მასივებზე. სუბნივალური მცენარეულობა 

სუსტადაა გამოხატული კავკასიონის მთავარ ქედზე. ნივა-

ლური ზონა მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით თუშეთში 

3400 მ-დან იწყება.

თუშეთი მდიდარია არა მხოლოდ სუბალპური და ალპური 

ზონის ველურად მოზარდი სასარგებლო ბალახეულით, არამედ 

ტყეებითაც, სადაც იზრდება არაერთი ისეთი ხე-მცენარე, რაც სა-

სიცოცხლოდ აუცილებელია ადამიანის არსებობისთვის და რაც 

მაქსიმალურად აკმაყოფილებს ადგილობრივი მოსახლეობის 

მოთხოვნილებებს. 
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თუშეთი თავის მცენარეული საფარით ერთ-ერთი ყველა-

ზე მდიდარი მხარეა საქართველოში. შესაბამისად, ბუნებაზე 

დაკვირვებამ, თაობიდან თაობაზე გადაცემულმა ემპირიულმა 

ცოდნა-გამოცდილებამ ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებ-

ლობა მისცა, რომ გარკვეული სახის მცენარეები გამოეყენები-

ნა როგორც საკვებად, ისე სამკურნალოდ, საღებავად და სხვა 

სამეურნეო ფუნქციით. ძველად ხალხი თვითონ არეგულირებდა 

ბუნებასთან, გარემომცველ სამყაროსთან გონივრულ დამოკი-

დებულებას. აქ ველური მცენარეების მოგროვებასაც კი მოზომი-

ლად და პრაქტიკულად უდგებიან. მათ შეგნებული აქვთ ის, რომ 

მომავალ წელს და შემდგომშიც ყველანაირი მცენარე მათი და 

მათი საქონლის არსებობის გარანტიაა. ხალხში არსებობს გარე-

მომცველ სამყაროსთან გაწონასწორებული ურთიერთობისათ-

ვის ბევრნაირი აკრძალვები და რწმენა-წარმოდგენები, რასაც 

მოსახლეობა მკაცრად იცავს. შეგნებულად უდგებიან სამღებრო 

მცენარეების შეგროვებასაც. ერთი და იგივე ადგილიდან ერთი 

მცენარის მთლიანად მოთხრა არ შეიძლება, იგი მის მოსპობას 

გამოიწვევს.

თუშეთის ტყეებით დაფარული დიდი ფართობი, ასევე ხეების 

სახეობათა მრავალფეროვნება თუშებს შესაძლებლობას აძლე-

ვდა. თავისი საარსებო გარემოდან გაუსვლელად, ადგილზევე 

ჰქონოდათ მასალა საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთების, სამე-

ურნეო დანიშნულების შრომის იარაღების და ხალხური რეწვის 

დარგებისათვის (მატყლის დამუშავება, ქსოვა, ღებვა...) საჭირო 

ხელსაწყოების დასამზადებლად. ტყით არის დაფარული თუშე-

თის ყველა ხეობა, გარდა პირიქითისა [ბოჭორიძე, 1993, 260].

თუშეთში ტყე, უპირველეს ყოვლისა, საშეშედ მოიხმარება. 

შეშისათვის ყველანაირ ხეს იყენებენ, ოღონდ იშვიათ სახეობე-

ბს უფრთხილდებიან. გომეწრის თემში უფრო არყის ხის შეშას 

მცენარეების გამოყენების 
ტრადიციები თუშეთის ყოფაში
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არიან განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეული ადამიანები, 

რომელთაც ხალხური რწმენით, ხეების ენა ესმით. ამისათვის 

რამდენიმე პირობაა საჭირო. ადამიანი და-ძმას შორის კენტად 

უნდა იყოს დაბადებული, ზნეკეთილი უნდა იყოს, არასოდეს არ 

უნდა იცრუოს და არასოდეს მკბენარი არ უნდა ჰყავდეს ნანახი 

და არც თვითონ არ უნდა ჰყავდეს ის. ამ უნარს ასეთი ადამიანები 

მანამდე ფლობენ, სანამ მკბენარი გაუჩნდება. ამის თაობაზე 

საინტერესო ლეგენდებსაც მოისმენთ: „ხეს რო სჭრიანავ, ხე 

იძახისავ – ვაჲმე მუჴლებივ, ვაჲმე მუჴლებივ, ვაჲმე მუჴლებივ, 

ვაჲმე მჴრებივ, ვაჲმე მჴრებივ, ვაჲმე მჴრებივ, ვაჲმე თავივ, ვაჲმე 

თავივ, ვაჲმე თავივ, ვაჲმე ჴელივ, ვაჲმე ჴელივ, ვაჲმე ჴელივ, ვაჲმე 

ნუ მომჭრივ, ვაჲმე ჴელებიო ჰად’ გადი’ქცევავ. ცულით რო მოვავ 

ხესთან კაცივ, მაშივ სთხოვსავ ხეივ – ნუ მომჭრივ. სიაც ცულს 

ჩა’დებსავ, იქაც ტირილს იწყებსავ ხეივ” (სონა გაბროს ას. იდოიძე-

აფთარაული, 69 წლის, სოფ. ბუხურთა) [აზიკური, 1987, 87].

გამოცანები და ანდაზა-გამონათქვამები

 „მეაც მაქვავ, შენაც გაქვავ, გამჴმარ, ცოდვილა’ ხესაც აქვავ“ 
(ჩრდილი).

 „ჩამომავლობა არ დი’კარგებავ, ხეივ ხის ძირზეავ ამოავ“.

 „ხეს ეთქვავ – ცულიმ რა’ს გამომრჩებოდავ, ტარად რო ჩემ 
გვარისა არ ეჩაროსავ“.

 „ცულივ ცუტუნა’იაოდ’ (პატარააო) მაგრ ხეს დიდს შჭრისავ“’.

 „ხემან მოისხა ხილიო, რაც მამა ისიც შვილიო“.

 „ჩაძახილმავ ხეიც გა’ჴმოვ – იციან“.

 „ტყეივ ხის ძალითაავ“.
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არაავ – იციან”) და იქვე ჩნდება ის გაფრთხილებაც – „ცოდვა 

ცოცავსავ” – ცოდვა ნელა დადისო, რაც იმის მანიშნებელია, რომ 

იგი შენ თუ არა, შენს შთამომავალს მაინც მოეკითხება. ამდენად, 

ტყით სარგებლობის ოდითგანვე დადგენილი ხალხური წეს-რი-

გი ტყესაც უნარჩუნებს სიცოცხლეს და ადამიანთა მოდგმის მო-

მავალიც გარანტირებულია.

თუშეთში ხეებთან და მცენარეებთან არაერთი რწმენა-წა-

რმოდგენა არის დაკავშირებული. მაგალითად, ხის მჭრელი 

აკვირდება ხის მოჭრის დროს პირველად ჩამოჭრილი ნაფო-

ტი მიწაზე როგორ დაეცემა – წაღმა თუ უკუღმა. ამის მიხედვით 

ოჯახის ხვავიანობას განსაზღვრავს. გულით დაცემული ნაფოტი 

წველაში ბარაქაზე მიანიშნებს, ქერქით დაცემული კი – სულადის 

(მარცვლეულის) კარგ მოსავალს უქადის. ფიჭვის პირველ ნა-

ფოტს კროჭში – ქალის სახელსაქმო ინვენტარს პატარა ყუთში  – 

შეინახავენ და ახალ წელს მარცვლეულის კიდობანში ჩააგდებენ. 

არის რწმენა, რომ ამ ბედნიერ დღეს სულადში – მარცვლეულში 

ჩაგდებული ნაფოტი „ხვავიანობას უზრუნველყოფს და ეტლიან- 

დოვლათიან წელიწადს მოასწავებს” [ბედუკაძე, 1973, 27].

საქართველოში ბევრგან შეხვდებით ხატის ტერიტორიაზე 

სამკადრეოებით – ქსოვილის ნაკუწებით – შემოსილ ხეს, რო-

მელსაც ადამიანები ხატის სიმბოლურ სახეს, ხეს, მადლიერების 

ნიშნად აბამენ ან სურვილს ჩაუთქვამენ და რაიმე კონკრეტულს 

შეავედრებენ. იდუმალი კავშირი ხესთან თუშეთშიც არსებობს. 

თავმტკივანი ადამიანი მუდმივად ატარებს ჯიბით წითელი ფე-

რის ძაფს და როცა ეტყვიან, რომ ახალი მთვარე გამოვიდაო, 

ძაფს თავზე შემოიკრავს. წავა ტყეში ისეთ ადგილას, სადაც სამი 

წელი აღარ მოხვდება, შეიხსნის ძაფს, რომელიმე ხეს შეაბამს 

და ეტყვის: „აქამდის მე მქონდა თავის ტკივილი, ახლა შენი იყო-

სო”... სამი წლის შემდეგ ხე გახმება, ავადმყოფს კი თავის ტკივი-

ლი გაუვლის” [აზიკური, 1995, 120, 121]. 

ხეს და ხის ტოტებს სარიტუალო დანიშნულებითაც იყენებენ: 

ხის ტოტებზე არის აბმული საკულტო დროშები, ალმები, ბაირა-

ღები. ხისგან ამზადებდნენ „სადისწულო ჯვარსაც“: დედისძმა 

დისწულს ქორწილში ხილითა და საჩუქრებით შემკულს და სა-

ნთლებით გაჩირაღდნებულ ხის ჯვარს მიათრევს.

ქერიფქლისა და ასკილის ტოტებს ახალი წლის დილით 

უბრად წასულები მოიტანენ და სახლისა და ბოსლის კარ-ფა-

ნჯრების თავზე არჭობენ. ეს მცენარეები, ხალხის რწმენით, სახ-

ლს, ოჯახს, ოჯახის წევრებს და საქონელს იცავს ავი თვალისაგან. 

ამავე ფუნქციით, ხარებობის დილით უბრად წასულებს მოაქვთ 

თურსა’ის (ურძნის) ტოტები, ჭრიან პატარ-პატარა „მძივებად“, 

გულს გამოუღებენ და წითელი ფერის ძაფზე აცმულს აბამენ 

ყველაფერ იმას, რისი დაცვაც უნდათ ავი თვალისაგან: სარძე-

ვე ჭურჭელს, საქონელს კუდებზე; ქალები, გოგოები და ბავშვები 

თმაში ჩაიწნავენ...

თუშეთში ჩაწერილი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით 

ხალხში არის რწმენა, რომ ხეებსაც ესმით ერთმანეთისა, მათაც 

შეუძლიათ ერთიმეორეში საუბარი, გადაძახილ-გადმოძახილი. 

ისინი ფესვებით სულ ერთმანეთს არიან ჩაჭიდებულნი. ისინი 

ერთმანეთს ამბებს ფესვებითა და ფოთლებით ატყობინებენ, 

შესჩივიან თავის ჭირ-ვარამს, სიხარულს... მათი ენა მხოლოდ 

იშვიათ ადამიანს ესმის. 

ბალახის მოსმით მიცვალებულის გაცოცხლების თემა 

ქართულ ხალხურ ზღაპრებში ბევრჯერაა ნახსენები. ასეა 

ამირანის მითშიც. ეს უძველესი იდეა თუშურ ხალხურ 

გადმოცემაშიც გვხვდება, ოღონდ აქ გვიანდელი ამბის 

თხრობაშია ჩართული: „ისპანკიან წელს დართლოს „კა-

ლდიმა’ებში” – აკლდამებში – ავადობაშეყრილები თვითონ 

შედიოდნენ. იქ დადგმულ ტახტზე ჯდებოდნენ, თან ფანდურს 

უკრავდნენ და სიკვდილს ასე ხვდებოდნენ. შეყვარებული 

ქალ-ვაჟი ყოფილან. ვაჟი მოკვდა აკლდამაში. ქალი ხშირად 

მიდიოდა და შეჰყურებდა როგორ იყო ბიჭი მისვენებული, 

ხელში კი ფანდური ეჭირა. ქალიც ავად გახდა და ვერ იმეტებს 

ბიჭს რომ ფანდური გამოართვას ხელიდან და ტახტიდან 

გადმოაგდოს. მერე ნახა ქალმა, რომ თაგვმა რაღაც ბალახი 

მოიტანა პირით, ცხვირთან მიუსვ-მოუსვა ბიჭს და რამდენ 

ხანს მძინებიაო – უთქვამს ბიჭს. შემდეგ ქალს უთქვამს, შენ 

ღმერთმა გიშველა, სააქაოსვე დაგტოვა. მე უნდა წავიდეო, 

მე ვერ დამიხსნა ღმერთმაო. მომეცი ეგ ფანდური, მინდა შენ 

ხელში ნაჭერი ფანდურით მოვკვდეო. ქალი მომკვდარა. ბიჭი 

მწუხარეა და ტირის თავის ნანდობს (შეყვარებულს). უცებ 

დაინახა თაგვს კბილით რაღაც ბალახი მოაქვს და ქალიც 

გააცოცხლა ბალახმა. სხედან და საუბრობენ – ბიჭი ეუბნება – 

მე ვნახე თაგვმა როგორ მოიტანა ბალახი და გაგაცოცხლაო. 

უცებ რაღაც იდუმალი ხმა გაიგონეს – ეგ თაგვი კი არა ღმე-

რთის ნება იყო, თქვენ საცოდაობას ვეღარ გაუძლო და ორივე 

გაგაცოცხლათო” (კატო ლადოს ას. ხვედეგაიძე, 55 წლის, 

სოფ. ზემო ალვანი [აზიკური, 1980, 37-38].

იყენებენ, ჩაღმისკენ – ფიჭვის შეშაა. არყის შეშამ ნაკლები კვა-

მლი იცის, კარგად იწვის და მასზე „უბოლო შეშასაც” – იტყიან; 

ფიჭვის შეშამ კი ბოლი იცის. სხვა ხეებიდან არჩევენ ბებერ ან 

გადატეხილ ხეს. აგროვებენ წყლის ნარიყსაც – „ტაროშებს“. სა-

შეშედ ტყეს მიყოლებით, ერთ ადგილზე ჭრიან და ის „შეშანაჭ-

რება”, რაც ზოგჯერ ტოპონიმადაც იქცევა – „ბიჭია’ის შეშანაჭა-

რ...” შემდეგ ამ ადგილზე წლების განმავლობაში აღარ შედიან 

და ის მალევე ატყევდება.

თუშეთში ყველა სოფელი ოდითგანვე თავისი სასოფლო 

ტყით სარგებლობდა. იყო ტყით სარგებლობის ძველთაგანვე 

დადგენილი წესი, რომელსაც არავინ არღვევდა. სასოფლო ტყე-

ები დაყოფილი იყო გვარებზე, გვარებს შიგნით კომლებზე და 

ყველა თავისი ტყით სარგებლობდა [გასიტაშვილი, 1967, 87, 88]. 

საზოგადო საკუთრებაში მხოლოდ ხატის ტყეები იყო. ყველა სო-

ფლის ხატს თავისი „ჯვარის ტყე” ჰქონდა, საიდანაც საკუთარი 

მოხმარებისათვის ხეს არავინ გამოიტანდა – ეს მკაცრად იყო 

ტაბუირებული. ჯვარის ტყეში მოჭრილი შეშა მხოლოდ ხატის სა-

დღეობოდ მოსახარშ ალუდსა და საკლავს ხმარდებოდა. დღე-

მდე ასეა. ტრადიციის ძალით „ჯვარის ტყე” ხელშეუხებელია.

არ შეიძლება სხვის ტყეში შესვლა და, მით უმეტეს, იქიდან 

ხის გამოტანა, ეს დიდი სირცხვილია. არც არავინ სხვის „და-

სერილ”-დანიშნულ ხეს გაიტანს. სერს მხოლოდ წაქცეულ ხეს 

ადებენ, ზემდგომი ხის დასერვაც არ შეიძლება [გასიტაშვილი, 

1967, 87]. მოჭრილი და წასაღებად გამზადებული ხის მოპარვა 

კი დიდ ცოდვად ითვლება. ასევე ცოდვად ითვლება „მარნა’ნა-

ყარსა” (ახალგაზრდა ტყე) და „ჟინა’იან“ (ახალგაზრდა ფიჭვ-

ნარი) კორომებში ცულის მოქნევა კი არა, ცულის შეტანაც კი, 

ესეც ცოდვად ითვლება და ამ ტაბუს მკაცრად იცავენ. აკი ხალხი 

დაჯერებით ამბობს – „ცოდვა უვნებელიდ მადლ ურგებელ არ     

არსებობსავ” (ვარიანტი: „მადლ ურგებელიოდ’ ცოდვა უვნებელ 

ტყეს, ხეებს და კლდე-წყალთ ამცნობენ განსაკუთრებული 

ნიშნებით დაბადებულ ბავშვებზე, რომ ის უვნებლად 

გაიზარდოს. არის რწმენა, რომ ბითაო – ნეკნების მაგიერ 

ერთიანი ძვალი რომ აქვთ ან რაიმე ნაწილი – მხრებზე 

მზე და მთვარის გამოსახულება ან სხვა რაიმე ნიშანი, 

ასეთი ბავშვები „ნაწილიანები” არიან, ისინი ფიზიკურად 

კი იზრდებიან ძლიერები, გონებითაც მეტისმეტად 

გამჭრიახები არიან, მაგრამ დედაზე ადრე მათ „ნაწილს”, 

ამ განსხვავებულ ნიშანს, თუ სხვა ვინმე შენიშნავს, 

აუცილებლად დაიღუპებიან. ასეთ შემთხვევაშიც დედა 

ნაწილის დანახვისუმალ ტყეში წავა და ხმამაღლა შესძახებს, 

რომ მას ნაწილიანი შვილი გაუჩნდა. ამის შემდეგ, ბავშვის 

ნაწილიანობა, გამორჩეულობა უკვე საშიში აღარ არის. 
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მასალედ ცაცხვის მოჭრის საუკეთესო ასაკია 30-50 წელი. არყის 

ხე 40 წლისა ჯობია. ფიჭვის 100 წლოვანი ასაკი ტექნიკური სიმწი-

ფის საუკეთესო ასაკად ითვლება [ბედუკაძე, 1973, 18]. დასამუშა-

ვებელ ხეს სავსე მთვარეზე ჭრიან. ბებერი ხე სამასალედ აღარ 

ვარგა, რადგან მას მერქნის მთლიანობა უკვე დარღვეული აქვს.

ტკბილ ხეებს განეკუთვნება არყი, ცაცხვი, უფისო ფიჭვი, ვერ-

ხვი. ხალხური შეხედულებით, სიმჟავე ხის სიმაგრის, სიტკბო კი 

სირბილის მანიშნებელია [ბედუკაძე, 1967, 124]. ტყით სარგებლო-

ბის დროს, ისეთ საქმეში, რასაც ბევრი მუშახელი სჭირდება და 

თანაც დროშია საშური, ხალხი ერთიმეორეს ეხმარება. ერთ-ე-

რთი ასეთი საქმე არის საზამთრო შეშის მოჭრა, მისი ტყიდან 

გამოტანა და სოფლამდე, პატრონამდე მიტანა, რასაც „შეშამ-

ჭრელა’ებ“, „მეტვირთულნ” და „შეშამყრელა’ები” ჰქვია. შე-

შამყრელა’ები მაშინ სჭირდება ოჯახს, როცა საშეშედ მოჭრილი 

ხეები მთიდან უნდა დაცურდეს და შემდეგ მდინარით იქნეს მი-

ტანილი გარკვეულ ადგილამდე. მთის ჩქარ მდინარეში არ არის 

ადვილი ასეთი სამუშაოს შესრულება. ამიტომ მეტი მუშახელია 

საჭირო. მეტვირთულს კი ტყეში უკვე გამზადებული შეშა ისეთი 

ადგილიდან გამოაქვს, სადაც რთული რელიეფის გამო ტვირ-

თმზიდავი ტრანსპორტი ან მუშა პირუტყვი ვერ მოძრაობს. პა-

ტარ-პატარა კონებად შეკრული ნეკერი ტყიდან ქალებს ზურგით 

გამოაქვთ. დამხმარე მუშახელს მასპინძელი სუფრით უმასპინ-

ძლდება.

ლუდის გამოხდასთან დაკავშირებული ხის 

ჭურჭელი და ინვენტარი: კოდი – დიდი კასრი, რაშიც 

აფუვლებენ ლუდს, მასშივე ჰყრიან საალაოე ქერს დასალბობად. 

საწდეჲ, საკარეში  ლუდის გამოსატანი ჭურჭელი; ქაფქირა’ 

– ხარშვისას ლუდის მოსარევი ჩამჩა ლასტბა/ლახტბაჲ – 

ლუდის გაწურვისას დარკოს, და ზისწვენის – სალუდე სითხის 

შესაგროვებელი, მთლიანი ხის ტანისაგან გაკეთებული ნავისებრი 

ჭურჭელი; ყელსაჭირა’ და საჭირა’ – წნელით გადაბმული წყვილი 

ხე, ტომრიდან სალუდე სითხის გამოსაწური არტახები; „ქოჯოჲ”, 

იგივე „სარეველა’ – სალუდე ქვაბის მოსარევი, გრძელი ტარი, 

რომელსაც ძირთან შემოწყობილი და წნელით შეკრული აქვს 

ჩხირები [ბოჭორიძე, 1993, 173], იჯაგა’ – ლუდის ჩასაყენებელი 

კოდისებური, მომცრო ჭურჭელი [ხაზარაძე, 1972, 144-145].

არაყის გამოხდასთან დაკავშირებული ხის 

ჭურჭელი: საარაყე კოდ, რომელშიც აყენებენ დასაფუვლებელ 

საარაყე მასას; ხის გეჯაჲ – ნავისებრი ჭურჭელი, რომელშიც 

მიგდებულია ცივი წყალი და გაყრილია ნუნა – სპილენძის მილი. 

ამ მილში გამავალ ორთქლს გეჯის წყალი აცივებს და არაყად 

გარდაქმნის; ღარკეცა’ – ხის ღარი, რომლითაც გეჯაში წყალს 

მოუგდებენ; საარაყე ქაფქირა’, ანუ სარეველა’,  რომლითაც 

ქვაბს ურევენ, რათა ბუყი არ დაილექოს და ძირზე არ მიიწვას. 

საბუყე გეჯაი – ბუყის შესანახი ხის ნავი; ბუყ – ბუზალაყი – არყის 

გამოხდის შემდეგ ნარჩენი მასა [ცოცანიძე, 1999, 50]; საბუყე 

კოჩხოჲ – ბუყის ამოსაღები დიდი ჩამჩა [ბოჭორიძე, 1993- 176].

ხის სასმისები: თას – ლუდის სასმისი (თასები არის 

სპილენძისაც და რქისაც); ტარკოშა’ – კოდიდან ლუდის 

ამოსაღები რამდენიმე ლიტრის ტევადობის ხის კოში. ჯვარობაზე 

შემოსწრებულ საპატიო სტუმარს ლუდს ტარკოშა’ით მიართმევენ. 

ხატობაზე გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში ლუდიანი ტარკოშა 

გამარჯვებულის პრიზია [ცოცანიძე, 1999, 221-222]. ბარძიმ – 

ისიც იგივე თასია, ოღონდ ფეხი აქვს, ლუდის სასმისია; ჩირჩა, 

ბაზუნა’ [ბოჭორიძე, 1933, 84].

წამლის შესანახი ჭურჭელი: თუშებს ჰქონდათ ხისა და 

რქის ჭურჭელი – „საწამლეჲ“. ხის საწამლეს როკისაგან (ხის 

კუჟრისაგან) აკეთებდნენ [ბოჭორიძე, 1993, 276].

თუშეთში სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით 

ფართოდ იყენებენ ხისგად გამოჩარხულ და წნულ ჭურჭელს –

გოდრებს, რასაც არყის ხის წნელებისგან ადგილზევე ამზადებენ. 

ჭურჭლისა და სხვადასხვა ნივთებისა თუ სამეურნეო დანიშუ-

ლების საგნების დასამზადებლად ხის ჯიშებს საგულდაგულოდ 

არჩევდნენ გემოვნების მიხედვით. ხალხი ოდითგანვე არჩევდა 

„ტკბილსა და მწარე“ ხეებს და ამას ჭურჭლის დამზადებისას 

დიდ ყურადღებას აქცევდა, რადგან ის თავისი ფუნქციით პრო-

დუქტების დამზადება-შენახვისთვის არის განკუთვნილი.

სამასალედ ხეს შემოდგომაზე ან ზამთარში ჭრიან, მაშინ, 

როცა იგი მშრალია. ამ დროს დამზადებული ჭურჭელი უფრო 

მაგარია – არ სკდება. ქერქისაგან დასამზადებელი ჭურჭლისათ-

ვის მასალა კი მაშინ უნდა მოიჭრას, როცა ხეს წვენი უკვე აქვს, 

რომ ქერქის აყრა ადვილი იყოს. მთაში ხეს წყალი მაის-ივნისში 

ჩაუდგება [ხაზარაძე, 1972, 142]. ხალხური დაკვირვებით, ახალ 

მთვარეზე მოჭრილ ხეს ჭია უჩნდება და ამიტომ საჭურჭლედ ხეს 

ძველ მთვარეზე მოჭრიან. საშეშედ კი არჩევენ მის მოჭრას მა-

შინ, როცა ჯერ სითხე გამშრალი არ არის. სითხეგამშრალ ხეს 

ქერქი ადვილად არ ეცლება. საშეშე ხეს მოჭრის შემდეგ ქერქს 

აცლიან, რომ მალე გაშრეს და ადვილად დაიწვას.

ხის ჭურჭელი და სამეურნეო დანიშნულების საგნები ფართო-

დაა წარმოდგენილი თუშების საოჯახო თუ სამეურნეო ყოფაში. 

ჭურჭლის აღსანიშნავ ზოგად ტერმინად „ბუნაგს”  იტყვიან, ხოლო 

სამეურნეო დანიშნულთა აღსანიშნად – „საჴმარ-საციქველს”.

ჭურჭლის მრავალფეროვან სახეობებს შორის (ვერცხლის, 

თითბრის, თუჯის, სპილენძის, ქვის) ხის ჭურჭელს ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი და, შეიძლება ითქვას, ძირითადი ადგილი უკა-

ვია. ხის ჭურჭლის მრავალფეროვნებას მეურნეობის ტრადიციუ-

ლი დარგები განაპირობებს – ეს იყო სამთო მიწათმოქმედება და 

მესაქონლეობა (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მეცხვარეობა). 

თავისთვის საჭირო ხის ჭურჭელს თუშები თავისივე ტყეებში ნა-

ზარდი ხეებისგან ამზადებენ. 

ხის ჭურჭელს ამზადებდნენ „შინა კაცები” – ისინი, ვინც ცხვა-

რში არ დადიოდა. ოსტატობით გამორჩეულებიც ადგილზევე 

იყვნენ, ვინც უფრო დიდი ჭურჭლის – კოდები, ჩხუტები... დამზა-

დებაზე იყვნენ ორიენტირებულნი. ისინი, გამორჩეულად „კარგი 

ხის ჴელი” რომ ჰქონდათ, უფრო დიდი ზომის ჭურჭელს – კო-

დებს, კასრებს, ჩხუტებს... ამზადებდნენ; ისინივე მუშაობდნენ სა-

ხლისთვის ასაშენებლად საჭირო ხე-მასალაზე, ამზადებენ კედ-

ლის კარადებს, კიდობნებს... ხალხური რწმენით, ორშაბათ დღეს 

წისქვილში ჩასახული ბავშვი, თუ ბიჭია, აუცილებლად „ხის ჴე-

ლიანი” გამოვა, მას აუცილებლად „კაი ხის ჴელი” ექნება. წვრილ 

ჭურჭელს – „ქიტებსა“ (საწნე კოვზი) და სხვადასხვა ზომის კოვზე-

ბს... ზაფხულში საძოვარზე მყოფი მწყემსებიც თლიდნენ.

ხის ოსტატები დასამუშავებლად ზრდასრულ ახალგაზრდა ხე-

ებს არჩევენ. ცაცხვი, ფიჭვი და ვერხვი რბილმერქნიან ხეთა რიგს 

განეკუთვნებიან, არყი კი მაგარმერქნიან ხეთა რიგში შედის. სა-

რძის პროდუქტების დამზადება-შენახვასთან 

დაკაშვირებული ჭურჭელი: ჩხუტ-ბრუნელი, დურკი – 

ცხვრის საწველი, პატარა ზომის, სახელურგაყრილი კასრი, უფრო 

მოზრდილი დურკი – ფურის საწველა; ყველა ეს არყის ხისგან 

მზადდება. არის დიდი კასრი – ჩხუტი – რძის ჩასაყენებელი და 

შესადღვები. ის ერთიანი ცაცხვის ხისგან არის დამზადებული, ქვე-

მოდან „მსკერი” აქვს შესმული და შემოკრული აქვს ხის სალტე – 

ყაპყატო [ბოჭორიძე, 1993, 216]. ბარცაკალი – კიდეებამოღარული 

ფიცარი, რომელზეც მეყველე ყველს წურავს და ფორმას აძლევს; 

არის საკარაქე და საერბოე ჯამები, საერბოე ბაზუნა – დაჭრე-

ლებული სახურავიანი ჭიქა, რომელსაც „სატანის“ (მისაყოლებე-

ლი) ველზე სატარებლად იყენებენ; რძის გასაწური და სარძევე 

ჭურჭლის გასარეცხი „ქოჯო“ – მაჴტის (გრაკლა) ტოტებისგან 

გაკეთებული პატარა ცოცხია; „წიწანა’” – პატარა ზომის საერბოე 

ჯამია, რომლითაც მაგიდაზე ერბოს დგამენ; საკალტე არის არყის 

წმინდა წნელებისგან დაწნული ლასტი; კიშტეჲ – ხაჭოს კვერების 

გასაშრობი ჭურჭელი.
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სამეურნეო დანიშნულების 
ხის ნივთები 

მარცვლეული პროდუქტების დასამუშავებლად, 
დასამზადებლად და შესანახად გამოყენებული 

ხის ჭურჭელი: რიჭ, სარიჭნავა' – მარცვლეულის 

გასასუფთავებელი, ცალ მხარეს ღია და სამ მხარეს ზეაქნილი 

კიდეებით; რიჭით მარცვლეულს ქვა-ქვიშას აცლიან, ცხრილი, 

ცხავი, კოდი, გოდორი, ქუმლის (სელი) საცეხველი...

„კოდი“, „ხონი“ – ცომის მოსაზელი, „ტმოშტ“ – ხის სამფეხა 

სახურავიანი ჴალის მოსაზელი ჭურჭელი, „იჯაგა’“ – პატარა 

კოდი – ფქვილის და მარცვლეულის შესანახი. იჯაგა’ში ინახავენ 

ქუმელსაც; კოდი – დიდი ხის მთლიანი ტანის გადანაჭრისგან 

გაკეთებული ჭურჭელია. 200-300 კგ-ის ტევადობის კოდში 

მარცვლეულის გარდა ფქვილსაც ინახავენ; ის მარცვლეულის 

საწყაოც არის. მცირე ზომის კოდი, 50 კგ მარცვლეულს რომ 

იტევს; „ლიტრაჲ” – კასრი – 5 კგ მარცვლეულს რომ იტევს; 

„კაბიწი“ – ხის დიდი მარცვლეულის ასაწყავი, 8 კგ. მარცვლის 

ტევადობის ჯამი; 50 კგ-იანი კოდი რვა კაბიწს იტევს; „ქრიჯ“ – 

კოდიდან ფქვილის ამოსაღები სახელურიანი, ხის დიდი ქაფჩა; 

„ქრიჯია“ წისქვილის ხვიმირაზე ჩამოკიდებული ხის ღარიც, 

რომლითაც მარცვლეული ჩადის კრიჭაში [ცოცანიძე, 2013, 243]; 

„ნიჩაფ“ – ღუმელში ცომის გუნდის შესადები; „საჭვრეთელა’“ 

– რიტუალური პურისა და კოტრის (გულიანი პატარა ქადა) 

დასაჭრებელი ბეჭედი; ჴალის (ქუმელის) მოსაზელი ტმოშტი 

თუშეთისათვის, როგორც აღნიშნავენ, ლოკალურია და ძველი 

[ხაზარაძე, 1888, 19].
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თუშების სამზარეულო, რძის პროდუქტებისა და ხორცეულის 

გარდა, მცენარეული საკვებითაც უხვადაა გაჯერებული.

თუშეთში არსებულ ველურადმოზარდ მცენარეებს თუშე-

ბი ჩაის დასაყენებლად, მხალეული კერძების მოსამზადებლად, 

სამწნილედ, სანელებლებად და სამკურნალოდაც იყენებენ. სა-

მკურნალოდ მოიხმარენ – ქერიფქლა’ის ყვავილებს, საწოვა-

რას (ბარამჩაი), ბექთქონდარა’ს, კრაზანას, დეკის ფოთოლს, 

ჴვაფა’ის (ჟოლო) ნაყოფს, ცაცხვის ყვავილს, შავესკალა’ს (შავი 

ასკილი), წითელ ესკალა’ს... ყველა ამ მცენარეს ჩაისთვისაც 

იყენებენ. უფრო ინტენსიურად კი მათ ცხელ ნაყენს სიცხიანებს 

და გაციებულებს ასმევენ. ამათ გარდა სამკურნალოდ იყენებენ 

– გიეშს, გულბანდს, დუცს, ჭირტალს, ხუნწის ფოთლებს, ფოხვის 

ფოთლებს, ღოლოს, ღოლოს ხოხორს (თესლს), შალდაყს, შუ-

პყა’ს, სხამა’ს, წალიკა’ს, ცხრაძარღვას, მელაკუდა’ს, დუცს...

ზამთრის სიცივის გამო მიღებული ხორციანი და ცხიმიანი 

მსუყე საკვების თავისებური კომპენსაციაა მცენარეული საკვე-

ბის მარაგიც, რაც უწინ ყველა ოჯახს ჰქონდა. თუშები, მართლაც, 

იმდენნაირ ბალახეულობას ეტანებოდნენ თუ უმად და თუ მომ-
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ხისგან დამზადებული სატრანსპორტო საშუალებები: 

მარხილები – კალოზე მომკლი ძნის მისატანი; ჯინი – მარხილზე 

დადგმული დიდი გოდორი, რითიც ნაკელი გააქვთ; ქოკები – ბავშვე-

ბის სასრიალოები თოვლზე, თხილამურები – თოვლზე სასიარულო 

ძირგახლართული რგოლები; სასაპალნე-ტვირთმზიდი პირუტყვის 

აღკაზმულობის ხისგან დამზადებული ნაწილები – კეხ-უნაგირი, 

ქოჭები; თოვლზე სასრიალო ციგები.

ხისგან დამზადებული სახელსაქმო დანიშნულების 

ინვენტარი და იარაღები: 

ქსლის მოსადევარი; ჩითების (ნაქსოვი ფეხსაცმლის) მოსადევარი, 

ხის კალაპოტები; აკაზმებ – ვერტიკალური საქსოვი დაზგა და მისი 

მოსადევარი, ტარაკუა'  – ძაფის დასაშულოებული და ამოსახსნელი 

ხელსაწყო; ჩიხრიხ (ხელის და წყლის) – ბალნის და ძუის სართავი; 

მატყლის სართავ-საგრეხი – ტარ (თითისტარი), ჯარან (ჯარა), 

სახრელ – თითისტარის საბრუნი; ხოკერ – მატყლის ფთილების 

ჩასალაგებელი, ხის ქერქის ძირგამოწნული რკალი...

საველე დანიშნულების ხის ჭურჭელი: კოჩხოჲ, რომელიც 

მწყემსებს გუდაზე ჰკიდიათ წყლის დასალევად, საოჯახო კოჩხოსთან 

შედარებით მას მოკლე ტარი გახვრეტილი აქვს, რითაც გუდაზე გა-

მობმულ რქის საკიდელზეა გამოდებული; საერბოე ბაზუნა’ ხის ჭიქა, 

რომლითაც მენახირეს ველზე საგზლად ერბო-კალტი მიაქვს.

სამზარეულოსათვის, საკვებისათვის განკუთვნილი 

ხის ჭურჭელი: საფაფე ჯამ – ხის მოზრდილი ჯამი, მცირე ზომის, 

სხვადასხვა დანიშნულების ჯამები, ხონჩაჲ – ხინკლის ამოსაყრელი 

და ქუმელის დასალაგებელი; ტაბაკა’/ტაბაკ გორდილა’ის – მოხა-

რშული ცომის ან მჭადის კვერების ამოსაყრელი, ტაბკურა’ – მცირე 

ზომის ტაბაკი; ტაგანა’ – სამარილე, სახურავიანი, ოთხკუთხა, მოგ-

რძო, დაჭრელებული ყუთი; სანივრია’ – ნივრის სანაყი ფილთაქვა. 

სხვადასხვა დანიშნულების კოვზები – საფაფია’ – უფრო ღრმად 

ამოღებული გულით, სახავიწია’ – ნაკლებად ღრმა გულით; სამოს-

მულა’ე ჩხირებ – წვრილი და გრძელი, სუფთად გათლილი ჩხირები, 

მოსმელა’ის  იგივე ანტრიას, საჭმელად მოსახმარი; ქაფქირა’ – ხის 

მრგვალი, გახვრეტილგულიანი ქაფჩა – ხინკლის ან გორდილა’ის 

(მოხარშული მჭადის კვერები) ამოსაყრელი; სხვადასხვა ზომის ქიტ 

– ხაჭოს კეთებისას, დოს მოსარევი; წვნიანის შესახვრეპი, გრძელ-

ტარიანი ქიტ , კოჩხოჲ – ხის გრძელტარიანი საწვნე. ფეჴიან ხონჩაჲ 

– სუფრაზე საჭმლის მისატანი წაგრძელებული თაბახი; ბაკან  – 

თაბახისებრი ღრმა ჭურჭელი...
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ბალახეული ხალხურ სამზარეულოში 

ზადებული სახით, რომ გარეშე თვალისათვის ეს შესამჩნევი ყო-

ფილა: „კახს” (კახელს) უთქვამს – „თუში ყველა ჯურის ბალახსა 

ჭამს, კაჭაჭ-კუჭაჭს, შხამას უფრო ძრიანა ჭამსო” [კურდღელაიძე, 

1983, 14]. სხამას ხომ ჰიგიენისა და სამკურნალო მიზნით იყენებ-

დნენ თუშები. ჩანს „კახმა” მის მოწყვეტა-მოთხრასაც შეასწრო 

თვალი. სხვა თუშური გადმოცემის მიხედვით, გირევისა და ფარს-

მის ციხეები მამა-შვილს უშენებიათ, გირევისა მამას, ფარსმისა 

კი – შვილს. შვილს შეუჩივლია მამისთვის – ცუდად მაჭმევენო და 

მე ამათ უნდა ვუღალატოო. – რას გაჭმევენო – უკითხავს მამას. – 

ერბოან ყვა’საო. – თვითონ რასა სჭამენო – კვლავ ჰკითხა მამამ 

და – თვითონ ბალახ-ბულახსა სჭამენო – შვილს უთქვამს. – მა-

გათ არ უღალატო, შენთვის უკეთესი საკვები უძლევიაო – უთქვა-

მს მამას [ბოჭორიძე, 1993, 425]. ვარიანტის მიხედვით ფარსმანე-

ლები შვილს (ციხის მშენებელს) „საჩხრეკათი (დოზე მოყრილი 

ჴალი) კვებავდნენ, თვითონ კი ლუდის ნარჩენ ჴოტზე ყოფილან 

[ცოცანიძე, 1990, 12-13].

ხორცის პროდუქტების დამუშავება-შენახვასთან 

დაკავშირებული ხის ჭურჭელი:

 „ჴორცის საკეპავა’ ფიცარი” (ხორცის დასაკეპი ფიცარი), 

„ჴორცის შესანახა’ დურკ“ – პატარა კასრი, სახელურის გარეშე, 

დამარილებული ხორცისთვის.
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ჩავე. მცენარეებს წვნიანი კერძის მოსამზადებლადაც იყენებენ 

და მისი ზოგადი სახელწოდება არის „ჩავეჲ”. საჩავეე მცენარეებს 

ზაფხულში მხლადაც და ჩავედაც, ანუ წვნიან კერძში, იყენებენ. 

ზამთარში კი მათგან მხოლოდ ჩავეს ამზადებენ. საზამთრო 

მარაგისათვის მცენარეს ნორჩსავე დაკრეფენ. შესანახად მოტანილ 

ახალმოკრეფილ საჩავეე მცენარეებს ერთი დღით ჩრდილში 

გაშლიან, რომ ჩაჭკნეს, ღერო მოდუნდეს და დაწვნისას არ დატყდეს. 

შემდეგ მას „კუდებად”, ანუ გალებად დაწნავენ და ჩრდილში, 

უმზეოდ, სანიავოში ჩამოკიდებულებს გაახმობენ. გამხმარს კი 

ტილოს, ჩითის ან მიტკლის პარკებში ინახავენ.

ჩავეს ორნაირად ამზადებენ – უხორცოდ და ხორცთან ერთად. 

უხორცო ჩავეს ზაფხულში ამზადებენ, როცა მცენარე ქორფაა, 

ახლადამოსული. მას ცოტას, ერთ-ორ მუჭას მოკრეფენ, ბევრ 

წყალში მოხარშავენ, ფქვილის გარფასაც გაუკეთებენ და მარილითა 

და ერბოთი შეანელებენ. გაზაფხულზე „ზე-წველა” როცა არის, ცოტა 

წყალში მოხარშულ საჩავეე ბალახს ბლომად რძეს ჩაუმატებენ, 

წამოადუღებენ და მარილს და ერბოს გაუკეთებენ. ეს არის „ზიან 

ჩავეჲ”, განსაკუთრებით გემრიელია „პიტნა’ის ზიან ჩავეჲ”. 

გაზაფხულისა და ზაფხულის ჩავეს ფქვილის გარფასაც უკეთებენ. 

გარფა არის წყალზე ან რძეზე ფქვილის მოკიდებით მიღებული 

თხელი მასა. იხმარება წვნიანის შესასქელებლად [ცოცანიძე, 1999].

ზამთარში საჩავე მცენარეების „კუდებს” გამოყენების წინ 

წყალში ჩაალბობენ, დაჭრიან და „საჭარა’სთან“ - მარილში 

გამოყვანილი ცხვრის, თხის, ძროხის ან წმინდა ნადირის (ჯიხვი, 

ნიამორი) შიგნეულთან ერთად ხარშავენ. „საჭარას“ – წვრილ, 

გრძელ ნაჭრებად დაჭრილ გასუფთავებულ ფაშვს და ნაწლავებს – 

ზაფხულში 4-5 დღით ჩაამარილებენ ხის კასრში და შემდეგ სიპზე 

დალაგებულს ან თოკზე გაკიდებულს გააშრობენ. საჭარას ცალკე 

არ ხარშავენ, მას წვრილად დაჭრილს მხოლოდ ჩავეში ხმარობენ. 

ამიტომ ჰქვია „საჭარა“.

საჭარაიან ჩავეში მოზრდილ მოსმულა’ებსაც აყოლებდნენ. 

მოსმულა არის ცომის გუნდა, რომელიც ხონის (გობის) კიდეზე 

გასმით თხელ, პატარა ხვეულ გუნდებად კეთდება.

თუშები „ყაღის ჩავეს” არ აკეთებენ არც მარხვაში და არც 

სამარხვო დღეებში – ოთხშაბათ-პარასკევს. „ჴორცის კვირაში” 

ჩავეს არ ხარშავენ, რადგან არ შეიძლება – სახლს ავსულნი 

აესევიანო. ამაზე ლექსის ფრაგმენტიცაა შემორჩენილი – 

„ჩავე დუღს ჴორცის შაბათსა, შავბნელის თორღვა’ისასა”. 

თორღვას ეპითეტი „შავბნელი” უკვე მუქარის შემცველია, ავის 

მომასწავებელია, იგულისხმება, რომ რაღაც დაუშვებელი, 

მიუღებელი რამ არის ჩადენილი, რომელიც აუცილებლად დაისჯება.

მწნილი. თუშეთში ველურ მცენარეებს ამწნილებდნენ. „მწნილის 

ჩასაგებად” – მწნილის ჩასადებად – ველური მცენარეებიდან იყენებენ 

– შებუს (ღანძილი), დიყს, სასუქა’ს, ჭიმს, გიერა’ს და წართხალს. 

ჩამწნილების წინ მცენარეს ჯერ კარგად გაარჩევენ და გარეცხავენ. 

განსაკუთრებით შებუს უნდა კარგად გარეცხვა. სამწნილედ არჩევენ 

ახალგაზრდა შებუს, დაბერებული აღარც ვარგა. შემდეგ ყველა 

მცენარეს, გარდა დიყისა, მდუღარე წყალში „მოკანძლავენ” – 

მოთუთქავენ, ქვაბიდან ამოწურავენ, მარილს მოაყრიან, კარგად 

აურ-დაურევენ და ხის კასრებში მაგრად ჩატენიან. ორი კვირის შემდეგ 

მწნილი მზად არის [ბოჭორიძე, 1993, 180].

კოტორი. თუშეთში ერთ-ერთი გავრცელებული და მიღებული 

საკვები კოტორი, იგივე ხაჭაპურია. მის გარეშე საზეიმო სუფრა არ 

იქნება. ცხვება საყოველდღეოდაც და სარიტუალო დანიშნულებითაც. 

საკულტო მსახურება ჴმიადსა (უფუარი ცომისგან გამომცხვარი 

პატარა, სამკუთხა პური) და კოტორზე იციან, სანთელს კოტორზე 

ანთებენ. საგულა’ად (შიგთავსი) კოტორს სხვადასხვა მასალას 

უკეთებენ – ერბოიან ხაჭოს, ახალ ყველს, ერბოში მოშუშულ 

ფქვილს შიგ ჩაჭრილი ძველი, მარილიანი ყველით; კარტოფილსა 

და მასთან შერეულ ხაჭოს ან ძველ ყველს, ქუმელს და სხვადასხვა 

მხალეულს – საამისოდ უფრო წითელ მხალსა და თათაბოს 

(ნაცარქათამა) იყენებენ. იციან „ჯინჭრის საგულა’იანი” კოტორიც. 

მრგვლად გაბრტყელებულ ცომზე დადებენ „საგულა’ს”, შეკრავენ, 

გააბრტყელებენ და გამოაცხობენ. ტაფიდან გადმოღების შემდეგ 

ერბოთი კარგად გაპოხავენ.

წელიწადში ერთხელ, სანამ ცა იქუხებს უნდა მოესწროს 

„ცისაქუხარა’ის” გამოცხობა: ეს შიგთავსიანი რიტუალური პურია, 

რომლის გულადაც მხოლოდ ველურადმზარდი შვიდი ან ცხრა 

სახის მცენარე გამოიყენება. ერთ ცალს აცხობენ – „კვალა’დ“ 

(სიმბოლურად). შეაგროვებენ მიწიდან ახლადამოჩენილ მცენარეებს 

– ენძელას, მჩადა’ს, ჯინჭარს, ღოლოს, საჯარას... უმეტესი მასალა 

მჩადა და ენძელაა, რადგან ისინი ყველაზე ადრე აღმოცენდება. 

ენძელას ძირიანად იღებენ. ამ მცენარეებისგან მომზადებული მხლით 

„ცისაქუხარა’ კოტორს” აცხობენ. ამ კოტორზე აანთებენ სანთელს 

და იმ წელს გარდაცვლილი პატარების შესანდობარს იტყვიან 

– „ნუ დაგეშინებათ ცის ქუხილისა, ცისაქუხარა’ გიცხევთ, ნუამ 

დაგაშინებენთ ავქარნიდ’ ავკაცნ”. არის რწმენა, რომ ამ რიტუალის 

ჩატარების შემდეგ იმ წელს „გარდაცვლილ პატარებს ცის ქუხილი 

ვეღარ შეაშინებს” [აზიკური, 1987, 216-223]. უწინ ზოგ სოფელში, 

მაგ., ვესტმოში (გომეწრის ხეობა) ცისაქუხარას პატარებთან ერთად 

დიდებისთვისაც აცხობდნენ. ზამთარში გარდაცვლილს უცხობდნენ 

ცისაქუხარას – „ცამ რო იქუხოს, მკვდარნ არ დაშინდენავ“ – 

შეშინდნენო (რებკო რაინაული) [აზიკური, 1974, 2, 27-28]. 

პირიქითის ხეობის, სოფ. გირევში იცოდნენ უღელდების დღეს, 

ძველი სტილით 25 მარტს, ენძელას ძირის საგულა’იანი კოტრის 

გამოცხობა. ეს იყო „უღელდების კოტორ“.

მხალეული. თუშები მხალეულს ინტენსიურად გაზაფხულზე 

მოიხმარენ, როცა მცენარე ახალგაზრდაა, ლორთქოა, მოგვიანებით 

იყენებენ ძველზე ახალგაზრდა ამონაყარსაც, ე.წ. აქვიტს. 

დაბერებული მცენარე სამხლედ აღარ გამოიყენება.

ველური მხალეული ძირითადად სამნაირად გამოიყენება: 

1. „მხალი“– გარკვეული წესით მომზადებული მშრალი, უწვნო კერძი; 

2. „ჩავე“– მხალეულის წვნიანი და 

3. „კოტრის საგულა“ – ხაჭაპურისნაირი პურეული, რომელსაც 

შიგთავსად „მხალს“ უკეთებენ (მხლოვანები). 

მხლის გასაკეთებლად მცენარეს კარგად გაარჩევენ, გარეცხავენ 

და მდუღარე წყალში ჩაყრიან. ღეროს გასინჯავენ, როცა უკვე მზადაა 

ანუ მოხარშულია, ქვაბიდან ქაფქირით (ნასვრეტებიანი ხის დიდი 

ჩამჩა) ამოიღებენ. ცოტა რომ შეგრილდება, ხელითაც „გაჯურავენ”– 

ზედმეტ წყალს გამოწურავენ. შემდეგ „ასტამა’-ით – საფხეკლით ან 

დანით დაკეპავენ ფიცარზე ან ხონში ჩადებულს. ერბოჩადებულ ქვაბს 

ცეცხლზე შემოდგამენ და ერბო რომ ადუღდება, თანვე დაკეპილ მხალს 

ჩაყრიან, მარილს მოაყრიან, ხის კოვზით კარგად აურევენ და მხალი 

უკვე მზადაა. იციან ცალკე ჩახრაკული ხახვით შენელებაც. ზოგჯერ 

მხალს კვერცხითაც შეანელებენ და ეს არის „კვერცხიან მხალ“.

ჩაის დამზადება. საჩაიედ ზამთრისათვის იმ მცენარეებს 

აგროვებენ, რომელსაც გამოკვეთილი სურნელება აქვს – 

ბექთქონდარას, თავშავას, პიტნას, კრაზანას...

ჩაისთვის მცენარეს ახალმოკრეფილსაც იყენებენ და საზამთროდაც 

იმარაგებენ. კრეფენ უკვე დაყვავილებულ ღეროებს, კრავენ პატარ-

პატარა კონებად და ჩრდილში, სანიავოზე ჰკიდებენ და ისე ახმობენ. 

კონებად შეკრულსვე ინახავენ ჩითის ნაჭრის პარკებში.

ჩაის ამზადებენ უშუალოდ მოხმარების წინ და იმდენს, რამდენიც 

ერთ ჯერზე სჭირდებათ. წყალი რომ ადუღდება, ჩაიდანს ცეცხლიდან 

გადმოდგამენ და იქვე, ცეცხლთან ახლოს დადგამენ,  მალე რომ არ 

გაცივდეს. მაშინვე ჩაყრიან მცენარეს. ცოტა ხანს აცლიან და მერე 

გამოიყენებენ. უმეტესად საჩაიე ბალახს არ ხარშავენ; მხოლოდ 

გულბანდს და გიეშს უნდა ცოტა ხანს ხარშვა, ისიც მაშინ, როცა 

სამკურნალოდ სჭირდებათ. 

ჩაის დაყენება ორი მცენარის შერევითაც იციან. მაგალითად, 

ხუნწის და ჴვაფა’ის ფოთლებს, ცაცხვის ყვავილსა და პიტნასაც  

ერთმანეთში ურევენ. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ხალხური შეხედულებით ერთი და იგივე 

მცენარის ხანგრძლივად,  8-10 დღეზე მეტხანს, გადაბმით გამოყენება 

არ შეიძლება და ამიტომ, მცენარეებს ერთიმეორეს უნაცვლებენ. 

თუშებს „მწვავ ჩაჲ” – ცხელი ჩაი – ძალიან უყვართ. ზოგჯერ ცივ 

და ცრიატ დღეს თაფლთან ერთად ჩაიში ცოტა არაყსაც ჩაურევენ. 

ჩაის ძველად დილის ტრაპეზზე – „სადილზე” – მიირთმევდნენ, ახლა 

– მთელი დღის განმავლობაში. 
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თუშეთი ხელსაქმის ნიმუშებით – ფარდაგებით, ჯეჯიმებით, 

ხალიჩებით, ჩითებით, წინდებით, პაჭიჭებით, ჩულებით, ყაჯრე-

ბით, დეკორატიული ანუ სახიანი ნაბდებით  ერთ-ერთი გამორჩე-

ული კუთხეა საქართველოში. ამას უპირველესად განაპირობებ-

და მეცხვარეობის მაღალგანვითარებული ტრადიცია: ცნობილია 

თუშური, იგივე ქართული, ჯიშის ცხვრის მატყლის დადებითი 

მხარეები – ის გრეხვა-გაჭიმვისადმი გამძლეა, აქვს გრძელი და 

დრეკადი ბოჭკო [რჩეულიშვილი, 1938, 175], კარგად ითელება და 

ღებვასაც კარგად ემორჩილება. საჩეჩელზე ხელით კარგად გა-

ჩეჩილ და ჩეჩვისას სიგრძის მიხედვით დახარისხებულ ბოჭკოს 

მბზინვარებაც აქვს. ამ მბზინვარებას ის ცვეთის დროსაც ინარჩუ-

ნებს [აზიკური, 1989]. ამასთანავე, თუშური მხატვრული ქსოვილე-

ბის მრავალფეროვნებას  ოდითგანვე ხელს უწყობდა თუშეთის 

მდიდარი მცენარეული საფარი, რომელიც ქალებს სამღებროდ 

ვარგისი მცენარეების შერჩევისა და გამოყენების შესაძლებლო-

ბას აძლევდა. 

ცნობილია, რომ მცენარეული საღებავებით მიღებული ფერი 

უფრო მდგრადი და უხუნებელია, ვიდრე სინთეტურით. ბუნებ-

რივი ფერით შეღებილი ქსოვილი ისე ცვდება, რომ ფერს არ იც-

ვლის. 

ღებვა მთლიანად ქალთა საქმიანობის სფეროს განეკუთ-

ვნება და შესაღებ მცენარეებსაც ისინი აგროვებენ. ღებვის საქმე 

ყველა ქალმა იცის, რაც თაობიდან თაობაზე მემკვიდრეობით 

გადადის. თუში ქალები ოდითგანვე განასხვავებდნენ ორი რი-

გის სამღებრო მცენარეებს – თუშურა’ს და კახურა’ს. თუშურა’ 

ის მცენარეებია, რომლებიც თუშეთში, ადგილზე მოიპოვება და 

კახურა’ – რაც ბარიდან უნდა აიტანო. ცხადია, ყველა იმ ფერის 

მიღება – მკვეთრი ლურჯი, წითელი, მუქი შინდისფერი, მწვანე... 

რომელიც თუშურ მხატვრულ ქსოვილებსა და სახიან ნაბდებზეა 

წარმოდგენილი, მხოლოდ თუშეთში არსებული მცენარეებით 

ვერ ხერხდება. ამისათვის საზამთრო საძოვრებზე მყოფ მწყემ-

სებს ბარიდან მთაში გუდებით ააქვთ შემღები მცენარეები. ესე-

ნია: ენდრო, რომელიც მთაშიც არის, მაგრამ „უძალოა”– ძაფს 

კარგად ვერ ღებავს, თრიმლი და ინდიგოს კრისტალები, „ლი-

ლას” რომ ეძახდნენ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში. 

თრიმლი უწინ დიდოელებსაც გადმოჰქონდათ თუშეთში (ბოჭო-

რიძე, 1993, 94). ისე, რომ თუში ქალები ბუნებრივი საღებავების 

ნაკლებობას ბარიდან ატანილი სამღებრო საშუალებებით ივსე-

ბენ. ამას გარდა ბარიდან ააქვთ ღებვაში დამხმარე საშუალებე-

ბიც – ძაღა და შაბი, რომელსაც ბარში ყიდულობენ. ბარში იძენენ 

ქიმიურ საღებავებსაც. ძაღაც და შაბიც ფერის სიმკვეთრესა და 

უხუნველობას უზრუნველყოფს. ისინი ორივე საერთოდ სამღებ-

რო საქმეში ფერჭერის საშუალებებადაა ცნობილი [მოლოდინი, 

1967, 208]. ძაღას და შაბის გამოყენება თუშეთის ყოფაში შედა-

რებით გვიან დაინერგა. მანამდე თუში ქალები ძაღის მაგივრად 

ჟანგიან რკინებს („კინ-კუნებს”) იყენებდნენ, შაბის მაგივრად კი 

დიში – კლდეზე მოდებული მარილის მსგავსი კრისტალები, ფიფ-

ქები იხმარებოდა. გემოთი ის შაბსაც ჰგავს და ცოტა მომლაშოა 

და წმინდა ნადირი (ჯიხვი, არჩვი) მის სალოკავად მაღალი მთე-

ბიდან შედარებით დაბლა ეშვება. დიში თუშეთში, აბანოს ხევის 

კლდეებზე იცის. გ. ბოჭორიძის ჩანაწერების მიხედვით „დიში 

კლდეში არის. ავდრის შემდეგ გამოსცემს ბლომად. ის შაბივით 

არის, პირს „ხმუჭავს“. იმით მლაშობს ნადირი. მასვე ხმარობენ 

ტყავების გამოსაყვანად შაბის მაგივრად. ის შაბზე უკეთესია“ [ბო-

ჭორიძე, 1993, 430]. ზოგიერთი მღებავი დიშს გვიანობამდე იყე-

ნებდა. დიშს გამოყენების წინ წყალში გახსნიან, თან გასინჯავენ, 

თუ პირს კარგად „მოჭმუხნავს“, ის უკვე კარგია. მასში ჩადებენ 

შესაღებ ძაფს და ცოტა ხანი ხარშავენ, შემდეგ გააშრობენ და შე-

საღებად უკვე მზადაა [მოლოდინი, 1967, 206; აზიკური, 1999, მა-

ტყლის... 48-49].

ფერმჭერად ძველად „ნაცარწვერსაც” იყენებდნენ, რომელიც 

შემდეგნაირად მზადდება: წყალს წამოადუღებენ, შიგ ჩაყრიან 

ნაცარს. კარგად მოურევენ და გააჩერებენ. კარგად რომ დაი-

ლექება, მის „წვერს” – სუფთა, კამკამა ნაწილს გადაწურავენ, ეს 

არის „ნაცარწვერი”. ბევრ წყალში შეურევენ ცოტა ნაცარწვერს 

და შიგ ჩაყრიან შესაღებ შულოებს ცოტა ხნით. აქ სიფრთხილეა 

საჭირო – ბევრი ნაცარწვერი ძაფს წვავს – „მხლად აქცევს” – ჩა-

შლის. ნაცარწვერის მოსამზადებლად არყის, მურყნის და ფიჭვის 

ნაცარს იყენებენ, ამათგან არყის ხის ნაცარი საუკეთესოდ ით-

ვლება. ძველად თუშები ნაცარწვერს სამღებროს გარდა, დასაბა-

ნად და სარეცხისთვისაც იყენებდნენ  – იგი საუკეთესო სადეზინ-

ფექციო საშუალებაა.

ძველი ფერებია: თეთრი, შავი, წითელი, ღია წითელი, მუქი 

ღვიძლისფერი; ლეგა – ლეგაფერი, ანუ წყლისფერი; ლურჯი 

„მჴიე” – მუქი ლურჯი – ცისფერი, კაპრაშა’ – მოყვითალო ფერი, 

ყვითელი; სოსანი, იისფერი, ანუ ღვინისფერი; მწვანე, იგივე აფე 

და წენგოსფერი. ახალი ფერებია: მწვანის სხვადასხვა ელფერი, 

ხავსისფერი – ღია მწვანე, ბალახისფერი – მუქი მწვანე, ალის-

ფერი, ხორცისფერი. ელექტრი, სოსანი... ხარისხის მიხედვით კი 

ფერი არის ლაღი – მკვეთრფერიანი, „ჩაშაული”, მუქი ფერისა, 

„თეთრა’“ ღია ფერისა, თალხი – მეტად შავი [ბოჭორიძე, 1993, 

93; აზიკური, 1999, 28].

ღებვის პროცესი. სამღებრო ქვაბში ფენა-ფენა ალაგებენ მცე-

ნარეს და შესაღებ მასალას. ქვაბის ფსკერზე ჯერ ჩაიფინება ბალახი, 

შემდეგ ძაფი, შემდეგ ისევ – ბალახი და ა.შ. ზემოდანაც მცენარეს 

დააფენენ, ისე, რომ ძაფი არ ჩანდეს. ბალახი ოთხჯერ მეტი უნდა 

იყოს შესაღებ მასაზე და ისე ჩაყრიან, რომ ძაფი ქვაბის კედლებს არ 

ეხებოდეს, რათა გაცხელებულმა ლითონმა იგი არ დაწვას. წყალს 

იმდენს ასხამენ, რომ შესაღები მასალა თავისუფლად ლივლივებდეს 

წყალში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მისი აჭრელება. შემდეგ 

ქვაბს ცეცხლს შეუნთებენ და ხარშავენ იმდენ ხანს, სანამ სასურველ 

ფერს არ მიიღებენ. თუ ფერი არ მუქდება, მცენარეს ისევ დაამატებენ. 

ღებვის ხანგრძლივობაც ფერის მიღებაზეა დამოკიდებული. ღებვის 

ბოლოს ძაფს ამოიღებენ სამღებროდან, ქვაბზე დაალაგებენ ხეებს, 

ძაფს ისევ ზედ დააწყობენ და თანვე თბილად ნაბდის ნაჭრებით 

შეფუთავენ, ტოვებენ მეორე დილამდე. ის ორთქლზე უნდა გაცი-

ვდეს. ორთქლზე გაცივება ფერის გამაგრება-შენარჩუნებას უწყობს 

ხელს. ასევე ფერის შესანარჩუნებლად და გამოსაკვეთად სამღებრო 

ქვაბიდან ამოღებულ შეღებილ ცხელ-ცხელ ძაფს არყის ხის გაცრილ 

ნაცარს მოაფრქვევენ, აურ-დაურევენ და თბილად შეფუთავენ. 

ნაცრის გამოყენებას დიდი სიფრთხილე უნდა, ბევრი ნაცარი ძაფს 

წვავს. ორთქლზე გაცივების შემდეგ შეღებილ ძაფს, მატყლს თუ 

ქსოვილს მზის გულზე გააშრობენ – ესეც ფერის გამაგრებას უწყობს 

ხელს. ცოტა ძაღას დამატებაც ფერს სიმკვეთრეს აძლევს და ტონის 

გასააქტიურებლად მასაც იყენებენ, აქაც სიფრთხილეა საჭირო – თუ 

ძაღა მეტი მოვიდა, ძაფმა შეიძლება სულ სხვა შეფერილობა მიიღოს 

ან სულაც გაშავდეს.

ძველი წესის მიხედვით ჟანგიან რკინებში ღებვის დროს სამღებ-

რო წვენიდან მცენარის ამოღების შემდეგ, ცეცხლიდან გადმოდგამენ 

ქვაბს, ცხელ წვენში ჟანგიან რკინებს ნადედებ ბაწრებთან ერთად ჩა-

ყრიან, თავზე დაახურავენ და გააჩერებენ ორ დღეს. შემდეგ ამოიღე-

ბენ და მზეზე გაფენენ. ბაწარსაც და რკინებსაც მზეზე გაშლიან, რათა 

ისინი კარგად ჩაიჟანგოს. ამას იმეორებენ მანამ, სანამ სასურველ 

შავს არ მიიღებენ, ოღონდ ღამე ქვაბს უსახურავოდ არ დატოვებენ.

სამღებრო მცენარეების მოგროვების ტრადიციული 

მეთოდები. ღებვისთვის საუკეთესო დროდ ქალები მაინც ზა-

ფხულს თვლიან, როცა მზე აქტიურია. ზოგიერთი შესაღები მცენარეც 

ამ დროს გროვდება. უპირატესობას თბილ, მზიან დღეს აძლევენ, 

რადგან ცივ, უმზეო დღეში შეღებილი ბაწრის ფერი „ბნაგვე“ – უღიმ-

ღამო, გამოუკვეთავი, გამოდის. მათი აზრით, „თუშეთ ცხვებურა’ 

მზეი“ – თუშეთში სხვანაირი მზეა და დარწმუნებულნი არიან, რომ 

თუშეთის მზეზე შეღებილი ძაფი სასურველი ფერისა იქნება. ცნობი-

ლია მთაში ულტრაიისფერი სხივების სიჭარბე და მათი დადებითი 

გავლენა ფერის დამაგრება-სიმკვეთრეზე.

შესაღებად ვარგისი მცენარეების მოგროვება ძირითადად 

გაზაფხულსა და ზაფხულში ხდება და ეს ქალების საქმეა. ქალები, 

ჯანგაროს მოსატანად აუცილებლად შეამხანაგდებიან, რადგან ის სო-

ფლიდან შორს არის და კლდიან და გადასავარდნად საშიშ ადგილებ-

შია. მისი მოგროვება კი მხოლოდ წვიმიან ამინდშია შესაძლებელი. 

ამ დროს ფეხიც შეიძლება ადვილად მოუცურდეთ კლდეზე. ჯანგაროს 

აყრა კარგ ამინდში შეუძლებელია, ისე მაგრადაა კლდეზე მიწებებუ-

ლი. ამინდს ელოდებიან და ვიდრე გამოიდარებს, მიდიან. რაც მეტი 

იქნება წვიმიანი დღეები, უფრო ადვილდება მისი აყრა-აფხეკა. თან 

მიაქვთ ასტამა’ები – საფხეკლები ან ძველი, ბლაგვი დანები, რომ 

შეძლონ ჯანგაროს მოფხეკა, ის ხელით ვერ აიყრება. აფხეკის დროს 

ქვას უფრთხილდებიან, არ ამტვრევენ, მთლიანად არც მოასუფთავე-

ბენ. ეს შეუძლებელიც არის და არასასურველიც. მომავალ წელზეც 

ფიქრობენ, რომ ჯანგარო ისევ დახვდეთ. ჯანგარონაგროვებ ადგი-

ლებში ზედიზედ ყოველ წელს არც მიდიან. ქალებმა კარგად იციან 

მათი სოფლის გასადევარში სად არის ჯანგაროიანი კლდეები. ისინი 

მთელ თუშეთშია. ყველა სოფელს თავისი საჯანგაროე ადგილები 

აქვს მონიშნული, ზოგან ბევრია, ზოგან – ცოტა. ბევრია სოფელ 

დადიკურთისთავის, წოვათის, ვესტმოსთავის, ბუხურთის სიახლოვეს, 

კაბარჭგორთან, დართლოსა და დანოს, დიკლოსა და შენაქოს კლდე-

ებში. ახლადმოგროვილ ჯანგაროს, თუ ის ტალახიანია, მსუბუქად 

წყალს ავლებენ, ან უბრალოდ ფერთხავენ, რომ ქვიშა და მიწა არ 

შეჰყვეს. ჯანგარო მრავალი წლის განმავლობაში არ კარგავს შემღებ 

თვისებას და ამიტომ, როცა გაბმულწვიმებიანი ამინდი დგება, მიდიან 

მოსაკრეფად და იქმნიან სათადარიგო მარაგს.

წართხალი, თავშავა, ვირისტერფა, ჯინჭარი, ღოლო... სოფლის 

ახლოსვეა და იგი ახალ-ახალი მოაქვთ უშუალოდ ღებვის წინ. თუ 

დრო არა აქვთ და ახალ მცენარეში ვერ შეღებავენ, შეიძლება მისი 

მოგროვება და შემდეგისთვის შენახვა. მაგალითად, თავშავას 

სამერმისოდ მარიამობის თვეში აგროვებენ. ზაფხულში მოგროვილ 

მცენარეებს კონებად შეკრავენ და ისე ახმობენ ჩრდილში, სანია-

ვო ადგილას ჩამოკიდებულს. მოხმარების წინ მას აუცილებლად 

ჩაალბობენ და შეღებვის წინ იმავე წყალში ჩადებენ შესაღებ ძაფსაც. 

სამღებრო მცენარე გახმობის გამო არ კარგავს შემღებ თვისებას, 

ამიტომ მისი გამოყენება შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში, 

როცა კი ამ საქმისთვის მოიცლიან.

საღებავად გამოყენებული 
მცენარეები 
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საღებავ მცენარეებს პრაქტიკული გამოცდილებით ორ ჯგუ-

ფად ჰყოფენ: ერთ ჯგუფში შედის მცენარეები, რომლებიც თვი-

თონ შეიცავენ საღებავ პიგმენტს და დამოუკიდებლად ღებავენ, 

ესენია – ჯანგარო (კლდის ლიქენი), ფიჭვისა და არყის ხის ხავსი, 

ღოლოს ძირი, კოწახურის ძირი... მეორე ჯგუფში შედის მცენარე-

ები, რომლებიც თან დამოუკიდებლად ღებავენ და თან ღებვაში 

დამხმარე საშუალებასაც წარმოადგენენ, ქმნიან შავი ფერის მი-

საღებად კარგ ფონს, ესენია – თავშავა, დეკა, წართხალი, კოწახუ-

რის ფოთლები და ძირი, არყის ხის ფოთლები, კრაზანა, მურყნის 

ფოთოლი... სამღებრო საქმეში იყენებდნენ მჭვარტლსაც, რომე-

ლიც ღებვის ერთ-ერთი უძველეს საშუალებათაგანია [მოლოდი-

ნი, 1967, 208].

თუშეთში გავრცელებული სამღებრო მცენარეები ძირითადად 

ყავისფერის, ყვითლის, მოლეგო-ლურჯის, ჟანგისფერის, ლიმო-

ნისფერის, წენგოს ნაირ-ნაირ ელფერს იძლევა.

ღებვა წლის ყველა მონაკვეთში შეიძლება. გაზაფხულსა და 

ზაფხულში იყენებენ ახალამოყრილ ან უკვე დაყვავილებულ მცე-

ნარეს, ზამთარში კი ზაფხულში მოგროვილსა და გამხმარს. გამხ-

მარ მცენარეს შეღებვის წინ, წინასწარ ალბობენ წყალში რამდე-

ნიმე საათით და შემდეგ იყენებენ, ჯანგაროს კი მთელი დღე უნდა 

ჩალბობა.

შესაღებ მასალას წინასწარ მოამზადებენ. მატყლის დამუშა-

ვების (გადარჩევა, გარეცხვა, დაჩეჩვა, დართვა, დაძახვა (რამდე-

ნიმე წვერის ერთად შეგრეხა) – ბოლო ეტაპია მისი შეღებვა. 

უკვე დამუშავებული ძაფის გარდა იციან სატანსაცმლე ქსოვი-

ლებისათვის განკუთვნილი, დაუმუშავებული და მხოლოდ გარე-

ცხილი მატყლის შეღებვაც. სამღებრო დაუმუშავებული მატყლის 

ბოჭკოს ნაზ წვერებს წვავს. შემდგომი დამუშავებისას – ჩეჩვისას 

შეღებილი მატყლი მცენარეებისგანაც თავისუფლდება და შე-

ტრუსული წვერებიც სცილდება. სატანსაცმლე ქსოვილისთვის 

განკუთვნილ მატყლს სამჯერ ჩეჩავენ. ასევე ღებავენ სხვადასხვა 

დანიშნულების ნაბდების მოსათელ მატყლსაც. სახიან ნაბდებს 

კი უმეტესად ბუნებრივი ფერების მატყლის შერევით თელავენ. 

იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებრივი საშუალებებით შე-

ღებილ მატყლსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიური საღებავე-

ბი უკვე ხელმისაწვდომი გახდა, არც ცხენის აღკაზმულობის და 

არც სახიანი ნაბდებისათვის მას არ იყენებენ, რადგან თელვის 

პროცესში და თერმული დამუშვებისას ფერები ერთმანეთში გა-

დადის, მოხმარების მთელი დროის განმავლობაშიც ფერი სულ 

გასდის, მით უფრო, თუ ის წვიმა-წყალში მოხვდება.

იცოდნენ სატანსაცმლე ქსოვილის – „ტოლის“ ღებვაც, მაგრამ, 

რადგან ის ნაბეჭი და მაგარია, ღებვისას ადვილად იწვება და ძა-

ლიან საფრთხილოა, მაინც უპირატესობას წინასწარ შეღებილ 

მატყლს და მისგან დამუშავებულ ძაფს აძლევდნენ.

მცენარეებში ღებვის რეჟიმი ერთნაირია. მხოლოდ სამღებრო 

მასალის ხარშვის ხანგრძლივობაა სხვადასხვა. 
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შავი ფერის მიღების წესები. შავ ფერად ღებვა ორ ეტაპად 

ხდება – ძაფს ჯერ ადედებენ („დედებაჲ”), ანუ წინასწარ რაიმე მცე-

ნარეში – თავშავა, დეკა, კრაზანა, ჯინჭარი, წართხალი... შეღებავენ 

და შემდეგ უკვე ჩააშავებენ. ძველად ეს ხდებოდა მხოლოდ ჟანგიანი 

რკინების გამოყენებით, შემდეგ კი ძაღასაც მოიხმარდნენ. ხალხური 

ოსტატები დღეს ძაღას იყენებენ. ბევრი ძაღა ძაფს წვავს. ჯერ ცოტას 

აყრიან, თუ სასურველ ფერს ვერ მიიღებენ, ცოტას კიდევ დაუმატე-

ბენ. დედება ძაფის ფერის მდგრადობასაც უწყობს ხელს და ძალიან 

მცირე ოდენობის ძაღა ფერს ააქტიურებს. 

თუში ქალები შავი ფერის მიღებაში მეტად იყვნენ დახელო-

ვნებულნი. თუშური ქსოვილების შავი ფერის ხარისხს საგანგებოდ 

აღნიშნავდნენ [მოლოდინი, 1967, 203].

მცენარეთა შერევა. იციან მცენარეების შერევით შეღებვაც. 

ამ გზით იღებენ ძალიან გავრცელებულ და ლამაზ ფერს, „მჴიეს“ – 

მუქ-მომწვანო ლურჯს. ამ ფერის მისაღებად ძაფს ჯერ თავშავასა და 

თრიმლში ხარშავენ, შემდეგ ძაღას უმატებენ. თრიმლი მეტი უნდა 

იყოს თავშავაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძაფი შავ ფერს მიიღებს.

„კვერკვერა’ად“ ღებვა. ბაწარს თუში ქალები „კვერკვერა’ად”, 

ანუ ჭრელადაც ღებავენ. ამისათვის შესაღები ძაფის შულოს გარ-

კვეული ინტერვალებით დაკვანძავენ ან ალაგ-ალაგ ძაფს მჭიდროდ 

გადაახვევენ და ისე ღებავენ. ღებვისას დაკვანძულსა და ძაფგადახ-

ვეულ ადგილებში პიგმენტი ვერ ატანს და შულო ჭრელად იღებება. 

ასე შეღებილი ძაფისგან ნაქსოვს „ჯავარა” ჰქვია.
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 აუცილებელია ვიცოდეთ მცენარეთა იდენტიფიკაცია-

გარჩევა სხვა სახეობებისაგან. 

 უნდა მოხდეს მხოლოდ ხარისხოვანი მცენარის 

შეგროვება. არ უნდა შეგროვდეს მცენარის დაზიანებული 

(გაშავებული, გახუნებული, ფერშეცვლილი, მწერებით 

დაზიანებული) ნაწილები. კეთილხარისხოვნება 

შეპირობებულია რიგი ფაქტორებით, როგორიცაა: 

დამზადების ვადებისა და წესების დაცვა, სწორი 

პირველადი გადამუშავება, შრობის რეჟიმის, შენახვის 

პირობების და ვარგისობის ვადების კონტროლი. 

განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია მცენარის 

ბიოლოგიური თავისებურებები და ვეგეტაციის 

პერიოდები, რაზეც დამოკიდებულია ბიოლოგიურად 

აქტიურ ნივთიერებათა ბიოსინთეზი და დაგროვების 

დინამიკა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ 

მცენარის რომელი ნაწილი გამოიყენება სამკურნალოდ 

ან როდის და როგორ უნდა მოხდეს მათი შეგროვება.

 მცენარეთა შეგროვება უნდა მოხდეს მხოლოდ 

დაუბინძურებელ არეალებში ან მაქსიმალური 

დაშორებით პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, 

როგორიცაა: დასახლებები, სატრანსპორტო 

მაგისტრალები და ნაგავსაყრელები.

მდგრადი გამოყენების პრინციპები

 არ უნდა შეგროვდეს მცენარეები, რომლებიც გადაშენების 

პირას მყოფი სახეობების ნუსხას მიეკუთვნება ან დაცულია 

სამართლებრივად; სახეობები, რომლებიც შეიძლება 

განადგურდეს ან დაზიანდეს შეგროვების შედეგად, თუ 

მარტივად არ ხდება მათი რესურსების აღდგენა ან ისინი 

ნელა იზრდება.

 ფოთლების შეგროვების შემთხვევაში მცენარის შემდგომი 

ზრდა-განვითარებისათვის მასზე ტოვებენ სრულად 

განვითარებული ფოთლების ნაწილს და ყველა ახალგაზრდა 

ფოთოლს. ყვავილებს აგროვებენ შერჩევითად - მცენარზე 

ტოვებენ ყვავილების ნაწილს თესლების განვითარების 

მიზნით. ბალახის შეგროვების დროს დაუშვებელია მცენარის 

ამოთხრა ფესვებიანად, არამედ ჭრიან ნიადაგის ზემოთ. 1მ 2-

ზე ტოვებენ 2-3 მცენარეს. მიწისქვეშა ნაწილებს აგროვებენ 

ნაყოფების მომწიფებისა და მათი ჩამოცვენის შემდეგ. 

1-2 მ 2-ზე ხელუხლებლად ტოვებენ 2-3 მცენარეს. იმავე 

ადგილებზე მიწისზედა ნაწილების შეგროვება დასაშვებია 

2 წლის შემდეგ, ხოლო მიწისქვედა ნაწილების შეგროვების 

შემთხვევაში 5 წლის შემდეგ.

 შეიძლება მხოლოდ ზრდასრული მცენარეების შეგროვება. 

დაუშვებელია ახალგაზრდა ეგზემპლიარების დამზადება. 

ყველა მცენარისათვის დამახასიათებელია განვითარების 

კალენდარული ვადები, რომლებიც მერყეობს ზრდის 

ადგილის ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული პირობების 

მიხედვით. კალენდარული ვადების დაცვა აუცილებელია, 

რადგან ნაადრევად ან დაგვიანებით დამზადების 

შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ნაკლებხარისხიანი 

ნედლეული.

სიფრთხილის ნორმები!

ძლიერმოქმედი ან შხამიანი ნივთიერებების შემცველ მცენარეებზე 

მუშაობისას – დამზადება-გადამუშავების და მათი პრეპარატების 

წარმოების დროს – განსაკუთრებული უსაფრთხოების წესების დაცვაა 

საჭირო, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლები და ალერგიული 

მოვლენები. 

 შხამიანი მცენარეების შეგროვებაში არ შეიძლება ბავშვების, ფეხმძიმე 

და მეძუძური ქალების მონაწილეობა. 

 მცენარეების შეგროვების დროს დაუშვებელია საკვების მიღება, 

თამბაქოს მოწევა, კოსმეტიკური საშუალებების გამოყენება, შიშველი 

ხელების შეხება თვალის, ცხვირის და პირის ლორწოვნ გარსებზე; 

 შხამიანი მცენარეების შეგროვებისას და გადამუშავებისას 

გამოყენებულ უნდა იქნას რეზინის ხელთათმანები, რესპირატორები ან 

მრავალშრიანი პირბადეები. 

 მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ტანსაცმლის გაწმენდა 

მცენარეული ნარჩენებისა და მტვერისაგან და ხელ-პირის დაბანა 

საპნით. 

 შხამიანი მცენარეების დამზადების წინ პერსონალს უნდა ჰქონდეს 

ჩატარებული ინსტრუქტაჟი მოწამვლების პროფილაქტიკის და 

პირველადი დახმარების ღონისძიებების შესახებ.

 არ შეიძლება შხამიანი მცენარეების შეგროვება, ტრანსპორტირება, 

გადამუშავება და შენახვა სხვა მცენარეებთან ერთად.

მცენარეთა ნაწილების მოგროვების ძირითადი პრინციპები

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადების დრო და წესი დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ მცენარის რომელი ნაწილია შესაგროვებელი: სამკურნალო მცენარის 

მიწისზედა ნაწილებს ამზადებენ მშრალ, მზიან ამინდში, ცვარის გაშრობის შემდეგ 

10-17 სთ-ს შორის პერიოდში. არ არის მიზანშეწონილი ნაწვიმარ, წვიმიან ამინდში ან 

უკიდურესად მაღალი ჰაერის ტენიანობის დროს შეგროვება. მიუხედავად მცენარეული 

ნედლუელის შეგროვების თავისებურებისა და თავისი კალენდარული ვადებისა, 

ცალკეული მორფოლოგიური ჯგუფებისათვის არსებობს შემდეგი ზოგადი წესები: 

 ფოთლებს ამზადებენ მცენარის ყვავილობის ან ბუტონიზაციის ფაზაში. მათ ჭრიან 

დანით, მაკრატლით და სასხლავით.

 ყვავილებს ამზადებენ სრული ყვავილობისას ან მის დასაწყისში. ამ დროს ის 

შეიცავს მოქმედი ნივთიერებების მაქსიმუმს და გაშრობისას ინარჩუნებს ბუნებრივ 

ფერს. ყვავილებს აგროვებენ ხელით, ან ჭრიან მაკრატლით და სასხლავით. 

ნედლეულს დაზიანებისგან დაცვის მიზნით ათავსებენ მაგარ ტარაში (კალათა, 

ყუთები).

 კვირტების დამზადება წარმოებს ზამთრის დასასრულს ან ადრე გაზაფხულზე, 

როდესაც ისინი დაბერილია, მაგრამ გაშლა არ არის დაწყებული. მათ ჭრიან 

5-10 სმ სიგრძის ყლორტებთან ერთად და სიგრილეში გაშრობის შემდეგ 

გამოაცალკავებენ.

 ბალახის დამზადების ოპტიმალური პერიოდია მცენარის მასიური ყვავილობა, 

ზოგჯერ უნდა შეგროვდეს ყვავილობის დასაწყისში ან მისი დამთავრების შემდეგ, 

ნაყოფიანობის დასაწყისში ან მათ დაცვენამდე. ზოგ მცენარეს აჭრიან მხოლოდ 

აყვავილებულ კენწეროებს, ზოგს – მთლიან მიწისზედა ნაწილს; შეგროვებისას 

მცენარეს დანით, მაკრატლით ან სეკატორით ჭრიან ნიადაგიდან 5-10 სმ 

სიმაღლეზე. 

 ხის ქერქს აგროვებენ ადრე გაზაფხულზე, წვენების მოძრაობის დროს (მარტი-

აპრილი), მცენარის შეფოთვლამდე. ამ დროს ქერქი ადვილად სცილდება მერქანს. 

ქერქის მოსაცილებლად ტოტებზე 20-30 სმ დაშორებით დანით აკეთებენ ორ 

რგოლურ ნასერს. მათ ერთმანეთთან შეაერთებენ 1-2 სიგრძივი ნასერით და დანის 

წვერით ან ხის პატარა ნიჩბით შემოაცლიან კრამიტისებრი ან ღარისებრი ფორმის 

ნაჭრებს.

 ნაყოფებს და თესლებს აგროვებენ ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში, ან მაშინ, 

როდესაც მათი 60-70% არის დამწიფებული. დამზადება მოითხოვს დიდ 

სიფრთხილეს, რადგან წვნიანი ნაყოფები ადვილად ისრისება, ერთმანეთს ეწებება 

და ობდება. მშრალი ნაყოფების შემთხვევაში მცენარეს მთლიანად თიბავენ და 

ნაყოფებს ასუფთავებენ, ან გაშრობის შემდეგ თესლებს გამოცეხვავენ.

 ტუბერბოლქვებს აგროვებენ შემოდგომაზე, ფოთლების დაცვენის შემდეგ, 

მაგრამ ისეთ დროს, როცა მცენარის ცნობა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ამ დროს 

მასში მეტია სამარაგო-საკვები ნივთიერებები და ბიოლოგიურად აქტიური 

შენაერთები, თანაც ნედლეულის ბიომასა დიდია, თესლები კი დაცვენილია, 

რაც უზრუნველყოფს მცენარის ბუნებრივი ნაზარდების განახლებას. დამზადება 

ხდება გაზაფხულზეც, როდესაც მცენარე იწყებს ვეგეტაციას. მიწიდან ფრთხილად 

ამოღების შემდეგ ნედლეულს დაბერტყავენ, თუ აუცილებელია გარეცხავენ 

გამდინარე ცივი წყლის ნაკადით, ღეროს მოაცილებენ, ფესვთანურ ფოთლებს და 

მცენარის მკვდარი ნაწილების ნარჩენებს.

რა უნდა 

ვიცოდეთ 

მცენარეების 

შეგროვებისას!



32

მცენარეების
კატალოგი
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არყი ვერცხლისფერი
(დაკიდული, მტირალა)

ოჯ. არყისებრნი - Betulaceae

Betula pendula Roth. 

20(25) მ.-დე სიმაღლის მეტ-ნაკლებად სწორღეროიანი ხე. ახალგაზრდა 

ქერქი თეთრი, ხოლო ძველი (ძროს ქვედა ნაწილში) მოშავო-რუხიდან, 

- მუქ რუხამდე. ახალგაზრდა ტოტები წვრილია, ნაწილი დაკიდულია, 

მოწითალო-მურა ფერის და ჯირკვლოვანი მეჭეჭით დაფარული. სანა-

ყოფე ტოტების ფოთლები კვერცხისებრ-რომბული ან კვერცხისებრია, 

დაკუთხული, ხშირად ფართო-სოლისებრი ფუძით. ყუნწები 2-2.5 ჯერ 

მოკლეა ფირფიტაზე. ნაყოფიანი მჭადა ცილინდრული ფორმისაა. სა-

ნაყოფე ქერქლები სამკუთხა შუა ნაკვთითაა. ნაყოფის ფთები 2-3 ჯერ 

ფართოა კაკალზე.

ყვავილობის დრო IV-Vთვე. ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

გამოყენება: საკვები (წვენი, შიდა ქერქი, ნაყოფები), სამკურნალო, დე-

კორატიული, საღებავი.

Betula Pendula Roth.

თუშური დასახელება: არყ

sayofacxovrebo da sameurneo daniSnuleba: aryis xe gamoiyeneba 
samzareulos WurWlis, marcvleulis da fqvileulis Sesanaxi godre-
bis, xalxuri transportis (marxili, ciga) saxvneli iaraRebis, sasa-
palne transportis aRkazmunlobis nawilebis dasamzadeblad.

aryis erTi saxeoba, Savarya, didi ar izrdeba, Reroc wvrili aqvs, 
saSeSed ar varga, totebi myifea da arc wnelad varga. samagi-
erod bolovdeba xSiri da wvrili dakiduli totebiT, rac kargia 
`wiwkad~ - Tivis Semolevis Jams pirutyvis sakveb nekrad.

Rebva: saRebavad iyeneben aryis xis foTlebs da xavss, fermWerad 
ki - mis nacars. foTolSi SeRebili Zafi moyavisfro yviTel fers 
iRebs, xavsSi SeRebili ki - limonisfer-moyviTalos. aryis xis fo-
TolSi Zafs zafxulSi Rebaven. sasurveli da lamazi efeqti rom 
miiRon, foTlis wona SesaRebi Zafis wonaze oTxjer an xuTjer meti 
unda iyos. 

xalxuri medicina: aryis xis nacarwveriT momzadebul rZian fa-
fas aWmevdnen axladmologinebl qalebs tkivilis gasayuCeblad. 
aseve iyeneben `gul-muclis~ - Signeuli tkivilis drosac. 

xalxuri samzareulo: aryis xis qerqis Sida TeTri fenisgan     
`Cxlakvisgan~ kevs amzadeben da es aris `Cxlakvis oWi~ anu      
Cxlakvis kevi.
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Rosa canina L.

ასკილი ძაღლის
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Rosa canina L.

1.5-2(3) მ. სიმაღლის ძლიერ დატოტვილი ბუჩქია. ტოტები ჩვეულებრივ 

რკალისებრაა მოხრილი. ეკლები გვერდებზე შებრტყელებულია, რკა-

ლისებრ ან კაუჭისებრ მოხრილი; ფოთლები ჩვეულებრივ 7 ელიფსურ, 

ან კვერცხისებრ ფოთოლაკიანია. ყვავილები მარტოული ან მრავალყ-

ვავილიან ყვავილედებშია შეკრებილი. გვირგვინი თეთრი, მკრთალი ან 

კაშკაშა ვარდისფერია. ჯამის ფოთლები დაყვავილების შემდეგ უკანაა 

გადახრილი. ცრუნაყოფი ელიფსურია, იშვიათად თითქმის სფერული.

ყვავილობის დრო V-VII თვე.  ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება ღია ფერდობებზე, ნაკაფებში, ტყისპირებსა და მინდვრებზე, 

გზისპირებზე. დაბლობიდან - მთის ზედა სარტყლამდე. გამოყენება: სა-

მკურნალო, საკვები (მათ შორის ჩაის სახითაც), დეკორატიული.

თუშური დასახელება: წითელ ესკალა’ 

wiTel eskala'i, iseve, rogorc Tursa da qerifqla, sakulto mcenared 
iTvleba. mis totebsac axali wlis diliT ubrad motanils, saxlis 
da boslis karis Tavze amagreben, siuxve-baraqianobisTvis da avi 
Tvalis asarideblad.

xalxuri samzareulo: wiTel eskala'is nayofisgan Cais ayene-
ben. mis nayofs sazamTrodac imarageben. damwifebuls xiladac 
Wamen. Zvelad mwife wiTel eskala'isgan saojaxo moxmarebisTvis 
`aludsac~ (ludi) xarSavdnen, romelic kargi gemovnuri Tvise-
bebiT gamoirCeva.
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ასკილი თუშური
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Rosa tuschetica Boiss.

1-1.5 მ. სიმაღლის ძლიერ დატოტვილი ბუჩქია. ტოტები მოფენილია გვე-

რდებზე შებრტყელებული, სწორი, დიდი ზომის, წვრილი ნემსისებრი 

ეკლებით. ფოთლები 5-7 კვერცხისებრ ან ფართო ელიფსურ ფოთო-

ლაკიანია. ყვავილები მარტოულია, კაშკაშა ვარდისფერი ან მეწამული. 

ცრუნაყოფი კვერცხისებრი ან ელიფსურია.

ყვავილობის დრო VII-VIII თვე. ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება ღორღიან და ქვიან ფერდობებზე, სუბალპურსა და ალპურ სა-

რტყელში. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, მაღალდეკორატიული.

Rosa tuschetica Boiss. 

თუშური დასახელება: შავ ესკალა’ 

Sav eskala'i wiTel eskala'sTan SedarebiT dabali buCqia. wiTel es-
kala's mogrZo da wiTeli feris nayofi aqvs, Sav eskala's ki - mom-
rgvalo formis da Savi feris.

xalxuri samzareulo: Sav eskala'is nayofisgan Cais ayeneben. 
imarageben sazamTrodac.

xalxuri medicina: TuSebis warmodgeniT Sav eskalai's nayeni ada-
mians sisxls umatebs. misi Cai saukeTesoa gaciebulisTvisac. 
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ბაბუაწვერა
ოჯ. რთულყვავილოვანნი - Asteraceae 

Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 30 სმ.-დე სიმაღლით. ფოთლე-

ბი მოხაზულობით მოგრძო უკულანცეტა ფორმისაა, 5-20 სმ. სიგრძის და 

1-3 სმ. სიგანის, ბურბუშელასებრ ან ჩანგისებრ-ფრთისებრ განკვეთილია 

სამკუთხა, კიდემთლიანი ან დაკბილული, ძირს ან გვერდზე გადახრილ 

ნაკვთებად, შიშველია ან ქვემოდან ოდნავ შებუსვილი. ყვავილები მო-

ოქროსფრო ან ღია ყვითელი ფერისაა. თესლურა მოგრძო უკუკვერცხი-

სებრია, 2-3 მმ. სიგრძის. ქოჩორი თეთრია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-X თვე.

იზრდება მდელოებზე, როგორც სარეველა, ბაღებში, რუდერალურ ადგი-

ლებში, დაბლობიდან სუბნივალურ სარტყლამდე. გამოყენება: საკვები, 

სამკურნალო, დეკორატიული და ნიადაგსაფარი.

Taraxacum
 offi

cinale 

თუშური დასახელება: საღვიძლა’

xalxuri samzareulo: am mcenaris axalgazrda foTlebisa da Re-
roebisgan mxals akeTeben, kargia saCavedac. amisTvis mas sazam-
Trodac imarageben. sanam mcenare axalgazrdaa, agroveben, wnaven 
da CrdilSi gamxmars inaxaven. saRviZla' balaxis dayvavilebuli 
ReroTi bavSvebi TamaSoben da mas `fandurpapias~ eZaxian.
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ბაია კავკასიური
ოჯ. ბაიასებრნი - Ranunculaceae

Ranunculus caucasicus M.Bieb.

15-35 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები გაყოფილია 

სამფოთოლაკად. ფოთოლაკები კვერცხისებურია, წვეტიანი და კიდეზე 

ბასრხერხკბილა, შუა მათგანი ღრმად სამნაკვთიანია და ყუნწითაა, გვე-

რდითი 2 ან მეტნაკვთიანი, მჯდომარე. გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია. ნა-

ყოფი უთანაბრო უკუკვერცხისებრია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VII თვე.

იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლის მდელოებსა და ტყეებში. 

მცენარის ყველა ნაწილი ტოქსიკურია, მაგრამ თერმული დამუშავებითა 

და გახმობით უვნებელი ხდება. მოხარშული ფოთლბი საკვებად ვარგი-

სია. გამოყენება: სამკურნალო, დეკორატიული, შხამიანია.

Ranunculus caucasicus 

თუშური დასახელება: მასკვლავა’
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ბალბა
ოჯ. ბალბისებრნი - Malvaceae

Malva neglecta Wallr.

10-40 სმ. სიმაღლის 1-2 ან მრავალწლოვანი მცენარეა. ძლიერ დატოტვი-

ლი, გართხმული ან წამოწეულია. ფოთლები გრძელყუნწიანია. ფოთლის 

ფირფიტა  თირკმლისებრი ან გულისებრ ძირითაა. ყვავილები რამდენი-

მე (2-4) ერთადაა უთანაბრო ყუნწებზე.ყვავილი მკრთალი სოსანია. თე-

სლი მოშაო - მურა, თირკმლისებრი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება რუდერალურ ადგილებში, გზისპირებზე, დაუმუშავებელ მიწებ-

ზე. სუბალპური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: საკვები, სამკურნალო.

M
alva neglecta W

allr. 

თუშური დასახელება: ბალბა’

xalxuri samzareulo: misgan amzadeben mxalsac da `sawebais~ 
mcenareebSic ureven.
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ბარისპირა 
Betonica macrantha C.Koch.

25-70 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა ჰორიზონტა-

ლურია. მთელი მცენარე შებუსვილია გრძელი მარტივი ბეწვით. ღერო 

მარტივია, სწორმდგომი, ოთხწახნაგოვანი. ფოთლები ფართო კვერცხი-

სებრია, ბლაგვი, კიდეებზე მსხვილ მრგვალკბილა, ძირთან გულისებრი. 

ყვავილები შეკრებილია 5-10 ყვავილიან ჩხროებად, რომლებიც ქმნიან 

მჭიდრო და წყვეტილ კენწრულ ყვავილედებს. გვირგვინი მუქი ვარდის-

ფერია - მეწამულამდე. ნაყოფი 3-წახნაგოვანი კაკლუჭაა, მოგრძო კვე-

რცხისებრი ფორმის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება მდელოებსა და ტყისპირა ველებზე, მთის შუადან - ალპური სა-

რტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, თაფლოვანი, დეკორატი-

ული,  დანერგილი ჰორტიკულტურაში.

Betonica m
acrantha C.Koch.

თუშური დასახელება: საწოარა’ 

am mcenares Taflovani yvavili aqvs. misgan Tafls iReben futkrebi. 
bavSvebi saTiTao yvavils aZroben da Zirs gamowuwnian (woven).

xalxuri samzareulo:  sawoara'is yvavilisgan damzadebul Cais 
misi yvavilobisas svamen. sazamTrod mas ar imarageben.
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ბეგქონდარა
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Thymus nummularius M.Bieb. - თუშეთში გვხვდება 5 სხვადასხვა სახეობა, 

მათი იდენტიფიცირება სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს და საკმაოდ რთუ-

ლია, ყველას მსგავსი გამოყენება აქვს. ესენია, - Thymus caucasicus Willd. 

ex Ronniger; Th.collinus M.Bieb.; Th.marschallianus Willd. Th.nummularius 

M.Bieb.; Th.transcaucasicus Ronniger.

ყვავილობის დრო VI თვე. ნაყოფობის დრო VII თვე.

ყველა სახეობა შეიცავს ეთერზეთებს. გამოიყენება პარფიუმერიაში, ფა-

რმაცეპტულ და კვებით მრეწველობაში, აგრეთვე ხალხურ მედიცინაში.

ჯამი მილისებრია ან მოგრძო-ზარისებრი, 10-ძარღვიანი, ხახაში ბეწვია-

ნი რგოლით, ორტუჩა, ზედა ტუჩი ფართოა, სამკბილიანი, ზევითაა გადა-

წეული, ქვედა ორადაა გაყოფილი ხაზურ-ლანცეტა ნაკვთებად, კიდეზე 

ორ რიგად განწყობილი წამწამებით.

გვირგვინი ვარდისფერი, მეწამული, ან თეთრი, სწორი მილით, ორტუ-

ჩა, ზედა ტუჩი ამოკვეთილია, ქვედა - სამნაკვთიანი. მტვრიანა 4-ია, მი-

ლიდან ამოყოფილი. თაფლოვანი მცენარეა. ხმელთაშუაზღვის სახეობა       

T. vulgaris კულტურაში ფართოდაა დანერგილი. სასურველია საქართვე-

ლოს ზოგიერთი სახეობის მაინც, კულტურაში დანერგვა.

Thym
us num

ularius M
.Bieb.

თუშური დასახელება: ბექთქონდარა’

xalxuri medicina: beqTqondara'is Cais muclis tkivilis dros svamen; 
igi tkivilis Camwynarebel da Svebismomgvrel saSualebad iTvleba.

xalxuri samzareulo: beqTqondara saukeTeso saCaie mcenared iT-
vleba da mas mTeli zamTris maragisTvisac agroveben.
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ბუერა
ოჯ. რთულყვავილოვანნი - Compositae

Petasites albus (L.) Gaertn.

40-70 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა მხოხავია, 

თანაბრად გამსხვილებული. ფესვთანური ფოთლები ძირში გაფა-

რთოებულია, გრძელყუნწიანი, ფირფიტა მოყვანილობით მომრგვალო 

გულისებრია, მოკლე სოლისებური ძირით. ქვედა მხარეზე სქლადაა აბ-

ლაბუდისებრ შებუსვილი. კიდეზე ამოკვეთილკბილებიანია. საყვავილე 

ღერო მეტნეკლებად სქლადაა აბლაბუდასებრ შებუსვილი. მტვრიანიანი 

კალათები შეკრებილია ფარისებრ ან საგველასებრ ყვავილედებში. ბუტ-

კოიანი ეგზემპლარების კალათები კი, ფარჩხატ საგველასებრ ყვავილე-

დებში. ყვავილები თეთრი, ან ოდნავ მოყვითალოა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-VII თვე.

იზრდება ალპურ სარტყლამდე, მდინარეთა ნაპირებზე, ტენიან ხევებში, 

მაღალბალახეულობაში. საკვებად გამოიყენება საფოთლე ყლორტები, 

როგორც სატაცური. გამოყენება: საკვები, სამკურნალო, ნიადაგმფარავი.

Petasites albus L. Gaertn 

თუშური დასახელება: ბუერა’

xalxuri samzareulo: samxle mcenare, iyeneben mxolod axal foT-
lebs. sazamTrod ar imarageben.
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გვირილა მინდვრის
ოჯ. რთულყვავილოვანნი - Asteraceae 

Leucanthemum vulgare L.

20-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორია, წიბოიან 

ღარებიანი, მარტოული ან რამოდენიმე კალათით. ძირში უნაყოფო ყლო-

რტების როზეტა ფოთლებია განვითარებული. ქვედა ფოთლები ყუნჭია-

ნია, უკუკვერცხისებრ-სოლისებრი, მრგვალკბილებიანი; ღეროსეული 

ფოთლები მოგრძო-ლანცეტა ფორმისაა, ზედა ფოთლები მჯდომარეა, 

ხაზური ფორმის, ხერხისებრ ან ფრთისებრ განკვეთილი. კალათები ჩვე-

ულებრივ დიდი ზომისაა 10-15 მმ დიამეტრის; საბურველის ფოთლები არ 

არის ერთნაირი. თესლურა 10 წიბოიანია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-XII თვე.

იზრდება მთის ზედა სარტყლამდე, უპირატესად მდელოებზე, ხშირად, 

ნათესებშიც, სარეველას სახით. ფოთლები, ახალგაზრდა ყლორტები და 

ფესვები საკვებად გამოიყენება. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, პა-

რფიუმერული.

Leucanthem
um

 vulgare L.

თუშური დასახელება: საჯარა’ 
xalxuri samzareulo: sajara'is axalgazrda foTlebisa da Reroe-
bisgan mxals akeTeben, sazamTrodac inaxaven Caves dasamzadeblad.
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გიეში
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae 

Artemisia chamaemelifolia Vill.

30-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები მცირედ შე-

ბუსვილია, მწვანე ფერის. ვეგეტატიური ყლორტების და სულ ქვედა ღე-

როსეული ფოთლები ყუნწიანია, დანარჩენი მჯდომარე - მოხაზულობით 

კვერცხისებრი ან მოგრძო, ორმაგ-სამმაგ ფრთისებრ განკვეთილი, მათი 

კენწრული ნაკვთულები ძაფისებრია, მახვილწერიანი. კალათები ნახე-

ვარსფეროსებრია 3-4 მმ. სიგანის, ყუნწებზე გაწყობილი, თავდახრილი. 

გვირგვინი ზარისებრია, კალათაში ყველა ყვავილი სანაყოფეა, ყვითელი 

ფერის. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, არომატიზატორი.

ყვავილობის დრო VII თვე. ნაყოფობის დრო IX თვე.

Artem
isia cham

aem
elifolia 

თუშური დასახელება: გიეშ 
xalxuri medicina da xalxuri samzreulo: gieSi gamokveTilad sam-
kurnalo mcenarea, mas civ da criat dReebSi CaisTvisac iyeneben. 
agroveben sazamTrodac. mis nayens asmeven gaciebul avadmyofebs 
da iyeneben muclis tkivilis drosac. is ZiriTadad CaRmis xeobaSi 
xarobs da CaRmis xeobisken gieSiT mkurnaloba da gieSi ise popu-
larulia, imdenad uyvarT da ise intensiurad iyeneben, rom dan-
arCeni xeobis TuSebi am mcenares xumrobiT `CaRmur sulfidinsac~ 
uwodeben.
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გრაკლა 
კრაზანფოთოლა
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Spiraea hypericifolia L.

1.5 მ.-დე სიმაღლის ბუჩქია. ფოთლები შიშველია, ლანცეტადან უკუკვე-

რცხისებრი ფორმისაა. კიდემთლიანი, ძირში სოლისებრ შევიწროებუ-

ლი. ყვავილედი 4-10 ყვავილიანია.

ყვავილობის დრო V-VI თვე. ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება ბუჩქნარ რაყებში, ველის სარტყლიდან - სუბალპურ სა-

რტყლამდე. გამოყენება: დეკორატიული, თაფლოვანი, ნიადაგდამცავი 

(ანტიეროზიული).

Spiraea hypericifolia L. 

თუშური დასახელება: მაჴატ  
sayofacxovrebo daniSnuleba: maxtis gasxepil-gasufTavebuli 
totebisgan patara cocxebs _ ̀ maxtis qojos~ hkraven, riTac sarZeve 
WurWels (kodi, Cxeti, kasrebi) recxaven. patara zomis maxtis qo-
joebs samzareuloSi iyeneben samaWkate masis da garfas mosamza-
deblad _ am qojoTi fqvils qnian wyalSi an rZeSi. maxtis qojoebs 
rZis sawuradac iyeneben; zamTarSi TovlSi nasiaruleb stumars 
fexsacmelidan Tovls ubertyaven 



58

დაჯირა 
საგველასებრი
ოჯ. ტუჩოსნები- Lamiaceae

Salvia verticillata L.

30-80 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა ირიბია, ღერო 

ძირიდანვე დატოტვილია. ფესვთანური და ქვედა ღეროსეული ფოთლე-

ბი ჩვეულებრივ ყვავილობამდე ჭკნება. ფოთლები გულისებრ-კვერცხი-

სებრიდან შუბისებრამდე, - 4-12 სმ სიგრძის, წვერზე მომრგვალებული ან 

მოკლედ წაწვეტებული, კიდეებზე დაკბილული. ზედა ფოთლები ფართო 

სამკუთხა ფორმისაა. ყვავილიანი ჩხროები შეკრებილია ფარჩხატ მტევ-

ნისებრ, ან საგველასებრ ყვავილედებად. გვირგვინი კაშკაშა იისფერია. 

კაკლუჭები კვერცხისებრია, ყავისფერი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება ქვიან და ღორღიან ეკოტოპებზე; მშრალ ფერდობებზე, სტე-

პებში, ბუჩქნარებში - ხშირად როგორც სარეველა. მთის შუა სარტყლის 

ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საქონლის საკვები, კულინარიუ-

ლი, თაფლოვანი.

Salvia verticillata L. თუშური დასახელება: დაჯირა’  
xalxuri samzareulo: salude wvens `navis Tavze dagebul daji-
ras balaxze asxamen, rom ludis wveni sve-balaxisgan gaiwuros~      
[makalaTia, 1933, 113].



60

დეკა
ოჯ. მანანასებრნი - Ericaceae

Rhododendron caucasicum Pall.

1-1.5 მ. სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ფოთლები ტყავისებურია, კიდე-

გადაკეცილი, ზედა მხარეზე შიშველია, ქვედაზე თხელი ქეჩისებრი შე-

ბუსვით. ყვავილედი კენწრული, მრავალყვავილიანი ფარისებრი მტე-

ვანია. გვირგვინი თეთრი მოყვითალო ან მოვარდისფროა. ნაყოფი 5 

ბუდიანი მოგრძო კოლოფია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VI თვე.

იზრდება სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში. სუბალპურ ტყეებსა და 

დეკიან რაყებს ქმნის. გამოყენება: დეკორატიული, საკვები (ჩაის სახით), 

ტოქსიკურია.

Rhododendron caucasicum
 Pall.

თუშური დასახელება: დეკაჲ 
xalxuri samzareulo: xmaroben CaisTvis

Rebva: Zafis SesaRebad dekis foTlebs iyeneben. gamoyeneba 
mokrefisTanave SeiZleba. agroveben zamTarSi gamosayenebladac 
da mas gamoyenebis win aucileblad wyalSi alboben. xarSaven naxe-
vari saaTi ZafTan erTad. ician foTolTan erTad Zafis Cayrac 
da meorenairadac Rebaven -  jer foTols xarSaven, Semdeg fers 
rom kargad gamoscems, bawars Cadeben da naxevari saaTi aduRe-
ben. bawars Rebvis damTavrebisTanave amoiReben, civ wyalSi gaav-
leben da gafenen gasaSrobad, ician misi orTqlze gacivebac.

dekis foTolSi Rebvisas yavisferis sxvadasxva tonalobas iReben. 
vis rogorc surs, im fers toveben, anu Zafi adre an gvian amoaqvs 
samRebro qvabidan. miRebul fersac sxvadasxva dasaxeleba aqvs - 
yavisferi, Jangisferi, irmisferi, agurisferi, RviZlisferi... dekis 
foTolSi kargi wengosferis misaRebad samRebrodan amoRebul 
Zafs aryis an murynis xis gacril nacars moayrian da orTqlze 
gaaciveben. garda amisa, SeRebvisas Zafi qvabidan amoRebis, wyal-
Si cota nacarwveris damatebis, Zafis isev Sig Cabrunebis da cota 
xani duRilis Semdeg orTqlze gacivdeba. wengosfers iReben Rolos 
ZirSi amave wesiT SeRebviTac.

xalxuri medicina: dekis foTlisa da yvavilis, dekis buZuna'is, igive 
kelaptara'is Cais gaciebuls da sicxiansac asmeven.
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დიდბაია ჭაობის
Caltha palustris L.

25-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, ყვავილსაფრის ფოთო-

ლაკი 5, იშვიათად მეტი, მკრთალი ყვითელი, ფოთოლი თირკმლისებრია 

ძირში ფართოდ ამოკვეთილი, კიდეზე მომრგვალო ან თითქმის მახვილი 

წვრილი კბილებითაა ან თითქმის კიდემთლიანია. ფოთლურა წვერზე 

მოკლე 1-1.5 მმ. სიგრძის სვეტითაა. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-VI თვე.

იზრდება მთის ზედა სარტყლიდნ ალპურ სარტყლამდე, ტყის ნაპირებ-

სა და დაჭაობებულ მდელოებზე. სამედიცინო და საკვები გამოყენები-

საა. საკვებად გამოიყენება მომზადებული ფესვები, ნორჩი ფოთლები 

სალათებში, დამჟავებული ბუტონები კაპერსის შემცვლელად. საჭიროა 

ფრთხილი მოხმარება და მომზადება ტოქსიკურობის გამო. დეკორატიუ-

ლია, გამოიყენება ნესტიან ადგილებსა და წყლისპირებზე. ყვავილებისა-

გან მზადდება ყვითელი საღებავი - ზაფრანის შემცვლელი.

Caltha palustris L. 
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დიყი სოსნოვსკის
ოჯ. ქოლგოსნები - Apiaceae

Heracleum sosnowskyi Manden.

100-150 სმ. სიმაღლის, ორ ან მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო ღრმა 

ღარებიან-წიბოებიანია. ფესვთანური და ქვედა ღეროსეული ფოთლები 

სამფოთოლაკიანი ან ფრთისებრ-რთული, შედგება 2 წყვილი გვერდითი 

სეგმენტისაგან, პირველი წყვილი მოკლეყუნწიანია, მეორე - მჯდომარე. 

ქოლგები დიდი ზომისაა, მრავალსხივიანი. საბურველის ფოთოლაკი 

მრავალია, ოდნავ გაფართოებული ძირიდან ხაზურ-სადგისისებრია.; 

ყვავილები თეთრია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება მთის შუა სარტყლიდან, ალპური სარტყლის ჩათვლით, ტყისპი-

რებზე, მდელოებზე, ბალახოვან ფერდობებსა და მაღალბალახეულობაში. 

გამოყენება: საკვები. სასილოსე. გაფრთხილება: ალერგიული, ტოქსიკუ-

რი, ინვაზიურობისაკენ მიდრეკილი.

Heracleum
 sosnowskyi 

თუშური დასახელება: აპყ, შუპყა’, დიყ 
Supya soflis SambnarebSi izrdeba. misi mxolod mamlis Rero iW-
meva. naklebpikanturia; diyi samTo saZovrebze, subalpori zolis 
zeda nawilebSi wylian ruebSi modis. iWmeba mxolod  gafcqvni-
li mamali. Wamis dros sifrTxilea saWiro - misi qerqi tuCebs 
azianebs.

xalxuri samzareulo: apyi saxnav saTib mamulebSi, mis uZrav naw-
ilebSi izrdeba. foTlebis Reros - `tars~ zafxulSi, rodesac apyi 
axalgazrdaa, daniT fcqvian, ZarRvebsac aclian. saweba'is sxva 
mcenareebSi ureven da ise Wamen. aqvs sasiamovno, pikanturi gemo.
cota moberebuli saTesle Rers - `mamals~ rom amouSvebs, mas moW-
rian da fcqvnian. is ubralod xeliT ifcqvneba, dana ar aris saW-
iro. masac umad Wamen calcakle da xva mcenareebTan erTadac 
`sawebaSi~. 

sayofacxovrebo da sameurneo daniSnuleba: apyis foTlebs pa-
tar-patara konebad Sekruls axmoben da zamTrisTvis inaxaven. 
zamTarSi dasvelebuls boColebs Camoukideben,  raTa isini Tivis 
Wamas SeeCvion. 

xalxuri samzareulo: `mamals~ (saTesle Reros) Wamen xilad. is 
gafcqvnili umad iWmeva, oRond kargad unda gaifcqvnas, Torem 
misi kani tuCebs SaSravs da azianebs. Supya'is `mamals~ _ ZiriTad 
Reros, gafcqvnils saweba'is mcenareebTan erTad Wamen.
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დუცი
ოჯ. ქოლგოსანნი - Apiaceae

Siler caucasicum Spreng.

50-100(150) სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესვი ღერძიანია 

ძლიერ გამსხვილებული. ღერო წახნაგოვან-ღარებიანი, ზედა ნაწილში 

მეტ-ნაკლებად ჩხროდ განწყობილი ტოტებით. ქვედა ფოთლები გრძე-

ლყუნწიანია, სამად დაყოფილი, სეგმენტები ორმაგ ფრთისებრ განკვე-

თილია მოგრძო კვერცხისებრ ან ლანცეტა ფორმის ყუნწზე ჩამოზრდილ 

ნაკვთებად, ნაკვთები კიდეებზე მსხვილკბილებიანია; ზედა ფოთლები 

იგივე ფორმისაა, მოკლეყუნწიანი ან მჯდომარე, აქვს ძლიერ გაფართო-

ებული სიფრიფანა ვაგინა, რომელიც ორ ყურაკს ქმნის. ქოლგები დიდი 

ზომისაა, მრავალსხივიანი, ქოლგისა და ქოლგაკის სხივები თითქმის 

თანაბარზომისაა; საბურველის ფოთოლაკები არ აქვს. საბურველაკის 

ფოთოლაკები პატარა ზომისაა, ჩალისფერ-ყვითელი; სტილოპოდიუმი 

კონუსურია; სვეტები გადახრილია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება სუბალპურ მდელოებზე, ქვიშრობ რუებში. გამოყენება: საკვები, 

სასილოსე.

Siler caucasicum
 Spreng.

თუშური დასახელება: დუც 
ducis foTlebis nayeni da umad miRebuli ducis gafcqvnili `tar-
ic~ (foTlis Rero) saukeTso saSualebaa bavSvebis muclis Wiebisgan 
gasaTavisufleblad. amave mizniT ducis naxarSs mwyemsebi batkneb-
sac asmeven. gamxmar da dafSvnil foTols ureven marilSi da mas-
Tan erTad mTel faras aWmeven.

xalxuri samzareulo: duci mwyemsebs moaqvT ojaxebSi sazam-
Tro maragisTvis. zafxulSi stumrad Sin mosuli mwyemsebi `ducis 
tarebs~ Reroebs moayoleben. gafcqvnili da kargad gasufTavebuli 
ducis tari gemrielia da mas `xiladac~ miirTmeven da saweba'is 
mcenareebTan erTadac Seeqcevian. zamTarSi is saukeTeso saCave 
mcenarea. 



68

ენძელა 
სამბუტკოიანი
ოჯ. სათოვლიასებრნი - Colchicaceae 

Merendera trigyna Woronow

მოგრძო-ელიფსური, ტუბერბოლქვიანი 8-12 სმ. სიმაღლის მრავა-

ლწლოვანი მცენარეა; ფოთოლი 3-4, შიშველი, ხასხასა მწვანე, წვერში 

მოწითალო წვეტით ბოლოვდება; ყვავილები 1-2 (3-5), თეთრიდან მუქ 

იასამნისფრამდე, ზარისებრი ფორმის. გადანაღუნი სეგმენტები მოგრძო 

ლანცეტაა. ყვავილსაფრის ფრჩხილები დაყვავილების შემდეგ ადვილად 

სცილდება ერთმანეთს და ნიადაგზე ეფინება. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო II- IV თვე.

იზრდება - მშრალ ველებზე, ფერდობებზე,  მთისწინებიდან მთის ზედა 

სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: დეკორატიული, სამღებრო.

M
erendera trigyna W

oronow 

თუშური დასახელება: ენძალა’  

xalxuri samzareulo: enZelas mxolod `cisaquxara kotris~  da  
`uReldebis kotris~ saguleSi CarTuls Wamen. calke misgan mxali 
ar mzaddeboda, Tumca is TuSebis yofaSi figurirebs, rogorc 
gazafxulis pirveli maxarobeli: roca enZela ayvavdeba, mis Tav-
Tavs Suaze gaxleCen, orive yurTan miideneb da ityvian: `enZel, 
enZel yuradao, Wia-Rvia karadao, Sen qvas qveda, me qvas zeda, 
Sen qviSiTa qviT gamZRrario, me puriT da yveliT gamZRario~ 
[makalaTia, 1933, 1860]. 

aseve enZelas danaxvisas ityodnen:
`enZel enZel yuradav, 
Wia-Rvia karadav, 
Sen qva-qviSiT maZRariv, 
me - yveliTad' puriTav, 
Sen - diani, me -Zmiani, 
Sen - Txiani, me - cxvriani~ [azikuri, 1987, 31]. 
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ვარდკაჭაჭა
ოჯ. რთულყვავილოვანნი - Compositae

Cichorium intybus L.

40-125 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო დაკუთხულ-და-

ღარული, გაფარჩხულად დატოტვილია. ფესვთანური ფოთლები ლანცე-

ტა ფორმისაა, ფრთისებრ დაკვეთილი, ან ამოღრღნილ-დაკბილული; 

ზედა ფოთლები მჯდომარეა, ლანცეტა, ღერომხვევი, უფრო პატარა ზო-

მის. კალათები ტოტების კენწეროებზე მარტოულია, კენწრული ფოთლე-

ბის იღლიებში კი - ჯგუფებად გაწყობილი. ყვავილები ცისფერია, უფრო 

იშვიათად თეთრი, საბურველს 3-ჯერ აღემატება. თესლურა პრიზმისებ-

რია, წვერზე წაკვეთილი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-X თვე.

იზრდება მთის შუა სარტყლის ჩათვლით, მინდვრებში, გზისპირებზე, რუ-

დერალურ ადგილებზე, ველობებზე. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, 

საღებავი.

Cichorium
 intybus L.
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ვერხვი მთრთოლავი
Populus tremula L.

35 მ.-დე სიმაღლის ხეა. ახალგაზრდობისას ქერქი ღია მწვანე ან მომწვა-

ნო-ნაცრისფერია, შემდგომში სკდება და მუქდება. ფოთლები მომრგვა-

ლო ან რომბისებრია, 3-7 სმ. ღრმად დაკბილული ან ნაკვთებიანი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო III-V თვე.

იზრდება ტყეებში, ნაკაფებში, ნათელ ადგილებში - მთის შუა სარტყლის 

ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, ქარსაცავი, მერქნის რესურსი.

Populus trem
ula L. 

თუშური დასახელება: ვერხვ 

Rebva: gazafxulze an zafxulSi moitanen verxvis xis qerqs, 
wvrilad daWrian, ori dRiT wylaSi Caalboben da Semdeg ZafTan 
erTad xarSaven. masSi SeRebel Zafs orTqlze gacvebamde cota 
nacarsac moayrian. iReben Ria feris wengos, Ria yavisfers. verx-
vis qerqs samRebrod zamTrisTvisac imarageben.  

sameurneo da sayofacxovrebo daniSnuleba: verxvis xisgan furis 
da cxvris sawvel kasrebs - durkebs - amzadeben. verxvis xe advili 
dasamuSavebelia, misgan matylis sarTav tarebsac akeTeben - suf-
Tad iTleba da kargi brunva aqvs. verxvis tarze ityvian brunvi-
sas `wiviso~. es erT-erT TuSur xmiT natiralSic aisaxa: `tarsam 
vin momcemda verxvisa mwivansa~ [mgosanni, 1986, 39].

verxvi wylis pirze xarobs da misgan fandursac amzadeben. misi da-
mamzadebeli ostatebis TqmiT verxvis fandurs  sxva xeebisgan ga-
moTlil fandurze ufro tkbili, lamazi da sevdiani xma aqvs, raki 
wylis pirze izrdebao, wyals, mdinares ki bevri sevda sdevso [azi-
kuri, 1975.] fandurze aris aseTi gamocana - `xis cxeniod' xorcis 
aRvirebiv~. instrumenti xisgan mzaddeba, `aRvirebad~ - `alyebad~, 
simebad, ki cxvris specialurad gamoyvanili nawlavebi ubia.

verxvis xis kasri erT  TuSur xalxur leqsSic aris moxseniebuli:
`maSin kargi xar, TuSeTo 
SiSaqo, iwvelebode,
mimdgaro nawidarzeda
cxvaro, Sen icoxnebode, 
bakSi gadaxval, jeilo, 
ra'iod (rogor Zlier) ioflebode, 
kasro, Sen verxvis xisao, 
ra'iod eqafebode~ [azikuri, 1975].
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ვირისტერფა
ოჯ. რთულყვავილოვანნი - Compositae

Tussilago farfara L.

12-25 სმ.სიმაღლის, გრძელ, მხოხავფესურიანი მრავალწლოვანი მცენა-

რეა. პირველად საყვავილე ღეროები ვითარდება მარტოული კალათე-

ბით, შემდეგ ფესვთანური ფოთლები. ისინი მომრგვალებულ-კვერცხი-

სებრია, კიდეებზე არათანაბრად ამოკვეთილ-დაკბილული; ფოთლები 

ზედა მხარეზე შიშველია, ქვედაზე - სქლადაა, შებუსვილი. ღერო სქლა-

დაა მოწითალო ქერქლისებრი ფოთლებით მოფენილი. კალათა ყვითე-

ლია, ზოგჯერ მოწითალო, 20-25 მმ. დიამეტრის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო II-IV თვე.

იზრდება მთის შუა და ზედა სარტყელში. მდინარის პირებზე, ტენიან თიხ-

ნარ ჩამონაზვავებზე, ზოგჟერ რაყას ქმნის. გამოყენება: სამკურნალო, 

საკვები, ანტიეროზიული.

თუშური დასახელება: დათვბუერა’, 
ვირისტერფა’ 

Rebva: Zafs Rebaven mis foTlebSi. viristerfas foTlebSi SeRe-
bili Zafi moyavisfro mwvane an xakisfers iRebs. cota ZaRas 
damatebiT mwvane feri aqtiurdeba. 

Tussilago farfara L. 
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ზამბახი ციმბირული
ოჯ. ზამბახისებრნი - Iridaceae

Iris sibirica L.

40-60 სმ. სიმაღლის, მრავალწლოვანი მცენარეა მხოხავი ფესურით. 

ფოთლები ხეშეშია, ვიწრო ხაზური და გრძლად წაწვეტებული. ყვავილე-

ბი ლურჯია, მოიისფრო ზოლებით. ყვავილსაფრის მილი თითქმის შეუმ-

ჩნეველია, ზარისებრი, ნასკვზე მნიშვნელოვნად მოკლე. ფესურა გრძე-

ლია, აღმავალი. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება მთის ზედა და სუბალპურ სარტყელში. მაღალბალახეულობაში, 

ტენიან, დაჭაობებულ მდელოებზე. ფესვისგან მზადდება ინსექტიციდები. 

გამოყენება: სამკურნალო, დეკორატიული.

Iris sibirica L.

თუშური დასახელება: ზამბახ
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თავშავა
ოჯ. ტუჩოსნები- Lamiaceae

Origanum vulgare L.

20-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა ირიბია, ღერო 

ძირიდანვე დატოტვილია, შეფოთლილი, ზედა ნაწილში ყვავილედით ან 

ტოტებით ბოლოვდება. ფოთლები კვერცხისებრი ფორმისაა, თანაყვავი-

ლები უმეტესად მჯდომარეა, მეწამული ფერის. ყვავილები მოკლე ყუნ-

წებზე განწყობილი, 1-3 ყვავილიანი, მჯდომარე დიქაზიუმები, შეკრები-

ლია პატარა ზომის თავაკისებრ ყვავილედებად, რომლებიც თავის მხრივ 

შეკრებილია პირამიდულ ფარისებრ საგველად. საგველა ზოგჯერ დიდი 

ზომისაა, ფარჩხატია. კაკლუჭები მოგრძო კვერცხისებრია, გლუვი, მურა 

ფერის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება ტყის სარტყლიდან, სუბალპური სარტყლის ჩათვლით - ტყის-

პირებზე, ბუჩქნარებში, მდელოებზე. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები 

(ჩაი და სანელებელი), ნიადაგსაფარი, პარფიუმერია.

თუშური დასახელება: თავშავა’   

Rebva: samRebrod iyeneben TavSavas damoukidebeli feris  - moyvi-
Talo, xorcisferis misaRebadac da agreTve mas farTod iyeneben 
Savi feris misaRebadac. am SemTxvevaSi Rebva or etapad tarde-
ba - jer TavSavaSi Rebaven - adedeben da Semdeg rkinis JangSi an 
ZaRas damatebiT Sav fers iReben. 

xalxuri medicina: TavSavas yvavilebisa da foTlebisgan damza-
debuli nayeni kuW-nawilavis damamSvidebel, damawynarebel sa-
Sualebad iTvleba. iReben uZilobis drosac. 

xalxuri samzareulo: TavSavas foTlebsa da yvavilebs iyeneben 
CaisTvisac. 

Origanum
 vulgare L. 
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თხაწართხალა 
ვიწროფოთოლა
ოჯ. თხაწართხალასებრნი - Onagraceae

Chamerion angustifolium (L.) Holub

50-150 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა.ფოთლები 

მჯდომარე ან მოკლეყუნწიანი, მოგრძო ან ხაზურ-ლანცეტა ფორმის, მო-

რიგეობით განწყობილი. ყვავილები მეწამული ფერის ზიგომორფულია. 

შეკრებილია მტევნისებრ, მრავალყვავილიან ფარჩხატ ყვავილედებში. 

ნაყოფი ჭოტისებრი კოლოფი. თესლი მოგრძო ოვალური 1.5 მმ სიგრძის. 

ყვავილობის დრო VI-IX თვე.  ნაყოფობის დროVII-IX თვე.

იზრდება მთის ზედა და სუბალპურ სარტყელში; ტყეებში, ტყისპირებზე, 

კლდეებზე, მდელოებზე, დეკიანში, ტენიან ხეობებში. ფესვები და ფესუ-

რები ტკბილია - იჭმევა; გამოიყენება საკვებად, როგორც ბოსტნეული. 

გამხმარ ფოთლებს ჩაისთვის იყენებენ. ბოჭკოებისაგან მზადდება თო-

კები. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, დეკორატიული, ნიადაგ და ქვი-

შადამჭერი.

Cham
erion angustifolius L. 

თუშური დასახელება: თხაწართხალა’
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თხაწართხალა 
დოდონესი
ოჯ. წყალნაწყენისებრნი - Onagraceae

Epilobium dodonaei Vill.

20-100 სმ. სიმაღლის ნახევრადბუჩქია, მიწისქვეშა გრძელი, ხორცოვანი 

სქელი ყლორტებით. ღერო სწორმდგომი ან წამოწეულია, ყვავილობი-

სას, ხშირად მოწითალო ფერის. ფოთლები ხაზურია ან ხაზურ-ლანცე-

ტა.2-6 სმ. სიგრძის. ყვავილები შეკრებილია წაგრძელებულ ფარჩხატ, 

კენწრულ მტევნებში. ჯამი მუქი იისფერია, გვირგვინი,- ოდნავ ზიგომორ-

ფული, მკრთალი ვარდისფერი. ნაყოფი ჭოტისებრი კოლოფია, შებუსვი-

ლი, მოთეთრო ქეჩისებრი, სიმწიფისას მოწითალო.

ყვავილობის დრო VI-IX თვე.  ნაყოფობის დრო VII-X თვე.

იზრდება მდინარეებისა და ნაკადულების რიყიან ნაპირებზე, მორენებზე, 

ნაშალებსა და მდელოებზე. მთის ქვედადან სუბალპური სარტყლის ჩათ-

ვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, დეკორატიული.

Epilobium
 dodonaei Vill. 
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კატაბალახა 
სამკურნალო
ოჯ. კატაბალახასებრნი - Valerianaceae

Valeriana officinalis L.

1-1.5 მ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა ძალიან მოკლეა, 

თასმისებური ფუნჯა ფესვებით. ღერო ჩვეულებრივ მარტოულია. ფოთ-

ლები ფრთისებრ განკვეთილია, კიდეებზე წამწამიანი ფოთოლაკებით. 

ფოთოლაკები ლანცეტა, ან მოგრძო-ლანცეტა ფორმისაა, ხერხისებრ 

დაკბილული. ყვავილედი დიდი ზომისაა, გაფარჩხული, ფარისებრ-სა-

გველასებრი. ყვავილები მოვარდისფრო-თეთრია. თესლურა 2-4 მმ. სი-

გრძისაა.

ყვავილობის დრო V-VIII თვე. ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, ტყისპირებზე, ბუჩქნარებში, მდინარეთა და ჭაო-

ბების ნაპირებზე, ნაირბალახეულობაში. ტყის სარტყლებში. სამკურნა-

ლო გამოყენებისაა. გამხმარი თესლი საკვებია. გამოყენება: სამკურნა-

ლო დეკორატიული, საკვები (საჩაიე, არომატიზატორი).

Valeriana offi
cinalis L. 

თუშური დასახელება: გულბანდ   
TuSeTSi gamoiyeneben mxolod fesvebs. gamSrali didxans inaxeba. 
naxarSi iTvleba xvelebis sawinaaRmdego uebar saSualebad. ga-
moyenebisas sifrTxilea saWiro. gadaWarbebuli moxmareba `guls 
ebZvis~.
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კენკეშა 
რძეყვავილა
ოჯ. მაჩიტასებრნი - Campanulaceae 

Campanula lactiflora M.Bieb. - გამოყენება: საკვები, დეკორატიული.

150 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. ღერო მა-

რტივია, ყვავილედი დატოტვილია; ფოთლები ფართოა, მახვილწვერი-

ანი, კიდეებზე ორმაგად დაკბილული, ქვედა ფოთლები მოკლე ყუნწშია 

შევიწროვებული, კვერცხისებრი ან კვერცხისებრ-ელიფსური ფორმის. 

დანარჩენი ფოთლები მჯდომარეა ან ნახევრად ღერომხვევი; ყვავილები 

დიდი ზომისაა 2.5-3 სმ სიგრძის შეკრებილია ფარჩხატ მრავალყვავილი-

ან საგველა ყვავილედად და გაწყობილია დამოკლებულ სწორ ყვავი-

ლის ყუნწზე. გვირგვინი თეთრია ან ცისფერი ფართო ზარისებრი შუა-

მდეა გაყოფილი; კოლოფი წვერთან იხსნება ხვრელებით. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება - მდელოებზე, ტყის პირებზე, მაღალ ბალახეულობაში, მთის 

ქვედა სარტყლიდან დაწყებული ალპური სარტყლის ჩათვლით. ფოთ-

ლები - მომზადებული და ნედლი, ყვავილები - ნედლი გამოიყენება სა-

ლათებში. დეკორატიულია. 

Cam
panula lactiflora 
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კესანე ალპური
ოჯ. ლაშქარასებრნი - Boraginaceae

Myosotis alpestris F.W.Schmidt

8-20 (30) სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. მრავალი მარტივი 

ან სუსტად დატოტვილი ღეროთი, რომლებიც შემჭიდროებულ კორდუ-

ლას ქმნის. ქვედა ფოთლები მოგრძოოვალური ან ნიჩბისებრია, შევიწ-

როებული გრძელ ყუნწად. ყვავილედი მრავალყვავილიანია, მოკლე 

მჭიდრო. გვირგვინი მუქი ცისფერია, გადანაღუნი 11 მმ.-დე დიამეტრისაა. 

კაკლუჭები მომრგვალო კვერცხისებრია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე. გამოყენება: სამკურნალო, 

დეკორატიული (დანერგილია ჰორტიკულტურაშიც).

M
yosotis alpestris F.W

.Schm
idt 

თუშური დასახელება: ცისთვალა’  
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კვლიავი
Carum carvi L.

20-60 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი მცენარეა. ქვედა ფოთლები მოხაზუ-

ლობით მოგრძო კვერცხისებურია, სამმაგ ფრთისებრ განკვეთილი ხა-

ზურ ან ლანცეტა, წაწვეტებულ ნაკვეთებად. ღეროსეული ფოთლები 

დაპატარავებულია, შედგება გაფართოებული, სიფრიფანა არშიით შე-

მოვლებული ვაგინისა და ფრთისებრ განკვეთილი ფირფიტისაგან. ქოლ-

გები 5-10 სხივიანია; ქოლგისა და ქოლგაკის სხივები ძლიერ უთანაბროა. 

ყვავილები თეთრია ან ვარდისფერი. ნაყოფი მოგრძო კვერცხისებრია, 

4-6 მმ. სიგრძის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, მთის შუადან ალპური სარტყლის ჩათვლით. გა-

მოყენება: სამკურნალო, საკვები, ეთერზეთის საწარმოო, სანელებელი, 

არომატიზატორი.

Carum
 carvi L. თუშური დასახელება: წყლის ქონდარა’   

xalxuri samzareulo: iyeneben mis Tesls saWmlis Sesaneleblad. is 
wylis moyvaruli mcenarea, izrdeba Wyantebis pirebSi, saxelic 
aqedan aqvs; aris saTibebSic. agroveben, roca kargad daTeslian-
deba. mas Reroebianad wyveten da konebad Sekruls, saniavoze 
kideben. kargad rom gaxmeba, dacexvaven, anu Tesls gamoarCeven 
da axalTeslobamde imarageben. iyeneben xorcian kerZebSi, xinklis 
xorcis SigTavss aucileblad ureven, umetesad dafquls.
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კლდისდუმა 
კავკასიური
ოჯ. მსუქანასებრნი - Crassulaceae

Sedum maximum subsp. Ruprechtii (Jalas) Soo. 

(სინონიმი - Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.)

70 სმ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ესვი ტუბერისებრ გა-

მსხვილებულია; ღერო მრგვალი, ხშირად მოიისფრო მეწამულ მწვანე 

ფერის. ფოთლები მოპირისპირეა, ბრტყელი, ფართო კვერცხისებრი, 

თავში მომრგვალებული. ყვავილედი ფარისებრი, მრავალყვავილიანი 

კენწრული საგველაა. თესლი წვრილია, მოგრძო კვერცხისებრი, რუხი 

მოყავისფრო ელფერით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება კლდოვან და ქვიან ფერდობებზე, დაბლობიდან, სუბალპური 

სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, ნიადაგსაფარი.

Sedum
 m

axim
um

 subsp. 

თუშური დასახელება: კდის დუმა’    

xalxuri medicina: kldis dabaltaniani  mcenarea. aqvs xorcovani 
foTlebi, xmaroben wamlad WrilobebisTvis  [cocaniZe, 2012].
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კლდისვაშლა 
დაბალი
ოჯ. მსუქანასებრნი - Crassulaceae

Sempervivum pumilum M.Bieb.

5-20 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო შებუსვილია; რო-

ზეტი 0.5-1 სმ დიამეტრისაა; როზეტის ფოთლების რაოდენობა 45-დეა, 

1-2 სმ. სიგრძისა და 3-4 მმ. სიგანის, ლანცეტა წაწვეტებულია. ქოლგი-

სებრ-ფარისებრი ყვავილედი 5-30 ყვავილიანია. გვირგვინი ვარდისფე-

რია, თეთრი არშიით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება კლდეებზე, მორენებსა და მთის ქსეროფიტულ დაჯგუფებებში, 

სუბალპურსა და ალპურ სარტყლებში. გამოყენება: საკვები, დეკორატი-

ული.

Sem
pervivum

 pum
ilum

თუშური დასახელება: ფხიჯა’   

xalxuri samzareulo: sasiamovnod mJave gemo aqvs, Wamen adgil-
zeve, umad. ar inaxeba
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კონიო ლაქებიანი
ოჯ. ქოლგოსანნი - Apiaceae

Conium maculatum L. 

60-100 (180) სმ. სიმაღლის, ორწლოვანი, შიშველი მცენარეა. ღერო მო-

მრგვალო, მოლეგოა. უპირატესად ქვედა ნაწილში მოფენილია მოწითა-

ლო-მურა ფერის ლაქებით; ზედა ნაწილში ოდნავ დაკლაკნილი, ძლიერ 

დატოტვილია. ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია, მოხაზულობით კვე-

რცხისებრია, სამმაგ-ფრთისებრ -განკვეთილი. ნაკვთები მოგრძო კვე-

რცხისებრია. ზედა ფოთლები იმავე ფორმის დაპატარავებული, თითქმის 

მჯდომარე. ქოლგა მრავალია, 10-20 სხივიანი. ნაყოფი 3-3.5 მმ.-ია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება მთის ზედა სარტყლამდე ტყისპირებზე, ბუჩქნარებს შორის, 

ზოგჯერ როგორც სარეველა ნასვენ ადგილებსა და სცხოვრებელ ბინებ-

თან ახლოს. სამედიცინო გამოყენებისაა. მომზადებული საკვებად გა-

მოიყენება. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები. გაფრთხილება: ძლიერ 

ტოკსიკურია.

Conium
 m

aculatum
 L. 

თუშური დასხელება: მათუთ   

xalxuri samzareulo:  mcenaris Reros gafcqvnian da umad Wamen.
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კოწახური 
ჩვეულებრივი

ოჯ. კოწახურისებრნი - Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

3 მ.-დე ბუჩქია. ფოთოლი თხელია (ტყავისებრი არ არის და არც უხეშია) 

კიდეზე ხერხკბილა და წამწამიანი; ეკალი სამადაა გაყოფილი; ნორჩი 

ტოტები მოყვითალო მურაფერისაა, უფრო ხნიერი - ნაცრისფერია. ნა-

ყოფი მოგრძოა 10-12 მმ. სიგრძის, კაშკაშა წითელი.

ყვავილობის დრო V-VI თვე.  ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მთის შუა სარტყლის ჩათვლით, ტყისპირებზე, მდინარეთა ნა-

პირებზე, რიყეზე. გამოყენება: სამკურნალო, დეკორატიული, ნიადაგდა-

მჭერი (ანტიეროზიული), საკვები (მათ შორის ჩაისთვის, სანელებელი).

თუშური დასახელება: კოწახურ 

Rebva: Rebaven kowaxuris ZirSic da mis mwvane nayofSic. nayofSi 
SesaRebad Zafs jer Sabian wyalSi Cadeben erTi dRiT an ufro 
cota xniT, masTan erTad wamoaduReben, Semdeg ki nayofTan er-
Tad xarSaven. iReben vardisfers, kowaxuris ZirSi SeRebviT karg 
yviTel fers iReben, TuSi qalebis TqmiT - `RuSRuSa yviTlad~ Re-
bavs. Zirs gamoyenebis win daCeCqva unda, SeRebil Zafs ki orTql-
ze gaciveba da Semdeg gaSroba.  

xalxuri medicina: kowaxuris axalnayari Reroebis, totebis qerq-
isa da fesvebis nayens iyeneben gaciebulis samkurnalod da sicxis 
damwev saSualebad, iTvleba naRvlis buStis samkurnalo saSuale-
badac. 

xalxuri samzareulo: kowaxuris nayofs xiladac Wamen da misgan 
Zmarsac amzadeben. 

Berberis vulgaris L. 
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კრაზანა
ოჯ. კრაზანასებრნი - Hypericaceae

Hypericum perforatum L. 

20-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები მჯდომარეა, 

ოვალური, მოგრძო-ხაზური, თითქმის გულისებრი ფუძით. წვერში მობ-

ლაგვო, ბრტყელი ან გადაკეცილი კიდეებით. ფოთლის მთელი ზედაპი-

რი მოფენილია მრავალი გამჭვირვალე ჯირკვლით. ფოთლის იღლიებში 

ვითარდება შეფოთლილი ყლორტები. ყვავილები შეკრებილია ფართე 

საგველასებრ, თითქმის ფარისებრ ყვავილედებად. თესლი პატარა ზო-

მისაა, ცილინდრული, ყავისფერი, ფიჭისებრი ზედაპირით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, ბუჩქნარებსა და ტყეებში, ზღვის დონიდან სუბალ-

პური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები (სჩაიე-

დაც იყენებენ), დეკორატიული, საღებავი.

თუშური დასახელება: კრაზანა’ 

Rebva: samRebro saqmeSi krazanas miwiszeda nawils iyeneben da-
krefisTanave. inaxaven sazamTrodac. Senaxul krazanas SeRebvis 
wina dRes wyalSi alboben. krazanaSi SeRebili Zafi moyavisfro 
yviTeli elferisaa. 

xalxuri medicina: iyeneben kuW-nawlavisa da naRvlis buStis 
samkurnalod. misi nayenis miReba efeqturia  yabzobis dros, 
krazanac, iseve rogorc gulbandi, frTxilad misaRebi mcenarea, 
radgan mis Warb miRebas ukuCvenebebi aqvs. 

xalxuri samzareulo: krazanas meorenairad `yviTel Caisac~ 
uwodeneben. misi yvavilisa da patar-patara totebisgan Cais 
ayeneben.  

Hypericum
 perforatum

 L. 
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კრიალოსანა 
კავკასიური
ოჯ. პარკოსანნი -  Leguminosae

Hedysarum ibericum M. Bieb.

30-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთოლი შედგება 7-12 

წყვილი ფოთოლაკისაგან; ფოთოლაკი 12-18 მმ. სიგრძისაა. ელიფსური-

დან,-მოგრძო კვერცხისებრამდე. გვირგვინი 15-22 მმ. სიგრძისაა, მუქი 

მეწამული; ფრთები აფრის ტოლია და ნავზე მოკლე. ნაყოფი3-6 ნაწი-

ლაკისაგან შედგება.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე, ტენიან კლდეებსა და მო-

რენებზე; 2000-3000 მ.ზრვის დონეზე. გამოყენება: დეკორატიული, ნია-

დაგსაფარი.

Hedysarum
 ibericum

 

თუშური დასახელება: აჭკანტა’
misi Tiva kargia patara xboebis sakvebad.
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კუტი ბალახი
ოჯ. ტუჩოსნები- Lamiaceae

Teucrium polium L.

5-30 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო წამოწეულია, და-

ტოტვილი, თეთრქეჩისებრ შებუსვილი. ფოთლები მოგრძოა ან უკულა-

ნცეტა, ძირთან გულისებრი, კიდეზე მრგვალკბილა, მჯდომარე, ორივე 

მხარეზე ქეჩისებრ შებუსვილი, მოთეთრო. ყვავილედი თავაკისებურია, 

ყვავილები მჯდომარეა, მოთეთრო. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება მშრალ ქვიან ფერდობებზე, კლდეებზე, ნაშალებზე, ველებზე, 

ბუჩქნარებში,-მთის შუა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნა-

ლო, საკვები (ლიმონათის დასამზადებლად), თაფლოვანი, სანელებელი, 

დეკორატიული, ნიადაგსაფარი და ანტიეროზიული, ჩრჩილის საწინააღ-

მდეგო (რეპელენტი).

Teucrium
 polium

 L. 
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ლამაზა
ოჯ. მიხაკისებრნი - Caryophyllaceae

Silene compacta Fisch.

20-70 სმ. სიმაღლის, შიშველი, ლეგა მცენარეა. ღერო მარტივი, ან ზედა 

ნაწილში დატოტვილია. ქვედა ფოთლები ნიჩბისებრია, ღეროსეული 

კვერცხისებრ-ლანცეტა, მჯდომარე, ძირში მომრგვალებული. ყვავილედი 

კენწრულია, თითქმის თავაკისებრი, ან კუმსი ფარისებრი. ყვავილები მე-

წამული ფერისაა. გვირგვინის ფურცლები ჯამზე ერთნახევარჯერ გრძე-

ლია, თანაგვირგვინითა და ყურისებრ გაფართოებული შიშველი ფრჩხი-

ლებით. კოლოფი მოგრძო-ცილინდრულია. თესლები ძალზე წვრილია, 

თირკმლისებრ- მომრგვალო.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ტყის სარტყელში., ტყისპირებზე, ღორღიან განათებულ ფე-

რდობებზე, მდინარეთა ნაპირებზე, გამეჩხერებულ ბუჩქნარებს შორის 

რაყნარებზე. გამოყენება: დეკორატიული, ნიადაგსაფარი.

Silene com
pacta Fisch.
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ლაშქარა
ოჯ. ლაშქარასებრნი - Boraginaceae

Symphytum caucasicum M.Bieb.

100-120 სმ. სიმაღლის, მრავალწლოვანი მცენარეა. მთელი მცენარე შე-

ბუსვილია ჯაგრისებრი, ხაოიანი მონაცრისფრო ბეწვით. ფოთლები წვე-

რისკენ წაწვეტილია. ყვავილედის ხვეულები ფაშარია, საკმაოდ გრძელი. 

გვირგვინი ლურჯი ფერისაა, ჯამზე 2-3 ჯერ გრძელი. კაკლუჭა მუქი ყავის-

ფერია, ბადისებრ ნაოჭიან-ბორცვებიანი.

ყვავილობის დრო IV-VI თვე.  ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება ტყისპირებსა და გზებთან, ასევე რუდერალურ ადგილებში, რო-

გორც სარეველა. მთის შუა და ზედა სარტყელში. გამოყენება: საკვები, 

სამკურნალო (მათ შორის ჩაით), სასილოსე.

Sym
phytum

 caucasicum

თუშური დასახელება: შალდაყ  

sasaZovre da saTibi mcenare. aqvs Zabris formis lurji, lamazi 
yvavili. bavSvebi Saldayis yvavilebs `miminos~ eZaxian, maT saTi-
Taod gubeSi yrian da amiT erTobian. yvavili ar iZireba da 
adgilze trialebs, bavSvebi ki taSs ukraven, Tan amboben: `daTa-
maSdi mimino, taSs dagikrav, mimino~.

xalxuri medicina: Saldayis moxarSul Zirs gasivebul adgilze 
ideben, is simsivnes acxrobs [makalaTia, 1933, 115].
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ლეკის ხე
ოჯ. საპინდუსისებრნი - Sapindaceae

Acer platanoides L.

20-35 მ-დე სიმაღლის ხეა, მომურო-მონაცრისფრო ქერქით. ფოთლები 

5-7 ნაკვთიანია 8-20 სმ სიგრძის. ნაყოფის ფრთები დიდი ზომისაა 3.5-6 

სმ.-დე, ბლაგვი კუთხითაა გაშლილი, თითქმის ჰორიზონტალურად.

ყვავილობის დრო V თვე. ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მთის ქვედადან-ზედა სარტყლამდე, ფოთლოვან, შერეულ და 

წიწვოვან ტყეებში. ერთეულ ან პატარა ჯგუფებად. გამოყენება: დეკორა-

ტიული, სამასალე, სამკურნალო, სამღებრო.

Acer platanoides L. 

თუშური დასახელება: ლეკის ხეჲ   

sameurneo daniSnuleba: ZiriTadad SeSad gamoiyeneba.



112

ლენცოფა შავი
ოჯ. ძაღლყურძენასებრნი - Solanaceae

Hyoscyamus niger L. 

30-80 სმ. სიმაღლის, ჯირკვლოვანი ბეწვით მოფენილი, ორწლოვანი მცე-

ნარეა. ფოთლები მთლიანი ან ფრთისებრ ამოკვეთილია. ჯამი ყვავილო-

ბისას ბალახოვანია, ნაყოფობისას დიდდება და ქოთნის ფორმას იღებს. 

გვირგვინი მღვრიე ყვითელი ფერისაა, ბადისებრი იისფერი ძარღვებით. 

თესლი მრავალია, ყვითელი, ფიჭისებრი ზედაპირით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება რუდერალურ ადგილებზე, გზისპირებზე, ბაღებსა და ბოსტნებ-

ში. ზღვის დონიდან, მთის ზედა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სა-

მკურნალო, თაგვებისა და მღრნელების დასაფრთხობი. გაფრთხილება: 

მცენარის ყველა ნაწილი ძლიერ შხამიანია.

Hyoscyam
us niger L. 

თუშური დასახელება: საპინა’    

xalxuri medicina: `balaxs  wamlad xmaroben kbilis tkivilis an 
dasiebulis winaaRmdeg~. es mcenare Zlier saxifaToa. mas saRi-
vara'sac uwodeben [boWoriZe, 1993, 437-438]. am mcenaris mi-
wiszeda nawils rogorc saingalaciod, aseve ginekologiuri prob-
lemebis dros iyenebdnen.
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მათუთა 
შეფოთლილი
ნაცარქათამასებრნი - Chenopodiaceae

Chenopodium foliosum Asch.

70 სმ.-დე სიმაღლის დატოტვილი, ერთწლოვანი მცენარეა. ფოთოლი 

ორივე მხარეზე მწვანეა. ფესვთანური და ქვედა ღეროსეული ფოთლე-

ბი გრძელყუნწიანია, მოხაზულობით კვერცხისებრ-სამკუთხა, შუბისებრი 

ძირით. ყვავილედი გრძელია, თავთავისებრი, წვერამდე შეფოთლილი; 

ყვავილის გორგლურები მკვრივია, სფეროსებრი, კენწრული ფოთლების 

იღლიებში განლაგებული. ყვავილსაფარი მეტწილად 3-დაა გაყოფილი, 

ნაყოფობისას წითლდება, კენკრისებრია, მისი ნაკვეთები 1/2 -დე შეზ-

რდილია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ქვიან ფერდობებზე, რუდერალურ ადგილებში. დაბლობიდან, 

მთის ზედა სარტყლამდე. გამოყენება: საკვები, სამკურნალო.

თუშური დასახელება: ძაღლთჟოლა’ 
xalxuri samzareulo: ZaRlTJola'is axalgazrda amonayarisgan 
gemrieli mxali mzaddeba.

Chenopodium
 foliosum

 Asch.
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მამულა 
ჩვეულებრივი 
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Artemisia vulgaris L.

50-150 სმ. სიმაღლის სწორღეროიანი, მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთ-

ლები მჯდომარეა, ღრმადაა ფრთისებრ განკვეთილი ან დაყოფილია 

ფართო ან ვიწრო ლანცეტა, ჩვეულებრივ ჩაჭრილ ნაკვთებად. ქვედა 

მხარეზე სქლადაა ქეჩისებრ შებუსვილი. კალათები მრავალრიცხოვანია, 

ზარისებრი, თითქმის მჯდომარე, შეკრებილია გრძელ, მჭიდრო მტევნე-

ბად გვერდითა ტოტაკებზე და საგველასებრ ყვავილედს ქმნის. ყველა 

ყვავილი სანაყოფეა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-X თვე.

იზრდება ბუჩქნარებში, ტყისპირებზე, ხშირად როგორც სარეველა, - 

ზღვის დონიდან, მთის ზედა სარტყლამდე. გამოყენება: სამკურნალო, 

საკვები, სანელებელი და არომატიზატორი, მწერების დასაფრთხობი.

თუშური დასახელება: ჯორთკუდა’, 
ფურთკუდა'
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea.

Artem
isia vulgaris L. 
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მარგალიტა 
მთვარისებრი
ოჯ. გველისენასებრნი - Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Sw.

3-30 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა მოკლეა, მომსხ-

ვილო, დაუტოტავი ფესვებით. ფოთლის სტერილური ნაწილი ხორცოვა-

ნია, მოგრძო, ერთმაგ ფრთისებრი, 3-7 წყვილი მარაოსებრ-თირკმლი-

სებრი. ფოთლის სასპორე ნაწილი ვიწროა, სტერილურზე მაღალია, 

გრძელყუნწიანი და უნაყოფო ნაწილის ვაგინიდან ამოდის, საგველა-

სებრ დატოტვილი.

სპორანგიუმის განვითარება/მომწიფება VII-IX.

იზრდება ტყის ზედადან, ალპური სარტყლის ჩათვლით, ტენიან ველო-

ბებზე, ბუჩქნარებში. გამოყენება: სამკურნალო.

თუშური დასახელება: მარგალიტ 
xalxuri medicina: margalits TuSeTSi Wrilobis `Semomyvan~ 
saukeTeso saSualebad Tvlian. rogorc Cans, es mcenare antisep-
tikuria. mas wyluli swrafad da iolad Semohyavs amitom meo-
renairad mas `wyrulis balaxsac~ uwodeben. gamxmars fqvaven da 
ise iyeneben, am fxvnils ayrian pirdapir Wrilobaze. es mcenare 
sosanisferia, ara hgavs feradovnebiT margalits. TuSeTSi ar-
sebobs aseTi gadmocema: Zvelad mofrenisas weroebs xocavdnen da 
maTi kuWidan zRvaSi gadaylapuli margalitebi amohqondaT da 
Wrilobebs amiT mkurnalobdnen. Turme wylulze dafqul, dafxvnil 
margalits ayridnen [n. azikuri, 1985, II,32]. SeiZleba am mcenaris 
saxelwodeba Zveli gadmocemis gamoZaxili iyos. 

Botrychium
 lunaria 
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მარწყვა ბალახი 
კრანცის
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch

20 სმ.-დე სიმაღლის, მრავალწლოვანი ძლიერფესურიანი მცენარეა. სა-

ყვავილე ღეროები წვრილია, განაპირა წამოწეული, შუათანა სწორი. ფე-

სვთანური და ქვედა ფოთლები მოკლეყუნწიანი, 5 ნაკვთიანია. შუათანა 

- 3 ნაკვთიანი, ზედა, - მარტივი და მჯდომარე. ყვავილედი ფაშარი და 

ხშირად მრავალყვავილიანი. ჯამქვრშას ფოთლები მოგრძო ელიფსუ-

რია, ბლაგვი; ჯამის ფოთლები კვერცხისებრი და წვეტიანია, ჯამქვეშაზე 

გრძელი. გვირგვინის ფურცლები ფართო უკუგულისებრია, ჯამის ფოთ-

ლებზე გრძელი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ქვიან ადგილებსა და ტყისპირებზე, სუბალპურსა და ალპურ სა-

რტყლებში. დეკორატიულია.

Potentilla crantzii 
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მარწყვი
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Fragaria vesca L.

5-20 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორია ან წამო-

წეული, ოდნავ აღემატება ფესვთანურ ფოთლებს.ფოთლები სამფოთო-

ლაკიანია, ფოთოლაკები - მოკლეყუნწიანი, კვერცხისებრი ან რომბული 

ფორმის. გვირგვინის ფურცლები თეთრია, კვერცხისებრი ან მომრგვა-

ლებული. მწიფე ნაყოფი კვერცხისებრი, ბზრიალასებრი, ან თითქმის მო-

მრგვალოა, კაშკაშა წითელი ფერის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VI თვე.

იზრდება მშრალ ბალახოვან ფერდობებზე, ბუჩქნარებში, ტყეებსა და 

ტყისპირებზე, მთის ზდა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, 

საკვები, კოსმეტიკური, კბილების გასათეთრებლად.

Fragaria vesca L. 

თუშური დასახელება: მარწყვ  
xalxuri medicina: marwyvis Reros da foTlebis nayens kuWaSlilo-
bis da kuW-nawlavis anTebis dros, muclis tkivilisas iyeneben.

xalxuri samzareulo: yvavilobis dros marwyvs saCaied iyeneben, 
iReben marwyvis miwiszeda nawils. marwyvi tyis da velis gemrie-
li kenkraa; igi xarobs WalebSi, tyeSi, `tyis velia'ebSi~ _ `SeSa- 
naWare~ adgilebSi _ samarwyveebSi. is Zalian surnelovani xilia 
da marwyvian velze misi suni mkveTrad igrZnoba. Wamen xilad da 
krefen samurabedac.
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მატიტელა ალპური
ოჯ. მატიტელასებრნი - Polygonaceae

Persicaria alpina (All.) H.Gross

110 სმ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა მხოხავია, ღე-

როები დატოტვილი. ფოთლები მოგრძო ლანცეტაა, გრძლად წაწვეტი-

ლი, მახვილწვერიანი. კიდეებზე ოდნავ დატალღული. ყვავილედი  სა-

გველასებრია, მრავალყვავილიანი. ყვავილები მომწვანო-თეთრია. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება ტენიან ფერდობებზე, წყლისპირებზე, ტყისპირებსა და ბუჩქნა-

რებს შორის - სუბალპურ სარტყელში. გამოყენება: სამკურნალო, საკვე-

ბი, დეკორატიული.

Persicaria alpina H.Gross. 

თუშური დასახელება: წართხალ   
Rebva: SesaRebad gamoiyeneba rogorc axladmokrefili, ise gamx-
mari saxiTac. SesaRebad zafxulSive agroveben, roca is mwvanea; 
agroveben maSinac, roca bunebrivad TviTon gaxmeba. Zvelsa da 
gamxmars gamoyenebis win wyalSi alboben, mwvanes, axladmokrefils 
ki maSinve iyeneben. Rebavs mwvaned, ZaRas damatebiT elfers icvlis. 
xmelSi (ZvelSi) SeRebilis mwvane feri yavisferisken ixreba.

xalxuri samzareulo: warTxlis axalgazrda ylortebs da foTlebs 
`saweba'Si~ umad Wamen sxva mcenareebTan erTad.
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მატიტელა დედალი
ოჯ. მატიტელასებრნი-Polygonaceae

Polygonum cognatum Meisn.

8-60 სმ. სიგრძის გაწოლილი, მრავალწლოვანი მცენარეა. გახევებული 

ფესურა აქვს. ფოთლები ოვალურიდან, მოგრძო ლანცეტაა, მოკლეწვე-

ტიანი. ლოლუები მთლიანია, თეთრი, სიფრიფანა. ყვავილები ჯგუფება-

დაა ფოთლის იღლიებში. წითელი ან ვარდისფერია. ნაყოფი არაწესიერ 

სამწახნაგაა, შავი, პრიალა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-VIII თვე.

იზრდება მშრალ, ქვიან ადგილებზე, გზისპირებზე, ნათესებში. ალპურ სა-

რტყელში. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები (მათ შორის ჩაით).

Polygonum
 cognatum

 M
esin. 

თუშური დასახელება: ჭიმჭიკ
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მატიტელა 
ჩვეულებრივი; 
მატიტელა ჩიტის 
ოჯ. მატიტელასებრნი - Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

10-14 სმ სიმაღლის წამოწეული ან გართხმული ერთწლოვანი მცენარეა. 

ფოთლები სხვადასხვა ზომისაა, ოვალურიდან ხაზურამდე. ლოლუები 

ორადაა ღრმად განკვეთილი. ყვავილები პატარა ზომისაა და ფოთლე-

ბის იღლიებში 2-5 ერთადაა განლაგებული. ფერით თეთრი ან ვარდის-

ფერი. ნაყოფი სამწახნაგოვანია სიგრძით 2 მმ-მდე.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-X თვე.

იზრდება გზისპირებზე, ნათესებში და რუდერალურ ადგილებზე სუბალ-

პური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები (მათ შო-

რის ჩაით), ფრინველის საკვები, საღებავი.

Polygonum
 aviculare L. 
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მაჩიტა 
ქვისმოყვარული
ოჯ. მაჩიტასებრნი - Campanulaceae

Campanula petrophila Rupr.

4-25 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი, ფაშარკორდიანი მცენარეა. საყვა-

ვილე ყლორტები მრავალია, წვრილი, წამოწეული, 1 ან 2-5 ყვავილია-

ნი და უნაყოფო ყლორტებით. ძირის ფოთლები უცბადაა შევიწროებუ-

ლი ყუნწად, კვერცხისებრი ან მომრგვალო-უკუკვერცხისებრი ფორმის, 

3-15 მმ. სიგრძის, 5-12 მმ. სიგანის, წვერზე 3-5 კბილით. ჯამის ნაკვთები 

სამკუთხა-ლანცეტისებრია, მობლაგვო, 3-4 -ჯერ მოკლეა გვირგვინზე. 

გვირგვინი ზარისებრი  ან მილისებრ-ზარისებრია, ღია ცისფერი. კო-

ლოფი ნახევრადმრგვალია, ძირს დახრილი. თესლი მოგრძო, ბრტყელი, 

ვიწროფრთიანია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება სუბალპურსა და ალპურ სარტყლებში, კლდეთა ნაპრალებსა 

და წვრილღორღიან ნაშალებზე, კლდის ძირებზე. დეკორატიულია.

Cam
panula petrophila 
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მდგნალი
ოჯ. ტირიფისებრნი - Salicaceae

Salix caprea L.

5-10 მ. სიმაღლის, სწრაფადმზარდი ხე ან ბუჩქია. ტოტები მსხვილი და 

გაშლილია. ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია. ქერქი ნაცრისფე-

რ-მწვანეა. ფოთლები კვერცხისებრი ან ლანცეტა. მჭადა ყვავილედები 

მრავალია, ხშირი, დიდი და მისი ღერძი შებუსვილია. ნაყოფი კოლოფია 

შებუსვილი ფეხით. თესლი 16-18 კოლოფში.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-V თვე.

იზრდება ტყეებსა და ტყისპირებზე, სუბალპური სარტყლის ჩათვლით. 

გამოყენება: სამკურნალო, დეკორატიული, მერქნის რესურსი, თაფლო-

ვანი, ნაკეთობისათვის, ტყავის შესაღებად, ნიადაგსამაგრი (ანტიეროზი-

ული).

Salix caprea L. 

თუშური დასახელება: ფოხვ   
xalxuri medicina: foxvis foTlebisgan damzadebul nayens Tir- 
kmelebis daavadebis dros iyeneben.

sameurneo daniSnuleba: foxvis xisgn amzadeben Calis gasaswore- 
bel da kalos asabrunebel fiwals. foxvis nekers zamTris bolos da 
gazafrxulze saqonels aWmeven da is am dros pirutyvis saukeTeso 
sakvebad iTvleba.
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მიხაკი დაღესტნური
ოჯ. მიხაკისებრნი -Caryophyllaceae 

Dianthus daghestanicus Kharadze

17-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ძირში გახევებულია, 

მრავალრიცხოვანი ღეროები ზედა ნაწილში ოდნავ დატოტვილია. ფოთ-

ლები ხაზურია, მახვილი შიშველი, კიდეხაოიანი, - ძირში შეზრდილი ვა-

გინად. ყვავილები მარტოული, ან 2-3 ერთად, ტოტების ბოლოებზე. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ნაშალებზე, ფიქლოვან კლდეებზე, მდინარის ტერასებზე. მთის 

შუა და  სუბალპურ სარტყლებში. გამოყენება: დეკორატიული, ნიადაგსა-

ფარი.

Dianthus daghestanicus Kharadze

თუშური დასახელება: მიხაკ, თუშურა’ მიხაკ
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მოცვი შავი; მოცვი 
მირტისფოთოლა
ოჯ. მანანასებრნი - Ericaceae

Vaccinium myrtillus L.

40 სმ.-დე სიმაღლის ბუჩქია. ტოტები შიშველია, მახვილწიბოებიანი. 

ფოთლები კვერცხისებრი ან ელიფსურია, შიშველი, წვრილ კიდეხერხ-

კბილა, მოკლე ყუნწებით. ყვავილები მარტოულია , გვირგვინი მომწვანო 

ვარდისფერია, სფეროსებრი; მოკლე გადაღუნული კბილებით. ნაყოფი 

შავი ფერისაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, არყნარ ტყეებში, დეკიანში, კეწერიანში - სუბალ-

პურსა და ალპურ სარტყელში. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, საღე-

ბავი.

Vaccinium
 m

yrtillus L. 

თუშური დასახელება: ჟოლ 
xalxuri samzareulo:  TuSeTSi mocvs CaRma-gomewarSi `Jols~ 
uwodeben, piriqiTis xeobaSi - `SelSavia~. wovaTaSi - `lagaz~ 
TuSeTSi igi bevria. mwifdeba ivlisis bolos da ileva gvian Semod-
gomaze, roca naadrevi yinvebi daazrobs. agvistoSi TuSi bavSvebis 
erTi sayvareli saqme `Jolob siarulia~. agroveben samurabedac 
da sazamTrod axmoben kidevac. Joli CaisTvisac saukeTesod iTv-
leba. Jolis Cais zamTarSic amzadeben. amisTvis krefen nayofiani 
totebis miwiszeda nawils, konebad Sekruls CrdilSi axmoben. na- 
yofi gamxmaric ki ar scviva `Jolis fexebs~ _ Jolis totebs. misgan 
damzadebuli Cai lamazi ferisaa da amasTan erTad gemrielic.

xalxuri medicina: Jolis Reroebisa da foTlebisagan dayenebul 
Cais (nayens) muclis tkivilis drosac svamen. mkurnaloben yabzobas.
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მოცვი წითელი
ოჯ. მანანასებრნი- Ericaceae Juss.

Vaccinium vitis-idaea L.

40-სმ.-დე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, გართხმული ან წამოწეული 

ტოტებით. ფოთლები ტყავისებრია, ელიფსური ან უკუკვერცხისებური, 

გადაგრეხილი კიდეებით. ყვავილები მოკლეყუნწიანია, შეკრებილია 

არამრავალყვავილიან (2-10), მოკლე, გადახრილ მტევნებში; გვირგვინი 

თეთრია ან ვარდისფერი, ზარისებრი ფორმის, ღრმად 1/3-მდეა განკვე-

თილი კვერცხისებრი ფორმის ნაკვთებად. ნაყოფი წითელი ფერისაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, შქერიანებსა და დეკიანებში; კეწერიანებში; 

კლდეებზე - სუბალპურ და ალპურ სარტყელში. გამოყენება: სამკურნა-

ლო, საკვები, საღებავი, ნიადაგსაფარი.

Vaccinium
 vitis-idaea L. 

თუშური დასახელება: სტომ  
xalxuri samzareulo: mariamobis dRes, romelic TuSeTSi micvale-
bulTa dRed aris miCneuli, acxoben ritualur `stomian kverebs~. 
stomis mosatanad sagangebod midian tyeSi. acxoben jamis formis 
patara kverebs, masSi Cayrian stoms da `axali sulis patronebi~, 
visac ojaxSi im wels gardacvlili bavSvi hyavs, am kverebs, gar-
dacvlilTa mosaxseniebel ritualur sufraze bavSvebs urigeben.
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მოცხარი მთის 
(ხუნწი, კლდის დუცი)
ოჯ. მსუქანასებრნი- Crassulaceae DC.

Ribes alpinum L.;  Ribes biebersteinii Berland. ex DC.

1-3 მ.-მდე სიმაღლის ბუჩქია; ფოთლები 2-5 სმ სიგანისაა, მოხაზულე-

ბით მომრგვალო ან ფართოკვერცხისებრი, ჩვეულებრივ სამნაკვთიანი, 

იშვიათად არანათლად გამოსახული 5 ნაკვთიანად, ძირში ოდნავ გული-

სებრი, გადაკვეთილი ან მომრგვალო სოლისებრი. 

ყვავილები ერთსქესიანია; გვირგვინის ფურცლები  მოყვითალო მწვა-

ნეა; სიგანე სიგრძეს აღემატება. ნაყოფი კაშკაშა წითელია, შიშველი.

ყვავილობის დრო V-VI თვე. ნაყოფობის დრო V-IX თვე.

იზრდება ტყეებში, მთის შუადან სუბალპური სარტყლის ჩათვლით. გამო-

ყენება: სამკურნალო, საკვები, საღებავი.

Ribes alpinum
 L. თუშური დასახელება: ალუდა’, ხუნწ

xalxuri samzareulo: aluda'i buCqovani mcenarea, romlis nayofs 
xilad iyeneben [makalaTia, 1933, 111]. igi xunwismagvaria da alu-
dis (ludis) gemo aqvs [boWoriZe, 1933, 427].
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მრავალძარღვა 
გაშავებადი
ოჯ. მრავალძარღვასებრთა - Plantaginaceae 

Plantago atrata Hoppe

10-40 სმ.სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, მსხვილი ღერძული ფე-

სურით და სწორი ან წამოწეული საყვავილე ღეროთი. ფოთლები ფე-

სვთანურ როზეტშია შეკრებილი, თითქმის გართხმულია ფართო, ხაზურ 

ან მოგრძო ლანცეტა ფორმის. მცენარე მოთეთრო ბეწვით არის ხოლმე 

მოფენილი. თავთავები სფეროსებრია, მომრგვალო კვერცხისებრი ან 

მოკლე ცილინდრული. კოლოფი ორთესლიანია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, კლდეებსა და ღორღიან ფერდობებზე. ტყის სა-

რტყლიდან - ალპურის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები, სა-

ღებავი, ბოჭკოსათვის.

Plantago atrata Hoppe 
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მრავალძარღვა დიდი
ოჯ. მრავალძარღვასებრთა - Plantaginaceae 

Plantago major L.

10-50 სმ. სიმაღლის, მოკლეფესურიანი, მრავალწლოვანი მცენარეა. 

ფოთლები დიდი ზომის მომრგვალო ან ფართო კვერცხისებრია, 5-9 

ძარღვიანი, შეკრებილია ფესვთანურ როზეტში. ფოთლის ყუნწი რამდე-

ნადმე გაფართოებული და ვიწროფრთიანია. საყვავილე ღერო სწო-

რმდგომი ან წამოწეულია, თავთავები ვიწროა, ცილინდრული, წვერის-

კენ შევიწროებული. კოლოფი კვერცხისებრ-კონუსურია ან მომრგვალო, 

6-30 თესლით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება დასარევლიანებულ მდელოებზე, ბუჩქნარებსა და ტყისპირებ-

ზე, რუდერალურ ადგილებზე. დაბლობიდან, სუბალპური სარტყლის 

ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, საკვები.

Plantago m
ajor L. 

თუშური დასახელება: ცხრაძარღვა’  
xalxuri medicina: axalmokrefil, dabeJil foTlebs wylulze ideben. 
es mcenare wylulidan Cirqis gamosarwyav saSualebad iTvleba. mis 
nayens ki `RviZl-naRvelis avadobis~ dros svamen.
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მუზარადა 
აღმოსავლური
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Scutellaria orientalis L.

7-25 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი, გართხმული ან წამოწეული მცენა-

რეა. ფოთლები მომრგვალო სამკუთხა ან კვერცხისებრია, ძირთან წა-

კვეთილი, კიდეზე ღრმად მრგვალკბილა. ყვავილედი 2-6 სმ. სიგრძისაა. 

ხშირად მჭიდროა. გვირგვინი 2.5-3 სმ. სიგრძისაა, ყვითელი. კაკლუჭები 

მჭიდრო მიტკეცილი ბეწვითაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VII თვე.

იზრდება ქვიან ფერდობებზე მთის ქვედა და შუა სარტყლებში. გამოყენე-

ბა: სამედიცინო, დეკორატიული, ნიადაგსაფარი, ცხვრის საკვებად.

Scutellaria orientalis L. 
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მურყანი
ოჯ. არყისებრნი - Betulaceae

Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.

18 მ-დე სიმაღლის ხეა. სანაყოფე ჭადები მეტ-ნაკლებად გრძელყუნწია-

ნია. ფოთლები ქვედა მხარეზე მეტ-ნაკლებად ბეწვიანია, ძარღვების კუ-

თხეებში კი წითური ქეჩისებრი ბეწვითაა.

ყვავილობის დრო III-IV თვე. ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება მდინარეების სანაპიროების დაჭაობებულ და ლამიან გავაკე-

ბებზე, მთის შუა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საღება-

ვი, მერქნის რესურსი, პიონერი სახეობაა, ქარსაცავი.

Alnus glutinosa subsp. barbata 

თუშური დასახელება: მურყან  
Rebva: SesaRebad murynis qerqs iyeneben. wvrilad daWril qerqs 
daCeCqvaven da erTi an ori dRiT wyalSi daalboben. Semdeg Ses-
aReb ZafTan erTad ori saaTi xarSaven dabal, Tanabar cecxl-
ze. murynis qerqSi SeRebil Zafs wengosferis toni eZleva, xalxuri 
ganmartebiT _ `RviZlisferi~. SeRebvis Semdeg Zafs nacars moayr-
ian da orqTlze gaaciveben.

sameurneo daniSnuleba: saxlis Senebis dros murynis xes banis 
`yavred~, (kavebad) iyeneben.
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მღიერი
ოჯ. პარმელიასებრნი - Parmeliaceae

Usnea sp.

ბუჩქისებრი (მოხუცისწვერა ლიქენი) ლიქენი. ბინადრობს ზომიერ ტყე-

ებში, ხეების ტოტებზეა დაკიდებული, ხის ხავსსაც ეძახიან. გამოყენება: 

სამედიცინო, საღებავი.

Usnea sp.

თუშური დასახელება: ფიჭვის ხავს  
Rebva: fiWvis xavss iyeneben saRebavad. moyviTalo limonisfers 
iReben.
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ნარი დაცული
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Cirsium pugnax Sommier & Levier

25-50 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორმდგომია, ხშირ-

ფოთლიანი; ღეროსეული ფოთლები მჯდომარეა, ან ღეროზე ჩამოზრდი-

ლი. 15-30 სმ. სიგრძის, 6-8 სმ. სიგანის, ღრმად ფრთისებრ დაყოფილია 

ეკლიან, 2-3-ად წაწვეტებულ ნაკვთებად. კალათა 1-4, ღეროს წვერზე მა-

რტოულად ან 2-3 ერთად. ყვავილები მოწითალოა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, გზისპირებზე, როგორც სარეველა. საკვებად გა-

მოიყენება მომზადებული ფესვი და ახალგაზრდა ყლორტები. გამოყენე-

ბა: სამედიცინო, საკვები, ქაღალდის წარმოება.

Cirsium
 pugnax Som

m
ier & Levier 

თუშური დასახელება: ვირის ნარ  
virs uyvars. Wamen cxenebic. Zalze Cxvletiaa. arsebobs gamoTqma: 
`ar gindad na'c narze dadeviv~ - Tu gonivrul rCevas ar dai-
jereb, rac ginda is qenio.
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ნარი შეფუთული
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Cirsium obvallatum (M.Bieb.) M.Bieb.

1.5 მ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი, სწორმდგომი, დატოტვილი მცე-

ნარეა. ქვედა ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტა ფორმისაა ფრთისებ 

ფართოდ ამოკვეთილი. ყველა ფოთოლი მჯდომარეა, ნახევრად ღერო-

მხვევი. კალათები მარტოული ან 2-3 ერთად, გარშემოხვეულია ხაზუ-

რ-ლანცეტა, წვრილად ფრთისებრ დანაკვთული, კიდეზე გრძელეკლია-

ნი ზედა ფოთლებით. ყვავილები მოთეთრო-მკრთალ ვარდისფერია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მდელოებსა და ბუჩქნარებში, სუბალპურსა და ალპურ სა-

რტყლებში. გამოყენება: დაკორატიული, საკვები.

Cirsium
 obvallatum

თუშური დასახელება: გიზინტარა’, ნარ 
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea. naris axalgazrda 
ylortebisa da foTlebisagan gazafxulze mxals akeTeben. misgan 
mxals iseve amzadeben, rogorc sxva mcenareebisgan. nari ornairia 
_ erTi iWmeva da meore _ara.



156

ნაღველა
ოჯ. ნაღველასებრნი- Gentianaceae

Gentiana verna subsp. pontica (Soltok.) Hayek

4-10 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, ღერო სწორია. ფოთ-

ლები კვერცხისებრიდან კვერცხისებრ-ლანცეტა ფორმის. ყვავილები 

მარტოულია, ღეროს კენწეროებზეა განწყობილი. გვირგვინი კაშკაშა 

ლაჟვარდისფერ ლურჯია.  გვირგვინის გადანაღუნი მთავარი ნაკვთები 

კვერცხისებრია, შუალედური ნაკვთები ორკბილიანი პატარა ზომის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება - დაბალბალახოვან მდელოებსა და ალპურ ხალებზე, სუბალ-

პურიდან სუბნივალური სარტყლის ჩათვლით.  გამოყენება: სამედიცინო, 

დეკორატიული.

Gentiana verna subsp. 

თუშური დასახელება: ნაღველა’ 
xalxuri medicina: krefen yvavilebs naxevarReroebianad. misgan 
damzadebul Cais iyeneben RviZl-naRvelis samkurnalod.
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ნაცარქათამა 
თეთრი
ოჯ. ჯიჯლაყასებრნი- Amaranthaceae

Chenopodium album L.

100 სმ.-დე სიმაღლის, სწორმდგომი, დატოტვილი, ფოთლები შიშველი ან 

ფქვილისებრი ნაფიფქით დაფარული. ერთწლოვანი მცენარეა. ფოთოლი 

რომბისებრ-კვერცხისებრი ფორმისაა, არათანაბრად ამოკვეთილ-დაკბი-

ლული კიდით. ყვავილების გორგლურები შეკრებილია თავთავისებრ ან 

ფარჩხატ საგველასებრ ყვავილედში. თესლი პრიალაა, შავი ფერის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-X თვე.

იზრდება დაბლობიდან, მთის შუა სარტყლის ჩათვლით, როგორც სა-

რეველა ნათესებში, ბოსტნებსა და ბაღებში, მდინარის პირებსა და რუ-

დერალურ ადგილებზე. გამოყენება: სამედიცინო, საღებავი, საკვები, პა-

რფიუმერული.

Chenopodium
 album

 L.

თუშური დასახელება: თათაბოჲ  
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea. TuSeTSi iyeneben mxlovani 
purebis SigTavsadac.
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ნემსიწვერა 
რუპრეხტის
ოჯ. ნემსიწვერასებრნი-Geraniaceae 

Geranium ruprechtii (Woronow) Grossh.

30-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. მოკლე მარტივი. ზედა 

ნაწილში ჯირკვლოვანი ბეწვითაა შემოსილი. ფესვთანური და ქვედა 

ღეროსეული ფოთლები დაგრძელებულ, ზედა კი დამოკლებულ ყუნწებ-

ზე სხედან. ფოთლის ფირფიტა 8-12 სმ. სიგანისაა, ღრმად დაყოფილი 

წაგრძელებულ რომბულ, წაწვეტილ, ფრთისებრ ჩაჭრილ 5-7 სეგმენტად,  

- მოგრძო, კვერცხისებრი ფორმის, მომახვილო ნაკვთულებით. ყვავი-

ლები საგველასებრ არამრავალყვავილიან ყვავილედებშია შეკრები-

ლი. გვირგვინის ფურცლები მუქი იისფერია, ფართო უკუკვერცხისებრი, 

წვერზე მომრგვალებული, ძირში მოკლე ფრჩხილში შევიწროებული. 

თესლი 3 მმ.-დე სიგრძისაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მდელოებზე, სუბალპურ სარტყელში. გამოყენება: დეკორატიული.

Geranium
 ruprechtii Grossh. 
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Arctium
 lappa L. 

ოროვანდი, 
ძირხვენა
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae 

Arctium lappa L.

100-180 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი, დატოტვილი მცენარეა. ფოთლები 

ფართოა, ყუნწიანი, ქვედა მხრიდან ქეჩისებრ შებუსვილი. კალათები 

2.503 სმ. დიამეტრის. საბურველის ფოთოლაკები მწვანეა, სადგისისებრი, 

წვერზე კაუჭისებრი წვეტით. გვირგვინი მეწამული ფერისაა. თესლურა 

მოგრძოა, ზედა ნაწილში დანაოჭებული, აბლაბუდასებრი ბეწვით მოფე-

ნილი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება ტყის პირებში, ბუჩქნარებსა და რუდერალურ ადგილებში,მ-

თის შუა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები (ნორჩი 

ყლორტები), თმის ამომყვანი.

თუშური დასახელება: ძირხვენა’ 
xalxuri samzareulo: Zirxvena samxle mcenarea, gazafxulze mis-
gan mxals akeTeben. rom daberdeba da Reros amouSvebs, am Reroebs 
bavSvebi joxis cxenebad iyeneben. misi Ziri tkbilia da mas Wamen.
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M
entha longifolia L. 

პიტნა 
გრძელფოთოლა
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Mentha longifolia (L.) L.

1.5 მ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი, სწორმდგომი, შებუსვილი მცენა-

რეა.ფესურა ძლიერია, გახევებული, ივითარებს მიწისქვეშა ამონაყრებს. 

ფოთლები მჯდომარეა, მოგრძო კვერცხისებრიდან ლანცეტამდე. კიდეზე 

ხერხკბილა. ქვედა მხარეზე ქეჩისებრ შებუსვილი. ყვავილედი ცილინდ-

რული, თავთავისებრი ან საგველაა. გვირგვინი ლილისფერიდან,-ხო-

რცისფერ წითლამდე შეფერვისაა. კაკლუჭები კვერცხისებრია, ზედაპი-

რი წერტილებითაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება ტენიან მდელოებზე; ტყისპირებზე; ბუჩქნარებსა და მდინარის-

პირებზე. ტყის სარტყელში. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, მღრღნე-

ლების დამფრთხობად.

თუშური დასახელება: პიტნა’ 
xalxuri samzareulo: Cais surogatebs Soris yvelaze popularuli 
mcenarea, farTo gamoyenebis. axalgazrda pitnis ylortebisagan 
Caves _ mxlis wvnians anzadeben. gansakuTrebulad gemrielia `pit-
na'is zian (rZiani) Cavei~. sazamTrodac blomad imarageben. is 
xorcian (yaRian) CaveSic gemrielia. saxeli aqtiurad gamoiyeneba 
gamoTqmebSi: `gicnob pitna'is Caveo, ra'ic xeobaze mosrul xariv~, 
_ viTom, Sen  me ver momatyueb. gicnob, raca xaro. amis variantia: 
`gicnob pitna'o, ra xeobazeac xar mosruliv~, _ etyvian vireSmaka 
adamians. aris kidev gamoTqma: `virsav pitna' ejavrebodaod' cx-
virSi stenianav~ [azikuri, 1980].
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Rubus idaeus L.

ჟოლო იდასი
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Rubus idaeus L.

1.5 მ.-დე სიმაღლის ბუჩქია. ერთწლოვანი ყლორტები ცილინდრულია, 

სწორმდგომი, წვერდახრილი, მოფენილია წვრილი მოწითალო-ყავის-

ფერი ეკლებით; ფოთლები 3-5 ფოთოლაკიანია, ქვედა მხარეზე ქეჩი-

სებრ შებუსვილი. ყვავილები შეკრებილია იღლიურ, მცირეყვავილიან 

მტევნებად და კენწრულ ფარისებრ-საგველა ყვავილედებად. გვირგვინი 

თეთრია. ნაყოფისფერულია, წითელი, იშვიათად მოთეთრო-ყვითელი 

ფერის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VII თვე.

იზრდება ტყეებსა და ტყისპირებზე; ტყის ველობებზე; მდინარეთა ნაპი-

რებზე; ბუჩქნარებში. ტყისა და სუბალპურ სარტყელში. გამოყენება: სა-

მედიცინო, საკვები, ქაღალდის მისაღებად, საღებავად, კოსმეტიკურად.

თუშური დასახელება: ჴვაფა’ 
xalxuri medicina: ჴvafa'is Cais sicxiansa da gaciebuls asmeven. 
aris Zlieri oflmdeni da avadmyofi advilad gamohyavs mdgo-
mareobidan.

xalxuri samzareulo: ჴvafa'isgan murabas da xilfafas xar-
Saven. saukeTeso xilia, Tanac bevri moipoveba, iseve, rogorc Joli 
(mocvi). Zvelad ჴvafa'isgan ludsac xdidnen, mxolod saojaxo mox-
marebisTvis. masac iseve xarSavdnen da iseve ayenebdnen, rogorc 
qeris aluds: gacivebis Semdeg gawurul `ziswvens~ sviian naxarSs _ 
`asayuos~, anu safuars ukeTebdnen. 2-3 dReSi aludi mzad iyo. es 
ludi kargia 5-6 dRis ganmavlobaSi, mere gemos icvlis, mJavdeba.

ჴvafa' ze gamocanebic ician TuSeTSi:

`xes jija'i Camoxkidav
mec iq waval, Camovzidav~.

aris kidev:

`asi ruvi aviare,
asi bude avSale, 
qalsa Rili avxyare, 
kalaTaSi Cavyare~.

(`es aris ჴvafa'i, xo ruv-ruv icis~, e.i daruebaze iciso) 
[azikuri, 1975].
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საყურე 
აღმოსავლური
ოჯ. კელაპტრასებრნი - Orobanchaceae 

Rhynchocorys orientalis Benth.

30-60 სმ. სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა. ღერო მარტივი ან და-

ტოტვილია; ფოთლები მოპირისპირეა, სამკუთხა-კვერცხისებრი, თით-

ქმის მჯდომარე, ოდნავ გულისებრი ძირით, კიდემრგვალკბილა. თანა-

ფოთლები ფოთლის მსგავსია; ყვავილები მარტოულია, მოთავსებულია 

ფოთლის იღლიებში. გვირგვინი ყვითელია, მოკლე მილით და 2 ტუჩა 

გადანაღუნით; ზედა ტუჩი ფართო მუზარადითაა და გრძელი, თითქმის 

ნახევარსფეროსებრი, მოხრილი ხორთუმით, რომელიც ბოლოვდება 

თეთრი, ფართო ფირფიტით. კოლოფი მომრგვალოა, შებუსვილი. თე-

სლი მოგრძოა, თეთრღარებიანი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ტყეებში; ბუჩქებს შორის; ტენიან მდელოებსა და რუდერალურ 

ადგილებზე, - მთის შუადან, სუბალპური სარტყლის ჩათვლით. დეკორა-

ტიულია.

Rhynchocorys orientalis Benth. 

თუშური დასახელება: საყურა’ 
am mcenaris yvavilebiT bavSvebi TamaSoben - yunwebiT yurze ikeTe-
ben, viTom sayureao. 
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სეზელი 
ტრანსკავკასიური
ოჯ. ქოლგოსანნი - Apiaceae

Seseli transcaucasicum Pimenov & Sdobnina

0.6-1.5 მ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო ძლიერ დაკუთ- 

ხულ-ღარებიანია, დატოტვილი. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწი-

ანია, მოხაზულობით მოგრძო-კვერცხისებრი, ერთმაგ ან ორმაგფრთი-

სებრი, სეგმენტები ჩვეულებრივ ღრმადაა განკვეთილი; ღეროსეული 

ფოთლები თანდათანობით დაპატარავებული, მოკლეყუნწიანია. ქოლგა 

მრავალია, მსხვილსხივიანი. გვირგვინის ფურცლები თეთრია, კოკრო-

ბისას მოწითალო-იისფერი. ნაყოფი კვერცხისებრია 2.5-3 მმ. სიგრძის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე.

იზრდება მთის შუადან სუბალპური სარტყლების ჩათვლით - ტყისპირებ-

ზე, ბუჩქნარებსა და ბალახოვან ფერდობებზე. გამოყენება: სამედიცინო, 

საკვები, თაფლოვანი.

Seseli transcaucasicum
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სვინტრი
ოჯ. შროშანისებრნი - Convallariaceae

Polygonatum glaberrimum K.Koch

15-65 სმ. სიმაღლის ფესურიანი, მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლე-

ბი ფართო-ოვალურია, ბოლოში თანდათანობით წვეტად გადასული ან 

ბლაგვი სამკუთხა, ქვემოდან ლეგა, შიშველი, მოკლე ყუნწიანი. ყვავილი 

თითოა ან ორ-ორი, მოკლეყუნწიანი; 25 მმ.-დე სიგრძის, ნასკვის ზემოთ 

ძალიან შევიწროებული. ნაყოფი მუქი ლურჯია, ცვილით დაფარული.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VI თვე.

იზრდება მთის ქვედადან - ზედა სარტყლის ჩათვლით, ტყეებსა და ბუჩქნა-

რებში. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, კოსმეტიკური, ნიადაგსაფარი.

Polygonatum
 glaberrim

um
 K.Koch 

თუშური დასახელება: დათვიჟოლა’ 
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea.
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Viburnum
 lantana L. 

უზანი
ოჯ. ადოქსასებრნი - Adoxaceae

Viburnum lantana L.

3 მ.-მდე სიმაღლის ხშირვარჯიანი ხე ან ბუჩქი; ფოთლები მთლიანია, 

კვერცხისებრი ან ოვალური ფორმის; გვირგვინი თეთრია; ნაყოფი - კვე-

რცხისებრია თავიდან მწვანეა შემდეგში მარჯნისებრ-წითელი ფერისაა 

და ბოლოს შავი ხდება, პრიალაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-X თვე.

იზრდება - ტყის პირებსა და ბუჩქნარებში, მთის შუა სარტყლის ჩათ-

ვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, საღებავი, დეკორატიული.

თუშური დასახელება: თურსა’ 
es mcenare cotaa da Zalian ufrTxildebian, rogorc sakralur xes. 

xalxuri samzareulo:  Tursas nayofs wiTelsve dakrefen, gaSlian 
da ase Seinaxaven. roca damwifdeba - gaSavdeba, Catkbeba da gem-
rieli saWmelia. 
sayofacxovrebo daniSnuleba: Tursa xalxuri rwmeniT sakraluri,  
magiuri Zalis xed iTvleba, is av Tvals icilebs, oRond Tursas es 
Zala maSin aqvs Tu `unZraxaa~. xarebobis dRes, Zveli stiliT mar-
tis ocdaxuT ricxvSi, ojaxis ufrosi diliT adre, rom gaiRviZebs, 
adgeba, ojaxSi xmas aravis gascems, ubrad wava tyeSi, ubrad moW-
ris winaswar Segulebuli Tursais xis ramdenime wvril tots, ubradve 
moitans saxlSi. es `unZraxa Tursaa~. am`unZraxa Tursa'is~ TiTo 
patara tots gaarWoben sacxovrebeli saxlisa da boslis karebebis 
Tavze - av kvals iWerso. danarCeni totebisagan gaakeTeben `Tur-
sais mZivebs~ - or-or santimetrian naWrebs guls gaagdebineben da 
Sig wiTel bawars gaatareben. am mZivebs Seabamen yvelafers, ramac 
SeiZleba avi Tvalis zemoqmedeba ganicados: rZis sawvel kasrebs, 
rZis SesadRveb Cxuts; kudebze Seabamen  mewvel da muSa pirutyvs, 
xboebs; qaliSvilebsa da gogoebs TmebSi Caawnaven... yvebian sxva-
dasxva ambebs Tursas magiuri Zalis Sesaxeb. erTi magaliTad ase-
Tia: gzaze ori cxenosani midis. gaRma mTis ferdobze uReli xariT 
kaci yanas xnavs. erTi eubneba meores: vera, rom ai is xarebi kvalSi 
gavaCeroo. aba scadeo, etyvis meore. kaci daJinebul mzeras mia-
pyrobs xar-guTans, erTi xari umal Caikeceba kvalSi, meore fex-
ze rCeba. mag dalocvils Tursais tabikebi eqneba, Torem Cem Tvals 
eg ver gauZlebdao, ityvis is ~avTvalis~ mqone kaci. aRmoCnda rom 
xars marTlac Tursais xis tabikebi uyria.
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Tragopogon reticilatus Boiss. 

ფამფარა 
ბადისებრი
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Tragopogon reticilatus Boiss. & A.Huet.

20-65 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესვი ვერტიკალურია, 

ცილინდრული, მისი ყელი შემოხვეულია ბადისებრი ბოჭკოებით. ფესვთა-

ნური ფოთლები ხაზური ფორმისაა, წვერზე გრძლად წაზიდულ-წაწვეტი-

ლი. კალათები დიდი ზომისაა, საყვავილე ღერძი მის ქვეშ არ არის გაფა-

რთოებული. ყვავილები კაშკაშა ყვითელია. თესლურა სქლადაა თეთრი, 

ქერქლისებრი ხორკლებით მოფენილი. ქოჩორი მონაცრისფრო-თეთრია 

თესლურის სიგრძის ტოლი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, ალპურსა და სუბალპურ სარტყლებში. გამოყენე-

ბა: კოსმეტიკაში, საკვები, თაფლოვანი, დეკორატიული.

თუშური დასახელება: მზივანა’, მძივანა’ 
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea.
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Achillea m
illefolium

 L. 

ფარსმანდუკი 
ათასფოთოლა
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Achillea millefolium L.

30-60 სმ. სიმაღლის მარტივღეროიანი, სწორმდგომი, მრავალწლოვა-

ნი მცენარეა. ფოთლები მოხაზულობით ლანცეტა-მოგრძოა, ორ-სამმაგ 

ფრთისებრ განკვეთილი ლანცატა ან ხაზურ, ძლიერ წაწვეტილ 2-3-ად 

დაყოფილ ნაკვთულებად. კალათები ღეროს კენწეროზე შეკრებილია 

რთულ ფარისებრ ყვავილედებად.  ენისებრი ყვავილები თეთრი, ან კაშ-

კაშა ვარდისფერია. თესლურა პატარაა, უკუკვერცხისბრი, უქოჩრო.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-X თვე.

იზრდება ბალახოვან ფერდობებზე, ბუჩქნარებსა და გზისპირებზე - მთის 

შუადან, სუბალპური სარტყლების ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, 

საკვები, საღებავი, კოსმეტიკური, დეკორატიული, ნიადაგსაფარი.

თუშური დასახელება: მელაკუდა’, 
მელისკუდა’ 
xalxuri medicina: melakuda's Wrilobis `Semosayvanad, anu Sesax-
orceblad iyeneben.~
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Pinus sylvestris var. ham
ate Steven. 

ფიჭვი კავკასიური
ოჯ. ფიჭვისებრნი - Pinaceae

Pinus sylvestris var. hamate Steven.

35 მ.-დე სიმაღლის ხეა. წიწვები წყვილია, ლეგა, 2-8 სმ. სიგრძის; ბლაგვი 

ან მოკლეწვეტიანი. გირჩები მონაცრისფრო ან მოყვითალო-მურაფერი-

საა, ჰორიზონტალური ან ზევით აშვერილი, 3-7 სმ. სიგრძის. ვარჯი პირა-

მიდასებრი ან მომრგვალო.

ყვავილობის დრო IV-V თვე. ნაყოფობის დრო IX-X თვე.

იზრდება როგორც ერთეული ხეებად, ასევე ქმნის ტყეებსა და კორომებს 

სხვა სახეობებთან ერთადაც. ციცაბო ქვიან და კლდოვან ფერდობებზე. 

ზღვის დონიდან დაწყებული - მთის ზედა და სუბალპურ სარტყლამდე. 

გამოყენება: სამედიცინო,საკვები, საღებავი, დეკორატიული, მერქნისა 

და სკიპიდარის სამრეწველო.

თუშური დასახელება: ჟინა’
amJamad TuSur sityvaxmarebaSi `fiWvia~ damkvidrebuli, Jina'i ki  
fiWvis axalgazrda xes mianiSnebs.    
xalxuri medicina: fiWvis `bukvnis~ (kvari) naxarSs filtvebiT daa-
vadebuls asmeven. tuberkuloziT daavadebulebisTvis wylis magier 
bukvnis naxarSis sma, karaqi, Tafli, rZe, fiWvis kevi da TuSeTis 
sufTa haeri _ ai is universaluri recepti, riTic mkurnaloben 
TuSebi eqimebisgan xelaRebul avadmyofebs. bukvnisgan amzadeben fi-
Wvis zeTsac, romelsac dermatologiuri problemebis dros iyeneben.
xalxuri samzareulo: fiWvis mowi tkbili da gemrielia. es aris ax-
algazrda fiWvis _ Jina'is qerqisqveSa fena _  lorwoiani, blanti 
masa, romelsac bavSvebi ahyridnen xolme da Wamdnen [boWoriZe, 
1993, 260]. fiWvisgan kevsac amzadeben. mas `fiWvis oWi~ hqvia. fi-
Wvis oWi ornairia: erTi, romelic xes garedan asxia. amaze gamo-
canac aris aseTi: `tyeSi Wyimplian xe idgav~. aseTi xidan kevs xe-
liT agroveben da ReWaven, ReWviT gamohyavT. is mwarea da arcTu 
mosawoni, magram samkurnalod kargia. ufro sasiamovnoa bukvnis-
gan (kvari) `naduRari kevi~. amisTvis arCeven karg fisian, fisiT 
gaJRenTil beber xes. mas aaTlian bukvnebs _ fisian nafotebs. maT 
wvrilad daCexaven, xarSaven da kevs amzadeben.
sayofacxovrebo da sameurneo daniSnuleba: fiWvis xes iyeneben 
saxlis saSen masalad (morebi, xidebi (koWi), yavre (kavebi). misgan 
amzadeben agreTve kar-fanjrebs, Sabaqa'ebs _ aivnis xis  figure-
bian arSiebs da moajirebs [cocaniZe, 2013]. misgan akeTeben `sa-
bukvnesac~ _ did Sandals. sabukvned fiWvi isea gadaWrili, rom 
totebi (sami mainc) Zirisken aqvs da maT eyrdnoba iataks. TavSi, 
erTian xeze, sipi qva adevs, razedac ideba anTebuli bukvani, ig-
ive kvari. fiWvis kvari ganaTebis kargi saSualebaa. fiWvis xisgan 
CaRmis xeobaSi marxilebsac amzadeben, radgan iq aryis xe cotaa. 
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Anem
one narcissiflora subsp. 

ფრინტა
ოჯ. ბაიასებრნი - Ranunculaceae

Anemone narcissiflora subsp. fasciculata (L.) Ziman & Fedor.

1 მ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესვთანური ფოთოლი 

მრავალია, მოხაზულობით მომრგვალო 5 კუთხაა, დაყოფილია 5 ნაკ-

ვთად. ნაკვთები ლანცეტა ან ფართო ხაზურია. ყვავილედი ქოლგასებ-

რია, თანაყვავილი მჯდომარეა, ძირში შეზრდილი. ყვავილები თეთრი ან 

ვარდისფერია. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება სუბალპური სარტყლის მდელოებზე. გამოყენება: სამედიცინო, 

დეკორატიული.
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Prim
ula luteola Rupr. 

ფურისულა ყვითელი
ოჯ. ფურისულასებრნი - Primulaceae

Primula luteola Rupr.

20-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები გლუვია, 

გრძელი, ლანცეტა ან მოგრძო ელიფსური, გრძელი ყუნწით, შიშველი.  

საყვავილე ღერძი ფოთლებზე გრძელია. ქოლგა მრავალყვავილიანია, 

ხშირი. გვირგვინი მკრთალი გოგირდისფერ-ყვითელია. ნაყოფი-კოლო-

ფია.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VII თვე.

იზრდება ტენიან მდელოებზე, დაჭაობებულ ადგილებსა და წყაროსპი-

რებზე - მთის ზედადან ალპური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სა-

კვები, დეკორატიული.

თუშური დასახელება: ვაშლისულა’ 
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea, dawnuls axmoben da sa-
zamTrodac imarageben. 
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ქარაძენძი 
მსხვილყვავილა
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Nepeta grandiflora M.Bieb.

125 სმ.-დე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორია მეტ-

წილად დატოტვილი; ფოთლები დიდი ზომისაა, მოკლეყუნწიანი, მოგ-

რძო კვერცხისებრი, მრგვალკბილებიანი, ძირში გულისებრი, მობლაგვო 

წვერით. კენწრული ფოთლები ლანცეტაა. ჩხროები მრავალყვავილია-

ნია, ფარჩხატ საგველასებრ ყვავილედს ქმნის. ჯამი იისფერია, ლანცეტა, 

მახვილწვერიანი კბილებით. გვირგვინი მუქი ლურჯი ან იისფერია, მო-

ხრილი მილით. კაკლუჭები ფართო ელიფსურია ან უკუკვერცხისებური, 

ხშირი წერტილებით მოფენილი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, ბუჩქნარებსა და გზისპირებზე, - სუბალპურსა და 

ალპურ სარტყლებში. გამოყენება: სამკურნალო, თაფლოვანი, დეკორა-

ტიული, საკვები (სალათებისათვის და საჩაიედ).

Nepeta grandiflora M
.Bieb. 
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ქერიფქლა 
მშვენიერი
ოჯ. შავწამალასებრნი - Scrophulariaceae

Verbascum speciosum Schrad.

1-2 მ. სიმაღლის, მოყვითალო ქეჩისებრ შებუსვილი, ორწლოვანი მცენა-

რეა. ღერო დატოტვილი, წახნაგოვანი და ხშირშეფოთლილია. ფოთლე-

ბი კიდემთლიანია,  40-სმ.-დე მოგრძო, წვერსა და ბოლოში თანდათან 

შევიწროვებული. ყვავილედი დიდი ზომისაა, - პირამიდულ-საგველა 

ფორმის. გვირგვინი ყვითელია. სამტვრე თირკმლისებრია. კოლოფი 

მოგრძო-უკუკვერცხისებრია.

ყვავილობის დრო V-VI თვე. ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება მშრალ ფერდობებზე, მთის შუადან, ზედა სარტყლის ჩათვლით. 

გამოყენება: სამედიცინო, დეკორატიული, მღრღნელების დამაფრთხო-

ბელი.

Verbascum
 speciosum

 Schrad. 

თუშური დასახელება: ქერიფქლა’ 
xalxuri medicina: gaciebisa da gripis dros  qerifqla'is yvavilis 
furclebis nayens Cais saxiT iReben, rac saukeTesod iTvleba. misgan 
Cais dasayeneblad cota raodenobis furcelic hyofnis.

Rebva: qerifqla'is yvavils iyeneben yviTeli feris misaRebad

sayofacxovrebo daniSnuleba: qerifqla'is gamxmari Reroebi ax-
ali wlis diliT ubrad wasulebs moaqvT da saxlis da boslis karze 
amagreben. xalxuri rwmeniT, is siuxve-baraqianobis simbolod iTv-
leba, amasTan ojaxsa da mis wevrebs avi Tvalisgan icavs. 
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ღვალო,
ღოლო ფარისებრი
ოჯ. მატიტელასებრნი - Polygonaceae

Rumex scutatus L.

 30-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი ლეგა ფერის მცენარეა. ფოთლები 

მომრგვალო ან სამკუთხა კვერცხისებრი ან გიტარასებრია. ყვავილედი 

მტევნისებრია, ფარჩხატი. ნაყოფი მოწითალო მეწამული ფერისაა, ბა-

სრწახნაგოვანი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, მშრალ ფერდობებზე, ქვიან ჩამონაზვავებზე, 

კლდეებსა და ღორღიან ჩამონაზვავებზე. მთის შუა სარტყლიდან, ალ-

პური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენაბა: სამედიცინო, საკვები, ნიადაგ-

საფარი, საღებავი.

Rum
ex scutatus L. 

თუშური დასახელება: ქვიშიმჟავია’  
xalxuri samzareulo: qviSimJavia'is foTlebs saweba'is balaxebTan 
erTad Wamen.
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ღვია კაზაკური
ოჯ. კვიპაროსისებრნი - Cupressaceae

Juniperus sabina L. 

1-1.5 მ. სიმაღლის გართხმული, ორსახლიანი ბუჩქია, იშვიათად 4 მ.-დე 

სიმაღლის ხე. მოზრდილ ყლორტებზე წიწვები ქერცლისებრია, ჩვეუ-

ლებრივ ჯვარედინად დაწყვილებული. ახალგაზრდა  და დაჩრდილულ 

ყლორტებზე, ნემსისებური, წვეტიანი 4-6 მმ. სიგრძის, ზემოდან მოლუ-

რჯო წიწვებიც აქვს. ქერქი მოწითალო-ყავისფერი აქერცვლადია.

კენკრგირჩა 4-6 მმ. დიამეტრის, რბილი მოშავო-მოლურჯო, ლეგა ნა-

ფიფქით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება ტყის სარტყლიდან - ალპურ სარტყლამდე, ქვიან ფერდობებსა 

და კლდეებზე. გამოყენება: სამედიცინო, ინსექტიციდური, პარფიუმერიაში, 

რეპელენტური (ჩრჩილისგან დამცავი), დეკორატიული, ნიადაგსაფარი.

Juniperus sabina L.

თუშური დასახელება: წყვედაჲ 
wyveda buCqia. izrdeba qvian ferdobebsa da kldeebze garTxmu-
lad. misi foTlebi kviparosisas hgavs.

xalxuri medicina: wyvedas totebis nayenisgan momzadebul cxel 
abazanebs iyeneben, rogorc oflmden saSualebas. 
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ღიმი ბოლქვიანი
ოჯ. ქოლგოსნები- Apiaceae

Chaerophyllum bulbosum L.

50-150 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი მცენარეა.  ტუბერისებრ გამსხვილე-

ბული ფესვი აქვს. ღერო შუა ნაწილიდან გაფარჩხულ-დატოტვილია, 

მუხლებქვეშ გამობერილი. ქვედა ფოთლები მოხაზულობით კვერცხი-

სებრია, სამმაგ ფრთისებრაა განკვეთილი მოგრძო-ლანცეტა ნაკვთულე-

ბად. ზედა ფოთლები ძლიერ დაპატარავებულია, მჯდომარე, ფრთისებრ 

განკვეთილი ხაზურ ნაკვთებად. ქოლგები მრავალსხივიანია, საბურვე-

ლის ფოთოლაკები არა აქვს; საბურველაკის ფოთოლაკები 3(5) ლანცე-

ტა, სიფრიფანა არშიით შემოვლებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია, 

იშვიათად მოვარდისფრო, განაპირები - ოდნავ გაფართოებული. ნაყო-

ფი მოგრძო-ხაზურია.

ყვავილობის დრო VI თვე. ნაყოფობის დრო VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე; ბუჩქნარებში; რუდერალურ ადგილებსა და ნათე-

სებში. მთის შუადან - ალპური სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამე-

დიცინო, საკვები, სანელებელი.

Chaerophyllum
 bulbosum

 L. 

თუშური დასახელება: ჭიმ   
xalxuri samzareulo: aqvs bolqvi _ `xafxoli~, romelic iWmeba 
umadac da moxarSulic. moxarSuli fxvieri xdeba da motkbo gemo 
aqvs. es mTis pirobebSi Taviseburi xilia. Wimi orwliani mcenarea. 
mwnilisTvis iyeneben Wimis Reroebs anu miwiszeda nawils. aseve mas 
Wamen umad, saweba'is mcenareebTan erTad. 

xafxolis moTxrasa da agrovebaze mozrdili kaci ar mocdeba, 
amitom miwis xvnis dros, roca xafxoli amodis, bavSvebi guTans 
mihyvebian da bolqvebs sixaruliT agroveben. krefis dros gaiZa- 
xian: `kinwol-kinwolis dedao, yabuCi gamomitane!~ _ viTom didebi 
gamoCndeso. gazafxulze xafxolis moTxra-mogroveba da bari-
dan amosuli mwyemsebisTvis daxvedreba erTgvari ritualia, rasac 
bavSvebi xalisiT asruleben.
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ღოლო (ღვალო ალპური)
ოჯ. მატიტელასებრნი - Polygonaceae

Rumex alpinus L.

30-200 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, ძლიერი ფესვით. ფესვ-

თანური ფოთლები გრძელი კვერცხისებურია, ღრმა გულისებრი ძირით, 

დიდი, დაღარული. ყვავილედი დიდი ზომისაა, საგველასებრი, სწორი მტევ-

ნისებრი ტოტებით. ნაყოფი ბასრსამწახნაგოვანია, ყავისფერი, პრიალა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება ტენიან მდელოებზე, მდინარის ნაპირებზე, მაღალბალახეულო-

ბაში, ცხვრის ნაბინავრებზე. მთის შუა სარტყლიდან - ალპურის ჩათვლით. 

გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, საღებავი.

Rum
ex alpinus L. 

თუშური დასახელება: ღოლოჲ, ჭირტალ  
Wirtali hgavs Rolos, oRond RolosTan SedarebiT, ufro farTo 
foToli aqvs. Rolo iWmeva, Wirtals ki ar Wamen, mxolod samkur-
nalod iyenebdnen Zvelad.

Rebva: Zafis SesaRebad Rolos Zirebs iyeneben. Ziris pigmenti aq-
tiuria da SesaRebad ukeTesia maSin, roca Rolo cotaTi amoi-
wvereba; kargia gazafxulamde, magram adre gazafxulisa jobia. 
Semodgomaze is Zalagamoclilia da SesaRebad aRar varga. Ro-
los ZirSi SeRebviT iReben lamaz yviTel fers. Rolos Zirs SeReb-
vis win gaCeCqvaven da ZafTan erTad fena-fena alageben qvab-
Si, aduReben, orTqlze gaaciveben da mzeze gaaSroben - mze fers 
gamokveTavso. feris gasaZliereblad ician nacris moyrac. Rolos 
Zirebs inaxaven sazamTrodac. Senaxul Rolos Zirs gamoyenebamde 
Caalboben, Semdeg gaCeCqvaven da ise moixmaren.

xalxuri medicina: Rolos foTlebisgan momzadebuli mxalis xSiri 
miReba `kuWis avadobis~ dros kargia _ kuWidan sisxldenas aCe-
rebs. misi Teslis _ `Rolos xoxoris~ nayeni ki saukeTeso saSualebaa 
kuW-nawlavis tkivilisa da diareis dros. gansakuTrebiT kargi Se-
degi aqvs bavSvebSi.

Zvelad Wirtals `texebis~ (revmatizmis) dros iyenebdnen. amoTx-
ridnen ormos, Sig cecxls daanTebdnen, kargad gaaxurebdnen. Sem-
deg nakverCxals amoyridnen, Sig blomad Wirtals Caafendnen, zed 
daawvendnen SiSvel texebian avadmyofs, zedac Wirtals daayrid-
nen, zed nabdebs daafarebdnen da ofls adendnen [azikuri, 1980].

xalxuri samzareulo: Rolo saukeTeso samxle mcenarea. mas axmoben 
zamTrisTvisac saCaved.
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ყვავისფრჩხილა
ოჯ. პარკოსნები - Leguminosae

Securigera varia (L.) Lassen

30-100 სმ. სიმაღლის მრავალღეროიანი, წამოწეული ან სწორმდგომი, 

მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო წახნაგოვანია, ღრუ, შიშველი. ფოთ-

ლები შედგება 7-12 წყვილი ოვალური, ან მოგრძო ხაზური ფოთოლაკი-

საგან. ყვავილედი ქოლგასებრი მტევანია, 12-20 ყვავილიანი. ყვავილები 

ჭრელია - თეთრ-ვარდისფერ-მუქწითელი. ნაყოფი სწორი ან რკალი-

სებრი პარკებია.

ყვავილობის დრო V თვე. ნაყოფობის დრო VIII თვე.

იზრდება მდელოებზე, ტყისპირებზე, ბუჩქნარებში, ნათესებზე. მთის ქვე-

დადან სუბალპურ სარტყლამდე. გამოყენება: სამედიცინო, ინსექტიციდი, 

ნიადაგსაფარი.

Securigera varia Lassen 

თუშური დასახელება: ყვავმჩხილა’
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea
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შოთხვი
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae

Prunus padus L.

0.5-10 მ.-დე სიმაღლის ბუჩქადმოზარდი ხეა, მკრთალი მოშავო-მო-

ნაცრისფრო ქერქით. ფოთლები თხელია, კვერცხისებრ-ლანცეტა ან 

მოგრძო-ელიფსური ფორმის, კიდეხერხკბილა. ყვავილედი მტევანია, 

გვირგვინი თეთრია. ნაყოფი სფერულია 7-8 მმ. შავი. კურკა მომრგვა-

ლო-კვერცხისებრია.

ყვავილობის დრო V-VI თვე.  ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება ტყისპირებსა და მდინარისპირებზე - მთის ზედა სარტყელში. 

გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, საღებავი, მერქანი - ნაკეთობებში.

Prunus padus L. 

თუშური დასახელება: შოთხვ 
xalxuri samzareulo: am mcenares ufrTxildebian, radgan cotaa. 
SeSad ar Wrian, arc sxva rames akeTeben misgan. mis nayofs mxolod 
sezonze Wamen xilad. 
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შხამა ლობელის; 
აპუტარაკი
ოჯ. მელანტიასებრნი - Melanthiaceae

Veratrum lobelianum Bernh.

1-1.5 მ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა; ღერო სქელია, მრავალ-

ფოთლიანი; ფოთლები ფართოელიფსური და ბოლო წაწვეტილია, ზედა 

ლანცეტა. ყვავილედი საგველაა; ყვავილაფარი მომწვანო ყვითელია. 

კოლოფი მოგრძია სამწახნაგოვანი.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VII-VIII თვე. 

იზრდება მდელოებზე, ტყის პირებში, ბუჩქნარებში და მაღალბალახეუ-

ლობაში; სუბალპურ და ალპურ სარტყელში. გამოყენება: სამედიცინო, 

ვეტერინარიული. გაფრთხილება: შხამიანია.

Veratrum
 lobelianum

 Bernh. 

თუშური დასახელება: სხამა’  
xalxuri medicina: Zvelad am mcenaris naxarSis Tavze da tanze ga-
davlebiT mkbenars (tili) icilebdnen. aseve, moxarSul sxamas gasiebul 
adgilze ideben; igi simsivnes acxrobs [makalaTia, 1933, 115].
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ჩაღანდარი
ოჯ. შავწამალასებრნი - Scrophulariaceae

Veronica beccabunga L.

10-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფესურა გრძელია, ჰო-

რიზონტალური ან ირიბი. ღერო მსხვილი, ძირთან დაფესვიანებული. 

ფოთლები მოპირისპირეა, მოგრძო ოვალური ან მოგრძო კვერცხისებ-

რი, ან ზოგჯერ ლანცეტა, 1-7 სმ. სიგრძის, წვერზე მობლაგვო ან ბლაგვი, 

კიდეზე წვრილხერხკბილა, პრიალა, მუქი მწვანე ფერის. ყვავილები შე-

კრებილია ფარჩხატ იღლიურ მტევნებად. გვირგვინი ღია ცისფერი ან 

კაშკაშა ცისფერია უფრო მუქი ზოლებით. კოლოფი თითქმის სფეროსებ-

რია, შიშველი 3-4 მმ. სიგრძის.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო IV-IX თვე.

იზრდება ტენიან ადგილებზე, რუებისა და მდინარის პირებზე, - მთის 

ზედა სარტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები (ნედლი 

და დამუშავებული ფოთლები სალათებში იხმარება).

Veronica beccabunga L. 

თუშური დასახელება: ჩაღანდარ  
xalxuri medicina: mis foTols ideben dabeJilobaze.
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Tilia begoniifolia Steven 

ცაცხვი კავკასიური,
ცაცხვი ბეგონიისფოთოლა

ოჯ. ბალბისებრნი - Malvaceae

Tilia begoniifolia Steven

40 მ.-მდე სიმაღლის ხეა; ფოთლები უხეშია, მომრგვალო-კვერცხისებრი, 

გულისებრი, წაკვეთილი ან ძლიერ ირიბი ძირით, წვერისკენ წაზიდული, 

კიდეებზე მსხვილ ბასრ-ხერხკბილა; ყვავილედი მრავალ (12-25) ყვავი-

ლიანი; ნაყოფი - 5-12 მმ სიგრძისაა, მომრგვალო უკუკვერცხისებური, 

მსხლისებრი ან ელიფსური ფორმის, მეტნაკლებად ქეჩისებრ შებუსული, 

4-5 წიბოიანი. 

ყვავილობის დრო V-VII თვე.  ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება ტყეებსა და ტყის პირებზე, ხეობებში  მთის შუა სარტყლის ჩათ-

ვლით. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები (საჩაიე), თაფლოვანი, სამრე-

წველო (მერქანი).

თუშური დასახელება: ცაცხვ 
xalxuri medicina: cacxvis yvavilis Cai gaciebulisTvis da sicxian-
isTvis saukeTeso saSualebad iTvleba. amas garda mis nayens aqvs 
damamSvidebebli efeqti; xels uwyobs saWmlis monelebasac. Zleri 
surdos dros cacxvis yvaviliT ingalaciasac ikeTeben.

xalxuri samzareulo: cacxvis yvavilis Cai metad miRebulia da mas 
zamTrisTvisac imarageben.

sameurneo daniSnuleba: cacxvis xisgan WurWels amzadeben. is 
saukeTesoa sarZeve WurWlisTvis, radgan produqts gemos ar ucv-
lis. misi erTiani gadanaWrisgan sayvele kods da rZis SesadRveb 
Cxuts amzadeben. cacxvis kodebi gamoiyeneba fqvileulis da marcv-
leulis Sesanaxadac da ludis dasafuvlebladac. 

cacxvis xis qerqisgan amzadeben cxrils, cxavs, xokers. aseve dafis 
(dairi) da Wianuris muclis rkals. 

uwin cacxvis muSis xralisgan pirutyvis dasabmel Tokebs grexdnen.
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Sorbus caucasigena Kom
.

ცირცელი 
კავკასიური
ოჯ. ვარდისებრნი - Rosaceae Juss.

Sorbus caucasigena Kom.

4-20 მ.-მდე სიმაღლის ფართოვარჯიანი ბუჩქი ან ხეა. ფოთლები კე-

ნტფრთისებრია 7-19 ფოთოლაკით. ფოთოლაკები ლანცეტა ან ოვა-

ლურლანცეტა ფორმისაა, ასიმეტრიული და წაწვეტებული; კიდეებზე 

ბასრ-ხერხკბილა; ყვავილები ფარისებრია, მრავალყვავილიანი. ნაყოფი 

კაშკაშა წითელი ფერისაა ან მოყვითალო, სფეროსებრი, ჯკვერცხისებრი 

ან მსხლისებრი მოყვანილობის.

ყვავილობის დრო VI თვე.  ნაყოფობის დრო VIII-IX თვე.

იზრდება სუბალპური სარტყლის ტანბრეცილ ტყეებში, ზოგჯერ უფრო 

დაბლაც. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, საღებავი, დეკორატიული.

თუშური დასახელება: ცირცელ 

circeli TuSeTSi cotaa da mas ufrTxildebian. Zvelad ar SeiZle-
boda ezo-karSi circlis dgoma. axla mas dekoratiul mcenaredac 
iyeneben da ezoebSic udgaT, gansakuTrebiT maT, visac sastumro aqvs. 

Rebva:  beberi circlis qerqs samRebrod iyeneben. arCeven msxvili xis 
qerqs, romelsac gazafxulze an zafxulSi ahyrian. gamoyenebis win 
daWrian da daCeCqvaven. xalxis TqmiT, circeli ̀ qerad, yviTelsav-
iT wengod Rebavs~.

xalxuri medicina: circlis nayofs Tavis tkivilis dros nayavd-
nen da Tavze idebdnen. sicxis ganelebis Semdeg ki avadmyofs mis 
nayofs aWmevdnen [boWoriZe, 1993, 261]. iyeneben maRali wnevis 
samkurnalodac.

xalxuri samzareulo: Wamen circlis nayofs. zafxulis bolos is jer 
kidev ar aris mwife da gemrieli. Tivis an Calis zvinad agebis dros 
circlis nayofian totebs  Sig Caatanen. zamTrisTvis is kargad 
Camwifdeba da Catkbeba. amjobineben CalaSi Senaxvas, radgan mas-
Si Cadebuli circeli Tavis surnels inarCunebs, xolo TivaSi igi mis 
surnelsac ikrebs.
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ძირტკბილა
ოჯ. პარკოსანნი - Leguminosae

Glycyrrhiza glabra L.

40-100 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორმდგომია, 

დატოტვილი. ფოთლები 10-20 სმ სიგრძისაა, კენტფრთისებრი, 3-9 წყვი-

ლი ფოთოლაკისაგან შედგება. ფოთოლაკები მოყვანილობით კვერცხი-

სებრიდან,- ხაზურამდეა 2-5 სმ. სიგრძის, მოკლე წვეტით დაბოლოებუ-

ლი.. თანაფოთლები ლანცეტა სადგისისებრია, ადრე ცვივა. ყვავილედი 

მტევნისებრია, ფარჩხატი, მრავალყვავილიანი, მფარავ ფოთოლს არ 

აღემატება. გვირგვინი იისფერი, ან მოთეთრო-იისფერია. ნაყოფი ხაზუ-

რია სწორი ან ოდნავ მოხრილი 3-6 თესლიანი. თესლი თირკმლისებრია, 

ყავისფერი.

ყვავილობის დრო V-VIII თვე. ნაყოფობის დრო VII-IX თვე.

იზრდება მთისწინებსა და დაბლობებზე, უპირატესად მდინარისპირა და-

ბლობებში, როგორც სარეველა - ნათესებში. გამოყენება: სამედიცინო,-

საკვები, სამრეწველო.

Glycyrrhiza glabra L. 

თუშური დასახელება: ძირტკმილა’  
xalxuri medicina: `Zirtkmila'i (mTisa) _ izrdeba miudgomel 
kldeebSi. xmaroben xvelis winaaRmdeg. hgavs Cadunas~ [boWoriZe, 
1993, 442].
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ძირწითელა ლურჯი
ოჯ. ლაშქარასებრნი - Boraginaceae

Echium vulgare L.

30-60 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი მცენარეა. მთელი მცენარე რბილი ჯა-

გრისებრი ბეწვითაა მოფენილი. ფოთლები ლანცეტა ან ხაზურ-ლანცეტა 

ფორმისაა, მჯდომარე.ყვავილები პირველად წითელი ფერისაა, შემდეგ 

ლურჯი ხდება, შეკრებილია ვიწრო საგველა ყვავილედებში. 

ყვავილობის დრო V თვე.  ნაყოფობის დრო IX თვე.

იზრდება მთის შუა და სუბალპურ სარტყლებამდე ველებზე, რუდერა-

ლურ ადგილებსა და ნათესებში. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, თა-

ფლოვანი, საღებავი, დეკორატიული.

Echium
 vulgare L. 
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წერწა 
ოჯ. ცხრატყავასებრნი - Caprifoliaceae

Lonicera caucasica Pall.

1.5-3 მ. სიმაღლის ბუჩქია. ძველი ტოტები მუქი ნაცრისფერია. ფოთლები 

მოკლეყუნწიანია. ფოთლის ფირფიტა ოვალურიდან, მოგრძო ლანცეტა 

ფორმისაა, მახვილწვერიანი ან მოკლედ წაწვეტილი. საყვავილე ღერ-

ძი ნორჩი ყლორტების თითქმის ყველა ფოთლის უბეშია განწყობილი. 

თანაყვავილები სადგისისებრია. გვირგვინი 10-15 მმ.-ია, მეწამული ან ვა-

რდისფერ-იისფერი. ნაყოფი შავია, შეზრდილია სფეროსებრ ან შეჭყლე-

ტილ სფეროსებრ.

ყვავილობის დრო VI-VIII თვე.  ნაყოფობის დრო IX თვე.

იზრდება მთის შუა სარტყლიდან სუბალპური სარტყლის ჩათვლით, ტყე-

ებში. გამოყენება: დეკორატიული, საღებავი.

Lonicera caucasica Pall. 

თუშური დასახელება: ჭიჭკოტ   
xalxuri medicina: WiWkotis nayofi naRvlisa da RviZlis uebar 
wamlad iTvleba. mas axladmokrefils Wamen. mware gemo aqvs.

sameurneo daniSnuleba: WiWkots swori, Zlieri da sufTa totebi 
aqvs, amitom misgan isrebs amzadebdnen [boWoriZe, 1993, 261].
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წივანა 
ოჯ. მარცვლოვანნი - Graminae

Festuca rupicola Heuff.

20-60 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა.  ფოთოლები ვიწროა, 

ჯაგრისებრი,  სიგრძეზე ჯაგრისებრაა დახვეული. განივ განაკვეთზე კვე-

რცხისებრია ან გიტარასებრი, ჩაჭყლეტილღარებიანი კიდეებით. ფოთ-

ლები გრძელია, ძლიერხაოიანი. მჭიდროკორდიანი მცენარეა, ნაცრის-

ფერ-მწვანე ან მოლეგო ფერის.

 ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება დაბლობიდან მაღალმთის სარტყლამდე, ველებსა და მდელო-

ებზე, მშრალ ქვიან ადგილებსა და კლდეებზე. გამოყენება: დეკორატიუ-

ლი, ნიადაგსაფარი, საქონლის საკვები.

Festuca rupicola Heuff. 

თუშური დასახელება: თომ   
sameurneo daniSnuleba: Tomi aris quCis erT-erTi saxeoba, saqon-
lis sakvebi mcenare. quCkvrivisgan gansxvavebiT misi Rerosmagvari 
foTlebi bevrad grZelia. zamTarSi, saqonlis saWmeli rom Semoel-
evaT, `Tomob wavlen~ - Tomis mosatanad wavlen da moaqvT.  am-
asve imaragebdnen da xunCa'ebSi - Zirgawnuli, `baTinkebis~ formis 
tyavis fexsacmelSi ifendnen. ifendnen qalamanSic, fexs aTbobs da 
ofls amSralebso. 
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წიწმატურა, 
ხაჭიჭორა 
ოჯ. კომბოსტოსებრნი - Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

8-60 სმ. სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა; ღერო სწორმდგომია; ფე-

სვთანური ფოთლები როზეტადაა შეკრებილი, უფრო ხშირად ფრთისებ-

რადაა დაყოფილი, იშვიათად მთლიანი; ღეროსეული ფოთლები მცი-

რერიცხოვანია და უფრო პატარა ზომის, ლანცეტა ან თითქმის ხაზური, 

ფუძესთან ბიბილოებიანი მჯდომარე; ყვავილედი მტევანია, ყვავილობის 

დროს მოკლეა, შემდეგ კი გრძელდება; ჭოტაკები უკუსამკუთხა - გული-

სებრია, წვერშო ოდნავ ამოკვეთილი; თესლი ოვალურია. 

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო III-V თვე.

იზრდება - გზისპირებზე, ბოსტნებსა და მინდვრებში, რუდერალურ ადგი-

ლებზე, დაბლობიდან ალბურ სარტყლამდე. გამოყენება: სამედიცინო, 

საკვები, თესლი გამოიყენება ინსექტიციდად.

Capsella bursa-pastoris M
edik. 

თუშური დასახელება: ხავარტა’    
xalxuri samzareulo: samxle mcenarea. umadac Wamen `saweba' Si~. 
sasiamovno momJavo gemo aqvs.
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წყალიკრეფია
ოჯ. ბაიასებრნი - Ranunculaceae

Aquilegia olympica Boiss.

0.5-1 მ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, თანაბრად შეფოთლილი 

ღეროთი. მცენარე შიშველია, ლეგა. ყვავილედი დიდი ზომისაა 5-7 სმ., 

ჩვეულებრივ მუქი იისფერი ან მოლურჯო. მტვრიანები სანექტრის ოდენაა.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VII თვე.

იზრდება მთის ზედა სარტყლის ტყეებში და სუბალპურ მდელოებზე. დე-

კორატიულია. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები,  თმის პარაზიტების წი-

ნააღმდეგ, დეკორატიული.

Aquilegia olym
pica Boiss. 

თუშური დასახელება: ნამიკრეფია’    
Zabrisebr yvavilebSi namis wveTebi dgeba da RamiT da diliT adre 
cimcimebs.
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ჭარელა 
აღმოსავლური
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Teucrium orientale L.

10-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. აქვს რამდენიმე ღერო, 

სწორმდგომი ან წამოწეული, ზედა ნაწილში დატოტვილი, ოთხწახნა-

გოვანი. ფოთლები ფართო კვერცხისებრია, ერთ ან ორმაგ ფრთისებრ 

განკვეთილი, ნაკვთები ვიწროხაზურია. ყვავილედი ფაშარი საგველა ან 

საგველა-ფარისებრია. ჩხროები 1-3 ყვავილიანია. გვირგვინი ცისფერია, 

ან მოიისფრო ლურჯი. კაკლუჭები შიშველია, დანაოჭებული.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VIII თვე.

იზრდება მშრალ ფერდობებსა და ტყის ველობებზე, სუბალპური სა-

რტყლის ჩათვლით. გამოყენება: სამკურნალო, თაფლოვანი, დეკორატი-

ული, ალკოჰოლის არომატიზატორი, ნიადაგსაფარი.

Teucrium
 orientale L. 
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ჭინჭარი; 
ჭინჭარი ორსახლიანი
ოჯ. ჭინჭრისებრნი - Urticaceae 

Urtica dioica L.

60-150 სმ. სიმაღლის, სუსტად დატოტვილი მრავალწლოვანი მცენარეა, 

უხვადაა შემოსილი ხეშეში მსუსხავი და ამასთანავე მარტივი ბეწვე-

ბით. ფოთლები დიდი ზომისაა 5-12 სმ. სიგრძის მოგრძო კვერცხისებრი, 

გრძლად თავწაწვეტილი, ძირში გულისებრი, მოკლეყუნწიენი, კიდეზე 

მსხვილკბილა ხერხისებრი. ყვავილედი საგველასებრია, დატოტვილი; 

მდედრობითი ყვავილები გადმოკიდებულია, მამრობითი - სწორ მდგომი. 

კაკალი- მოყვანილობით მომრგვალო ელიფსურია 1.5 მმ.-მდე სიგრძის

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-IX თვე.

იზრდება რუდერალურ ადგილებში, გზისპირებზე, მდინარეთა ხეობების 

გაყოლებით. ნასოფლარებსა და ნაფუძარებში ფართოდ გავრცელებუ-

ლი სარეველა მცენარეა. იზრდება სუბალპური სარტყლის ჩათვლით. გა-

მოყენება: სამედიცინო, საკვები, ინსექტიციდური, პარფიუმერიაში, ბოჭ-

კოს წარმოებაში.

Urtica dioica L. 

თუშური დასახელება: ჯინჭარ    
Rebva: SesaRebad WinWars uSualod Rebvis win moitanen. sazam-
Trod mas ar agroveben. Rebavs mwvane ferad, oRond Rebvis bolos 
Zalian cota _`mwikv~ ZaRasac umateben feris gamosakveTad da 
SesanarCuneblad, anu am SemTxvevaSi ZaRa fermWeria. 

xalxuri medicina: WinWars iyeneben revmatuli tkivilebis mosaxsne-
lad. axalmokrefil WinWars zewarze gafenen, avadmyofs gaaSiS-
vleben da am WinWrian zewarSi gaaxveven. xalxuri gadmocemiT igi 
revmatiul tkivilebs xsnis. qaviliani gamonayaris dros tanze ivle-
ben WinWris naxarSs, ris Semdegac wyliT aRar Camoibanen. ciebians 
dReSi samjer WinWris naxarSs asmeven.

xalxuri samzareulo: WinWars Wamen umadac marilSi gasresils da 
mxlis saxiTac. misgan xinkalsac _ `jinWris kverebsac~ xarSaven.

WinWarze aris aseTi TuSuri gamoTqma: ̀ jinWarm Tqvav, xeliT say-
enebel kac manaxvieTaod' fexze davayenebav~ [idoiZe, 2009, 3].

WinWarze bevria gamocanac: `balaxiav, Sav balaxiod', kmili aqvis 
da piri - arav~; ̀ Cven kedlosav marჴe ZaRleb Rbenanav~; ̀ Cven saxl-
Tukvenav ZaRleb Rbenanav~; `RobeSi ჴel Sevyaviod' ZaRlm mikminav~.

sameurneo daniSnuleba: WinWars sxva mcenareebTan erTad mecxva-
reebi rZis gasawurad iyeneben.
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ჭინჭრის დედა
ოჯ. ტუჩოსნები - Lamiaceae

Lamium album L.

30-80 სმ. სიმაღლის მრავალწოვანი, მხოხავფესურიანი მცენარეა; ღერო 

სწორია; ფოთლები კვერცხისებრია, გრძლად წაწვეტებული, კიდეებ-

ზე უხეშად ხერხკბილა; ყვავილები 2-2.5 სმ. სიგრძისაა მჯდომარე 8-9 

ურთიერთ დაშორიშორებულ ჩხროებადაა ზედა ფოთლების იღლიებში 

გაწყობილი; გვირგვინი მოყვითალო ან თეთრია; კაკლუჭი მოგრძო კვე-

რცხისებრია, თითქმის სამწახნაგოვანი. 

ყვავილობის დრო IV თვე. ნაყოფობის დრო VI თვე.

იზრდება - ფოთლოვან ტყეებში, მდინარეთა ნაპირებზე, ველებზე,ჩა-

მონაზვავებზე, ღობეებსა და ბუჩქების ძირში, რუდერალურ ადგილებში, 

მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. გამოყენება: სამედიცინო, 

საკვები, თაფლოვანი, ნიადაგსაფარი.

Lam
ium

 album
 L. 

თუშური დასახელება: ჯინჭრის დედაჲ   
sameurneo daniSnuleba: am mcenares, sxva mcenareebTan erTad, 
mecxvareebi rZis sawuravSi afenen. bewvebsa da msxvil nagavs aka-
vebs. masSi gawuruli rZis yvelis guli momuqo fers daikravs, rac 
karg xarisxad iTvleba.
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ხარნუყა
ოჯ.  რთულყვავილოვანნი - Compositae

Pilosella piloselloides (Vill.) Sojak

15-50 სმ. სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები ხაზურიდან, 

ლანცეტამდე. ყვავილედი ფაშარია, 3-50 საყვავილე კალათით. საბურვე-

ლის ფოთოლაკები ხაზურ-ლანცეტაა, მრავალჯირკვლოვანი, მარტი-

ვი-უჯირკვლო და ზოგჯერ ვარსკვლავისებრი ბეწვითაა შებუსვილი. ყვა-

ვილები ყვითელია, ზოგჯერ მეწამული ზოლით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო VI-VIII თვე.

იზრდება მშრალ მდელოებსა და ტყისპირებში - მთის შუა და ზედა სა-

რტყლებში. გამოყენება: სამედიცინო, საკვები, ნიადაგსაფარი.

Pilosella piloselloides Sojak. 

თუშური დასახელება: ჴარნუყა’   
xalxuri samzareulo: samxle da sasaweba'e mcenarea. iWmeba vel-
ze umad, norCi - foTlebianadac da Rero-gafcqvnilic. izrdeba 
saTibebsa da pirutyvisgan dacul adgilebSi.
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ხატოტი
ოჯ. ჯვაროსანნი - Brassicaceae

Bunias orientalis L.

40-80 სმ. სიმაღლის ორწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორმდგომია, ზედა 

ნახევარში დატოტვილი. ფოთლები ლანცეტაა, მუქი ფერის ნაოჭებით. 

ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწაა, ჩანგისებრ-ფრთისებრ დაყო-

ფილი, მისი ნაკვთები ლანცეტაა, მახვილწვერიანი, კენწრული ნაკვთი 

სამკუთხაა, ძირში შუბისებრი. ყვავილები გრძელყუნწიანია, შეკრებილია 

გრძელ მტევნებად. გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია, უკუოვალური, ჯამის 

ფოთლებზე ორჯერ გრძელი. ჭოტაკები კვერცხისებრია, არათანაბარგვე-

რდიანი, წვერზე ნისკარტით.

ყვავილობის დრო/ნაყოფობის დრო V-VI თვე.

იზრდება როგორც სარეველა, ზოგჯერ ტყის შემდგომ განვითარებულ 

მდელოებზე. გამოყენება: საკვები.

Bunias orientalis L. 

თუშური დასახელება: გომატ     
xalxuri medicina: `...maRalyvaviliani balaxia. samamle bolokis 
yvavils hgavs, bolokiviT Ziri aqvs grZeli da msxvili, imis Zirs xma-
roben wamaliviT moxiblulisaTvis~ [boWoriZe, 1993, 435].

xalxuri samzareulo: gomatis axalgazrda amonayrisagan mxals 
amzadeben.
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ხურტკმელი
ოჯ. ხურტკმელისებრნი -  Grossulariaceae 

Ribes uva-crispa L.

1.5 მ.-მდე სიმაღლის ბუჩქია, მცენარე მოფენილია სამად გაყოფილი ეკ-

ლებითა და ქაცვებით. ფოთლები თითქმის მომრგვალოა, გულისებრი ან 

ფართოსოლისებრი ფუძით, 3-5 ნაკვთიანი. ყვავილები  კვრერცხისებრია 

ან მომრგვალო ფორმის. გვირგვინის ფურცლები - მოთეთროა. ნაყოფი 

მომრგვალებული ან ოვალური, მწვანე-მოყვითალო ან წითელი ფერის. 

ყვავილობის დრო V თვე. ნაყოფობის დრო VIII თვე.

იზრდება ტყეებში, მთის ზედა სარტყელში. გამოყენება: სამედიცინო, სა-

კვები, კოსმეტიკური.

Ribes uva-crispa L. 

თუშური დასახელება: ხურტკმელ     
xalxuri samzareulo: mTis xilia, izrdeba mxolod CaRmis xeobaSi. 
Wamen iqve, velad, ar agroveben. didi popularobiT ar sargeblobs.
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Acer platanoides L. - ლეკის ხე, თუშური დასახელება: ლეკის 

ხეჲ - 108-109 გვ.

Achillea millefolium L. - ფარსმანდუკი ათასფოთოლა, თუშური 

დასახელება: მელაკუდა’, მელისკუდა’ - 176-177 გვ.

Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt. - მურყანი, 

თუშური დასახელება: მურყან - 146-147 გვ.

Anemone narcissiflora subsp. fasciculata (L.) Ziman & Fedor. - 

ფრინტა - 180-181 გვ.

Aquilegia olympica Boiss. - წყალიკრეფია, თუშური 

დასახელება: ნამიკრეფია’ - 218-219 გვ. 

Arctium lappa L. - ოროვანდი, ძირხვენა, თუშური დასახელება: 

ძირხვენა’ - 160-161 გვ.

Artemisia chamaemelifolia vill. - გიეში, თუშური დასახელება: 

გიეშ - 52-53 გვ.

Artemisia vulgaris L. - მამულა ჩვეულებრივი, თუშური 

დასახელება: ჯორთკუდა’, ფურთკუდა' - 114-115 გვ.

Berberis vulgaris L. - კოწახური ჩვეულებრივი, თუშური 

დასახელება: კოწახურ - 96-97 გვ.

Betonica macrantha C.Koch. - ბარისპირა, თუშური დასახელება: 

საწოარა’ - 44-45 გვ.

Betula pendula Roth. - არყი ვერცხლისფერი, თუშური 

დასახელება: არყ - 32-33 გვ.

Botrychium lunaria (L.) Sw. - მარგალიტა მთვარისებრი, 

თუშური დასახელება: მარგალიტ - 116-117 გვ.

Bunias orientalis L. - ხატოტი, თუშური დასახელება: გომატ - 

228-229 გვ. 

Caltha palustris L. - დიდბაია ჭაობის - 60-61 გვ.

Campanula lactiflora M.Bieb. - კენკეშა რძეყვავილა - 84-85 გვ.

Campanula petrophila Rupr. - მაჩიტა ქვისმოყვარული - 128-129 გვ.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - წიწმატურა, ხაჭიჭორა, 

თუშური დასახელება: ხავარტა’ - 216-217 გვ. 

Carum carvi L. - კვლიავი, თუშური დასახელება: წყლის 

ქონდარა’ - 88-89 გვ.

Chaerophyllum bulbosum L. - ღიმი ბოლქვიანი, თუშური 

დასახელება: ჭიმ - 192-193 გვ. 

Chamerion angustifolium (L.) Holub - თხაწართხალა 

ვიწროფოთოლა, თუშური დასახელება: თხაწართხალა’ - 

78-79 გვ.

Chenopodium album L. - ნაცარქათამა თეთრი, თუშური 

დასახელება: თათაბოჲ - 156-157 გვ.

Chenopodium foliosum Asch. - მათუთა შეფოთლილი, თუშური 

დასახელება: ძაღლთჟოლა’ - 112-113 გვ.

Cichorium intybus L. - ვარდკაჭაჭა, - 68-69 გვ.

Cirsium obvallatum (M.Bieb.) M.Bieb - ნარი შეფუთული, 

თუშური დასახელება: გიზინტარა’, ნარ - 152-153 გვ.

Cirsium pugnax Sommier & Levier - ნარი დაცული, თუშური 

დასახელება: ვირის ნარ - 150-151 გვ.

Conium maculatum L. - კონიო ლაქებიანი, თუშური დასხელება: 

მათუთ -94-95 გვ.

Dianthus daghestanicus Kharadze - მიხაკი დაღესტნური, 

თუშური დასახელება: მიხაკ, თუშურა’ მიხაკ - 132-133 გვ.

Echium vulgare L. - ძირწითელა ლურჯი - 210-211 გვ. 

Epilobium dodonaei Vill. - თხაწართხალა დოდონესი - 80-81 გვ.

Festuca rupicola Heuff. - წივანა, თუშური დასახელება: თომ 

- 214-215 გვ. 

Fragaria vesca L. - მარწყვი, თუშური დასახელება: მარწყვ - 

120-121 გვ.

Gentiana verna subsp. pontica (Soltok.) Hayek - ნაღველა, 

თუშური დასახელება: ნაღველა’ - 154-155 გვ.

Geranium ruprechtii (Woronow) Grossh. - ნემსიწვერა 

რუპრეხტის - 158-159 გვ.

Glycyrrhiza glabra L. - ძირტკბილა, თუშური დასახელება: 

ძირტკმილა’ - 208-209 გვ. 

Hedysarum ibericum M. Bieb. - კრიალოსანა კავკასიური, 

თუშური დასახელება: აჭკანტა’ -100-101 გვ.

Heracleum sosnowskyi Manden., დიყი სოსნოვსკის, თუშური 

დასახელება: აპყ, შუპყა’, დიყ - 62-63 გვ.

Hyoscyamus niger L. - ლენცოფა შავი, თუშური დასახელება: 

საპინა’ - 110-111 გვ.

Hypericum perforatum L. - კრაზანა, თუშური დასახელება: 

კრაზანა’ -98-99 გვ.

Iris sibirica L. - ზამბახი ციმბირული, თუშური დასახელება: 

ზამბახ - 74-75 გვ.

Juniperus sabina L. - ღვია კაზაკური, თუშური დასახელება: 

წყვედაჲ - 190-191 გვ.

Lamium album L. - ჭინჭრის დედა, თუშური დასახელება: 

ჯინჭრის დედაჲ - 224-225 გვ. 

Leucanthemum vulgare L. - გვირილა მინდვრის, თუშური 

დასახელება: საჯარა’ - 50-51 გვ.

Lonicera caucasica Pall. - წერწა, თუშური დასახელება: 

ჭიჭკოტ - 212-213 გვ. 

Malva neglecta Wallr. - ბალბა, თუშური დასახელება: ბალბა’ 

- 42-43 გვ.

Mentha longifolia (L.) L. - პიტნა გრძელფოთოლა, თუშური 

დასახელება: პიტნა’ - 162-163 გვ.

Merendera trigyna Woronow- ენძელა სამბუტკოიანი, თუშური 

დასახელება: ენძალა’ - 66-67 გვ.

Myosotis alpestris F.W.Schmidt - კესანე ალპური, თუშური 

დასახელება: ცისთვალა’ - 86-87 გვ.

Nepeta grandiflora M.Bieb. - ქარაძენძი მსხვილყვავილა -  

184-185 გვ.

Origanum vulgare L. - თავშავა, თუშური დასახელება: 

თავშავა’ - 76-77 გვ.

Persicaria alpina (All.) H.Gross - მატიტელა ალპური, თუშური 

დასახელება: წართხალ - 122-123 გვ.

Petasites albus (L.) Gaertn. - ბუერა, თუშური დასახელება: 

ბუერა’ - 48-49 გვ.

Pilosella piloselloides (Vill.) Sojak - ხარნუყა, თუშური 

დასახელება: ჴარნუყა’ - 226-227 გვ. 

Pinus sylvestris var. hamate Steven. - ფიჭვი კავკასიური, 

თუშური დასახელება: ჟინა’ - 178-179 გვ.

Plantago atrata Hoppe - მრავალძარღვა გაშავებადი - 140-141 გვ.

Plantago major L. - მრავალძარღვა დიდი, თუშური 

დასახელება: ცხრაძარღვა’ - 142-143 გვ.

Polygonatum glaberrimum K.Koch - სვინტრი, თუშური 

დასახელება: დათვიჟოლა’ - 170-171 გვ.

Polygonum aviculare L. - მატიტელა ჩვეულებრივი; მატიტელა 

ჩიტის - 126-127 გვ.

Polygonum cognatum Meisn. - მატიტელა დედალი, თუშური 

დასახელება: ჭიმჭიკ - 124-125 გვ.

მცენარეთა ლათინურ
დასახელებათა საძიებელი 
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Populus tremula L. - ვერხვი მთრთოლავი, თუშური 

დასახელება: ვერხვ - 70-71 გვ.

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch - მარწყვა ბალახი 

კრანცის - 118-119 გვ.

Primula luteola Rupr. - ფურისულა ყვითელი, თუშური 

დასახელება: ვაშლისულა’ - 182-183 გვ.

Prunus padus L. - შოთხვი, თუშური დასახელება: შოთხვ - 

198-199 გვ. 

Ranunculus caucasicus M.Bieb. - ბაია კავკასიური, თუშური 

დასახელება: მასკვლავა’ - 40-41 გვ.

Rhododendron caucasicum Pall. - დეკა, თუშური დასახელება: 

დეკაჲ - 58-59 გვ.

Rhynchocorys orientalis Benth. - საყურე აღმოსავლური, 

თუშური დასახელება: საყურა’ - 166-167 გვ.

Ribes alpinum L.; Ribes bieberstaini - მოცხარი მთის (ხუნწი, 

კლდის დუცი), თუშური დასახელება: ალუდა’ - 138-139 გვ.

Ribes uva-crispa L. - ხურტკმელი, crispa L. თუშური 

დასახელება: ხურტკმელ - 230-231 გვ. 

Rosa canina L. - ასკილი ძაღლის, თუშური დასახელება: 

წითელ ესკალა’ - 34-35 გვ.

Rosa tuschetica Boiss. - ასკილი თუშური, თუშური დასახელება: 

შავ ესკალა’ - 36-37 გვ.

Rubus idaeus L. - ჟოლო იდასი, თუშური დასახელება: ჴვაფა’ 

- 164-165 გვ.

Rumex alpinus L. - ღოლო (ღვალო ალპური), თუშური 

დასახელება: ღოლოჲ, ჭირტალ - 194-195 გვ. 

Rumex scutatus L. - ღვალო, ღოლო ფარისებრი, თუშური 

დასახელება: ქვიშიმჟავია’ - 188-189 გვ.

Salix caprea L. - მდგნალი, თუშური დასახელება: ფოხვ -  

130-131 გვ.

Salvia verticillata L. - დაჯირა საგველასებრი, თუშური 

დასახელება: დაჯირა’ - 56-57 გვ.

Scutellaria orientalis L. - მუზარადა აღმოსავლური - 144-145 გვ.

Securigera varia (L.) Lassen - ყვავისფრჩხილა, თუშური 

დასახელება: ყვავმჩხილა’ - 196-197 გვ. 

Sedum maximum subsp. Ruprechtii (Jalas) Soo. (სინონიმი, - 

Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.) - კლდისდუმა კავკასიური, 

თუშური დასახელება: კდის დუმა’ - 90-91 გვ.

Sempervivum pumilum M.Bieb. - კლდისვაშლა დაბალი, 

თუშური დასახელება: ფხიჯა’ -92-93 გვ.

Seseli transcaucasicum Pimenov & Sdobnina - სეზელი 

ტრანსკავკასიური - 168-169 გვ.

Silene compacta Fisch. - ლამაზა - 104-105 გვ.

Siler caucasicum Spreng. - დუცი, თუშური დასახელება: დუც 

- 64-65 გვ.

Sorbus caucasigena Kom. - ცირცელი კავკასიური, თუშური 

დასახელება: ცირცელ - 206-207 გვ. 

Spiraea hypericifolia L. - გრაკლა კრაზანფოთოლა, თუშური 

დასახელება: მაჴატ - 54-55 გვ.

Symphytum caucasicum M.Bieb. - ლაშქარა, თუშური 

დასახელება: შალდაყ - 106-107 გვ.

Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg - ბაბუაწვერა, 

თუშური დასახელება: საღვიძლა’ - 38-39 გვ.

Teucrium orientale L. - ჭარელა აღმოსავლური - 220-221 გვ. 

Teucrium polium L. - კუტი ბალახი - 102-103 გვ.

Thymus nummularius M.Bieb. - ბეგქონდარა, თუშური 

დასახელება: ბექთქონდარა’ - 46-47 გვ.

Tilia begoniifolia Steven - ცაცხვი კავკასიური, ცაცხვი 

ბეგონიისფოთოლა, თუშური დასახელება: ცაცხვ - 204-205 გვ. 

Tragopogon reticilatus Boiss. & A.Huet. - ფამფარა ბადისებრი, 

თუშური დასახელება: მზივანა’, მძივანა’ - 174-175 გვ.

Tussilago farfara L. - ვირისტერფა, თუშური დასახელება: 

დათვთბუერა’, ვირისტერფა’ - 72-73 გვ.

Urtica dioica L. - ჭინჭარი; ჭინჭარი ორსახლიანი, თუშური 

დასახელება: ჯინჭარ - 222-223 გვ. 

Usnea sp. - მღიერი, თუშური დასახელება: ფიჭვის ხავს -  

148-149 გვ.

Vaccinium myrtillus L. - მოცვი შავი; მოცვი მირტისფოთოლა, 

თუშური დასახელება: ჟოლ - 134-135 გვ.

Vaccinium vitis-idaea L. - მოცვი წითელი, თუშური დასახელება: 

სტომ - 136-137 გვ.

Valeriana officinalis L. - კატაბალახა სამკურნალო, თუშური 

დასახელება: გულბანდ - 82-83 გვ.

Veratrum lobelianum Bernh. - შხამა ლობელის; აპუტარაკი, 

თუშური დასახელება: სხამა’ - 200-201 გვ. 

Verbascum speciosum Schrad.- ქერიფქლა მშვენიერი, თუშური 

დასახელება: ქერიფქლა’ - 186-187 გვ.

Veronica beccabunga L. - ჩაღანდარი, თუშური დასახელება: 

ჩაღანდარ - 202-203 გვ. 

Viburnum lantana L. - უზანი, თუშური დასახელება: თურსა’ - 

172-173 გვ.
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შეადგინა ნ. იდოიძემ, თბილისი 2009 
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შესწავლისათვის“, თბილისი, 1967

 • გასიტაშვილი, 1967 - გასიტაშვილი გ., ხის დამუშავების 

ხალხური წესები თუშეთში//კრებული თუშეთის 

ეთნოგრაფიული შესწავლისათვის, თბილისი, 1967, 

„მეცნიერება”,

 • ცოცანიძე, 1990 - ცოცანიძე გ., გიორგობიდან 

გიორგობამდე, თბილისი, 1990

 • ცოცანიძე, 2013 - ცოცანიძე გ., თუშური ლექსიკონი, 

თბილისი, 2013.

 • რჩეულიშვილი, 1938 - რჩეულიშვილი მ., მასალები 

ქართული ცხვრის შესწავლისათვის//კრებული შოთა 

რუსთაველის ეპოქის მატერიალური კულტურა, თბილისი, 

1938.

 • ხაზარაძე, 1972 - ხაზარაძე მ., თუშური ხის ჭურჭელი//

კრებული მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, 

XVI-XVII, თბილისი., 1972, გვ. 139-149.

 • ხაზარაძე, 1988 - ხაზარაძე მ., ქართული ხალხური ხის 

ჭურჭელი, თბილისი, 1988

 •  Зиссерман, 1897 - Зиссерман А.Д. Двадцать пять дет на 

Кавказе, кн. I, СНБ, 1897.

დამოწმებული მასალები

 • აზიკური, 1974, აზიკური ნ., 1974 წელს თუშეთში ჩაწერილი 

ეთნოგრაფიული მასალები.

 • აზიკური, 1975 - აზიკური ნ., 1975 წელი თუშეთში ჩაწერილი 

ეთნოგრაფიული მასალები.

 •  აზიკური, 1979 - აზიკური ნ., 1979 წელი თუშეთში ჩაწერილი 

ეთნოგრაფიული მასალები.

 • აზიკური, 1980 - აზიკური ნ., 1980 წელი თუშეთში 

ჩაწერილი ეთნოგრაფიული მასალები.

 •  აზიკური, 1993 - აზიკური ნ., 1973 წელს თუშეთში 

ჩაწერილი ეთნოგრაფიული მასალები.

 • აზიკური, 1987 - აზიკური ნ., 1987 წელი თუშეთში ჩაწერილი 

ეთნოგრაფიული მასალები.

დამოწმებული ხელნაწერები

 •  აზიკური, 1989 - აზიკური ნ., მეცხვარეობა აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთიანეთში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიუილი 

მასალების მიხედვით, სადისერტაციო ნაშრომი.

 •  აზიკური, 1992 - აზიკური ნ., ხალხური ფეიქრობა თუშეთში 

(ხელნაწერი).



240


