
გააფერადე
შენი ქვეყნის 

ბუნება



წინამდებარე საბავშვო გასა ფე რა დე
ბელი გან კუთ ვნილია გა რე მოს დაცვი
თი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყობისათვის. 
მას ში წარ მოდ გენილია სა ქარ თვე
ლოს უნი კა ლური ბი ომ რა ვალ ფე როვ
ნება – დალაგებული ქართული ან

ბა ნის მი ხედ ვით. გასაფერადებელი 
ბავ შვებს და ეხ მა რე ბა  გა რემოს უკეთ 
შეც ნობაში.



ა
ალკუნი 
საქართველოში მობინადრე ალკუნს ზურგი ცის
ფერი ბუმბულით აქვს დაფარული, მუცლის მხა
რე კი – ნარინჯისფერით. 
აქვს დიდი თავი, გრძელი და სწორი ნისკარტი. 
ალკუნი, ძირითადად, მცირე ზომის თევზებით 
იკვებება. 
ბუდეებს ხის ფუღუროებში, სოროებსა და მიწის 
ზედაპირზე აშენებს. ბარტყებს მშობლები თევ
ზითა და წყლის მწერებით კვებავენ. სა ქარ თვე
ლოში მხოლოდ ცისფერი ალკუნი გვხვდება.





ბ
ბაყაყი
ბაყაყები ამფიბიები არიან, რაც ორგვარ გა რე
მო ში ცხოვრებას ნიშნავს. ისინი წყალშიც ცხოვ
რო ბენ და ხმელეთზეც. უყვართ თბილი და მზიანი 
ამინ დი. საქართველოში, ძირითადად, ტბორის 
ბა ყა ყი გვხვდება. ჩვენთან არსებულ ბაყაყებს 
შო რის ის ყველაზე დიდი ზომისაა. 
სხეული დაფარული აქვს მუქი მწვანე და ყა ვის
ფერი ხალებით. სიცოცხლეს წყალში ან წყლის 
მახლობლად ატარებს. 
მას წყალში სუნთქვა არ შეუძლია, ამიტომ ხშირად 
ამოყოფს ხოლმე თავს ჰაერის ჩასასუნთქად. აქ
ტი ურია მთელი დღეღამის განმავლობაში.
მას შეუძლია კარგად ხტომა, რაც საკვების მო პო
ვებაში ეხმარება. იკვებება უმთავრესად მწე რე
ბით, მაგ., ბუზებით. 
ახასიათებს წყალსატევების ფსკერზე ზამთრის 
ძილ ქუში.





გ
გედი
საქართველოში გვხვდება სისინა, ანუ წი თელ
ნის კარტა და მყივანი გედის სახეობები. 
გრძელკისრიანი თეთრი მოზრდილი ფრინვე
ლია. აქვთ წითელი ან სტაფილოსფერი ნის
კარტი. 
შე უძლიათ კარგად ფრენა და ცურვა, უჭირთ ხმე
ლეთზე სიარული და ყვინთვა. 
მამალი დედალს ბუდის აგებაში ეხმარება. დე
ბენ 57 კვერცხს. იკვებებიან მცენარეებითა და 
წყლის პატარა მწერებით.





დ
დათვი
დიდი ზომის ძლიერი და მტაცებელი ცხოველია 
მოკლე ფეხებითა და კუდით. საქართველოში ძი
რითადად გვხვდება მურა დათვი.
მურა დათვს სხეული დაფარული აქვს მუქი ყა
ვის ფერი, უხეში ბეწვით. აქვს პატარა, მრგვალი 
ფორ მის ყურები და შავი ფერის დრუნჩი. 
ბინადრობს ტყეებსა და მთებში. დათვი ძალიან 
მოქ ნილი და სწრაფი მტაცებელია. ადვილად 
ადის ხეზე ბასრი ბრჭყალების დახმარებით და 
კარგად ცურავს. 
2 წელიწადში ერთხელ ბადებს 23 ბელს. 
მუ რა დათვი საქართველოს წითელ ნუსხაშია 
შეტა ნილი.





ე
ენოტი
მცირე ზომის ხუთთითიანი ცხოველია. აქვს ხშირი 
ბეწვი, მოკლე ფეხები და შავზოლიანი გრძელი 
კუდი. 
ენოტი ტყეში ცხოვრობს. იკვებება მცენარეებითა 
და მცირე ზომის ცხოველებით.





ვ
ვარხვი
მოზრდილი ფრინველია. აქვს გრძელი, ნარინ
ჯის ფერი, ჩანთიანი ნისკარტი, ფართო ფრთები 
და მოკლე ბოლო. 
სხეულის საერთო შეფერილობა თეთრია. კარ
გად ცურავენ, მაგრამ ვერ ყვინთავენ. ბუდობენ 
დიდ ჯგუფებად წყლის პირას. 
იკვებებიან თევზით. დებენ 14 კვერცხს. სა ქარ
თვე ლოში მიმოფრენისას გვხვდება ვარდისფე
რი და ქოჩორა ვარხვი.





ზ
ზუთხი
ერთერთი ცნობილი და ძვირფასი სახეობის 
თევ ზია. 
მას აქვს წაგრძელებული ფორმის სხეული, რო
მე ლიც ბოლოვდება ძლიერი და კარგად გან ვი
თა რებული კუდით. 
ძირითადად იკვებებიან მწერებით.საკვების მო
ძებ ნაში ეხმარებათ ორი წყვილი ულვაში, რომ
ლის დახმარებითაც გრძნობენ, თუ სად იმყოფება 
მა თი მსხვერპლი. 





თ
თოლია
პატარა ზომის ფრინველია. იკვებება თევზებით.
თოლიები მსხვერპლს შორიდან უთვალ თვა ლე
ბენ, შემდეგ თავს ესხმიან და ნისკარტით იტა ცე
ბენ. თოლიებს სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა 
შეფე რი ლობა აქვთ. ბუდეს იკეთებენ კლდეებსა 
და ისეთ ადგილებში, სადაც უსაფრთხოდ იქ ნე
ბიან.
დედალი დებს 512 ჭრელ კვერცხს. გამოჩეკის 
შემდეგ მართვეები (თოლიას შვილები) მალე ტო
ვე ბენ ბუდეს. ფრენის დაწყებამდე მათ მშობლები 
კვებავენ, რადგან პატარები და სუსტები არიან. 
თოლიები ხშირად წყლის ზედაპირზე ისვენებენ. 





ი
ირემი
დიდი ზომის ყავისფერი ცხოველია, მოკლე კუ
დით. 
მამალ ირემს აქვს ძალიან ლამაზი, დატოტვილი 
რქე ბი. კავკასიური ირემი მოწითალოყავის ფე
რია. 
ირმის ნაშიერებს – ნუკრებს – ტანზე აქვთ თეთრი 
ხა ლები, რომლებიც ასაკის მატებასთან ერთად 
უქ რებათ. 
ირმები ტყეში ბინადრობენ. იკვებებიან ბალახით, 
მცენარეების ყლორტებით, სოკოებითა და ლი
ქე ნებით.
ირემი წელიწადში ერთხელ აჩენს ერთ, იშვიათად 
– 2 ნუკრს.
საქართველოში გავრცელებულია კეთილ შო ბი
ლი ირემი, რომელიც შეგიძლიათ, ნახოთ ბორ
ჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში. 
კე თილშობილი ირემი შეტანილია საქართვე
ლოს წი თელ ნუსხაში.





კ
კაკაბი
კაკბები მოცისფრომონაცრისფრო ფრინველე
ბი არი ან, მოვარდისფრო თავითა და ფრთებით. 
გვერ დებზე მუქი ფერის ზოლები გასდევთ. აქვთ 
დეზიანი ფეხები.
იკვებებიან მცენარეების თესლებით, ყლორ ტე ბი
თა და მწერებით. ბუდეში საკუთარ ბუმბულს აგე
ბენ და 1016 კვერცხს დებენ. ბუმბულის ფერების 
დახ მარებით კაკაბი ბუნებრივ გარემოში კარგად 
იმალება. 





ლ
ლეოპარდი, ანუ ჯიქი
მსოფლიოში ერთერთი უიშვიათესი ცხოველია. 
ფართოდ იყო გავრცელებული აფრიკასა და აზი
აში, ამჟამად კი მათი რიცხვი საგრძნოლად შემ
ცირებულია. საქართველოში ერთადერთი ჯიქი 
ვაშ ლოვანის ეროვნული პარკის ტერი ტო რი აზე 
ნა ხეს.
მოყვითალო ფერის, ძალიან სწრაფი ცხოველია, 
კუდის დახმარებით სირბილის დროს იცავს წო
ნას წორობას. 
ჯიქი წითელ ნუსხაშია შეტანილი.





მ
მიმინო
მიმინოს სხეულის სიგრძე 3141 სმია. ზურგი 
რუხი ფერის ბუმბულით, ხოლო მკერდის მხარე 
ჭრე ლი ბუმბულით აქვს დაფარული. 
დედალი მიმინო ზომით მამალზე დიდია. ბუდეს 
ხეზე იკეთებს და 45 კვერცხს დებს. მიმინო იკ
ვებება პატარა ჩიტებით, თაგვებითა და მწე რე
ბით. 
ძალიან კარგი მხედველობის გამო, შეუძლია 
დიდ მანძილზე დაინახოს მსხვერპლი.





ნ
ნემსიყლაპია
დიდთვალებიანი და ოთხი გამჭვირვალე ფრთის 
მქონე მწერია. კვერცხებს წყალში ან წყლის მცე
ნა რეების ფოთლებზე დებს. 
იკვებება წყლის მწერების ლარვებით. ანად გუ
რე ბს კოღოებსა და სხვა მავნე მწერებს.





ო
ოფოფი
სასარგებლო ფრინველია, იკვებება მწე რე ბით, 
რომელთაც ზიანი მოაქვთ სოფლის მე ურ ნე
ობისთვის.
გამორჩეულია თავისი ვიწრო, გრძელი შავი ნის
კარტითა და მარაოს ფორმის ყავისფერი ქოჩ
რით.
ოფოფები საცხოვრებელ ადგილს ტანდაბალი 
ბუჩ ქებისა და დაბალი ხეების სიახლოვეს ირ
ჩე ვენ, მოსწონთ ხილის ბაღები, ვენახები. დიდ 
დროს ატარებენ მიწაზე მწერებზე ნადირობაში.





პ
პეპელა
პეპლების უამრავი სახეობა არსებობს, აქვთ ფე
რა დი და მოხატული ფრთები. პეპლები ხორ თუ მის 
დახმარებით ყვავილების ნექტრით იკ ვე ბებიან. 
კვერცხებს მცენარეებზე დებენ. სი ცოც ხლის ხან
გრძლივობა 2–3 კვირიდან ერთ წლამ დე მერ
ყეობს სახეობების მიხედვით.





ჟ
ჟრუნი
ჭრელი ფრინველია, სხეული ყავისფერი და 
ცისფერი ბუმბულით აქვს დაფარული. გავ რცე
ლე ბულია ევროპასა და აზიაში. იგი მობინადრე 
ფრინ ველია. ჟრუნები ცხოვრობენ წყვილებად. 
საკვების ძებნაში მოკლე მანძილზე გადა ად გილ
დე ბიან. 
ბუდეს მიწაზე იკეთებენ. დედალი დებს 610 
კვერცხს. იკვებებიან მცენარეებით, იშვიათად – 
მწე რებით. 
ზამთარში ჟრუნი ღამეს თოვლში ათევს. 

 





რ
როჭო
საშუალო ზომის ფრინველია, მამრებს სხეული 
შავი ბუმბულით აქვთ დაფარული, მდედრებს კი 
– მოყვითალოყავისფერწინწკლებიანით. მამალ 
როჭოებს წითელი, ხორცოვანი წარბები აქვთ. 
საქართველოში როჭო მაღალ მთაში გვხვდება. 
ზამთრობს ტყეებში. 
როჭოები ბუდეს მიწაზე იკეთებენ, დებენ 2–10 
კვერცხს. 
როჭოები იკვებებიან თესლებით, კენკრით, ხი
ლით, ნორჩი ყლორტებითა და ფოთლებით, ჭი
ები თა და ლოკოკინებით.
კავკასიური როჭო შეტანილია საქართველოს წი
თელ ნუსხაში.





ს
სალამანდრა
ხვლიკს წააგავს, თუმცა კუდიანი ამფიბიაა. მისი 
სიგრძე 19 სმს აღწევს. ზურგსა და გვერდებზე 
ნარინჯისფერი ან ყვითელი ლაქები ახასიათებს.
სალამანდრა კავკასიის ენდემია, რაც ნიშნავს 
იმას, რომ მხოლოდ კავკასიაში გხვდება. სა ქარ
თველოში გავრცელებულია მესხეთის ქედზე, 
აჭა რასა და ბორჯომში.
სალამანდრა ბინადრობს ტყეებში, ღელეებისა 
და ნაკადულების, წყლის პირას, ხეების ფესვების, 
ზოგ ჯერ ქვების ქვეშ, იკვებება მწერებით.
მრავლდება ქვირითით, რომელსაც წყალში მცე
ნა რეებს ამაგრებს. 
სალამანდრას რაოდენობა ძალიან კლებულობს, 
რაც უკავშირდება ტყეების ჩეხას. 
შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. 





ტ
ტურა
მტაცებელი ცხოველია. ზამთრობით ჩა ლის ფრა
დაა შეფერილი, ხოლო ზაფხულში ბეწვი მო წი
თა ლოშავად ეცვლება. საქართველოში გვხვდე
ბა თითქმის ყველგან – ზღვის დონიდან 1000 მ 
სიმაღლემდე. ბინადრობს ტყეებში, ბუჩ ქნა რებთან 
და წყალსატევების ახლოს. იკვებება ცხოველე ბი
თა და მცენარეებით, უმეტესად მღრღნელებით, 
კურ დღლე ბით, ფრინველებით, ქვეწარმავლებით, 
ამ ფი ბიებით, თევზებით, მწერებით და სხვ.
შობს 46 უსუსურ და თვალაუხილავ ლეკვს. ტურა 
უმთავრესად ღამის ცხოვრებით ცხოვრობს. 





უ
უფეხურა
საქართველოში გავრცელებულია თითქმის ყველ
გან.
ცნობილია ჩვეულებრივი უფეხურას სახელით. ბი
ნადრობს ტყეებში, ბუჩქნარებში, ბაღებში, ვე ლებ
ზე. მარტივ ბუდეს იკეთებს მიწაზე. 
დებს 23 კვერცხს. ძირითადად იკვებება მწე რე
ბით.





ფ
ფოცხვერი
კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია, ამიტომ 
გარეგნულად კატას წააგავს. აქვს ძლიერი, გრძე
ლი ფეხები, ფართო თათები, მოკლე კუდი. სა
ქარ თველოში გავრცელებულ ფოცხვერს სხეული 
დაფარული აქვს მცირე ზომის ხალებით.
ბინადრობს როგორც მთის, ისე ვაკის ტყეებში, 
იკ ვებება ძუძუმწოვრებითა და ფრინველებით. 
ცხოვ რობს ღამის ცხოვრებით, შობს 23 ბოკვერს. 





ქ
ქურციკი
ეკუთვნის ღრურქიანების ოჯახს. მოხდენილი 
ცხოველია წვრილი და მაღალი ფეხებით. სხე
ულის სიგრძე – 95105 სმ, თავი და ყურები შე და
რე ბით მცირე ზომისა აქვს, კისერი წვრილი და 
გრძელი. რქები მხოლოდ მამრებს აქვთ და მათი 
სიგრძე 30 სმს აღწევს. იწონის 2530 კგს.
ძირითადად, ბალახეულობით იკვებება. აპრილ
მა ისში შობს ერთ ან ორ თიკანს. 
ქურციკი საქართველოს წითელ ნუსხაშია შე ტა
ნი ლი.





ღ
ღამურა
ღამურებს, ძირითადად, მუქი ფერის ზურგი აქვთ, 
მუცელი კი ღია ფერის ღინღლით აქვთ დაფარუ
ლი. აქვთ განვითარებული, აპკიანი ფრთები 
და ყურ სარ ქველი. ცხოვრობენ მღვიმეებსა და 
კლდის ნაპრალებში. ხის ფუღუროებში ეწევიან 
ღამის ცხოვრებას, დღისით კი თავდაყირა ეკი
დებიან და იძინებენ. იკვებებიან მწერებით. შო
ბენ 13 ნა შიერს.





ყ
ყანჩა
ნაცრისფერი შეფერილობის ჭაობის ფრინველია, 
აქვს გრძელი კისერი და წვრილი, გრძელი ფე
ხები, რაც ჭაობში ადვილად გადაადგილების სა
შუ ალებას აძლევს. 
საქართველოში ყანჩის 9 სახეობა გვხვდება. იკ
ვე ბება წვრილი თევზებით, ბაყაყებით, მო ლუს
კებით, მწერებითა და მღრღნელებით.

 





შ
შაშვი
ფართოდ გავრცელებული ფრინველია. 
მამალი შაშვი მთლიანად შავია, ნარინჯისფერი 
ნის კარტით, დედალს ზურგი ყავისფერი აქვს, მუ
ცე ლი – შედარებით ღია.
მამალი შაშვი შესანიშნავად გალობს. იკვებება 
ჭიაყელებით, ლოკოკინებით, მწერებითა და კენ
კრით. 
ბინადრობს ტყეებში, ბაღებში, პარკებსა და ღია 
ბუჩ ქებში.
დებს 4 ღია მომწვანოცისფერ, დაწინწკლულ 
კვერცხს. 





ჩ
ჩხიკვი
ჩხიკვს შავი კუდის ბოლო და „ულვაშები“ აქვს, 
სხეული ძირითადად რუხი ფერისაა. თავზე შავ
ლა ქებიანი ბუმბულის ქოჩორი და ფრთაზე ცის
ფე რი ლაქა ახასიათებს. 
ბინადრობს შერეულ და ფოთლოვან ტყეებში. 
დებს 47 კვერცხს. 
იკვებება თესლებით, კენკრით, ხილით, რკოთი 
და მწერებით. 





ც
ციყვი
ფუმფულა და ლამაზკუდიანი ცხოველია, აქვს ბას
რი კბილები.
უკანა კიდურები წინა კიდურებზე 2ჯერ დიდია. 
საქართველოში გვხვდება ციყვების 2 სახეობა.
საკვებად იყენებს თხილს, კაკალს, სხვადასხვა 
კენკროვანს. 
ცხოვრობს ფუღუროში,რომელშიც ზაფხულის გან
მავ ლობაში იმარაგებს საკვებს.
კავკასიური ციყვი საქართველოს წითელ ნუს ხა
შია შეტანილი.





ძ
ძერა
ევროპაში, აზიაში, აფრიკასა და ავსტრალიაში 
გავ რცელებული ფრინველი საქართველოშიც 
ბი ნად რობს.
ბუდეებს იკეთებენ ხეზე, კლდეებზე ან ხრამებში. 
აპრილმაისში დებენ 24 კვერცხს, რომლებზეც 
ორი ვე მშობელი კრუხობს. 1 თვის შემდეგ იჩე კე
ბი ან ბარტყები. 
იკვებებიან მღრღნელებით, ქვეწარმავლებით, 
ლე შით, იშვიათად – თევზითა და წვრილწვრილი 
ფრინ ველებით.





წ
წყრომი
ბუსნაირთა რიგის ფრინველია. საქართველოში 
გვხვდება ჩვეულებრივი წყრომი. მისი სხეულის 
სიგ რძეა 20 სმ, მასა 80 გ–ს აღწევს. მორუხო ფე
რი საა, შესამჩნევად ჭრელი. ბუდობს ფოთლოვან 
ტყეებში, პარკებში. მარტში ხის ფუღუროში დებს 
26 კვერცხს, რომელთა ინკუბაცია 25 დღეღა მე 
გრძელდება. კრუხობს მხოლოდ დედალი. ძი რი
თადად იკვებება მწერებით, უფრო იშვიათად კი 
– წვრილი ფრინველებითა და მღრღნელებით.





ჭ
ჭიამაია
ამობურცული, მომრგვალო სხეულის მქონე მწერს, 
ძირითადად, წითელი, ზოგჯერ ყვითელი შე ფე რი
ლობის და შავი მრგვალი კოპლები აქვს. 
კაშკაშა გამაფრთხილებელი შეფერილობა მტრი
სა გან თავდაცვის საშუალებას აძლევთ. 
იკვებებიან პატარა მწერებით, ზოგი ჭიამაია — 
მცე ნარეებით. 





ხ
ხვლიკი
პატარა ზომის, ყავისფერი და მწვანე ფერის, 
მოქნილი და სწრაფი ქვეწარმავალია. ხვლიკებს 
თბილი ამინდი უყვართ, ცივ ამინდში კი სა მა ლავ
ში იმალებიან.
ხვლიკები, ძირითადად, მწერებით იკვებებიან. 
დი დი ზომის სახეობები პატარა ფრინველებს, ძუ
ძუმ წოვრებსა და ქვეწარმავლებსაც ჭამენ. 
მათ საკვების ძიებაში ენა ეხმარებათ. ხვლიკის 
სხე ული გარედან დაფარულია ქერცლით, რაც 
მის კანს დაზიანებისა და სიცხეში გამოშრობის
გან იცავს.
თუ ხვლიკი საფრთხეს იგრძნობს, შეუძლია, კუ
დი მოიძროს, ამით მტაცებელს აბნევს – მისი ყუ
რადღება კუდზე გადააქვს და თავად გარბის შე
და რებით უსაფრთხო ადგილას.





ჯ
ჯოჯო
ჯოჯო ქვეწარმავალია, მისი სხეულის სიგრძე 
15 სმ–ს აღწევს. 
იკვებება მწერებით, ფეხსახსრიანებითა (მაგ., 
ობო ბებით) და მცენარეული საკვებით.
იმალება ქვების ქვეშ, ნაპრალებსა და სოროებში. 
საქართველოში გავრცელებულია აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ ნაწილებში, მშრალ მთებსა და გო
რა კებზე.





ჰევისტონის ხავერდულა 
საშუალო ზომის მოყავისფრომოწითალო პე პე
ლაა, ფრთების ხავერდოვანი ზედაპირითა და 
ფრთებზე თეთრი “თვალებით”.
ჰევისტონის შავტუხა აჭარის მთებშია აღ მო ჩე ნი
ლი. საქართველოში გავრცელებულია ბორ ჯო
მის ხეობასა და სამცხეჯავახეთის წიწვოვან ტყე
ში. 
შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში.
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