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შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 

 

 

http://gov.ge/files/275_38364_967251_136417.09.13%E2%80%931.pdf
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შიდა ქართლი ლადშაფტური მრავალფეროვნებით ხასიათდება. ვაკეებზე წარმოდგენილია ივერიის ზომიერად მშრალი სტეპური 

ლანდშაფტი.იგი ამჟამად თითქმის მთლიანად სახეშეცვლილია სამეურნეო საქმიანობის შედეგად. ზღვის დონიდან 800 მეტრი სიმაღლიდან  

იწყება ქვედა მთის ტყის ლანდშაფტის გავრცელების არეალი. ამ ლადშაფტში დომინანტობს მუხნარი.  

ზღვის დონიდან 1200 მეტრიდან ვხვდებით საშუალო მთის ტყის ლანდშაფტს. აქ ძირითადად წიფელაა გავრცელებული. თრიალეთის ქედისა 

და რეგიონის დასავლეთ, შედარებით ნოტიო რაიონებში წფლნარ-მუქწიწვოვან ტყეც გვხდება. 

ზღვის დონიდან 2000-2200 მეტრიდან ვრცელდება მაღალი  მთის მდელოს ლანდშაფტი ალპური და სუბალპური მცენარეულობით. 

გლაციალურ-ნივალური ლანდშაფტი  რეგიონში პრაქტკულად არ გვხვდება. 

წყლის ძირითადი არტერიებია მტკვარი, ლიახვი, მეჯუდა, ტანა, ქსანი, თორთლა, თეძამი, ჭარებულა, ლეხურა, სურამულა, ფრონე, ძამა, 

ლეხურა, კავთურა, არაგვი და სხვა. ასევე შიდა ქართლში მოედინება ბუნებრივი სამკურნალო წყლები და სუფთა წყაროს წყლები.შიდა 

ქართლის მდინარეთა უმრავლესობა უძველეს დროიდანაა გამოყენებული სარწყავად. 

შიდა ქართლი ღარიბია სასარგებლო წიაღისეულით. აქ ძირიღადათ სამშენებლო დანიშნულების ბუნებრივი რესურსებია გავრცელებული-

მერგელების, კირქვებისა და კერამიკული თიხის სახით. 

მხარის ტერიტორიაზე მდებარეობს ბუნების, არქიტექტურისა და კულტურის მრავალი ძეგლი, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია: ატენის სიონი, 

ურბნისის სიონი, რუისის ღვთისმშობლის ტაძარი, ყინწვისის ეკლესია, სამთავისის ეკლესია, უფლისციხე, რკონის მონასტერი, გორის ციხე,  

სურამის ციხე, წრომის ტაძარი, ქვათახევი.  

 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90_(%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D)
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
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შიდა ქართლის  მხარეში მიმდინარე  განახლებადი  საინვესტიციო  პროექტები 

(29 დეკემბერი  2017 წელი) 

 

მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზე 
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ტექნიკურ-ეკონომიკური   კვლევის  ეტაპზე 
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გამოქვეყნებული     მემორანდუმები  
 

ზემო ქარის ელ. სადგური  

მეტეხი ჰესი 1, 2 

ცვლილება 15.08.2016  

მეტეხი 1, 2 ჰიდროელექტროსადგურები 06.01.2017  

ფონას ქარის ელ. სადგურები  

ნიგოზას ქარის ელ.სადგური  

ქართლი 2 ქარის ელ. სადგური  

კასპის მზის ელექტროსადგური  

კასპის ქარის ელექტროსადგური 

ფლევის ქარის ელექტროსადგური 

 

 

მასალა აღებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საიტიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა სისწორეზე.  

 

 

 

 

http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Saakadze%20Da%20Zemo%20Karis%20Hidroelektrosadguri%201586%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Metekhi%2012%20Hidroelektrosadguri%20680%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Tsvlileba%2015082016%201501%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Metekhi%201%202%20Hidroelektrosadgurebi%2006012017%201632%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Rikotis%20Da%20Fonas%20Karis%20Elektrosadguri%201299%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Nigozas%20Karis%20Elektrosadguri%201328%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Karis%20Elektrosadguri%20Kartli%202%201379%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201649%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2004052017%201693%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021042017%201698%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo
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ასაშენებელი  პოტენციური  ელექტროსადგურების   ნუსხა (დაგეგმილი პროექტები) 
 

 

 

 

პოტენციური ელექტროსადგურების ნუსხა 

 

 
 

 

 

მასალა აღებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საიტიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა სისწორეზე.  

 

http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Sakartveloshi%20Asashenebeli%20Potentsiuri%20Elektrosadgurebis%20Nuskha%201759%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo
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საკადასტრო რუკები 
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მასალა აღებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საიტიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა სისწორეზე.  

 

 

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo
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უფლისციხე 

 

 

გამოცემაზე მუშაობდნენ: მარიკა ფიროსმანაშვილი, თათული კვარაცხელია 

 
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4 

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2399543; ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge   

 

mailto:info@greens.ge
http://www.greens.ge/

