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ზუთხისებრთა სახეობები

ზუთხისებრთა ოჯახს 27 სახეობის თევზი მიეკუთვნება. მათგან საქართველოში 
ისტორიულად გავრცელებულია ექვსი სახეობა: სვია (Huso huso), რუსული 
ზუთხი (Acipenser gueldenstaedtii), ტარაღანა (Acipenser stellatus), ჯარღალა  
(Acipenser nudiventris), ევროპული (ატლანტური) ზუთხი / ფორონჯი  
(Acipenser sturio)  და კოლხური ზუთხი (Acipenser persicus colchicus). 

ზუთხისებრთა ექვსივე სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. 
მათგან ფორონჯი (A. sturio) შეტანილია გადაშენების კრიტიკული საფრთხის 
წინაშე მყოფი (CR) სტატუსით, ხოლო დანარჩენი ხუთი სახეობა - გადაშენების 
საფრთხის წინაშე მყოფი (EN) სტატუსით. ზუთხისებრთა სახეობებს 
გადაშენების საფრთხე ემუქრებათ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ 
მთელ მსოფლიოში.  ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი 
ნუსხის მიხედვით, საქართველოში გავრცელებული ზუთხისებრთა ყველა 
სახეობა გლობალურად გადაშენების კრიტიკული საფრთხის წინაშე იმყოფება. 
შესაბამისად, ზუთხისებრნი წარმოადგენენ ყველაზე მოწყვლად და საფრთხის 
ქვეშ მყოფი სახეობების ჯგუფს საქართველოში.

1. სვია
(Huso huso)

2. რუსული ზუთხი
(Acipenser gueldenstaedtii) 

3. ტარაღანა
(Acipenser stellatus)

4. ჯარღალა
(Acipenser nudiventris)

5. ევროპული (ატლანტური) 
ზუთხი / ფორონჯი  
(Acipenser sturio)

6. კოლხური ზუთხი
(Acipenser persicus colchicus) 

სურათი 1   საქართველოში გავრცელებული ზუთხისებრთა სახეობები
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ზუთხისებრთა რიცხოვნობის კატასტროფულად შემცირების ძირითადი 
მიზეზებია წყალსაცავებისა და კაშხლების მშენებლობის გამო მდინარეთა 
რეგულირება, ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია და სატოფო (საქვირითე) 
ადგილების განადგურება, ბრაკონიერობა და ახალმოზარდეული ინდივიდების 
თანჭერა.

ზუთხისებრთა ინდივიდებს დიდი დრო სჭირდებათ სქესმწიფე ასაკამდე 
მისაღწევად და გამრავლების დასაწყებად, რაც განაპირობებს საფრთხეების 
მიმართ მათ მეტ მოწყვლადობას. ზუთხებს განსაკუთრებულ საფრთხეს 
უქმნის ზღვაში იმ ახალგაზრდა ინდივიდების ჭერა ან თანჭერა, რომლებმაც 
ჯერ ვერ მოასწრეს გამრავლება და ასევე, იმ სქესმწიფე ინდივიდების ჭერა, 
რომლებიც გასამრავლებლად მიგრირებენ მდინარეში. 

სპეციალური დაცვითი ღონისძიებების გატარების გარეშე მოსალოდნელია 
ზუთხისებრთა  სამუდამო გაქრობა საქართველოს მდინარეებსა და სანაპირო 
წყლებში.

საფრთხეები

ვარციხის ჰიდროელექტროსდგური მდ. რიონზე 
გზისპირა ბაზარზე გასაყიდი ახალმოზარდეული სვია (Huso huso), სოფ. 
წყალწმინდა. © ი. ფრეიჰოფი

სურათი 2
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ზუთხისებრთა დაცვისთვის არსებული
სამართლებრივი გარემო

საქართველოს კანონით „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ 
აკრძალულია ზუთხისებრთა სახეობების მოპოვება. ამ კანონის თანახმად, 
აკრძალულია ყოველგვარი ქმედება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს გადაშენების 
საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაღუპვა, რაოდენობის შემცირება, 
მათი საბინადრო გარემოს, გამრავლების ადგილებისა და სამიგრაციო გზების 
დარღვევა. 

თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი (2013) 
ადგენს თევზჭერისათვის აკრძალულ სახეობებს, ადგილებს, პერიოდებსა და 
საშუალებებს.

აღნიშნული რეგლამენტი კრძალავს თევზჭერას, გარდა სამოყვარულო და 
სპორტული თევზჭერისა და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერისა, 
მთელი წლის განმავლობაში საქართველოს საორაგულე და საზუთხე 
მდინარეებში, რიონის ჩათვლით (რიონის შავი ზღვის შესართავიდან 
ჰიდროელექტროსადგურამდე), ასევე ამავე მდინარეთა შესართავებში და 
ზღვის შესართავისპირა სივრცეში – შესართავის ირგვლივ 300 მეტრის 
მანძილზე.

რეგლამენტის თანახმად, მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია 
ზუთხისებრთა ჭერა, მათ შორის თანჭერილშიც და სპორტულ- სამოყვარულო 
თევზჭერისას, ასევე მათი რეალიზაცია და შენახვა. ზუთხისებრთა თევზების 
თევზსაჭერ იარაღებში მოხვედრისას დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მათი 
გაშვება საბინადრო გარემოში. 

ზუთხისებრთა სახეობების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული 
საკანონმდებლო მოთხოვნების მიუხედავად, რეალური დაცვითი 
ღონისძიებებისა და აკრძალვების აღსრულება გარკვეულ სირთულეებთან 
არის დაკავშირებული. ზუთხისებრთა რიცხოვნობა კვლავ სწრაფად 
და მკვეთრად მცირდება, რაც ნათლად მიგვითითებს დამატებითი 
ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე.
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ზუთხისებრთა მაკროსკოპული მორფოლოგია შემდეგნაირია: 
თითისტარისებრი, წაგრძელებული სხეული, ხუთ რიგად განლაგებული 
ძვლოვანი ფარეკლებით, რომელთა შორის შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს 
მომცრო ზომის კბილანები. ფარეკლებისა და კბილანების რაოდენობა და 
შეფერილობა განსხვავდება სახეობების მიხედვით.

თავი კონუსური ფორმისაა, წაწვეტებული დინგით და დინგის ქვედა მხარეს 
ოთხი ულვაშით. ულვაშების მიმართულება დინგთან მიმართებაში და, 
თავის მხრივ, დინგის სიგრძე თავისა და სხეულის სიგრძეებთან შედარებით 
სახეობების მიხედვით სპეციფიკურია.

ზურგის ფარფლი მოთავსებულია კუდთან ახლოს, სხეულის 
უკანა ნაწილზე. ზურგის ფარფლის ფორმა წარმოადგენს  
ერთ - ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს ზუთხისებრთა სახეობების 
იდენტიფიცირებისათვის. კუდი (კუდის ფარფლი) გაყოფილია და შედგება 
ზედა  გრძელი და ქვედა მოკლე წილებისგან.

ზოგადი მორფოლოგია

სურათი 3   ზუთხისებრთა ძირითადი მორფოლოგიური ნიშნები
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ზოგადი ბიოლოგია

ზუთხისებრთა თევზები დიდი ზომის გამსვლელი (ანადრომული) ფორმებია. 
ისინი გამრავლებისთვის ზღვის სანაპირო წყლებიდან მტკნარ წყლებში 
მიგრირებენ, ტოფობენ (ქვირითობენ) მდინარეებში და ტოფობის შემდეგ 
სქესმწიფე ინდივიდები და ახალმოზარდები სანაპირო წყლებში ინაცვლებენ. 
ძირითადად გვხვდებიან ზღვის ფსკერისპირა შრეში, იკვებებიან ფსკერული 
უხერხემლოებით (მოლუსკები, კიბოსნაირები, ჭიები, მწერები) და თევზებით. 
ზუთხისებრნი კვებას წყვეტენ ანადრომული მიგრაციების (მდინარეში 
აღმართობის და დაღმართობის) და გამოზამთრების დროს (8°C-ზე დაბალი 
ტემპერატურა).

ზუთხისებრნი ხასიათდებიან ხანგრძლივი სასიცოცხლო ციკლით – 
ცოცხლობენ 30-100 წელი და იშვიათად მეტიც. სახეობების მიხედვით 
ზუთხისებრთა თევზები სქესობრივი სიმწიფის ასაკს აღწევენ 7-8 წლიდან 
და უფრო მეტ ასაკშიც. ზუთხისებრნი ყოველწლიურად არ ტოფობენ - 
განმეორებითი ტოფობის შემთხვევები ფიქსირდება 2-5 წლიანი ინტერვალით, 
როდესაც ისინი გასამრავლებლად ბრუნდებიან მშობლიურ მდინარეში. 
ქვირითს დებენ მხოლოდ მდინარეებში, გამდინარე კენჭოვან გრუნტზე. 
ტოფობა მიმდინარეობს გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდში. ქვირითი 
ფსკერულია, საინკუბაციო პერიოდი ხანმოკლეა და მოიცავს დაახლოებით 
10 დღეს. ზუთხისებრთა ნაყოფიერება დამოკიდებულია ასაკზე, ზოგადად 
კი მათი ნაყოფიერება მაღალია - ძირითადად 50 ათასიდან 1 მილიონ 
ქვირითამდე.

საქართველოში ზუთხისებრთა სატოფო მიგრაციები იწყება მარტის თვიდან, 
ინტენსიურად მიმდინარეობს აპრილსა და მაისში, ივნისში ინტენსივობა 
შედარებით კლებულობს, ხოლო ივლისში აღმართობის ერთეულ შემთხვევებს 
აქვს ადგილი. მწარმოებლები ტოფობისთანავე დაღმართობენ ზღვაში, 
ახალმოზარდეულის დაღმართობა დროში უფრო გახანგრძლივებულია და 
ოქტომბრამდე გრძელდება.
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სახეობის დასადგენად საჭირო 
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები

წინამდებარე სახელმძღვანელოში ზუთხისებრთა სახეობების დადგენისა 
და ერთმანეთისაგან განსხვავების მიზნით შემდეგი დამახასიათებელი  
ნიშან-თვისებებია გამოყენებული: 

ზომა

მხოლოდ ზომა როგორც სახეობის იდენტიფიცირების კრიტერიუმი 
შეიძლება გამოყენებული იქნეს სვიის (H.huso) იდენტიფიცირების მიზნით. 

თავი 

- დინგის ფორმა და სიგრძე თავის სიგრძესთან მიმართებაში

- ულვაშების განლაგება და ფორმა

- პირის ზომა და ფორმა

- ქვედა ტუჩის ფორმა

- თავის დაკავშირება ზურგის პირველ ფარეკალთან 

- მუცლის მხარეს ლაყუჩების აპკის სხეულთან დაკავშირება 

სხეული

- ფორმა და შეფერილობა

- ფარეკლების ფერი, ზომა და რაოდენობა

- დამატებითი ფირფიტების არსებობა  ზურგის ფარფლისა და ანალური 
ფარფლის უკან 

- მომცრო ზომის კბილანების არსებობა ფარეკლების რიგებს შორის, 
კბილანების ფორმა და ზომა  

ფარფლები

- შეფერილობა

- ფარფლის სხივების რაოდენობა 

- სიგრძე სხეულის სიგრძესთან მიმართებაში
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საქართველოში 
გავრცელებული 

სახეობები





ევროპული (ატლანტური) ზუთხი/ფორონჯი 
(Acipenser sturio Linnaeus, 1758)

ფორონჯი ზღვაში ჩვეულებრივ გვხვდება 5- 60 მ სიღრმეზე. მამრები 
სქესობრივ სიმწიფეს აღწევენ 7- 8 წლის ასაკში, მდედრები - 8-10 წლის 
ასაკში. მრავლდება მარტიდან ივნისამდე და ნაყოფიერება 120 000 -  
150 000 ქვირითს აღწევს.

სურათი 5

© მ.როგგო / © M.Roggo

© ჰ. მიქსი / © H. Mix   

ახალმოზარდეული ევროპული (ატლანტური) ზუთხი: 1980 
წელს მდ. რიონის შესართავთან მოპოვებული ინდივიდი (ზედა ფოტო) და  
90 სმ სიგრძის ინდივიდი (ქვედა ფოტო).
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სურათი 6

ზომა: სიგრძე 6 მ-მდე, წონა 850 კგ-მდე, საშულო სიგრძე 1.5 – 3 
მეტრია.

თავი: წვეტიანი დინგი; პატარა ზომის ჰორიზონტალური 
ქვემოთ წაშვერილი პირი; ქვედა ტუჩი შუაზეა 
გაყოფილი.

ულვაშები: მრგვალი და გლუვი, დინგის წვეტსა და პირს შუა 
მდებარეობს.

სხეული: მოყავისფრო - მწვანე ზეთისხილისფერი, თეთრი-
მოყვითალო რძისფერი მუცლით.

ფარეკლები: სხეულის ფერზე ოდნავ მკრთალი ან სხეულისფერი; 
24-40 დიდი ზომის გვერდითი ფარეკალი; ძვლოვანი 
ფირფიტები ანალური ნაწილის უკანა მხარისა და კუდის 
ღეროს ქვედა კიდის გასწვრივ არის განლაგებული; 
რომბის ფორმის კბილანები ზურგისა და გვერდით 
ფარეკლებს შორის არის გაბნეული. 

ზურგის 
ფარფლი:

ერთი და იმავე სიმაღლისა და სიგრძის.

© ა. ჰარტლი / © A. Hartl 2013  

ევროპული (ატლანტური) ზუთხის 65 სმ სიგრძის  
ახალმოზარდეული ინდივიდი. 
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კოლხური ზუთხი  
(Acipenser persicus colchicus Marti, 1940)

სამეცნიერო ლიტერატურაში ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის განსაზღვრული 
კოლხური ზუთხის ნომენკლატურული პოზიცია. 1940 წელს  ვ.  მარტიმ პირველად 
გამოყო კოლხური ზუთხი როგორც ქვესახეობა. 1986 წელს ე. არტიუხინმა და  
ზ. ზარქუამ კოლხური ზუთხი გამოყვეს როგორც სპარსული ზუთხის ქვესახეობა -  
Acipenser persicus colchicus. ამ დროისთვის საქართველოში გავრცელებული 
კოლხური ზუთხი არ არის აღიარებული როგორც ცალკე ქვესახეობა ან სახეობა 
და ის ოფიციალურ დოკუმენტებში (IUCN-ის წითელი ნუსხა, საქართველოს 
წითელი ნუსხა, CITES-ის დანართები) განიხილება როგორც  სპარსული ზუთხი 
(Acipenser persicus).  სარკვევში განხილულია 1986 წელს ე. არტიუხინისა და 
ზ. ზარქუას მიერ ქვესახეობის დონეზე იდენტიფიცირებული კოლხური ზუთხი. 

კოლხური ზუთხი საქართველოს წყლებში დაჭერილი ზუთხის უმეტესობას 
შეადგენს. კოლხური ზუთხი მრავლდება მარტიდან ივლისამდე და ქვირითს 
ყრის ჩქარ დინებაში, ქვა-ქვიშიან ფსკერზე. მამრები სქესობრივ სიმწიფეს 
აღწევენ 8-12 წლის ასაკში, მდედრები - 13 -15 წლის ასაკში. მისი ნაყოფიერება 
250 000 - 260 000 ქვირითს აღწევს.

სურათი 7

© მ. ჩებანოვი / © M. Chebanov

ა

ბ

გ

 კოლხური ზუთხის მორფოლოგიის დეტალები:   
ა) ახალმოზარდეული  ბ) სქესმწიფე  და  გ) თავისთვის დამახასიათებელი 
დეტალი.
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ზომა: სიგრძე 2.3 მ-მდე, წონა 110 კგ-ზე მეტი, საშუალო სიგრძე 
1.2 – 1.6 მეტრამდეა. 

თავი: მოკლე და ქვემოთ დახრილი დინგი; თავი სხეულთან 
მკვეთრი გადასვლის გარეშეა დაკავშირებული; პატარა 
ზომის ჰორიზონტალური ქვემოთ წაშვერილი პირი; ორად 
გაყოფილი ქვედა ტუჩი. 

ულვაშები: მრგვალი და გლუვი, დინგის ბოლოსთან უფრო ახლოს, 
ვიდრე პირთან.

სხეული: მუქი რუხი-მოშავო-ყავისფერი შეფერილობის, მოთეთრო 
ან მოყვითალო მუცლით.

ფარეკლები: ღია შეფერილობის (თეთრი-მოყვითალო), დიდი ზომის, 
21-50 გვერდითი ფარეკალი; ზურგისა და გვერდით 
ფარეკლებს შორის წაწვეტებული, თეთრიდან ყვითელში 
გარდამავალი ვარსკვლავის ფორმის კბილანებია 
გაბნეული.

ფარფლები: დიდი ზომის მკერდის ფარფლები მე-5 გვერდით 
ფარეკლამდე აღწევს, ზურგის ფარფლი უფრო 
წაგრძელებულია, ვიდრე ამაღლებული.

© ჯ. გესნერი / © J. Gessner

კოლხური ზუთხის დაახლოებით 20 სმ ახალმოზარდეული 
ინდივიდი, მოპოვებული 1997 წელს მდ. რიონის შესართავთან, ფოთის 
ჩრდილოეთით.

სურათი 8
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რუსული ზუთხი 
(Acipenser gueldenstaedtii 

Brandt & Ratzeburg,1833) 

რუსული ზუთხი ზღვაში ძირითადად გვხვდება 55 მ სიღრმემდე. მამრები 
სქესობრივ სიმწიფეს აღწევენ 9-10 წლის ასაკში, მდედრები 12-16 წლის ასაკში. 
რუსული ზუთხი ქვირითობს მარტიდან აგვისტომდე და მისი ნაყოფიერება  
80 000-400 000 ქვირითს აღწევს.

სურათი 9 2000 წელს ფოთთან ახლოს სანაპირო წყლებში დაჭერილი 
ახალმოზარდეული რუსული ზუთხი.

ზომა: სიგრძე 2.3 მ-მდე, წონა 110 კგ-მდე, საშუალო სიგრძე 
1.2-1.6 მეტრია.

თავი: თავისა და სხეულის შეერთების ადგილი ბლაგვ კუთხეს 
ქმნის; წვეტთან მომრგვალებული მოკლე დინგი; მცირე 
ზომის ჰორიზონტალური ქვემოთ წაშვერილი პირი; ქვედა 
ტუჩი გაყოფილი. 

ულვაშები: მრგვალი და გლუვი; დინგის წვეტთან უფრო ახლოსაა, 
ვიდრე პირთან. 

სხეული: შავი-მუქი ყავისფერი და თეთრი-ყვითელი მუცელი.
ფარეკლები: დიდი ზომის ფარეკლები; 21-50 გვერდითი ფარეკალი; 

ახალმოზარდეულებში  ზურგის და გვერდითი 
ფარეკლების რიგებს შორის წაწვეტებული, თეთრიდან 
ყვითელში გარდამავალი ფერის, ვარსკვლავისებური 
ფორმის კბილანებია გაბნეული, რომლებიც სქესმწიფე 
ინდივიდებში შეიძლება არ იყოს წარმოდგენილი; 
გვერდითა მწკრივის ფარეკლებს ქვემოთ კბილანები არ 
არის წარმოდგენილი.

ფარფლები: მკერდის ფარფლები მე-3 გვერდითა ფარეკლამდე 
აღწევს; ზურგის ფარფლი ზომიერად წაგრძელებული 
უფროა, ვიდრე ამაღლებული.
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რუსული ზუთხის მორფოლოგიის დეტალები:  
ა) და ბ) გარეგნული ნიშან-თვისებების ცვალებადობა, თავს და ტანს 
შორის ბლაგვი კუთხის ჩათვლით; გ) თავის დეტალები;  დ) ულვაშების (2) 
განლაგება დინგის სიგრძესთან მიმართებაში (1-3). 

1 2 3

ა

ბ

დგ

სურათი 10
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ჯარღალა 
(Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828) 

ჯარღალა ზღვაში გვხვდება 30-60 მ სიღრმეზე. მამრები სქესობრივ 
სიმწიფეს აღწევენ 9 წლის ასაკიდან, მდედრები 12-14 წლიდან. ჯარღალა 
ქვირითობს აპრილიდან ივლისამდე, მისი ნაყოფიერება მერყეობს  
200 000-დან 1 მილიონ ქვირითამდე.

სურათი 11 ჯარღალას მამრი ინდივიდი (102 სმ, 9.3 კგ.), დაჭერილია 
1998 წელს მდ. რიონის შესართავში.

ზომა: სიგრძე 2.2 მ-მდე, წონა 120 კგ-მდე, საშუალო სიგრძე 
1.2-1.5 მეტრია. 

თავი: კონუსური დინგი ახალმოზარდეულ ზუთხებში 
წაწვეტებულია; სქესმწიფე ინდივიდებში დინგის 
წვეტი უფრო მომრგვალებულია; მცირე ზომის 
ჰორიზონტალური პირი ქვემოთ წაშვერილი; ქვედა ტუჩი 
მთლიანი.

ულვაშები: მრგვალი და გლუვი, პირისა და დინგის წვეტს შუა 
განლაგებული.

სხეული: სხეულის ყველაზე მაღალი წერტილი ზურგის პირველ 
ფარეკალთან. შავი-მკრთალი რუხი შეფერილობის სხეული, 
უფრო ღია ფერის ფარეკლები და თეთრი მუცელი.

ფარეკლები: თავი უერთდება ზურგის პირველ ფარეკალს; 33 – 74 
გვერდითი ფარეკალი; მუცლის ფარეკალი 10-ზე მეტია; 
ფარეკლები მცირე ზომისაა; მუცლის ფარეკლები სქესმწიფე 
ინდივიდებში ხშირად აბსორბირებულია ან კანით არის 
გადაფარული; ზურგის ფარფლისა და ანალური ფარფლის 
უკან მცირე ზომის ფირფიტები არ აღინიშნება.

ფარფლები: ყველა ფარფლზე თეთრი ნაწიბურებია.

19



ჯარღალას მორფოლოგიის დეტალები: ა) გვერდითი 
ფარეკლები; ბ) პირველი წაწვეტებული ზურგის ფარეკალი; გ) მთლიანი 
ქვედა ტუჩი.

სურათი 12

ბ

გ

ა
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ტარაღანა 
(Acipenser stellatus Pallas, 1771) 

ტარაღანა გვხვდება 5-50 მ სიღრმეზე. მამრები სქესობრივ სიმწიფეს 5-7 წლის 
ასაკიდან აღწევენ, მდედრები - 9 წლიდან. ტარაღანა ქვირითობს აპრილიდან 
აგვისტომდე და მისი ნაყოფიერება 50 000 - 1 მილიონ ქვირითს აღწევს.

სურათი 13 ტარაღანას ინდივიდი (დაახლოებით 100 სმ), ფოტო 
გადაღებულია ფოთის ბაზარში, 2000 წლის ოქტომბერში.

© ჰ. მიქსი / © H. Mix

1 2 3

ა

ბ

ტარაღანას მორფოლოგიის დეტალები: ა) გრძელი, 
თითისტარისებრი ფორმის სხეული; გრძელი დინგი, რომელიც თავის 
სიგრძის დაახლოებით 60% მოიცავს; ბ) ულვაშები (2) განლაგებულია 
პირთან (1) უფრო ახლოს, ვიდრე დინგის წვეტთან (3). 

სურათი 14
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ზომა: სიგრძე 2.4 მ-მდე, წონა 85კგ-მდე, საშუალო სიგრძე  
1.2 - 1.5 მეტრია.

თავი: დინგი საკმაოდ წაგრძელებული და გაბრტყელებულია; 
თავის სიგრძის დაახლოებით  60% მოიცავს; პატარა 
ზომის ჰორიზონტალური ქვემოთ წაშვერილი პირი; ქვედა 
ტუჩი გაყოფილია.

ულვაშები: მრგვალი და გლუვი; პირთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე 
დინგის წვეტთან.

სხეული: შავი, მკვეთრი ღია თეთრი ფერის ფარეკლებით და თეთრი 
მუცლით; სხეულის ფორმა წაგრძელებული.

ფარეკლები: დიდი ზომის ფარეკლები; 23-46 გვერდითი ფარეკალი; 
წაწვეტებული თეთრი კბილანები გაბნეულია როგორც 
ზურგის და გვერდითი, ასევე გვერდითი და მუცლის 
ფარეკლების მწკრივებს შორის.

ზურგის 
ფარფლი:

ერთი და იმავე სიმაღლისა და სიგრძის.
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სვია  
(Huso huso Linnaeus, 1758) 

სვია საქართველოს წყლებში მობინადრე ზუთხისებრთა ყველაზე დიდი ზომის 
სახეობაა. ის მტაცებელია და ძირითადად იკვებება პელაგიური თევზების 
სახეობებით. 

სვია ზღვაში ძირითადად გვხვდება 60 მეტრ სიღრმემდე. იგი სქესობრივად 
მწიფდება 12-25 წლის ასაკში, ქვირითობს მარტიდან სექტემბრამდე, ჩქარი 
დინების ქვა-ქვიშიან ღრმა ორმოებში და მისი ნაყოფიერება 5 მილიონ 
ქვირითს აღწევს, ზოგჯერ მეტსაც.

© ჰ. მიქსი / © H. Mix

სურათი 15 70 სმ სიგრძის ახალმოზარდეული სვია საქართველოში 
სანაპირო წყლის ჭერილიდან, 2000 წელი.

ზომა: სიგრძე 8 მ-მდე, წონა 2000 კგ-მდე სქესმწიფე 
ინდივიდების საშუალო სიგრძე 2.2-3.5 მეტრია.

თავი: სოლისებრი / კონუსური ფორმის წაწვეტებული / ზემოთ 
აშვერილი დინგი; დიდი ნამგლისებური ფორმის პირი წინ 
არის წაშვერილი და თავის კიდეებამდე აღწევს; ლაყუჩის 
აპკები ერთმანეთთან არის შეზრდილი და ლაყუჩის 
ქვემოთ ერთიან ნაპრალს ქმნის.

ულვაშები: ფოთლისებრი ფორმის.
სხეული: დიდი ზომის; ახალმოზარდეულ ინდივიდებს აქვთ  

სხეულის შავიდან მოვერცხლისფრო-ლურჯში 
გარდამავალი შეფერილობა, შედარებით ღია ფერის 
ფარეკლებით და თეთრი მუცლით; სქესმწიფე ინდივიდებს 
აქვთ მოვერცხლისფრო-ნაცრისფერი შეფერილობა 
თეთრი მუცლით.

ფარეკლები: საშუალო ზომის 28-60 ფარეკალი; ფარეკლები სქესმწიფე 
ინდივიდებში ხშირად აბსორბირებულია ან კანით არის 
გადაფარული.

ზურგის 
ფარფლი:

უფრო მეტად გრძელია, ვიდრე მაღალი.
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ა

ბ გ

დ

სვიის მორფოლოგიის დეტალები: ა) ზურგის ფარფლი 
უფრო მეტად გრძელია, ვიდრე მაღალი; ბ) დინგი ზემოთ აშვერილი;  
გ) ლაყუჩის აპკები ერთმანეთთან არის შეზრდილი და ლაყუჩის ქვემოთ 
ერთიან ნაპრალს ქმნის; პირი თავის სიგანის და ნახევარმთვარისებრი 
ფორმისაა და დ) ულვაშები ფოთლისებრი (მარაოს ფორმის).

სურათი 16

24



აკვაკულტურის 
სახეობები





საქართველოს ბაზარზე ძირითადად გვხვდება აკვაკულტურაში 
გამრავლებული და გაზრდილი ზუთხები, მათ შორის ციმბირული ზუთხი 
(A.baerii), რუსული ზუთხი (A. gueldenstaedtii), სტერლეტი (A. ruthenus), 
ამურის ზუთხი (A. schrenckii) და თეთრი ზუთხი (A. transmontanus). 
ამ სახეობებიდან საქართველოში ბუნებრივად გვხვდება მხოლოდ ერთი 
სახეობა - რუსული ზუთხი.

4. ამურის ზუთხი
(A. schrenckii) 

5. თეთრი ზუთხი 
(A. transmontanus)

1. ციმბირული ზუთხი
(A.baerii)

2. რუსული ზუთხი
(A. gueldenstaedtii) 

3. სტერლეტი
(A. ruthenus)

სურათი 17 აკვაკულტურის სახეობები
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ციმბირული ზუთხი 
(Acipenser baerii Brandt) 

ციმბირული ზუთხი მსოფლიო აკვაკულტურის ერთ-ერთი დომინანტი სახეობაა. 
მისი მაქსიმალური სიგრძე 2 მ-მდეა, ხოლო წონა 100 კგ-მდე. მისი ბუნებრივი 
არეალი მოიცავს ციმბირის მდინარეებსა და ბაიკალის ტბას.

ა

ბ გ

ციმბირული ზუთხის მორფოლოგიის დეტალები: ა) ზურგის 
ფარფლი სიგრძეში უფრო მეტია, ვიდრე სიმაღლეში, სხეული მოყავისფრო, 
ფარეკლები კანის ფერისაა; ბ) პატარა პირი მუქი პიგმენტაციით, 
ულვაშები (2) პირისა (1) და დინგის წვეტს (3) შუა მდებარეობს; გ) დინგი 
წაწვეტებულია.

სურათი 18

1 2 3

ზომა: სიგრძე 2 მ-მდე და წონა 200 კგ-მდე, საშუალო სიგრძე 
1.2-1.5 მეტრია.

თავი: წაგრძელებული და  წვეტიანი დინგი; მცირე ზომის 
ქვემოთ წაშვერილი პირი, ქვედა ტუჩი გაყოფილი.

ულვაშები: მრგვალი და არაგლუვი.

სხეული: ყავისფერი - ღია რუხი; თეთრი მუცელი.

ფარეკლები: ფარეკლები კანის ფერისაა, პატარა ზომის; 32-62 
გვერდითი ფარეკალი; მუქი, ვარსკვლავისებური ფორმის 
კბილანები მთელ სხეულზეა გაბნეული, რაც სქესმწიფე 
ინდივიდებში შეიძლება არ იყოს წარმოდგენილი.

ფარფლები: მუქი შეფერილობის, თეთრი ნაწიბურების გარეშე.
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სტერლეტი 
(Acipenser ruthenus Linnaeus)

სტერლეტი ზუთხისებრთა სახეობებიდან ყველაზე მცირე ზომისაა, მისი 
სიგრძე 1.2 მ-მდე აღწევს, წონა კი 20 კგ-მდე. ამ სახეობის ადგილობრივი 
გავრცელების არეალია შავის ზღვის ჩრდილო-დასავლეთი და ჩრდილოეთი 
ნაწილი, აზოვის ზღვა და კასპიის ზღვის ჩრდილოეთი ნაწილი. აკვაკულტურაში 
სტერლეტის გამრავლება და გაზრდა საკმაოდ კარგად გამოცდილი და 
აპრობირებული პრაქტიკაა, რასაც ამარტივებს ამ სახეობის ინდივიდების 
შედარებით მცირე ზომა. სტერლეტი ასევე გამოიყენება ჰიბრიდების 
აღწარმოებაში, ისეთ სახეობასთან შეჯვარებით, როგორიცაა სვია (H. huso).

სტერლეტის მორფოლოგიის დეტალები: ა) სხეული 
მოყავისფრო-რუხი შეფერილობის, თეთრი ფარეკლები, მრავალრიცხოვანი 
გვერდითი ფარეკლები ქმნის რიგს; ბ) წაგრძელებული დინგი; გ) პატარა პირი (1), 
ულვაშები (2) პირისა და დინგის (3) წვეტს შუა მდებარეობს; ულვაშების წინ 2-4 
გამონაშვერი; დ) ფარფლების გასწვრივ თეთრი ზოლები; ე) ზურგის ფარფლი 
უფრო წაგრძელებულია, ვიდრე ამაღლებული.

სურათი 19

ა

ბ
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გ

დ

ე

ზომა: სიგრძე 1.2 მ-მდე, წონა 20 კგ-მდე, საშუალო სიგრძე 0.6 – 0.8 მეტრია.
თავი: დინგი წაგრძელებული და წაწვეტებული; ულვაშებსა და დინგის წვეტს 

შორის 2-4 გამონაშვერი; ჰორიზონტალური ქვემოთ წაშვერილი 
პატარა პირი; ქვედა ტუჩი გაყოფილი.

ულვაშები: მრგვალი და ფოჩისებრი, პირის და დინგის წვეტს შუა არის 
განლაგებული.

სხეული: მოყავისფრო - რუხი შეფერილობის, ღია / თეთრი ფერის ფარეკლებით 
და თეთრი-რძისფერ ყვითელში გარდამავალი მუცლით.

ფარეკლები: ფარეკლები პატარა ზომის, 56-71 გვერდითი ფარეკალი. 
ფარფლები: ფარფლებზე თეთრი ნაწიბურები; ზურგის ფარფლი უფრო 

წაგრძელებულია, ვიდრე ამაღლებული. 
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ამურის ზუთხი 
(Acipenser schrenckii Brandt)

ამურის ზუთხი მდ. ამურისა და მისი შენაკადების ენდემური სახეობაა. ის 
უმთავრესად მიგრირებს მტკნარ წყლებში და იშვიათად გვხვდება ზღვაში. ამ 
სახეობის მოშენება ინტენსიურად ჩინეთში ხდება. დღემდე დასავლეთ აზიაში 
და ევროპაში ცოცხალი თევზის იმპორტით ვაჭრობა არ არის ცნობილი. 
საქართველოშიც მხოლოდ გადამუშავებული თევზის იმპორტი არის 
დოკუმენტირებული.

ამურის ზუთხის მორფოლოგიის შესახებ დეტალები:  
ა) ზურგის ფარფლის სიგრძე და სიმაღლე ერთი და იგივეა, სხეული მოყავისფრო 
- რუხი, ფარეკლები ოდნავ ღია ფერის, ვიდრე სხეული, დიდი რაოდენობით 
გვერდითი ფარეკლები, კუდის გრძელი ფარფლი; ბ) ულვაშები (2) პირისა (1) და 
დინგის წვეტს (3) შუა მდებარეობს.

სურათი 20

ა

ბ

© მ. ჩებანოვი / © M. Chebanov1 2 3

ზომა: სიგრძე 3 მ-მდე, წონა 200 კგ-მდე; საშუალო სიგრძე 1-1.2 მეტრი.

თავი: კონუსური და წაწვეტებული დინგი; მცირე ზომის ჰორიზონტალური, 
ქვემოთ წაშვერილი პირი; ქვედა ტუჩი გაყოფილი.

ულვაშები: მრგვალი და ფოჩისებრი; პირისა და დინგის წვეტს შუა მდებარეობს.
სხეული: მოყავისფრო - რუხი შეფერილობის, თეთრი - მოყვითალო მუცელი; 

სხეულის ყველაზე მაღალი წერტილი ზურგის პირველ ფარეკალთან. 
ფარეკლები: წაწვეტებული ფარეკლები უფრო ღია ფერისაა ვიდრე სხეული; 

ფარეკლები საშუალო ზომისაა; 32-47 გვერდითი ფარეკალი; ზურგის 
და გვერდით ფარეკლებს შორის კბილანებია გაბნეული, რაც 
სქესმწიფე ინდივიდებში შეიძლება არ იყოს წარმოდგენილი;  
10-ზე ნაკლები მუცლის ფარეკალი; ზურგის ფარფლისა და ანალური 
ფარფლის უკან ფირფიტებია წარმოდგენილი.

ზურგის
ფარფლი:

ერთი და იმავე სიმაღლისა და სიგრძის.
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თეთრი ზუთხი   
(Acipenser transmontanus Richardson)

თეთრი ზუთხი მისი ადგილობრივი გავრცელების არეალში, ჩრდილოეთ 
ამერიკის წყნარი ოკეანის სანაპირო ზოლში, ზუთხისებრთა ყველაზე დიდი 
სახეობაა; მისი სიგრძე 6 მეტრზე მეტია. ის ბინადრობს სანაპირო წყლებში 
- კალიფორნიაში მდ. ფეზერისა და მდ. საკრამენტოს შენაკადებიდან მდ.  
სკეენამდე ბრიტანეთის კოლუმბიაში. იგი ანადრომულ სახეობად ითვლება, 
თუმცა მცირე ზომის პოპულაციები ნანახია შიდა წყალსატევებშიც. 

თეთრი ზუთხის სამხრეთული პოპულაციის ინტროდუქცია იტალიის 
აკვაკულტურაში 1980-იან წლებში მოხდა და მას შემდეგ დიდი რაოდენობით 
იწარმოება ევროპული ბაზრებისთვის, დაახლოებით 500 ტონა წელიწადში. 
საქართველოში დოკუმენტირებულია იტალიიდან იმპორტირებული 
გადამუშავებული თევზი.

თეთრი ზუთხის მორფოლოგიის დეტალები: ა) ზურგის ფარფლი 
უფრო გრძელია, ვიდრე მაღალი, რუხი-მოყავისფრო სხეული. თეთრი ფარეკლები, 
დიდი რაოდენობით კბილანები; ბ) მოკლე და მომრგვალებული დინგი, ოდნავ 
ზემოთ აშვერილი; გ) ულვაშები (2) დინგის წვეტთან (3) უფრო ახლოსაა, ვიდრე 
პირთან (1); დ) ზურგის ფარფლის უკან ფირფიტები არ აღინიშნება; ე) ხუთი ან მეტი 
ფირფიტა ანალური ფარფლის წინ; ფირფიტები მცირე ზომისაა და გაბნეული.

სურათი 21
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ზომა: სიგრძე 6.7 მ-მდე, წონა 800 კგ-მდე, საშუალო სიგრძე  
1.6 - 3 მეტრია.

თავი: მოკლე და მომრგვალებული დინგი, ოდნავ ზემოთ 
აშვერილი; ჰორიზონტალური ქვემოთ წაშვერილი პირი; 
ქვედა ტუჩი გაყოფილი.

ულვაშები: მრგვალი; დინგის წვეტთან ახლოს.

სხეული: რუხი - მოყავისფრო, თეთრი მუცელი.

ფარეკლები: ღია თეთრი ფერის წაწვეტებული ფარეკლები, სხეულზე ღია 
ფერისაა; საშუალო ზომის ფარეკლები; 36-48 გვერდითი 
ფარეკალი; მთელ სხეულზე გაბნეულია თეთრი კბილანები; 
შესაძლოა სქესმწიფე ინდივიდებში არ აღინიშნებოდეს; 
ხუთი ან მეტი ფირფიტა ანალური ფარფლის წინ; ზურგის 
ფარფლის უკან ფირფიტები არ არის წარმოდგენილი. 

ზურგის
ფარფლი:

ერთი და იმავე სიმაღლისა და სიგრძის.
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ჰიბრიდები 





ზუთხისებრთა თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ბუნებაში მრავლად 
გვხვდება მათი ჰიბრიდები - განსხვავებულ სახეობებს შორის შეჯვარების 
შედეგად მიღებული შთამომავლობა. ჰიბრიდიზაცია აქტიურად ხდება, 
როდესაც ზუთხისებრთა პოპულაციები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული 
ან ტოფობისთვის მიგრაციების საზღვრები შეზღუდულია. ზუთხისებრთა 
ჰიბრიდები ავლენენ მათი მშობლების შუალედურ ნიშან-თვისებებს, სადაც 
ხშირად დომინირებს მდედრი მშობლის დამახასიათებელი ნიშნები. ჰიბრიდული 
ფორმების იდენტიფიცირება საკმაოდ რთულია და მოითხოვს საფუძვლიან 
ექსპერტულ შეფასებას, ხშირ შემთხვევაში გენეტიკური ანალიზის ჩართვის 
საჭიროებით.

ვინაიდან ჰიბრიდული ინდივიდების გარკვევა შეუძლებელია ექსპერტული 
ცოდნის გარეშე, სარკვევი არ მოიცავს ზუთხისებრთა ჰიბრიდების 
იდენტიფიცირების კომპონენტს.

ჰიბრიდები აკვაკულტურის პროდუქციის გარკვეულ ნაწილს შეადგენს და 
ზოგიერთი მათგანი კომერციულად მნიშვნელოვანია. აკვაკულტურაში 
აღწარმოებული სამი ყველაზე გავრცელებული ჰიბრიდია: 

• AL ზუთხი - ადრიატიკული ზუთხი x ციმბირული ზუთხი (A. naccarii x A. baerii)
• ბესტერი - სვია x სტერლეტი (H. huso x A. ruthenus)
• ბაგუ - ციმბირული ზუთხი x რუსული ზუთხი (A. baerii x A. gueldenstaedtii)
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AL ზუთხის (A. naccarii x A. baerii) ჰიბრიდის 
მორფოლოგიური დეტალები: ა) ზურგის ფარფლი უფრო მაღალია, 
ვიდრე წაგრძელებული, სხეული მოყავისფრო, ფარეკლები კანის 
შეფერილობისაა, სხეულზე დიდი რაოდენობით კბილანებია გაბნეული; 
ბ) დინგი მოკლეა და მომრგვალებული; ულვაშები (2) დინგის წვეტთან  
(3) უფრო ახლოსაა, ვიდრე პირთან (1), დინგის კიდეები მომრგვალებულია.

AL ზუთხი

იტალიაში AL ზუთხის აღწარმოება დიდი რაოდენობით ხორციელდება. მისი 
მორფოლოგია  და შეფერილობა უმთავრესად ციმბირულ ზუთხს მოგვაგონებს, 
თუმცა უფრო მოკლე დინგითა და ზურგის ფარფლით. ულვაშები დინგის 
წვეტთან უფრო ახლოსაა განლაგებული, ვიდრე პირთან.

ა

ბ

1 2 3

სურათი 22

ადრიატიკული ზუთხი x ციმბირული ზუთხი  
(A. naccarii x A. baerii) 
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ბესტერის (H. huso x A. ruthenus) მორფოლოგიის დეტალები: 
ა) ზურგის ფარფლი უფრო წაგრძელებულია, ვიდრე მაღალი; სხეული მორუხო, 
ფარეკლები კანის ფერზე ღია შეფერილობის, კბილანები მეჩხერად გაბნეული; 
ბ) გრძელი და წაწვეტებული დინგი, ულვაშები ფოთლისებრი (2) დინგის წვეტსა 
(3) და პირს (1) შუა მოთავსებული; ნახევარმთვარისებრი ფორმის, თითქმის 
თავის სიგანის პირი.

ბესტერი

სვია x სტერლეტი (H. huso x A. ruthenus) 

1960-1980 წლების აკვაკულტურაში ბესტერი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ჰიბრიდი იყო ზუთხისებრთა ჰიბრიდებს შორის. ამჟამად მისი აღწარმოება 
მცირე მასშტაბით ისევ ხდება. მასში ვლინდება მშობელი სახეობების 
შუალედური ნიშან-თვისებები - უფრო მსხვილია, ვიდრე სტერლეტი და 
გვერდითი ფარეკლები უფრო მეტი აქვს, ვიდრე სვიას. ყველაზე მეტად 
თვალსაჩინო ნიშანი, რაც ამ ჰიბრიდს ადვილად გამოარჩევს დანარჩენებისგან, 
არის ნახევარმთვარისებრი პირი, რომელიც სტერლეტის პირზე დიდია, მაგრამ 
არც ისე ფართო, როგორც სვიას აქვს.

სურათი 23

ა

ბ

1 2 3
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ბაგუს (A. baerii x A. gueldenstaedtii) მორფოლოგიის 
დეტალები: ა) ზურგის ფარფლი სიგრძეში მეტია, ვიდრე სიმაღლეში, 
მოყავისფრო სხეული, კანის ფერი ფარეკლები ან უფრო ღია ფერის; 
ბ) დინგი მოკლეა და წაწვეტებული, ულვაშები დინგის წვეტსა და პირს შუა 
მდებარეობს.

ბაგუ 
ციმბირული ზუთხი x რუსული ზუთხი 

(A. baerii x A. gueldenstaedtii)

მსოფლიოში ბაგუს აღწარმოება დიდი რაოდენობით ხორციელდება. 
მისი აღწარმოება ხდება საქართველოს აკვაკულტურაშიც. ამ ჰიბრიდში 
მშობელი სახეობების შუალედური ნიშან-თვისებები ვლინდება და ფორმისა 
და შეფერილობის მხრივ ახალ თაობას საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნება 
ახასიათებს. სავარაუდოდ, ამ ჰიბრიდის ყველაზე ტიპური ნიშანია მოკლე, 
მაგრამ ძალიან წაწვეტებული დინგი.

სურათი 24

ა

ბ
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სახეობების 
იდენტიფიცირება





სახეობის იდენტიფიცირების 
სწრაფი მეთოდი

ზოგიერთ შემთხვევაში ეტაპობრივი იდენტიფიცირების მეთოდის გამოყენება 
არ არის საჭირო, რადგან რამდენიმე სახეობას აქვს მისთვის დამახასიათებელი 
უნიკალური ნიშნები, რაც მათი სწრაფი ამოცნობის საშუალებას გვაძლევს.

საქართველოში გავრცელებული ზუთხისებრთა სახეობებისთვის 
დამახასიათებელი  უნიკალური ნიშნები 

ნახევარმთვარისებრი პირი; ლაყუჩის აპკები ერთმანეთთან არის შეზრდილი 
და ლაყუჩების ქვემოთ თავისუფალ ნაოჭს/ნაპრალს ქმნის  სვია (H. huso).

სურათი 25     სვია (H. huso)

© ა. გუჩმანიძე / © A. Guchmanidze

© ა. გუჩმანიძე / © A. Guchmanidze

სურათი 26

სურათი 27   

მთლიანი ქვედა ტუჩი (სურათი 26); 
ზურგის პირველი ფარფლი თავთან 
არის  მიერთებული  და   სხეულის 
ყველაზე  მაღალი  წერტილია  
(სურათი 27)      ჯარღალა  
(A. nudiventris).
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© ა. გუჩმანიძე / © A. Guchmanidze

სურათი 28    ტარაღანა (A. stellatus)

ძალიან წაგრძელებული დინგი, თავის სიგრძის დაახლოებით  
60%-ს შეადგენს; წაგრძელებული და თხელი სხეული; კანის მკვეთრად 
გამოხატული შავ-თეთრი სტრუქტურა კანის მუქი და ფარეკლების თეთრი 
შეფერილობის გამო  ტარაღანა (A. stellatus).

რომბისებრი კბილანები ზურგისა და გვერდითი ფარეკლების მწკრივებს 
შორის  ევროპული (ატლანტური) ზუთხი (A. sturio).

© ა. გუჩმანიძე / © A. Guchmanidze

სურათი 29    ევროპული (ატლანტური) ზუთხი (A. sturio)

მოკლე, ქვემოთ დახრილი დინგი  კოლხური ზუთხი  
(A. persicus colchicus).

© მ. ჩებანოვი / © M. Chebanov

სურათი 30    კოლხური ზუთხი (A. persicus colchicus)
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ველური და აკვაკულტურის 
ინდივიდების გარჩევა

რუსული ზუთხი (A. gueldenstaedtii), რომლის ხელოვნურად მოშენებაც ხდება 
კომერციული მიზნით, საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებული სახეობაა. 
ეს ფაქტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ზუთხისებრთა აკვაკულტურისა 
და ველური ინდივიდების ერთმანეთისაგან გარჩევის აუცილებლობას. 

ველურ ბუნებაში მოპოვებული და ხელოვნურად მოშენებული ინდივიდების 
გარჩევის  მიზნით რამდენიმე მახასიათებელი შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

ველურ გარემოში მოპოვებული ინდივიდებისათვის დამახასიათებელია ბადით 
მიყენებული შემდეგი სახის დაზიანებები:  

•  სისხლიანი მუცელი და სხეულის ნაწილები
•  დაზიანებული ფარფლები და/ან სხეულზე ბადით მიყენებული 

დაზიანების ნიშნები

ა

ბ გ

ა) სისხლიანი კანი (იხილეთ თავის ქვედა მხარე, გვერდების 
კანი და მკერდის ფარფლი), რასაც იწვევს ფსკერულ ბადეში გაბმა;  
ბ) კუდის ფარფლის დაზიანება; გ) სისხლიანი ფარფლი ზედა წილში (სხივი) 
დაზიანებით.

სურათი 31
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აკვაკულტურაში გაზრდილი თევზების ტიპური დამახასიათებელი ნიშნებია:

•    მოხრილი ან დეფორმირებული ფარფლები
•    ნესტოებს შორის ტიხარი არ აღინიშნება
•    მკერდის და/ან მუცლის ფარფლების ნაწილობრივი ან სრული 

არარსებობა 
•    თვალების პათოლოგია, ნაწილობრივ დაფარულია ან საერთოდ არ აქვს
•    დამოკლებული ლაყუჩის სარქველი.

ა) ნესტოებს შორის ტიხარი არ არის წარმოდგენილი;  
ბ) მკერდის მოხრილი ფარფლი; გ) დამოკლებული ლაყუჩის სარქველი.

სურათი 32

ა ბ

გ
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კარკასის იდენტიფიცირება

ზუთხისებრთა ინდივიდების კარკასის მიხედვით სახეობის დადგენა საკმაოდ 
რთულია,  განსაკუთრებით ჰიბრიდებისა და იმპორტირებული სახეობების 
შემთხვევებში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შემთხვევაში არ არის 
შესაძლებელი კარკასის მიხედვით სახეობის ზუსტი განსაზღვრა, კარკასის 
რამდენიმე მახასიათებელი უკვე მიანიშნებს გარკვეულ სახეობაზე.

ზუთხის კარკასები საქართველოს თევზის ბაზრებზე. 
ყურადღება მიაქციეთ ყვითელ ცხიმს A. gueldenstaedtii / A. persicus  
colchicus -ში და თეთრ ცხიმს H. huso-ში. მარჯვენა ფოტოზე ნაჩვენებია 
H. huso-ს აბსორბირებული ფარეკლები და შეფერილობა (ფოტოს 
უკანა ფონი) და A. gueldenstaedtii / A. persicus colchicus-ის ფარეკლები, 
კბილანები და შეფერილობა (ფოტოს წინა მხარე).

სურათი 33
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- ხორცში აღინიშნება ყვითელი ცხიმი, დიდი ზომის თეთრიდან ყვითელ 
ფერში გარდამავალი ფარეკლები, ზურგის და გვერდითი ფარეკლების 
რიგებს შორის შეიძლება იყოს დიდი ზომის კბილანები  რუსული ზუთხი  
(A. gueldenstaedtii) ან კოლხური ზუთხი (A. persicus colchicus). 

- თეთრი ხორცი, გლუვი კანი მოვერცხლისფრო-რუხი შეფერილობით, ყვითელი 
ცხიმი და კბილანები არ აღინიშნება   სვია (H. huso).

-თეთრი ხორცი, ყვითელი ცხიმი არ აღინიშნება, შავ სხეულზე დიდი 
ზომის თეთრი ფარეკლები, ზურგის, გვერდითი და მუცლის ფარეკლების 
რიგებს შორის პატარა ზომის ბევრი კბილანა ყოველთვის აღინიშნება  
  ტარაღანა (A. stellatus).

- თეთრი ხორცი, ყვითელი ცხიმი არ აღინიშნება, რომბისებრი კბილანები 
ფარეკლების რიგებს შორის  ევროპული (ატლანტური) ზუთხი / ფორონჯი 
(A. sturio).

- პატარა ზომის გვერდითი ფარეკლები ქმნის თეთრ მწკრივს, ზურგის 
მოლურჯო შეფერილობა   ჯარღალა (A. nudiventris).

- მოყავისფრო კანი, კანისფერი ფარეკლები, მუცელი მუქი მოყავისფრო 
შტრიხებით   ციმბირული ზუთხი (A. baerii) ან მისი ჰიბრიდები.
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