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ანოტაცია. ველური (გარეული, ტყის) ვაზი Vitis 

vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi საქართვე-

ლოს ფლორის მცენარეა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში 

ფართოდ იყო გავრცელებული წარსულში. შედეგად 

მივიღეთ რეგიონალურ სახელთა დიდი სინონიმუ-

რი მრავალფეროვნება, რომელთა შორის დომინი-

რებს: კრიკინა, ბაბილო, მორცხულა, ბრძღუამლი, 

ძღვამლი სხვადასხვა ვარიაციით.  

კრიკინა ვაზის ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლი-

ლია ის, რომ მან, როგორც ვაზის კულტურული ჯი-

შების წინამორბედმა, დასაბამი მისცა ვაზის სელექ-

ციას საქართველოს ტერიტორიაზე და გვევლინება 

ადგილობრივი ჯიშების შორეულ წინაპრად. ამას 

გარდა, როგორც ეთნობოტანიკურმა კვლევებმა აჩ-

ვენა, საქართველოს ტყეებში გავრცელებული ვე-

ლური ვაზი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის წარმოადგენდა 

საკვებს (ყურძენი, მწნილი), სასმელს (მაჭარი, ღვი-

ნო, არაყი), საშენ მასალას (შენობები, ეკლესიის კა-

რები, ხიდები), ქვევრის სარეცხ საშუალებას, და-

მამტვერიანებელს ვაზის ჯიშებისათვის, თაფლოვან 

მცენარეს, საძირეს, ვენახის გასაშენებლად გამოყე-

ნებულ მცენარეს.  

  

საკვანძო სიტყვები: ველური/გარეული ვაზი; 

კრიკინა; მცენარის გამოყენება; რეგიონალური სა-

ხელები.  

 

შესავალი 

ქართული ველური ვაზი მრავალმხრივი შესწავ-

ლის საგანია, თუმცა ეთნობოტანიკური კვლევები 

მხოლოდ ეპიზოდურ ხასიათს ატარებს. ნაშრომი 

სწორედ ასეთ შესწავლას ისახავს მიზნად, ხოლო შე-

დეგები საინტერესო ინფორმაციას იძლევა კრიკინა 
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ვაზის სახელებისა და გამოყენების შესახებ.  

კრიკინა ანუ ველური ვაზი Vitis vinifera subsp 

sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi საქართველოს ფლორის 

ერთ-ერთი წარმომადგენელია და ფართოდ გავრცე-

ლებული იყო მე-19 საუკუნის შუა ხანებამდე. მე-19 

საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში ამერი-

კიდან ჭრაქისა და ნაცრის გამომწვევი პათოგენე-

ბისა და საშიში მავნებლის - ფილოქსერას შემოჭრამ 

საკმაოდ შეამცირა ამ მცენარის რაოდენობა და დღეს 

ის მხოლოდ ეპიზოდური სახით არის შემორჩენი-

ლი საქართველოს ორივე ნაწილში. 

მეორე მხრივ, ქართულმა ველურმა ვაზმა მნიშვ-

ნელოვანი როლი შეასრულა ევროპული ვაზის (Vitis 

vinifera L) დომესტიკაციაში და ვაზის ქართული 

ჯიშების შექმნაში, როგორც ამ კულტურის ველურმა 

წინაპარმა (Вавилов, 1931). ის იმავდროულად კრი-

კინა ვაზის ერთიანი პოპულაციის შემადგენელი ნა-

წილია და ამიტომ მნიშვნელოვანი რგოლია ვაზის 

დომესტიკაციის პროცესების ახსნაში (Maghradze et 

al., 2011). საჭიროა ყველა ინფორმაციის შეგროვება 

კრიკინას შესახებ, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსა-

ხური შეუძლია გაუწიოს მეცნიერებს ამ მცენარის 

შესახებ ცოდნის ამაღლებაში.  

კრიკინას ბიოლოგიის, ამპელოგრაფიის, ეკოლო-

გიისა და გენეტიკის საკითხების კვლევა ინტენსიუ-

რად მიმდინარეობს საქართველოში მე-19 საუკუნის 

შუა ხანებიდან და ბევრი ნაშრომიცაა გამოქვეყნე-

ბული ამ თემაზე. მაგრამ, ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხი, როგორიცაა კრიკინა ვაზის რეგიონალური 

სახელწოდებები და ადამიანის მიერ მისი გამო-

ყენება საქართველოში ცალკე კვლევის საგანი აქამ-

დე არ ყოფილა. ეთნობოტანიკური კვლევის ამ მი-

მართულებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეუძლია 

შეიტანოს ველური ვაზის გავრცელებისა და მის შე-

სახებ არსებული ცოდნის გაღმავებაში. 

 „ეთნობოტანიკა (Gk. Ethnos - ხალხი, botane - ბა-

ლახი, მცენარე) ბოტანიკის დარგია, რომელიც აგ-

როვებს და სისტემაში მოჰყავს ხალხში გავრცელე-

ბული ცოდნა და ტრადიციები მცენარეების შესა-

ხებ“ (გოგიჩაძე და სხვა, 2011). ამ მიმართულებით 

მხოლოდ ეპიზოდური ინფორმაციებია გაბნეული 

სამეცნიერო ლიტერატურაში კრიკინას შესახებ 

(მაღრაძე და სხვა 2020) და ისინი აქამდე ერთად შეკ-

რებილი და სისტემატიზებული არ ყოფილა. ნაშრო-

მის მიზანია სწორედ ველური ვაზის შესახებ სა-

მეცნიერო ლიტერატურაში არსებული ეთნოგრა-

ფიული ცოდნის შეკრება და გამომზეურება. 

   
ძირითადი ნაწილი 

მასალები და კვლევის მეთოდი 

კრიკინას შესახებ ეთნოგრაფიული ინფორმა-

ციის შეგროვება და სისტემატიზაცია მოხდა ლიტე-

რატურული წყაროების კვლევის შედეგად.  

 

შედეგები და განსჯა 

ბოტანიკური კლასიფიკაცია და სინონიმები 

ველური ვაზი Vitis vinifera ssp. sylvestris. ბოტა-

ნიკური კლასიფიკაციით მიეკუთვნება Vitis L. გვარს 

და ევროაზიური ვაზის V. vinifera L. სახეობის ქვესა-

ხეობაა კულტივირებულ ვაზთან Vitis sativa DC. 

ერთად. ველური ვაზის სხვა სინონიმებია: 1)V. 

sylvestris C. C. Gmel; 2) V. vinifera sylvestris (C. C. 

Gmel.) DC; 3)V. vinifera L. subsp sylvestris (C.C. Gmel) 

Hegi; 4) Vitis vinifera ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi; 5) V. 

vinifera silvestris Beck. 

 



აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები-Agricultural and Biological Sciences- 
Аграрные и биологические науки 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 31  №2 (520), 2021 

ქართული სახელები და სინონიმები 

ველური/გარეული/ტყის ვაზის სახელის მრა-

ვალფეროვნება მხოლოდ სამეცნიერო სფეროს არ 

მოიცავს. ველური ვაზის გავრცელებამ საქართვე-

ლოს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ პრო-

ვინციაში მისი სახელის მრავალფეროვნება გამოიწ-

ვია. ამის გამო, ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მხარეში 

მას განსხვავებული სახელით იცნობენ (ცხრილი). ეს 

კიდევ ერთი დადასტურებაა ამ მცენარის ხანგრძ-

ლივი და ფართო გავრცელებისა საქართველოს 

სხვადასხვა კუთხეში. 

 

 

კრიკინას სინონიმური სახელწოდებები საქართველოს რეგიონებში 
 

დასახელება მხარე, დიალექტი ავტორი 
ბაბილო მთიულეთი მაყაშვილი (1961), ჩიქობავა (1985) 
ბაბილო, ტყის ბაბილო, მთის ბაბილო ქართლი მაყაშვილი(1961), ასათიანი (1978)  
ბრძღუამლი ქართლი, ცხინვალი ასათიანი (1978) 
ბურზღუმი, ბურზღუმ, ბერზღუმი, 
მამალ ვაზ 

საინგილო მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978) 

ბურძღუმი საინგილო, კახეთი ასათიანი (1978) 
დათვყურძენა, ძღვამლი, რძღვამლი, 
ძღვამბლი, ზღვაბლი 

რაჭა მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978), 
ორბელიანი (1991) 

იაბან ყურძენი (ტყის ყურძენი) ტაო-კლარჯეთი ჩარკვიანი (2011) 
კაჭიჭი იმერეთი ასათიანი (1978) 
კირკენა ფშავი მაყაშვილი (1961) 
კირკენა, ჭანჭყატო, კრიკენა ქიზიყი მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978) 
კირკინა ფშავი, კახეთი, 

იმერეთი 
მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978), 
ორბელიანი (1991) 

კრიკინა ქართლი, კახეთი, 
იმერეთი, რაჭა 

ასათიანი (1978), ჩიქობავა (1986) 

მენცხერო, მოცხარი, ომცხვარო ლეჩხუმი მაყაშვილი (1961) 
მორცხულა გურია მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978) 
მოცხარი, მენცხერო, ომცხვარო ლეჩხუმი ასათიანი (1978) 
მტკუი ბინეხი ჭანურ დიალექტში მაყაშვილი (1961) 
პანტაყურძენი აჭარა ასათიანი (1978) 
ტყარ ყუნზელ, ცხეკიში ყუნზელ, 
ჰერწმიში ყუნზელ 

სვანეთი მაყაშვილი (1961) 

უსურვაზი ქართლი, კახეთი ასათიანი (1978), ჩიქობავა (1986) 
ჩიტიში ყურძენი სამეგრელო მაყაშვილი (1961) 
ძაღლყურძენა, ბურუხი, ბრძღვამლი, 
ძღვლამი, რძღვლამი, ზღვამილა 

იმერეთი მაყაშვილი (1961), ასათიანი (1978) 

ძღვამბლი რაჭა, ლჩხუმი ასათიანი (1978) 
ძღუამლი - ორბელიანი (1991) 

კრიკინა, უსურვაზი, ძღუამლი, 
ბურძღუმლი, მორცხულა, ბურეხი, 
შხურჩი, ტყის ყურძენი 

საქართველო 
(ზოგადად) 

ნანობაშვილი (1960), ივ. ჯავახიშვილი 
(1986), ჩოლოყაშვილი (1983), ორბელიანი 
(1991), ფრუიძე (2016) 
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როგორც ვხედავთ, გარეული ვაზის / ტყის ყურძ-

ნის ამსახველი სახელებიდან შეიძლება გამოვყოთ 

შემდეგი ხუთი ყველაზე გავრცელებული სახელი 

ვარიაციებით: 

1. ბაბილო (ტყის ბაბილო, მთის ბაბილო);  

2. კრიკინა (ვაზი კრიკინა, კირკინა, კირკენა, 

კრიკენა);  

3. მორცხულა (მორცხვილი, მოცხარი, მენცხე-

რო, ომცხვარო); 

4. ბრძღუამლი (ბურზღუმი, ბურზღუმ, ბერ-

ზღუმი, ბურძღუმი, ბურძღუმლი); 

5. ძღვამბლი (ძღვამლი, რძღვამლი, ზღვაბლი, 

ბრძღვამლი, ძღვლამი, რძღვლამი, ზღვამილა). 

წარმოდგენილი სახელების ანალიზიდან ირკვე-

ვა, რომ „კრიკინა“ არის ერთ-ერთი ყველაზე ფარ-

თოდ გავრცელებული ველური ვაზის სახელი სა-

ქართველოს კუთხეებში (კახეთი, ქართლი, იმერე-

თი, რაჭა). ის ერთ-ერთი ძველი სახელიცაა ამ მცენა-

რისათვის, რომელიც სულხახ-საბა ორბელიანს მოხ-

სენიებული აქვს 1715 წელს შედგენილ „ლექსიკონ 

ქართულში“ (ორბელიანი, 1991). 

ველური ვაზის გამოყენება 

ადამიანის მიერ ველური ვაზის ყურძნის მოხ-

მარებას იხსენიებენ ფრანგი მოგზაური და კომერ-

სანტი ჟაკ ფრანსუა გამბა (გამბა, 1987), რომელმაც 

საქართველოში 1820-1824 წლებში იმოგზაურა და 

ავგუსტ ჰაქსტჰაუზენი, 1843 წელს მოგზაურობისას 

(ჰაქსტჰაუზენი, 2011 წ.). ი. ნანობაშვილის (1960) 

მიხედვით ქიზიყში შეგროვებული კრიკინა ვაზის 

ნაყოფი ზამთარში საკმაო დროით ინახებოდა, რაც 

მიუთითებს მის საჭმელ ყურძნად გამოყენებაზე.  

ლ. ფრუიძის (1974) მიხედვით, რაჭაში ველურ 

ვაზის ნაყოფს ძირითადად მწყემსები, მონადირეები 

და ტყის მჭრელები აგროვებდნენ საკვებად. თუმცა 

ავტორი ასევე აღნიშნავს ფერისცვალების დღესას-

წაულში მისი როლს: ამ დროს რაჭველები მაყვლის 

შეჭამანდს, უსათუოდ, „ძღვამბლის“ ისრიმის წვე-

ნით ანელებდნენ.  

„ტყის ვაზის მკვახე ნაყოფს მოსახლეობა დიდი 

რაოდენობით აგროვებს და მწნილად ხმარობს“, - 

აღნიშნავდა ნ. ჩოლოყაშვილი (1983). 

კავკასიის მთის ხეობებში არსებული ვაზები ხე-

ებზეა ასული და მისგან მოსახლეობა ღვინოს ამზა-

დებს, – წერდა ჟან შარდენი (2014) მე-17 საუკუნეში 

საქართველოში მოგზაურობისას. ველური ვაზისა-

გან ღვინის დაყენების პრაქტიკაზე მიუთითებდნენ: 

დავით გურამიშვილი (1980) მე-18 საუკუნის მეორე 

ნახევარში, იაკობ რაინგესი (2002) – მე-18 საუკუნის 

70–80 წლებში და ედუარდ აიხვარდი (2005) – 1825–

1826 წლებში.  

საქართველოში ველური ვაზის ყურძნიდან ღვი-

ნის დაყენება მე-20 საუკუნის შუა ხანებამდე ხდებო-

და – უხუცესებზე დაყრდნობით ასეთი ინფორმაცია 

მოჰყავთ ა. მათიაშვილს (1968) და ლ. ფრუიძეს 

(1974). ეს უკანასკნელი ასახელებს ფაქტს ძღვამბ-

ლის დაწურვის შესახებ რაჭაში, როდესაც 

მოზარდები აყენებდნენ მაჭარს უფრო სახალისოდ, 

ვიდრე ოჯახური საჭიროებისათვის.  

ქიზიყის „უკანა მხარეში“, მდ. ივრის ნაპირებ-

თან, უწინ იმდენად ბევრი კრიკინა ყოფილა, რომ 

ბოდბელებს მისი ყურძენი ურმებით გადმოუზი-

დავთ, ქვითკირის საწნახლებში დაუწურიათ მაჭა-

რისთვის (ნანობაშვილი, 1960). ქიზიყელები კრიკი-
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ნას „შინაურ“ ყურძენთან ერთადაც წურავდნენ, მი-

სი ღვინო „მაგარი დასალევი“ ყოფილა. 

ქიზიყელების მსგავსად, საინგილოშიც ყოფილა 

გავრცელებული გარეული ვაზის წვენისა და ჭაჭის 

დამატება თეთრი ყურძნის ტკბილისათვის საფე-

რავის ჭაჭასთან ერთად, რაც ღვინოს ვარდისფერ შე-

ფერვას და არომატს აძლევდა, „აკეთილშობილებ-

და“ (კიკაჩეიშვილი, ხუციშვილი, 1974). ასეთ ღვი-

ნოებს ინგილოები „ხოხბისყელა ღვინოებს“ უწო-

დებდენ და საპატიო სტუმრებს უმასპინძლდებოდ-

ნენ (ხუციშვილი, 1980).  

აფხაზეთში ველური ვაზისაგან არყის დამზადე-

ბას აღნიშნავს ედუარდ აიხვარდი (2005).  

საინტერესოა ქიზიყში კრიკინა ვაზისაგან ვენახის 

გაშენების პრაქტიკა: „უწინ, როცა უკანა მხარში 

ვაზები მოშინაურებული სულ არ იყო და განიზრა-

ხეს ვაზების გაშენება, ივრის ნაპირებზე უამრავი 

კრიკინა ვაზიდან ზოგიერთს გადააწვენდნენ; გადა-

წვენილები აქა-იქ ვაზის ძირიდან იზრდებოდა, გა-

ზრდილებს გლეჯდნენ და მათი მეშვეობით აშენებ-

დნენ ვაზებს ბოდბე-მაღაროში“ (ნანობაშვილი, 1960). 

ველური ვაზის გამოყენების შესახებ ინფორმა-

ციას ნ. ვავილოვის (Вавилов, 1931) ნაშრომშიც ვხვდე-

ბით, სადაც ის საუბრობს საქართველოში გავრცელე-

ბულ პრაქტიკაზე, როდესაც მოსახლეობა კულტუ-

რულ ვაზს სწორედ ველურ ვაზზე ამყნობდა. 

ნ. ჩოლოყაშვილის (1983) მიხედვით, კრიკინა 

ვაზის ყვავილის მტვერს ზოგიერთ რაიონში იყენე-

ბენ კულტურული ვაზის დასამტვერად, რაც მოსა-

ვალს ზრდის. დ. სოსნოვსკის აზრით (Сосновский, 

1949) ეს პრაქტიკა ბოლნისის რაიონშიცაა. ინფორ-

მაცია ამავე მიზნით ვაზის გამოყენების შესახებ 

არსებობს გარდაბნისა და თეთრი წყაროს (სოფ. ასუ-

რეთი) რაიონებიდანაც (დ. მაღრაძე, პერსონალური 

ინფორმაცია). 

კრიკინა მიჩნეულია საუკეთესო თაფლოვან 

მცენარედ (ჩოლოყაშვილი, 1983).  

საინგილოში პატარა ქვევრებს ჯერ ბალამწარას 

კანისაგან დამზადებული სარცხით რეცხავდნენ, 

ხოლო შემდეგ გარეული ვაზის სახეხით, ვიდრე 

წითელ ფერს არ მიიღებდა (ხუციშვილი, 1980). 

ველური ვაზის მერქნისგან ეკლესიის აღსავლის 

კარის დამზადების შესახებ ინფორმაციას ერ. ნა-

კაშიძე იძლევა (1929).  

ველური ვაზის ლერწის გამოყენების შესახებ  

ლ. ფრუიძეს (2016) მაგალითად მოჰყავს გ. გობეჯიშ-

ვილის მიერ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 

აღმოჩენილი ნაგებობები, რომელთა ნაწილს ვაზის 

ლერწმისგან დაწნული კედლები ჰქონდა და რომე-

ლიც გვიანბრინჯაო – ადრერკინის ხანას განე-

კუთნება.  

ლ. ფრუიძესვე (2016) მოჰყავს ვახუშტი ბატო-

ნიშვილის ცნობა ლერწის ანუ „ბონდის“ ხიდის არ-

სებობის შესახებ მდინარე ცხენისწყალზე, რომელ-

საც ლერწის სახელურები ჰქონია. ავტორის განმარ-

ტებით, ძველად ამ მიზნით გარეულ ვაზს სახიდე 

ადგილებში რგავდნენ, რქებს ერთმანეთში გადაახ-

ვევდნენ და ისე ზრდიდნენ – ცოცხალი ვაზის რქის 

ბაგირი გამძლე და საიმედო ყოფილა.  

  

დასკვნა 

სამეცნიერო ლიტერატურაში და საქართველოს 

ისტორიულ-გეოგრაფიულ მხარეებში ველურ ვაზს 

სინონიმური სახელებით მოიხსენიებენ, რომელთა 
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შორის უფრო ხშირად იხმარება „კრიკინა“, „ბაბი-

ლო“, „მორცხულა“, „ძღუამლი“, „ძღვამბლი“. „კრი-

კინა“ ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ძველი 

სახელია ამ მცენარისათვის. იმავდროულად, რეგი-

ონალური სახელების ასეთი სიმრავლე მეტყველებს 

კრიკინას ფართოდ გავრცელებაზე საქართველოში.  

გარდა იმისა, რომ კრიკინა კულტურული ვაზის 

სელექციის საწყისი იყო ჩვენს ქვეყანაში, მას მრა-

ვალფეროვანი დანიშნულებით იყენებდნენ: ყურძ-

ნის საკვებად მოხმარება – ნედლი და მწნილის სა-

ხით; მაჭრის, ღვინისა და არყის დამზადება; საშენ 

მასალად – ეკლესიის კარების, შენობებისა და ხიდე-

ბის ასაგებად; დამამტვერიანებლად – ვაზის ჯიშე-

ბისათვის და თაფლოვან მცენარედ; საძირედ; ვენა-

ხის გასაშენებლად; ქვევრის გასარეცხად.  

სტატია შესრულებულია შოთა რუსთაველის სა-

ქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფი-

ნანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექ-

ტის „საქართველოს ველური ვაზი: შესწავლა და 

დაცვა“ (გრანტის ნომერი 18-18474) ფარგლებში.  
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Abstract. Wild grapevine Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi is a typical plant of Georgian flora, 

spread in our country. Consequently, a numerous number of local synonym names of this plant are available in 
different historical-ethnographic provinces of Georgia. Among these names ‘Krikina’, ‘Babilo’, ‘Mortskhula’, 
‘Brdzghuamli’ and ‘Dzghvamli’ are more spread, having different spelling variations.  

The great contrubution of wild grape is that it, as an ancestor of cultivated grapevine, made the basis of grape 
breeding in Georgia and is a distant relative of our varieties. Besides, as it was demonstrated by the ethnobotanical 
research, due to long period present in the forests of Georgia the local people used this plant as a food (grape, pickles), 
a beverage (young fermented wine ‘Machari’, wine, grappa), a construction material (buildings, door for a church, 
breedge), a tool for washing Qvevri, a pollinator for grape cultivars, a honey plant, a rootstock, a planting material 
for vineyards. Resume:  

 

Key words: ‘Krikina’; plant usage; pollinator; regional names; rootstock; wild grapevine; wine. 
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Аннотация. Дикий виноград Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi - типичное растение грузинс-

кой флоры, распространенное в нашей стране. Следовательно, в разных историко-географических провин-
циях Грузии имеется большое количество местных синонимов этого растения. Среди них более распростра-
нены «Крикина», «Бабило», «Морцхула», «Брдзгуамли» и «Дзгвамли», имеющие разные варианты орфографии.  

Большой вклад дикого винограда заключается в том, что он, как предок культивируемой виноградной 
лозы, лег в основу генофонда грузинских сортов и является дальним родственником наших сортов. Кроме 
того, как показали этноботанические исследования, благодаря длительному распространению в лесах Грузии, 
местное население употребляло его как пищу (виноград, соленья), напиток (молодое ферментированное вино 
«Мачари», вино, водка), строительный материал (постройки, церковные двери, мосты), средство для мытья 
квеври, опылитель для сортов винограда, медонос, подвой, посадочный материал для виноградников.  

 

Ключевые слова: вино; дикий виноград; использование растений; «Крикина»; опылитель; подвой; 
региональные названия.  
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