
შემოთავაზებული სახელმძღვანელო დათვების ყოფის გასაუმჯობესებლად 
 

(ტყვე დათვების მართვა - შენიშვნა GSPSA) 
 
დათვისებრთა (ლათ. Ursidae) ოჯახი აერთიანებს ისეთ ცხოველებს, რომლებიც ჩვეულებრივ 
საცხოვრებელთა დიდ არეალზე ბინადრობენ და თავიანთი სხეულის პროპორციული ძალა 
გააჩნიათ. მათი ტყვეობის წარმატებული მართვა მიმართული უნდა იყოს, როგორც 
დათვების გადაადგილებისა და მოგზაურობის შინაგან მოტივაციზე, ასევე შეკავების 
საკითხებზე, შედარებითად მათი პოტენციალისა გაანადგურონ საკუთარი ზღუდეები. 
 
ბუნების ისტორია 
მსოფლიოს რვა სახეობის დათვი განაწილებულია ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში, აზიასა 
და ევროპაში. სათვალიანი დათვი ბინადრობს სამხრეთ ამერიკის ანდებში. ბამბუკის დათვი 
შეზღუდული რაოდენობით გვხვდება ცენტრალური ჩინეთის პროვინციებში. მალაიური 
დათვის პოვნა შესაძლებელია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ტუჩა დათვის - ცენტრალურ 
აზიაში, ხოლო ჰიმალაიური დათვი ფართოდაა გავრცელებული აზიის მთელ კონტინენტზე. 
თეთრი დათვი მონაცვლეობს ჩრდილოეთ ამერიკის არქტიკულ სანაპიროსა და ევრაზიას 
შორის. ბარიბალი ჩრდილოეთ ამერიკის მთელ კონტინენტზე ცხოვრობს. თუმცა, დათვის 
ნებისმიერ სახეობათაგან ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია მურა დათვი, რომელთა 
საცხოვრებელი გარემო მოიცავს ჩრდილოეთ ამერიკას, ევრაზიასა და ჩრდილო-დასავლეთ 
აფრიკას. ფართო გეოგრაფიული დიაპაზონის მქონე სახეობების შედეგად ჩამოყალიბდა 
რამდენიმე ქვესახეობა, ბევრი მათგანი ზომისა და ბეწვის განსხვავებაზე დაყრდნობით. 
 
დათვების საცხოვრებელი დიაპაზონი მოიცავს ყველანაირ გარემოს, ზღვის დონეზე მყოფი 
არქტიკული მცურავი ყინულებიდან და ტროპიკული ტყეებიდან, საძოვრებსა და ალპურ 
ტყეებამდე. ხმელეთისა და წყლის პოლარული დათვებიდან დაწყებული ხეზე მცოცავი 
მალაიური დათვებით დამთავრებული დათვებს ათვისებული აქვთ თავიანთი 
საცხოვრებელი გარემოს სხვადასხვა ნაწილი, მათი ფიზიკური ადაპტაციიდან გამომდინარე. 
 
დათვისებრთა ოჯახის საკვები იმდენად მრავალფეროვანია, რამდენადაც მათი 
საცხოვრებელი გარემო. როცა ბარიბალი ყველაფრის მჭამელია, ბამბუკის დათვი ძირითადად 
მცენარეებით იკვებება, თეთრი დათვი კი - მტაცებლობით. დათვები ინტელექტუალურები 
და მოხერხებულები არიან. ისინი სწრაფად ხვდებიან თუ საიდან მოდის მათი საკვები და 
მიღებისთანავე, ტყვეობაში მყოფთა ქცევა პროგნოზირებადი ხდება. 
 
ზოგადად, დათვები კარგად ეგუებიან თავიანთ გარემოს. ბუნებრივ გარემოსთან კონტაქტის 
მარტივად დასამყარებლად საჭირო მხედველობა და სმენა გააჩნიათ, რასაც თან ახლავს 
ყნოსვის შესანიშნავი უნარი. ბევრი მათგანი ბრწყინვალე მცოცავია, ზოგი კი დიდ მანძილზე 
მოგზაურობს საკვებისა თუ მეწყვილის ძიებაში. რამდენიმე სახეობა, რომლებიც, როგორც 
წესი მარტოხელები არიან, მაგალითად, მურა დათვი, იკრიბება ჭამის მთავარი მოვლენების 
დროს, როგორიცაა ზღვის სანაპიროზე ვეშაპის გატყავება ან ორაგულთა გადაადგილება. 
ყველა სახეობას გააჩნია მძლავრი კიდურები და მათი გამოწვევა შესაძლოა საშიში 
აღმოჩნდეს. დათვებს გააჩნიათ ძლიერი ბრჭყალები, რომლებიც მიჩვეულნი არიან 
დაფლეთასა და თხრას, ზოგი კი - ცოცვას. შემთხვევითმა და ცვალებადმა გადაწყვეტილებამ 



დათვების განვითარებაში შეიძლება გამოიწვიოს სიახლე და სტიმულაცია, რაც 
სარკისებურად ასახავს აქტივობებსა და ცვლილებებს ცხოველთა ბუნებრივ სამყაროში. 
 
ტყვე დათვების მართვას ბევრი სირთულე ახლავს. სტერეოტიპული ქცევები, როგორიცაა 
გაზომილი ნაბიჯებით სიარული, განმეორებითი სტილის ცურვა, ხალხისგან საკვების 
დაჟინებული მოთხოვნა და სხვა მსგავსი ქცევები ჩვეულებრივი მოვლენაა ტყვეობის 
გარემოში. ზოგი სახეობის ღამური და ბინდური ცხოვრების ბუნებამ შესაძლოა ცხოველს 
პასიურობისა და ჩაკეტილობისკენ უბიძგოს საზოგადოების დიდ ნაწილთან შეხვედრისას. 
სახეობათა სპეციფიური ზომების მიმართვის საფუძველზე ნორმალური ველური ქცევის 
ხელშეწყობა იწვევს დათვის გონებრივი და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. 
გარემოსთან შეგუებულმა ცხოველმა უნდა გამოავლინოს სტრესის დაბალი დონე და 
მზადყოფნა საჯაროდ ჩვენებისთვის. 
 
გამოფენის გაუმჯობესება 
დათვისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება შედარებით დიდი და დამანგრეველი ცხოველები, 
რომლებიც შესაბამისი ზომის ზღუდეებს საჭიროებენ. გამოფენის ნატურალისტურ ბუნებაზე 
დაყრდნობით, მომგებიანი იქნება ისეთი ნაგებობების დამონტაჟება, რომლებიც შექმნის 
გადაბმის ადგილებს და უზრუნველყოფს სტაბილურობას დიდი და მძიმე ნივთებისთვის. 
 
რადგანაც ბევრი დათვი ძლიერი მთხრელია, მათი ვოლიერები უნდა შედგებოდეს ძლიერი 
მეტალისგან, რომელიც ღრმად იქნება მიწაში ჩადგმული, დათვის მიერ გვირაბის შესაძლო 
გათხრის თავიდან ასაცილებლად. ბევრი სახეობისთვის დამახასიათებელია ვერტიკალური 
ცოცვა და სახმელეთო სახეობის ცხოველები სარგებლობენ კიდეც ცოცვის უპირატესობით. 
თუმცა, იშვიათად მყარი საყრდენიც ტყდება, რაც იწვევს ცხოველების ზიანს და წარმოშობს 
პოტენციური გაქცევის გზებს. ამიტომ, აუცილებელია გაკონტროლდეს სტრუქტურათა 
მთლიანობა და ცხოველების გაქცევის პოტენციალი მათი დაზიანების შემთხვევაში.  
 
არასაგამოფენო ტერიტორიაზე ცხოველს უნდა შეექმნას ცოცვის, ძილისა და ბუნაგში ყოფნის 
შესაძლებლობა. მით უფრო, თუ ცხოველი საღამოებსა და ზამთრის პერიოდს ამ სივრცეში 
ატარებს. დათვებს შეუძლიათ ისარგებლონ მუდმივი შიდა და გარე წვდომის 
შესაძლებლობებით. ბევრი ობიექტი ქმნის ხელოვნურ გარემოს და ამასთანავე ინარჩუნებს 
ბუნებრივ, საზოგადოებისთვის განკუთვნილ საგამოფენო სივრცეს. დათვის გარემოს 
გამდიდრების ტიპები განსხვავებულია. აღსანიშნავია, რომ ყველა დათვის სივრცეს უნდა 
გააჩნდეს კომფორტის საკმარისი არჩევანი. თავშესაფარი, მზე, ჩრდილი, გამთბარი ქვები, 
გრილი ადგილები ან წყლის ობიექტები ნებისმიერ ადგილას საშუალებას აძლევს ცხოველს 
არეგულიროს საკუთარი გადაადგილება, ტემპერატურა და საზოგადოებასთან გამოჩენა. 
 
ჩაშენებულმა გარეგნულმა ბარიერებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ცხოველის მიერ უკან დახევა 
გალიის სხვა მცხოვრებისა და ხალხისაგან. ასეთი ბარიერებია ქვის სტრუქტურები, 
უსწორმასწორო რელიეფი, ხის ნარგავები, მორები, ხის გროვები. ბუნაგები ბუნებრივ გარემოს 
ქმნიან ბელთან ურთიერთობისთვის და ასევე, ზამთრის ლეთარგიასთან გასამკლავებლად. 
 
ცოცხალ ხეებსა და ბუჩქებს შეუძლიათ შექმნან ვიზუალური ბარიერები, ისევე, როგორც 
ჩრდილი და ცოცვის შესაძლებლობები. ზოგიერთ ხეს შეიძლება დასჭირდეს ზროს 



შემოსაზღვრა, ელექტრო ღობე, ა.შ. დაკაწვრისა და ხახუნისგან მიღებული ზიანის თავიდან 
ასაცილებლად. ბარიერთან ახლოს მყოფმა ხეებმა შეიძლება შექმნან გაქცევის შესაძლებლობა 
და უმჯობესია, თუ ხეები იქნებიან მოწესრიგებულნი (გასხლულნი), იმაში 
დასარწმუნებლად, რომ დათვი ვერ გადახტება ვოლიერიდან და ვერც ჩამოცვენილ ტოტებს 
გამოიყენებს გასაქცევად. ანალოგიურად, ძლიერ ცხოველებს შეუძლიათ ძირს ჩამოაგდონ ან 
გადაადგილონ ვოლიერის ატრიბუტები, რაც ასევე მისცემს მათ გაქცევის საშულებას. 
 
დათვისებრთა ინტერესს იწვევს სხვადასხვა სახის სუბტრატები. მულჩს, ქვიშას, ხრეშს, 
ნიადაგს, ბალახს, ფოთლებს, თივას და ხავსს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ საკვების ბუნებრივი 
მოპოვების ქცევის ჩამოყალიბებას. ამ ნივთიერებებთან ერთად გადაყლაპვა ჩვეულებრივ 
პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა უმჯობესია ცხოველების გაკონტროლება ახალ 
სუბტრატთან გაცნობისას. სხვადასხვა სუბტრატები დათვებს საკვების მოპოვების, თხრისა 
და ბუნაგის აშენების ვარიანტებს სთავაზობს. ბევრი სახეობის დათვისთვის სასურველია 
წყლის ობიექტების შექმნა, რადგან ეს სახეობათა სპეციფიური ქცევის გამოვლინებას უწყობს 
ხელს. სასმელი წყლის მიღების წყაროს უზრუნველყოფს გამარჩხებული გუბეები და 
ნაკადები, რომელიც შეიძლება მომარაგებული იყოს ცოცხალი თევზით, უფრო ღრმა წყლის 
აუზები კი სხვა მცურავი არსებებითაც. 
 
კვებითი გამდიდრება 
დათვები ზოგადად ყველაფრის მჭამელები არიან. განსხვავება ძირითადად მათ მიერ 
გამოხატულ ინტერესშია მცენარეების, ცხოველებისა და მწერების მიმართ. თეთრმა დათვმა, 
რომელიც დიდწილად მტაცებელია, შეიძლება გარკვეული სახის ბოსტნეული სიამოვნებით 
მიირთვას, ბამბუკის დათვი კი, რომელიც ძირითადად მცენარეებით იკვებება, არც ხორცზე 
იტყვის უარს. ეს ტენდენციები იძლევა ბევრ სხვადასხვა შესაძლებლობას დათვების კვების 
გაუმჯობესებაში, დროის, მიწოდებისა და შიგთავსის გათვალისწინებით. მაგალითისთვის, 
ხელოვნური ტერმიტების ბუდეებითა და შეწოვით მკვებავების უზრუნველყოფით 
შესაძლებელია მათი მწერებით კვებაზე ადაპტაცია, როგორც ეს ტუჩა დათვის შემთხვევაში 
ხდება. 
 
გატყავებული და გამოშიგნული ცხოველებით კვება ხელს უწყობს ცხოველების ნორმალური 
ქცევის განვითარებას. მთლიანი გვამის ჭამის შედეგად მიიღება სხვადასხვა სასარგებლო 
ნივთიერებები, ვითარდება ყბის ბუნებრივი მოძრაობა, კბილების აგებულება და მონელების 
პროცესები. ცხოველთა ჯგუფში, მნიშვნელობა ენიჭება იერარქიას, რომელიც ზომასა და 
რეპროდუქციულ მდგომარეობაზე დაყრდნობით წყდება, სადაც დაქვემდებარებულ 
ცხოველებს შესაძლოა მოუწიოთ ლოდინი სანამ მათი ჭამის ჯერი დადგება. თუმცა, ამგვარი 
ბუნებრივი ქცევის ხელშეწყობა არ ხდება რისკის გარეშე. ამას შეიძლება მოყვეს ჯგუფის სხვა 
წევრებისგან ზიანი, კბილის დამსხვრევა ან ინფექცია და გადაყლაპული ძვლების 
ბლოკირება. 
 
სოციალური გაუმჯობესება 
ცხოველის აქტივობის მაქსიმალური სარგებლისთვის, და ამასთანავე, საზოგადოებრივი 
ინტერესის გასათვალისწინებლად, ზოოპარკები ხშირად წყვილებად ან ჯგუფებად 
წარმოადგენენ დათვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გარეული სახეობა წლის უმეტეს 
ნაწილს მარტო ატარებს. 



ჯგუფებში ცხოველების დაბინავება შეიძლება მათი განვითარების ეფექტურ ფორმად 
ჩაითვალოს, მაგრამ პერსონალმა რეგულარულად უნდა შეამოწმოს ცხოველების ქცევა, 
საკვების მიღება, მათ მიერ ვოლიერის ატრიბუტების გამოყენება და დარწმუნდეს, რომ ყველა 
ცხოველის საჭიროებები დაკმაყოფილებულია. დაქვემდებარებულ ცხოველებს ხშირად 
სჭირდებათ ადგილი, სადაც ხაფანგში აღმოჩენის გარეშე გაექცევიან არასასურველ 
ყურადღებას. საჭმელი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ერთზე მეტ ადგილას, რათა ყველა 
ცხოველმა მიიღოს საკმარისი რაოდენობა. რამდენიმე საკვები ადგილი, ყოველდღიური 
მრავალჯერადი კვება და მიმოფანტული საკვების მოპოვების პრინციპი, ეს ის მეთოდებია, 
რომელთა დახმარებითაც ამ საკითხის შემსუბუქება შეიძლება. დედა დათვისა და ბელის 
დაჯგუფებაც შეიძლება მომგებიანი აღმოჩნდეს მანამ, სანამ ცხოველები სქესობრივ სიმწიფეს 
მიაღწევენ ან აგრესიულები გახდებიან. გამრავლება და ბელის აღზრდაც მიიჩნევა  
წარმატებულ მეთოდად, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ დროს დედა დათვისა და ბელის 
გონებრივი სტიმულირება ხდება, არამედ, ეს ორივეს საშუალებას აძლევს გამოავლინონ 
სახეობათა შესაბამისი ქცევა, ბელის აღსაზრდელად საჭირო შექმნილ გარემოში. 
 
სეზონურობა 
დათვის ზოგიერთი სახეობა ავლენს ზამთრის ლეთარგიას და შეიძლება წლის გარკვეული 
ნაწილი თავიანთ ბუნაგში გაატარონ პირქუში ამინდის საპასუხოდ. მეპატრონეებმა 
დათვებზე ზრუნვისას უნდა იცოდნენ ამ სეზონურობის და ასევე, ნორმალური 
ყოველდღიური აქტოვობების მოდელის შესახებ. ამ დროს ცხოველებს უნდა მიეცეთ 
პასიურობის შესაძლებლობა და დღისა და წელიწადის ყველა დროს არ უნდა 
მოეთხოვებოდეთ აქტიურობის გამოვლენა. ბუნებრივმა კვებითმა რყევებმა შესაძლოა 
გამოიწვიოს ხსენებული სეზონური ქცევა, რაც საჭიროს გახდის გადაიხედოს ცხოველისთვის 
მიწოდებული საკვების ტიპი და რაოდენობა. 
 
წვრთნით გაუმჯობესება 
საწვრთნელი პროგრამები ახდენენ ცხოველთა სტიმულირებას და შეიძლება ჩაითვალოს 
მართვის ღირებულ ინსტრუმენტებად. მარტივად მიღწევადია ბევრი დათვის გაწვრთნა 
ისეთი მარტივი მოძრაობების შესასრულებლად, როგორიცაა სხეულის ნაწილის ჩვენება ან 
პირის გაღება ფიზიკური გამოკვლევისთვის. წვრთნა ხელს უწყობს მეპატრონის უსარფთხო 
და საიმედო წვდომას ვოლიერის ბინადართან და ასევე ეხმარება საგანგებო სიტუაციების 
დროს. ცხოველის მიჩვევა საცხოვრებელი ადგილისთვის ხელს უწყობს სტრესის შემცირებას 
და ტრანსპორტირების დროს ცხოველისა და პატრონის უსაფრთხოებას. ტრანსპორტირების 
გასამარტივებლად საჭიროა ათვისებული ტერიტორიები დაპროექტებული იყოს წვრთნისა 
და ინტერაქციის ტერიტორიებად, როგორც პერსონალის, ასევე ცხოველის 
უსაფრთხოებისთვის. გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსახსნელი პანელები ან 
საცხოვრებლის სხვა მინაერთები. 
 
უსაფრთხოების საკითხები და დოკუმენტაცია 
უსაფრთხოება უნდა იყო უმთავრესი საკითხი გაუმჯობესების ახალ მოდელთან გაცნობისას.  
სამეთვალყურეო პერსონალის მიერ თითოეული ახალი ნივთის წარდგენისას უნდა 
ხდებოდეს ცხოველების მაქსიმალური მონიტორინგი. რეკომენდირებულია მცენარეთა 
ექსპერტებთან კონსულტაცია მცენარეთა მომწამვლელობის საკითხებზე. შემოწირული 
ფოთლები, ტოტები და ხეები უნდა იყოს შემოწმებული პესტიციდების ადრეულ მიღებაზე. 



საშობაო ნაძვის ხეებს არ უნდა ახლდეს მოსართავი წვიმები, აალებადი ნივთიერებები, 
ხელოვნური თოვლი და ა.შ. რადგან სხვდასხვა ცხოველმა ერთსა და იმავე მოქმედებას 
შეიძლება სხვადასხვანაირად უპასუხოს. აუცილებელია ყურადღებით დაკვირვება და 
ყველაფრის დოკუმენტირება. სასურველია თითოეული გატარებული ღონისძიების 
წერილობითი შეფასება. ეს შექმნის მუდმივ ჩანაწერს, რაც შეიძლება ღირებული აღმოჩნდეს 
მომავალი პრობლემების შესამცირებლად, როგორიცაა გადაყლაპვის და გახლართვის 
საშიშროება ან სხვა ბინადრების მიმართ აგრესიის გამოხატვა. გარდა ამისა, გაუმჯობესების 
პროცესების დოკუმენტირება შესაძლოა საჭირო აღმოჩნდეს მედიკამენტების მიწოდების 
საკითხებში და სხვა მრავალი, ცხოველთა მართვისთვის საჭირო მეთოდების 
გასაუმჯობესებლად. ერთი ცხოველი შეიძლება დიდხანს გაერთოს ერთი ნივთით, მეორემ 
შესაძლოა მაშინვე დაამსხვრიოს ის და იქვე მიაგოს, ხოლო მესამემ - მისი გადაყლაპვა 
სცადოს. ინდივიდუალური განსხვავებების აღწერა პატრონს დაეხმარება სარგებელის 
მაქსიმუმამდე გაზრდაში. კარგია იქნება თუ შეფასებები დაემატება სხვა იდეების კრებულს, 
რაც აუცილებლად აღძრას ინტერესს პერსონალის სხვა წევრებში სხვა სახეობების მიმართ ან 
მინიმუმ, შეამსუბუქებს ამ დაუსრულებელ  „ბორბლის ხელახალ გამოგონებას“. 
 
დასკვნა 
დათვების ტყვეობის წარმატებული მართვა გამოწვევად რჩება. დათვები აღიარებულნი და 
პოპულარულნი არიან ზოოპარკის სტუმრების მიერ, რაც მათ მაღალ პროფილს უნარჩუნებს. 
ცხოველთა კეთილდღეობის საკითხით საზოგადოების შეშფოთება შეიძლება გადაიჭრას 
ცხოველთა გაუმჯობესების ინტერპრეტაციით. ველური პოპულაციების კონსერვაცია, მათ 
გარემოზე ზრუნვა და რეპროდუქციული წარმატების მქონე ცხოველები ის მესიჯებია, 
რომელთაც შეუძლიათ საზოგადოების მადლიერებისა და დაფასების წარმოქმნა ამ 
დიდებული ცხოველების მიმართ. 
 
დათვების სწორი განვითარების პროგრამა დააბალანსებს სახეობათა შესაბამისი ქცევის 
განვითარება-შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ რისკებს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს 
ტყვე დათვების ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას. მეპატრონის მიერ 
ყოველდღიურ რუტინაში ცხოველის განვითარებაზე ორიენტაცია უზრუნველყოფს 
ცხოველთა ჯანმრთელობას და შესაბამისად, გამოფენის საგანმანათლებლო ღირებულების 
ამაღლებას ისევე, როგორც დადებით დამოკიდებულებას მოსულ სტუმრებს შორის. 
 
გამოფენის გაუმჯობესება 

• ცოცვისთვის განკუთვნილი ატრიბუტები: ხეები, სატელეფონო ბოძები, თოკი, მორები, ქვები, 
სპეციალური ჰამაკი 

• ამინდის გათვალისწინება: წვიმის საფარი, ჩრდილის შემქმნელი სტრუქტურა, მზიანი ადგილები, 
ქარსაცავი ზოლები 

• სუბტრატები დასაწოლად, დასაძინებლად ან ბუნაგის გასაკეთებლად: ბალახი, ხავსი, თივა, ჩალა, 
ფოთლები, ნაძვის ხეები 

• სუბტრატები თხრისთვის: ბალახი, ნიადაგი, ქვიშა, მულჩი, დამპალი მორები 
• ვიზუალური ბარიერები: ტოტების ან მორების გროვა, ხეები, ქვები, გამოქვაბულები, გორაკები 
• რამდენიმე საკვები ადგილი 
• წყლის ობიექტები: აუზები, ჩანჩქერები, არხები, წყლისა და ნისლის სარწყავები 
• მექანიკური ხელსაწყოები შემთხვევითი საკვების მისაწოდებლად 
• ნივთების საკიდები 
• უსაფრთხო ტერიტორია ვეტერინარული გამოკვლევებისა და წვრთნებისთვის 



• მეპატრონეს მიერ ყოველდღიური დანამატებისა და საკვების მისაწოდებლად განკუთვნილი უსაფრთხო 
ტერიტორია 

• ავტომობილის წვდომის შესაძლებლობა გამოფენის განახლებისათვის ან ავეჯის შესაცვლელად 
 
კვებითი გამდიდრება 

• ჭამის და აქტივობების კონტროლი 
• ცხოველების გვამით კვება 
• ცოცხალი ცხოველებით კვება: მწერები, უხერხემლოები, მღრღნელები ან თევზები 
• სხვადასხვა დროს კვება 
• მრავალჯერადი კვება 
• ხორცისა და ძვლების მრავალფეროვნება 
• მთლიანი, დამუშავებული და დაქუცმაცებული საკვების მრავალფეროვნება 
• საჭმელად ვარგისი, ადგილობრივი მცენარეული მასალა გამოფენის ტერიტორიიდან ან მის გარეთ 
• ძლიერი ან მწარე გემოს საკვები (რამაც, საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეასრულოს მედიკამენტის 

ფუნქციაც) 
• მარცვლეულობა, თესლეულობა და თხილეულობა გადასაყლაპად 
• საკვები დასასაჩუქრებლად და წასახალისებლად: მიწისთხილის კარაქი, ჟელე, თაფლი, მცენარეული 

ორცხობილა, მაგრად მოხარშული კვერცხი, შაქრის ლერწამი, ჟელეიანი ბამბუკის ჯოხები 
• გაყინული საკვები და ყინულის ნაყინი 
• ტერმიტების ბუდე 
• შეწოვით მკვებავები 

 
სოციალური გაუმჯობესება 

• სახეობათა შერევა სოციალური განვითარებისთვის 
• სოციალური შესაძლებლობები: სახეობათა შესაბამისი სოციალური ჯგუფები 
• ქცევების წვრთნა და მართვა 
• მეპატრონეს მხრიდან კომუნიკაცია 

 
გარემოს გაუმჯობესება 

• გადაყრილი ნივთები: მუყაოს ყუთები, დაქუცმაცებული ქაღალდი, მუყაოს მილები (ცარიელი ან 
საჭმლით სავსე) 

• პლასტმასის კასრები, ლუდის კასრები, დადებული ან დაკიდებული, ხანდახან საკვებით სავსე 
•  პლასტმასის გახვრეტილი ფიცრები 2X4-ზე 
• პინიატები 
• დაჭრილი ნაძვის ხეები 
• სხვა ცხოველების ბეწვი ან ბუმბული 
• საწმენდი ჩოთქის თავები გასახახუნებლად 
• ბურთები 
• სმენის განვითარებისთვის: მუსიკა, ბუნების ხმები, სხვა ან იგივე სახეობების ცხოველთა ხმები 
• ყნოსვის განვითარებისთვის: სანადირო სითხეები, სანელებლები, ბალახები, საკაზმები, სუნამოები, სხვა 

სახეობათა მიერ გამოყენებული ნივთები 
• მტაცებელი სახეობების ფეკალიები 

 
უსაფრთხოების გათვალისწინება 

• ცხოველები შესაძლოა გაეხლართნონ თოკებში და დაკიდებულ აპარატურებში ან გაიჭრან კიდურები 
• ცხოველები შეიძლება ჩამოვარდნენ მაღალ ადგილებზე ასვლისას 
• წყალი უნდა იყოს მარტივად ხელმისაწვდომი ცხოველებისთვის 
• საკვებმა შეიძლება გამოიწვიოს კბილის კარიესი, სიმსუქნე, ალერგიული რეაქცია, ინფექცია, ფაღარათი, 

ხრჩობა ან აგრესია სხვა ცხოველებისგან 
• სხვადასხვა ნივთები ან მათი ნაწილები შესაძლოა აღმოჩნდეს მომწამვლელი და საშიში მათი 

გადაყლაპვის შემთხვევაში 
• გატეხილი ნივთების ბასრმა ნაწილებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ცხოველების დაზიანება 



• შერეული სახეობების ერთად ყოფნამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანებები და სიკვიდლიც კი, სხვა 
ცხოველების მიერ გამოხატული აგრესიის შემთხვევაში 

• მცენარეები და მათი ნაწილები შესაძლოა ცხოველებისთვის მომწამვლელი აღმოჩნდეს. ასევე საშიში 
შეიძლება აღმოჩნდეს მცენარეები, რომლებზეც მანამდე გამოყენებული იყო პესტიციდები 

• ცხოველთა განვითარებაზე ზრუნვამ შეიძლება გამოიწვიოს მათი ზედმეტი სტრესი 
• თუ საწვრთნელი სესიებისას არ არის შექმნილი უსაფრთხო გარემო პატრონს შეიძლება მოუხდეს 

დამთმობი გადაწყვეტილებების მიღება 
• პატრონს ყველა დავალების შესასრულებლად უნდა ჰქონდეს უსაფრთხო წვდომა საჭირო 

ტერიტორიებთან 
• კვებით განვითარებაზე ზრუნვისას ცხოველმა შეიძლება არ მოისურვოს მის კვებით რაციონში შემავალი 

მნიშვნელოვანი საკვები კომპონენტების მიღება 
• პარაზიტები შესაძლოა გავრცელდნენ სხვადასხვა გამოყენებული იარაღების მეშვეობით, თუ არ მოხდება 

მათი სათანადო გაწმენდა და დეზინფიცირება 
 
 
 
დათვების გაუმჯობესების სახელმძღვანელო შედგენილია ლორი მაკგივერნის მიერ. ფრინველების 
ზედამხედველი, დალასის ზოოპარკი, „ზოოპარკის მომვლელთა ამერიკული ასოციაციის“ ეროვნული 
გაუმჯობესების კომიტეტი 
 
განიხილა შემდეგმა პირებმა: 
ელს მ. ბ. პოლსენი - ზოოპარკის მთავარი მომვლელი, „ცხოვრების არქტიკული წრე/დათვები“, დეტროიტის 
ზოოლოგიური ინსტიტუტი 
ჯეი პრატი - ძუძუმწოვარ ცხოველთა მომვლელი, დალასის ზოოპარკი 
ალისია შელი - მომვლელი, სამხრეთ ამერიკის რეგიონი, კოლუმბუსის ზოოპარკი და აკვარიუმი 
 
 
 
შემოთავაზებული სახელმძღვანელო „საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის 
საზოგადოებისათვის“ მოწოდებულია PETA - ს  
 
ააიპ “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების“ ინიციატივით  
ინგლისურიდან თარგმნა  მარიამ როხვაძემ 
 
 
„საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება“ – www.gspsa.org.ge 
 
People for the Ethical Treatment of Animals – PETA   www.peta.org 
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