
2014 წლის საველე-გეოლოგიური სასწავლო პრაქტიკა დაბა 

კაზრეთში 

2014 წელს, ივლისის თვეში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო 

გეოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის 3201 და 3202 ჯგუფის სტუდენტები 

ვიმყოფებოდით გეოლოგიურ სასწავლო პრაქტიკაზე ბოლნისის რაიონში.პრაქტიკის 

მიზანი იყო, გავცნობოდით რაიონის გეოლოგიურ აგებულებას, იქ გავრცელებულ ქანებს 

და რაც მთავარია, შევჩვეოდით საველე პირობებში ცხოვრების წესს.პრაქტიკამ გასტანა 8 

დღე. თვითოეული დღე იყო დაუვიწყარი და განუმეორებელი ჩვენთვის. ყოველ დღეს 

მოჰქონდა ახალი გამოცდილება და ახალი ცოდნა. ამ დროის განმავლობაში კიდევ უფრო 

მეტად შეგვიყვარდა ჩვენი პროფესია,  მისადმი ინტერესი კიდევ უფრო გაგვიღრმავდა და 

რაც მთავარია ჯგუფელები და კურსელები დავმეგობრდით. 

გეოლოგიური მარშუტები მოიცავდა აჭარა - თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთი 

დაბოლოების და ართვინ - ბოლნისის ქვეზონის გეოლოგიური აგებულების გაცნობას. 

მარშუტი დაიწყო თბილისიდან. მეტეხის ხიდთან მდინარე მტკვრის მარცხენა 

კლდოვან ნაპირზე, სადაც შიშვლდება შუა ეოცენური ასაკის წარმონაქმნები. ზედა ნაწილი, 

რომელიც წარმოდგენილია- ვულკანოგენური ლოდბრექჩიებით და კონგლომერატებით. 

კონგლომერატ-ბრექჩიები საავტომობილო გზის გასწვრივ შიშვლდება, მეტეხი-ფონიჭალის 

უბანზე და აგებს მამადავითის პერიკლინურ ნაწილს. მეტეხის ხიდთან გავეცანით 

ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების: მეტეხის სიონის, ნარიყალის და ანჩისხატის 

ისტორიასაც. 

მეტეხის ღვთისმშობლის ეკლესისიის აგებას, მიაწერენ ვახტანგ გორგასალს (V ს) XII 

საუკუნის ბოლოს, ამ ადგილას, სამეფო სასახლე და კარის ეკლესიაიდგა (1235 წელს 

გადაწვეს მონღოლებმა)1278-1289 წწ დემეტრე თავდადებულმა აღადგინა. XII ს-ის 

ნაგებობებიდან კედლების ნაწილებია შემორჩენილი. ერეკლე  II-ის დროს მოხდა შენობის 

ნაწილობრივი აღდგენა. 1967 წელს ეკლესიის წინ ვახტანგ გორგასლის ძეგლი დადგეს. 

ნარიყალა - ფეოდალური ხანის ციხე და უბანია ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ნაწილში. კალას უბანი ისტორიულ წყაროებში პირველად IVს-ში მოიხსენიება. კალას 

ციხეს მოგვიანებით ნარიყალა უწოდეს. 

ანჩისხატის თლილი ქვით ნაშენი სამნავიანი ბაზილიკა, VI საუკუნის ქართული 

ხუროთმოძღვრების ძეგლია. სახელწოდება მიიღო XVII საუკუნეში, როდესაც ანჩის 

მონასტრიდან, ბექა ოპიზარის მიერ მოჭედილი მაცხოვრის ხატი გადმოაბრძანეს. 

მეტეხის ხიდიდან შავნაბადის მთამდე, შარაგზის გასწვრივ შიშვლდება შუა 

ეოცენური ნალექების ზედა ჰორიზონტები, რომლებიც აგებენ მამადავითის ანტიკლინს და 

კრწანისის სინკლინს. ამ მონაკვეთში შუა ეოცენის ზედა ნაწილი, აგრეთვე წარმოდგენილია 



- ხლართულშრეებრივი ბრექჩია-კონგლომერატებით.  პირველი დღე დასრულდა ჩვენი 

კაზრეთში ჩასვლით და დაბინავებით. 

მეორე დღეს მარშუტი დავიწყეთ დაბა კაზრეთიდან ქალაქ ბოლნისის 

მიმართულებით, რომელიც მდებარეობს დაბა კაზრეთიდან 15 კმ-ში. ქალაქ ბოლნისიდან 

გადავუხვიეთ სოფელ ქვემო ბოლნისის გზაზე. საავტომობილო გზის მე-4 კილომეტრზე, 

მარჯვენა მხარეს შევნიშნეთ წითელი ფერის ქანების გამოსავალი. დაკვირვების წერტილში 

განვსაზღვრეთ ჩვენი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. წითელი ფერის ქანები, 

გაშიშვლების ფარგლებში წარმოდგენილია  40-50 სმ სიმძლავრის სტრატიმორფული 

წყებით და მათ შორის არსებული  30-40 სმ-მდე სიმძლავრის, შედარებით 

წვრილმარცვლოვანი, ფხვიერი შუაწყებით. შედარებით მკვრივ წყებაში დაიკვირვება 

რკინის ჟანგით გამდიდრებული ბუნებრივი უბნები.  საწყისი ქანი, სავარაუდოდ 

წარმოადგენს ტუფს. წითელი ქანების გაშიშვლებიდან ჩრდილოეთით 8 მეტრის 

დაშორებით, გვაქვს შეუცვლელი ტუფების გამოსავალი. შეუცვლელი ტუფების 

გამოსავალზე შეიმჩნევა ვერტიკალური ნაპრალოვნება. შეცვლილი ქანების დახრის კუთხე 

45 გრადუსია. ვიღებთ თითო-თითო ნიმუშს, როგორც შეუცვლელი, ასევე საღი ქანიდან. 

 
„შესვენება ოხრის გამოსავალთან“ 

 

ჩვენი შემდეგი დაკვირვების წერტილი იყო, წუღრუღაშენის დასახლებიდან  1კმ-ის 

დაცილებით,  ტყიანი ფერდობის ძირში ვნახეთ ძველი სამთო გამონამუშევარი. 

აღნიშნული გვირაბი გაყვანილია სავარაუდოდ დანალექ ქანებში, რომელიც ძლიერ არის 

დანაპრალიანებული. ქანები დაფარულია დაახლოებით 1მ სიმძლავრის ისეთივე 

შედგენილობის ნატეხოვანი, დელუვიური ქანებით.გვირაბში ჩანს წითლად შეფერილი 



შეცვლილი ზონები, რომლებიც უმეტესწილად უკავშირდება რთულ ნაპრალოვან 

სისტემებს. შეცვლილი წითელი შეფერილობა გამოწვეულია, რკინის მინერალის - 

„ჰემატიტის“  მაღალი შემცველობით. ამავე მარშუტზე მოვინახულეთ ისტორიული 

ძეგლები- ბოლნისის სიონი და წუღრუღაშენი. ბოლნისის სიონი ძველი ქართული 

ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამნავიანი ბაზილიკის ტიპის 

ეკლესიაა. აშენებულია 478-493წწ. მოპირკეთებულია ფირუზისფერ-მომწვანო 

ტუფით.წუღრუღაშენი არის XIII საუკუნის გუმბათოვანი ტაძარი. მდებარეობს 

ბოლნისიდან 2 კმ-ზე. მდინარე ბოლნისისწყლის მარჯვენა ნაპირას, მთის ფერდობზე. 

ეკლესია აშენებულია- 1212-1222წწ. მეფე ლაშა-გიორგის მეფობის დროს.   

 

„ძველი სამთო გამონამუშევარი“ 



 
„ბოლნისის სიონი“ 

 

 
„უძველესი წარწერა ბოლნისის სიონზე“ 



„წუღრუღაშენის ეკლესია“ 

მესამე დღის მარშუტი დავიწყეთ დაბა კაზრეთიდან- დმანისის ნაქალაქევის 

მიმართულებით, თბილისი-ერევნის საავტომობილო გზაზე, ბაზიდან მე-10 კმ-ზე. 

საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს შევჩერდით გაშიშვლებასთან. გაშიშვლებაზე 

წარმოდგენილია ორი ტიპის ქანი. ჭრილის ძირში გაშიშვლებულია დანალექი ქანი. 

დანალექ ქანებში მკაფიოდ ჩანს სხვადასხვა შედგენილობის შრეებრივი ქანები - ქვემოდან-

ზემოთ. სულ ქვედა არის შერეული სხვადაშხვა ზომისა და ფორმის მასალა. დანალექ 



ქანებში წარმოდგენილია მსხვილნატეხოვანი, არათანაბარი შრეებისა და 

წვრილმარცვლოვანი, თიხისებრი პარალელური შრეების მორიგეობით. დანალექი ქანის 

ზედა ნაწილი გაწითლებულია და ეკონტაქტება ამ წყების ზემოდან განლაგებულ 

ვულკანოგენებს. მათ შორის კონტაქტურ ზონაში არსებული წარმონაქმნების წითელი 

შეფერილობა გამოწვეულია ვულკანოგენების თერმული კონტაქტით.  გავაგრძელეთ გზა 

თბილისი-ერევნის საავტომობილო გზაზე სოფელ საფარლოსთან. ხიდის მარჯვენა მხარეს 

შემოვედით მდინარე მაშავერას შენაკადის ხევში მარცხნივ გადასახვევიდან დაახლოებით 

300მ-ში, ერთ-ერთი ნაკადულის ხევში შევჩერდით. გაშიშვლება წარმოდგენილია 

კონგლომერატებით, რომლის სიმძლავრე გაშიშვლების ფარგლებში დაახლოებით 5მ-ია. 

კონგლომერატები, მშრალი ხევის მარჯვენა მხარეს კონტაქტშია შრეებით ახალგაზრდა 

ქანებთან. მასში ძირითადი მასა წარმოდგენილია წვრილი დასაშუალო ზომის 

ქვარგვალებით. იშვიათად ვხვდებით დიდი ზომისებს. ქვარგვალები ძირითადად 

გვხვდება: ყვითელი, მოწითალო და რუხი ფერის. ფუძის კონგლომერატიდან უკანა 

გზაზე,ხიდიდან დაახლოებით 100 მეტრში დიდი ცაცხვის ძირში, მდ. მაშავერას მარცხენა 

შენაკადის მარცხენა ნაპირზე ვნახეთ პალეოზოური ასაკის მეტამორფული ქლორიტიანი 

ფიქლების მცირე ზომის გამოსავლები, რომელიც ძლიერ დისლოცირებულია და 

დასერილია მრავალრიცხოვანი ნაპრალებით. 
 

 
„თბილისი-ერევნის საავტომობილო გზაზე“ 



 
„ფუძის კონგლომერატი“ 

 

მარშუტის უკანა გზაზე შევჩერდით დმანისის ნაქალაქევთან, რომელიც წარმოადგენს 

ამ რეგიონის უძველეს ისტორიულ და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. ყოფილი 

ქალაქის ტერიტორია განვითარებულია კონცხზე, რომელიც შემოფარგლულია მდ. 

მაშავერასა და მდ. ფინაზურის ხეობებით. ნაქალაქევის დვანდელი ტერიტორია მოიცავს 

ძველი ციხე-გალავნის ფრაგმენტებს, ეკლესიის შენობებს და სამრეკლოს.  

დმანისის ნაქალაქევიდან გზა გავაგრძელეთ ბოლნისის მიმართულებით. 

გადავუხვიეთ ტანძიის გადასასვლელთან და ავედით სოფელ - ბექთაკარის ტერიტორიაზე 

ყველაზე მაღალ წერტილზე მდებარე კლდოვანი მთის ძირში. ეს ტერიტორია 

შესწავლილია გაცილებით ადრე, ქართველი გეოლოგების მიერ და ცნობილია ბექთაკარის 

მადანგამოვლინების სახელწოდებით. ბექთაკარის მადანგამოვლინებაზე გამოყოფილია 

ორი უბანი: „ცენტრალური“ და „კლდოვანი“. ეს მთა მდებარეობს მდ. მაშავერას და მდ. 

ხრამის წყალგამყოფ ქედზე. მარშუტზე მეგზურებად გვახლდნენ კავკასიის სამთო ჯგუფის 

გეოლოგები. მათი დახმარებით გადავედით მთის მეორე ფერდობზე, რომელიც 

გადაყურებს მდ. ხრამის ხეობას. ფერდობის ზედა ნაწილში გაყვანილ დროებით გზაზე, 

გაშიშვლებულია მეორადი კვარციტები რამდენიმე ათეული მეტრის მანძილზე. მეორადი 

კვარციტების გაშიშვლების კედელზე გაყვანილია 10სმ სიმაღლის და 5სმ სიგანის უწყვეტი 

ღარი. ე.ი. მთელი გამოსავალი დასინჯულია ღარული წესით, აღებულია გეოლოგიური 

სინჯი.ამ უბანზე გაყვანილია 250-მდე ჭაბურღილი. აქ მადნეული მინერალები 

წარმოდგენილია: სფალერიტით, გალენიტით, ქალკოპირიტით და პირიტით. კვარციტული 

ტიპის გამადნებაში გვაქვს ოქროს ამაღლებული შემცველობა.  



„დმანისის ნაქალაქევზე“ 

„ნაქალაქევი“ 

 

მეოთხე დღეს მარშუტს ვიწყებთ ბაზიდან ბოლნისის მიმართულებით. ბოლნისი-

მარნეულის საავტომობილო გზიდან გადავუხვიეთ მარჯვნივ, გავიარეთ სავანეთის 

მეფრინველეობის ფაბრიკა და მივედით სოფელ ტალავერის ტერიტორიაზე მდებარე, 

ტუფის დასამუშავებელ ქარხანასთან. ქარხნიდან 300 მ-ში მდებარე ბორცვი აგებულია 

ფახრალოს მოსაპირკეთებელი ტუფით. აღნიშნული ვულკანოგენური წარმოშობის ქანები, 



თავისი წარმოშობით უკავშირდება „ზედა ცარცული“ ასაკის ვულკანიზმს. საბადო 

გახსნილია, ორი საფეხური ქვემოდან და სამი საფეხური ზემოდან. ქვედა საფეხურზე 

გვაქვს ზოლიანი, ლაქებიანი და ერთგვაროვანი ტუფები. საბადოს ახალ უბანზე ტუფის 

მოპოვება ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ტუფი იჭრება მუდმივი სიჩქარით 

მოძრავი ალმასის ბაგირით. მოჭრილი ტუფის ბლოკის ტრანსპორტირება ხდება იქვე 

მდებარე ჩარჩო-ხერხთან. ტუფი ურიკით შედის ჩარჩო-ხერხის საჭრელი ბაგირის ქვეშ და 

იჭრება სასურველ ზომებად. ვღებულობთ ნახევარფაბრიკატს. შემდეგ სატვირთო 

მანქანებით გადააქვთ ტუფი სახერხ ფაბრიკაში,სადაც იხერხება ერთიანი და 

მრავალპოზიციანი დისკური ხერხებით სასურველ ზომებად.  

უკანა გზაზე ავედით „ქვეშის ციხეზე“. ციხე აგებულია სოფელ ქვეშის ტერიტორიაზე 

გაშიშვლებულ, ვულკანური წარმოშობის რიოლითურ სხეულზე, რომელსაც 

გეოლოგიურად „ნეკის“ ფორმააქვს. ციხის ტერიტორიაზე დავათვარიელეთ: 

მარცვლეულის, წყლისა და ღვინის საწყობები. ციხის კედელში შიგნიდან 

განთავსებულიასაბრძოლო ფანჯრები და სხვადასხვა დანიშნულების სათავსოები. სულ 

ზემოთ, რიოლითური სხეულის თავზე აგებულია ქვეშის ციხის წმინდა ადგილი - 

სალოცავი.  

 
„ფახრალოს ტუფის საბადო“ 



 

 

„ტუფის დასამუშავებელი ქარხანა“ 



 
„ქვეშის ციხესთან“ 

 

მეხუთე დღეს მარშუტი იწყება სარკინეთის ახალდასახლებასთან.თავიდან 

ხორციელდებაძველი სამთო გამონამუშევრების შესწავლა, მათგან გამოტანილიმასალა.  

ბოლნისის რაიონის რკინის საბადოები, ქ. ბოლნისის სამხრეთით - 20 კილომეტრზეა 

განლაგებული და მდ. მაშავერას მარჯვენა შენაკადის ფოლადაურის ჯგუფის რკინის 

საბადოების სახელითაა ცნობილი. აქ დაახლოებით 20-მდე საბადო და მადანგამოვლინება 

აღინიშნება.  აღნიშნული საბადოები უძველესი დროიდანაა ცნობილი, რასაც მოწმობს 

მრავალრიცხოვანი სამთო გამონამუშევრები, რკინის მადნის მეტალურგიული 

გადამუშავების ნიშნები და თვით ხეობის სახელწოდება-„ფოლადაური“.  რკინის მადნები 

ზედაცარცულ, ვულკანოგენურ წყებას უკავშირდება. მადნეული სხეულები ბრაქინაოჭების 

ფრთებითაა დაკავშირებული და წარმოდგენილია მცირე სიმძლავრის შრეების, ლინზების 

დაბუდობები სახით. 

მეექვსე დღის მარშუტი მთლიანად მოიცავდა „მადნეულის“ და „საყდრისის“ 

საბადოების დათვალიერებას. 

საყდრისის საბადო მდებარეობს მდ. მაშავერას მარცხენა ნაპირზე, დაბა კაზრეთიდან 

2,5-3 კმ-ზე. საბადოს გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს ვულკანოგენური და  

ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნები, მათი გამკვეთი ფელზიტების და დიაბაზის 

დაიკები, ინტენსიურად ალბიტიზირებული რიოლითები და რიოლით-დაციტების 



ექსტრუზიული სხეულები. ვულკანოგენურ წყებაში აღინიშნება აგრეთვე კირქვის მცირე 

ზომის ლინზები.  საყდრისის საბადოზე გამადნება უკავშირდება ციცაბოდ დაქანებულ, 

მძლავრ გაკვარცებულ ზონას. საბადოზე დადგენილია ტექტონიკური აშლილობები, 

რომლებსაც თან სდევს ქანის დამსხვრევა, დაფიქლება, ჰიდროთერმულად შეცვლა და 

ინტენსიური ლიმონიტიზაცია.  ცალკეული უბნები შეიცავენ ტყვიის, თუთიის, სპილენძის 

სულფიდებსა და ბარიტის ძარღვულ-ჩანაწინწკლურ მინერალიზაციას. ზედაპირულ 

გამოსავლებში- ჟანგვის ზონის კვარციტებში შეიმჩნევა: მალაქიტის, აზურიტის და რკინის 

ჰიდროჟანგების მცირე ბუდობები.  კვარც-სერიციტიან მეორად კვარციტებსა და 

მონოკვარციტებში გამოიყოფა ოქროს შემცველი გვიანდელი კვარცით შეცემენტებული 

ბრექჩიების უბნები. ეს უბნები ოქროს გაზრდილი შემცველობით ხასიათდება. მეორადი 

კვარციტები წარმოდგენილია ძირითადად სერიციტიანი სახესხვაობებით. კვარცი 

ჩვულებრივ წვრილკრისტალურია, სერიციტი კვარცის მარცვლებს შორის გვხვდება.   

გამადნების მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს მრავალრიცხოვანი რღვევითი 

აშლილობები, რომლებიც ქმნიან ურთიერთგამკვეთ ნაპრალთა სისტემას. ისინი მთავარ 

როლს ასრულებენ საბადოს სტრუქტურული სახის ჩამოყალიბებაში. 

მადნეულის კომპლექსური საბადო ფაქტიურად სპილენძ-სულფიდურ და ბარიტ-

პოლიმეტალურ ორ საბადოს აერთიანებს და უკავშირდება ბოლნისის მადნიანი რაიონის 

მადნეულ-ფოლადაურის სტრუქტურულ-მეტალოგენურ ზონას, რომელიც ართვინ-

ბოლნისის ბელტის ფარგლებშია განლაგებული თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთით 

90კმ-ზე მდებარეობს დაბა კაზრეთის მახლობლად.  მადანშემცველ წყებაში ქვემოდან 

ზემოთ გამოიყოფა სამი დასტა: 1. დაციტური შედგენილობის ქვედა პიროკლასტური 

დასტა. 2. შუა, ვულკანოგენურ-დანალექი ტუფოალევრიტული დასტა,            3. ზედა, 

ეფუზიურ-პიროკლასტური რიოლით-დაციტური დასტა.   საბადოს ძირითად 

სტრუქტურას შესხლეტვა-შეცოცების ტიპის სუბგანედური ტექტონიკური ზონა 

წარმოადგენს, რომელიც ზედდებულია ნაოჭა სტრუქტურაზე.    საბადოზე გამოიყოფა 

გამადნების 3 სამრეწველო ტიპი: 1- ბარიტ-პოლიმეტალური. 2- სპილენძ-კოლჩედანური. 3-

ოქროს შემცველი მეორადი კვარციტები.    მეორადი კვარციტების წყება, მასთან 

დაკავშირებული ძარღვულ-ჩანაწინწკლი და მასიური მადნებით განხილულიუნდა იქნას, 

როგორც ერთიანი ოქროს შემცველი კომპლექსი. ოქრო პრაქტიკულად მეორადი 

კვარციტების ყველა სახესხვაობაში გვხვდება. ოქროს ყველაზე მაღალი შემცველობით 

ხასიათდება გაჰემატიტებული მონოკვარციტები და სერიციტული კვარციტები. 

ოქროსშემცველ კვარციტებში ოქროს ძირითად მასას თავისუფალი, ხალასი ოქროს წვრილი 

გამონაყოფები წარმოქმნის.  მადნეულის საბადოზე ოქროს პრაქტიკული დანაგროვები 

დაკავშირებულია მინერალწარმოქმნის გვიანდელ სტადიასთან,სადაც თვითნაბადი ოქრო 

იშვიათლითონური ჯგუფის მინერალებთან ერთად სხვადასხვა ტიპის მადნებზეა 

ზედდებული.  



 

 
„ვიცავთ უსაფრთხოების ზომებს კარიერზე შესვლის წინ“ 

 

 
კარიერი 

 



 

ბოლო მარშუტი მეშვიდე დღეს დავიწყეთ ისევ ბაზიდან, კაზრეთი-ბოლნისის 

საავტომობილო გზიდან გადავუხვიეთ ტანძიის გადასახვევზე და მივედით სოფელ 

გულავერის ტერიტორიაზე. სოფლის ტერიტორიაზე მდებარეობს ორი ბორცვი, რომლებიც 

ერთმანეთს უკავშირდებიან უნაგირით. ორივე ბორცვის ტერიტორიაზე გაყვანილია 

სამთო-გეოლოგიური გამონამუშევრები- თხრილები. დავათვალიერეთ გაშიშვლება ერთ-

ერთი თხრილის გასწვრივ. ეს ქანებში წარმოდგენილია მეორადი კვარციტებით.  

 

 
„მეორად კვარციტებთან“ 



შემდეგ მოვინახულეთ უძველესი ისტორიული ძეგლი „ფიტარეთის“ მონასტერი.        

ტაძარი ააშენა ლაშა-გიორგის ამირეჯიბმა ქავთარ ქაჯიფაისძემ 1213-1222 წწ.  ფიტარეთი 

ბეთანია-ქვათახევის ჯგუფის ეკლესიათა ყველაზე ბრწყინვალე ნიმუშია. მეტად მაღალია 

ტაძრის მორთულობის მრავალფეროვნება და შესრულების არტისტიზმი.  
 

 
„ფიტარეთის მონასტერი“ 

 



ასე საინტერესოდ დასრულდა ჩვენი ერთკვირიანი პრაქტიკა დაბა კაზრეთში. მეორე 

დღეს დავბრუნდით თბილისში, და წამოვიღეთ დაუვიწყარი მოგონებები. თვითოეული 

ჩვენთაგანისათვის საინტერესო და შედეგიანი იყო ერთად გატარებული დღეები.  

გეოლოგია, არის პროფესია, რომელიც მოითხოვს საკმაოდ რთული გზის გავლას. ამ 

გზაზე გველის მრავალ სირთულესთან ერთად, კოლეგებთან გატარებული ბევრი ლამაზი 

წუთი, მრავალი ახალი და საინტერესო აღმოჩენა. გეოლოგია საინტერესოა თავისი 

მრავალფეროვნებით, იგი დაუშრეტელი წყაროა ადამიანის სურვილების დასაკმაყო-

ფილებლად.  

 

                                                                                                  რუსუდან მეტრეველი 

                                                                                                  ნინო ნოზაძე 

 


